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النفايات الإلكرتونية 
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الفجر الريا�شي

اخبار المارات

الأ�شد ورث عن اأبيه غازات 
تبيد ال�رشق الأو�شط

•• القاهرة-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  غ���ادر 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة ���ش��ب��اح �م�����س �ل��ق��اه��رة ب��ع��د زي�����ارة �خ��وي��ة 
مع  فيها  بحث  �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر  جلمهورية 
و�لتعاون  �لأخ��وي��ة  �لعالقات  �مل�شريني  �ل��ق��ادة  كبار 
�مل�������ش���رك ب���ني دول�����ة �لإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
وج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة. ول����دى و����ش���ول �شمو 
مطار  يف  �ل�شخ�شيات  كبار  قاعة  �بوظبي  عهد  ويل 
�لقاهرة �لدويل �لتقى �شموه �لفريق �أول عبد�لفتاح 

   

برنامج زايد للإ�سكان يعلن عن 860 طلبا 
مل�ستحقي امل�ساعدات ال�سكنية من املواطنني

•• دبي-وام: 

�شمن توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
بالإنتهاء  دبي رعاه �هلل  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
من در��شة 5 �آلف طلب مل�شتحقي �مل�شاعد�ت �ل�شكنية من �ملو�طنني 
يف  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  ي�شتمر  �جل��اري  �لعام  نهاية  قبل 
�لإعالن عن �ملجموعات �مل�شتحقة لهذه �مل�شاعد�ت.  و�أعلن �لربنامج 
�م�س عن �ملجموعة �لثالثة مل�شتحقي �مل�شاعد�ت و�ل�شكنية و�لتي بلغ 
�ملر�شحة للدر��شة  �ملالية  �ملنح  860 طلبا ملو�طنني من فئة  عددها 
ح�شب �ملعايري �للكرونية �ملعتمدة وذلك متهيد� لإ�شد�ر �ملو�فقات 
�لنهائية لهم قبل نهاية �لعام �حلايل.                                 )�لتفا�شيل 

�س2(

هيئة الهلل الأحمر تقدم اأكرث من مليونني وربع 
املليون درهم منحة ملر�سى الثل�سيميا يف فل�سطني

•• رام اهلل -وام:

مر�شى  �أ���ش��دق��اء  جمعية  �لإم���ار�ت���ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  منحت 
�ألف   276 �لثال�شيميا يف فل�شطني م�شاعدة نقدية بلغت مليونني و 
درهم .. وذلك م�شاعدة للجمعية لتمويل �شر�ء �لدوية �لعالجية ملر�س 
للمر�شى.   بالدم  �حلديد  ن�شبة  يف  ت��و�زن  �إح��د�ث  بهدف  �لثال�شيميا 
�ل�شيخ  �شمو  �ىل  �ل�شكر  رئي�س �جلمعية  �لكرمي  ب�شار  �لدكتور  وقدم 
حمد�ن بن ز�يد �ل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية رئي�س هيئة 
�لهالل �لحمر على تف�شله بتقدمي �لدعم و�مل�شاندة �لد�ئمة لل�شعب 

�لفل�شطيني للتخفيف من معاناته �ليومية.                                  

حممد بن ز�يد خالل مغادرته �لقاهرة ويف ود�عه �ل�شي�شي  )و�م(

غادر م�سر ويف وداعه ال�سي�سي وزياد بهاء الدين 
حممد بن زايد يعرب عن تقديره للحفاوة البالغة 
التي حظي بها من ال�سعب امل�سري وقيادته

هيئة ق�سائية م�سرية تو�سي بحل جماعة الإخوان

املعار�سة التون�سية تعلن: 

لل�سرب حدود.. والتعبئة العامة يف الأفق..!

•• القاهرة-وكاالت:

�أو�شت هيئة ق�شائية يف م�شر باإ�شد�ر حكم ق�شائي 
لها  ينتمي  �ل��ت��ي  �مل��ج��رم��ني،  �لإخ����و�ن  جماعة  بحل 
خمالفة  باعتبارها  مر�شي،  حممد  �ملعزول  �لرئي�س 

للقانون.
ودعت هيئة مفو�شي �لدولة �لتابعة ملحكمة �لق�شاء 
�لإد�ري يف تقرير �إىل �إلغاء قيد جماعة �لإخو�ن �لتي 

مت �إ�شهارها يف مار�س �آذ�ر �ملا�شي كجمعية �أهلية.
�لقو�نني  �لإخ��و�ن خالفت  �إن جماعة  �لهيئة  وقالت 
وطالبت  �لأه��ل��ي��ة،  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  للجمعيات  �ملنظمة 
بالعا�شمة  �ملقطم  بحلها و�إغالق مقرها يف �شاحية 

�لقاهرة.
�لناحية  من  ملزم  غري  وه��و   - �لهيئة  تقرير  وج��اء 
�لإد�ري،  �لق�شاء  مبحكمة  جل�شة  �أثناء   - �لقانونية 
نظرت دعاوى تطالب بحل جماعة �لإخو�ن و�إغالق 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�لثانية  لل�شرعة  �لتون�شية  �مل��ع��ار���ش��ة  �نتقلت  ه��ل 
بني  �لثالثاء  �ليوم  �ملتوّقع  �حل�شم  لقاء  �نتظار  يف 

�لرويكا �حلاكمة و�ملنظمات �لر�عية للحو�ر؟
�ثر  �أم�س على  �ملعلنة  �ملعار�شة  �شوؤ�ل تربره مو�قف 
عن  �لهمامي  حمة  فريقها  ح��رب��ة  ر�أ���ش��ا  جمع  ل��ق��اء 

انتهاء اأزمة املراأة الأوزبكية يف مقر النيابة العامة
•• دبي-وام:

متت �ل�شيطرة بنجاح على �ل�شيدة �لأوزبكية زليفا همر�يفا �لتي هددت 
�لعامة  �لنيابة  مبنى  يف  طفلها  م��ع  نف�شها  بتفجري  �لول  �أم�����س  �شباح 
�لقيادة  �لدولة ومن  �أم��ن  تفاو�س معها عنا�شر من جهاز  دبي حيث  يف 
�لعامة ل�شرطة دبي.  وذكر �ملكتب �لإعالمي حلكومة دبي يف بيانه �م�س 
�إن �ملفاو�شات بد�أت معها منذ ظهر �أم�س �لول يف �ل�شاعة �لثانية ع�شرة 
نوق�شت  حيث  �لليل  منت�شف  بعد  من  و�لن�شف  �لو�حدة  �ل�شاعة  وحتى 
منه  حملت  مل��و�ط��ن  �بنها  ن�شب  ب��اإث��ب��ات  مطالباتها  �ل��ق��رة  تلك  خ��الل 
�لنيابة  مبنى  يف  عليها  �لقب�س  �إلقاء  عن  �ملفاو�شات  و�أ�شفرت  �شفاحا.  
�لعامة مقر �لتفاو�س دون ��شتعمال �ل�شالح فيما متت �لعملية بالتعاون 
مع قوة �لتدخل �ل�شريع �لتابع لالإد�رة �لعامة لأمن �لهيئات و�ملن�شاآت يف 

�شرطة دبي و�شت�شتكمل �إجر�ء�ت �لتحقيق.

جميع مقارها.
�ل��ف��خ��ر�ين، ع�شو جمل�س  �ل���دع���اوى ح��م��دي  ورف���ع 
حمكمة  �أم���ام  �ملحامني  م��ن  وع���دد  �ل�شابق،  �ل�شعب 
�لق�شاء �لإد�ري للمطالبة بتنفيذ قر�ر حل �جلماعة 

�ل�شادر عن جمل�س قيادة �لثورة يف عام 1954.
�ل��ع��م��ل  �أن �جل���م���اع���ة مت���ار����س  �ل����دع����وى  وج�����اء يف 
�لجتماعي و�ل�شيا�شي منذ �لثالثينيات، على �لرغم 
 60 �أك��ر من  �أنها كانت حمظورة قانونا طيلة  من 
�لقانوين  بالوجود  لها  ي�شمح  �لنظام مل  لكون  عاما 

ب�شكل ر�شمي.
ي��وم من  بعد  �ل��دول��ة  هيئة مفو�شي  تو�شية  وت��اأت��ي 
�إحالة �لنيابة �لعامة �لرئي�س �ملعزول حممد مر�شي 
و14 �آخرين من �أع�شاء جماعة �لإخو�ن �إىل حمكمة 

�جلنايات بتهم �لتحري�س على �لعنف و�لقتل.
وتطالب جماعة �لإخو�ن و�أحز�ب جمرمة متحالفة 

معها بعودة مر�شي �إىل �شدة �حلكم.

حزب  عن  �ل�شب�شي  قايد  و�لباجي  �ل�شعبية  �جلبهة 
ن����د�ء ت��ون�����س. ف��ق��د دع���ا رئ��ي�����س ح��رك��ة ن����د�ء تون�س 
�لباجي �لقائد �ل�شب�شي عقب لقائه بالناطق �لر�شمي 
للجبهة �ل�شعبية حمة �لهمامي �شباح �أم�س �لثنني 
�إىل حت��دي��د �أج���ل و����ش��ح لإن��ه��اء م��ف��او���ش��ات �حل��و�ر 
دون  �ل�شيا�شية  �لأط��ر�ف  كل  به  تلتزم  لكي  �لوطني 
م�شيعة للوقت ح�شب قوله.     )�لتفا�شيل �س12(

�تر�ك يحتجون على حماكمة �لقادة �لع�شكريني �أمام �ملحكمة يف �أنقرة )رويرز(

حاملة �لطائر�ت �لمريكية نيميتز تدخل مياه �لبحر �لحمر  )رويرز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ق���ال م�����ش��وؤول��و دف����اع �أم��ري��ك��ي��ون 
�لمريكية  �ل��ط��ائ��ر�ت  حاملة  �ن 
ن��ي��م��ي��ت��ز و�أرب������ع ���ش��ف��ن �أخ�����رى يف 
جم��م��وع��ت��ه��ا �ل��ه��ج��وم��ي��ة دخ��ل��ت 
م����ي����اه �ل����ب����ح����ر �لح�����م�����ر �م�������س 
باأنها تخطيط  و��شفني �خلطوة 
حذر يف حال �شدرت �لو�مر ب�شن 

هجوم ع�شكري على �شوريا.
ن��ي��م��ي��ت��ز  �أن  �مل�������ش���وؤول���ون  وذك������ر 
ت��ر�ف��ق��ه��ا �ل�����ش��ف��ي��ن��ة ب��ري��ن�����ش��ت��ون 
وث����الث م���دم���ر�ت ه��ي ول��ي��ام بي 

لور�ن�س و�شتوكديل و�شوب.
ج��اء ه��ذ� يف �ل��وق��ت �ل���ذي �أطلق 
ف��ي��ه �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي ب���ار�ك 
�أوب���ام���ا وم��ع��اون��وه ح��م��ل��ة تعبئة 
�لكونغر�س  �أع�شاء  مكثفة لإقناع 
ق��ر�ره  على  باملو�فقة  �مل��رددي��ن 
توجيه �شربة ع�شكرية �إىل نظام 
�لأ���ش��د،  ب�شار  �ل�����ش��وري  �لرئي�س 
�لبيت  �أف��اد م�شوؤول كبري يف  كما 

�لأبي�س.
�لفرن�شية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
ع��ن �مل�����ش��وؤول -�ل����ذي ط��ل��ب ع��دم 
�أوب���ام���ا  �إن  �ل���ق���ول  ����ش��م��ه-  ذك����ر 
ونائبه جو بايدن وكبري موظفي 
جميعاً  �شاعفو�  �لأبي�س  �لبيت 
عدد �ملكاملات �لهاتفية مع �أع�شاء 
جم��ل�����ش��ي �ل����ن����و�ب و�ل�������ش���ي���وخ يف 

�لكونغر�س.
وق����ط����ع ن���ح���و ����ش���ب���ع���ني ع�������ش���و�ً 

�لمريكي برف�س طلب �وباما.
�ن توجيه  �م�����س  رو���ش��ي��ا  وق��ال��ت 
�شربة ع�شكرية �مريكية ل�شوريا 
ق��د ي��وؤج��ل ل��ف��رة ط��وي��ل��ة �ن مل 
ي��ك��ن ل��الب��د ع��ق��د م��وؤمت��ر �شالم 
�ل���ت���ي  �مل����ع����ل����وم����ات  �ن  م���ع���ت���ربة 
عمل  لتربير  و��شنطن  عر�شتها 

مماثل لي�شت مقنعة �طالقا.
وق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي 
موؤمتر  خ��الل  لف���روف  �شريغي 
����ش���ح���ايف م����ع وزي��������رة خ���ارج���ي���ة 
ج��ن��وب �ف��ري��ق��ي��ا م��اي��ت��ي ن��ك��و�ن��ا-
مو�شكو  ت����زور  �ل��ت��ي  م��ا���ش��اب��اين 
�لتي  �لعملية  بالفعل  ن��ف��ذت  �ذ� 
�ع���ل���ن���ه���ا �ل���رئ���ي�������س �لم����ريك����ي 
�أمر موؤ�شف  )ب��ار�ك �وباما( وهو 
�إىل  ذل��ك  ف�شيوؤدي  جميعنا،  لنا 
�ملوؤمتر  ه��ذ�  عقد  فر�س  تاأجيل 
لفرة طويلة، �إن مل يكن لالأبد. 
وك�����ان ي�����ش��ري يف ت�����ش��ري��ح��ه �ىل 
م��وؤمت��ر ج��ن��ي��ف 2 م��ن �ج���ل حل 

�شلمي يف �شوريا.
���ش��رح م�شدر  ت��ط��ور ج��دي��د  ويف 
ب��������اأن دول  �م���������س  دب����ل����وم����ا�����ش����ي 
جم����م����وع����ة �أ������ش�����دق�����اء ����ش���وري���ا 
�لثامن من  �شتجتمع يف روم��ا يف 

�شبتمرب �أيلول.
�أن يعقد �لجتماع  �مل�شدر  ورجح 
�خل��ارج��ي��ة.  وزر�ء  م�شتوى  على 
ومن بني دول �ملجموعة �لحدى 
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  فرن�شا  ع�شرة 

وبريطانيا وم�شر و�ل�شعودية.

حاملة الطائرات نيميتز تدخل البحر الأحمر واأوباما يقود حملة لإقناع املرتددين

بوتني ير�سل وفدا للكوجنر�س الأمريكي املنق�سم

�إج���از�ت���ه���م وجت��م��ع��و� يف �أروق�����ة 
مبنى �لكونغر�س )�لكابيتول( يف 
�أطلعهم  ح��ي��ث  �لأح����د  و����ش��ن��ط��ن 
ف���ري���ق �أوب����ام����ا ل�������ش���وؤون �لأم����ن 
�ل��ق��وم��ي ع��ل��ى ب��ع�����س �مل��ع��ل��وم��ات 

�ل�شتخبار�تية ب�شاأن �شوريا.
وذكرت وكالة رويرز �أنه مل يبد 
على بع�س �لنو�ب �ملرددين، عند 
�لكابيتول  مبنى  م��ن  خ��روج��ه��م 
�أنهم  تقريباً،  �شاعات  ث��الث  بعد 

لو� ر�أيهم. بدَّ
�حلا�شرين  �ل��ن��و�ب  �أن  و�أ�شافت 

�إز�ء  بالت�شاوي  �آر�وؤه���م  �نق�شمت 
يريد.. �لتي  �ملو�فقة  �أوباما  منح 
وم����ع ذل����ك ف����اإن م��ع��ظ��م �أع�����ش��اء 
ب��اأن  مقتنعني  ب���دو�  �ل��ك��ون��غ��ر���س 
�شوريا �شالعة يف حرب كيميائية.

�ل�شلطات  تعتزم  �خرى  من جهة 
�ل��رو���ش��ي��ة �ر����ش���ال وف����د ب��رمل��اين 
�مل��ت��ح��دة لج����ر�ء  �ل����ولي����ات  �ىل 
ب�شاأن  �لكونغر�س  م��ع  حم��ادث��ات 
�لرئي�س  �يدها  خطوة  يف  �شوريا، 
�ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني علنا 

�لثنني.

ل��رئ��ي�����ش��ة جمل�س  ب���وت���ني  وق�����ال 
�ل�������ش���ي���وخ �ل����رو�����ش����ي ف��ال��ن��ت��ي��ن��ا 
م��ات��ي��ف��ي��ي��ن��ك��و ورئ���ي�������س جم��ل�����س 
�ل���ن���و�ب ���ش��ريغ��ي ن��اري�����ش��ك��ني �ن 
وقتها  يف  وت��اأت��ي  �شائبة  �مل��ب��ادرة 

�ملنا�شب.
و��شاف �ن �جر�ء حو�ر مبا�شر مع 
�مل�شكلة  حول  �لمريكي  �لربملان 
�ل�شورية �شي�شكل م�شاهمة مهمة 

للعالقات �لرو�شية �لمريكية.
وت��ه��دف م��ب��ادرة �ل��ك��رم��ل��ني على 
�لكونغر�س  �ق��ن��اع  �ىل  ي��ب��دو  م��ا 

املتهمون بانقلب 1997 اأمام الق�ساء الرتكي 
•• انقرة-ا.ف.ب:

�لع�شكري �لخري  بالنقالب  �ملتهمني  �نقرة حماكمة  �لثنني يف  ب��د�أت 
��شالمية يف  ب��اول حكومة   1997 ع��ام  �ط��اح  �ل��ذي  يف تركيا �حلديثة 

تركيا.
بعد �شهر على �حلكم �لقا�شي �لذي �شدر �شد �نقالبيي �شبكة �رغينيكون، 
بتهمة  �لحتياطي  �حلب�س  قيد   37 بينهم  من  ��شخا�س   103 ميثل 
ي��ع��اق��ب��و� عليها بال�شجن م��دى  �ل��ت��ي مي��ك��ن �ن  حم��اول��ة ق��ل��ب �حل��ك��م  
�ل�شالمي  �لنظام  حم��اول��ة  يف  ج��دي��دة  حلقة  ت�شكل  ق�شية  يف  �حل��ي��اة، 
و�ملتهم  �ل�شيا�شية.  �ل�شاحة  من  �جل��ر�لت  ��شتبعاد  �لركي  �ملحافظ 
�نقرة هو  �لغرفة �جلنائية يف حمكمة  �مام  �ملحاكمة �جلارية  �لول يف 
قائد �جلي�س �لركي يف تلك �لفرة �جلر�ل �ل�شابق حقي كرد�ي �لبالغ 
81 عاما و�لذي لن ميثل �مام �ملحكمة لدو�ع �شحية. يف �ملقابل ح�شر 
ق�شر  يف  �ملحكمة  �ىل  �مل�شجون  ب��ري  �شفيق  �ل�شابق  �جل���ر�ل  م�شاعده 

ملك البحرين يوؤكد م�ساندة م�سر 
لتحقيق التقدم والنمو والزدهار

•• القاهرة -وام:

�أكد �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين م�شاندة بالده 
مل�شر يف كل ما من �شاأنه حتقيق �لتقدم و�لنمو و�لزدهار �نطالقا من 

�حلر�س على �شيادتها و��شتقاللها وتعزيز مكانتها وح�شانتها. 
وقال يف ر�شالة خطية بعث بها �إىل �مل�شت�شار عديل من�شور رئي�س م�شر 
�ل�شقيقني  �لبلدين  تربط  �لتي  �لتاريخية  �لأخوية  �لعالقة  �أن  �ملوؤقت 
تقوم على �أ�ش�س �لتو��شل و�ملحبة و�مل�شالح �لعربية �مل�شركة وهي �أ�ش�س 

ثابتة ل تتغري مهما �ختلفت �لظروف و�مل�شتجد�ت. 
بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�شيخ  معايل  �أن  �لبحرينية  �لنباء  وكالة  وذك��رت 
�إىل  �لر�شالة  بت�شليم  قام  �لبحريني  �خلارجية  وزي��ر  خليفة  �آل  حممد 

�لرئي�س �مل�شري لدى ��شتقباله له �م�س يف �لقاهرة. 
و�أكد ملك �لبحرين يف ر�شالته �أن بالده تتطلع د�ئما وبكل �شدق �إىل �أن 

توؤول �لأو�شاع يف م�شر �إىل ما يحقق تطلعات �شعبها �ل�شقيق.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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 ت��ع��ط��ي��ل ال���ط���ران يف 
طرابل�س وا�ستباكات ب�سرت 

•• طرابل�ص-وكاالت:

قال م�شدر مالحي يف مطار 
طر�بل�س  �لليبية  �لعا�شمة 
�ل�������دويل ل��ي��ل��ة �لث����ن����ني �إن 
عطلو�  جمهولني  م�شلحني 
ح����رك����ة �ل������ط������ري�ن �مل�����دين 
ب����امل����ط����ار، يف ح�����ني وج���ه���ت 
�ل�شلطات �حلكومية بتحويل 
مطار  �إىل  �ل��ط��ائ��ر�ت  م�شار 

�معتيقة �لع�شكري.
منعو�  �مل�����ش��ل��ح��ني  �إن  وق����ال 
ط���ائ���رت���ني ت��ت��ب��ع��ان ل�����ش��رك��ة 
ط���ري�ن ليبية م��ن �لإق���الع، 
�إىل  م���ت���وج���ه���ة  �إح�����د�ه�����م�����ا 
مدينة بنغازي �لليبية �شرقي 
متجهة  و�لأخ������رى  �ل���ب���الد، 
�لإ����ش���ك���ن���دري���ة  م���دي���ن���ة  �إىل 
م�شار  حتويل  ومت  �مل�شرية، 
ط���ائ���رة م��دن��ي��ة ث��ال��ث��ة �إىل 

مطار �معتيقة �لع�شكري.
�لليبية  �شرت  مدينة  وكانت 
م�شلحة  ����ش��ت��ب��اك��ات  ���ش��ه��دت 
�أدت �إىل �شقوط عدة جرحى 
�ل�شيار�ت  ع��دد من  و�إح���ر�ق 
وتوقف حركة �ملرور و�إقفال 

�ملحال �لتجارية.

ط��ال��ب��ان ت��ه��اج��م ق��اع��دة 
افغان�ستان  يف  ام��ري��ك��ي��ة 

•• جالل اباد-ا.ف.ب:
�لنتحاريني  �شنت جمموعة من 
و�مل��ق��ات��ل��ني م���ن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 
قاعدة  على  هجوما  �م�س  �شباح 
�م��ريك��ي��ة يف ����ش���رق �ف��غ��ان�����ش��ت��ان 
قرب �حلدود �لباك�شتانية تخللته 
��شتباكات ��شتمرت ثالث �شاعات، 

على ما �فاد م�شوؤولون.
و�ك����������د م����ت����ح����دث ب����ا�����ش����م ق����وة 
���ش��ق��وط قتلى  ع����دم  )�ي�������ش���اف( 
للحلف  �لتابعة  �لقوة  �ف��ر�د  بني 
وقع  �ل��ذي  �لهجوم  يف  �لطل�شي 
على �لقاعدة يف ولية نانغرهار.

�ل�شي�شي �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�لدفاع و�لإنتاج �حلربي �لقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة 

�مل�شرية وتبادل �لحاديث �لودية و�لأخوية. 
�ل�شكر  خال�س  عن  �بوظبي  عهد  ويل  �شمو  و�أع���رب 
وكرم  �ل�شتقبال  وح�شن  �لبالغة  للحفاوة  و�لتقدير 
�ل�����ش��ي��اف��ة �ل����ذي ح��ظ��ي ب���ه ���ش��م��وه و�ل���وف���د �مل��ر�ف��ق 
عن  �شموه  عرب  كما  وق��ي��ادت��ه.   �مل�شري  �ل�شعب  من 
�شروره باللقاء�ت �لتي جمعته بالقادة �مل�شريني وما 
ل��ل��ر�أي ح��ول خمتلف  مت خاللها من ت�شاور وت��ب��ادل 

�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرك.    
)�لتفا�شيل �س2(  
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حممد بن زايد يغادر م�سر ويف وداعه ال�سي�سي وزياد بهاء الدين 

برنامج زايد للإ�سكان يعلن عن 860 طلبا مل�ستحقي امل�ساعدات ال�سكنية من املواطنني

هيئة الهلل الأحمر تقدم اأكرث من مليونني وربع املليون درهم 
منحة ملر�سى الثل�سيميا يف فل�سطني

•• القاهرة-وام:

غادر �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �شباح �م�س �لقاهرة بعد زيارة �خوية 
�مل�شريني  �لقادة  كبار  مع  فيها  بحث  �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر  جلمهورية 
�لعالقات �لأخوية و�لتعاون �مل�شرك بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وجمهورية م�شر �لعربية. ولدى و�شول �شمو ويل عهد �بوظبي قاعة كبار 
�ل�شخ�شيات يف مطار �لقاهرة �لدويل �لتقى �شموه �لفريق �أول عبد�لفتاح 

�ملوىل عز وجل �ن يدمي على م�شر و�شعبها �لكرمي �لعزة و�لتقدم و�لرقي 
و�لزدهار وللعالقات �ملتينة و�لر��شخة بني �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني 
كل �لتطور و�لنماء. من جانبه �عرب �لفريق �أول عبد�لفتاح �ل�شي�شي عن 
فيه  ملا  �لد�عمة  �لإم��ار�ت ومو�قفها  دول��ة  لقيادة  تقدير جمهورية م�شر 
عربت  �لتي  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �أهمية  م��وؤك��د�  �مل�شري  �ل�شعب  وم�شلحة  خري 
للتعاون  قوية  دفعة  و�أعطت  �ل�شقيقني  �لبلدين  بني  �لعالقات  عمق  عن 
على  وت��رح��اب  ح��ف��اوة  ب��ك��ل  ��شتقبل  ك��م��ا  ���ش��م��وه  وودع  بينهما.  �مل�����ش��رك 
�مل�شتويني �ل�شعبي و�لر�شمي حيث كان يف ود�ع �شموه و�لوفد �ملر�فق لدى 

و�لإن��ت��اج  �ل��دف��اع  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  �ل�شي�شي 
�لودية  �لحاديث  وتبادل  �مل�شرية  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد  �حلربي 
و�لتقدير  �ل�شكر  �بوظبي عن خال�س  �شمو ويل عهد  و�أع��رب  و�لأخ��وي��ة. 
�لذي حظي به �شموه  �ل�شيافة  �لبالغة وح�شن �ل�شتقبال وكرم  للحفاوة 
�مل�شري وقيادته. كما عرب �شموه عن �شروره  �ل�شعب  �ملر�فق من  و�لوفد 
باللقاء�ت �لتي جمعته بالقادة �مل�شريني وما مت خاللها من ت�شاور وتبادل 
يجمع  ما  �ط��ار  �مل�شرك يف  �لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  ح��ول خمتلف  ل��ل��ر�أي 
�شموه  ..د�عيا  �لطيبة  و�لعالقات  �ملحبة  �أو��شر  من  �ل�شقيقني  �لبلدين 

مغادرته مطار �لقاهرة �لدويل �لفريق �أول عبد�لفتاح �ل�شي�شي و�لدكتور 
زياد بهاء �لدين نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لتعاون �لدويل �مل�شري 
وعدد من كبار �مل�شوؤولني �مل�شريني. وكان �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان �لتقى خالل �لزيارة فخامة �مل�شت�شار عديل من�شور �لرئي�س �ملوؤقت 
جلمهورية م�شر �لعربية و�لدكتور حازم �لببالوي رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
جمل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب  �ل�شي�شي  عبد�لفتاح  �أول  و�لفريق  �مل�شري 
�لوزر�ء وزير �لدفاع و�لإنتاج �حلربي �لقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية 

وعدد من كبار �لقادة �مل�شريني.

•• دبي-وام: 

�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  �شمن 
�ل�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن ر�������ش�����د �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع��اه 
 5 م����ن در�������ش�����ة  ب����الإن����ت����ه����اء  �هلل 
�مل�شاعد�ت  مل�شتحقي  طلب  �آلف 
�ل�شكنية من �ملو�طنني قبل نهاية 
�ل���ع���ام �جل������اري ي�����ش��ت��م��ر ب��رن��ام��ج 
�لإعالن  يف  لالإ�شكان  ز�يد  �ل�شيخ 
لهذه  �مل�شتحقة  �مل��ج��م��وع��ات  ع��ن 
�مل�شاعد�ت. و�أعلن �لربنامج �م�س 
مل�شتحقي  �لثالثة  �ملجموعة  ع��ن 
بلغ  و�ل��ت��ي  و�ل�شكنية  �مل�����ش��اع��د�ت 
من  ملو�طنني  طلبا   860 عددها 
فئة �ملنح �ملالية �ملر�شحة للدر��شة 
ح�������ش���ب �مل����ع����اي����ري �لل���ك���رون���ي���ة 
لإ���ش��د�ر  متهيد�  وذل���ك  �ملعتمدة 
�مل����و�ف����ق����ات �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل���ه���م ق��ب��ل 
و�أك��د معايل  �لعام �حل��ايل.  نهاية 
�ل�����دك�����ت�����ور �مل����ه����ن����د�����س ع����ب����د�هلل 
�لأ���ش��غ��ال  وزي���ر  �لنعيمي  بلحيف 
�إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  �ل���ع���ام���ة 
�أن  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج 
�لربنامج م�شتمر يف �لإعالن عن 
�ملجموعات �لتي �عتمدها �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة 

•• رام اهلل -وام:

م���ن���ح���ت ه���ي���ئ���ة �ل�����ه�����الل �لأح����م����ر 
مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية  �لإمار�تي 
م�شاعدة  فل�شطني  يف  �لثال�شيميا 
�ألف   276 نقدية بلغت مليونني و 
للجمعية  م�شاعدة  وذل��ك   .. دره��م 
�لعالجية  �لدوي����ة  ���ش��ر�ء  لتمويل 
�إح���د�ث  ب��ه��دف  �لثال�شيميا  مل��ر���س 
ت�������و�زن يف ن�����ش��ب��ة �حل����دي����د ب���ال���دم 
ل��ل��م��ر���ش��ى. وق�����دم �ل���دك���ت���ور ب�����ش��ار 
�ل�شكر  �جل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  �ل��ك��رم��ي 
ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �ىل 
�ملنطقة  يف  �حلاكم  نهيان ممثل  �ل 
�ل���غ���رب���ي���ة رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة �ل���ه���الل 
�لح����م����ر ع���ل���ى ت��ف�����ش��ل��ه ب��ت��ق��دمي 
لل�شعب  �ل��د�ئ��م��ة  و�مل�شاندة  �ل��دع��م 
�لفل�شطيني للتخفيف من معاناته 
�مل�شوؤولني  على  �ثنى  كما  �ليومية. 
يف �ل��ه��الل �لح��م��ر �لم��ار�ت��ي على 
�شيعني  �ل���ذي  �ل�شخي  �ل��دع��م  ه��ذ� 
فل�شطني  يف  �لثال�شيميا  م��ر���ش��ى 
ع��ل��ى �ل�����ش��ف��اء و�ل��ت��ع��اي�����س م���ع ه��ذ� 

�أ���ش��دق��اء  �أم���ني ع��ام جمعية  غ��و���س 
�ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا..�إن جمل�س  م��ر���ش��ى 
�لعديد  �ىل  ت��وج��ه  �جلمعية  �د�رة 
�ملحلية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ه��ي��ئ��ات  م��ن 
و�ل��دول��ي��ة ل��ت��ق��دمي �ل��دع��م ملر�شى 
�م�س  يف  ب��ات��و�  �ل��ذي��ن  �لثال�شيميا 
ب�شكل  �ل�����دو�ء  ت��ن��اول  �حل��اج��ة �ىل 
منتظم �إل �أن ��شتجابة هيئة �لهالل 
ك��ان��ت �لأوىل  �لإم����ار�ت����ي  �لأح���م���ر 
�لهيئة  �أول��ت  حيث  و�شافية  �شريعة 
ط��ل��ب �جل��م��ع��ي��ة �ه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا 
على  عاجلة..ومت  �ن�شانية  لدو�عي 
بني  �لتعاون  �تفاقية  توقيع  �أثرها 
وجمعية  �لم���ار�ت���ي  �ل��ه��الل  هيئة 
ج��م��ع��ي��ة  �أن  ي���ذك���ر  �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا. 
�أ����ش���دق���اء م��ر���ش��ى �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا يف 
فل�شطني متكنت من حتقيق روؤيتها 
فل�شطني  ب��ج��ع��ل  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
خالية من ولدة مر�شى ثال�شيميا 
وذل����ك   2013 ع�����ام  خ�����الل  ج�����دد 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  م��ن خ��الل 
لدعم  �حلكومية  وغ��ري  �حلكومية 

�ملر�شى و�شمان حقوقهم . 

در��شة  للجنة  �لتابعة  �لعمل  فرق 
�لطلبات و�لتدقيق عليها ودر��شتها 
ث���م رف����ع ت��و���ش��ي��ة �ل��ت��دق��ي��ق �إىل 
لدر��شتها  �لطلبات  در����ش��ة  جلنة 
�إد�رة  جمل�س  �إىل  �لتو�شية  ورف��ع 
باأن  منوهة  لإعتمادها  �لربنامج 
عرب  �لأ�شماء  عن  �لإع���الن  �شيتم 
و�إ�شد�ر  �ملختلفة  �لإع��الم  و�شائل 
وذل��ك  �ل�شكنية  �مل��و�ف��ق��ة  ق����ر�ر�ت 
�ملو�فقة  �إعالن  �أ�شبوعني من  بعد 
وذك��رت  للم�شتفيدين.  �لنهائية 
�ملهند�شة جميلة �لفندي �نه �شيتم 
و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  مع  �لتن�شيق 
لت�شهيل  �لإم�����ار�ت  يف  �حلكومية 
بامل�شتفيدين  �خلا�شة  �لإج��ر�ء�ت 
يف �إ�����ش����د�ر �مل�����ش��ت��ن��د�ت �مل��ط��ل��وب��ة 
برنامج  م��ن  ع��م��ل  ف���رق  وت�شكيل 
لإ�شتيعاب  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�ملتعاملني  م��ن  �ل��ك��ب��رية  �لأع�����د�د 
وت�شهيل عملية ��شتالم �مل�شتند�ت 
�إىل �نه  ودر��شة �لطلبات .. لفتة 
�ملتابعة  �مل�شتفيدين  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
م��ن خ��الل م��رك��ز �لت�����ش��ال �ل��ذي 
يعمل ملدة 12 �شاعة يوميا خالل 
�أيام �لعمل �لر�شمية �أو عرب زيارة 
�مل����وق����ع �لل�����ك�����روين ل��ل��ربن��ام��ج 
�خلا�شة  �ملعلومات  على  للتعرف 
و�مل�����ش��ت��ن��د�ت �ل����و�ج����ب ت��وف��ريه��ا 

للبت يف در��شة طلباتهم.

�ملر�س �ملزمن. و�أ�شار �لدكتور ب�شار 
�ل��ك��رم��ي رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ����ش��دق��اء 
ه��ذه  �أن  �ىل  �لثال�شيميا  م��ر���ش��ى 
�ملبادرة �لكرمية من �لهالل �لأحمر 
مر�شانا  ت�شاعد  ���ش��وف  �لإم���ار�ت���ي 
ع���ل���ى �ل�����ش����ت����ف����ادة م����ن �خل����دم����ات 

�مل�شاعدة  ه��ذه  وت��ه��دف   ..  2014
�لن���ت���اج���ي���ة  �ل������ق������در�ت  رف������ع  �ىل 
حت�شني  يف  و�مل�������ش���اع���دة  ل��ل��م��ر���ش��ى 
�نت�شار  وجتنب  �ملعي�شية  �أو�شاعهم 
�ملجتمعية.  �ل��ت��وع��ي��ة  ع��رب  �مل��ر���س 
�أبو  من جانبها قالت �ل�شيدة جهاد 

�ل�������ش���روري���ة ل����ش���ت���م���ر�ر ح��ي��ات��ه��م 
�ملجتمع.  يف  �ن��دم��اج��ه��م  وت�����ش��ه��ي��ل 
�لم��ار�ت��ي��ة توفر  �مل��ن��ح��ة  �إن  وق���ال 
ل��ل��م��ر���ش��ى ت��ع��اط��ي ه���ذ� �ل��ن��وع من 
�لدو�ء غايل �لثمن ملدة �شنة كاملة 
عام  �لأوىل من  �لأ�شهر  متتد حتى 

�ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
رع���اه �هلل خ��الل زي��ارت��ه �لأخ���رية 
م��ل��ي��ار   2.1 ب��ق��ي��م��ة  ل���ل���ربن���ام���ج 
دره���م و�ل����ذي ي��ع��د م��وؤ���ش��ر� هاما 
حتقيق  يف  �حلكومة  ح��ر���س  على 
للربنامج  �ل�شر�تيجي  �ل��ه��دف 
و�مل��ت��م��ث��ل يف حت��ق��ي��ق �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
وتوفري  �ملو�طنة  �ل�شكني لال�شرة 
�ملو�طنني.  لكافة  �لكرمية  �حلياة 
�لثالثة  �لدفعة  �أن هذه هي  وق��ال 
�شمن  جمموعات  �شت  �أ���ش��ل  م��ن 
خ��ط��ة �ل��ربن��ام��ج يف �لإع����الن عن 
�مل��و�ف��ق��ات وه��ي �لثالثة م��ن حيث 

مب��رح��ل��ة ت��ق��ي��ي��م ك���اف���ة �ل��ط��ل��ب��ات 
�لإل��ك��روين  �ملعايري  نظام  �شمن 
يليها مرحلة عمل �لتقارير �لفنية 
�مل�شتهدفة  للفئات  و�لجتماعية 
ث�����م م����رح����ل����ة جت���ه���ي���ز �ل����ق����و�ئ����م 
�لنهائية بعد �متام عملية �لدر��شة 
و�أخري� يتم �لإعالن عن �ملو�فقات 
�لنهائية بعد �عتمادها من جمل�س 
�ل��ربن��ام��ج  �ن  و�أ���ش��اف��ت  �لإد�رة. 
�ملر�شحة  �لطلبات  بدر��شة  �شيبد�أ 
�حل��ايل حيث  �لأ�شبوع  �بتد�ء من 
نهاية  يف  �ل��در����ش��ة  ه��ذه  �شتنتهي 
�لربنامج  �شيقوم  و  دي�شمرب  �شهر 

�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي و�ل��ق��ن��و�ت 
�لتلفزيونية و�لإذ�عية. و�أو�شحت 
�ن�����ه ع���ل���ى �مل���و�ط���ن���ني �ل����ذي����ن مت 
توفري  للدر��شة  طلباتهم  تر�شيح 
�جلهات  م��ن  �ملطلوبة  �مل�شتند�ت 
لهم  �لتابعة  �ملحلية  و�حل��ك��وم��ات 
ل�شمان �شرعة �لنتهاء من در��شة 
�لج����ر�ء�ت  ك��اف��ة  وم���ن  طلباتهم 
���ش��م��ن �مل������دة �ل���زم���ن���ي���ة �مل���ح���ددة 
حت��دي��ث  ق���ن���و�ت  �أن  �إىل  م�����ش��رية 
تبد�أ  �مل�شتند�ت  وت�شليم  �لبيانات 
للربنامج  �لإل��ك��روين  �ملوقع  من 
لأي  ت���ق���دمي���ه���ا  خ������الل  م�����ن  �أو 

حيث  للدر��شة  �ملر�شحة  �لطلبات 
�أعلن �لربنامج يف �لأ�شبوع �ملا�شي 
مل�شتحقي  طلب   900 در��شة  عن 
�لأ�شماء  �ن  مو�شحا  �ملالية  �ملنح 
�لتي مت �لإعالن عنها هي ملقدمي 
�إىل   2006 ع���ام  م��ن��ذ  �ل��ط��ل��ب��ات 
دي�شمرب 2009 لفئة �ملنح �ملالية 
�لدخل لديهم  يبلغ معدل  و�لذي 
من  دره������م.  �آلف   10 ع���ن  �أق�����ل 
�مل��ه��ن��د���ش��ة جميلة  �أك����دت  ج��ان��ب��ه��ا 
�لفندي �ملديرة �لعامة بالإنابة �أن 
�لربنامج قام بو�شع خطة لدر��شة 
تبد�أ  للدر��شة  �ملر�شحة  �لطلبات 

�أ�شحاب  ع��ن  �أ�شبوعيا  ب��الإع��الن 
منذ  للدر��شة  �ملر�شحة  �لطلبات 
�شهر �أغ�شط�س و�شبتمرب من �لعام 
�جلاري.. مو�شحة �ن هذ� �لإعالن 
�أ����ش���ح���اب  م����ن   1500 ���ش��ي�����ش��م 
ممن  للدر��شة  �ملر�شحة  �لطلبات 
لديهم م�شاكن حتت �لإن�شاء خالل 
�لأ�شبوع �لأخري من �شهر �شبتمرب 
�جل�������اري ف��ي��م��ا ���ش��ي��ت��م �لإع������الن 
للدر��شة  �ملر�شحة  �لطلبات  ع��ن 
و�مل���و�ف���ق���ات �ل��ن��ه��ائ��ي��ة م��ن خ��الل 
�مل����وق����ع �لإل�����ك�����روين ل��ل��ربن��ام��ج 
و�ل�������ش���ح���ف �ل���ي���وم���ي���ة وم����و�ق����ع 

ف���رع م��ن �أف����رع �ل��ربن��ام��ج يف دب��ي 
عرب  �أو  �خليمة  ور�أ����س  و�لفجرية 
ت�����ش��ل��ي��م �مل�����ش��ت��ن��د�ت مل���رك���ز ب��ري��د 
�أي م��ن ف��روع��ه على  �أو  �لإم����ار�ت 

م�شتوى �لدولة. 
���ش��ي��ق��وم  �ل����ربن����ام����ج  �أن  وق����ال����ت 
�ملر�شح  طلب  م��ع  �ملرفقات  بربط 
ل��ل��م�����ش��اع��دة و�ل���ت���اأك���د م���ن �شحة 
�ل���ب���ي���ان���ات م����ن ق���ب���ل �ل��ب��اح��ث��ني 
�لج��ت��م��اع��ي��ني وت���ق���دمي ت��ق��اري��ر 
قبل  م��ن  �مل�شاكن  حالة  ع��ن  فنية 
بالربنامج  �لفنيني  �ملهند�شيني 
�إىل  �ملكتملة  �لطلبات  حتويل  ث��م 
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خ�ش�شت جمعية بيت �خلري  حلملتها �لرم�شانية �لتي 
حو�يل   .. لكم  خري  ت�شدقو�  و�أن  �شعار  حتت  نفذتها 
�جلمعية  وذك����رت  دره����م.  �أل����ف   468 و  م��ل��ي��ون��ا   12
ت��و�ك��ب  �أن  و����ش��ت��ط��اع��ت  �أه��د�ف��ه��ا  حققت  حملتها  �أن 
�حتياجات �لأ�شر �ملتعففة وحمدودة �لدخل و�حلالت 
�لتي ترعاها من خالل توزيع �ملري �لرم�شاين ب�شكل 
مبكر و�لذي �شمل �أكر من 20 �ألف �أ�شرة منها خم�شة 
�آلف و 500 �أ�شرة تتقا�شى �مل�شاعد�ت ب�شكل �شهري. 
و�أفاد عابدين طاهر �لعو�شي مدير عام بيت �خلري  .. 
�أن �ملبالغ �لتي وزعت من خالل �أفرع ومر�كز �جلمعية 
�ملنت�شرة يف �أنحاء �لدولة خالل �شهر رم�شان �ملبارك..
�حتياجاتها  لتوفري  �مل�شتفيدة  ل��ل��ح��الت  دع��م��ا  ت��اأت��ي 
خالل  ق��دم��ت  �جلمعية  �أن  �إىل  لف��ت��ا   .. �لرم�شانية 
�ل�����ش��ه��ر �ل��ف�����ش��ي��ل ح���زم���ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن �مل�����ش��اع��د�ت 
وك�شوة  و�لعيدية  �لفطر  زك���اة  للمري  �إ���ش��اف��ة  �شملت 
وقال  �لأوىل.  للمرة  وذل��ك  للذكور  �جلديدة  �ملالب�س 
لت�شهيل  متو��شل  ب�شكل  ت�شعى  �جلمعية  �إن  �لعو�شي 
ي�شر  بكل  كافة  �حتياجاتهم  على  �مل�شتفيدين  ح�شول 
�إىل �جلمعية لذ� مت توزيع �ملري  �لقدوم  وجتنب عناء 
�لرم�شاين و�إعطاء �مل�شتحقني �حتياجاتهم قبل قدوم 
�ل�شهر �لف�شيل..وتعتمد �جلمعية يف توزيع �مل�شاعد�ت 
وحما�شبيا  �إد�ري�����ا  ب��رن��اجم��ا  و�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �لرم�شانية 
ير�عي تاأمني �حتياجات �لأ�شر �مل�شتهدفة من �مل�شروع 
كوبونات  �شرف  على  ويقوم  حاجة  لالأكر  وو�شولها 

�إلكرونية متعددة �لقيمة لالأ�شر �مل�شجلة  �أو بطاقات 
 - �لغذ�ئية  �مل���و�د  ��شتالم  مبوجبها  يتم  �جلمعية  يف 
ح�شب رغبة �حلالة - من �جلمعيات �لتعاونية و�ملحال 
لكافة  كامل  غذ�ئي  ط��رد  وت��اأم��ني  �ملعتمدة  �لتجارية 
�شهر  ط���و�ل  �لأ���ش��رة  لإف��ط��ار  �لأ�شا�شية  �لح��ت��ي��اج��ات 
بنك  �إد�رة  مع  �تفاقية  �جلمعية  وقعت  كما  رم�شان. 
�خل��ري  مبوجبها  بيت  تكون  �لإ�شالمي  �لتجاري  دبي 
�جلمعية �لوحيدة و�لأوىل د�خل �لدولة وعلى م�شتوى 
�لتي تدخل خدمة بطاقة بيت �خلري  �لعربي  �لوطن 
�ل�شهرية من خالل  �ملالية  �مل�شاعد�ت  �لبنكية ل�شرف 
وتعباأ  �مل�شتفيد ورقم ملفه  ��شم  بنكية حتمل  بطاقات 
�شهريا وميكن ملن ي�شتخدمها �أن ي�شتعملها �شمن دولة 
�لإمار�ت مثل �أي بطاقة �شرف بنكية ي�شحب بها �لنقد 
بقيمة  حم��دودة  لكنها  و�مل�شريات  �ملدفوعات  وي�شدد 
وهي  �إئتمان  كبطاقة  بها  �ل�شر�ء  ميكن  ول  �مل�شاعدة 
متو�فقة مع �ملعامالت �ل�شرعية �لإ�شالمية. و�شت�شهل 
ب��ط��اق��ة ب��ي��ت �خل���ري �ل��ب��ن��ك��ي��ة �مل��ع��ام��الت �مل��ال��ي��ة على 
يتقا�شى  ول  �شهري  ب�شكل  �جلمعية  من  �مل�شتفيدين 
�لبطاقات  خدمة  ع��ن  ر���ش��وم  �أي  �جلمعية  م��ن  �لبنك 
�ل���رو�ت���ب للموظفني  ���ش��رف  و���ش��رف��ه��ا..ك��م��ا مي��ك��ن 
لال�شتعمال  �شاحلة  وتكون  خاللها  من  و�ملتطوعني 
ملدة 10 �شنو�ت يتم جتديدها تلقائيا كل �شهر وتعود 
ملكيتها جلمعية بيت �خلري ويتم حتويل �ملبالغ �إليها 
من خالل �لإد�رة وميكن وقف فاعليتها عندما يخطر 
جديدة  بطاقة  و�شرف  بفقد�نها  �جلمعية  �مل�شتفيد 

بعد �إلغاء فاعلية �لبطاقة �ملفقودة. 

حممد بن را�سد للإ�سكان ت�سجع موظفيها على ا�ستكمال درا�ستهم واحل�سول على موؤهلت درا�سية عليا
يف �إد�ر�ت �أخرى تتنا�شب مع موؤهله �لعلمي. و�أفادت �أنه يوجد خطة 
�ملقبلة حتت تدرج وظيفي و��شح لذ�  م�شتقبلية مر�شومة للمرحلة 
�إل يف وج��ود �شاغر ويف ح��ال وج��ود �شاغر يتم طرح  ل تتم �لرقية 
للمتقدمني  مقابالت  وعمل  �أ�شبوعني  ملدة  �ملوؤ�ش�شة  د�خل  �ل�شو�غر 
�إىل  �للجوء  يتم  لل�شاغر  ك��ف��وؤ  �شخ�س  وج���ود  ع��دم  ح��ال  ويف  عليها 
تنتهج  �ملوؤ�ش�شه  �أن  ون��وه��ت  �ملوؤ�ش�شة.  خ���ارج  م��ن  �لطلبات  مقدمي 
�شيا�شة تدوير �ملوظفني لتبادل �خلرب�ت و�كت�شاب �ملعرفة يف جميع 
�أ�شباب  �إىل  �لنظر  دون  تنظيمية  �إد�ري���ة  مبنهجية  �ملختلفة  �مل��و�ق��ع 
�ملو�طنون  �أكد  �أو توقيع عقوبة على موظف. من جانبهم  �شخ�شية 
�لعاملون يف �ملوؤ�ش�شة �لهتمام �لكبري �لذي توليه لهم �لقيادة �لعليا 
باملوؤ�ش�شة خا�شة فيما يتعلق بتطويرهم وتدريبهم وت�شجيعهم على 

�إ�شتكمال در��شاتهم �جلامعية. 

وتعترب فرة �لمتحانات �إجازة در��شية مدفوعة �لأجر. وقالت مرمي 
�لإد�ري��ة مبوؤ�ش�شة  و�ل�شوؤون  �لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  �ل�شويدي مديرة 
حممد بن ر��شد لالإ�شكان �إنه ل يوجد �ي عائق يف ��شتكمال �ملوظفني 
لدر��شتهم و�هم �شيء رغبة �ل�شخ�س يف ذلك. و�أ�شافت �ل�شويدي �أن 
�لزيادة ملحوظة يف عدد �ملو�طنني �لذين �لتحقو� يف �لآونة �لخرية 
للح�شول درجة �لبكالوريو�س و�ملاج�شتري و�شهاد�ت عليا �إىل �أن بلغ 
موظفا   15 ح��و�يل  �لبكالوريو�س  ب�شهادة  �ملنت�شبني  �ملوظفني  عدد 
بينما  موظفني   6/ �ل�شهادة  ه��ذه  على  �حلا�شلني  �خلرجني  وع��دد 
بلغ عدد �ملوظفني �ملنت�شبني ب�شهادة �ملاج�شتري /2 و�حلا�شلني على 
�ملنت�شبني  �شهاد�ت �ملاج�شتري /3 موظفني بينما بلغ عدد �ملوظفني 
�لثانوية  �شهادة  على  �حلا�شلني  ع��دد  وبلغ   2/ �ل��دك��ت��ور�ه  ب�شهادة 

�لعامة 2 موظف و ب�شهادة �لإعد�دية 1 . 

و�أ����ش���ارت �أن �مل��وؤ���ش�����ش��ة جت���ذب �مل��و�ط��ن��ني ذوي �ل��ك��ف��اء�ت ومت��ده��م 
بالتدريب �لذي يحتاجونه كل ح�شب عمله من خالل خطة و�شعتها 
و�ل�شوؤون  �لب�شرية  �مل��و�رد  نظام  �ن  ولفتت   .. �لغر�س  لهذ�  �ملوؤ�ش�شة 
�لإد�ري��ة يحث على توفري فر�س �لعمل للمو�طنني وفقا ملا تتطلبه 
م�شلحة �لعمل. وذكرت �إن �ل�شيء �ملميز يف �ملوؤ�ش�شة هو �قر�ن عملية 
�لتوطني باملحافظة على م�شتوى ونوعية �خلدمات وحت�شينها ويدل 
على �ن �لتوطني ي�شري ب�شيا�شة �شحيحة و متدرجة ولي�س توطينا 
ع�شو�ئيا. و�أو�شحت �ل�شويدي �أن �ملوؤ�ش�شة تنظر عند ترقية �ملوظف 
لأكر من جانب �أهمها �أد�ء �ملوظف �ل�شنوي كمعيار �أ�شا�شي بالإ�شافة 
�إىل �مللف �ل�شخ�شي للموظف و �شنني �خلدمة و من ثم �لتاأكد من 
�ملوظف على موؤهل علمي  �ل�شاغر للرقية ويف حال ح�شول  وجود 
�أو  بالتخ�ش�س  �ملعنية  �لإد�رة  �أول يف  �ل�شاغر  وج��ود  �إىل  �لنظر  يتم 

•• دبي-وام:

��شتكمال  على  موظفيها  لالإ�شكان  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ت�شجع 
در��شتهم و�حل�شول على موؤهالت در��شية عليا �إذ يف�شل عند �لدر��شة 
�لأخذ بعني �لعتبار �لتخ�ش�شات �لتي تخدم �ملوؤ�ش�شة وذلك من �أجل 
�ملوؤ�ش�شة بخطى  �لعمل. وت�شري  ب��الأد�ء ومو�كبة زيادة حجم  �لتميز 
مدرو�شة نحو توطني خمتلف �لوظائف �لفنية و�لد�رية ��شافة �ىل 
زيادة  �إىل  �أدى  ما  و�لق�شام  �لد�ر�ت  خمتلف  يف  �لقيادية  �لوظائف 
و�لكليات.  ب��اجل��ام��ع��ات  �مللتحقني  �مل��و�ط��ن��ني  �مل��وظ��ف��ني  ع��دد  ن�شبة 
قبل  للدر��شة  �ليومي  �ل�شتئذ�ن  �ل��د�ر���س  �ملوظف  �ملوؤ�ش�شة  ومتنح 
�شاعتني ح�شب ج��دول  �إىل  ���ش��اع��ة  �ل��ر���ش��م��ي مب��ع��دل  �ل����دو�م  ن��ه��اي��ة 
�إج��ازة قبل بد�ية �لمتحانات  �لدر��شي ومتنحه كذلك يوم  �ملوظف 
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الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

مب�ساركة 600 �سركة من 40 دولة

انطلق الدورة احلادية ع�سرة ملعر�س ال�سيد والفرو�سية باأبوظبي

حممد املزروعي: اأثبتت الأن�سطة الثقافية ذات البعد الرتاثي للمعر�س فاعليتها يف تن�سيط ال�سياحة 
عبداهلل القبي�سي: برنامج املعر�س ي�سمل العديد من الفعاليات املتنوعة الثقافية والرتاثية

لورا �سوايا: هدايا قيمة للزوار يف القاعة اخلا�سة بعامل مهرجان ال�سيخ من�سور
فهد ال�سام�سي: ن�سخر كل طاقاتنا وقنواتنا لإجناح هذا احلدث العاملي

�سامل اجلحو�سي: عامل الأمن والأمان متوفر من خلل اللجنة الأمنية للمعر�س
•• تغطية رم�صان عطا:

دق�����ات �ل�����ش��اع��ة ب���ات���ت ت��ق��رب��ن��ا من 
حتت�شنه  �ل�����ذي  �ل���ع���امل���ي  �حل�����دث 
�مارة �بوظبي وهو معر�س �بوظبي 
حتت  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد  �ل���دويل 
رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�ملنطقة  يف  �حلاكم  نهيان ممثل  �آل 
�ل���غ���رب���ي���ة رئ���ي�������س ن������ادي ���ش��ق��اري 
�لإم�����ار�ت يف دورت����ه �حل��ادي��ة ع�شر 
�حل����ايل  ���ش��ب��ت��م��رب   7 �ىل   4 م����ن 
�حلادية  من  �ملعر�س  �ب��و�ب  ويفتح 
ليال  �ل��ع��ا���ش��رة  ح��ت��ى  �شباحا  ع�شر 
من  �شركة   600 طياته  يف  لي�شم 
40 دولة م�شاركة يف �ملعر�س منها 
وعاملية  حملية  جديدة  �شركة   50
تعر�س  حملية  100�شركة  ومنها 

منتجاتها �جلديدة يف �ملعر�س .

املكانة املتميزة
وحت�������دث رئ���ي�������س �ل���ل���ج���ن���ة �ل��ع��ل��ي��ا 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���س حم��م��د خلف 
�ملزروعي م�شت�شار �لثقافة و�لر�ث 
�أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  دي���و�ن  يف 
�شقاري  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
�لإمار�ت حيث قال �كت�شب �ملعر�س 
خالل  و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل��دويل 
دور�ته �ملا�شية �شهرة عاملية، و�أ�شبح 
�ل�شيد  معد�ت  منتجي  لكل  وجهة 
ومناف�شاً  ومتعلقاتهما،  و�لفرو�شية 
لأهم معار�س �لعامل يف هذ� �ملجال، 
وذل������ك ع����رب ف���ع���ال���ي���ات���ه �ل���ع���دي���دة 

و�أن�شطته �ملتميزة.

�لثقافية  �حل��ي��اة  ج��و�ن��ب  خمتلف 
و�ل��ر�ث��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة يف �لإم������ار�ت، 
�لأم�������ر �ل������ذي ج���ع���ل م����ن �مل��ع��ر���س 
كافة  ي�شتقطب  ���ش��ام��ال  م��ه��رج��ان��ا 
ما  وه��ذ�  و�ملجتمع،  �لعائلة  �شر�ئح 
�ن��ع��ك�����س ع��ل��ى ����ش��ت��ق��ط��اب �مل��ع��ر���س 
يف دور�ت���ه �لأخ���رية �شنوياً حل��و�يل 

100 �ألف ز�ئر.
وب��ال��ت��اأك��ي��د ف���اإن جن���اح �أب��وظ��ب��ي يف 
�إطالق �لعديد من �أهم �ملهرجانات 
للدعم  نتيجة  ي��اأت��ي  �إمن��ا  �لر�ثية 
�ل�������الحم�������دود �ل��������ذي ي���ح���ظ���ى ب��ه 
�مل��ع��ر���س م��ن ق��ب��ل ���ش��اح��ب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل، و�لفريق 
ز�ي��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
و�مل��ت��اب��ع��ة �ل��د�ئ��م��ة م��ن ق��ب��ل ر�ع��ي 
�مل��ع��ر���س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
�مل���ن���ط���ق���ة �ل���غ���رب���ي���ة رئ���ي�������س ن����ادي 
�شقاري �لمار�ت، مبا يعك�س مدى 
ح��ر���س �ل��دول��ة �ل��ب��ال��غ على �إح��ي��اء 
�ل�������ر�ث و�مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى رم����وز 
�لر�ث �لعربي �لأ�شيل �لتي �رتبط 

بها �أبناء �ملنطقة منذ �لقدم.

ا�سرتاتيجية احلفاظ على 
الرتاث

�ل�شيد عبد�هلل بطي  وجاء يف كلمة 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
لل�شيد  �ل������دويل  �مل���ع���ر����س  م���دي���ر 

و�كد �ملزروعي �ن مع �نطالق دورته 
�لأرب��ع��اء  غ��د  �شباح  ع�شر  �حل��ادي��ة 
ف����اإّن ه���ذه �مل��ك��ان��ة �مل��ت��م��ي��زة تتجلى 
مب�شاركة �أكر من 600 �شركة من 
 39 تقارب  دول��ة على م�شاحة   40
�ألف مرمربع، ومنها ما يزيد عن 
تتو�جد  وعاملية  حملية  �شركة   50

للمّرة �لأوىل.
�مل����زروع����ي �ىل �ن م���ع ه��ذ�  و�����ش���ار 
�ل���ت���و�ج���د �ل������دويل �ل���ك���ب���ري، ت��ربز 
دولة  ُم�شاركة  يف  �مللحوظة  �لزيادة 
�لإم����������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة مب��ا 
���ش��رك��ة حم��ل��ي��ة،   100 ي���زي���د ع���ن 
و�ل��ع��دي��د م��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�جل��ه��ات 
�ل�شلة  ذ�ت  و�لر�شمية  �حلكومية 
ب���احل���ف���اظ ع���ل���ى �ل���ب���ي���ئ���ة و����ش���ون 
�ل����������ر�ث و�ل�������روي�������ج ل���ل���ه���و�ي���ات 
و�ل��ري��ا���ش��ات �ل��ر�ث��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة، 
وذلك بالتو�زي مع ت�شجيل �لعديد 
من رموز �لر�ث �لثقايف لالإمار�ت 
�لقائمة  يف  �ل��ي��ون�����ش��ك��و  منظمة  يف 
�ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل���ل���ر�ث �ل��ث��ق��ايف غري 
�ل�شقارة  وم��ن��ه��ا  للب�شرية،  �مل����ادي 

و�ل�شدو و�لتغرودة.
�لأن�شطة  �أثبتت  �مل��زروع��ي  و�و���ش��ح 
�ل����ر�ث����ي  �ل���ب���ع���د  ذ�ت  �ل���ث���ق���اف���ي���ة 
�ملُ�شاحبة للمعر�س �لدويل لل�شيد 
وفاعليتها  ج��د�رت��ه��ا  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة 
يف �ل��ت��ن�����ش��ي��ط �ل��ث��ق��ايف و�ل�����ش��ي��اح��ي 
دقة  بفعل  و��شتطاعت  �ل��دول��ة،  يف 
نوعيتها  �خ��ت��ي��ار  وح�شن  تنظيمها 
�مل���ع���ر����س  زو�ر  ل���ك���اف���ة  ت����ق����دم  �أن 
عن  نا�شعة  �شورة  فيه  و�مل�شاركني 

منتزه  من  بتنظيم  للطيور  حتليق 
�لعني للحياة �لربية ، مز�د للهجن 
�لبيطري  �لأب��ح��اث  مركز  باإ�شر�ف 
�لبولي�شية  للكالب  ، وعرو�س حّية 

تقدمها �شرطة �أبوظبي.
�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ن  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  و������ش����ار 
د�خ��ل  �لعار�شني  م��ن قبل  �ملُ��ق��ّدم��ة 
�أجنحة �ملعر�س، فت�شمل ور�شة عمل 
مقدمة  �لطري  برقع  ت�شنيع  ح��ول 
متخ�ش�شة،  �إ���ش��ب��ان��ي��ة  ���ش��رك��ة  م���ن 
ع��ر���س ح���ي وور����ش���ة ع��م��ل لكيفية 
و�خ��ت��ب��ار  �ل�شيد  �شكاكني  ت�شنيع 
ج��ودت��ه��ا و�أد�ئ����ه����ا م���ن ق��ب��ل �شركة 
مترين �لإمار�تية، جمالت �لرماية 
بالذخائر  )�لت�شويب  �لتهديفية 
�ل�شارقة  نادي  ينظمها  �لتجريبية( 
�حلية  �لرماية  و�لرماية،  للجولف 
�لفر�شان  منتجع  باإ�شر�ف  بال�شهام 

�لريا�شي �لدويل باأبوظبي.
ك���م���ا ت�����ش��م��ل �ل���ف���ع���ال���ي���ات ع��ر���س 
جناح  يف  �ل���دويل  �ل�شقارة  �أر�شيف 
ن������ادي ����ش���ق���اري �لإم�����������ار�ت، ح��ي��ث 
مي��ك��ن �لط�����الع ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 
خم��ط��وط��ات �ل�����ش��ق��ارة يف �ل�����ش��رق 
�لأو�����ش����ط و�ل����ع����امل وت���ق���ام ك��ذل��ك 
يف ج���ن���اح �ل���ن���ادي م�����ش��اب��ق��ة ج��م��ال 

�ل�شقور �ملكاثرة يف �لأ�شر.
فنية  ل��وح��ة  �أج��م��ل  م�شابقتي  �أم����ا 
و�أج����م����ل ����ش���ورة ف���وت���وغ���ر�ف���ي���ة يف 
فتقام  و�ل��ر�ث  و�لفرو�شية  �ل�شيد 
لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  ج��ن��اح  يف 
و�لثقافة، �إ�شافة مل�شابقة فن ت�شنيع 
�ل���ق���ه���وة �ل��ع��رب��ي��ة وف����ق �ل��ط��ري��ق��ة 

و�لفرو�شية حيث قال �ملعر�س منذ 
�لفعالية   2003 ع��ام  يف  �إط��الق��ه 
�لزو�ر  خلدمة  �شة  �ملُخ�شّ �لوحيدة 
و�ل�����ش��رك��ات يف �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط يف 
مبختلف  و�ل�شيد  �ل�شقارة  جم��ال 
�لتي  �لريا�شات  جمال  ويف  �أنو�عه، 
ويف  �ل�شيد،  �أ�شلحة  فيها  ت�شتخدم 
جم�����الت �ل���ف���رو����ش���ي���ة، وري���ا����ش���ات 
�ملائية،  و�لريا�شات  �لطلق،  �لهو�ء 
ورح��������الت �ل�������ش���ف���اري، و�ل���ف���ن���ون، 
ف��ع��ال��ي��ات  �إىل  �إ����ش���اف���ة  و�ل���ت���ح���ف، 
و�أن�شطة تعزيز تر�ث دولة �لإمار�ت 

و�ملحافظة عليه.
للمعر�س  �ملُ�شاحب  �لربنامج  ف��اإّن 
ي�����ش��م��ل �ل���ع���دي���د م����ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�مل���ت���ن���وع���ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���ر�ث���ي���ة، 
من  ج���زء�ً  �شكلت  �لتي  تلك  ومنها 
�ل���ع���رب���ي يف �جل����زي����رة  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
كل  م��ع  جنب  �إىل  وج��ن��ب��اً  �لعربية، 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �مل��ت��وف��رة 
�ل����ي����وم، ح���ي���ث ي���دم���ج �ل���ع���ار����ش���ون 
و�مل�����ش��ارك��ون ب��ني �لأ���ش��ل��وب �لقدمي 
و�لأ���ش��ل��وب �حل��دي��ث، وذل��ك تعزيز�ً 
وت�شجيع  دع���م  �مل��ع��ر���س يف  جل��ه��ود 
�لر�ث  على  �حلفاظ  ��شر�تيجية 

و�لتقاليد و�لقيم �لأ�شيلة.
وت�����ش��م��ل ف��ع��ال��ي��ات ق��اع��ة �ل��ع��رو���س 
�ل����ت����ي ت����ق����ام ل���ل���ع���ام �ل�����ث�����اين ع��ل��ى 
�ل�����ت�����و�يل: ع���ر����س خ���ي���ل ل��ل��ف��ار���س 
�ل��ع��ام��ري، عرو�س  �لإم��ار�ت��ي علي 
ن���ادي  ينظمها  و�جل���م���ال  ل��ل��خ��ي��ول 
ت����ر�ث �لإم��������ار�ت، م�����ش��اب��ق��ة ج��م��ال 
�لعربي(،  )�ل�شلوقي  �ل�شيد  كلب 

حّية  ل��ع��رو���س  �إ���ش��اف��ة  �لتقليدية، 
ل��ل�����ش��ن��اع��ات �ل���ي���دوي���ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�لإمار�تية. كما تقدم فرقة �أبوظبي 
للفنون �ل�شتعر��شية �لتابعة للجنة 
�إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية 
للجمهور  حّية  عرو�شاً  و�لر�ثية، 

من رو�ئع �لر�ث �لإمار�تي.
وت�شرف �أكادميية �ل�شعر يف �للجنة 
ع���ل���ى م�����ش��اب��ق��ة �أج����م����ل �ل��ق�����ش��ائ��د 
�لنبطية �لتي قيلت يف و�شف رحلة 

�ملقنا�س ويف و�شف فقد�ن �لطري.
متحف  كذلك  �لفعاليات  �أهم  ومن 
�ل������ر�ث ل���ن���ادي ت�����ر�ث �لإم��������ار�ت، 
�����ش��ة  وف���ع���ال���ي���ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة خم�����شّ
�ل�شندوق  م��ن  ُم��ق��ّدم��ة  ل��الأط��ف��ال 
�ل�����دويل ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �حل���ب���ارى، 
ف�����ش��اًل ع���ن �ل��ع��دي��د م���ن �مل��ع��ار���س 
�ل���ف���ن���ي���ة �ل����ت����ي ي��ق��ي��م��ه��ا ف���ن���ان���ون 
م����ع����روف����ون م����ن دول������ة �لإم���������ار�ت 

و�لعديد من دول �لعامل.
خالل  �لفرو�شية  قطاع  �شهد  وق��د 
�ل��دور�ت �لأخ��رية تطور� ملحوظا، 
وخا�شة بف�شل دعم مهرجان �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
و�ل��ذي  �لأ�شيلة،  �لعربية  للخيول 

�أ�شبح حدثاً عاملياً مرموقاً.
كما وي�شهد �لقطاع �لبحري �شمن 
�مل��ع��ر���س زي�����ادة م��ل��ح��وظ��ة يف ع��دد 
�ل���دورة  �مل�����ش��ارك��ني، وخا�شة خ��الل 
�مل��ا���ش��ي��ة و�ل��������دورة �مل��رت��ق��ب��ة بعد 

يومني.

كتاب للزوار
ويف نف�س �ل�شياق قالت لور� �شو�يا 

�ل�����ش��ي��خ من�شور  م��ه��رج��ان  م��دي��رة 
�ملعر�س  �لعربية  للخيول  ز�ي��د  بن 
�ل��ع��امل ولها  ن��اف��ذة مطلة على  ه��و 
بريق خا�س وهناك مفاجات تنتظر 
زو�ر �ملعر�س وخ�شو�شا قاعة عامل 
ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  مهرجان 
ومنها كتاب للزو�ر لتاحة �لفر�شة 
ل��ه��م ل��ل��ت��وق��ي��ع ف��ي��ه ل��ت��ك��ون ذك���رى 
ط��ي��ب��ة و�ي�����ش��ا ه��ن��اك ه���د�ي���ا قيمة 
�ج��ر�ء جولة  بعد  تنتظرهم  للزو�ر 
مهرجان  بعامل  �خلا�شة  �لقاعة  يف 

�ل�شيخ من�شور بن ز�يد. 
�د�رة  م��دي��ر  �ل�شام�شي  ف��ه��د  وق���ال 
�لريا�شي  �بوظبي  ملجل�س  �لت�شال 
و�لفرو�شية  �ل�شيد  معر�س  ��شبح 
م��ق�����ش��د ل��ك��ل �مل��ت��اب��ع��ني و�مل��ه��ت��م��ني 
بال�شيد و�لفرو�شية د�خل �لمار�ت 
وخارجها ونحن من خالل جمل�س 
�ب���وظ���ب���ي �ل���ري���ا����ش���ي ن�����ش��خ��ر ك��ل 
ط���اق���ات���ن���ا وق���ن���و�ت���ن���ا لجن������اح ه���ذ� 
�حلدث �لعاملي �لذي حتت�شنة �مارة 

�بوظبي .
وع����ن �ل������ر�ي �لم���ن���ي ق����ال �مل����الزم 
ع�شو  �جلحو�شي  �حمد  �شامل  �ول 
عامل  للمهرجان  �لمنية  �للجنة 
�لم���ن و�لم����ان متوفر م��ن خالل 

�للجنة �لمنية للمعر�س 
و�ل�شلحة  �ملعد�ت  �شر�ء  و�ج��ر�ء�ت 
للمو�طن �لمار�تي متاحة و�شل�شة 
�خلليجي  �لتعاون  دول  �ما مو�طن 
فنحن نطلب منه ورقة معتمدة من 
�جلهات �ملعنية من دولته و�عتمادها 
من �شفارته د�خل �بوظبي ثم يقوم 

بعملية �ل�شر�ء .

الوطني للوثائق والبحوث ي�ستقبل اأجيال ال�سياحة يف زيارة علمية
•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  ��شتقبل 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  ب���وز�رة  و�لبحوث 
�مل�����ش��ارك��ني و�مل�����ش��ارك��ات يف �ل���دورة 
�خل��ام�����ش��ة م��ن ب��رن��ام��ج �ل��ت��دري��ب 
�ل��ذي  �ل�شياحة   �أج��ي��ال  �ل�شيفي 
لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  تنظمه 

و�لثقافة �شنوياً.
بد�أت �لزيارة مبتابعة �لزو�ر فيلماً 
�لأب��ع��اد  ث��الث��ي��ة  بتقنية  وث��ائ��ق��ي��اً 
وحا�شرها  �لإم�����ار�ت  م��ا���ش��ي  ع��ن 
بن  �ل�شيخ حممد  قاعة  �مل�شرق يف 
ز�يد للو�قع �لفر��شي، ثم قامو� 
ب��ج��ول��ة يف ق��اع��ة �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د بن 
�شلطان �لتي تر�شد جو�نب هامة 
يف ت��اري��خ �لإم������ار�ت ع��رب م��ا فيها 
م���ن وث���ائ���ق ت��ت��م��ث��ل يف �مل��ع��اه��د�ت 
و�ل�شور  �لتاريخية،  و�مل��ر����ش��الت 
�ل����ف����وت����وغ����ر�ف����ي����ة، و�خل�����ر�ئ�����ط 
�لر�ثية،  و�ملقتنيات  �لتاريخية، 
وم����ا حت��ت��وي��ه ه����ذه �ل���ق���اع���ة يعد 

�ل�����ر�ث، ورك����زت �أي�����ش��اً يف �ل���دور 
�شلطان  بن  ز�ي��د  لل�شيخ  �لإن�شاين 
�ملحلي  �ل�شعيدين  على  نهيان  �آل 
و�ل����ع����امل����ي؛ م����ا ج���ع���ل ل�����الإم�����ار�ت 
منزلتها �ملرموقة بني دول �لعامل، 
�ل��ب��ح��وث  �إد�رة  م��دي��رة  �أ����ش���ارت  و 
�جلهود  �إىل  �ملعرفية  و�خل��دم��ات 
يف  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  تبذلها  �لتي 
�ملحافظة على م�شرية �ل�شيخ ز�يد 
وعلى  �ملوؤ�ش�شني،  �ل��ق��ادة  و�إخ��و�ن��ه 
��شتمر�ر �لنهو�س بالإن�شان و�ملكان 

لالرتقاء بالوطن و�أبنائه.
�إد�رة  م����دي����ر  ب���������د�أت  وق������د  ه������ذ� 
�ل��ب��ح��وث و�خل���دم���ات �مل��ع��رف��ي��ة يف 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز 
حم��ا���ش��رت��ه��ا �أم�����ام �مل�����ش��ارك��ني يف  
�أجيال �ل�شياحة  باإطالعهم على دور 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز 
ك���اأر����ش���ي���ف وط���ن���ي ي���وث���ق ت���اري���خ 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
وم��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج، و�أه��م��ي��ة ذل��ك 
�لوطن لالأجيال.  ذ�ك��رة  يف حفظ 

�جلدير بالذكر �أن دورة هذ� �لعام 
م���ن ب���رن���ام���ج  �أج����ي����ال �ل�����ش��ي��اح��ة  
60 طالًبا  �أك��ر من  ي�شارك فيها 
15-17عاماً،  �أعمارهم  وطالبة، 
وت�����ش��ت��ه��دف ت���ع���ري���ف �مل�����ش��ارك��ني 
باأن�شطة �لقطاع �ل�شياحي يف �إمارة 
�أب��وظ��ب��ي، وع���و�ئ���ده �لق��ت�����ش��ادي��ة 
و�لعمل  و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة،  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل�شخ�شية  �مل���ه���ار�ت  ���ش��ق��ل  ع��ل��ى 
للطلبة عرب ور�س عمل متخ�ش�شة 

تعقد ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة �أ���ش��اب��ي��ع. 
ك��م��ا ي��ت�����ش��م��ن �ل���ربن���ام���ج زي����ار�ت 
م���ي���د�ن���ي���ة ل���ل���م���ع���امل �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
و�ل��رف��ي��ه��ي��ة �ل���ب���ارزة يف �لإم����ارة. 
�ل�شيفي   �ل��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  وع���ن 
�أج���ي���ال �ل�����ش��ي��اح��ة  ق��ال��ت فاطمة 
�شياحية يف   توعية  تنفيذي  �مللحي 
هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة : 
تاأهيل كو�در  �إىل  �لربنامج  يهدف 
وطنية للعمل يف �لقطاع �ل�شياحي 

ه��ذ�  وي�شتند  �أب��وظ��ب��ي،  �إم�����ارة  يف 
�مل��و�ق��ع  على  كبري  ب�شكل  �ل��ق��ط��اع 
و�ل��ر�ث��ي��ة  و�لتاريخية  �لثقافية 
�مل��رك��ز  �أن  �مل���م���ي���زة، وق����د وج���دن���ا 
�أح��د  و�ل��ب��ح��وث  للوثائق  �ل��وط��ن��ي 
�أهم �ملو�قع �لتي تعمل على تعميق 
تر�بط �لأفر�د باأر�شهم، وهذ� �أمر 
يفتح �أمام �لطلبة خيار�ت متنوعة 
�ل�شياحي  �ل��ق��ط��اع  يف  للم�شاهمة 

م�شتقبال .

من������اذج مم����ا ي��ح��ت��ف��ظ ب����ه �مل���رك���ز 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  وط��ن��ي  كاأر�شيف 
�مل�شاركون  وتابع  �ملتحدة.  �لعربية 
يف ب����رن����ام����ج  �أج�����ي�����ال �ل�����ش��ي��اح��ة  
يف  �ل��ولء  )عنا�شر  عن  حما�شرة 
�لدكتورة  �ألقتها  �لوطنية(  �لهوية 
عائ�شة باخلري مدير �إد�رة �لبحوث 
و�خل���دم���ات �مل��ع��رف��ي��ة، وق���د لق��ت 
�مل�شاركني  م��ن  �مل��ح��ا���ش��رة جت��اوب��اً 

�لذين وجدو� يف م�شامينها متا�شاً 
حقيقياً مع مفرد�ت حياتهم، وقد 
ركزت �ملحا�شرة يف دور �ل�شيخ ز�يد 
– طيب �هلل  �آل نهيان  بن �شلطان 
ث�����ر�ه- يف ت�����ش��ي��ي��د ���ش��رح �لحت����اد 
وب���ن���اء دول�����ة �لإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
�مل���ت���ح���دة �حل���دي���ث���ة م���ع ح��ر���ش��ه- 
�لهوية  م��ف��رد�ت  على  �هلل-  رحمه 
مبالمح  �مل�شا�س  وع��دم  �لوطنية، 

حممد خلف املزروعيعبداهلل القبي�سي

�سرطة دبي تفتتح ور�سة عمل حول اأهداف وموؤ�سرات عملية ال�سراكة
•• دبي-وام:

ممثلة  دب��ي  �شرطة  يف  �ملجتمع  خل��دم��ة  �لعامة  �لد�رة  نظمت 
باإد�رة �ل�شر�كة �م�س ور�شة عمل حول �أهد�ف وموؤ�شر�ت عملية 
�ل�شر�كة على م�شتوى �شرطة دبي بح�شور من�شقي �ل�شر�كة من 
خمتلف �لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة. �فتتح �لور�شة �للو�ء 
�ملجتمع  �لعامة خلدمة  �لإد�رة  نائب مدير  �ملري  �شعيد  حممد 
�ل�شر�كة  �إد�رة  مدير  �لنعيمي  �لرحمن  عبد  �ل��ر�ئ��د  بح�شور 
بالوكالة و�ملالزم �أول عبد �لرحيم �حلمادي رئي�س ق�شم تطوير 
�لأد�ء  ق�شم  رئي�س  م�شطفى  �لعظيم  عبد  و�لدكتور  �ل�شر�كات 
�ملوؤ�ش�شي لإد�رة �شمان �جلودة . وقال �للو�ء �ملري �إن �شرطة دبي 

وبتوجيهات من معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم �لقائد �لعام 
مبكر�  تنبهت  �ملزينة  مطر  خمي�س  �للو�ء  ونائبه  دب��ي  ل�شرطة 
لأهمية تقنني �ل�شر�كات و�إد�رتها ب�شكل ممنهج يكفل �ل�شتفادة 
�ل��ق��ر�ر  ف��ج��اء  �لعالقة  ل��ط��ريف  �مل�شافة  �لقيمة  وحتقيق  منها 
باإفر�د هيكل تنظيمي يعنى بال�شر�كة �شمن �لهيكل �لتنظيمي 
ل��الإد�رة �لعامة خلدمة �ملجتمع يف عام 2005 �لأم��ر �ل��ذي ل 
ينفي وجود �شبكة كبرية من �لعالقات �لتي �رتبط بها �شرطة 
دبي قبل هذ� �لتاريخ مع �شركائها �إل �نه وبوجود �إد�رة �ل�شر�كة 
�مل��ه��ام ويف  �أن ت�شطلع مب��ج��م��وع��ة م��ن  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ق��ي��ادة  �رت�����اأت 
مقدمتها جتويد �ل�شر�كات وتطويرها باإتباع �آلية حمددة مرنة 
وقابلة للقيا�س. ودعا �ملري �حل�شور �إىل �ل�شتفادة من حماور 

ل�شالح  ت�شب  نهائية  وتو�شيات  بت�شور�ت  و�خل���روج  �ل��ور���ش��ة 
تطوير �لد�رة وخطتها للعام 2014 لفتا �إىل �أهمية �لبتعاد 
عن �لفكر �لتقليدي و�لنمطية و�حلر�س على �لبتكار يف �لأفكار 
�لر�ئد عبد  �أو�شح  ل��الق��ر�ح. من جانبه  �مل��ب��ادرة  ت��ردد يف  دون 
�لرحمن �لنعيمي �ن �لور�شة ت�شمل �أربعة حماور �أ�شا�شية هي : 
مفاهيم �ل�شر�كة و�مل�شطلحات �لو�ردة بها و��شتعر��س موؤ�شر�ت 
ل��الإد�رة  �ل�شنوية  و�خلطة  �ملوؤ�ش�شي  �لتقييم  �آلية  يف  �ل�شر�كة 
�ملتميز  �حلكومي  ل��الأد�ء  دبي  برناجمي  يف  �ل�شر�كة  وموؤ�شر�ت 
�لر�بع  و�مل��ح��ور  �لقائد  وج��ائ��زة  �لد�خلية  وزي��ر  �شمو  وبرنامج 
�لتطبيق �لعملي ل�شرح �ملعادلت �حل�شابية و�لقيمة �مل�شافة من 

�ل�شر�كات و�أبرز مبادر�ت �لتح�شني و�مل�شاريع �مل�شركة.

ال�سوؤون الإ�سلمية بدبي ت�سدر ترخي�سا ملركز الرا�سد لتحفيظ القراآن الكرمي 
•• دبي-وام:

و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  لد�ئرة  �لعام  �ملدير  �ل�شيباين  �أحمد  �ل�شيخ  بن  حمد  �لدكتور  �أ�شدر 
�خلريي يف دبي �م�س..قر�ر� �إد�ريا بت�شجيل وترخي�س مركز �لر��شد لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي مركز� 
غري ربحي يعنى بتحفيظ �لقر�آن �لكرمي وتدري�شه وتعليمه وله �شخ�شيته �لعتبارية �مل�شتقلة ويكون 
�لإ�شالمية  �ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  ع��ادل جمعة مطر مدير  و�أف��اد  ن�شاطه فيها.  دبي وميار�س  �إم��ارة  مقره 
�أن�شطته وفقا لنظامه  �ملركز عقب ت�شجيله ومنحه ترخي�شا مبز�ولة عمله �شيمار�س  باأن  بالد�ئرة 
ملر�كز  �ملنظمة  و�للو�ئح  و�لقر�ر�ت  و�لقو�نني  �لأحكام  يتفق مع  �لد�ئرة ومبا  �ملعتمد من  �لأ�شا�شي 
حتفيظ �لقر�آن �لكرمي يف �لإمارة وذلك عقب ��شتكمال جميع �إجر�ء�ت �لرخي�س و�شدور رخ�شة 
مز�ولة �لن�شاط من �جلهة �ملخت�شة يف �لد�ئرة. و�أ�شاف �أن �ملركز يخ�شع لرقابة و�إ�شر�ف �لد�ئرة 

فيما يخ�س �لنو�حي �لإد�رية و�ملالية و�لثقافية .
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حاكم راأ�س اخليمة 
ي�ستقبل �سفر ال�سودان

•• راأ�ص اخليمة-وام: 
��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة يف ق�شر �لظيت �م�س.. �شعادة �أحمد يو�شف حممد �ل�شديق 
�للقاء  �شموه. جرى خالل  على  لل�شالم  قدم  �لذي  �ل�شود�ن  �شفري جمهورية 
��شتعر��س �لعالقات �لأخوية �لتي تربط �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني و�شبل 
توطيدها يف �شتى �ملجالت مبا يعود باخلري على �لبلدين و �شعبيهما. ح�شر 
�للقاء.. �شعادة يو�شف عبيد �لنعيمي رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 

ر�أ�س �خليمة و�شعادة حممد �أحمد �لكيت �مل�شت�شار يف �لديو�ن �لأمريي. 

حمم�سة تبيع موادا تالفة لزبائنها براأ�س اخليمة 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�أ�شفرت حملة تفتي�شية نظمتها بلدية ر�أ�س �خليمة و��شتملت على جمموعة كبرية من �ملحال �لتجارية �لتي تبيع 
�لغذ�ئية عن �شبط حمم�شة جتارية تعر�س للزبائن م��و�د� منتهية �ل�شالحية و�أخ��رى خالية من تو�ريخ  �مل��و�د 
�ل�شالحية. ويف تعليق له على ذلك قال مدير �إد�رة �ل�شحة �لعامة و�لبيئة يف ر�أ�س �خليمة خليفة حممد �ملكتوم 
�أن �ملفت�شني �شبطو� مو�د منتهية �ل�شالحية مبحم�شة من بينها �شيكولته وعبو�ت من �لفول �ل�شود�ين عدمية 
تو�ريخ �ل�شالحية وذلك �ثناء فعاليات �حلملة �لتفتي�شية �لتي ��شتملتمجموعة من �ملن�شاآت �لغذ�ئية وعالوة على 
ذلك �شبطت عدة خمالفات تتعلق مبخالفة بع�س �ملحالت لقو�نني �ل�شحة �لعامة مثل غياب �لبطاقات �ل�شحية 

للعاملني يف هذه �ملحالت و�شوء �لتخزين �ملو�د �لغذ�ئية.
وتابع �ملكتوم نركز يف �لوقت �لر�هن على تطبيق �ملحال �لغذ�ئية للقو�نني و�ل�شر�طات �ل�شحية ل�شيما �ملتعلقة 
بتخزين �ملو�د �لغذ�ئية وهو �ل�شيء �لذي ت�شبب يف �تالف �ملو�د �لتي تخزن يف ظروف غري مالئمة لها، م�شري� �ىل 

�أن �حلملة �لتفتي�شية طالت �ملخابز وحمالت �خل�شرو�ت و�لأ�شو�ق �لتجارية.

غرفة عجمان تنظم احلفل اخلتامي لربنامج اإعداد رائد امل�ستقبل لتخريج وتكرمي 28 طالبًا وطالبة

حفل التكرمي اأكتوبر املقبل 

التحكيم جلائزة »متيز وفالك طيب« يقيم اأعمال 370 مر�سحا 

•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت������ارة و���ش��ن��اع��ة 
عجمان ، �حلفل �خلتامي لربنامج 
�إع������د�د ر�ئ�����د �مل�����ش��ت��ق��ب��ل ل��ت��خ��ري��ج 
ممن  وطالبة  طالب   28 وتكرمي 
�ل����ذي نظمته  �ل��ربن��ام��ج  �أك��م��ل��و� 
�لعامة  �لهيئة  م��ن  بدعم  �لغرفة 
لرعاية �ل�شباب و�لريا�شية، وذلك 
�أم�������س �لول مب��ق��ر غ��رف��ة  م�����ش��اء 

عجمان.
����ش���ه���د �حل����ف����ل �����ش����ع����ادة ع���ب���د�هلل 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �مل��وي��ج��ع��ي، 
غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ، 
و�شعادة خالد �ملدفع، �لأمني �لعام 
لرعاية  �ل��ع��ام��ة  بالهيئة  �مل�شاعد 
�ل�شباب و�لريا�شة ، رئي�س �للجنة 
�ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة ل��ربن��ام��ج �شيف 
بالدي، كما ح�شر �حلفل عدد من 
و�لهيئة  عجمان  غ��رف��ة  م�شئويل 
و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
�مل���ك���رم���ني  �ل���ط���ل���ب���ة  ج����ان����ب  �إىل 

وذويهم .
وب������د�أ �حل���ف���ل ب����اآي����ات ع���ط���رة من 
�شعادة  كلمة  ث��م  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن 
و�لتي رحب يف  �ملويجعي،  عبد�هلل 

•• دبي –الفجر:

»متيز  جائزة  �أم��ن��اء  جمل�س  �أعلن 
وف���ال���ك ط���ي���ب« ع���ن ب����دء �أع���م���ال 
�أم�����س ، يف  جل���ان حتكيم �جل��ائ��زة 
�إط�����ار ت��ط��ب��ي��ق ح��زم��ة م���ن �أف�����ش��ل 
يف  دول��ي��اً،  عليها  �ملتعارف  �ملعايري 
يف  للجائزة  �ملر�شحني  �أد�ء  تقييم 
دورتها �ل�شاد�شة، وقد بد�أت �أعمال 
�لول،  �أم�����س  ي��وم  �لتحكيم  جل��ان 
من  للمر�شحني  �ملقابالت  باإجر�ء 
فئتي �لإعالم و�لت�شويق و�لت�شال 
�جلماهريي،و�لعلوم و�لتكنولوجيا 
و�لخر�عات، يتم تقييم �أعمالهم 
�ملتخ�ش�شني  م��ن  نخبة  قبل  م��ن 
، م��ن �أ���ش��ات��ذة وم����در�ء ج��ام��ع��ات ، 
وم�شئولني   ، �إع��الم��ي��ة  وق���ي���اد�ت 
من  �ن��ط��الق��ا  وذل���ك   ، م�شرفيني 
ح��ر���س جم��ل�����س �أم���ن���اء �جل���ائ���زة ، 
ع��ل��ى �لرت����ق����اء ب��ت��م��ي��ز و�إب����د�ع����ات 
�لأعمال و�لأبحاث �ملر�شحة للفوز، 
ج���اء ذل���ك خ���الل �جل��ول��ة �لأوىل 
جمموعة  مبقر  �لتحكيم  للجان 
 ، �أم�����س  للتمويل«  »م���و�رد  �شركات 
وت��ت��و����ش��ل �ل��ل��ج��ان �أع��م��ال��ه��ا حتى 
�أن  على   ، �جل���اري  �شبتمرب  نهاية 
�أكتوبر  يف  �خلتامي  �حلفل  يكون 

�ملقبل .
و�أو���ش��ح��ت رح��اب ل��وت��اه �أم��ني عام 
جمل�س �أمناء �جلائزة، �أنه وخالل 
جمل�س  د�أب   ، �مل��ا���ش��ي��ة  �لأ����ش���ه���ر 
�لأمناء على ��شتقطاب متخ�ش�شني 
�أع��م��ال وق��ي��اد�ت �إعالمية  ورج���ال 

ت�شجيلي  لفيلم  ع��ر���س  ذل��ك  تلى 
ي�����ربز ف���ع���ال���ي���ات �ل���ربن���ام���ج م��ن��ذ 
ب���د�ي���ت���ه م������رور� ب��ك��اف��ة حم��ط��ات��ه 
�ل���ع���م���ل���ي���ة و�ل���ع���ل���م���ي���ة ح���ي���ث ق���ام 
ب���ت�������ش���وي���ره و�إن�����ت�����اج�����ه �ل�������ش���ب���اب 
و�لفتيات �مل�شاركني بربنامج �إعد�د 

ر�ئد �مل�شتقبل.
ب���ع���د ذل�����ك ق���ام���ت �أم�������اين ح��م��ي��د 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ب���اإل���ق���اء ك��ل��م��ت��ه��ا و�ل��ت��ي 
�أك�������دت خ���الل���ه���ا ل��ل��ط��ل��ب��ة �ه��م��ي��ة 
�لذي  �ملنا�شب  �لتخ�ش�س  �إختيار 
ليفتح  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى 
و�ع��د، حتى  مل�شتقبل  �لطريق  لهم 
دور مهم يف  منكم  ف��رد  لكل  يكون 
وليكون   ، و�إزده����اره  �ل��وط��ن  رفعة 
روؤي��ة  من  ن�شيب  و  م�شاهمة  لهم 
�لإمار�ت �مل�شتقبلية لتتبو�أ �إمارتنا 
�لعامل  دول  كل  على  �ملر�تب  �أعلى 
يف ك���اف���ة �مل����ج����الت �لق��ت�����ش��ادي��ة 

و�لتعليمية و�لطبية و�ل�شناعية.
و�ك�������دت ل��ل��ط��ل��ب��ة �ه���م���ي���ة ت��ن��م��ي��ة 
ه���و�ي���ات���ه���م و�أف���ك���اره���م ع�����ش��ى �أن 
لتكون  �أو����ش���ع  ن��ط��اق  �ىل  ت��ت��ب��ل��ور 
تتطور  �أن  �أو  لكم  عمال م�شتقبليا 
ل���ت�������ش���ب���ح ن�������وع م�����ن �لح���������ر�ف 
ي�����ش��ارك��ون م��ن خ��الل��ه يف �ملحافل 

خليفة  وجامعة  �ملتحدة،  �لعربية 
بح�شور  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ل��ل��ع��ل��وم 
ط��ي��ب ومت��ث��ي��ل م��ت��م��ي��ز ل��ط��الب��ه��ا 
�ملر�شحة  �لأع��م��ال  يف  وخريجيها 

للجائزة .
وح�������ول ج����دي����د جل�����ان �ل��ت��ح��ك��ي��م 
�أ�شارت   ، �ل��دورة  تلك  يف  و�أعمالها 
ب��رق��اوي  ر�ئ���د  �ن�شمام  �إىل  ل��وت��اه 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س حت���ري���ر ���ش��ح��ي��ف��ة 
�خل��ل��ي��ج ، وع�����ش��و جم��ل�����س ج��ائ��زة 
�ل���������ش����ح����اف����ة �ل����ع����رب����ي����ة ل���ل���ج���ان 
ل��ل��ج��ن��ة حتكيم  �ل��ت��ح��ك��ي��م رئ��ي�����ش��ا 
و�لت�شال  و�لت�شويق  �لإع��الم  فئة 
م�شاركة  �إىل  �جلماهريي،�إ�شافة 
مدير �لت�شال �حلكومي باملجل�س 
�ل��وط��ن��ي ل��الإع��الم ، ع��ل��ي��اء ح�شن 
باجلائزة  �لفائز�ت  �إحدى  �ليا�شي 
�لأوىل  �ل������دورة  يف  �لإع������الم  ف��ئ��ة 
�جلامعية  در��شتها  �أثناء  للجائزة 
�جلائزة  و�إمي��ان �حلمادي مدير   ،
�ل��ت��ح��ك��ي��م  جل����ان  �أن  �إىل  ،لف���ت���ة 
���ش��ت��و����ش��ل �أع��م��ال��ه��ا ح��ت��ى ن��ه��اي��ة 
ل��ت��دخ��ل بعدها   ، �ل�����ش��ه��ر �جل����اري 
�لأع������م������ال �حل�����ائ�����زة ع���ل���ى ن�����ش��ب 
�لتميز يف مرحلة �لتقييم �خلا�شة 
ب��امل��ق��اب��الت �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة ، و�ل��ت��ي 
يتحدد على �أ�شا�شها �عتماد درجات 
ح�شل  و�أن  ���ش��ب��ق  �ل��ت��ي   ، �ل��ت��م��ي��ز 
ومن   ، للجائزة  �ملر�شحني  عليها 
ث����م حت���دي���د �ل���ف���ائ���زي���ن ب��رت��ي��ب 
مر�كزهم، و�إعالن �أ�شماء �لفائزين 
يف �حلفل �خلتامي للتكرمي �أكتوبر 

�ملقبل. 

�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة ، خ��ا���ش��ة يف 
ظ��ل ح��ر���س ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة يف 
ت���وف���ري ك���اف���ة �ل�����ش��ب��ل و�ل���رب�م���ج 
�ل��ه��و�ي��ات  متابعة  يف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل�شاعدة  �لأجيال  لدى  وتنميتها 
تقدمه  �ل��وط��ن  عليها  يعول  �لتي 

و�إزدهاره يف �مل�شتقبل.
�جلزيل  بال�شكر  توجهت  وختاما 
رئي�س  �ملويجعي،  �هلل  عبد  ل�شعادة 
جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 
غرفة  بدعم  تاأكيده  على  عجمان 
وم�شاريع  م��ب��ادر�ت  لكافة  عجمان 
�ل�شكر  وك��ذل��ك وج��ه��ت  �ل�����ش��ب��اب، 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  ل���وز�رة 

لرعاية  �ل��ع��ام��ة  و�لهيئة  �ملجتمع 
تنظيم  على  و�ل��ري��ا���ش��ة،  �ل�شباب 

�لربنامج �لوطني �شيف بالدي.
وخ��������الل �حل����ف����ل ق������ام ع���ب���د �هلل 
�لتنفيذي ل�شبكة  �لرئي�س  �ل�شحي 
بالعالن  �لإخبارية  عجمان  روؤية 
�لول  باملركز  �ل��ف��ائ��زة  �ملجلة  ع��ن 
وتنفيذ  ت�شميم  م�شابقة  ���ش��م��ن 
�ف�������ش���ل جم���ل���ة ب���ربن���ام���ج �إع������د�د 
ر�ئ��د �مل�شتقبل ، حيث ف��ازت جملة  

�لنجاح .
ويف ختام �حلفل قام �شعادة عبد�هلل 
�مل��وي��ج��ع��ي و���ش��ع��ادة خ��ال��د �مل��دف��ع، 
ب��ت��ك��رمي �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �ل��ن��اج��ح��ة 

و�لطلبة  �لربنامج  يف  و�مل�شاهمني 
و�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �ل���ربن���ام���ج، كما 
ق���ام���ت غ���رف���ة ع���ج���م���ان ب��ت��ك��رمي 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ب��اب 

و�لريا�شة بدرعاً تذكارياً. 
�إع��������د�د ر�ئ����د  ب���رن���ام���ج  ي���ذك���ر �ن 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل �ل����ذي ن��ظ��م��ت��ه �ل��غ��رف��ة 
�لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �شهد  ق��د 
ع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا �إ���ش��ت�����ش��اف��ة ع���دد من 
�لناجحة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�شخ�شيات 
بجانب دورة �لربنامج �لتي قدمها 
�لدكتور �أ�شامة �ل�شرييف ، وكذلك 
����ش���ه���د �ل����ربن����ام����ج ع������دة رح�����الت 

ميد�نية لل�شباب و�لفتيات. 

بد�يتها باحل�شور ، وموجها �ل�شكر 
�إىل ك��ل م��ن ب���ذل �جل��ه��د لإجن���اح 
ي��ه��دف لالإرتقاء  �ل���ذي  �ل��ربن��ام��ج 
مب�����ش��ت��وى �ل�������ش���ب���اب و�ل���ف���ت���ي���ات ، 
ق��ائ��ال  م��ث��ل ه���ذه �ل���رب�م���ج ت��وؤك��د 
�لر�شيدة  �لقيادة  وتوجيهات  جهد 
وتوؤكد  و�ل�شابات،  �ل�شباب  دعم  يف 
تتدخر  ل  �لر�شيدة  �حل��ك��وم��ة  �أن 
جهد� يف �شبيل تي�شري كافة �ل�شبل 
م�شتقبل  م���ن  �مل���ع���ّوق���ات  و�إز�ح�������ة 

�لعميق  �ل��وط��ن لإمي��ان��ه��ا  ���ش��ب��اب 
ودوره��م  �لب�شري  �لعن�شر  بتنمية 
�لنه�شة  م�شرية  تكملة  يف  �لفاعل 
جمل�س  رئ��ي�����س  و���ش��دد   . �ل�شاملة 
�أهمية  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  �إد�رة 
تنفيذ م��ث��ل ه���ذه �ل��رب�م��ج ط��و�ل 
�لعام موؤكد� �أن دعم �ل�شباب �شو�ء 
من خالل �لرب�مج �و �مل�شاريع يعد 
�لغرفة  �أه���د�ف  رئي�شي من  ه��دف 
على  د�ئ��م��ا  �ل��غ��رف��ة  ت�شعى  حيث   ،

حتفيز �ل�شباب على �لعمل �حلر.
�ل�����ش��ك��ر  ك��ل��م��ت��ه وج�����ه  ويف خ���ت���ام 
برنامج  �إخ���ر�ج  يف  �شاهم  م��ن  لكل 
�إعد�د ر�ئد �مل�شتقبل بهذ� �مل�شتوى 
�شو�ء ممن حا�شرو� من   ، �لر�قي 
قدمت  �لتي  �لوطنية  �ل�شخ�شيات 
تنفيذ  على  �لقائمني  �أو  جتاربها 
�ل��ربن��ام��ج �أوك����ل م��ن ب���ذل �جلهد 
ل��ت��وف��ري �أ����ش���ب���اب و���ش��ب��ل �ل��ن��ج��اح 

للربنامج.

ل��ل��ت��ح��ك��ي��م  ، وم����������در�ء ج����ام����ع����ات 
ل����الرت����ق����اء مب�������ش���ت���وى �لأع����م����ال 
�أن  �إىل  لفتة   ، للجائزة  �ملر�شحة 
للجائزة  �مل��ر���ش��ح��ة  �لأع���م���ال  ع���دد 
بها  م�����ش��روع��ا،ت��ق��دم   370 ب��ل��غ��ت 
م��ت��ق��دم��ني  م��ن��ه��م  م��ر���ش��ح   400
ب��امل�����ش��اري��ع ف����ر�دى وجم��م��وع��ات ، 
ب��ع��ر���س  ت��وث��ي��ق م�����ش��اري��ع��ه��م  ومت 
�إىل  لف��ت��ة   ، تف�شيلية  وت���ق���اري���ر 
�مل�����ش��ت��ه��دف��ة  �ل��ف��ئ��ات  �إج���م���ايل  �أن 
ب���اجل���ائ���زة ���ش��ب��ع ف���ئ���ات: �لإع�����الم 
و�لت�شويق و�لت�شال �جلماهريي، 
�لفوتوغر�يف  و�لت�شوير  �لت�شميم 
و�ل�شينمائي، �لإد�رة و�لقيادة، �ملال 
و�مل�شارف، �ملجتمع و�لبيئة، �لعلوم 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�لخ�����ر�ع�����ات، 

�مل�شاريع �لتجارية.
ح�شر  خالل  ومن  لوتاه  و�أ�شافت 
فئة  �أن  تبني   ، �ملر�شحة  �لأع��م��ال 
�لعلوم و�لتكنولوجيا و�لخر�عات 
م��ن حيث  �لأ���ش��د  لها ن�شيب  ك��ان 
ع����دد �مل��ر���ش��ح��ني م���ن ه����ذه �ل��ف��ئ��ة 
�ملجتمع  يليها   ، ب��اجل��ائ��زة  ل��ل��ف��وز 
و�لت�شوير  و�لت�شميم   ، و�لبيئة 
�ل�����ف�����وت�����وغ�����ر�يف و�ل�������ش���ي���ن���م���ائ���ي، 
ف��امل�����ش��اري��ع �ل���ت���ج���اري���ة، �لإع�����الم 
و�لت�شويق و�لت�شال �جلماهريي، 
فيما كانت فئة �لإد�رة و�لقيادة �أقل 
وك��ان  �مل��ر���ش��ح��ني،  ع���دد  يف  ن�شيبا 
ه��ن��اك ع���زوف���اً ت��ام��ا يف �ل��ر���ش��ي��ح 

للجائزة لفئة �ملال و�مل�شارف.
�أمناء  ع��ام جمل�س  �أم��ني  وتو�شح   

�أن هذ� �لعزوف مرجعه   ، �جلائزة 
�إىل �أنه لي�س هناك بعد قناعة من 
جديد  �أي  بتقدمي  �ل��ط��الب،  قبل 
�إىل  �إ���ش��اف��ًة   ، �لتخ�ش�س  ه���ذ�  يف 
حديث  �لتخ�ش�س  ه���ذ�  �أن  ذل���ك 
، ويف ح��اج��ة  ب��اجل��ام��ع��ات  �ل��ع��ه��د 
ملتخ�ش�شني م�شرفيني ذ�ت خربة 
لتقدمي  �مل�شريف  بال�شوق  طويلة 
�أ�شف �إىل ذلك   ، كل ما هو جديد 
ي��ع��اين حتى  �مل�����ش��ريف  �ل��ق��ط��اع  �أن 
�لآن م��ن ع��زوف �مل��و�ط��ن��ني ذك��ور�ً 

و�إناثاً للعمل فيه.
كان  �لتي  �جلامعات  يخ�س  وفيما 
ل��ط��الب��ه��ا �ل��ن�����ش��ي��ب �لأك������رب من 
�لتقنية  كليات  فجاءت   ، �لر�شيح 
�ل��ع��ل��ي��ا ، ت��ل��ي��ه��ا ج��ام��ع��ة �لإم�����ار�ت 

�سرطة عجمان تنظم حملة للتربع بالدم

طبية وموا�سلت راأ�س اخليمة ت�سرتكان يف ا�سبوع �سلمة الطلب 

الطرق واملوا�سلت تطرح خدمات جديدة عرب مركز الت�سال

•• عجمان ـ الفجر 

نظمت �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان وبالتعاون مع �إد�رة 
بال�شارقة  �ل�شحة  ب��وز�رة  و�لأب��ح��اث  �ل��دم  نقل  خدمات 
من  ك��ب��رية  جمموعة  فيها  ���ش��ارك  ب��ال��دم  للتربع  حملة 
ب�شرطة  �لعاملني  و�لأف����ر�د  �ل�شباط  و�شف  �ل�شباط 
ع��ج��م��ان وذل���ك ت��اأك��ي��د�ً ل��ل��دور �لإن�����ش��اين و�لإج��ت��م��اع��ي 

علو�ن  �هلل  عبد  علي  �لعميد  و�أك��د  �ملجتمع.   خدمة  يف 
قائد عام �شرطة عجمان حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
عجمان على �مل�شاركة يف خدمة �ملجتمع و�مل�شاعدة لبنك 
و�جب  بالدم هو  �لتربع  �أن  �إىل  ، م�شري�ً  �مل��رك��زي  �ل��دم 
�إن�����ش��اين ي��ح��ث عليه دي��ن��ن��ا �لإ���ش��الم��ي �حل��ن��ي��ف م���اد�م 
�لإن�شان قادر�ً على �لقيام به وتعبري �شادق عن �لتالحم 
�حلقيقي بني �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان و�ملجتمع.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

نظمت موؤ�ش�شة �لمار�ت للمو��شالت مب�شاركة منطقة 
ر�أ�س �خليمة �لطبية ممثلة يف �إد�رة �لتثقيف و�لإعالم 
�ل�شحي ��شبوع �ملو��شالت �ملدر�شية بدورته �ل�شابعة ع�شر 
�لذي يحمل �شعار )�شالمة �لطلبة م�شوؤولية �جلميع (. 
وتعليقا على ذلك قالت مهرة حممد بن �شر�ي مدير 
�إد�رة �لتثقيف و�لإعالم �ل�شحي بان موؤ�ش�شة �لإمار�ت 
للمنطقة  �لأ�شا�شيني  �ل�شركاء  م��ن  تعد  للمو��شالت 
دور�  �ل�شحي وتلعب  و�لإع��الم  �لتثقيف  و�إد�رة  �لطبية 

حيويا يف �لنهو�س باخلدمات �لطبية باملنطقة .
و�لتعاون  �ل�شر�كة  هذه  من  �لهدف  بان  مهره  و�أ�شاف 
ب����ني �ل���ط���رف���ني ه����و ت���وع���ي���ة �ل�������ش���ائ���ق���ني و�مل�����ش��رف��ني 
�لو�جب  �لأول��ي��ة  و�ل���ش��ع��اف��ات  �ل�شحية  بالحتياطات 
�تخاذها يف حالت �لطو�ريئ و�حلو�دث . و�شمن ��شبوع 
يف  متمثلة  �لطبية  �ملنطقة  قامت  �ملدر�شية  �ملو��شالت 
�د�رة �لتثقيف و�لع��الم �ل�شحي بتنفيذ جمموعة من 

�لأن�شطة �لتثقيفية خالل يومي 2 و3 �شبتمرب �جلاري 
��شتملت  و�لأردو  و�لجنليزية  �لعربية  �لثالث  بالغات 
على عر�س فيلم توثيقي يو�شح �ل�شر�كة �لقائمة بني 
موؤ�ش�شة �لإمار�ت للمو��شالت و�إد�رة �لتثقيف و�لإعالم 
�لإ���ش��ع��اف��ات  م��ب��ادئ  على  �ل�شائقني  وت��دري��ب  �ل�شحي 

�لأولية وكيفية �لتعامل مع �ل�شابات �خلفيفة.
ك��م��ا ت�شمنت �لأن�����ش��ط��ة حم��ا���ش��ر�ت ح���ول �لأم���ر�����س 
�مل��زم��ن��ة وك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل م���ع ن���وب���ات �ل���رب���و و�رت���ف���اع 
مع  �لتعامل  كيفية  على  و�لتدريب  �ل�شكر  و�نخفا�س 
�لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�شة و�لذين مت دجمهم 
�لتوحد،  �أط��ف��ال  �لإ���ش��ارة،  �مل��د�ر���س �حلكومية )لغة  يف 
بر�أ�س  �ملعاقني  مركز  مع  بالتعاون  �لأخ��رى(  �لإعاقات 

�خليمة .
توعوي  فيلم  عر�س  مت  �لفعاليات  �شمن  مهره  وقالت 
و�ج���ر�ء  �خل��اط��ئ��ة  و�ل�شلوكيات  �ل��ع��اد�ت  ت�شحيح  ع��ن 
�لتهاب  على  رك��ز  وفح�س  �شحية  ت��وع��وي��ة  م�شابقات 

.   MSD بالتعاون مع �شركة C لكبد �لوبائي�

•• دبي –الفجر:

�أ���ش��ب��ح ب��اإم��ك��ان �ل��ع��م��الء �لآن ���ش��ر�ء وجت��دي��د بطاقات 
خ��الل  م��ن  و)ب(  )�أ(  �لفئتني  م��ن  �ملو�شمية  �مل��و�ق��ف 
مركز �لت�شال بهيئة �لطرق و�ملو��شالت، ولإمتام ذلك 
و�أرق��ام بطاقات  �ملركبات،  �أرق��ام لوحات  يلزمهم توفري 
�لئتمان �خلا�شة بهم عرب �لهاتف. �أعلن عن ذلك �أحمد 
ح�شن حمبوب، مدير �إد�رة خدمة �لعمالء بهيئة �لطرق 
و�ملو��شالت. و�أ�شاف حمبوب: ميكن للعمالء �لختيار 
ب��ني �إر���ش��ال �ل��ب��ط��اق��ات �إل��ي��ه��م ع��رب ���ش��رك��ات �لتو�شيل 
باأنف�شهم من  ��شتالمها  �أو  درهما،   20 �ل�شريع مقابل 
مركز خدمة عمالء �لهيئة يف ديرة �أو �لرب�شاء وطرحت 
تتعلق  خ��دم��ة  ك��ذل��ك  �لهيئة  يف  �ل��ع��م��الء  خ��دم��ة  �إد�رة 
ببطاقة نول حيث تتيح للعمالء تغيري �لرمز �لتعريفي 

لبطاقاتهم �أو تعليق ن�شاطها وذلك عرب مركز �لت�شال 
�أي�شا. وقال حمبوب: ميكن حلاملي بطاقات نول �لآن 
تغيري �أو تعليق ن�شاط �أرقام تعريف �لبطاقات �خلا�شة 
بهم من خالل �لت�شال �لهاتفي مع �أجهزة �لرد �لآيل 
�لتعريف  رمز  تغيري  �شيمكنهم  حيث  �لت�شال،  مبركز 
�ل�شخ�شي للبطاقة )بعد �ختيار خيار �للغة من خيار�ت 
�أجهزة �لرد �لآيل، ومن ثم �ل�شغط على �لأرقام 1 و4 
�ل�شخ�شية  بطاقاتهم  ن�شاط  تعليق  ميكنهم  كما  و3(. 
)من خالل �ختيار خيار �للغة يف جهاز �لرد �لآيل ومن 
ثم �ل�شغط على �لأرقام 1 و4 و3(. ي�شتطيع �لعمالء 
�لقيام بذلك دون �حلاجة للتحدث �ىل �أحد �أفر�د مركز 
�لت�شال، وفيما �إذ� تعر�س �لعميل لأية م�شاعب �شيتم 
مركز  �أف���ر�د  م��ن  �ملخت�شني  �أح���د  �ىل  تلقائيا  حتويله 

�لت�شال.

نائب قائد �سرطة راأ�س اخليمة يتفقد مركز �سرطة املعمورة ال�سامل 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

ق�������ام �ل���ع���م���ي���د حم����م����د �ل���ن���وب���ي 
حم��م��د ن���ائ���ب ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة 
تفتي�شية  ب��ج��ول��ة  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
مل��رك��ز ���ش��رط��ة �مل��ع��م��ورة �ل�����ش��ام��ل، 
�لتفتي�شي  �لربنامج  �شمن  وذلك 
�ل�شر�تيجي  �لهدف  و  �ل�شنوي 
و  بفعالية(  �لأد�ء  �إد�رة   ( �ل�شابع 

�ل�شباط  و  �لأق�شام  روؤ�شاء  وكافة 
ب����امل����رك����ز.  وخ������الل �ل�����زي�����ارة ق���ام 
�لعميد حممد �لنوبي با�شتعر��س 
�طلع  و  ب��امل��رك��ز  �لتفتي�س  ط��اب��ور 
�لتابعة  �لآل��ي��ات  و  �مل��رك��ب��ات  على 
مل��رك��ز �مل��ع��م��ورة ، كما مت �لط��الع 
ع���ل���ى ����ش���ري �ل���ع���م���ل يف �مل����رك����ز و 
�لإج��ر�ء�ت �ملتبعة به، و �خلدمات 

�ملقدمة للجمهور.

�لإ�شر�تيجية  للمبادرة  تنفيذ�ً 
�ل��ع��م��ل  �ل���ت���ف���ت���ي�������س يف  )ت����ع����زي����ز 
�لزيارة  يف  ر�فقه  حيث  �ل�شرطي( 
�شعيد  �ل���دك���ت���ور حم��م��د  �ل��ع��ق��ي��د 
م��ر�ك��ز  �إد�رة  م���دي���ر  �حل���م���ي���دي 
�ل�����ش��رط��ة �ل�����ش��ام��ل��ة، وع�����دد من 
�ل�شباط، وكان يف ��شتقباله �ملقدم 
�إبر�هيم حممد مطر رئي�س مركز 
بالإنابة،  �ل�شامل  �ملعمورة  �شرطة 

 و�أك���د �لنوبي خ��الل زي��ارت��ه على 
و   ، �إ�شر�تيجية  تطبيق  ���ش��رورة 
مبادر�ت وز�رة �لد�خلية يف جمال 
�ل��ت��ط��وي��ر و �ل��ت��ح�����ش��ني �مل�����ش��ت��م��ر 
�لأد�ء  مب�شتوى  �لرت���ق���اء  ب��ه��دف 
�ل�����ش��رط��ي و مب�����ش��ت��وى �خل��دم��ات 
وفق  للجمهور،  �ملقدمة  �ملختلفة 
�ملمار�شات �ملطبقة و�ملنفذة  �أف�شل 

على م�شتوى �لوز�رة. 

و����ش��ت��ع��ر���س ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام 
�أه�����م �إجن��������از�ت �مل���رك���ز وخ��ط��ط��ه 
�لأد�ء،  وموؤ�شر�ت  �لإ�شر�تيجية 
�لتو��شل  �آلية  �إىل جانب مناق�شة 
م����ع �ل�������ش���رك���اء و�مل������ب������ادر�ت �ل��ت��ي 
مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا، م��وج��ه��اً ب�����ش��رورة 
�لأكرب  �لهتمام  �ملتعاملني  �إي��الء 
معامالتهم  �إجناز  على  و�حلر�س 

باأ�شرع وقت ممكن.

خالل تقييم اأعمال املر�سحني للجائزة
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الإمارات ت�سارك يف اجتماع مديري اجلوازات واجلن�سية والإقامة يف دول التعاون
بني دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية. و�أعرب 
ع��ن �أم��ل��ه �أن ي��ت��م �ل��ت��و���ش��ل �إىل �ل��ت��و���ش��ي��ات �ل��ت��ي تهم 
مع  يتفق  مب��ا  �ملنطقة  �أم���ن  وت��ع��زز  �خلليجي  �مل��و�ط��ن 
�لد�خلية  وزر�ء  �إليها  يتطلع  �لتي  و�لطموحات  �لآم��ال 
يف دول �ملجل�س. ومت خالل �لإجتماع ��شتعر��س عدد من 
�أهمية  منها  �لأع��م��ال  ج��دول  على  �مل��درج��ة  �ملو�شوعات 
�لعمل على �إجناز �لربط �لآيل بني دول جمل�س �لتعاون 
وت�شهيل  و�جل��ه��د  �ل��وق��ت  �خ��ت�����ش��ار  يف  ي�شهم  �ل���ذي  و 
كما  �ملجل�س.  دول  و�لإق��ام��ات بني  �لتاأ�شري�ت  �ج��ر�ء�ت 
مت بحث �إمكانية �إلغاء ل�شق �لإقامة �لذي يو�شع د�خل 
جو�ز�ت �ملقيمني و�لكتفاء ببطاقات �لهوية �لتي تدون 
�ىل  ك��اف��ة..�إ���ش��اف��ة  للمقيم  �حل��ي��وي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  عليها 

•• الدوحة-وام:

ت�����ش��ارك دول����ة �لإم�������ار�ت يف �أع���م���ال �لج��ت��م��اع �ل���� 28 
يف  و�لإق��ام��ة  و�جلن�شية  للجو�ز�ت  �لعامني  للمديرين 
بد�أ  و�ل��ذي  �لعربية  �لتعاون لدول �خلليج  دول جمل�س 
�لعميد حممد غرير  و�أك��د  دول��ة قطر.  �لول يف  �أم�س 
�لرميثي �ملن�شق �لعام ل�شوؤون �جلن�شية و�لإقامة و�ملنافذ 
رئي�س وفد �لدولة يف ت�شريح له على هام�س �لجتماع 
.. ح��ر���س دول���ة �لإم�����ار�ت ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م�����ش��رية �لعمل 
�خلليجي �مل�شرك مبا يحقق �لتو��شل و�ن�شياب حركة 
�لتعاون يف  �لأع�شاء بجانب تعزيز  �ل��دول  �لتجارة بني 
�ملجالت �لتدريبية و تبادل �خلرب�ت يف جمال �جلو�ز�ت 

مناق�شة مقرح قدمته دولة قطر باأهمية تنظيم دور�ت 
تاأهيلية ملوظفي �جلو�ز�ت يف دول جمل�س �لتعاون مينح 
�لوفد  وي�شم  �لتخ�ش�س.  هذ�  دبلوم  �ملوظف  مبوجبها 
خ��وري  ��شماعيل  يو�شف  �لعقيد  م��ن  ك��ال  ع�شويته  يف 
نائب مدير ع��ام �لإق��ام��ة و���ش��وؤون �لأج��ان��ب يف �أبوظبي 
�إد�رة  مدير  �شلطان  بن  عبد�لرحمن  عبد�هلل  و�لعقيد 
حممد  خمي�س  و�مل��ق��دم  �لأد�ء  وتطوير  �لإ�شر�تيجية 
خربا�س  علي  مطر  و�ملقدم  �لقانوين  �مل�شت�شار  �لكعبي 
مدير �إد�رة �خلدمات �لإلكرونية و�لت�شالت و�لر�ئد 
ل��ل��م��و�رد  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م���ن  ج��اب��ر ج��ا���ش��م �جل����الف 
ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  مكتب  يف  �مل�شاندة  و�خل��دم��ات 

�جلن�شية و�لإقامة و�ملنافذ.

كيف نتخل�س منها باإ�سلوب اآمن

النفايات الإلكرتونية خطر يدمر الكون
•• حتقيق – فوؤاد علي

مع �لتطور �لتكنولوجي �ملت�شارعة 
خالل �ل�شنو�ت �لع�شرين �ملا�شية 
و ظ��ه��ور �أج���ي���ال ج���دي���دة ���ش��ن��وي��اً 
م����ن خ�����الل ت����و�ل����د �لإب����ت����ك����ار�ت 
و�لإخر�عات �ملتالحقة يف جمال 
�لإن�����ت�����اج �لإل������ك������روين و ت��ط��ور 
�لذكاء �ل�شناعي لالألة مما ميهد 
ل��ت��ف��وق��ه��ا ع��ل��ى �ل���ذك���اء �ل��ب�����ش��ري 
و ه�����ذ� م����ا ي�����ش��ري �إل����ي����ه �ل���ع���امل 
�مل�شتقبلية  بالدر��شات  �ملتخ�ش�س 
حيث  ك����ورزوي����ل  ر�ي  �لأم���ري���ك���ي 
ي�����ش��م��ي �ل���ت���ط���ور �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
بالتطور �لثوري �لتي تدخل على 
�لكمبيوتر  جمال  يف  �لربجميات 
ت��وؤدي يف �آخ��ر �لأم��ر �إىل �مكانية 
للذكاء  �ل�شناعي  �لذكاء  مناف�شة 
�ل��ب�����ش��ري ب���ل و ت���ه���دي���ده خ��الل 
�لعقود �لثالثة �لقادمة و �لتفوق 
�لهائل  �لتقدم  �إىل  م�شري�ً  عليه 
�حل��ا���ش��ل و �مل��ت��و����ش��ل يف جم��ال 

�لنانو�لتكنولوجي .
و زي���ادة �لنمو �لإق��ت�����ش��ادي �ل��ذي 
�ل��ع��امل  �ل��رف��اه��ي��ة يف  دورة  ���ش��ه��ل 
�ل��ف��رد بالتايل  مم��ا ز�د م��ن دخ��ل 
ت����ر�ك����م  و  ������ش����ت����خ����د�م  م�����ن  ز�د 
�لأج����ه����زة �لإل���ك���رون���ي���ة و رم��ي 
�مل�شتعلمة  �ل��غ��ري  منها  �ل��ق��دمي��ة 
ب��امل��ك��ب��ات و ت�����ش��ري �ل��ت��ق��اري��ر �إىل 
�لإل��ك��رون��ي��ة  �ل��ن��ف��اي��ات  كمية  �أن 
م��ل��ي��ون ط���ن يف   50 �إىل  و���ش��ل��ت 
فقط  منها  �لتخل�س  يتم  �ل��ع��امل 
�مل�شتهلك  �أيها   . 1.9 مليون طن 
�شخامة  م��ن  ي��اأن  كوكبنا  �لعزيز 
و  �ل�شامة  �لإلكرونية  �لنفايات 
غريها فاأينما تويل وجهك فثمة 
ر��شيات  �ملخلفات  ه��ذه  من  جبال 
ت���ب���ث ���ش��م��وم��ه��ا ف�����وق �لأر���������س و 
حت��ت �لأر����س و ج��ل ه��ذه �لأرق���ام 
و �ملعلومات تدل دلل��ة و�ح��دة �أن 
حرجة  حالة  يف  و�لبيئة  �لإن�شان 
ندمر  باأيدينا  �أن��ه  �لغريب  من  و 
كوكبنا من حيث ندري و ل ندري 
لقد  و  ب��اإن��ق��اذه؟  ن��ب��ادر  �أن  فعلينا 
تر�كم  من  �لأر���ش��ي  كوكبنا  جثى 
ينتظر  ركبتيه  على  �ل�شموم  هذه 
ر���ش��ا���ش��ة �ل��رح��م��ة ف��م��ت��ى ن��ب��ادر 

لإنقاذه ؟ .
�لبيئي  �ل��وع��ي  ت��ع��زي��ز  عملية  �إن 
ك��ب��ري�ُ من  تتطلب م��ن��ا جم��ه��ود�ً 
�ملحدقة  �ملخاطر  تو�شيح  خ��الل 
بالكون �لذي نعي�س فيه و �ل�شعى 
�ختيار  و  �حللول  لإيجاد  �مل�شتمر 
يف  نعي�س  لأن��ن��ا  �ملنا�شبة  �ل��ب��د�ئ��ل 
�إل��ي��ن��ا و مل يبخل  �أح�����ش��ن  ك��وك��ب 
�إليه  �شنح�شن  فمتى  ب�شئ  علينا 
لإ�����ش����الح ه����ذ� �خل���ل���ل �ل��ب��ي��ئ��ي و 
�إل �لإح�شان  �لإح�����ش��ان  ه��ل ج��ز�ء 
على  �مل��ح��اف��ظ��ة  �أن  ن�����درك  �أن  و 
�لبيئة مثل �ملحافظة على �لنف�س 

�لإن�شانية فمتى نبادر ؟
�لإلكرونية  �لنفايات  ع��رف��ت  و   
لوحة  على  يحتوي  م��ا  ك��ل  ب��اأن��ه��ا 
يعد  ومل  ب��ط��اري��ة  �أو  �ل��ك��رون��ي��ة 
كميات  وبها  لالإ�شتعمال  �شاحلاً 
ك���ب���رية م���ن �مل������و�د �ل�����ش��ام��ة مثل 
و�لكادميوم  و�لباريوم  �لر�شا�س 
ت�شبب  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  و�ل��زئ��ب��ق 
ل��ل��م��ي��اه �جلوفية  ���ش��ارة  �أ����ش���ر�ر�ً 

و�لهو�ء و�لربة .
�شركة  م��ن  ���ش��ادر  تقرير  ك�شف  و 
ج����ارت����ر �ل���ب���ح���ث���ي���ة ه������ذ� �ل���ع���ام 
�لكمبيوتر  م��ب��ي��ع��ات  �أن   2013
�أو  �مل��ح��م��ول��ة  �أو  �مل��ك��ت��ب��ي��ة  ����ش���و�ء 
�ملوبايل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �للوحية 
وح���دة  م��ل��ي��ار   2.4 �إىل  ���ش��ت�����ش��ل 
م��ب��اع��ة م��ع ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام �جل���اري 
ذك��ي  ه���ات���ف  م��ل��ي��ار  ه���ن���اك  �أن  و 

�لزئبقي  �لت�شمم  م��ر���س  ي��ع��رف 
بعدما  بذلك  �شمي  و  ميناميتا  ب� 
1932 ت�شريف مياه  ع��ام  مت يف 
�ل�شرف �ل�شحي يف �ليابان و�لتي 
ك��ان��ت حت��ت��وي ع��ل��ى ن�����ش��ب عالية 
من �لزئبق مبيناء مينيماتا جنم 
�ل��ر�ك��م �حل��ي��وي للزئبق يف  عنه 
�إىل  �أدت  �لكائنات �حلية �لبحرية 
ظهور ح��الت من �لت�شمم يف عام 

.  1952
�لكادميوم معدن خطري  و معدن 
�ل�����ش��ن��اع��ة  و ل مي��ك��ن جت��ن��ب��ه يف 
م�شتخل�س  حتمي  ث��ان��وي  كمنتج 
من �لزنك و �لر�شا�س و �لنحا�س 
�ملبيد�ت  وج��وده يف  �كت�شاف  و مت 
�ل�����ش��م��اد و ع��ن��دم��ا  و  �حل�����ش��ري��ة 
كبرية  ك��م��ي��ات  �ل�شخ�س  يتنف�س 
�ل��ك��ادم��ي��وم ف��ه��ذ� يعمل على  م��ن 
حيث  ح��اد  ب�شكل  �لرئتني  تدمري 
طريق  عن  �لكبد  �إىل  �وًل  ينتقل 
�لدم وهناك يتحد مع �لربوتينات 
تنتقل  م��ع��ق��دة  م��رك��ب��ات  ل��ي��ك��ون 
بدورها للكلى و ير�كم �لكادميوم 
يف �لكلى و يدمر وظائفها ب�شبب 
خ���روج �ل��ربوت��ي��ن��ات �لأ���ش��ا���ش��ي��ة و 
�ل�����ش��ك��ري��ات م��ن �جل�����ش��م و مزيد 
م���ن �ل��ت��ل��ف يف �أن�����ش��ج��ة �ل��ك��ل��ى و 
م��دة طويلة  �لأم���ر  ه��ذ�  ي�شتغرق 
م���ن �ل���زم���ن ل��ي��ح��دث ���ش��م��ور يف 
�لكبد  يف  ت��ل��ف  �إىل  ي����وؤدي  �ل��ك��ل��ى 
و�رتفاع �شغط �لدمو �لزرنيخ �إىل 
يف�شي  �ل��ع��ام  �لت�شمم  م��ن  ح��ال��ة 
�لر�شا�س  معدن  �أم��ا  �ل��وف��اة  �إىل 
�لإن�����ش��ان  ج�شم  يف  ي��دخ��ل  عندما 
ع��ن ط��ري��ق �ل��ط��ع��ام �و �ل��رب��ة و 
تزد�د  �أ���ش��ر�ر�ً  ي�شبب  فاإنه  �لهو�ء 
�ل�شخ�س  حياة  تهدد  و  خطورتها 
لذلك يطلق عليه �لقاتل �ل�شامت 
فهو يذوب �شريعاً يف �لدم و يجد 
م��وط��ئ ق��دم يف ع��ظ��ام �لإن�����ش��ان و 
هو ملجاأه �لأمني و تاأثريه ي�شل 
�إىل �جلهاز �لع�شبي و طبياً �أعلى 
ت��رك��ي��ز م�����ش��م��وح ب���ه ل��ت��و�ج��ده يف 
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�شينتيمرمكعب .

اإن�ساء اإدارة متكاملة 
للنفايات يف الإمارات 

ال�سمالية
 ( و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  �أو�شحت  و 
للفجر( �أنه ل يوجد لو�ئح حتدد 
و  �لإلكرونية  �لنفايات  معاجلة 
و فيما  لها  �لآم��ن  �لتخل�س  �شبل 
�لنفايات  ت��دوي��ر  ب��ج��دوى  يتعلق 
�لإل��ك��رون��ي��ة �ل��ت��ي حت��ت��وي على 

مو�د �شامة بكميات كبرية ؟
�أن  �مل���ي���اه  و  �ل��ب��ي��ئ��ة  وز�رة  �أك�����دت 
عملية تدوير �لنفايات تعترب �آلية 
يف  �ملخلفات  مع  بفعالية  للتعامل 
حني �أن �يجاد نظام متكامل لإد�رة 
�لنفايات �لإلكرونية يجدي نفعاً 
مع �ملخلفات يف �حلد من تاأثري�ت 
يتم  �لتي  �لنفايات  كميات  ت��د�ول 
باأمان  منها  �لتخل�س  و  �نتاجها 
ب�����دًء ب��ت��ق��ل��ي��ل �ل��ن��ف��اي��ات و �ع����ادة 
ن�شبة  �إىل  و�����ش����وًل  ����ش��ت��ع��م��ال��ه��ا 
عو�شاً  �لتدوير  �إع���ادة  م��ن  عالية 

عن �لإعتماد على �لتدوير.
 و حول مبادر�ت توعوية للجمهور 
يف جمال �لتخل�س �لآمن للنفايات 
�ج���ر�ء�ت  ت�شهيل  و  �لإل��ك��رون��ي��ة 
�لتخل�س من ناحية توفري �ملكبات 
ترمى  نعلم  فكما  لها  �ملخ�ش�شة 
�ملكبات  �لأج��ه��زة �لإل��ك��رون��ي��ة يف 
و  �لع�شوية  �لنفايات  مع  �لعادية 

�لغري �لع�شوية ؟
�أنها  �ملياه  و  �لبيئة  وز�رة  ك�شفت   
تقوم بالتن�شيق مع وز�رة �لأ�شغال 
�لعامة بدر��شة م�شروع �ن�شاء �إد�رة 
�لإم�����ار�ت  يف  ل��ل��ن��ف��اي��ات  متكاملة 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة ب���ه���دف م��ع��اجل��ت��ه��ا و 
�ل�شبل  �أف�شل  �ي��ج��اد  و  ت��دوي��ره��ا 
�لآم��ن منها و حالياً يف  للتخل�س 
�لكاملة  �ل��در����ش��ة  �ع���د�د  مرحلة 
للوحد�ت  �لهند�شي  �لت�شميم  و 

�لفنية .
و كونكم وز�رة �حتادية هل هناك 
�شيا�شية م�شتقبلية باإلز�م �جلهات 
�مل�������ش���ت���وردة و �مل��ن��ت��ج��ة ل��الأج��ه��زة 
�لإل������ك������رون������ي������ة مب����ه����م����ة ج��م��ع 
و�لتخل�س  �لإلكرونية  �لنفايات 

منها باإ�شلوب �آمن ؟

�إىل  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  و�أك����دت 
عامة  �شيا�شة  ب��اإع��د�د  ت��ق��وم  �أن��ه��ا 
على  للنفايات  �ملتكاملة  ل����الإد�رة 
م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة و �ع�����د�د دل��ي��ل 
�ر������ش�����ادي جل��م��ي��ع �ل���ع���ام���ل���ني يف 

جمال �لنفايات .

جمموعة عمل الإمارات
و ح������ول ����ش���ع���ي جم���م���وع���ة ع��م��ل 
�جل��ه��ات  ل���دى  للبيئة  �لإم�������ار�ت 
ت�شريعية  �أط���ر  ل��و���ش��ع  �ملخت�شة 
حت����������دد م�����ع�����اجل�����ة �ل�����ن�����ف�����اي�����ات 
�لإل���ك���رون���ي���ة و���ش��ب��ل �ل��ت��خ��ل�����س 

�لآمن لها 
رئي�شة  �ملرع�شي  حبيبة  �أو�شحت 
للبيئة  �لإم����ار�ت  عمل  جمموعة 
�ح�����دى  ت���ع���ت���رب  �مل����ج����م����وع����ة  �ن 
جم���م���وع���ات �مل���ج���ت���م���ع �مل�������دين و 
ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ���ش��ل��ط��ة  �أي  مت��ل��ك  ل 
ل��و���ش��ع �أط�����ر مل��ع��اجل��ة �ل��ن��ف��اي��ات 
دورن��ا  يقت�شر  حيث  �لإلكرونية 
على توعية �ملجتمع مبخاطر هذه 
�لتخل�س  على  حثهم  و  �لنفايات 
�ل�شليم منها م�شيفًة �أننا نحر�س 
للبيئة  �لإم���ار�ت  عمل  كمجموعة 
�شرورة  على  بر�جمنا  خ��الل  من 
كاأ�شلوب  �لتدوير  مفهوم  تعميم 
ح��ي��اة ل���دى �ل��ن�����سء �ل��ذي��ن تلقى 
ع��ل��ى ك��اح��ل��ه��م م�����ش��وؤول��ي��ة حماية 

�لبيئة يف �مل�شتقبل.
�أننا نقت�شر  ذل��ك ل يعني  �أن  �إل   
على  �إن��ن��ا  ب��ل  �لتوعية  على  فقط 
�جلهات  مل�شاركة  �لإ�شتعد�د  كامل 
�حل��ك��وم��ي��ة خ��رب�ت��ن��ا �ل��ط��وي��ل��ة يف 

كيفية تدوير �لنفاي�ت 
و ح���ول وج���ود م���ب���ادر�ت توعوية 
يف  �ملجموعة  قبل  م��ن  للجمهور 
للنفايات  �لأم��ن  �لتخل�س  جمال 
�ج���ر�ء�ت  ت�شهيل  و  �لإل��ك��رون��ي��ة 
�لتخل�س من ناحية توفري �ملكبات 
ترمي  نعلم  ك��م��ا  ل��ه��ا  �ملخ�ش�شة 
�ملكبات  يف  �لإلكرونية  �لأج��ه��زة 
و  �لع�شوية  �لنفايات  مع  �لعادية 

�لغري �لع�شوية ؟
�أن  �إىل  �مل��رع�����ش��ي  ن��وه��ت ح��ب��ي��ب��ة 
�جتاهني  �شمن  تعمل  �ملجموعة 
م��ت��و�زي��ن يف �جل���ان���ب �ل��ت��وع��وي 
مب���������و�ز�ة م����ع �جل����ان����ب �ل��ع��م��ل��ي 
ف���ت���ح���ر����س م����ن خ�����الل �جل���ان���ب 
�لأح�������د�ث  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  �لأول 
تعمل  �ل��ت��ي  �لبيئية  و�لأن�����ش��ط��ة 
�لبيئة  حماية  ثقافة  تعزيز  على 
ل����دى خم��ت��ل��ف ���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع 
م���ن خ���الل �مل��ح��ا���ش��ر�ت و ور����س 
تقوم  �مل��ث��ال  �شبيل  فعلى  �ل��ع��م��ل 
�مل��ج��م��وع��ة ���ش��ن��وي��اً ب��ت��ن��ظ��ي��م 12 
حما�شرة جمتمعية تتناول غالباً 
ف�شاًل  �لبيئية  �لق�شايا  خمتلف 
�خلطابة  م�شابقتي  تنظيمها  عن 
�خرى  و  �مل��د�ر���س  لطلبة  �لبيئية 
باأهمية  منها  �إمي��ان��اً  للجامعات 
�حلفاظ  ب�شرورة  �لطلبة  توعية 
بر�مج  �إىل  بالإ�شافة  �لبيئة  على 
�لفعاليات  يف  م�شاركات  و  �آخ��رى 

�لبيئية �ملحلية و �لعاملية .
�مل��ج��م��وع��ة  ل����دى  �أن  �أ����ش���اف���ت  و 
�أي�����ش��ا ع����دد م���ن �ل���رب�م���ج ح��ول 
�ع�����ادة �ل��ت��دوي��ر ت��ع��ت��ن��ي ب��ج��م��ع و 
�ع����ادة ت��دوي��ر �ل����ورق و�ل���زج���اج و 
و  و�لبال�شتيك  �لطابعات  �ح��ب��ار 
�لبطاريات وعلب �لع�شائر ف�شاًل 
عن برنامج لإعادة تدوير �لهو�تف 
�ل��ن��ق��ال��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ن��وك��ي��ا و 
على  خالله  من  �ملجموعة  تعمل 
ج��م��ع �ل��ه��و�ت��ف �ل��ق��دمي��ة �ل��غ��ري 
�أع�شائها  ط��ري��ق  ع��ن  �مل�شتعلمة 
لإع��ادة  نوكيا  ل�شركة  ت�شليمها  و 
�ملجموعة  جنحت  قد  و  تدويرها 
م���ن خ����الل ه����ذ� �ل���ربن���ام���ج من 
�إىل  �ل�����ه�����و�ت�����ف  �آلف  حت����وي����ل 
رمي  عن  �لتدوير عو�شاً  م�شانع 

�ملخلفات �خلطرة يف مكبات  هذه 
�لنفايات .

مراكز لإعادة التدوير
�لعمودي  علي  �لدكتور  طالب  و 
�خلبري �لبيئي �إىل ب�شرورة ن�شر 
�لوعي بني �جلمهور بعدم �لرمي 
�ل��ن��ف��اي��ات �لإل���ك���رون���ي���ة خ��ا���ش��ة 
�ل���ه���و�ت���ف �ل���ق���دمي���ة مل���ا حت��ت��وي��ه 
من مو�د كيميائية خطرة و حث 
�شركات �لإت�شالت باإقامة مر�كز 
�ملتحركة  �لهو�تف  ه��ذه  لتجميع 
�ل��ق��دمي��ة و ت�����ش��دي��ره��ا ل��ل��خ��ارج 

لإعادة تدويرها .
و �أعرب عن �أمله باأن تكون هناك 
ت���دوي���ر حملية  م���ر�ك���ز لإع�������ادة 
�لإلكرونية لالإ�شتفادة  للنفايات 
منها و تدريب �لكو�در من خالل 
للكادر  و�لتدريب  �لتاأهيل  مر�كز 
�لوطني لأن �لنفايات �لإلكرونية 
�ع��ادة  يف  �قت�شادية  ج���دوى  ذ�ت 
�ل����ت����دوي����ر و ك���ث���ري م����ن �ل������دول 
�ملتقدمة تعمل على �لإ�شتفادة من 
حماية  و  �لإل��ك��رون��ي��ة  �لنفايات 
�ل��ب��ي��ئ��ة م���ن ج��ه��ة �خ����رى و ع��دم 
ط��م��ره��ا لأن���ه���ا ت�����ش��ب��ب �لأخ���ط���ار 

على �ملدى �لبعيد .
و دعا �لدكتور علي �لعمودي �إىل 
ل�شناعات  ع��امل��ي  م��وؤمت��ر  �ق��ام��ة 
�لإلكرونية  بالنفايات  �خلا�شة 
و �ع����ادة ت��دوي��ره��ا و �ل��ع��م��ل على 
�ملمار�شات  �أف�شل  من  �لإ�شتفادة 
�ل��دول��ي��ة و م��ن ث��م �ق��ام��ة مر�كز 
و  �لإلكرونية  �لنفايات  لتدوير 
تاأ�شيل ثقافة �لتخل�س �لأمن لها 
�لتي �ثبتت خطورتها على �ل�شحة 

�لعامة و �ملو�رد �لطبيعية.

دور جمعية اأ�سدقاء البيئة
و �أ�����ش����ار �ل���دك���ت���ور ع���م���اد ���ش��ع��د 
�أ�شدقاء  جلمعية  بيئي  م�شت�شار 
�أن  �إىل  �لإم������ار�ت������ي������ة  �ل���ب���ي���ئ���ة 
�ل���ت���ق���دي���ر�ت �لأول����ي����ة ت��ب��ني �أن���ه 
يف ك����ل ����ش���ن���ة ي���ت���ول���د ن���ح���و 50 
�لأجهزة  نفايات  من  طن  مليون 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة و�لل���ك���رون���ي���ة يف 
�أن���ح���اء �ل���ع���امل وي�����ش��ك��ل �حل��دي��د 
�مل��ائ��ة من  50 يف  و�ل��ف��ولذ نحو 
هذه �لنفايات �للكرونية يليهما 
�لبال�شتيك 21 يف �ملائة و�ملعادن 
غ���ري �حل���دي���دي���ة م��ث��ل �ل��ن��ح��ا���س 
�إ�شافة  �ملائة  يف   13 و�لأمل��ون��ي��وم 
�لف�شة  مثل  �لثمينة  �ملعادن  �إىل 
و�لبالديوم  و�لبالتني  و�ل��ذه��ب 
و���ش��و�ه��ا و وج����ود ع��ن��ا���ش��ر مثل 
�ل��ر���ش��ا���س و�ل���زئ���ب���ق و�ل��زرن��ي��خ 
و�لكادميوم و�ل�شيلينيوم و�لكروم 
تفوق  بكميات  �لتكافوؤ  �ل�شد��شي 
�حلد �لأدن��ى �ملقبول يف �لنفايات 
�لل���ك���رون���ي���ة ي�����ش��ن��ف��ه��ا ب��اأن��ه��ا 
�لدكتور  ق��ال  و  ن��ف��اي��ات خ��ط��رة. 
جمعية  يف  دورن����ا  �أن  �شعد  ع��م��اد 
�لقيم  غر�س  هو  �لبيئة  �أ�شدقاء 
بني  �لبيئية  و�مل��ع��ارف  و�ملفاهيم 
�أه������م ف��ئ��ت��ني ب��امل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي 
ب��الإم��ار�ت هم �لأط��ف��ال و�لن�شاء 
لدورهما �لكبري يف تنمية �ملجتمع 
ومناءه ولدينا يف �جلمعية �أجندة 
عمل تت�شمن �لكثري من �لق�شايا 
وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ن�����ش��ر �ل���وع���ي ح��ول 
خم��اط��ر �ل��ن��ف��اي��ات �لل��ك��رون��ي��ة 
وتاأثري�تها على �ل�شحة و�لبيئة 

و �أو�شح �أن جمعية �أ�شدقاء �لبيئة 
�إط���الق  �لآن  ل��ه��ا حل���د  ي��ت��اح  مل 
م����ب����ادرة ب��خ�����ش��و���س �ل��ن��ف��اي��ات 
مببادرة  �كتفينا  بل  �لإلكرونية 
�لورقية  �ل��ن��ف��اي��ات  ف��رز وت��دوي��ر 
����ش���ن���و�ت   9 م���ن���ذ  �إط����الق����ه����ا  مت 
�أكر  �لآن �شاهمنا بتوفري  وحلد 
�أل��ف �شجرة من غابات  من مائة 
�لأر�����س ع��رب ف��رز وت��دوي��ر �أك��ر 

م����ن 2 م���ل���ي���ون ك���ي���ل���وغ���ر�م م��ن 
�لورق.

نظرية تدبري النفايات
و قالت �ملهند�شة كرمية �لهماين 
�لإ�شتد�مة  جمال  يف  متخ�ش�شة 
�أن������ه ب����ن����اًء ع���ل���ى ن���ظ���ري���ة ت��دب��ري 
�لنفايات و �لتي تعتمد �وًل على 
�لتقليل من �لإ�شتهالك ثم �عادة 
�لإ���ش��ت��ع��م��ال �مل��ن��ت��ج ق��ب��ل �ل��ل��ج��وء 
�إىل �ع��ادة �لتدوير و �أح��اول قدر 
�لإم����ك����ان ت���ف���ادي ����ش���ر�ء �أج���ه���زة 
�أو  �ل�شرورية  �لإلكرونية �لغري 
�لهو�تف  تغيري  هو�س  يف  �لوقوع 
���ش��ن��ة و يف ح��ال��ة  ك����ل  �مل���ح���م���ول 
�����ش����رورة �ل��ت��غ��ي��ري ج���ه���از معني 
�بحث عن طريق للتربع باجلهاز 
يعمل  ي����ز�ل  ل  ك���ان  �إذ�  �ل��ق��دمي 

ب�شورة جيدة .
 �أ�شافت بالن�شبة لإعادة �لتدوير 
مثل �لبطاريات و �أجهزة �لإ�شاءة 
ياأخذها زوجي �إىل �شركة توتال و 
للتدوير  باإر�شالها  �ل�شركة  تقوم 
و  للتدوير  �ملتخ�ش�شة  للجهات 
�عادة �لتدوير . و �و�شحت �شركة 
�ل�شركات  �ح��دى  �نفايرو�شريف 
و  �ل��ب��ي��ئ��ة  جم���ال  يف  �ملتخ�ش�شة 
و  �ملجتمع  توعي  دور يف  لها  ك��ان 
يف  �ملتعددة  �جلهات  مع  �مل�شاركة 
�أ�شهرها  ك��ان  م��ب��ادر�ت ع��دي��دة و 
م��ب��ادرة ���ش��رك��ة �ت�����ش��الت يف ع��ام 
�ن  2007 و �شرحت ) للفجر( 
�أ�شبحت  �لإل��ك��رون��ي��ة  �لنفايات 
توؤذي �لبيئة و �لإن�شان و �لكوكب 
ب�شكل ع��ام ل��ذل��ك م��ن �جل��ي��د �أن 
جت���د ب��ع�����س �ل�����ش��رك��ات ت��ع��ط��ي و 
�لتدوير و  �ع��ادة  و  تقدم �حللول 
�عادة �لإ�شتخد�م و جعل �لكوكب 
ذو ���ش��ب��غ��ة خ�����ش��ر�ء م���ع �ل��ه��و�ء 
�لنقي . و حول �لإجر�ء�ت �ملتبعة 
�لتخل�س  و  لتدمري  �لو�شائل  و 
�لإلكرونية  �لنفايات  �لآمن من 

بعد جمعها من �لعمالء .
�أ���ش��ارت �ن��ف��اي��رو ���ش��ريف �أن���ه بعد 
ج��م��ع �ل��ن��ف��اي��ات �لإل��ك��رون��ي��ة و 
�ملو�د مثل �لبال�شتيك و �ملعادن و 
�لبطاريات  و  �لأ�شالك  و  �لزجاج 
و  �ل���ورق  و  �لتغليف  و  �لتعبئة  و 
جمل�س �لدو�ئر �لإلكرونية يتم 
ف�شل كل مادة و �ر�شال كل منتج 
جمز�أة �إىل �مل�شنع لإعادة �لتدوير 

�أكان ذلك حملياً و دولياً.
�ط��الق حملة  �أن��ه مت  �أو�شحت  و 
�ل���ه���و�ت���ف �مل���ت���ح���رك���ة �ل��ق��دمي��ة 
بالتعاون مع �شركة �لإت�شالت يف 
2007 و مت جمع ما يقدر  ع��ام 
قدمي  موبايل  �أل��ف   50000 ب��� 
غ���ري م�����ش��ت��ع��م��ل يف غ�����ش��ون 50 
يوماً و نبذل جهود�ً مع �شركائنا 
�ملبادرة مرة �خرى  باإعادة  للقيام 

و هى يف طور �لإعد�د لها .
�خ��رى مع  و ح��ول طبيعة حملة 
�لأح��ب��ار  بجمع  زي��روك�����س  �شركة 
حتت �شعار فكر قبل رمي �حلرب 

�خلا�س بك .
�حلملة  �أن  �نفايرو�شريف  �أف��ادت 
ك��ان��ت  و   2010 ع����ام  يف  ك���ان���ت 
ت�����ش��ت��ه��دف ع��ل��ى وج����ه �ل��ت��ح��دي��د 
كانت  و  �لأحبار  جللب  �ل�شركات 

�لإ�شتجابة �يجابية للغاية
�مل���������ش����وؤول����ي����ة  ب����خ���������ش����و�����س  و 
�لإجتماعية لل�شركة نحو �ملجتمع 
�ملحلي لفتت �ل�شركة �نها تو��شل 
�لرئي�شية  �أعمالها  على  �لركيز 
�لإلكرونية  �لنفايات  جم��ال  يف 
�إع����ادة  و ج��م��ع و ف���رز و ف�����ش��ل و 
�شركات  من  �لعديد  مع  �لتدوير 
م��ف��ه��وم  ن�������ش���ر  �مل������ر�ف������ق  �إد�رة 
�ل��ت��خ��ل�����س �لأم����ن م��ن �ل��ن��ف��اي��ات 
من  �ملجتمع  و�شط  �لإلكرونية 
توعوية  بحمالت  �ل��ق��ي��ام  خ��الل 

للجمهور .

جهاز  مليار   1.9 �أ�شل  من  مباع 
موبايل �شيباع مع نهاية هذ� �لعام 
�جل��اري بينما كان عدد �لوحد�ت 
�ملباعة من �لهو�تف �لذكية يف عام 
مليون   675 ب����  ق����درت   2012
�ملخيفة  �لأرق��ام  هاتف ذكي فهذه 
�أو  بعد �نتهاء عمرها �لإفر��شي 
��شتغناء �شاحبها عنها  �أو  ك�شرها 
�لعمر  �أن  ماذ� يحدث لها ؟ علماً 
�لكمبيوتر  جل��ه��از  �لإف���ر�����ش���ي 
يف �ل����وق����ت �حل������ايل ه����و ���ش��ن��ت��ان 
ب��ع��د �أن ك���ان ع��م��ره 6 ���ش��ن��و�ت و 
�لكمبيوتر�ت  ه��ذه  م��ن   %  80
ت�����ش��ري بع�س  ت��دوي��ره��ا و  ي��ت��م  ل 
�إن���ت���اج رق��ي��ق��ة من  �أن  �ل���در�����ش���ات 
�شنتيمر�   15 طولها  �ل�شليكون 
من  كيلوجر�ماً   14 نحو  يخلف 
�للر�ت  و�آلف  �ل�شلبة  �لنفايات 
م����ن م����ي����اه �ل�������ش���رف وت�����ش��ت��ل��زم 
بني  م��ا  �ل�����ش��ر�ئ��ح  ت�شنيع  عملية 
كيميائية  مادة  �إىل1000   500
�ملبكية  �ل��ط��ر�ئ��ف  م��ن  و  خمتلفة 
�أن م��ع��دن �ل��ك��ول��ت��ان و ه��و �لإ���ش��م 
�ل��ذي يطلق  �ل��د�رج يف �فريقيا و 
و  – تانتاليا  �لكوملبايت  على خام 
هو معدن ذو لون �أ�شود باهت حيث 
و  ��شعال  يف  دور  �ملعدن  لهذ�  ك��ان 
�حل��رب يف جمهورية  فتيل  زي���ادة 
ماليني   4 بوفاة  ت�شبب  �لكونغو 
هذ�  ي�شتخدم  و  تقريباً  �شخ�س 
�ملعدن يف �ل�شناعات �لتكنولوجية 
�ل��ه��و�ت��ف  �شناعة  م��ث��ل  �مل��ت��ق��دم��ة 
�ملتحركة و حمركات �لدي يف دي 
�ملعدن  هذ�  لأن  �لبالي�شتاي�شن  و 
ي��ق��اوم م��ق��اوم��ة ك��ب��رية ل��ل��ح��ر�رة 
ك��ب��رية  ل����ه م����رون����ة  �ل���ت���اآك���ل و  و 
ف���ك���ان ي���ب���اع ل��ل�����ش��رك��ات �مل�����ش��ن��ع��ة 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ت��ق��دم��ة م��ق��اب��ل 

�شر�ء �لأ�شلحة .
�ل���������دويل  �لإحت����������������اد  ط������ال������ب  و 
نظمتها  ن��دوة  خ��الل  لالإت�شالت 
 2012 م���اي���و  ���ش��ه��ر  �أو�خ��������ر  يف 
مب���ون���ري���ال يف ك���ن���د� ب��ت�����ش��ج��ي��ع 
�شركات ت�شنيع �أجهزة تكنولوجيا 
�مل��ع��ل��وم��ات و�لإت�������ش���الت ع��ل��ى �أن 
ت���ك���ون م��ن��ت��ج��ات��ه��ا �أك�����ر ���ش��ه��ول��ة 
�إىل  �حل���اج���ة  دون  �ل��ت��ح��دي��ث  يف 

تبني  تعزيز  و  بالكامل  ��شتبد�ل 
ن���ه���ج ل������دور �حل����ي����اة يف ت�����ش��م��ي��م 
تكنولوجيا �ملعلومات و �لإت�شالت 
�أي ت�شميم �لإيكولوجي و �أي�شاً �أن 
ير�عي ب�شكل �أف�شل �لكيفية �لتي 
�أن يعاد بها تدوير مكونات  ميكن 
. و دع���ت منظمة  �لأج���ه���زة  ه���ذه 
�شركات  �لعاملية  �لأخ�شر  �ل�شالم 
�لإل��ك��رون��ي��ة  ل��الأج��ه��زة  �مل�شنعة 
�لبيئة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  ب�����ش��رورة 
من خالل �حلد من �نبعاثات غاز 
�لإح��ت��ب��ا���س �حل����ر�ري ع��ن طريق 
�لطاقة  ��شتخد�م  ك��ف��اءة  حت�شني 
�مل���ت���ج���ددة و ����ش���رورة  �ل���ط���اق���ة  و 
�ل�شعي �إىل تنظيف منتجاتها من 
�ملو�د �خلطرة و ��شرجاع و �إعادة 
�لتدوير لتلك �ملنتجات بعد �نتهاء 
عمرها �لإفر��شي و �لتوقف من 
�مل�شتد�مة يف  �ملو�د غري  ��شتخد�م 

�ملنتجات و مو�د �لتعبئة .
�مل���و�د  ب��خ��ط��ورة  �ل��وع��ي  ب�شبب  و 
�لإلكرونية  للنفايات  �مل�شاحبة 
م��ن ق��ب��ل �ل����دول �ل��غ��رب��ي��ة قامت 
بت�شديرها �إىل دول �لعامل �لثالث 
مثل �ل�شني و�لهند و غانا و باقي 
دول �لعامل فاإعادة تدوير و �إعادة 
يف  �ل��و�ح��د  للكمبيوتر  ��شتخد�م 
�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة ت���ق���در ب���� 20 
دولر �أمريكي بينما يف �لهند تقدر 
مما  �أم���ري���ك���ي  دولر   2 ب���ح���و�يل 
توفر  �لغربية  �ل�شركات  �أن  يعني 
و  �ل��و�ح��د  للكمبيوتر  دولر   18
و  �ل�شركات  لهذه  �أم��ر مربح  ه��ذ� 
هندية  �شركة   2000 م��ن  �أك���ر 
و  �لتدوير  �إع���ادة  تعمل يف جم��ال 
لهام�س  و نظر�ً  �لإ�شتخد�م  �عادة 
�لكبري �شار جت��ار �خل��ردة  �ل��رب��ح 
يقدر  رب��ح  �شايف  يربحون  بالهند 
ب� 50 �إىل 60 دولر �مريكي عن 
طريق بيع �عادة �لتدوير و �عادة 
�لكبري  �لطلب  ب�شبب  �لإ�شتخد�م 
عليه من قبل �ملناطق �لريفية يف 

�لهند .

الأ�سرار ال�سحية للنفايات 
الإلكرتونية على الإن�سان

�لنفايات �لإلكرونية ت�شبب �شرر�ً 

كبري�ً للبيئة لإحتو�ئها على مو�د 
خطرة فاألو�ح �لدو�ئر �لكهربائية 
يف �ل�����ش��ل��ع م��ث��اًل ب��ه��ا م���و�د �شامة 
و�لكروم  و�لر�شا�س  �لزئبق  مثل 
عن  �لتحكم  فجهاز  و�ل��ك��ادم��ي��وم 
ب��ع��د �ل���روم���وت ك��ن��رول يحتوى 
على �لزئبق وبطاريات �لكمبيوتر 
وغريها  �لكادميوم  على  حتتوى 
من �لأجهزة �لإلكرونية حتتوى 
ع��ل��ى �ل��ر���ش��ا���س و�ل����ربوم فكمية 
بطارية  يف  �مل���وج���ودة  �ل��ك��ادم��ي��وم 
لتلويث  ت��ك��ف��ي  �ل���و�ح���د  �مل��وب��اي��ل 
�مل���ي���اه  م�����ن  م���ك���ع���ب  م�����ر   600

�جلوفية .
% م��ن �مل��ع��ادن  و �أك���ر م��ن 70 
�ل���ث���ق���ي���ل���ة مب�����ا ف���ي���ه���ا �ل����زئ����ب����ق و 
�لكادميوم و�لق�شدير �لتي توجد 
يف م��ط��ام��ر �ل��ن��ف��اي��ات ت���اأت���ي من 
�لنفايات �لإلكرونية وهذه �ملعادن 
�ل�شامة  �لإل��ك��رون��ي��ة  و�مل��ك��ون��ات 
�ملياه  تلويث  على  تعمل  �لأخ���رى 
�جلوفية فعند حرق هذه �لنفايات 
�ل�شديدة �ل�شمية ينتج غاز ثنائي 
�حلديد  و�أك�شيد  �لكربون  �أك�شيد 
�إىل  �لثنائية مما يوؤدي  و�لنحا�س 
�ل��ه��و�ء وع��ن��د تعر�س هذه  ت��ل��وث 
و�لأم��ط��ار  �لرطوبة  �إىل  �ل��غ��از�ت 
مما  �حلم�شية  �لأم���ط���ار  ت��ت��ك��ون 

يوؤدي �إىل تلوث �ملياه و�لربة
�مل����و�د مثل  �أن  ي�����ش��ري �خل����رب�ء  و 
�لكادميوم  و  �لر�شا�س  و  �لزئبق 
و�ل���زرن���ي���خ و م�����و�د �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
و  �ل�شام  بتاأثريها  تت�شف  �ل�شامة 
قدرتها على �لر�كم يف �لأن�شجة 
�لأج��ه��زة  ك��ل  منها  يتكون  �حل��ي��ة 
و  ن�شتعملها  �ل��ت��ي  �لإل��ك��رون��ي��ة 
تعي�س معنا حتى يف غرف نومنا و 
حددت هيئة �ل�شحة �لعاملية �حلد 
�لتي  �لزئبق  فلز  لكمية  �لأق�شى 
تدخل ج�شم �لإن�شان مبا ل يزيد 
عن 0.3 ميلجر�م و هناك بع�س 
ع��ل��ى بع�س  �ج���ري���ت  �ل��ت��ح��ال��ي��ل 
بكند�  �ون��ت��اري��و  �لأن��ه��ار مثل نهر 
يف منت�شف �لقرن �ملا�شي وجدو� 
عالية  تركيز�ت  على  حتتوي  �أنها 
م��ن �ل��زئ��ب��ق و �ن �لأ���ش��م��اك �لتي 
�مللوثة  �لبيئة  تعي�س يف مثل هذه 
ي��وج��د ف��ي��ه��ا ت��رك��ي��ز م���ن �ل��زئ��ب��ق 
من خالل ما تلتقطه من غذ�ئها 
هيئة  على  ج�شمها  �إىل  و�ل��ول��وج 
م��رك��ب ع�����ش��وي ي��ع��رف ب���� ثنائي 
ف��ن��ي��ل �ل��زئ��ب��ق و ه����ذه �لأ���ش��م��اك 
ل ت�شلح ب���اأي ح��ال م��ن �لأح���و�ل 
حالت  يف  و  �لأدم���ي  لالإ�شتهالك 
يحدث  للزئبق  �حلقيقي  �لت�شمم 
�ح�شا�س  ي��ع��ري��ه  دو�ر  و  ���ش��د�ع 
عام بالتعب و �لإره��اق �أما حالت 
�ل��ت�����ش��م��م �ل���ك���ب���رية ف����ت����وؤدي �إىل 
��شطر�بات  ح��دوث  و  �لكلى  تلف 
���ش��دي��دة يف �جل���ه���از �ل��ه�����ش��م��ي و 

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شوبيل �حمد 
ب�شري مياه    - بنغالدي�س   
�جل��ن�����ش��ي��ة-  ج����و�ز �شفره 
رقم   )381071(�شادر 
من بنغالدي�س  من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/7448548   

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل������دع������و/ ر����ش���ي���د 
�مل����غ����رب     - ح����م����ي����دو�����س  
�جل��ن�����ش��ي��ة-  ج����و�ز �شفره 
 )862173( رق�����������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   055/9335352

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ ج���ا����ش���ي���م 
�ل������������دي������������ن ل��������ي��������ت غ��������الم 
م�����ش��ط��ف��ى   - ب��ن��غ��الدي�����س   
�جلن�شية-  جو�ز �شفره رقم   
)0965397(   من يجده 
بتليفون رقم  �لت�شال  عليه 

   050/4507103
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• املنطقة الغربية - الفجر:

و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  م��رك��ز  نظم 
�لغربية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
ب��الدي  �شيف  م��رك��ز  لطالبات  رح��ل��ة 
ميثل  و�ل����ذي  ب��دب��ي  خليفة  ب���رج  �ىل 
�طلعن خاللها  �ل��ع��امل  ب��رج يف  �ع��ل��ي 
و�ملر�فق  و�أجنحته  �ل��ربج  معامل  على 
�ل�شياحية و �حلو�س �ملائي لالأ�شماك 
و�أح�����و�������س �ل�����زو�ح�����ف و�حل���ي���و�ن���ات 
�لربية و�لت�شوق يف مول دبي �مل�شهور 
�أع��ل��ى قمة  �ل��ط��ال��ب��ات �إىل  ، و���ش��ع��دن 

دبي  مدينة  ب��روؤي��ة  ��شتمتعن  ب��ال��ربج 
من �لطابق 146 للربج. 

و�أ�شدن باملعامالت �لطيبة �لتي مل�شنها 
�نعك�س  �لربج مما  �مل�شرفني على  من 
ذل����ك يف �ل����ش���ت���ف���ادة �ل��ق�����ش��وى من 
 400 �ل��ت��ي قطعن خ��الل��ه��ا  �ل���زي���ارة 
باملنطقة  ز�ي��د  مدينة  م��ن  كيلومر� 
�لغربية �إىل دبي بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
من  �إنهن  وقلن  �لإم���ار�ت  مو��شالت 

�ملحظوظات لروؤية �لربج .
وقالت عائ�شة ر��شد �ملن�شوري �مل�شرف 
بالغربية  �لعام فعاليات �شيف بالدي 

�أول  بالغربية  ب��الدي  �ن مركز �شيف 
من و�شل �ىل برج خليفة ذلك �شمن 
�أن�����ش��ط��ة وب���رن���ام���ج �مل���رك���ز �ل�����ش��ي��ف��ي 
�لثقافة و�ل�شباب  �ملعد من قبل وز�رة 
وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع وك�����ش��ف��ت ع��ن جن��اح 
�إط���ار برنامج  ت��اأت��ي يف  �لرحلة و�ل��ت��ي 
ب���الدي موجهه  �ل��ت��ع��رف على م��ع��امل 
�ل��رح��ل��ة و�ىل  م�����ش��رف��ات  �إىل  �ل�����ش��ك��ر 

�لقائمني على �إد�رة �لربج.
دع��اء علي جمعة  قالت  ومن جانبهن 
�لرحلة  �ن  للرحلة  مر�فقة  م�شرفة 
ك��ان��ت ف��ري��دة م��ن نوعها ل��زي��ارة برج 

خليفة و�أنها �أعجبت بروؤية �إمارة دبي 
من �أعلى لأول مرة و�ن �لطالبات مل 
ل��ل��ربج جانبهن  ب��زي��ارت��ه��ن  ي�����ش��دق��ن 
ق����ال����ت دع�������اء ع���ل���ي ج���م���ع���ة م�����ش��رف��ة 
م��ر�ف��ق��ة ل��ل��رح��ل��ة �ن �ل��رح��ل��ة ك��ان��ت 
خليفة  ب��رج  لزيارة  نوعها  من  فريدة 
و�إن��ه��ا �أعجبت ب��روؤي��ة �إم���ارة دب��ي من 
�لطالبات  و�ن  م��رة  لأول  قمة  �أع��ل��ى 
مل ي�شدقن بزيارتهن للربج ووجهت 

�ل�شكر �ىل �إد�رة �شيف بالدي.
حممود  عبد�هلل  �أي��ه  �مل�شرفة  وذك��رت 
ب��ال��زي��ارة  ك��ث��ري�  �شعدن  �لطالبات  �ن 

تعو�س  ل  ن��ادرة  فر�شة  تعترب  و�لتي 
حيث �شملت �لزيارة جولة د�خل �لربج 
تاريخية  ل�����ش��ور  م��ع��ر���س  وم�����ش��اه��دة 
ملا�شي وحا�شر �م��ارة دبي وروؤي��ة دبي 

�مل�شتقبلية. 
كما ذكرت �مل�شرفة �شعادة �ن �لطالبات 
���ش��ع��دن ب��ال��زي��ارة وخ��ا���ش��ة �جل��ول��ة يف 
م���ول دب���ي و�ل�����ش��ع��ود �ىل �ع��ل��ى قمة 
بالربج و�نها كانت مذهلة م�شرية �ىل 
زي���ارة �ل���ربج �شتظل خ��ال��دة يف ذ�ك��رة 
�لطالبات �لالئي حظني ب�شعود �أعلى 

برج يف �لعامل.

•• دبي –الفجر:

رئي�س  �ملدفع  �شعادة خالد عي�شى  �أكد 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��ربن��ام��ج �ل��وط��ن��ي 
�شيف بالدي 2013 �أن �ل�شتعد�د�ت 
للمو�شم �ملقبل �شوف تبد�أ مبا�شرة فور 
�ل�شابعة  �ل��دورة  على  �ل�شتار  �ن�شد�ل 
باحلفل �خلتامي �لذي تنظمه �للجنة 
�ل��ع��ل��ي��ا حت��ت رع��اي��ة وح�����ش��ور معايل 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع م�شاء 
غ��د �لأرب��ع��اء �مل��و�ف��ق 4 م��ن �شبتمرب 
�جلاري على م�شرح �ملدينة �جلامعية 
ب��ال�����ش��ارق��ة وب��ح�����ش��ور ع���دد ك��ب��ري من 
كبار �مل�شئولني يف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 
وذلك  و�لحتادية،  �ملحلية  �حلكومية 
�لطالب  كافة  رغبات  تلبية  �أج��ل  من 
�مل�شاركني يف �لفعاليات خا�شة بعد �أن 
جميع  �أن��ظ��ار  حمط  �لربنامج  �أ�شبح 
�أول���ي���اء �لأم����ور وح��ر���ش��اً م��ن �للجنة 
�خل��رب�ت  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  على  �لعليا 
م��د�ر  على  �كَت�َشَبتها  �ل��ت��ي  �ل��و����ش��ع��ة 
�ل�������دور�ت �ل�����ش��ب��ع �ل�����ش��اب��ق��ة. و�أ����ش���ار 
�ملدفع �إىل �أن �حلفل �خلتامي ل�شيف 
�ل��ع��دي��د  �شيت�شمن   2013 ب����الدي 
ملا  ت��اأت��ي جت�شيد�ً  م��ن �مل��ف��اج��اآت �ل��ت��ي 
مت �إجن������ازه ع��ل��ى م����دى �أي�����ام �ل����دورة 

�أن  م��وؤك��د�ً  ي���وم،   25 خ��الل  �ل�شابعة 
متميز  برنامج  و�شعت  �لعليا  �للجنة 
للحفل �خلتامي بحيث يكون متنا�شب 
م��ع �أه��م��ي��ة �حل���دث و�لإق���ب���ال �لكبري 
و�أن�شطة  فعاليات  �أن  وخ��ا���ش��ة  عليه 
بثقة  حتظى  �أ�شبحت  ب���الدي  �شيف 
تامة من �لطالب و�أول��ي��اء �لأم��ور يف 
خم��ت��ل��ف �إم������ار�ت �ل���دول���ة، ح��ي��ث يتم 
ع���ر����س لإب����د�ع����ات �ل�����ش��ب��اب ومن����اذج 
�إىل  بالإ�شافة  �ملتميزة  �أعمالهم  من 
عرو�س للفرق �لفنية و�ل�شعبية يقوم 

�لأطفال باأد�ئها و�لتي تعك�س �ملهار�ت 
�لتي تعلَموها خالل �أيام �لربنامج .

و�أ�شاف �ملدفع �أن �ل�شر�تيجية �لتي 
يف  �لتطبيق  مو�شع  �للجنة  و�شعتها 
�لوطني  ل��ل��ربن��ام��ج  �ل�شابعة  �ل����دورة 
�أل���ف طالب   22 جنحت يف �ج��ت��ذ�ب  
وط���ال���ب���ة م���ن �مل���و�ط���ن���ني و�مل��ق��ي��م��ني 
م��ر�ك��ز  �إىل  �ل��دول��ة  �أرج����اء  يف جميع 
كافة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  ب����الدي،  �شيف 
�لكامل من  �لر�شا  �إىل  ت�شري  �لنتائج 
�لطلبة و�أولياء �لأمور عن �لفعاليات 

ب�شكل عام.  وقال �ملدفع  �إن �لربنامج 
�ل��وط��ن��ي وف���ر خ���الل �لأرب�����ع �أ���ش��اب��ي��ع 
�مل��ا���ش��ي��ة ج��م��ي��ع �مل��ت��ط��ل��ب��ات �ل��الزم��ة 
ل��ن��ج��اح �لأن�����ش��ط��ة �ل�����ش��ي��ف��ي��ة يف 55 
�شاملة  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  م��رك��ز�ً 
جميع �ملناطق �جلغر�فية يف �لإمار�ت 
ملختلف �لأعمار و�لفئات �لطالبية يف 
هذه �ملناطق، موؤكد� �أن �لفعاليات هذ� 
يجمع  �ل���ذي  بالتنوع  مت��ي��زت  �مل��و���ش��م 
�مل�����وروث �ل�شعبي  ب��ني �حل��ف��اظ ع��ل��ى 
و�ل���ه���وي���ة �ل��وط��ن��ي��ة وغ���ر����س �ل��ق��ي��م 

�لوطنية يف نفو�س �لطالب، بالإ�شافة 
و�لإن��ت��اج  �لإب����د�ع  على  تدريبهم  �إىل 
من  ب��ال��ع��دي��د  وت�شليحهم  و�لب��ت��ك��ار 
�مل����ه����ار�ت و�مل����ع����ارف �ل���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا 
�لطالب يف حياتهم �لعملية و�ملهنية .

�جل����و�ن����ب  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  ت���غ���ف���ل   ومل 
�أقيمت  حيث  و�لريا�شية  �لرفيهية 
�ل��ع��دي��د م���ن �مل�����ش��اب��ق��ات و�ل���دوري���ات 
�لريا�شية يف عدة �ألعاب خمتلفة منها 
و�ل�شلة  �ل�شاطئية  و�لكرة  �لقدم  كرة 
و�لطائرة و�لتن�س �لأر�شي، �إ�شافة �إىل 
و�لتجديف  و�ل�شباحة  �خل��ي��ل  رك���وب 
و�ل��غ��ط�����س وغ���ريه���ا م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لتي ت�شاهم يف تطوير وبناء �شخ�شية 
�لطالب كما مت تنظيم جمموعة من 
بجانب  و�ل�شعبية  �لر�ثية  �مل�شابقات 
�لتي  و�لرفيهية  �لعلمية  �ل��رح��الت 
و�لتاريخية  �ل��ر�ث��ي��ة  �مل��ع��امل  �شملت 

لتعريف �لطالب مبعامل �لوطن.

ـــتـــور  ـــس ـــد� ال يف  ــــرات  ــــس ــــا� حم
والكمبيوتر لطالب �سيف بالدي

يف معهد �لدر��شات �لق�شائية
يف �إط������ار م�����ش��ارك��ة م��ع��ه��د �ل��ت��دري��ب 
فعاليات  يف  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  و�ل���در�����ش���ات 
�ل���ربن���ام���ج �ل���وط���ن���ي ���ش��ي��ف ب����الدي 
�شعادة  �لأول  �م�����س  �فتتحه   2013

�مل�����ش��ت�����ش��ار �ل���دك���ت���ور حم��م��د حم��م��ود 
�ل��ك��م��ايل م��دي��ر ع��ام �مل��ع��ه��د، فعاليات 
توعية  ب��ر�م��ج  تت�شمن  �ل��ت��ي  �مل��ع��ه��د 
تتناول  قانونية  وحما�شر�ت  قانونية 
�مل��و�ط��ن معرفته من  ي��ج��ب ع��ل��ى  م��ا 
ح���ق���وق وو�ج�����ب�����ات يف �إط�������ار د���ش��ت��ور 
دول�����ة �لم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، 
�ليل  �حلا�شب  يف  دور�ت  �إىل  �إ�شافة 
و�لتخطيط  �مل�شتهلك  حماية  وقانون 
وقانون  �لبيئة  وقانون  �ل�شر�تيجي 
�مل����خ����در�ت وق����ان����ون �ل�����ش��ري و�مل�����رور 
و�ملحاكم  للنيابات  ميد�نية  وزي���ار�ت 
�لطبيعية  و�مل��ح��م��ي��ات  �لبيئة  وهيئة 
وم��ع��ه��د �ل�������ش���و�ق���ة . و�أ�����ش����ار ���ش��ع��ادة 
�مل�����ش��ت�����ش��ار �ل���دك���ت���ور حم��م��د حم��م��ود 
�هتمام  �إىل  �ملعهد  �لكمايل مدير عام 
�ملعهد بامل�شاركة يف �لربنامج �لوطني 
حتى ت�شل ر�شالته �لتوعوية �إىل �كرب 
يف  �مل�شارك  �ل�شباب  من  ممكن  قطاع 
دور �شيف  ع��ل��ى  م���وؤك���د�  �ل��ف��ع��ال��ي��ات، 

�لطلبة  �لإي��ج��اب��ي جت��اه كافة  ب��الدي 
�جلدير  �ل�شيفية.    �لإج����ازة  خ��الل 
بالذكر �أن �لربنامج �لقانوين ي�شتمر 
ملدة ��شبوع و�حد وياأمل �لقائمني على 
�د�رة �ملعهد خروج �مللتحقني بالربنامج 

بفائدة عملية من �لربنامج.

فعاليات �سيف بالدي ومركز دبا 
الفجرية

ثقافة ومهار�ت ورحالت علمية
ن��ظ��م �مل��رك��ز �ل��ث��ق��ايف ب��دب��ا �لفجرية 
ع�������دد� م����ن �ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
و�ل���ف���ن���ي���ة و�ل����������دور�ت �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�لر�بع  �لأ���ش��ب��وع  يف  م�شاركته  �شمن 
من �لربنامج �لوطني �شيف بالدي 
2013 حيث �شمت �أن�شطة متنوعة 
�لقو�ت  ت��دري��ب  معهد  م��ع  بالتعاون 
�لطالب  فئات  و��شتهدفت  �مل�شلحة 
وور�شة  �ولية  ��شعافات  ور�شة   ( من 
و�ملالحة  �حل��ب��ال  ��شتخد�م  م��ه��ار�ت 

�لربية و��شتخد�م �حلبال ( و��شتمرت 
�لطالبات  بفئة  �ملرتبطة  �لفعاليات 
من ور�شة كيف تبني بيتك وزي��ار�ت 
�شمن  �لن�����ش��اء  قيد  مل��و�ق��ع  تفقدية 
بالتعاون  �ل�شغري  �ملهند�س  برنامج 
م���ع ب��ل��دي��ة دب���ا �حل�����ش��ن ب��ال���ش��اف��ة 
و�لرفيهية  �لعلمية  �ل��رح��الت  �ىل 
و�ل�شياحية  �ل��ر�ث��ي��ة  �لم��اك��ن  �إىل 
�حل���م���ودي  ود�د  وق���ال���ت  ب���ال���دول���ة. 
�شارك  �لفعاليات  �إن  �مل��رك��ز  م��دي��رة 
ف��ي��ه��ا م���ا ي���زي���د ع��ل��ى 600 ط��ال��ب 
�لأ�شابيع �لربعة  وطالبة على مدى 
للربنامج �لوطني �شيف بالدي، و�أن 
�لفعاليات  ت��ن��وع  على  ح��ر���س  �مل��رك��ز 
كافة،  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  مع  للتنا�شب 
على  �ل���ط���الب  �إق����ب����ال  �إىل  م�����ش��رية 
�ملتخ�ش�شة،  و�ل����رب�م����ج  �ل���رح���الت 
ف��ي��م��ا ي��زي��د �إق���ب���ال �ل��ط��ال��ب��ات على 
�لأن�شطة �لفنية و�لر�ثية و�لكالت 

�ل�شعبية.

حتت رعاية وح�سور نهيان بن مبارك 

�سيف بلدي 2013 يختتم غدًا دورته ال�سابعة على م�سرح املدينة اجلامعية بال�سارقة
احلفل اخلتامي ي�سم برناجما متميزا يتنا�سب مع اأهمية احلدث

طالبات �سيف بلدي بالغربية يزرن برج خليفة بدبي

�أ�شاد طالب وطالبات �لتدريب �ل�شيفي بجمعية �ل�شارقة 
خمتلف  على  وتدريبهم  تاأهيلهم  يف  وجهودها  �لتعاونية 
يف  و�لوظيفي  �ملهني  مب�شتقبلهم  تفيدهم  �لتي  �مل��ه��ار�ت 
خمتلف قطاعاتها ومر�كز �خلدمة فيها، وثمنو� جهودها 
يف توجيههم مهنياً نحو �لرتقاء و�لتطور ومو�كبة �حلياة 

�ملهنية بكفاءة وجد�رة.
و�مل�����ش��وؤول  �لإد�ري�����ة  �خل��دم��ات  �شعبة  رئي�س  جا�شم  وق���ال 
وطالبات  طالب  تدريب  �إن  �ل�شيفي  �لتدريب  بر�مج  عن 
�مل�شرك  �لتعاون  �إط���ار  ي��اأت��ي يف  �ل��دول��ة  وكليات  م��د�ر���س 
تنمية  بهدف  �ملختلفة  و�ملوؤ�ش�شات  �جلمعية  بني  و�مل�شتمر 
وتزويدهم  خرب�تهم  و�شقل  تدريبهم،  و  �ل�شباب  ق��در�ت 
و�مل�شاهمة  باملجتمع  للنهو�س  �لالزمة.  �لعلمية  باملهار�ت 
يف  �لتنمية  وم��ب��ادر�ت  و�لتقدم  �لرقي  م�شرية  يف  �لفعالة 
بها �جلمعية  �لتي تقوم  �ملبادر�ت  �أن هذه  و�أ�شاف  �لبالد. 
ت���اأت���ي �ن��ط��الق��ا م���ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى دوره�����ا �لج��ت��م��اع��ي، 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  وتو��شلها  لدعمها  و��شتكمال 
�لوطني  بالو�جب  �حل�س  يعك�س  م��ا  �ل��دول��ة،  يف  �ملتنوعة 

و�لهتمام بال�شباب �لو�عد.
ثالث  مل��دة  ��شتمر  �لطلبة  ت��دري��ب  برنامج  �أن  �ىل  و�أ���ش��ار 
�شهور، تلقى خاللها �مل�شاركون تدريبات عملية حول طبيعة 
�ىل  �إ�شافة  �جلمعية،  يف  �ملختلفة  �لإد�رت  يف  �لعمل  �شري 
�إك�شابهم مهار�ت وخرب�ت خمتلفة من �شاأنها م�شاعدتهم 

يف تكوين فهم �أف�شل ملتطلبات �لعمل يف �مل�شتقبل من �أجل 
�شمان �حل�شول على فر�س عمل بناءة ت�شاهم يف تطوير 

وتنمية �لبالد.
و��شعة  خ��رب�ت  �أك�شبتهم  �جلمعية  �أن  �مل��ت��درب��ون  و�ع��ت��رب 
وتطبيق  مهار�تهم  تطويع  يف  ومكنتهم  �ملجالت  �شتى  يف 
�ملهني  �ل��و�ق��ع  على  وكلياتهم  مد�ر�شهم  يف  ماتعلموه  كل 
كلية  �لطابة يف  �شامل عبد�هلل  بلقي�س  �أ�شادت  ومن جهتها 
�إد�رة  ب��ت��ع��اون  �جل��م��ع��ي��ة  يف  وم��ت��درب��ة  ل��ل��ط��ال��ب��ات  �لتقنيا 
مت  وق��ال��ت:  �ل��ت��دري��ب،  �شهور  �أث��ن��اء  وموظفيها  �جلمعية 
توزيع �ملتدربني على وظائف مهنية خمتلفة د�خل �إد�ر�ت 
�لفاعلة  �ل��رب�م��ج  خمتلف  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ن��ا  ومت  �جل��م��ع��ي��ة، 
�مل�شاهمني  ق�شم  رئي�س  �ل�شديق  �آمنة  و�أك���دت  و�ل��ه��ام��ة.  
باجلمعية، �أن تنفيذ �جلمعية لربنامج �لتدريب �ل�شيفي 
يعك�س �إميانها باأهمية �لدور �لذي يلعبه �ل�شباب �لإمار�تي 
م��و�ه��ب��ه��م و�شقل  تنمية  و�أه��م��ي��ة  ب��ال��دول��ة،  �لرت���ق���اء  يف 
و�إع���د�ده���م خل��و���س غمار  م��ه��ار�ت��ه��م وتو�شيع م��د�رك��ه��م، 
حت��دي��ات �مل��ي��د�ن �لعملي ع��ق��ب �ن��ت��ه��اء م��رح��ل��ة �ل��در����ش��ة 
على  �لطلبة  تدريب  يف  رك��زت  �أنها  و�أ�شافت  �لأك��ادمي��ي��ة. 
لباقي  �إ�شافة  �مل�شاهمني  بق�شم  �لعمل  بطبيعة  تعريفهم 
و�ع��ت��ربت  �لإد�ري�������ة  �مل���ج���الت  ���ش��ت��ى  �جل��م��ع��ي��ة يف  �إد�ر�ت 
�أب��ن��اء �لإم���ار�ت من  ن��و�ة ل�شقل م��ه��ار�ت  �لتدريب مبثابة 

�لطالب و�لطالبات و��شتثمار يف �أجيال �مل�شتقبل.

•• الفجرية-الفجر:

و�ل���دوري���ات  �مل�����رور  �إد�رة  �خ��ت��ت��م��ت 
�لفجرية  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة 
�ل�شيفية  �ملرورية  �لتوعية  �أن�شطة 
بالتعاون مع وز�رة �لثقافة و�ل�شباب 
وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع ���ش��م��ن �حل��م��ل��ة 
�ملرورية �لف�شلية �لثالثة �شيف بال 
حو�دث �لتي تنفذها وز�رة �لد�خلية 
يف �ل���رب���ع �ل���ث���ال���ث م���ن ه����ذ� �ل��ع��ام 
�إىل  �لر�مية  �إ�شر�تيجيتها  �شمن 
توفري �لأم��ن و�ل�شالمة من خالل 
ن�شر �لوعي و�لثقافة �ملرورية لكافة 
�لأرو�ح  حل��م��اي��ة  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ر�ئ��ح 
و�مل��م��ت��ل��ك��ات م��ن خم��اط��ر �حل���و�دث 
�ملرورية . وقد �شملت �لفعاليات على 
�ملرورية  للثقافة  حما�شر�ت وور�س 
ل���ل���ط���الب �مل���ن���ت�������ش���ب���ني ل���ل���ربن���ام���ج 
�ل�شيفي  �شيف بالدي وذلك مبركز 
ومركز  �لثقايف  �ملجتمعي  �لفجرية 
م�شايف �ملجتمعي �لثقايف ومركز دبا 

�لفجرية �ملجتمعي �لثقايف .
وق��د رك��ز �ل��ربن��ام��ج �مل����روري �ل��ذي 
وطالبة  طالبة   270 منه  ��شتفاد 

�ل�شيفي  �ل��ربن��ام��ج  منت�شبي  م��ن 
�مل���روري للطلبة  �ل��وع��ي  على زي���ادة 
م���ن خ����الل ت���زوي���ده���م ب��امل��ع��ل��وم��ات 

�مل��روري��ة �لتي جتنبهم  و�لإر���ش��اد�ت 
خم���اط���ر �حل��������و�دث �مل�����روري�����ة وم���ا 
ت���خ���ل���ف���ه م�����ن خ�������ش���ائ���ر ب�����������الأرو�ح 

و�ملمتلكات .
وم����ن ج��ه��ت��ه �أ�����ش����اد �مل������الزم حممد 
�لتوعية  �لب�شري مدير فرع  ح�شن 
و�لإع��������الم �مل�������روري �مل�������ش���رف على 
�حل��م��ل��ة ب��اجل��ه��ود �ل��ت��ي ت��ق��وم بها 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة ب���ال���دول���ة من 
�لأه���د�ف  لتحقيق  م�شرك  ت��ع��اون 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �ل���ت���ي ت�����ش��ب يف و���ش��ع 
للتوعية  �ل�شليمة  �لثقافية  �لأ�ش�س 
ب�شكل  و�ملرورية  عام  ب�شكل  �لأمنية 
خا�س لتنتقل عرب �لأجيال وتر�شخ 
مفهوم �ل�شالمة �ملرورية لدى كافة 

�شر�ئح �ملجتمع .
�أع��رب �لطالب  �لفعاليات  ويف ختام 
على  باحلر�س  بالد�ئم  �شعيهم  عن 
ملا  �مل��روري��ة  �لفعاليات  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
ت�شاعدهم  ك��ث��رية  ف��و�ئ��د  م��ن  فيها 
ع���ل���ى �مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ���ش��الم��ت��ه��م 
وتطبيق �لتعليمات و�لإر�شاد�ت �لتي 
يف  لديهم  ر��شخة  لتكون  لهم  تقدم 

�أذهانهم .

•• الكويت-وام:

دول  يف  �لأنباء  لوكالت  �لفنية  �للجنة  بحثت 
خالل  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س 
�ج��ت��م��اع��ه��ا �ل��ث��ام��ن �م�������س..ع���دد� �مل��ق��رح��ات 
و�لتو�شيات �لتي تعنى بتعزيز م�شرية �لتعاون 
�مل�����ش��رك ب��ني �ل���وك���الت �خل��ل��ي��ج��ي��ة. وناق�س 
لوكالت  �لفنيون  و�مل��دي��رون  �لأخ��ب��ار  م��دي��رو 
�لأن���ب���اء �خل��ل��ي��ج��ي��ة خ���الل �ج��ت��م��اع��ه��م �ل���ذي 
�لتي  �ل��ك��وي��ت..�ل��ت�����ش��ور�ت  دول���ة  ت�شت�شيفه 

ط��رح��ت��ه��ا �ل���وف���ود �مل�����ش��ارك��ة م��ن �أج����ل تعزيز 
ع���الق���ات �ل���ت���ع���اون يف �مل����ج����الت �لع��الم��ي��ة 
و�لفنية و�لتقنية. وبحث �لجتماع مقرحات 
بعقد دور�ت و ور�س عمل مرة كل �أربعة �أ�شهر 
و�إن�شاء جلان ��شت�شارية متخ�ش�شة يف جمالت 
ع����دة م��ن��ه��ا �أن��ظ��م��ة �لن���رن���ت و �ل�����ش��ب��ك��ات و 
�ملتعلق  �ل�شر�تيجي  و�لتخطيط  �ل��ربجم��ة 
بتقنية �ملعلومات. كما ناق�س �خلرب�ء �لفنيون 
�إن�����ش��اء ق��ن��اة خليجية ع��ل��ى م��وق��ع ي��وت��ي��وب و 
ح�شاب خليجي م�شرك على مو�قع �لتو��شل 

�لجتماعي توير و �ن�شتغر�م  . و�أكدو� خالل 
ل��وك��الت  �مل�شتقبلية  �ل��ع��م��ل  خ��ط��ة  تقييمهم 
�لأخبار  ت�شنيف  يف  �لتو�شع  �لأن��ب��اء..���ش��رورة 
على �ملوقع �للكروين �ملوحد و�إن�شاء �شفحة 
�لجن��ل��ي��زي��ة..�إ���ش��اف��ة  ب��ال��ل��غ��ة  �لأخ���ب���ار  لن�شر 
�شريط  وو�شع  و�لأر���ش��ي��ف  �ل�شور  خدمة  �ىل 
�إخ��ب��اري م��ت��ح��رك. وط��ال��ب �لج��ت��م��اع بو�شع 
�ملوحد  �لل��ك��روين  للموقع  مبدئي  ت�شميم 
يتم  ر�ب����ط  ع��ل��ى  �خلليجية  �لأن���ب���اء  ل���وك���الت 
دخول �جلميع عليه لتقييمه �إ�شافة �ىل تعزيز 

�لتو��شل عرب مو�قع �لتو��شل �لجتماعي بني 
موظفي �لوكالت و�ل�شركاء. وتبادل �ملجتمعون 
ل�شعار  �لنهائي  �لت�شور  حول  و�لأف��ك��ار  �لآر�ء 
�مل��وق��ع �لل���ك���روين �مل��وح��د ل��وك��الت �لأن��ب��اء 
لتحديد �ل�شكل �لنهائي لل�شعار �لذي ت�شممه 
وكالة �لأنباء �لكويتية كونا على موقع توير. 
ومن �ملقرر �أن يرفع مديرو �لأخبار و�ملديرون 
�ل�  �ل��دوري  �لجتماع  �ىل  تو�شياتهم  �لفنيون 
�لذي  �خلليجية  �لأنباء  وك��الت  مل�شوؤويل   17

�شيعقد غد� للنظر فيها و�عتمادها.

طلبة التدريب ال�سيفي ي�سيدون بجهود جمعية ال�سارقة التعاونية 

�سيف بل حوادث ت�ستقطب 270 طالبا وطالبة من منت�سبي برنامج �سيف بلدي بالفجرة

جلنة وكالت الأنباء اخلليجية تبحث يف الكويت تعزيز م�سرة 
التعاون الإعلمي والتقنية امل�سرتك

•• الفجرية -وام:

�ل�شرقي ويل عهد �لفجرية �م�س يف مكتبه  �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد  ��شتقبل �شمو 
م�شعود  و�ل�شيد  �ل�شود�ن  �شفري جمهورية  يو�شف حممد  �أحمد  �لأمريي..�شعادة  �لديو�ن  يف 
�شموه.  على  لل�شالم  ح�شر�  �للذين  دب��ي  يف  بنغالدي�س  جمهورية  ع��ام  قن�شل  عبد�لرحمن 
�لإم��ار�ت  دولة  �لثنائية و�شبل توطيدها بني  �لتعاون  ��شتعر��س عالقات  �للقاءين  مت خالل 
و�ل�شود�ن وبنغالدي�س. كما رحب �شمو ويل عهد �لفجرية بقن�شل بنغالدي�س �جلديد متمنيا 
�أد�ء مهام عمله. ح�شر �للقاءين..�شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب  له �لتوفيق و�لنجاح يف 

�شمو ويل �لعهد.

ويل عهد الفجرة ي�ستقبل �سفر 
ال�سودان وقن�سل بنغلدي�س
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•• ابوظبي- الفجر

عن  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  �أع��ل��ن 
�ن��ت��ق��ال م���رك���ز خ���دم���ة �ل��ع��م��الء �إىل 
مقره �جلديد �لكائن مبنطقة جممع 
�لوز�ر�ت ب�شارع �ل�شيخ ز�يد باأبوظبي 
ب��ج��ان��ب م��ن��ت��زه خ��ل��ي��ف��ة، �ع��ت��ب��ار�ً من 
�لثامن من �شبتمرب �جلاري لي�شتقبل 
�جلمهور من �ل�شاعة �لثامنة �شباحاً 
�ل������دو�م  �أي�������ام  ع�������ش���ر�ً  �ل���ر�ب���ع���ة  �إىل 
مدير  �لنيادي  �شعود  وق��ال  �لر�شمي. 
�أن �نتقال مركز  �إد�رة خدمة �لعمالء 
خ���دم���ة �ل���ع���م���الء و�ل������ذي ك����ان ي��دي��ر 
عملياته من مكتب �أبوظبي �لتعليمي 
مبنطقة �خلالدية ياأتي ت�شهياًل على 

�جلديد  �مل��وق��ع  يعترب  حيث  �لعمالء 
م���ي�������ش���ر�ً ل��ل��ق��اط��ن��ني خ�������ارج م��دي��ن��ة 

�أبوظبي ود�خلها.
ت��وف��ري ح��اف��الت  �أن����ه �شيتم  و�أ����ش���اف 
مو�قف  م��ن  �مل��ر�ج��ع��ني  لنقل  مكيفة 
�ل�شيار�ت �أمام هيئة �ملنطقة �لإعالمية 
�إىل  �ل��و���ش��ول  يف  لهم  ت�شهيال  وذل���ك 

�ملركز �جلديد بي�شر و�شهولة.
و�أف�������ش���ح �ل���ن���ي���ادي ع���ن ب����دء �خل��ط��ة 
�لتي �عتمدها �ملركز على  �لتطويرية 
م�شتوى  �أع���ل���ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م���ر�ح���ل   3
للمد�ر�س  �شو�ء  �ملركز  لعمالء  خدمة 
�حلكومية �أو �خلا�شة �أو من �لطالب 

و�أولياء �لأمور.
كما �أو�شح �أن �ملرحلة �لأوىل �لتي يتم 

�لوقت �حلايل تركز على  تنفيذها يف 
خالل  م��ن  �ل�شريعة  �حل��ل��ول  ت��ق��دمي 
�لإل��ك��روين  �لت�شديق  �إىل  �لن��ت��ق��ال 

ومنح  للطلبة  �ل��در����ش��ي��ة  ل��ل�����ش��ه��اد�ت 
ت�شديق  عملية  يف  �أو�شع  دور  �ملد�ر�س 
�ل�������ش���ه���اد�ت ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى م��ر�ك��ز 
ت�����ش��دي��ق �ل�������ش���ه���اد�ت و�مل��ت��ع��ام��ل��ني، 

وت�شهيل �خلدمة للعمالء.
�أن��ه يف هذ� �لإط��ار  ولفت �لنيادي �إىل 
ت�شديق  �شالحية  مدر�شتني  منح  مت 
بني  منطقتي  يف  �ل���ط���الب  ���ش��ه��اد�ت 
بني  و�لآخ���ر يف  �ل��ذك��ور  للطلبة  يا�س 
ي��ا���س ل��ل��ط��ال��ب��ات �لإن�����اث م��ع م��ر�ع��اة 
من  �ملدر�شتني  ومنا�شبة  خ�شو�شية 
�لب�شرية  ومو�ردهما  موقعهما  حيث 
�لت�شديق  مبهمة  للقيام  وكفاءتهما 
خ��الل  م���ن  �مل��ج��ل�����س  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
بتنفيذ  �شيقوم  �لعمالء  خدمة  �إد�رة 

خدمات  �أد�ء  لتح�شني  ��شر�تيجية 
�أبوظبي  يف  �لرئي�شية  �لثالثة  �ملر�كز 
و�لعني و�ملنطقة �لغربية، بهدف رفع 
خدماتها �إىل م�شتويات �أف�شل تر�شي 

جمهور �ملر�جعني.
�لثانية  �ملرحلة  �إن  �ل��ن��ي��ادي  و�أ���ش��اف 
ت��ت��ل��خ�����س يف ت��و���ش��ي��ع ق���اع���دة خ��دم��ة 
�ل���ع���م���الء �مل�������ش���رك���ة ب����ني م��وظ��ف��ي 
جم��ل�����س �أب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ت���ي 
مت��ك��ن ك���اف���ة م��وظ��ف��ي �مل��ج��ل�����س من 
على  و�ل��رد  للجمهور  خدمات  تقدمي 
��شتف�شار�تهم من خالل قاعدة بيانات 
م�شركة ي�شرف عليها موظفو مركز 

�خلدمة.
�أم�����ا �مل���رح���ل���ة �ل��ث��ال��ث��ة ف��ه��ي �إ����ش���ر�ك 

�إل��ك��روين  ب�شكل  �لطلبة  م��ع��ل��وم��ات 
�لتعليمية مبا فيها  �لهيئات  مع كافة 

�جلامعات.
م���رك���ز خ��دم��ة  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر 
للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  يف  �لعمالء 

�أجن���ز ن��ح��و 70 �أل���ف م��ع��ام��ل��ة خ��الل 
�ل���ع���ام �ل���در�����ش���ي �مل���ا����ش���ي مب���ا فيها 
ملد�ر�س  �لدر��شية  �ل�شهاد�ت  ت�شديق 
�لإمارة ومعادلة �ل�شهاد�ت و��شتخر�ج 
����ش���ه���اد�ت ح�����ش��ن �ل�����ش��رية و�ل�����ش��ل��وك 

ونقلهم  �ل��ط��ل��ب��ة،  وت�شجيل  للطالب 
بني  و�لتحويل  و�ملناطق  �ملد�ر�س  بني 
وت�شليم  و�لأدب�����ي  �لعلمي  �لق�شمني 
�مل�����ق�����رر�ت �ل���در�����ش���ي���ة وغ����ريه����ا م��ن 

�خلدمات.

•• ابوظبي- الفجر

ك�������ش���ف �ل����دك����ت����ور ع��������ارف ���ش��ل��ط��ان 
�حل�����م�����ادي رئ���ي�������س جم���ل�������س �أم����ن����اء 
ك��ل��ي��ة �لم������ار�ت ل��ل��ت��ط��وي��ر �ل��رب��وي 
بالكلية  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �خل��ط��ة  �أن  ع��ن 
م��ت��ع��ددة يف  م�����ش��ار�ت  ط���رح  تت�شمن 
�لتعليم  وت��ق��ن��ي��ة  �ل��رب��وي��ة  �ل��ق��ي��ادة 
م���ن خ����الل �إط������الق ب���ر�م���ج ج��دي��دة 
�ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف �لعلوم  مل��ن��ح درج���ة 
ونظم  �لتعليم  تقنية  و  و�لريا�شيات 
�لتخ�ش�شات  من  وغريها  �ملعلومات 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  حتتاجها  �لتي 
مب��خ��ت��ل��ف م��ر�ح��ل��ه��ا م����وؤك����د�ً �ل����دور 
�لد�ئمة مع جمل�س  لل�شر�كة  �لفعال 

�بوظبي للتعليم.
�لكادميي  �لجتماع  ذلك خالل  جاء 
-2013 �ل����در������ش����ي  ل���ل���ع���ام  �لأول 

�أم�����س  �لكلية  ع��ق��دت��ه  �ل���ذي   2014
�لثنني يف مقرها باأبوظبي .

و ق���ال �ل��دك��ت��ور ع���ارف �حل��م��ادي �أن 
خ��ط��ط وب���ر�م���ج �ل��ك��ل��ي��ة ت��ن��ط��ل��ق من 
��شر�تيجية وطنية ذ�ت روؤى تربوية 

م��ت��ق��دم��ة،ه��دف��ه��ا ���ش��ن��اع��ة �ل���ك���و�در 
�لم���ار�ت���ي���ة �حل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى درج����ات 
�لنظم  �أرق���ى  وف��ق  �لربية  يف  علمية 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم����الت  �ل���ع���امل���ي���ة 
م�شري�ً  و�لربية  و�لتدري�س  �لتعليم 
تخريج  �ل��ك��ل��ي��ة  �أه�����د�ف  م��ن  �أن  �ىل 
�ل���ك���ف���اء�ت �ل��وط��ن��ي��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
��شر�تيجية  وف��ق  و�لربية  �لتعليم 
م��ت��ق��دم��ة �أ���ش��ا���ش��ه��ا م���ر�ع���اة �جل��ان��ب 
�لتعليمية  �لعملية  خ��الل  �ل��رب��وي 
كافة  ����ش��ت��وف��ت  �لكلية  �أن  �ىل  لف��ت��اً 

�ل���������ش����روط و�مل����و������ش����ف����ات �مل��ط��ل��وب��ة 
ملز�ولة عملها ومنح �شهاد�ت جامعية 
مب��وج��ب رخ�����ش��ة ����ش���ادرة م���ن وز�رة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل و�ل���ب���ح���ث �ل��ع��ل��م��ي 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �جل��ام��ع��ي��ة �لأوىل  ل��ت��ك��ون 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��دول��ة  يف  نوعها  م��ن 
�لدولية  �ملعايري  �ملعلمني وفق  تاأهيل 
�ل���الزم���ة ل��ت��خ��ري��ج ج��ي��ل ج��دي��د من 
�لربويني  و�لقادة  �لأكفاء  �ملدر�شني 
وم���������در�ء �مل�����د�ر������س ،مم�����ن مي��ل��ك��ون 
م��و����ش��ف��ات خ��ا���ش��ة وم��ت��م��ي��زة للعمل 

�لدكتور  و�أ�شاف  �لربوي.  �ملجال  يف 
كلية  مدير  يا�س  بني  يو�شف  حممد 
�لمار�ت للتطوير �لربوي باأن �لكلية 
�شتحتفل بتخريج �لدفعة �لثانية هذ� 
�لدفعة �لويل  �لعام فيما مت تخريج 
157 ط���ال���ب���اً وط��ال��ب��ة  ت�����ش��م  �ل���ت���ي 
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي وق���د �ن�����ش��م معظمهم 
�ل��ت��دري�����ش��ي��ة يف ري��ا���س  �ل��ه��ي��ئ��ات  �إىل 
وجميعهم  �لأوىل  و�ملرحلة  �لأط��ف��ال 
ي��ع��م��ل وف���ق م��ن��ظ��ور ع��ل��م��ي وت��رب��وي 
جديد ي�شهد عليه �خلرب�ء �لوطنيني 
و�لج��ان��ب على ح��د ���ش��و�ء لف��ت��ا �ىل 
ب��ال��ك��ل��ي��ة م��ف��ت��وح  ب����اب �لل���ت���ح���اق  �أن 
حاليا �أمام �ملو�طنني �حلا�شلني على 
���ش��ه��ادة �ل��ث��ان��وي��ة �ل��ع��ام��ة ح��ي��ث تتاح 
�لكو�در  �شمن  ليكونو�  �لفر�شة  لهم 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل���ت���ي ���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا �ل����دور 
�لفعال يف �شناعة �لجيال �لمار�تية 
كافة  خمتلف  خريجي  من  �جل��دي��دة 

�ملر�حل �لتعليمية بالدولة
�لد�ر�شني حالياً  �لطلبة  �أن كل  وقال 
�شلك  يف  �لعمل  على  جميعا  تعهدو� 
تخرجهم  ب��ع��د  ب���ال���دول���ة  �ل��ت��دري�����س 

و�لقيادة م�شري�ً  للوطن  لرد �جلميل 
فيها  �ل��د�ر���ش��ني  متنح  �لكلية  �أن  �ىل 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن �مل���ز�ي���ا منها 
�مل��ن��ح �ل��در����ش��ي��ة �مل��ج��ان��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل 
�لتناف�شية  �ل�����ش��ه��ري��ة  و�مل��خ�����ش�����ش��ات 
�إ���ش��اف��ة �ىل ت��وف��ريه��ي��ئ��ة ت��دري�����ش��ي��ة 
و�إد�ري����ة ذ�ت خ��رب�ت وك��ف��اء�ت عاملية 
ت�شهيالت  �لكلية  تقدم  كما  �مل�شتوى 
للد�ر�شني  �لنقل  وخدمات  �ل�شكن  يف 
و�لد�ر�شات من خارج مدينة �أبوظبي 
ك��م��ا ت���وف���ر ل��ه��م ف���ر����س �ل��ع��م��ل بعد 

�لتخرج.
ومن جهته قال عبد �لعزيز �لرئي�شي 
م���دي���ر ق���ط���اع �خل����دم����ات �مل�����ش��ان��دة 
بالتعاون  تعمل  �لكلية  ب���اأن  بالكلية 
لإع��د�د  للتعليم  �بوظبي  جمل�س  مع 
للعمل  �ملتخ�ش�شة  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
و�ل����رب����ي����ة  �ل����ت����دري���������س  يف جم�������ال 
ب��د�ي��ة  �لوىل  �لتعليمية  ل��ل��م��رح��ل��ة 
م��ن م��رح��ل��ة ري��ا���س �لط��ف��ال وحتى 
�ل�شف �خلام�س ومن ثم يتم تطوير 
��شر�تيجية �لعمل لت�شمل �ملرحلتني 
�شنو�ت  غ�شون  يف  و�ل��ث��ال��ث��ة  �لثانية 

��شر�تيجية  قليلة مبا ي�شمن جناح 
�لكلية يف رفد كافة �ملر�حل �لتعليمية 
ب���ال���ك���ف���اءت �ل��وط��ن��ي��ة �ل����ق����ادرة على 
تلبي  �إمار�تية جديدة  �أجيال  �شناعة 
�لتي  �لقت�شادية  �لنه�شة  متطلبات 

تعي�شها �لدولة حالياً وم�شتقباًل.
و�أ�شاف عبد�لعزيز �لرئي�شي فقال �أن 
�لكلية تعمل على طرح بر�مج �لتعليم 
�لعليا  �ل��در����ش��ات  ب��ر�م��ج  و  �مل�شتمر 
للقيام بدورها �لوطني �لر�ئد لتطوير 

م���ه���ار�ت �ل���ك���و�در �ل��ف��ن��ي��ة و�لد�ري�����ة 
�حل����ال����ي����ة و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ك���ربن���ام���ج 
وبرنامج  �لتعليم  �د�رة  يف  �ملاج�شتري 
وذلك  و�لتعلم  �لتعليم  يف  �ملاج�شترب 
�لكفاءت  من  جديدة  �أجيال  ل�شناعة 
�لوطنية �لقادرة على تطوير �لعملية 
يحقق  مبا  جو�نبها  بكامل  �لتعلمية 

طموحات �لقيادة �لر�شيدة.
جت��در �لإ���ش��ارة �إىل �أن كلية �لإم��ار�ت 
�ل��ق��ان��ون  مب��وج��ب  �أن�����ش��ئ��ت  للتطوير 

رقم 17 ل�شنة 2007 �لذي �أ�شدره 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
 ، �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل 
ومنح  �لأك��ادمي��ي  �لتميز  يف  لال�شهام 
�ل�شهاد�ت �ملهنية و �لدرجات �لعلمية 
�لأوىل  �جلامعية  �ل��درج��ة  مب�شتوى 
و�ل�������ش���ه���اد�ت �مل��ت��ق��دم��ة و�ل����درج����ات 
�جل����ام����ع����ي����ة �ل���ع���ل���ي���ا )�مل���اج�������ش���ت���ري 
و�ل��دك��ت��ور�ه( وذل��ك م��ن خ��الل طرح 

بر�مج عالية �جلودة.

تزامنا مع خطة لتعزيز كفاءة اخلدمات املقدمة للجمهور

جمل�س اأبوظبي للتعليم ينقل عمليات مركز خدمة العملء اإىل مقره اجلديد

ت�ستقبل حاليا طلبات اللتحاق من حملة الثانوية العامة

الإمارات للتطوير الرتبوي متنح بكالوريو�س الرتبية للمواطنني وفق اأرقى النظم العاملية

•• اأبوظبي-وام:

للتن�شيق  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  �أع���ل���ن���ت 
�ملروري يف وز�رة �لد�خلية �أن حملتها 
�شت�شتمر  �لر�بعة  �مل��روري��ة  للتوعية 
مع  تز�منا  و�شتطلقها  �أ�شهر  ثالثة 
بد�ية �لعام �لدر��شي �جلديد �لعودة 
للمد�ر�س حتت �شعار �شالمة �لطالب 
م�����ش��وؤول��ي��ة �جل��م��ي��ع .. وذل���ك �شمن 
تكاتف  �مل��رور بهدف  م��ب��ادر�ت قطاع 
�ملجتمع لتوعية طلبة  �شر�ئح  جميع 
�لأطفال منهم من  �ملد�ر�س وخا�شة 
بقو�عد  و�للتز�م  �ملرورية  �حل��و�دث 
�ل�شري و�ملرور و�حلفاظ على �شالمة 
طلبة �ملد�ر�س من خماطر �لطريق. 
ك��م��ا ت���اأت���ي ه����ذه �حل��م��ل��ة جت�����ش��ي��د� 
�ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
�حلكومة  ��شر�تيجية  عن  �ملنبثقة 
�لحت��ادي��ة و�ن��ط��الق��ا م��ن توجيهات 
�ل����ق����ي����ادة �ل�������ش���رط���ي���ة ل���ب���ل���وغ �أع���ل���ى 
م�شتويات �ل�شالمة �ملرورية للجميع 
و����ش���م���ن �خل����ط����ة �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
ل���ق���ط���اع �مل�������رور ب��������وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة 
لتعزيز �ل�شالمة �ملرورية و�حلد من 
�لده�س.  وح��الت  �ملرورية  �حل��و�دث 
�حلو�شني  �أحمد  نا�شر  �لعقيد  وهناأ 
للتن�شيق  �لعامة  �لإد�رة  ع��ام  مدير 
�لد�خلية  وز�رة  يف  بالإنابة  �مل���روري 
�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��ت��دري�����ش��ي��ة يف م���د�ر����س 
�لدولة و�أولياء �أمور �لطلبة مبنا�شبة 
بد�ية �لعام �لدر��شي �جلديد متمنيا 
يف  و�ل��ن��ج��اح  �لتوفيق  وللطلبة  لهم 
م�شريتهم �لتعليمية . وقال �إن طلبة 
�ملد�ر�س مبختلف �شر�ئحهم �لعمرية 
يعتربون عن�شر� من عنا�شر �لتنمية 
�ل���ب�������ش���ري���ة �ل���ت���ي ي���ج���ب �مل��ح��اف��ظ��ة 
�لرغم  وعلى  �أن��ه  �إىل  م�شري�  عليها 
م���ن �خ���ذ ك��اف��ة �ل��ت��د�ب��ري �ل��وق��ائ��ي��ة 
حل���م���اي���ت���ه���م م�����ن ك����اف����ة �لخ����ط����ار 

للمزيد  �ن هناك حاجة  �إل  �ملختلفة 
من �لتوعية و�لإر�شاد جلميع �ولياء 
�طفالهم  بحماية  و�ملعنيني  �لم���ور 
م���ن خم���اط���ر �ل���ط���ري���ق . وذك�����ر �أن 
يف  �مل���روري  للتن�شيق  �لعامة  �لإد�رة 
�حلملة  ه��ذه  تنفذ  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�إد�ر�ت �ملرور  بالتعاون و�لتن�شيق مع 
و�لرخي�س بالدولة ووز�رة �لربية 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م وم���و�����ش���الت �لإم�������ار�ت 
وه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق و�مل���و�����ش���الت ب��دب��ي 
بال�شالمة  �ملعنية  �لأخ��رى  و�جلهات 
�ملرورية يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س 
و�ل��ت��ي ت��دع��م ه��ذه �مل��ب��ادر�ت لإي��ج��اد 
�أجو�ء وبيئات �آمنة وطرق خالية من 
�حلو�دث موؤكد� �حلاجة للمزيد من 
�ل�شالمة  لتعزيز  و�لر���ش��اد  �لتوعية 
�ملرورية لدى كافة �لطالب و�شائقي 
 . �لطلبة  نقل  وم��رك��ب��ات  �حل��اف��الت 
و�أو�شح �أن �حلملة تهدف �ىل توعية 
�مل�����ش��ارك��ة يف عملية  ك��اف��ة �لط����ر�ف 

ن��ق��ل �ل��ط��ل��ب��ة ..ك��م��ا تعني ب�����ش��رورة 
مرورية  ثقافة  ون�شر  �ل�شرة  توعية 
�إىل  عليها..لفتا  وحتثهم  لأبنائها 
من  �لعديد  عرب  �شتكون  �حلملة  �أن 
�لذ�ع��ة  ومنها  �لعالمية  �لو�شائل 
و�ل�������ش���ح���ف و�مل�����ج�����الت و�ل���ق���ن���و�ت 
و�شتكون  و�لن���رن���ت  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
يتم  �عالمية  نقا�شية  حلقات  هناك 
م���ن خ��الل��ه��ا ����ش��ت�����ش��اف��ة ع����دد من 
�جلمهور  م��ع  للتو��شل  �مل�����ش��وؤول��ني 
ب�شاأن �حلملة وما تت�شمنها من قيم 
�أن��ه  �إىل  �أ���ش��ار  كما  م��روري��ة.  وثقافة 
�شالمة  �حلملة  مو�شوع  طرح  �شيتم 
�ل���ط���الب م�����ش��وؤول��ي��ة �جل��م��ي��ع على 
ع��دد م��ن م��و�ق��ع �لن��رن��ت وخا�شة 
�حلو�رية مثل �ملنتديات ..كما �شيتم 
ومطويات  وكتيبات  مل�شقات  توزيع 
خ��ا���ش��ة ب��احل��م��ل��ة ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 
�مل���ر�ك���ز �ل��ع��ام��ة �ل��ت��ي ي��ت��و�ج��د فيها 

�جلمهور. 

•• دبي-وام:

�ل��ط��الب��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة  �إد�رة  ت��ب��ن��ت 
�لربية  ب��وز�رة  �لعلمية  و�مل�شابقات 
� ���ش��م��ن ����ش��ت��ع��د�د�ت��ه��ا  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ل��در����ش��ي  للعام  �لطلبة  ل�شتقبال 
مرحبا  م���ب���ادرة   �  2014  2013
�ل���ع���ام  ب�����دء  �إىل  ���ش��ع��ي��ا  م���در����ش���ت���ي 
�لدر��شي بعيد� عن �لأطر �لتقليدية 
�لتو��شل  �مل��ب��ادرة  وتتيح  �جل��ام��دة. 
�لإد�ري��ة  �لهيئة  �ملبا�شر بني كل من 
�لأم��ر  وويل  ناحية  من  و�لتعليمية 
�أخ��رى. وقالت  و�لطالب من ناحية 
�شريفة مو�شى مدير �إد�رة �لأن�شطة 
�إن  �لعلمية  و�مل�����ش��اب��ق��ات  �ل��ط��الب��ي��ة 
�ل���������وز�رة ت��ع��م��ل ع���ل���ى �إي����ج����اد ب��ي��ئ��ة 
للطلبة  م�����ش��وق��ة  ج���اذب���ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
��شتقبال  على  لتحفيزهم  وحتر�س 
�ل���ع���ام �ل���در�����ش���ي �جل���دي���د ب��ن�����ش��اط 
ل��ل��م��در���ش��ة  �لن���ت���م���اء  روح  وت���ع���زي���ز 
و�ل����ولء ل��ل��وط��ن و�إي���ج���اد م��ن��اخ من 
وذكرت   . �لإيجابي  و�لتعاون  �لألفة 
مفتوحا  �شيكون  در��شي  يوم  �أول  �أن 

�لهيئة  يتم خالله عقد لقاء�ت بني 
�لإد�رية و�لتعليمية و�لطلبة و�أولياء 
�مورهم لتوثيق �لعالقة بني �ملدر�شة 
تفعيل  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  و�لأ������ش�����رة 
�أول���ي���اء �لأم����ور يف �ل��ت��ع��اون مع  دور 
�ملدر�شة ومتابعة �مل�شتويني �ل�شلوكي 
و�لتح�شيلي لأبنائهم ودعم �لعالقة 

�لقد�مى  �ملعلمني  بني  �لجتماعية 
و�جل������دد . و�أ����ش���اف���ت �أن�����ه يف ���ش��وء 
مت  مدر�شتي  مرحبا  م��ب��ادرة  تفعيل 
ت�شميم ��شتمارة م�شاركة �لكرونية 
ل����ل����م����د�ر�����س و�أخ������������رى ل��ل��م��ن��اط��ق 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ل���ى م���وق���ع �ل��������وز�رة 
�لإل���ك���روين ب��ح��ي��ث ت��ق��وم �مل��در���ش��ة 

بت�شجيل �لفعاليات �ملقرح تنفيذها 
يف �مل���در����ش���ة خ����الل �ل���ي���وم �مل��ف��ت��وح 
و�ر�شالها  �لتعليمية  �ملناطق  وكذلك 
ح�����ش��ر  ي���ت���م  وب���ال���ت���ي  �لإد�رة  �إىل 
�أن �لفعاليات  �لفعاليات . و�أو�شحت 
مت توزيعها ح�شب �ملر�حل �لدر��شية 
.. ف��ف��ي ري��ا���س �لأط���ف���ال و�حل��ل��ق��ة 

ب��ن�����ش��اط  �مل����در�����ش����ة  ت����ق����وم  �لأوىل 
ترفيهي حمبب لهذه �لفئة �لعمرية 
�ل�شخ�شيات  ك��ا���ش��ت�����ش��اف��ة  للطلبة 
�لهد�يا  وت��وزي��ع  �ملحببة  �لكرتونية 
�حللقة  ..ويف  و�حل���ل���وى  �ل��رم��زي��ة 
�لثانوي ت�شت�شيف  �لثانية و�لتعليم 
بارزة  جمتمعية  �شخ�شيات  �ملدر�شة 
�أن�����ش��ط��ة خ��دم��ي��ة يف  وم����وؤث����رة ذ�ت 
�لق��ن��اع  على  �ل��ق��درة  ول��ه��ا  �ملجتمع 
و�لتو��شل �لفعال وقريبة من ميول 
تنظيم  ..بالإ�شافة  �لطلبة  و�هتمام 
�لإد�ري���ة  �لهيئة  ي�شم  ت��رب��وي  لقاء 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أول���ي���اء 
�لأم����ور وت��ق��دمي �لإر����ش���اد �ل��رب��وي 
ل��ه��م ح���ول كيفية م�����ش��اع��دة �لأب��ن��اء 
�لدر��شية  م�شتوياتهم  حت�شني  على 
و�لإجابة عن ت�شاوؤلتهم فيما يتعلق 
بالعملية �لتعليمية باملدر�شة وتوزيع 
مطوية باأهم لو�ئح وقو�نني �ملدر�شة 
و�لطالب  �لأم���ر  ل��ويل  ينبغي  �ل��ت��ي 
�أول��ي��اء  �أخ���ذ  �شيتم  ..ك��م��ا  معرفتها 
للتعرف  باملدر�شة  جولة  يف  �لأم���ور 

�إىل مر�فقها وف�شول �أبنائهم.

الداخلية تطلق حملة توعية تزامنا مع 
العودة للمدار�س  

وزارة الرتبية تطلق مبادرة مرحبا مدر�ستي ا�ستعدادا ل�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد

اللواء املزينة يلتقي القن�سل 
الكويتي يف دبي

•• دبي-وام:

دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  �مل��زي��ن��ة  �ل��ل��و�ء خمي�س مطر  ���ش��ع��ادة  �لتقى 
دول��ة  ع��ام  قن�شل  �حلمد  �أح��م��د  ط��ارق  �شعادة  �م�س  مكتبه  يف  بالنيابة 
�لتعاون  تعزيز  �شبل  بحث  �للقاء  خ��الل  ومت  ب��دب��ي.  �ل�شقيقة  �لكويت 
و�لتن�شيق �مل�شرك بني �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي و�لقن�شلية �لكويتية 
ذ�ت  و�مل��و����ش��ي��ع  �ل��ودي��ة  �لأح��ادي��ث  وت��ب��ادل  �مل�شتجد�ت  �آخ���ر  ومناق�شة 
�ملزينة  �للو�ء خمي�س  �شعادة  �أهدى  �للقاء  �مل�شرك. ويف ختام  �لهتمام 
درعا تذكارية ل�شعادة طارق �أحمد �حلمد مبنا�شبة �نتهاء فرة عمله يف 
�لدولة. وتاأتي �لزيارة يف �إطار �لزيار�ت �لر�شمية �لتي تقوم بها �لهيئات 

�لدبلوما�شية للقيادة �لعامة ل�شرطة دبي. 

•• دبي-الفجر:

�شبط مفت�شو جمارك دبي يف قرية �ل�شحن 2.7 كيلوجر�مات من 
خمدر �ملاريجو�نا، يف طرد بريدي عابر، كان قادماً من دولة �آ�شيوية 

ومتجهاً �إىل دولة �آ�شيوية �أخرى عرب دبي. 
�ملر�كز �جلمركية �جلوية  �إد�رة  �لطاير مدير  �أحمد  و�أو�شح �شعيد 
ب��ج��م��ارك دب��ي �أن مر�شل �ل��ط��رد ح���اول �إخ��ف��اء �مل���ادة �مل��خ��درة بني 
�ل��ط��رد على جهاز  (، وخ���الل مت��ري��ر  و���ش��رة  ) بنطلون  �مل��الب�����س 
�ملفت�س �جلمركي يف حمتوياته،  ��شتبه  �ل�شينية،  بالأ�شعة  �لفح�س 
حينما �أظ��ه��ر �جل��ه��از وج���ود ك��ث��اف��ة غ��ري �ع��ت��ي��ادي��ة، �لأم����ر �ل��ذي 

��شتدعى تفتي�شه يدويا.
وخالل عملية �لتفتي�س �ليدوي، تبني �أن �لب�شاعة حم�شوة بكي�س 

بالكالب  �ل�شتعانة  فتم  ع�شبية،  م���و�د  ب���ذور  بد�خلها  بال�شتيكي 
نتائج  �أك��دت��ه  م��ا  وه��ذ�  �ل�شحنة،  م��ع  تفاعلها  �أب���دت  �لتي  �جلمركية 
�لفحو�شات �لتي متت لعينة من هذه �لبذور بو��شطة �أجهزة �ملخترب 
�ملتنقل بجمارك دبي، حيث �أظهرت �لفحو�شات �أنها مو�د خمدرة من 

نوع �ملاريجو�نا.
و�أثنى �شعيد �لطاير على �جلهود �ملبذولة من قبل مفت�شي جمارك 
�أم��ن  �أث���ر �يجابي على حفظ  دب��ي لإح��ب��اط تلك �مل��ح��اولت مم��ا ل��ه 
�لبالد، وقال �إن هذه �ل�شبطية ت�شري �إىل �أن مهربي وجتار �ملخدر�ت 
�أرب���اح  جلني  منهم  �شعياً  للتهريب،  �حل��ي��ل  �بتكار  ع��ن  يتوقفون  ل 
هذه  ملثل  يقظون  دب��ي  جمارك  مفت�شي  لكن  م�شروعة،  غري  �شريعة 
و�ل���دور�ت  �ملهنية  ق��در�ت��ه��م  بف�شل  �لت�شليلية،  و�لأ���ش��ال��ي��ب  �حليل 
�لتدريبية �لتي يلتحقون بها على مد�ر �لعام و�لتي ت�شمل �لتعريف 

�لتهريب  و�أ�شاليب  �لتفتي�س  طرق  على  و�لتدريب  �ملخدر�ت،  باأنو�ع 
�ملحتملة، �إ�شافة �ىل �لأجهزة �لتقنية �حلديثة يف �لفح�س و�لتفتي�س 

�ملوجودة بكافة �ملنافذ �جلمركية.
ت�شريع  �أج��ل  من  دب��ي  توفرها  �لتي  �جلمركية  �لت�شهيالت  �أن  و�أك��د 
�لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  منظمة  وت��وج��ه��ات  ي��ت��و�ك��ب  مب��ا  �لب�شائع  م���رور 
�لل��ت��ز�م  و�ل��رق��اب��ة لرفع م�شتوي  �لتفتي�س  ب��اإج��ر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  م��ع 
�ملحلي  �ملجتمع  وحماية  �لتجارة  م�شروعية  ت�شمن  �لتي  �جلمركي 
و�لإن�شاين من �لأخطار �لناجمة عن تهريب مثل هذه �ملو�د �ملمنوعة 
وعلى  متعاطيها،  �شحة  على  �شلباً  تنعك�س  و�لتي  دولياً  و�ملحظورة 
�ملجتمع و�لقت�شاد. ويف �إطار �لتعاون �مل�شتمر و�لتن�شيق �مل�شرك مع 
�لإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة دبي، مت �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية �لالزمة.

جمارك دبي حتبط تهريب 2.7 كيلوجرام ماريجوانا يف طرد بريدي 
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العدد 10886 بتاريخ 2013/9/3   

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

CN 1121836:لعني للمو�د �لغذ�ئية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة م�شلم عبد�هلل غ�شاب �خلال�س �لعامري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل مبارك ن�شيب مفتاح �لنعيمي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة 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 10886 بتاريخ 2013/9/3   

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

CN 1168745:لوقن لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حميد علي �شطيون �شيف �لدرعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف هادف �شامل حممد علي �ل�شام�شي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة 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 10886 بتاريخ 2013/9/3   

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

CN 1167242:لعمال �لبالط رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد مثنى قا�شم حم�شن �ملز�حمي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مطر خمي�س خ�شو�ن �شامل �لكويتي

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

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

العدد 10886 بتاريخ 2013/9/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملنار للتمديد�ت 

CN 1036464:لكهربائية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممود عدنان �ل�شوقيه )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف يا�شر ف�شل دقدوق

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة 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 10886 بتاريخ 2013/9/3   

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

CN 1191990:جر�فيك�س ديز�ين رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
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 10886 بتاريخ 2013/9/3   

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

 CN 1148893:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
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 10886 بتاريخ 2013/9/3   

اإعــــــــــالن
�ل�شحية  �لرعاية  خلدمات  �ل�ش�����ادة/بانكوك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملنزلية رخ�شة رقم:CN 1504579  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نا�شر عبد�هلل نا�شر �شامل �لظاهري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نا�شر عبد�هلل نا�شر �شامل �لظاهري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ف�شل حممد عبد �شع�شاعة )%49(

تعديل ر�أ�س �ملال/ من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/بانكوك خلدمات �لرعاية �ل�شحية �ملنزلية

BANGKOK HOME HEALTH CARE SERVICES EST
�ىل/بانكوك خلدمات �لرعاية �ل�شحية �ملنزلية ذ.م.م  

BANGKOK HOME HEALTH CARE SERVICES LLC
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 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 10886 بتاريخ 2013/9/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شعيد �ملقدم للعقار�ت ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1059926  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�بر�هيم علي نا�شر �شكري �ملرزوقي من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 �بر�هيم علي نا�شر �شكري �ملرزوقي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ��شكبو�س غالم ح�شني ��شكناين
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

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

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

العدد 10886 بتاريخ 2013/9/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �شم�س لزينة �ل�شيار�ت 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1019745  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد حممد جمعه حممد �لرميثي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد �بر�هيم �شم�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�ملطلب �بر�هيم �شم�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد جمعه �شامل �لربيدعي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 6.52*0.97

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �شم�س لزينة �ل�شيار�ت ذ.م.م

SHAMS AUTO ACCESSORIES CO. LLC
�ىل/�شم�س لزينة �ل�شيار�ت  

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

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

العدد 10886 بتاريخ 2013/9/3   

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

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1009888 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لع�شله للمقاولت �لعامة
�ىل/موؤ�ش�شة �لع�شله لل�شيانة �لعامة  

AL ADHLA GENERAL MAINTENANCE EST

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

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�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)ابوظبي(

العدد 10886 بتاريخ 2013/9/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز ديرماكورب�س 

�لطبي رخ�شة رقم:CN 1665226 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 6*1

تعديل ��شم جتاري:من/مركز ديرماكورب�س �لطبي
DERMA CORPS MEDICAL CENTER

�ىل/مركز ماي فري للطب و�لتجميل  
MY FAIR BEAUTY & MEDICAL CENTER

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة 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 10886 بتاريخ 2013/9/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بوليجون �لمار�ت 

CN 1178052:ملقاولت �لطرق ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
عبد�لقادر عيد ح�شن �لزعابي من 24.5% �ىل %32

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد يو�شف حممود �حلياري )%17(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف غيث ح�شني نزها

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

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

العدد 10886 بتاريخ 2013/9/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حجر بدع ز�يد 

CN 1219549:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلف خلفاين �حلو�شني

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

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

العدد 10886 بتاريخ 2013/9/3   

اإعــــــــــالن
ل�شالح  �لزرقاء  �ل�ش�����ادة/�ل�شماء  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كهرباء �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1293468 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*4

تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شماء �لزرقاء ل�شالح كهرباء �ل�شيار�ت
BLUE SKY AUTO ELECTRICAL REPAIRS

�ىل/�ل�شماء �لزرقاء لت�شليح �ل�شيار�ت  
BLUE SKY AUTO REPAIR

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح ميكانيك �ملركبات )4520003(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح كهرباء �ل�شيار�ت و�شحن �لبطاريات )4520005(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10886 بتاريخ 2013/9/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لنظر للحد�دة و�للحام 

رخ�شة رقم:CN 1029413 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 40*60

تعديل ��شم جتاري:من/حمل �لنظر للحد�دة و�للحام
AL NADHAR BLACKMSITH & WELDING FOUNDRY

�ىل/حمل �لنظر لعمال �ل�شباغ  
AL NADHAR PAINTING WORKS

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 6 ق 23 �ملالك جمعه ن�شيب 
خمي�س �ملزروعي �ىل �ملنطقة �لغربية �ملنطقة �لغربية ليو� �شناعية حم�شر 

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

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

العدد 10886 بتاريخ 2013/9/3   

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

�ملتحركة رخ�شة رقم:CN 1141203 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*4
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة رنات للهو�تف �ملتحركة

�ىل/موؤ�ش�شة رنات للهو�تف �ملتحركة  
RANAT MOBILE PHONE EST

�ل�شناعية �جلديدة  �لغربية مدينة ز�يد  �ملنطقة  تعديل عنو�ن/من 
�ر�س رقم 232 حمل رقم 8 �ىل �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية 

�جلديدة حمل رقم 11 قطعة رقم 175
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:كافيلي لتجارة �ملالب�س �س.ذ.م.م
M Mario Maserati:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:191100       بتاريخ:2013/5/1 م
با�ش��م:كافيلي لتجارة �ملالب�س �س.ذ.م.م

وعنو�نه:دبي ، �ملطينة ، �س.ب:184274 ، هاتف: 042727688 ، فاك�س: 042727688
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:25 �ملالب�س �جلاهزة �غطية �لر��س و�لقدم .

 Mario Maserati مكتوب ب�شكل مميز ��شفله M و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن حرف
�ل�ش��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  �سبتمرب 2013 العدد 10886

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مركز �عد�د �لقادة ذ.م.م
leaders development center طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:مركز �عد�د �لقادة ذ.م.م 

�ملودعة بالرقم:191593       بتاريخ:2013/5/13 م
با�ش��م:مركز �عد�د �لقادة ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، مع�شكر �ل نهيان ، �س.ب:28447 ، هاتف: 026433003 ، فاك�س: 026433603
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 �لتدريب يف جمال �لمن و�ل�شالمة �لتدريب على �عمال 

و�لنظم �لد�رية �لتدريب �لفني و�ملهني �لتدريب على بر�مج �حلا�شب �ليل .
و��شفلها  �لخ�شر  باللون  و�ور�ق��ه��ا  �لغامق  �لبني  باللون  �شجرة  �شكل  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
 leaders و��شفلها  �ل��رم��ادي  باللون  �لقادة  �ع��د�د  مركز  �خل��ط  ��شفل  �لغامق  �لبني  باللون  عري�س  خط 

development center باللون �لرمادي ��شفلها خط باللون �لبني �لغامق
�ل�ش��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  �سبتمرب 2013 العدد 10886

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
delight:بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة بالرقم : 55324
با�ش��م :�شوي�س �أربيان ل�شناعة �لعطور ذ.م.م  

وعنو�نه :�س.ب: 1615 �ل�شارقة ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم : )47669(  بتاريخ:2004/7/6 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/9/7

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  �سبتمرب 2013 العدد 10886

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
SAPIL:بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة بالرقم : 55939
با�ش��م :�شوي�س �أربيان ل�شناعة �لعطور ذ.م.م  

وعنو�نه :�س.ب: 1615 �ل�شارقة ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم : )46675(  بتاريخ:2004/5/8 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/9/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  �سبتمرب 2013 العدد 10886
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�لنا�س عنها على  يعرفها  �أن ل  �لتي يجب  نقطة �شعفها  �أن  ت��رى  كانت   
وو�لدتها  و�لدها  بني  �ل��ذي  �لطالق  هذ�  و�لزميالت هو  �لزمالء  �لأق��ل 
جدها  بيت  �إىل  و�لدتها  و�أخذتها  �لعا�شرة  تتجاوز  مل  وه��ي  وق��ع  و�ل��ذي 
فقد  لها  تقدمو�  من  كل  ورف�شت  عينها  على  تربيتها  يف  و�شرعت  لأمها 
كان عزيز� عليها �أن تعطي نف�شها لرجل و�بنتها على �أبو�ب �ملر�هقة وقد 
يفر�س عليها �أي زوج �أن تفرق عن �بنتها وهي ترف�س رف�شا باتا جمرد 
�لتكفري يف يلك فهي مل تكره زوجها ومل تختلف معه ومل يكن طالقها 
لأن �حلياة ��شتحالت بينهما بل هو �لعك�س كان �لطالق لأنهما يحب كل 
منهما �لآخر ويتفانى فيه من �أجله لذ�ته ولهدفهما �مل�شرك وهو تربية 

�بنتهما و�إجناب �شقيق لهما �إذ� كان ذلك ممكن.

الطالق باأوامر من الأجداد
ومن �أجل كل ما هو عظيم ور�ئع جاء �لطالق مل ينبع منهما و�إمنا جاء 
�أ�شرة  م��ن  �لباقي  �ل��رم��ز  هما  �لآخ���ر  و�شقيقه  فاجلد  �لعائلة  م��ن  هم�شا 
قطعة  على  �جلدين  بني  �ل�شد�م  وج��اء  �ملحافظة  م�شتوى  على  معروفة 
�أر�س ت�شاوي �ملاليني �أ�شر كل منهما �أن تكون له وحده ودخال يف �شر�ع 

�أمام �ملحاكم و�شحذ كالهما �أ�شلحته
�ملتاحة و�شهرها يف وجه �شقيقه وقال �لأب يف ح�شم لبنه طلق �بنة عمك 
و�شدم �لبن و�أعلم زوجته �أنه ظل يجربه و يقاوم رغبة �أبيه لكن هذه �ملرة 
فيها تهديد باحلرمان من �ملري�ث وكتابة و�شية موثقة بذلك و�أدركت هي 
�أن هذ� �لأمر لبد �أن يكون �شادق هو يف نف�شه وخال �نه كان يبحث عنه 

ومن هنا تعلق به.
�بنتها ولكنها  �أج��ل  ق��ر�ره من  �لتفكري يف  �أن ترجوه  وح��ال كربياوؤها 

رفعت هامتها حتى �أح�شت �أنها حتتك ب�شقف �لبيت ورف�شت �أن ترد 
�أن كل  �أدرك��ت  �أو كذ�  ب��اأن يفعل كذ�  �أو ت�شري عليه  �أو ترجوه  عليه 

كلمة ميكن �أن تقولها تهدد كر�متها.
وتركته  ومالب�شها  �بنتها  حملت  دم��ع��ة  دون  و�ن�شحبت 

تتفاهم  �أن  كلمة  له  تقول  �أن  فيها  ي�شرخ  مذهول 
معه فبينما �لبنت �لتي �شوف حتمل ��شمه �إىل 

�إىل  وم�شت  خلفها  �ل��ب��اب  و���ش��ف��دت  �لأب���د 
�أن يذهب �إىل �بن  �أبى  بيت و�لدها �لذي 

�لأعيان  و�أح��د  �أبنائه  �أح��د  و�أر�شل  عمه 
ب��الأث��اث وعندما  �ل��ق��ري��ة ف��ج��اوؤو�  يف 

حدثهما يف نفقة
�أو�مر  لديهما  باأن  له  �عتذرو�  �لبنة 

من عمه �لعمدة باأن ل يتكلما يف �شيء 
�شوى �لأثاث وكانت تلك �شفعة يعتقد 

�لعمدة �أنه يوجهها يف �شخ�س �بنه.

الكيد العائلي
�لب��ن  ب��د�أ  �لعائلي  �لكيد  و�إم��ع��ان��ا يف 
ل��ل��زو�ج م��ن ج��دي��د م��ن فتاة  ي�شتعد 
�خ���ت���اره���ا ل����ه و�ل�������ده �أم������ا ه����ي ف��ق��د 
للزو�ج  عرو�س  �أي��ة  باإ�شر�ر  رف�شت 
و�أعلنت على �لأ�شرة كلها �أنها يف غري 
�أول وي��ذل  ي��ذل��ه��ا  �إىل رج���ل  ح��اج��ة 
�ل��ذي  �لأك����رب  �لن��ت��ق��ام  و�أن  �بنتها 
جتعل  �أن  هي  مطلقها  �إىل  توجهه 
كل من  به  يفاخر  �شيئا  �بنتها  من 
ي�شارك يف  �أن  من  يعرفه وحرمته 
تربيتها رف�شت �أن تت�شلم منه �أية 
نقود �فتتح با�شمها ح�شابا يف �أحد 
باأن  نف�شه  و�ل��زم  للتوفري  �لبنوك 
على  يزيد  ما  �شهر  كل  لها  ي�شع 
�لنفقة �لتي كان ميكن �أن تقدرها 
�أية حمكمة كما كان حري�شا على 
�أن يلتقي بها عند عمتها �شقيقته 
وك��ل��م��ا ك����ربت �ل��ب��ن��ت و�ن�����ش��غ��ل��ت 

ت��ب��اع��دت م���ر�ت �للقاء  �مل��ذ�ك��رة  يف 
وح��ي��ن��م��ا دخ��ل��ت �مل���د�ر����س �ل��ث��ان��وي��ة 

ب��اخل��ج��ل وه��ي  �أح��ي��ان��ا  ك��ان��ت ت�شعر 
�لطريقة  بهذه  �لأب��وة  يف  حقها  تنال 

�مل��ر�ت قالت ه��ذ� لو�لدها  �إح��دى  ويف 
وتلقى هو طعنتها لكن �ن�شغاله باأولده 

م���ن زوج���ت���ه �جل���دي���دة ج��ع��ل��ه ل ي��ت��اأمل 
ط��وي��ال وذ�ت م���رة ج���اءت م��ع��ه بطفلني 

كبريهما يف �ل�شاد�شة و�لأ�شغر يف �لر�بعة 
وقال لها �أنهما �أ�شر� على �أن يريا �ختهما 
�لتي حدثهما عنها وبكل م�شاعر �ملر�هقة 

ر�ح��ت  �مللتهبة  و�أح��ا���ش��ي�����ش��ه��ا  �مل��ت��دف��ق��ة 
حت��ت�����ش��ن �ل��ط��ف��ل��ني وه�����ي ت��ب��ك��ي م��ن 

�أخ��وة وك��ادت تذوب  �أن يكون لها  �ل��ذي يرهقها فقد كانت ترجو  �ل�شد�ع 
�إيل  وع��ادت  �لنهاية  يف  ر�شخ  ولكنه  يركها  �أن  يرف�س  �ل�شغري  و�لطفل 
تعد يف  لأنها مل  وو�لدها  �أمها  تكره  �أن  تخاف من  �أنها  و�أح�شت  و�لدتها 
حاجة �إىل �أن حتبها بعد �أن �أحبت �لطفلني و�أحبها �لطفالن �شوف يكرب�ن 
�لأخ �ثنني ويومها لن تكون يف حاجة  باأنها بدل من  وتكرب هي وتفاخر 
�شوطا  لتكون  بها  و�أم�شكت  �أن تخلي عنها  �إىل  �أب��د� ل معنوية ول مادية 
جتلد به �لأب مدي �حلياة ثم تعود وتقاوم هذه �لأفكار �لتي تطر�أ عليها 

وحتى ل جتد ذ�ت يوم قلبها خاليا من �أي ود لو�لدتها �أو و�لدها.

اأ�ستاذها الذي يحبها
بالدر��شة  نف�شها  ب�شغل  عو�طفها  ��شطر�ب  من  تهرب  كانت  �أن��ه  ويبدو 
و�لبحوث غري �ملعتادة �لتي تقدمها مما لفت �إليها �أنظار �أ�شتاذتها وجعل 

��شمها بني �لطلبة �لذين يتناف�شون على �لتفوق.
وبد�أت ترى �لأ�شتاذ �لدكتور �لذي �خت�شها بالكثري من عنايته ورعايته 
عناية  يوليها  �إن��ه  �لق�شم  ط��الب  من  م�شهد  على  كثري�  �جتهادها  وم��دح 
�أكر من كونه �أ�شتاذ� لها حتى �أنها كانت ت�شعر �أحيانا �أنه يعاملها كرجل 
فقط وخ�شيت �أن يكون �حلرمان من �لأبوة هو �مل�شيدة �لتي وقعت فيها 
فاأجرت �ختبار� للدكتور دون �أن ي�شعر وكان 
�أب���دت���ه من  ل��ب��ع�����س م���ا  �أن ����ش��ت��ج��اب 
�لتهذيب  �شديدة  و�عية  ذكية  �أن��وث��ة 
يجب  �لتي  �مل�شافة  على  و�حل��ر���س 
وتلميذته  �لأ���ش��ت��اذ  ب��ني  تظل  �أن 
غ����ري �أن������ه جت����اوزه����ا يف ح���ذر 

فابت�شمت فقط وهي تقول فلنوؤجل كل �شيء حتى ظهور �لنتيجة.

اللقاء بني الأب والأم
و�أعلنت �لكلية عن حفل �لتخرج �لذي دعت �إليه �لطلبة و�أولياء �أمورهم 
و�أ�شرعت هي تت�شل بو�لدها وتدعوه �أن يح�شر مع و�لدتها مهما كلفها 
�لأمر ويف نهار �حلفل وقبل بد�يه ب�شاعات �لتقيا يف مق�شف �لكلية وجل�شت 
�لفتاة بينهما وتيار من �لعو�طف �لباردة يهب عليها من �جلانبني وقالت 
لهما �إن جمل�س �لكلية �شوف يعينها معيدة وهبت �أمها تقبلها وهناأ �لأب يف 
فتور وقال لها �إن �بن عمها �لذي يعمل �شابطا يف �ل�شرطة قد طلب يدها 
�إليهما ورمت �لأب بنظرة قا�شية حني ��شتطرد  و�أنه و�فق ونظرت �لفتاة 
�أن  دون  للزو�ج  بال�شتعد�د  �أو�م��ره  و�أ�شدر  ب��ارك هذ�  �أن �جلد  لها  يقول 
�ملو�فقة  ميكن  �جل��د  يقوله  ما  كل  فلي�س  عرو�شا  �شتكون  من  ر�أي  ياأخذ 
عليه و�شاحت �لأم يف هم�س كل �شيء باأمر �جلد �أل يكفي �أنه حطم حياتنا 
�لبلد  �إن��ه ج��اء من  �بنة عمه  �أي�شا  �ن��ه  �لأب يف وج��ه مطلقته �يل  و�شاح 
موجهة  �لفتاة  وقالت  ي�شتعمله  �أل  يرجو  لكنه  �ملرخ�س  م�شد�شه  ومعه 
حديثها �إليهما من ف�شلكما �نتظر� هذ� هو �أ�شتاذ مقبال لكي يهنئكما ل 

تف�شحوين.

الأ�ستاذ يطلب الزواج منها
�أن  وهي  لهما  لديه مفاجاأة  �ن  وق��ال  عليهما  ف�شلم  و�ثقا  �لأ�شتاذ  وتقدم 
وع��د�ه  �إذ�  لهما  يقولها  �أخ���رى  وم��ف��اج��اأة  معيدة  تتعني  ���ش��وف  �بنتهما 
باملو�فقة على طلبه منهما ونظرو� �لثالثة �إليه يف ذهول �ملفاجاأة و�إذ� به 
يطلب يدها من �أبيها و�أطبق على �ملائدة �شمتا كاد ي�شغلهم عن �ل�شجيج 
�إنقاذ� للرجل �لذي جتاوز  �لأم �حلديث  �لذي حولهم و�لتقطت 
�لأربعني وقالت �أنهم لن يتمنو� �أف�شل منه لبنتهم ولكنهم 
يطلبون مهلة عدة �أيام للرد على طلبه ل�شيما �أن �بنتهم مل 
نف�شها  �أنها هي  ويقول  �شاحتهما  فاأ�شرع يربئ  لهما  متهد 

مل تكن تعلم.
ولذ �لأب بال�شمت عن ل �أو نعم وهب �لرجل و�قفا وقال 
موجها حديثه للفتاة �أنا موجود مبكتبي ياريت ت�شرفوين 
معه  ف��اأخ��ذ  و�ن�شرف  �شيئا  ن��اأك��ل  �أو  ن�شرب  �حلفل  بعد 
�ل��ك��الم م��ن �أف��و�ه��ه��م و���ش��رح ك��ل منهم يف �لجت���اه �ل��ذي 
يعنيه ثم قالت �لأم فيما ي�شبه �لهجوم �أنا مو�فقة على 
�أمرها  �أبوها وويل  �أن��ا  �لأب  وق��ال  �بنتي  من تختاره 
�ل�شرعي هنا قالت �لأم يف ع�شبية �أكر �أبوها منذ 
�أب  بال  عا�شت  لقد  ما  يوما  و�ل��ده��ا  تكن  متى مل 

وع�شت بال زوج .

التهديد القاتل
وه��و يخرجه يف  وق��ال  �لأب م�شد�شه  وحت�ش�س 
�أن  �لأم��ام��ي��ة ميكن  ب��ذر�ع��ه  ي��ده فعال ويعبث 
وتو�شلت  �لأم  وذع���رت  ف��ور�  �مل�شكلة  ه��ذه  �أن��ه��ي 
�مل�شكلة  ح��ل��ت  و�إل  ت�شمت  �أن  �ل��ف��ت��اة  �إل��ي��ه��م��ا 
بانتحارها.و�أعاد �لأب م�شد�شه �إيل جر�به �لذي 
ير�بط يف ح��ز�م جلدي بالقرب من فخذه و�شب 
و�ق��ف��ا وه���و ي��ه��دد وي��ت��وع��د وف���ج���اأة تلمع ���ش��ر�رة 
وتدوي فرقعة وي�شقط �لأب بني حلقة من �لنا�س 
و�ل�شرطة  �لإ���ش��ع��اف  وي��ج��يء  تنزف منه  و�ل��دم��اء 
وينقل �إىل �مل�شت�شفي فقد ن�شي �أن يعيد ذر�ع �لأمان 
�أثناء غ�شبه وعندما حترك  �إىل مكانه  �مل�شد�س  يف 
و�قفا يف عنف ��شطدمت �شاقه باملائدة �شدمة قوية 
حركت �مل�شد�س يف جر�به فانطلقت ر�شا�شة خمرقة 
فخذه و�شقت طريقها �جلزء �لأ�شفل من بطنه ثم 
عن  وعجز  بالذنب  �ل�شعور  �لأر���س.ط��وق��ه  �إىل 
�لنظر �إيل وجه �بنته �لتي كانت مترغ وجهها يف 
�شدره وود لو �عرف لها باأنه �أخطاأ يف حقها 
ومن قبلها ظلم و�لدتها بق�شوة لن ي�شتطيع 
�لتكفري عنها مهما فعل وحتى لو �أعادها �إىل 
ذم��ت��ه �لآن وت��غ��ريت �لأي���ام وغ���ريت ك��ل �شيء 
�مل�شت�شفي  يف  م���از�ل  ك��ان  وحولهم  بد�خلهم 
ع��ن��دم��ا ك��ان��ت �ب��ن��ت��ه �إىل ج����و�ره ف��ق��ال هم�شا 
�لذي  �أ�شتاذها  وبجو�رها  �بنته  �إيل  يرنو  وهو 
�ختيارك  م��و�ف��ق على  �أن��ا  بها  �لرت��ب��اط  يريد 
ليمنعه  �لطبيب  .وت��دخ��ل  و�ح��دة  غلطة  يكفي 
من �لكالم فقد نزف كثري� و�لإ�شابات خطرية 
لكنه مل  �شريره  يهم معتدل يف  �أن  �لأب  ح��اول 
يتمزق  كله  تعينه  �لتي  �جل�شدية  �لطاقة  يجد 
�لأ�شو�ء ت�شحب �لوجوه تتد�خل يف بع�شها ظالم 
يطبق عليه ظالم ل نهائي بعيد �ملدى ل ميوت فيه 
ول يحيا ول وعي معه ول �إدر�ك غيبوبة قا�شية ترغمه 

على �ل�شمت و�ل�شكوت.

غلطة واحدة تكفي عندما يكون احلب باأوامر الآباء

ق��ت��ل��ت رب���ة م��ن��زل مب��ن��ط��ق��ة �ل��رج��ب��ي يف �مل��ح��ل��ة، و�ل��ده��ا 
�م��ر�أة  زو�ج��ه من  له على  و�لدتها عقاًبا  �مل�شن مب�شاعدة 
�أم���ن �لغربية،  �أخ���رى على و�ل��دت��ه��ا. ك��ان �ل��ل��و�ء، م��دي��ر 
ج.�س  بو�شول  �لعام،  �ملحلة  م�شت�شفى  من  �إخ��ط��اًر�  تلقى 
)52 عاًما، باملعا�س، مقيم بالرجبي( م�شاًبا بجرح نافذ 
بالبطن ووفاته فور و�شوله. على �لفور، مت ت�شكيل فريق 
�أول �ملحلة، وتبني  بحث قادة �لر�ئد، رئي�س مباحث ق�شم 
عليه  �ملجني  ب��ني  كالمية  م�شادة  ح��دوث  �لتحريات  م��ن 

وبني جنلته ز.ج )30 عاًما، ربة منزل( وو�لدتها �أ.م )50 
عاًما(، وتطورت مل�شاجرة قامت على �إثرها بطعنه ب�شكني 

وهربا.
و�ل�شالح  �ملتهمتني  �لأمنية من �شبط  �لأجهزة   ومتكنت 
مت  �ل��و�ق��ع��ة.  ب��ارت��ك��اب  �ع��رف��ت��ا  ومبو�جهتها  �مل�شتخدم، 
قررت  �لتي  �لنيابة  و�أُخ��ط��رت  بالو�قعة،  حم�شر  حترير 
ندب �لطبيب �ل�شرعي لت�شريح �جلثة لبيان �أ�شباب �لوفاة 

و�لت�شريح بدفنها، وتو�لت �لتحقيق.

تقتل والدها مب�ساعدة والدتها

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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فرن�سا �ستن�سر تقريرًا عن جت�س�سها على تر�سانة ال�سموم ال�سورية 

الأ�سد ورث عن اأبيه غازات تبيد ال�سرق الأو�سط
•• عوا�صم-وكاالت:

لي�س  �لأ�شد  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س 
لعبة، فقد ورث عن �أبيه ثروة �شامة 
تثري ح�شد �لطغاة، وقام بتطويرها 
درج��ة  �إىل  وتنوعت  ت�شخمت  حتى 
لو فلتت معها �أع�شابه و��شتخدمها 
�إحدى  �لأو�شط يف  بال�شرق  جماعيا 
من  �مل��الي��ني  بع�شر�ت  لفتك  �مل���ر�ت 

�شكانه بني عرب وبع�س �جلري�ن.
1000 ط��ن غ��از�ت  �لأ���ش��د  ميتلك 
ف���ات���ك���ة، ت�����ش��ب��ح م�����ف�����روزة م��ل��ي��ون 
ولأن  مت��ام��ا،  غ���ر�م  مليار  �أو  كيلو، 
م����ع����دل 3 غ�����ر�م�����ات ي���ك���ف���ي ل��ق��ت��ل 
�إن�شان، �أو ت�شويهه كليا بحيث يبدو 
ف�شيبيد  �ل�شينمائي،  كفر�نك�شتاين 
ب��ه��ا �مل����الي����ني، ل���ذل���ك ف��ه��ي ت��ع��ادل 

عمليا عدد� من �لقنابل �لنووية.
لي�س  �أع���اله  �لفقرتني  يف  ورد  وم��ا 
�أي�شا،  �لو�قع  �أقل من  للرويع، بل 
�ل�����ش��ام تو�بع  �ل��غ��از  لأن ل���ش��ت��خ��د�م 
�لت�شوهات  به  تلم  من  على  كارثية 
�أم��ا عن كمية ما لدى  ويبقى حيا. 
�شامة،  غ���از�ت  م��ن  �ل�شوري  �لنظام 
�شحيفة  ن�����ش��رت��ه  ب��ت��ق��ري��ر  ف�����وردت 
�لأح�����د �ل��ف��رن�����ش��ي��ة، �ل�������ش���ادرة م��رة 
 Le ب���الأ����ش���ب���وع، و�مل���ع���روف���ة ب��ا���ش��م

�خت�شار�.  JDD
و�لتقرير هو من 4 �شفحات، بينها 
مع  رئي�شية  جوية  ل�شورة  �شفحة 
ه���ذ� �مل��و���ش��وع، وه���ي ل��ك��ام��ل مركز 

�ل�شهري، وهو �شائل بال لون ور�ئحة، 
و����ش��ت��خ��دم��ه ج��ي�����س �ل���ن���ظ���ام �شد 
على   3 م��ن  مبنا�شبتني  �ل�شوريني 
�لأقل، و�لثالثة كانت لغاز �ل�شيانيد 
يف 13 �أبريل-ني�شان �ملا�شي يف حي 
ممنوع  وهو  بحلب،  مق�شود  �ل�شيخ 
و��شتخد�مه  �إن��ت��اج��ه  ك���ان  �أي  ع��ل��ى 
م���ع���اه���دة  مب����وج����ب   1993 م���ن���ذ 
�أق��روه��ا، وب��اإم��ك��ان ملليغر�م  دول��ي��ة 
و�حد منه، �أي 0.02 % من نقطة، 

قتل �إن�شان.

 Yperite با�شم  من غاز معروف 
ب��غ��از �خل����ردل، وه��و  �ل�شبيه مت��ام��ا 
عنه  ي�شدر  و�شائل  كيماوي،  مركب 
بخار خطر ي�شبب حروقا وتقرحات 
ج��ل��دي��ة، ك��م��ا ي��ت�����ش��رب �ىل �جل��ه��از 
فاتكا  ويعبث  تن�شقه  عند  �لتنف�شي 
عند  و�لإ�شهال  �لتقيوؤ  وي�شبب  فيه، 
و�لأغ�شية  �لأع��ني  ومي��زق  �بتالعه، 
�مل��خ��اط��ي��ة و�ل��رئ��ت��ني و�جل���ل���د، ول 

عالج منه على �لإطالق.
�ل�شارين  �ل�شورية  �لر�شانة  يف  ثم 

�لدر��شات و�لبحوث �لعلمية يف حي 
�شوريا  تطور  حيث  �ل�شمايل،  ب��رزة 
تطوير  وهو  �لغاز�ت  من  تر�شانتها 
ب����د�أ ب��ال��ت��ع��اون م���ع رو���ش��ي��ا يف عهد 
ثم  �لأ�شد،  حافظ  �ل�شابق،  �لرئي�س 
�أ�شبح حمليا %100 يف عهد �بنه، 
450 علويا  ب��ه وح���دة م��ن  وت��ق��وم 

طبقا لل�شحيفة.
قالت Le JDD �أي�شا �إن �لرئي�س 
ت�شلم  �أولن����د،  فر�ن�شو�  �لفرن�شي، 
�لتقرير مف�شال �ل�شبت �ملا�شي من 
�مل��دي��ري��ة �ل��ع��ام��ة ل��الأم��ن �خل��ارج��ي 
 Direction Générale de
 la Sécurité Extérieure
�لأمريكية،  ب�����ش��ي.�آي.�إي��ه  �ل�شبيهة 
وه����ي ت��اب��ع��ة ل������وز�رة �ل���دف���اع وق���رر 
ه���ذ�  �أي  �مل���ق���ب���ل  �لأ�����ش����ب����وع  ن�������ش���ره 
�لأ����ش���ب���وع، وف��ي��ه �أدل�����ة ب����اأن �ل��ن��ظ��ام 
 21 �ل���������ش����ام يف  �ل�����غ�����از  �����ش���ت���خ���دم 
�أغ�����ش��ط�����س-�آب �مل��ا���ش��ي يف �ل��غ��وط��ة 
 1429 ق���ت���ل  ح���ي���ث  �ل�������ش���رق���ي���ة، 
�أك��ر  �لت�شوهات  و�أ���ش��اب��ت  �شخ�شا، 
ع��ن  �ل���ت���ق���ري���ر  ويف  �آلف.   7 م����ن 
ت��ر���ش��ان��ة �ل�����ش��م��وم �ل�����ش��وري��ة ب��اأن��ه��ا 
�لأكرب يف �لعامل ومعظمها من غاز 
 VX لأع�������ش���اب، �مل���ع���روف ب��ح��ريف�
ع��ل��م��ي��ا، وه���و �لأ����ش���د ف��ت��ك��ا، م��ع �أن��ه 
�أخ�����ش��ر ب��ل��ون �ل�����ش��الم، وه���و �شائل 
د�ئ��م،  ومفعوله  ر�ئحة  بال  زيتوين 
�لآن  �إنتاجه حتى  و�أك��ر م�شبب مت 

للفتك بالت�شمم �ل�شريع.

VX قتل  م���ن  �ل��ق��ل��ي��ل  وب���اإم���ك���ان 
�لأح����ي����اء ب��دق��ائ��ق م����ع����دود�ت حني 
ح��ي��ث ميت�شه  �ل����ه����و�ء،  يف  ي��ن��ت�����ش��ر 
�جل�����ش��م ع��رب �مل�����ش��ام��ات، وه���و ي��وؤث��ر 
ع���ل���ى �جل����ه����از �ل��ع�����ش��ب��ي وي��غ�����ش��ي 
بالتنف�س،  �شعوبات  وي�شبب  �لب�شر 
�ل���ع�������ش���الت  �خ�����ت�����الج�����ات يف  م������ع 
غيبوبة  ثم  و�إ�شهال،  وتقيوؤ  وتعرق 
�لتنف�س  يتوقف  وبعدها  وت�شنجات، 

وت�شقط �ل�شحية جثة هامدة.
تر�شانة  �لأ���ش��د، ثم ط��ّور،  كما ورث 

يف  �شجناء  وو�شع  مدنية،  مناطق 
مو�قع ع�شكرية كدروع ب�شرية �شد 

�أي هجمات جوية غربية.
�لوطني لقوى  �لئ��ت��الف  و�أو���ش��ح 
�ل��ذي  �ل�شورية  و�ملعار�شة  �ل��ث��ورة 
�أن  له،  مقر�  �إ�شطنبول  من  يتخذ 
�شو�ريخ من طر�ز �شكود ور�جمات 
����ش���و�ري���خ ن��ق��ل��ت، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  م����و�ق����ع  �إىل  ج����ن����ود، 
م���د�ر����س وم����دن ج��ام��ع��ي��ة وم��ب��ان 
ح��ك��وم��ي��ة د�خ������ل �مل������دن و�أ�����ش����اف 
تقارير من  �أن  ب��ي��ان  �لئ��ت��الف يف 
�أمر  �لأ���ش��د  �أن  توؤكد  �شوريا  د�خ��ل 
�أه��د�ف  �إىل  �ملعتقلني  بنقل  �أي�شا 
ع�����ش��ك��ري��ة و����ش��ت��خ��د�م��ه��م دروع����ا 
ب�����ش��ري��ة يف م���و�ج���ه���ة �ل�����ش��رب��ات 

�جلوية �لغربية. 
ب�شكل  �لتاأكد  لرويرز  يت�شن  ومل 
م�شتقل من هذه �لتقارير، وف�شلت 
حم�������اولت �ل���و����ش���ول مل�����ش��وؤول��ني 
وك��ان  ذل��ك  على  للتعليق  �شوريني 
لرويرز  قالو�  قد  �شابقون  جنود 
�مل����و�ق����ع  �إن  �مل����ا�����ش����ي  �لأ������ش�����ب�����وع 
تعبئتها  تتم  �شوريا  يف  �لع�شكرية 
ب��ج��ن��ود م��ع��ت��ق��ل��ني ب�����ش��ب��ب �ل�����ش��ك 
�شحايا  يجعلهم  مم��ا  ولئ��ه��م،  يف 
���ش��رب��ات ج��وي��ة  �أي  حم��ت��م��ل��ني يف 

تقودها �لوليات �ملتحدة. 

••وا�صنطن-وكاالت:

طغت �مل�شاعي �لتي يبذلها �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما وفريق معاونيه 
�إقناع �لكونغر�س ب�شن عمل ع�شكري �شد  ل�شوؤون �لأمن �لقومي من �أجل 
�لتي  و�لأح���د�ث  �لق�شايا  كافة  على  �لأ���ش��د،  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  نظام 

تناولتها �ل�شحف �لأمريكية يف �شدر �شفحاتها �ل�شادرة �م�س �لثنني.
فقد ذكرت �شحيفة نيويورك تاميز �أن �حلملة �لر�مية حل�شد �لتاأييد لقر�ر 
من �لإد�رة �لأمريكية ب�شرب �شوريا �متدت من مبني كابيتول هيل ، �لذي 
حيث  �لقاهرة  �مل�شرية  �لعا�شمة  �إىل  �لكونغر�س،  مقر  جنباته  بني  ي�شم 
تو��شل وزير �خلارجية جون كريي عرب �لهاتف مع نظر�ئه �لعرب �لذين 
كانو� يعقدون �جتماعاً طارئاً مبقر �جلامعة �لعربية �شاعياً لك�شب دعمهم 

لرد حا�شم على �لهجوم �لكيميائي على ريف دم�شق يف 21 �أغ�شط�س-�آب.

وقالت �ل�شحيفة �إن كريي كان �شيفاً على خم�شة بر�مج حو�رية يف �لقنو�ت 
�ل�شارين  غاز  ��شتخد�م  تثبت  جديدة  �أدل��ة  عن  خاللها  �أعلن  �لتلفزيونية 
1400 �شخ�س،  �أكر من  �أودى بحياة  �ملثري لالأع�شاب يف �لهجوم �لذي 
معرباً عن ثقته يف �أن �لكونغر�س �شيدعم يف خامتة �ملطاف خطة �لرئي�س 
بيانهم  يف  قالو�  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  وك��ان  ع�شكرية.  �شربة  لتوجيه 
�لنظام  يحّملون  �إن��ه��م  �لأح���د  �ل��ق��اه��رة  يف  �ل��ط��ارئ  لجتماعهم  �خلتامي 
�ل�شوري �مل�شوؤولية �لكاملة عن هذه �جلرمية �لب�شعة وطالبو� بتقدمي كافة 
�ملتورطني عن هذه �جلرمية �لنكر�ء ملحاكمات دولية عادلة �أ�شوة بغريهم 
من جمرمي �حلروب . ولحظت نيويورك تاميز �أن بيان �جلامعة �لعربية 
�أو �إىل �لت�شديد على �شرورة  �ل��دويل  مل ي�شر �شر�حة �إىل جمل�س �لأم��ن 
عدم �للجوء لعمل ع�شكري �إل بعد مو�فقة �ملجل�س، وهو ما �أ�شاع �رتياحاً 

لدى �مل�شوؤولني �لأمريكيني، على حد تعبري �ل�شحيفة.

ال�سحف الفرن�سية: 
اأوباما اأوقع هولند يف الفخ

•• باري�ص-ا ف ب:

�لرئي�س  ق��ر�ر  �م�س  �ل�����ش��ادرة  �لفرن�شية  �ل�شحف  م��ن  كبري  ع��دد  و�شف 
�لمريكي بار�ك �وباما يف �للحظة �لخرية ربط �ل�شربة �لع�شكرية �لتي 
يعتزم �شنها �شد �لنظام �ل�شوري باملو�فقة �مل�شبقة للكونغر�س عليها، بالفخ 
رو�شلني يف  بيار  �لفرن�شي فرن�شو� هولند. وكتب  �أوق��ع فيه نظريه  �لذي 
�وباما فقد وقع فرن�شو� هولند  ب��ار�ك  �نه على غر�ر  �شحيفة لو فيغارو 
يف دو�م���ة م��ن �لح���د�ث �خل��ارج��ة ع��ن �ل�شيطرة . و����ش��اف رئي�س حترير 
وهو  د�خليا  ب��ه  �لي��ق��اع  مت  �لفرن�شي  �لرئي�س  �ن  �لليرب�لية  �ل�شحيفة 
ليرب��شيون  �شحيفة  يف  فكتب  ���ش��ريج��ان  فرن�شو�  �م��ا   . خ��ارج��ي��ا  م��ع��زول 
كان  �ذ�  �ن��ه  م�شيفا   ، �حل��رب  لتربير  جهده  ق�شارى  يبذلك  ه��ولن��د  �ن 
�لرئي�س يف �لد�شتور �مللكي للجمهورية �خلام�شة يتمتع بال�شلطة �لكاملة 
�لقوة  �ليوم لرئي�س �لدولة �ن ي�شتخدم لوحده  ل�شن �حل��رب، فهل ميكن 

من دون ت�شويت ممثلي �لم��ة؟ من 
ب��دوره   . خطابا؟  يلقي  �ن  حتى  دون 
�شحيفة  يف  �آبل-مولر  باتريك  طرح 
نف�شه،  �ل�شوؤ�ل  �ل�شيوعية  لومانيتيه 
�ل��ق��رن �حل��ادي  وق���ال كيف ميكن يف 
�و  �حل��رب  ق��ر�ر  يكون  �ن  و�لع�شرين 
، م�شدد�  �ل�شالم يف يد رج��ل و�ح��د؟ 
م�شمم  �لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����س  �ن  ع��ل��ى 
�لرغم  �لذهاب �ىل �حلرب على  على 
م��ن رف�����س �لك���ري���ة �ل�����ش��اح��ق��ة من 
�ل�شحيفة  ويف  ونو�بهم.  �لفرن�شيني 
دومينيك  كتب  ك��رو�  ل  �لكاثوليكية 
ك��ي��ن��ي��و �ن �ل���ف���خ �ط���ب���ق ع��ل��ى ه����وؤلء 
�مل�����ش��وؤول��ني �ل��غ��رب��ي��ني �ل���ذي���ن ه��ب��و� 

�ملفر�س  ��شتخد�مها  على  دم�شق  معاقبة  يف  رغبتهم  �ع��الن  �ىل  �شريعا 
لغاز�ت مميتة . ويف �ل�شحيفة �لقت�شادية ليزيكو كتبت �شي�شيل كوردوريه 
�ن �ل�شلطة �لتنفيذية �لقلقة على �نقاذ ماء وجهها تبقي على طموحاتها 
، منتقدة  �لربملان كما فعل حلفاوؤها  �لدعوة لج��ر�ء ت�شويت يف  وترف�س 

هذ� �ل�شلوك �خلاطئ على حد قولها.

 قوات الأ�سد تبقي على حالة التاأهب
•• دم�صق-ا ف ب:

�لنظامي  �جلي�س  �ن  �م�س  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �شوري  �مني  م�شدر  �كد 
�إرجاء �ل�شربة �لع�شكرية �لمريكية �ملحتملة  �شيبقى يف حالة تاأهب رغم 
�ن  ��شمه  �ل��ذي رف�س ك�شف  �مل�شدر  ب�شار �ل�شد وق��ال  �لرئي�س  �شد نظام 
�لتدخل �لمريكي �ملبا�شر عبارة عن وجه من �وجه �حلرب �مل�شتمرة �شد 
�شوريا دعما لالرهاب. �جلي�س هو يف حالة تاأهب و�شيبقى يف حالة تاأهب 
حتى �لق�شاء على �لرهاب متاما . ويعتمد �لنظام �ل�شوري عبارة �رهابيني 
بتلقي دعم مايل  �لذين يتهمهم  �ل�شورية،  �ملعار�شة  ��شارة �ىل مقاتلي  يف 
ولوج�شتي من دول �قليمية وغربية. و��شاف �مل�شدر كما ف�شلت هذه �لدو�ت 
�مل�شتاأجرة يف حتقيق �أهد�فها، �شيف�شل من يقف خلفهم ويدعمهم . وتابع 
�ن بالده تخو�س حربا �شد �لرهاب �ملدعوم من �لوليات �ملتحدة و�لدول 
�لغربية وبع�س �لدول �لعربية ، م�شري� �ىل �ن �شوريا �شتد�فع عن نف�شها 
�ن دم�شق قادرة  �لتاكيد �لح��د  �ل�شوري جدد  �لرئي�س  . وك��ان  �ل�شبل  بكل 
على مو�جهة �ي ع��دو�ن خارجي ، وذل��ك غ��د�ة �ع��الن �لرئي�س �لمريكي 
�نه �تخذ ق��ر�ر� بتوجيه �شربة ع�شكرية �ىل �شوريا رد� على  ب��ار�ك �وباما 
هجوم مفر�س بال�شلحة �لكيميائية قرب دم�شق يف 21 �آب-�غ�شط�س، �ل 

�نه �شيطلب مو�فقة �لكونغر�س قبل �لقد�م عليها.

 •• عوا�صم-وكاالت: 

ق�����ال وزي������ر �خل���ارج���ي���ة �ل���رو����ش���ي 
�شريغي لفروف �إن توجيه �شربة 
ل�����ش��وري��ا ���ش��ي��وؤج��ل ع��ق��د م��وؤمت��ر 
�إن مل يكن  مل���دة ط��وي��ل��ة،  �ل�����ش��الم 
�لتي  �لأدل���ة  �أن  �عترب  كما  ل��الأب��د 
لتاأكيد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  قدمتها 
�ل�شوري  �لرئي�س  نظام  ��شتخد�م 
يف  كيميائية  �أ�شلحة  �لأ���ش��د  ب�شار 
هجوم وقع بغوطة دم�شق يوم 21 
�إطالقا  مقنعة  غري  �أغ�شط�س-�آب 
عن  �ل�شني  �أع��رب��ت  جانبها  م��ن   .
ع�����ش��ك��ري  �أي حت����رك  ق��ل��ق��ه��ا م���ن 
و��شنطن  ق��دم��ت  �أن  ب��ع��د  م��ن��ف��رد 
لها �أدلتها، لكن بكني مل تعرب عن 

موقفها من تلك �لأدلة.
ويف حما�شرة �أمام معهد �لعالقات 
�لدولية يف مو�شكو قال لفروف ما 
عر�شه علينا �شركاوؤنا �لأمريكيون 
وكذلك �لربيطانيون و�لفرن�شيون 
�لأخ���رية ل  �لآون���ة  �ملا�شي ويف  يف 

يقنعنا على �لإطالق .
�إع��الن  ��شتغر�به م��ن  و�أع���رب ع��ن 
نظريه �لأم��ريك��ي ج��ون ك��ريي �أن 
بها  زودت��ه��ا  �أدل��ة  مو�شكو جتاهلت 
و����ش��ن��ط��ن ت��ث��ب��ت ����ش��ت��خ��د�م ن��ظ��ام 
دم�������ش���ق �لأ����ش���ل���ح���ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة. 
�أن �لأدل��ة �لتي قدمتها  �إىل  و�أ�شار 
و����ش��ن��ط��ن ل��رو���ش��ي��ا غ���ري حم���ددة 
تت�شمن  مل  ح��ي��ث  م��ق��ن��ع��ة  وغ����ري 
�أو  �أ���ش��م��اء  �أو  جغر�فية  �إح��د�ث��ي��ات 
�ل��ع��ي��ن��ات  �أن  �إىل  ت�����ش��ري  �أدل�����ة  �أي 

�أخذها خرب�ء، كما مل تت�شمن �أي 
يف  �خل��رب�ء  ت�شكيك  على  تعليقات 
�لتي  �لفيديو  باأ�شرطة  يتعلق  م��ا 
ن�شرت يف �لإنرنت يف هذ� �ل�شاأن.

عر�س  ما  و�شف  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف 
بع�س  باأنه  �أدل��ة  من  مو�شكو  على 
من  �لكثري  فيها  �خلالية  �ل�شور 
�ل�شكوك.  و�ل��ك��ث��ري م��ن  �مل��ف��ارق��ات 
و�أو���ش��ح لف���روف �أن��ه ح��ني نطلب 
�إن  يقولون  �لتفا�شيل  م��ن  �مل��زي��د 
 ، �شري ول ميكنهم عر�شه  �لأم��ر 
��شتخد�م  �أنه ل ميكن  �إىل  م�شري� 
ذري����ع����ة �ل�������ش���ري���ة ع���ن���دم���ا ي����دور 

�جتماعا  �أع��م��ال��ه  ج���دول  يت�شمن 
على �نفر�د مع نظريه �لرو�شي.

نظام  تدعم  �لتي  رو�شيا  وعرقلت 
�شوريا  يف  �ل��ن��ز�ع  ب��دء  منذ  دم�شق 
ق��ب��ل ���ش��ن��ت��ني ون�����ش��ف ح��ت��ى �لآن 
ق��ر�ر�ت يف جمل�س  �أي  �ل�شني  مع 
�أو جت��ي��ز  دم�������ش���ق  ت���دي���ن  �لأم�������ن 

�لتحرك �شد �لرئي�س �لأ�شد.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت �ل�����ش��ني �م�����س 
لها  �شرحت  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  �إن 
�أدل���ت���ه���ا ع��ل��ى �����ش���ت���خ���د�م �أ���ش��ل��ح��ة 
�ملتحدث  لكن  �شوريا،  كيميائية يف 
با�شم �خلارجية يف بكني هونغ يل 

�حلديث عن �حلرب و�ل�شالم.
فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  وك��ان 
ب����وت����ني رف���������س ب���������ش����دة �ل�����ش��ب��ت 
�لت���ه���ام���ات �لأم���ريك���ي���ة �مل��وج��ه��ة 
ل���ل���ن���ظ���ام �ل���������ش����وري ب���ا����ش���ت���خ���د�م 
�أ���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، م��ع��ت��رب� �أن��ه��ا 
حم�����س ه�����ر�ء وط���ال���ب �ل���ولي���ات 
�ملتحدة بتقدمي �أدلة ويف ظل توتر 
�ل���ع���الق���ات �ل��رو���ش��ي��ة �لأم��ريك��ي��ة 
على خلفية �لأزمة �ل�شورية ي�شل 
�أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س 
يف  للم�شاركة  رو�شيا  �إىل  �خلمي�س 
�أن  دون  �لع�شرين  جمموعة  قمة 

ب���الده من  مل يف�شح ع��ن م��وق��ف 
ت��ل��ك �لأدل������ة، ب��ي��د �أن����ه �أع����رب عن 
قلق �ل�شني �لعميق من �أي حترك 
بعد  ���ش��وري��ا  �شد  منفرد  ع�شكري 
�ل��رد  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أرج���اأ  �أن 
�قر�ع  �إج��ر�ء  �إىل حني  �لع�شكري 

عليه يف �لكونغر�س.
قبل  م���ن  حت����رك  �أي  �أن  و�ع���ت���رب 
�ملجموعة �لدولية يجب �أن يحرم 
وي��ت��الف��ى  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ي��ث��اق 
�لأزم���ة  �إ���ش��ايف يف  ح�����ش��ول تعقيد 
�ل�����ش��وري��ة ومي��ن��ع وق����وع ك��ارث��ة يف 
تعبري  ح��د  على  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق 
�ملتحدث �ل�شيني ويف �ل�شابق قالت 
�أي  يخل�س  �أل  يجب  �إن���ه  �ل�شني 
�ل��ذي  �لتحقيق  نتائج  �إىل  ج��ان��ب 
ي��ج��ري��ه خ���رب�ء �لأمم �مل��ت��ح��دة يف 
�شوريا، وطالبت �خلرب�ء �لدوليني 
حمايد  مو�شوعي  حتقيق  باإجر�ء 

بالت�شاور مع �حلكومة �ل�شورية.
�لأم����ريك����ي����ة  �لإد�رة  ون���������ش����رت 
لأج��ه��زة  تقرير�  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع 
من  جمموعة  يعدد  �ل�شتخبار�ت 
����ش��ت��خ��د�م غاز  �ل��ت��ي تثبت  �لأدل����ة 
و�أكد  �لغوطة.  هجوم  يف  �ل�شارين 
وزير �خلارجية �لأمريكي �أن بالده 
تلقت وحللت عينات �شعر ودم مما 
�أث���ب���ت ����ش��ت��خ��د�م غ����از �ل�����ش��اري��ن، 
با�شتخد�مه  دم�شق  �ت��ه��ام  جم��دد� 

يف �لهجوم �لأخري.
�ىل ذلك، قالت �ملعار�شة �ل�شورية 
نقل  �لأ�����ش����د  ب�����ش��ار  �ل��رئ��ي�����س  �إن 
م����ع����د�ت ع�����ش��ك��ري��ة و�أف����������ر�د� �إىل 

الأ�سد ن�سر دروعًا ب�سرية �سد الهجمات 

رو�سيا غر مقتنعة باأدلة اأمريكا بحق �سوريا 

رو�سيا تدفع ب�سفينة
 ا�ستطلع ل�سواحل �سوريا 

•• مو�صكو-وكاالت:

�أ�شطول �لبحر �لأ�شود �إىل مياه �شرق  دفعت رو�شيا ب�شفينة ��شتطالع من 
�لبحر �لأبي�س �ملتو�شط قبالة �ل�شو�حل �ل�شورية وفقا لوكالة �إنرفاك�س 
�م�س �لثنني، وذلك يف وقت تتابع فيه مو�شكو بقلق خططا غربية ل�شن 
حتركات  �لأ�شدو�شط  ب�شار  �لرئي�س  نظام  على  حمتملة  ع�شكرية  عملية 
م�شدر  عن  �لرو�شية  �لوكالة  ونقلت  �ملنطقة.   يف  �أمريكية  بحرية  لقطع 
يف201  �إ����س  �إ����س  �ل���ش��ت��ط��الع  �شفينة  �إن  ق��ول��ه  عنه  تك�شف  مل  ع�شكري 
�ملطل  �لأوك���ر�ين  �شيفا�شتوبول  ميناء  من  �لأح��د  م�شاء  �أبحرت  ب��ري��ازويف 
�شرق  يف  لها  �مل��ح��ددة  �لع�شكرية  �خلدمة  منطقة  �إىل  �لأ���ش��ود  �لبحر  على 
ت�شهد  �لتي  �ملنطقة  يف  �لعمليات  عن  �ملعلومات  جلمع  مهمة  يف  �ملتو�شط 
نز�عا متفاقما . ورف�شت وز�رة �لدفاع �لرو�شية �لتعقيب على هذ� �لتطور، 
لكن وكالة �إنرفاك�س �أو�شحت �أن �ل�شفينة بريازويف �شتعمل ب�شكل م�شتقل 
عن وحدة بحرية متمركزة ب�شكل د�ئم يف �لبحر �ملتو�شط، م�شرية �إىل �أن 
�إىل ذلك حلماية  �إن هناك حاجة  قال  بوتني  �لرو�شي فالدميري  �لرئي�س 
�ل��رو���ش��ي��ة قالت  �ل��دف��اع  �ل��رو���ش��ي. وك��ان��ت وز�رة  �ل��ق��وم��ي  �لأم���ن  م�شالح 
�لأ�شبوع �ملا�شي �إنها �شتدفع ب�شفن جديدة �إىل �لبحر �ملتو�شط لتحل حمل 
�شفن �أخرى متمركزة هناك يف عملية ��شتبد�ل مقررة منذ فرة طويلة. 
وياأتي �لتحرك �لع�شكري �لرو�شي فيما قال م�شوؤولون دفاعيون �أمريكيون 
�إن حاملة �لطائر�ت �لأمريكية نيميتز �لتي تعمل بالطاقة �لنووية و�شفنا 
�أخرى يف جمموعتها �لقتالية �جتهت غربا �شوب �لبحر �لأحمر للم�شاعدة 

يف دعم هجوم �أمريكي حمتمل على �شوريا.

ك���م���ا يف ت���ق���ري���ر ���ش��ح��ي��ف��ة �لأح�����د 
�أن ل�شوريا قدر�ت على �شحن  �أي�شا 
�لغاز�ت يف �شاروخ �شكود بي وزميله 
و300   500 ومد�هما  �شي  �شكود 
يف  �شحنها  �ىل  �إ���ش��اق��ة  ك��ي��ل��وم��ر، 
 SS-21 ونظريه M600 شاروخ�
جوية  قنابل  د�خ��ل  كح�شوة  و�أي�شا 
لير  و300   100 ب��ني  ت�شتوعب 
من �ل�شارين، �أو يف قذ�ئق مدفعية، 
ومل�شافة  �لأع�����ش��اب،  غ��از  خ�شو�شا 

تقريبا. كيلومر�   50
�لفرن�شي  �لرئي�س  �شين�شره  ومم��ا 
�لنظام  ��شتخد�م  �أن  �لأ���ش��ب��وع  ه��ذ� 
�ملا�شي  �أغ�شط�س-�آب   21 يف  للغاز 
ب��ال��غ��وط��ة �ل�����ش��رق��ي��ة مت ب�����ش��و�ري��خ 
غر�د، ثم تاله يف �ليوم �لتايل ق�شف 
مكثف من �ملدفعية بهدف �ز�لة كل 
، وه���ذه معلومة ذك��ره��ا  ل��ل��غ��از  �أث���ر 
خمابر�ت  �شابط  �أي�شا  لل�شحيفة 
فرن�شي، طلب عدم ذكر ��شمه. ومما 
قاله �ل�شابط �إن �لتقرير هو جممل 
�لفرن�شي  �لتج�ش�س  من  �شنة   25
ح�شلت  كما  �لكيماوية  �شوريا  على 
من  م��ع��ل��وم��ات��ه  بع�س  ع��ل��ى  فرن�شا 
خمابر�ت دول �شديقة، ويف �لعامني 
�مل��ا���ش��ي��ني م��ن م�����ش��وؤول��ني �شوريني 
�ن�����ش��ق��و� ع���ن �ل���ن���ظ���ام م�����ش��ي��ف��ا �أن 
م�شوؤوليه  وبع�س  �ل�شوري  �لرئي�س 
�مل��ق��رب��ني ه���م وح���ده���م م���ن ي�شدر 
�لأو�مر للوحدة �لع�شكرية �مل�شوؤولة 

عن ��شتخد�م �ل�شالح �لكيماوي .

جهود م�سنية لإقناع الكونغر�س ب�سرب �سوريا 

�سحيفة: بريطانيا �سدرت منتجات كيميائية اإىل �سوريا 
•• لندن-يو بي اأي:

�لئتالفية  �أن �حلكومة  �م�س  �ندبند�نت  ذكرت �شحيفة 
منتجات  بت�شدير  حملية  ل�شركة  �شمحت  �لربيطانية 
وفلوريد  �لبوتا�شيوم  فلوريد  مثل  �شوريا،  �إىل  كيميائية 

�ل�شوديوم.
وق���ال���ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة �إن �حل��ك��وم��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة �ُت��ه��م��ت 
بالتهاون ب�شاأن �شو�بط ت�شدير �لأ�شلحة، بعد �أن تبني �أن 
�أذنو� بت�شدير مادتني كيميائيتني �إىل �شوريا  م�شوؤوليها 
�لعام �ملا�شي، ميكن ��شتخد�مهما لنتاج غاز �أع�شاب مثل 

�ل�شارين.

�لأع��م��ال،  وزي��ر  من  �شتطلب  برملانية  جلنة  �أن  و�أ�شافت 
فين�س كيبل، تف�شري �أ�شباب منح وز�رته تر�خي�س ل�شركة 
بريطانية لت�شدير مو�د ذ�ت ��شتخد�م مزدوج �إىل �شوريا 
2012، رغ��م ����ش��ت��م��ر�ر �لأزم���ة  �أ���ش��ه��ر يف ع��ام  مل��دة �شتة 
كاأ�شلحة  ��شتخد�مها  �حتمال  م��ن  �لقلق  و�نت�شار  فيها 

كيميائية.
�أن هذ� �لك�شف تز�من مع �عالن  و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل 
وزي��ر �خلارجية �لأم��ريك��ي ج��ون ك��ريي، �أن ب��الده متلك 
�أدل����ة ع��ل��ى ����ش��ت��خ��د�م غ���از �ل�����ش��اري��ن يف �ل��ه��ج��وم �مل��زع��وم 

بالأ�شلحة �لكيميائية بريف دم�شق �ل�شهر �ملا�شي.
وقالت �إن وز�رة �لأعمال و�لبتكار و�ملهار�ت �لربيطانية، 

�مل�����ش��وؤول��ة ع���ن ت��ر�خ��ي�����س �ل��ت�����ش��دي��ر، �أ�����ش����ّرت ع��ل��ى �أن 
�لر�خي�س منحتها �إىل �شركة بريطانية مل تذكر ��شمها 
يف كانون �لثاين-يناير 2012، لكن �ملو�د مل ُتر�شل �إىل 
�شوريا يف نهاية �ملطاف نتيجة �إلغاء �لر�خي�س يف متوز-
يوليو �ملا�شي رد�ً على ت�شديد عقوبات �لحتاد �لأوروبي 

على �شوريا.
و�أ�شافت �ل�شحيفة �أن وز�رة �لأعمال �لربيطانية �علنت 
باأنها قبلت تاأكيد�ت �ل�شركة �مل�شّدرة باأن �ملو�د �لكيميائية 
�شُت�شتخدم يف ت�شنيع �طار�ت �لنو�فذ �ملعدنية ومرفقات 
وحدها  �ل�شدفة  ب��اأن  �أك���دو�  منتقديها  لكن  �حل��م��ام��ات، 

منعت هذه �ملو�د من �لو�شول �إىل �شوريا. 

احلكومة اليابانية تتعهد مبعاجلة فوكو�سيما 
•• طوكيو-رويرتز:

قال رئي�س �لوزر�ء �لياباين �شينزو �بيام�س �ن �حلكومة �شتتخذ خطو�ت فورية �شاملة لتطهري حمطة فوكو�شيما 
�لنووية �ملعطوبة و�شط خماوف متز�يدة من قدرة �ل�شركة �مل�شوؤولة عن ت�شغيل �ملحطة على معاجلة هذ� �لمر. 
وقالت �شركة كهرباء طوكيو تيبكو يف مطلع �ل�شبوع �ن �ل�شعاع قرب �شهريج يحتوى على ماء ملوث ب�شكل 
�ربع �شاعات ومل  18 �شعفا �ىل م�شتوى ميكن �ن يقتل �ي �شخ�س يتعر�س له خالل  �رتفع  كبري يف �ملحطة 
�نبوب ي�شل بني �شهريجني �خرين و�كد  �ل�شهريج ولكن عر على ت�شرب �خر من  يكت�شف ت�شرب جديد يف 
�بي �ن �حلكومة �شتتدخل لتخاذ كل �خلطو�ت �لالزمة ملعاجلة �ثار ��شو�أ كارثة نووية يف �لعامل منذ 25 عاما 

م�شيفا �نه �شيعد خطة ��شا�شية للقيام بذلك ب�شرعة.
وقال تاد�موري �و�شيما �لذي ير�أ�س قوة عمل يف �حلزب �لدميقر�طي �حلرب ب�شاأن �عادة بناء ما بعد �لكارثة �ن 
من �ملرجح �ن تناق�س حكومة �بي هذ� �ل�شبوع متويل عملية تطهري فوكو�شيما بعد �لك�شف عن عمليات ت�شرب 

ملاء م�شع يف تلك �ملحطة �ل�شاحلية.
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فتحت �ل�شلطات �ل�شينية حتقيقا مع ع�شو بارز باحلزب �ل�شيوعي 
ي�شغل من�شبا حكوميا كبري� ب�شبهة �رتكابه خمالفات م�شلكية ج�شيمة 
، يف وقت تكثف فيه �حلكومة �إجر�ء�تها ملكافحة �لف�شاد وقالت وكالة 
�أنباء �ل�شني �جلديدة �شينخو� �لر�شمية، يف نباأ مقت�شب، �إن جيانغ 
جيمني مو�شع حتقيق يف خمالفات م�شلكية ج�شيمة ، يف �إ�شارة �إىل 

ق�شية ف�شاد.
�ملركزية  �للجنة  �ملعلومات من  ��شتقت هذه  �أنها  �شينخو�  و�أو�شحت 

للتفتي�س �مل�شلكي �ملعنية مبكافحة �لف�شاد يف �حلزب �ل�شيوعي.
ب��اإد�رة  �ملكلفة  �لدولة  جمل�س  جلنة  رئي�س  من�شب  جيمني  وي�شغل 
ومر�قبة �لأ�شول �ململوكة للدولة، �إىل جانب كونه ع�شو� يف �للجنة 

�ملركزية للحزب �ل�شيوعي �لتي تتاألف من مائتي ع�شو.
بتهم  كبار  �لتحقيق مع جيمني يف ظل مالحقات م�شوؤولني  وياأتي 
ف�شاد، ويف مقدمتهم بو ت�شيالي، �أحد كبار �مل�شوؤولني �ل�شابقني يف 
�حلزب �ل�شيوعي، �لذي يحاكم بتهم ف�شاد و�ختال�س �أمو�ل و��شتغالل 
�ل�شلطة وكان �لرئي�س �ل�شيني ت�شي جني بينغ، �لذي توىل مهامه 
يف مار�س-�آذ�ر �ملا�شي، وعد مبالحقة �مل�شوؤولني �لفا�شدين �أيا كانت 

منا�شبهم.

تعترب  و�لتي  �حلاكم  �ملوؤمتر  حزب  رئي�شة  غاندي  �شونيا  �شتتوجه 
زي��ارة  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ىل  �لهند،  يف  نفوذ�  �لك��ر  �ل�شخ�شية 
طبية، كما ذكرت وكالة �لنباء �لهندية، بعد ��شبوع من نقلها للمرة 

�لوىل �ىل �مل�شت�شفى يف نيودلهي.
وقال م�شوؤول يف �حلزب طالبا عدم �لك�شف عن هويته لوكالة بر�س 
تر��شت �وف �نديت �شتتوجه �ىل �لوليات �ملتحدة ملوعد طبي مقرر 
�شيف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ز�رت  عاما(   66( غاندي  �شونيا  وكانت   .
�ل�شحافة  وذكرت  طبيعتها  عن  تك�شف  مل  عملية  لجر�ء   2011
غ��ان��دي  �شونيا  و�م�����ش��ت  ���ش��رط��اين.  ورم  ل�شتئ�شال  عملية  �ن��ه��ا 
�شونيا  �نتخاب  و�عيد  �مل�شت�شفى.  �ملا�شي فرة ق�شرية يف  �ل�شبوع 
ر�بعة  لولية   2010 �يلول-�شبتمرب  يف  �ل�شل  �ليطالية  غاندي 
رقم قيا�شي رئي�شة حلزب �ملوؤمتر �لهندي، فعززت �كر من �ي وقت 
م�شى دوره �ملهيمن يف ر�شم �شيا�شة �لبالد. وهي �رملة رئي�س �لوزر�ء 
�ل�شبق ر�جيف غاندي �لذي �غتيل يف �يار-مايو 1991. وغاندي 
�غتيلت يف  �ل��ت��ي  �ل�شابقة  �ل����وزر�ء  رئي�شة  غ��ان��دي  �ن��دي��ر�  ه��و جن��ل 

نهرو. لل  جو�هر  �لهند  ��شتقالل  �باء  �حد  �بنة  وهي   1984

�لقو�ت  نّفذتها  م�شركة  عمليات  يف  طالبان،  من  م�شلحاً   42 قتل 
�لأمنية �لأفغانية، وقو�ت �مل�شاعدة �لدولية يف �أفغان�شتان )�إي�شاف( 
خ���الل �ل�����ش��اع��ات �ل���� 24 �لأخ����رية يف م��ن��اط��ق خمتلفة م��ن �ل��ب��الد 
وقالت �لد�خلية �لأفغانية، يف بيان �م�س، �إن قو�تها نّفذت مع قو�ت 
)�إي�شاف( عدة عمليات م�شركة مبناطق خمتلفة من �لبالد، وقتلت 

�آخرين.  11 و�عتقلت   ،8 وجرحت  طالبان،  من  م�شلحاً   42
و�أ�شاف �لبيان �أن هذه �لعمليات ُنّفذت بوليات نانغارهار، وباغالن، 
وباكتيا،  وباكتيكا،  ول��وغ��ار،  وز�ب���ول،  وقندهار،  و�شاريبول،  وق��ن��دز، 
�لثقيلة  �لأ���ش��ل��ح��ة  م��ن  كمية  �لعمليات  خ��الل  و�شبطت  وهلمند. 
�ل��ق��وى  �ل�����وز�رة ع��ن خ�شائر يف ���ش��ف��وف  ت��ت��ح��دث  و�خل��ف��ي��ف��ة. ومل 
�لأمنية. من جهة �أخرى، �شنت جمموعة من �لنتحاريني و�ملقاتلني 
من حركة طالبان �شباح �م�س هجوما على قاعدة �مريكية يف �شرق 
�فغان�شتان قرب �حلدود �لباك�شتانية تخللته ��شتباكات ��شتمرت ثالث 
�مل�شاعدة  ق��وة  با�شم  متحدث  و�ك��د  م�شوؤولون  �ف��اد  ما  على  �شاعات، 
�لدولية على �حالل �لمن يف �فغان�شتان )�ي�شاف( عدم �شقوط قتلى 
بني �فر�د �لقوة �لتابعة للحلف �لطل�شي يف �لهجوم �لذي وقع على 
�لقاعدة يف ولية نانغرهار. وقال �ملتحدث وقعت �شل�شلة �نفجار�ت 
قرب قاعدة عمليات متقدمة يف ولية نانغرهار م�شيفا نقوم حاليا 
بالن�شحاب  حاليا  �لطل�شي  �حل��ل��ف  ق���و�ت  وت��ق��وم  �لو�شع  بتقييم 
تدريجيا من �فغان�شتان على �ن تنهي مهمتها ر�شميا �و�خر 2014 

بعد �نتخابات رئا�شية حا�شمة يف ني�شان-�بريل �لقادم. 

عوا�صم

بكني

كابول

نيودلهي

جمموعات حتاول اخرتاق 
ال�ستخبارات الأمريكية 

•• وا�صنطن-ا ف ب:

ذكرت �شحيفة و��شنطن بو�شت �م�س �ن تنظيم �لقاعدة وجمموعات �خرى 
�ل�شتخبار�ت  �ملتحدة حاولت مر�ر� �خر�ق وكالت  للوليات  تعترب معادية 

�لمريكية �لتي فتحت حتقيقات ب�شاأن �للف من موظفيها.
و��شتندت �لبو�شت على وثيقة �شرية قالت �نه جاء فيها �ن وكالة �ل�شتخبار�ت 
بطلبات  �ملتقدمني  عدد  خم�س  �ن  وجدت  )�شي.�آي.�يه(  �لمريكية  �ملركزية 
توظيف ممن تثري خلفياتهم �ل�شبهة كانت لهم �شالت هامة بارهابيني و-�و 
��شتخبار�ت معادية . وقالت �ل�شحيفة �نها ح�شلت على �لوثيقة من �مل�شت�شار 
�ل�شابق يف وكالة �لمن �لقومي �لمريكي �دو�رد �شنودن �لذي فر �ىل رو�شيا 
�ل�شالت  ت�شف طبيعة  �لوثيقة مل  �ن  ورغ��م  �لتي منحته حق جلوء موؤقت 
�لعد�ئية �و �ملتطرفة لطالبي �لوظائف، �ل �نها ��شارت ب�شكل متكرر �ىل حما�س 
وحزب �هلل وتنظيم �لقاعدة و�ملرتبطني به. وحجم �لخر�ق كبري لدرجة �ن 
4 �لف  وكالة �لمن �لقومي �لمريكي خططت �لعام �ملا�شي للتحقيق مع 
موظف على �لقل ح�شلو� على ت�شاريح �منية. ور�شدت وكالة �لمن �لقومي 
�ل�شتخد�مات  تريليونات  يف  �لتدقيق  بعد  موظفيها  بني  م�شبوها  ن�شاطا 
لزر�ر لوحات مفاتيح �جهزة �لكمبيوتر يف نطاق �لعمل. وت�شمنت �لت�شرفات 
�مل�شبوهة ولوج موظفني �ىل قو�عد بيانات �شرية ل ي�شتخدمونها عادة �شمن 
عملهم �و تنزيل �لعديد من �مل�شتند�ت، بح�شب ما قاله لل�شحيفة �شخ�شان 
�لتاأخري  �ن  غري  �ملوظفني.  ملر�قبة  �مل�شتخدم  �ملعلوماتي  بالربنامج  ملمان 
و�لتطبيق �ملتفاوت لتلك �خلطة ��شر باجلهد �لذي كلف ماليني �لدولر�ت، 
ومل تتمكن وك��الت �ل�شتخبار�ت من ر�شد �شنودن عندما ن�شخ عدد� كبري� 

من وثائق وكالة �لمن �لقومي �لبالغة �ل�شرية.

اعتقالت يف ال�سفة وا�ستهداف دبابة اإ�سرائيلية بغزة

الحتلل يحاول تدمر التعليم يف القد�س ال�سرقية

كيف يرى املحللون الأمريكيون �سربة �سوريا؟ 
•• وا�صنطن-وكاالت:

ي�����ط�����رح ت����ق����ري����ر ن���������ش����ره �مل����وق����ع 
�إن  �إن  ���ش��ي  ل�����ش��ب��ك��ة  �لإل����ك����روين 
�لأم���ريك���ي���ة ت�������ش���اوؤلت ع����دة عن 
ت��د�ع��ي��ات �ل��ه��ج��م��ة �مل��ت��وق��ع��ة �شد 
�إذ�  �إذ يت�شاءل �لبع�س عما  �شوريا، 
تقويه،  �أم  �لنظام  �شت�شعف  كانت 
وع����ن ت��د�ع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
وت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة، ف�����ش��ال عما 
���ش��ت��رك��ه م���ن �أث����ر ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ة 
�لأم��ريك��ي��ة يف ح��ال خ��روج �لأم��ور 
�إن  �لتقرير  ويقول  �ل�شيطرة.  عن 
ق��ط��اع��ا ع��ري�����ش��ا م���ن �خل�����رب�ء يف 
�شوؤون �ملنطقة يرون �أن �لهجمة قد 
وتدخلها  �شوريا  يف  �لأزم���ة  تفاقم 
�لأزم���ات �جلديدة.  �شل�شلة من  يف 
وي�شيف �خلبري �لع�شكري �أنتوين 
�لرئي�شية  �لق�شية  �أن  كورد�شمان 
يف  ب��ل  �ل�شربات  جناعة  يف  لي�شت 

بعدها �لإ�شر�تيجي.
ومع �أن �لباحث يف معهد و��شنطن 
جيفري  �لأدن����ى  �ل�����ش��رق  ل�شيا�شة 
و�ي����ت ي���رى �أن ه��ج��وم��ا حم���دود� 
ك�����ال�����ذي حت������دث ع���ن���ه �ل���رئ���ي�������س 
�شي�شعف  �أوباما  ب��ار�ك  �لأمريكي 
�لنظام  جنود  ب��ني  �ملعنوية  �ل���روح 

ل  �لتنظيم  لأن  �ل��ه��ج��م��ة،  خ���الل 
و��شحة  ع�شكرية  ق��و�ع��د  ميتلك 
وحمددة بحيث ي�شهل �شربها كما 

هو �حلال يف �جلي�س �لنظامي.
�أخ��رى، يت�شاءل �لتقرير  من جهة 
�شت�شعف  �لهجمة  ك��ان��ت  �إذ�  عما 
�لأ���ش��د، وي��ق��ول بع�س  ب�شار  ن��ظ��ام 
�مل���ح���دودة  �ل�����ش��رب��ة  �إن  �مل��ح��ل��ل��ني 
�ل����ت����ي حت�����دث ع���ن���ه���ا �أوب�����ام�����ا ل��ن 
ت�����ش��ق��ط �لأ����ش���د ب���ل ق���د ت��زي��د من 
خ��ط��ره، وي�����ش��رح �مل��ح��ل��ل يف معهد 
هارمر  كري�شتوفر  �حل��رب  در����ش��ة 
�لعمليات  �إن  بقوله  �ل��روؤي��ة  ه��ذه 
�أل  من  �أ�شو�أ  تكون  قد  �لتجميلية 

تقوم باأي �شيء على �لإطالق.
لكن حمللني �آخرين يرون �أن عدم 
�لأ���ش��د  �شي�شجع  �ل��ه��ج��م��ة  تنفيذ 
���ش��ن هجمات  ع��ل��ى �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
كما  و���ش��خ��م��ة،  �شريعة  كيميائية 
يرى �مل�شوؤول يف جمل�س �لعالقات 
ت��دم��ري  �أن  ح�����ش��ني  �إد  �خل��ارج��ي��ة 
ق����و�ت �ل��ن��ظ��ام �جل��وي��ة وم��ن�����ش��اآت��ه 
�لتفكري  على  �شيجربه  �لع�شكرية 
مطول قبل �إقد�مه على �خليار�ت 
�ملتطرفة لقمع �لثو�ر، وي�شيف �أن 
�ملعركة يف �شوريا �لآن باتت معركة 

حتى �ملوت لكال �جلانبني.

باأنه  �ل�شلطة، وهو ت�شريح يوحي 
�أن  و����ش��ن��ط��ن  م�شلحة  م��ن  ل��ي�����س 
باإ�شقاط  �أ�شال  للمعار�شة  ت�شمح 
�ل���ن���ظ���ام. �أم������ا �ل���ب���اح���ث���ة �إي���ري���ك���ا 
�ل�شعب  م��ن  �إن��ه  ب��روغ��ارد فتقول 
��شتهد�ف  �لأمريكي  �جلي�س  على 
للقاعدة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ن�����ش��رة  جبهة 

وي�������ش���ج���ع ع���م���ل���ي���ات �لن�������ش���ق���اق، 
ل��ك��ن �مل��ك��ا���ش��ب �ل���ت���ي ي��ف��ك��ر فيها 
على  تقت�شر  ل  ق��د  �لأم��ريك��ي��ون 
ما ي�شعى �إليه �ل�شوريون �لثائرون 

على �لنظام فح�شب.
عن  �شوؤ�ل  �لتقرير  معدو  ويطرح 
ع��ل��ى مقاتلي  �ل�����ش��رب��ة  ت��د�ع��ي��ات 

ين�شطون  �ل��ذي��ن  �ل��ق��اع��دة  تنظيم 
يف �شوريا، �إذ يرى �مل�شوؤول �ل�شابق 
�لأم����ريك����ي����ة  �ل������دف������اع  وز�رة  يف 
)�ل��ب��ن��ت��اغ��ون( م��اي��ك��ل روب����ني �أن 
مبثابة  �شتكون  �ملتوقعة  �ل�شربة 
ُقبلة للتنظيم، م�شيفا �إذ� �نت�شرت 
�لقاعدة على  �ملعار�شة ف�شت�شيطر 

هجوم على قوات الأمن 
امل�سرية يف �سيناء 

•• القاهرة-يو بي اأي:

ق��ذ�ئ��ف  جم��ه��ول��ون،  م�شلحون  �أط��ل��ق 
�أمنية  مت��رك��ز  نقطة  على  ���ش��اروخ��ي��ة 
م�������ش���ري���ة ج����ن����وب م���دي���ن���ة �ل��ع��ري�����س 
م����رك����ز حم���اف���ظ���ة ����ش���م���ال ����ش���ي���ن���اء ، 
ومل ي�����ش��ج��ل ���ش��ق��وط ���ش��ح��اي��ا. وق���ام 
�شيارة  ي�شتقلون  جمهولون  م�شلحون 
بالهجوم  �م�س،  �شباح  �لدفع،  رباعية 
ب��ال��ق��ذ�ئ��ف �ل�����ش��اروخ��ي��ة ع��ل��ى نقطة 
�مل�شرية  �لأم���ن  ل��ق��و�ت  تابعة  مت��رك��ز 
مب���ن���ط���ق���ة �ل�������ش���ف���ا ع����ل����ى �ل���ط���ري���ق 
�لد�ئري جنوب مدينة �لعري�س مركز 
�شرق  ���ش��م��ال  �شيناء  ���ش��م��ال  حم��اف��ظ��ة 
باإطالق  �لأم��ن  عنا�شر  وردت  �لبالد، 
�ل��ن��ري�ن ع��ل��ى �مل��ه��اج��م��ني و�أج��ربوه��م 
قتلى  وق��وع  ُي�شجل  ومل  �ل��ف��ر�ر.  على 
�لأم������ن  ع���ن���ا����ش���ر  ب����ني  م�������ش���اب���ني  �أو 
منذ  م�شلحة،  عنا�شر  وتقوم  بنقطة  
مر�شي  حممد  �ل�شابق  �لرئي�س  ع��زل 
وب�شكل  �ملا�شي،  متوز-يوليو   3 م�شاء 
مر�كز  على  هجمات  ب�شن  يومي  �شبه 
ونقاط �أمنية وم�شالح حيوية ب�شمال 
�شقوط  ع��ن  �أ���ش��ف��رت  �شيناء،  ���ش��ح��ر�ء 
�جلي�س  عنا�شر  م��ن  وم�شابني  قتلى 
نت عنا�شر �لأمن  و�ل�شرطة، وقد متكَّ
وتوقيف  �مل�شلحني  ع�����ش��ر�ت  قتل  م��ن 
عدد كبري يتم �إجر�ء حتقيقات معهم.

•• حيفا-ا ف ب:

مع تاأجيل عملية ع�شكرية كانت تبدو و�شيكة �شد �شوريا، 
�لياهو  د�ليا  �ن  ��شر�ئيل، غري  يف  قليال  �ملخاوف  تبددت 
�نتظرت مثل كثريين غريها �كر من خم�س �شاعات �مام 
�ل�شمال  يف  �ل��غ��از�ت  م��ن  �ل��و�ق��ي��ة  �لقنعة  لتوزيع  مركز 

للح�شول على و�حد منها.
و�شارع �ل�شر�ئيليون �ل�شبوع �ملا�شي �ىل ��شتبد�ل �قنعة 
�لتدخل  �ن  ب��د�  عندما  فقدوها،  �لتي  �و  �لقدمية  �لغاز 
�لع�شكري يف �شوريا ��شبح و�شيكا، خوفا من �ي رد �شوري 
����ش��ر�ئ��ي��ل، ��شطفت  ���ش��م��ال  �ل��ع��ربي��ة ويف  �ل���دول���ة  ���ش��د 
عائالت منذ �ل�شباح �لباكر �مام مركز توزيع �لقنعة يف 

كريات موتزكني قرب حيفا.
و����ش��ف��ى ق���ر�ر �لرئي�س �لم��ريك��ي ب���ار�ك �وب��ام��ا �رج��اء 
�لكونغر�س  من  مو�فقة  بانتظار  ل�شوريا  �شربة  توجيه 
نوعا من �لرتياح بالن�شبة لتلك �لعائالت، لكنه مل يغري 

�لكثري.
م��ن مدينة  ق��دم��ت  �ل��ت��ي  �ملتقاعدة  �لياهو  د�ل��ي��ا  وت��ق��ول 
علينا  �شقطت  لقد  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لقريبة  نهاريا 

يطلق  ق��د  �مل��رة  ه��ذه  ولكن  �ل�شمال  ���ش��و�ري��خ يف  بالفعل 
�ل�شد غاز�ت كيميائية، ل ميكننا �ل�شتخفاف بالمر �ما 
�شاعات  �ي�شا خم�س  �نتظر  و�ل��ذي  يان لوكاتزكي )35( 
يف �حل��دي��ق��ة �ل��ب��ل��دي��ة ف��ان��ه ل ي��ج��ب �ل����ردد يف �ل��ق��دوم 
�ملجتمع  يتدخل  �ن  يجب  وتابع  �لقنعة  على  للح�شول 
�لدويل فمن غري �لخالقي ترك هذ� �لطاغية يف مكانه. 
�لرجح �ن يكون رد فعل �ل�شد هنا ولهذ� علينا �ل�شتعد�د 

لكافة �لحتمالت .
�شد  �لع�شكرية  �ل�شربة  ح��ول  �لتكهنات  تتز�يد  وبينما 
%40 من  �شوريا، قالت و�شائل �لعالم �ل�شر�ئيلية �ن 

�ل�شر�ئيليني ما ز�لو� بدون �قنعة.
�ملهدئة  �لت�شريحات  و�شاعفت �حلكومة من جهتها من 
يف �ليام �لخرية و�كد رئي�س �لوزر�ء �ل�شر�ئيلي بنيامني 
نتانياهو �لحد �ن �لدولة �لعربية م�شتعدة لي �شيناريو 
حمتمل �شعيا لتهدئة �ملخاوف، موؤكد� لدى �عد�ئنا ��شباب 

وجيهة للغاية لكي ل يختربو� قوتنا هم يعلمون ملاذ� .
هذه  تبعد  حيث  ذل��ك  ملثل  بحاجة  حيفا  مدينة  وت��ب��دو 
�ملدينة 150 كيلومر� عن دم�شق وكانت هدفا ل�شو�ريخ 

حزب �هلل �للبناين خالل حرب 2006.

الإ�سرائيليون يتهافتون للح�سول على اأقنعة الغاز خوفا من الرد ال�سوري

 12 ينهون  ل  �ل�شرقية  �ل��ق��د���س 
�ملنظمتان  و�أك����دت  در����ش��ي��ة.  �شنة 
�حل��ق��وق��ي��ت��ان ع��ل��ى �أن�����ه ل ت��ق��وم 
�جلهات �لر�شمية �مل�شوؤولة بتنفيذ 
خ��ط��ط ج���دي���ة وك���اف���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة 
�لت�شرب، وح�شب معطيات مديرية 
ل  �ل��ق��د���س  يف  و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة 
يوجد �أي برنامج تربوّي ملكافحة 
�مل��د�ر���س  م��ن   30% يف  �لت�شرب 
�ل��ث��ان��وي��ة يف �ل��ق��د���س �ل�����ش��رق��ي��ة، 
فقط  و�ح��د  برنامج  يوجد  بينما 

يف %44 من �ملد�ر�س .

�ل���ق���د����س  �لأك���������رب يف  �ل����ت���������ش����ّرب 
�لثانوّية  �ل�شرقية تقع يف مرحلة 
)�ل�������ش���ف���وف �ل���ع���ا����ش���ر- �ل���ث���اين 
ع�شر(، لكن بو�دره تبد�أ بالظهور 
يف �مل��رح��ل��ة �لإع����د�دّي����ة )�ل�����ش��ف 
�ل���������ش����اب����ع-�ل����ت����ا�����ش����ع(، وب��ح�����ش��ب 
م��ع��ط��ي��ات م���دي���ري���ة �ل���رب���ي���ة يف 
-2012 ل���ع���ام  �ل���ق���د����س  ب��ل��دي��ة 
2013 فاإن %10 من �لطالب 
يف ج���ه���از �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ر����ش���م���ّي يف 
�لقد�س �ل�شرقّية يف ممن يفر�س 
�أن ينخرطو� يف �ل�شفوف �لثامن 

رئا�شة بركات للبلدية، كان معدل 
�جلديدة  �لتدري�شية  �لغرف  بناء 
ك��م��ا ه��و �حل���ال يف ف��ر�ت  بطيئاً 
حيث  ل��ربك��ات،  �ل�شابقة  �لرئا�شة 
جديدة،  غرفة   150 فقط  بنيت 
�أخرى  332 غرفة  بينما و�شعت 
يف ط���ور �ل��ت��خ��ط��ي��ط، وه���ي �أرق���ام 
بالنق�س  ق��ورن��ت  م��ا  �إذ�  ت��ذك��ر  ل 
�ل�����ش��دي��د �ل��ت��ي ي��ع��اين م��ن��ه جهاز 

�لتعليم يف �لقد�س �ل�شرقية.
�إنه يف حني حتاول  وقال �لتقرير 
�ل��ب��ل��دي��ة ت���ربي���ر ه����ذ� �ل���ب���طء يف 
باأنها  �لعليا  �ملحكمة  ق��ر�ر  تنفيذ 
جتد �شعوبة يف �إيجاد �أر��ٍس عاّمة 
م��الئ��م��ة ل���ل���م���د�ر����س يف �ل��ق��د���س 
عن  تتو�نى  ل  جندها  �ل�شرقية، 
�إ�شر�ئيلية  ب��ن��اء  خمططات  دع��م 
قطع  على  جديدة  )��شتيطانية( 
�لأر�������ش�����ي �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ت��ب��ق��ي��ة يف 

�لقد�س �ل�شرقية.
من  �ل��ت�����ّش��رب  ن�شب  �إىل  وت��ط��رق 
�مل�����د�ر������س )ت���رك���ه���ا( يف �ل��ق��د���س 
�إىل  ت�������ش���ل  �ل�������ش���رق���ي���ة، و�ل�����ت�����ي 
%13 من �إجمايل عدد �لطالب 
بينما  �مل��دي��ن��ة،  يف  �لفل�شطينيني 
�لتعليم  ج���ه���از  يف  �ل��ن�����ش��ب��ة  ه����ذه 
�ل���ر����ش���م���ي �ل����ي����ه����ودي �ل���ق���ط���ري 
%2.6، ون�شبة �لت�شرب يف جهاز 
�لتعليم �لعربي �لقطري 4.6%، 
هي  �لغربية  �ل��ق��د���س  يف  ون�شبته 

فقط.  1%
ن�شب  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ�����ش����ار 

•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

�ق����ت����ح����م����ت ق��������وة م������ن �جل���ي�������س 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ف��ج��ر �م�����س �ل��ب��ل��دة 
�ل���ق���دمي���ة يف ن��اب��ل�����س و�ع��ت��ق��ل��ت 
فل�شطينيني �ثنني، و�أ�شابت �ثنني 
�آخرين بجروح وقال م�شدر �أمني 
�جليبات  من  ع��دد�ً  �إن  فل�شطيني 
�لبلدة  �أحياء  �قتحمت  �لع�شكرية 
وفت�شت  �ل��ع��ني  ور�أ������س  �ل��ق��دمي��ة 
�ل���ع���دي���د م���ن �مل����ن����ازل و �ع��ت��ق��ل��ت 

حممد طبوق وحممود ع�شلية .
�ل�شر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  �ن  و�أ���ش��اف 
�����ش���ت���خ���دم���ت �ل���ر����ش���ا����س �أث���ن���اء 
لإ�����ش����اب����ة  �أدى  م�����ا  �لإق�����ت�����ح�����ام 
�لفل�شطيني �أمين ن�شار ب�شظايا يف 
يديه وقدميه ،كما �عتدى �جلنود 
له  ت�شبب  م��ا  ع�شلية  ع���دي  ع��ل��ى 

بكدمات يف �أنحاء ج�شده .
�آل���ي���ة  �أ����ش���ي���ب���ت  ويف ق���ط���اع غ�����زة 
ع�����ش��ك��ري��ة ل��ل��ج��ي�����س �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
على  متركزها  �أث��ن��اء  �م�س  �شباح 
�ل�شياج �لفا�شل �شرق مدينة غزة 

�إ�شابة مبا�شرة.
منطقة  من  قريبون  �شهود  وق��ال 
�ل���دخ���ان  ���ش��ح��ب��ا م���ن  �إن  �حل�����دث 
�لأب���ي�������س ����ش���وه���دت ف�����وق م��ك��ان 
ي�����ش��ت��دع��ي  �أن  ،ق���ب���ل  �لإن����ف����ج����ار 
�جلي�س �لإ�شر�ئيلي تعزيز�ته �لتي 
بانفجارين  �أي�شا  �إ�شتهد�فها  مت 
���ش��م��ع��ن��ا دوي���ه���م���ا و�أ�����ش����اف����و� �أن 
ط���ائ���ر�ت �إ���ش��ت��ط��الع �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�أي  تعلن  �مل��ك��ان .ومل  ف��وق  حلقت 
�لعملية  ع���ن  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  ج��ه��ة 

بعد.
�مل��ن��ظ��م��ت��ان  ن�������ش���رت  ذل�������ك،  �ىل 
عري  �لإ�شر�ئيليتان،  �حلقوقيتان 
�مل��و�ط��ن  ح��ق��وق  وجمعية  ع��م��ي��م، 
ت��ق��ري��ر�  �م���������س،   ، �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  يف 
�لقد�س  يف  �لتعليم  �أو���ش��اع  ح��ول 
�لعام  �ف��ت��ت��اح  مبنا�شبة  �ل�شرقية 
ح����اد�ً يف  �أظ��ه��ر نق�شاً  �ل��در����ش��ي، 
�لغرف �لدر��شية، و�أن %36 من 
تالمذة �ملد�ر�س ل ينهون �ملرحلة 

�لثانوية.
�لتقرير على تقاع�س بلدية  و�أكد 
�لقد�س يف �لإلتز�م بقر�ر �ملحكمة 
�ل��ع��ل��ي��ا �ل����ذي ي��ج��ربه��ا ع��ل��ى ���ش��ّد 
�ل��ف��ج��وة يف ع���دد �ل�����ش��ف��وف حتى 
ف��ال��ب��ل��دي��ة،   ،2016 ع���ام  ن��ه��اي��ة 
ك��م��ا ت��ع��ك�����س �لأرق�������������������ام، ل ت��ق��وم 
�أج��ل  م��ن  وج����دّي  حقيقي  بجهد 
�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �ل��ف��ج��وة �خل��ط��رية 
غ��رف��ة   2200 ب��ن��ق�����س  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
للطالب �لفل�شطينيني يف �لقد�س 

�ل�شرقية .
رئي�س  ت�شريحات  م��ن  وب��ال��رغ��م 
�ل���ب���ل���دّي���ة �حل������ايل، ن���ري ب���رك���ات، 
�ملتكررة باأن �لبلدية حتت رئا�شته، 
�لكثري  فعلت  قد  �شابقيه،  بعك�س 
م��ن �أج���ل ���ش��ّد �ل��ف��ج��و�ت يف جهاز 
�إل  �ل�شرقية،  �لقد�س  يف  �لتعليم 

�أن �لو�قع يثبت عك�س ذلك.
و�أظهر �لتقرير �أنه خالل �شنو�ت 

باملدر�شة،  يلتحقو�  مل  و�ل��ت��ا���ش��ع 
�أما يف �ل�شف �لعا�شر فقد و�شلت 
م��ن   20% �إىل  ه�������وؤلء  ن�����ش��ب��ة 
�لتعليم  يف  �لطالب  عدد  �إجمايل 

�لر�شمّي.
و�أ����ش���اف �أن����ه يف �ل�����ش��ف �حل���ادي 
�لت�شرب  ن�ش��������بة  و���ش��ل��ت  ع�����ش��ر 
�ملطاف  نهاي�����ة  ويف   ،30% �إىل 
ي�������وؤدي �ل���ت�������ش���رب �مل����ر�ك����م ع��ل��ى 
�م�����ت�����د�د �ل�������ش���ن���و�ت �ل���در�����ش���ي���ة 
مفاده������ا  ن��ت��ي��ج��ة  �إىل  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
%36 م��ن طالب  ي��ق��ارب  �أن م��ا 

مفاو�سات �سلم جديدة بح�سور اأمريكي هيغ ينفي تفكره بال�ستقالة
•• القد�ص املحتلة-وكاالت: 

�ملفاو�شات �لإ�شر�ئيلي و�لفل�شطيني، ومن  �ل�شبت يف مدينة �لقد�س �ملحتلة بني فريقي  �ملباحثات عقدت  �أن جولة من  �إ�شر�ئيل  ذكر ر�ديو 
�ملقرر �أن جترى جل�شة �أخرى بني �جلانبني �ليوم �لثالثاء.  وكان �لفل�شطينيون �ألغو� جولة من �ملفاو�شات منذ ما يقرب من �أ�شبوع بعد �أن 
�أطلق جنود �إ�شر�ئيليون �لنار على ثالثة فل�شطينيني فاأردوهم قتلى، يف ��شتباكات �أعقبت غارة على خميم قلنديا لالجئني �شمايل �لقد�س. 
وتويف فل�شطيني ر�بع �ل�شبت يف م�شت�شفى مبدينة نابل�س متاأثر� بجروح �أ�شيب بها خالل غارة يف �لع�شرين من �أغ�شط�س-�آب �ملا�شي مبخيم 
جنني لالجئني. من جانبها قالت وز�رة �خلارجية �لأمريكية لأول مرة �إن �ملبعوث �لأمريكي للمحادثات �لإ�شر�ئيلية �لفل�شطينية �شارك يف 
�جتماع بني �لطرفني منذ ��شتئناف �ملفاو�شات يف �أو�خر يوليو-متوز عقب توقف د�م ثالث �شنو�ت، ولكنها �متنعت عن تو�شيح متى �أو ما �إذ� 
كان قد �أحرز �أي تقدم؟ وقالت �ملتحدثة با�شم �خلارجية �لأمريكية، جني �شاكي يف بيان خطي �إن �لوفود �لإ�شر�ئيلية و�لفل�شطينية جتتمع 
ب�شكل م�شتمر منذ ��شتئناف مفاو�شات �لو�شع �لنهائي يف 29 يوليو . و�أ�شافت �ملفاو�شات كانت جادة و�ّطلع �ملبعوث �لأمريكي �خلا�س مارتن 
�أي�شا يف جل�شة تفاو�شية ثنائية، مثلما قلنا يف �ملا�شي فاإننا ل نعتزم ك�شف  �إنديك وفريقه على �ملحادثات �لثنائية ب�شكل كامل كما �شارك 

تفا�شيل هذه �لجتماعات ومل يعرف �ل�شبب ور�ء قر�ر وز�رة �خلارجية �لأمريكية بالك�شف عن ذلك.

�لناجم عن قر�ر �لرئي�س بار�ك �أوباما �لت�شاور ب�شاأنها 
�لعمال  ح��زب  يف  م�شادر  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �لكونغر�س.  م��ع 
�لربيطاين �ملعار�س �قرحت باأن وزير �خلارجية هيغ 
ب�شبب  من�شبه  من  بالإ�شتقالة  وهدد  جد�ً  غا�شباً  كان 
قر�ر رئي�س �ل��وزر�ء، ديفيد كامريون، �لذهاب مبا�شرة 

�إىل ت�شويت برملاين على �لعمل �لع�شكري �شد �شوريا.
وكان هيغ نفى يف مقابلة مع �شبكة �شكاي نيوز �أن يكون 
و��شتبعد  �ل��ربمل��اين،  �لت�شويت  بعد  بال�شتقالة  ف��ّك��ر 

�لتدخل �لع�شكري �لربيطاين يف �شوريا.
و�عترب �أنه �شيكون من غري �لو�قعي �قناع �لنو�ب مرة 

�أخرى بدعم �لعمل �لع�شكري .

•• اندن-يو بي اأي:

�خلارجية  وزي���ر  �إن  �م�����س،  �ن��دب��ن��د�ن��ت  ق��ال��ت �شحيفة 
�ل���ربي���ط���اين، ول���ي���ام ه���ي���غ، ن��ف��ى �أن�����ه ك����ان ع��ل��ى و���ش��ك 
�أن �شّوت برملان بالده ملنع  �ل�شتقالة من من�شبه، بعد 
�ململكة �ملتحدة من �لقيام بعمل ع�شكري �شد �حلكومة 

�ل�شورية.
حكومته  ه��زمي��ة  ب���اأن  �أق���ّر  هيغ  �إن  �ل�شحيفة،  وق��ال��ت 
�لإئتالفية يف ت�شويت جمل�س �لعموم �لربملان �خلمي�س 
�ملا�شي، تعني �أن �ململكة �ملتحدة لن ت�شارك يف �ل�شربات 
�لتي �شتقودها �لوليات �ملتحدة، على �لرغم من �لتاأخري 
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جنود بريطانيون يدلون 
ب�سهادتهم عن قتل عراقيني 

•• لندن-رويرتز:

قال �شابط باجلي�س �لربيطاين يف حتقيق عام �م�س �ن �ملز�عم باأن �جلنود 
2004 هي  ع��ام  بعد معركة يف  و�أع��دم��وه��م  ع��ر�ق��ي��ني  ع��ذب��و�  �شريته  يف 
يريدون  كانو�  �لذين  �مل�شلحون  ن�شرها  �ل�شحة  لها من  �أ�شا�س  �شائعات ل 
�أدم  �فقاد قو�ت �لتحالف �لذي قادته �لوليات �ملتحدة م�شد�قيتها. وكان 
ب�شهادته  �لذي يديل  �لربيطاين  �لول من �جلي�س  �ل�شاهد  جريفيث هو 
عن مز�عم رددها ع�شر�ت �لعر�قيني و�لتي �ذ� ثبتت �شحتها �شت�شبح من 
�أ�شو�أ �لعمليات �لوح�شية يف حرب �لعر�ق. ومن �ملقرر �ن ميثل نحو 200 
جندي على مدى �ل�شهر �لقليلة �ملقبلة �أمام جلنة حتقيق �ل�شويدي �لتي 
�شميت على ��شم حامد �ل�شويدي وهو و�حد من 20 عر�قيا قتلو� يف ظروف 
خمتلف عليها �أثناء معركة قرب بلدة �ملجر �لكبري �أو بعدها يوم 14 مايو 
�أيار 2004. و�أجرت جلنة �لتحقيق �أعمال تفتي�س ��شتمرت ثالث �شنو�ت 
��شتماع  جل�شات  تبد�أ  �أن  قبل  �لربيطاين  �جلي�س  �شجالت  ويف  �لعر�ق  يف 
�لفرة من  ب�شهاد�تهم يف  �شاهد� عر�قيا   60 �أدىل خاللها  �ذ�ر  يف مار�س 
�ذ�  �لتحقيق هو حتديد ما  �ذ�ر حتى يونيو حزير�ن. و�لهدف من  مار�س 
�أم  20 عر�قيا قتلو� يف �ر�س �ملعركة كما يقول �جلنود �لربيطانيون  كان 
�نهم �حتجزو� �أحياء ثم �عدمو� فيما بعد يف مع�شكر للجي�س �لربيطاين 
على  كل  ردده��ا  مز�عم  �جلنود  وينفي  �ملنطقة  و�شكان  �أقاربهم  يقول  كما 
ووقعت  للتعذيب.  تعر�شهم  �ملعركة عن  بعد  �حتجزو�  رج��ال  حدة خم�شة 
معركة د�ين بوي �لتي �شميت على ��شم نقطة تفتي�س بريطانية يف �ليوم 
�أ�شر�ر مب�شجد �لمام علي بالنجف �ثناء قتال بني �لقو�ت  �لتايل لوقوع 
�ل�شدر.  �لدين مقتدى  لرجل  �لتابعة  �ملهدي  وميلي�شيا جي�س  �لمريكية 
ومع ت�شاعد م�شاعر �لغ�شب من قو�ت �لحتالل بعد و�قعة �لنجف �ندلع 
قتال بني قافلة بريطانية وم�شلحني عر�قيني يف طريق قرب �ملجر �لكبري. 
بينما  �ملعركة  �شاحة  �لعر�قيني من  �ملنطقة جثث عدد من  �شكان  و�نت�شل 
�شلم �لربيطانيون جثث 20 �خرين يف �ليوم �لتايل قرب قاعدة ع�شكرية.

مقتل عن�سر يف الق�سام بانهيار نفق برفح 
•• غزة-ا ف ب:

�حد  �ن  �م�س  حلما�س  �لع�شكري  �جلناح  �لق�شام  �لدين  عز  كتائب  �علنت 
عنا�شرها قتل �ثر �نهيار نفق للمقاومة يف رفح جنوب قطاع غزة . وقالت 
�لق�شام يف بيان ح�شلت وكالة فر�ن�س بر�س على ن�شخة منه �نها تزف �ىل 
فر�شانها  من  فار�شاً  و�لإ�شالمية  �لعربية  و�أمتنا  �لفل�شطيني  �شعبنا  �بناء 
�مليامني �ل�شهيد �لق�شامي �ملجاهد حممد غالب كامل من�شور)23 عاما( 
�ن  �لبيان �ىل  �لتفا�شيل. و��شار  �نهيار نفق للمقاومة دون مزيد من  �ثر 
من�شور من �شكان حي �جلنينة يف رفح وقتل ع�شر�ت من عنا�شر حما�س 
ق��ط��اع غ��زة على ما  �ن��ف��اق تقيمها حما�س يف  يف ح���و�دث ع��دي��دة لن��ه��ي��ار 
تقول م�شادر قريبة من �حلركة. و�ىل جانب �لنفاق �لتي تقيمها حما�س 
لغر��س قتالية يف مناطق يف قطاع غزة و�لتي ترف�س �حلركة �ي حديث 
عن �عد�دها �و �ماكنها، تنت�شر مئات �لنفاق على طول �حلدود بني �لقطاع 

وم�شر خ�شو�شا منذ �شيطرة حما�س على قطاع غزة منت�شف 2007.

الداخلية الرتكية تقر با�ستخدام القوة املفرطة �سد املتظاهرين
•• اأنقرة-يو بي اأي:

�أن عنا�شر  خل�س حمققو وز�رة �لد�خلية �لركية �إىل 
�ل�شرطة ��شتخدمو� �لقوة �ملفرطة �شد جمموعة كانت 
تتظاهر يف �لبد�ية �شلمياً يف منتزه غيزي ب�شاحة تق�شيم 

با�شطنبول يف �أيار-مايو وحزير�ن-يونيو �ملا�شيني.
�ملحققني  �أن  �م�س،  �لركية  )مليت(  �شحيفة  وذك��رت 
خالل  �ل�شرطة  �شلوك  يف  حققو�  للد�خلية  �لتابعني 
�أي��ار-م��اي��و با�شطنبول  �أو�خ����ر  ب���د�أت  �مل��ظ��اه��ر�ت �ل��ت��ي 
و�نت�شرت يف عدة �أقاليم يف �لبالد، بينها �إزمري، و�أنقرة، 
�لعديد  ر�جعو�  �لذين  �ملحققني  �أن  و�أ�شافت  و�أنطاليا 

من �لأ�شرطة �مل�شّورة خل�شو� �إىل �أن عنا�شر �ل�شرطة 
منتزه  يف  �ملتظاهرين  �شد  �ملفرطة  �لقوة  ��شتخدمو� 

غيزي.
�إذن���اً  �ل��د�خ��ل��ي��ة  م��ن  �ملحققني ط��ل��ب��و�  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
��شتخد�م  يف  �ملتورطني  �ل�شرطة  عنا�شر  مع  للتحقيق 
بالتايل  منحتهم  �لد�خلية  �أن  م��وؤك��دة  �ملفرطة،  �لقوة 
مو�فقتها، معلنة �أن عنا�شر �ل�شرطة �ملعنيني �شيقدمون 

�إفادتهم ب�شفتهم م�شتبه بهم يف �لق�شية.
ب��د�أت  با�شطنبول  تق�شيم  ميد�ن  يف  �ملظاهر�ت  وكانت 
م�شروع  لبناء  م�شروع  �لإع���الن عن  بعد  �أي��ار-م��اي��و  يف 

جتاري مكان متنزه غيزي.

الأمم املتحدة تتفقد مع�سكر اأ�سرف بعد مقتل الع�سرات

قتلى وجرحى وتفجر مبوكب قن�سل تركي يف العراق

ال�سابع من �سبتمرب يوم للتعبئة ال�سلمية واملدنية
ال�سب�سي ونداء تون�س جمددا يف �سدارة ا�ستطالع للراأي 

هذ�  �لد�خلية  وز�رة  با�شم  �ملتحدث 
بنري�ن  �م�س  �أ�شخا�س  ثالثة  وقتل 
م�������ش���ل���ح���ني جم����ه����ول����ني مب���ن���اط���ق 
م��ت��ف��رق��ة م���ن �ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
مدنيا  �ن  �أمني  م�شدر  وق��ال  بغد�د 
م�شلحون  عليه  �أطلقها  بنري�ن  قتل 
جنوب  �لبياع  منطقة  يف  جمهولون 

غرب بغد�د .
و�أ���������ش��������اف ك����م����ا ق����ت����ل م�������ش���ل���ح���ون 
لل�شوت  كامتة  باأ�شلحة  جمهولون 
�لغذ�ئية  �مل���و�د  لبيع  حم��ل  �شاحب 
�لعامل جنوب غرب  يف منطقة حي 
بغد�د . وتابع �مل�شدر يف حي �لمني 
ج��ن��وب ���ش��رق �ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�لنار على  فتح م�شلحون جمهولون 
�شخ�س مدين كان يقف �مام منزله 

و�أردوه قتيال ثم لذو� بالفر�ر.
وق��ت��ل م��دن��ي��ان و�أ���ش��ي��ب ���ش��رط��ي��ان 
�أمنية منف�شلة  ح��و�دث  ب��ج��روح، يف 
�لدين  و���ش��الح  �لأن��ب��ار  مبحافظات 
وب�����غ�����د�د ه������ذ� و�أ�����ش����ي����ب ج���ن���دي���ان 
بقذ�ئف  هج�وم  يف  بجروح  عر�قيان 
�ل��ه��اون و�لأ���ش��ل��ح��ة �مل��ت��و���ش��ط��ة على 
مقر �شريتهما ب�شمال غرب كركوك 
جمهولني  �إن  �أم��ن��ي  م�����ش��در  وق����ال 
هاجمو� بالأ�شلحة �ملتو�شطة وقذ�ف 
 47 للو�ء  تابعة  �شرية  مقر  �لهاون 
ب��ال��ف��رق��ة 12 يف �جل��ي�����س �ل��ع��ر�ق��ي 

�ل��ع��ن��ف ���ش��د �مل��ن��ظ��م��ة، ل��ك��ن��ه��م��ا مل 
�ل��ل��وم �ىل جهة حم���ددة ويف  يوجها 
بغد�د  من  �لقريب  ليربتي  مع�شكر 
و�ل����ذي ن��ق��ل �ل��ي��ه ث��الث��ة �لف من 
كانو�  �لذين  �لير�نيني  �ملعار�شني 
يقيمون يف مع�شكر ��شرف، �علن عدد 
�لثنني  �لي��ر�ن��ي��ني  �ملعار�شني  م��ن 
�ل�شر�ب عن �لطعام �حتجاجا على 

�لعنف.

و�شكل رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي نوري 
عملها  ب����د�أت  حتقيق  جل��ن��ة  �مل��ال��ك��ي 
يف وق���ت م��ت��اخ��ر م��ن م�����ش��اء �لح���د، 
ب��ح�����ش��ب ع��ل��ي �مل���و����ش���وي �مل�����ش��ت�����ش��ار 

�لعالمي لرئي�س �لوزر�ء.
�لتابعة  �لالجئني  مفو�شية  و�د�ن��ت 
�ع��ادة  ع��ن  �مل�شوؤولة  �ملتحدة  ل��المم 
ت��وط��ني ون��ق��ل �ل��الج��ئ��ني �ىل خ��ارج 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  �ل��ع��ر�ق وك��ذل��ك 

لق�شاء  �ل��ت��اب��ع��ة  م��ام��ة،  منطقة  يف 
�ل��دب�����س، ���ش��م��ال غ���رب ك���رك���وك، ما 

�أ�شفر عن �إ�شابة جنديني بجروح .
�ىل  �شارعت  �أمنية  ق��وة  �أن  و�أ���ش��اف 
م��ن��ط��ق��ة �حل���ادث���ة، ونقلت  ت��ط��وي��ق 
�جلنديني �جلريحني �إىل م�شت�شفى 
ملعرفة  حتقيقاً  فتحت  فيما  قريب، 

�لظروف و�ملالب�شات.
تابع  ف��ري��ق  ت��وج��ه  ذل���ك،  يف غ�شون 
مع�شكر  �ىل  �م�����س  �مل��ت��ح��دة  ل���المم 
����ش��رف ���ش��م��ال ���ش��رق ب��غ��د�د و�ل���ذي 
لالطالع  �ير�نيني  معار�شني  ي�شم 
جماهدو  �تهم  �ن  بعد  �لو�شع  على 
بقتل ع�شر�ت  �لعر�قي  خلق �جلي�س 
م��ن��ه��م �لح������د �لم������ر �ل������ذي ن��ف��ت��ه 

�ل�شلطات �لعر�قية.
وق���ال���ت �ل��ي��ان��ا ن��ب��ع��ا �مل��ت��ح��دة با�شم 
�ن  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س  �مل��ت��ح��دة  �لمم 
ف��ري��ق��ا ت��اب��ع��ا ل���المم �مل��ت��ح��دة توجه 
�ىل �ملع�شكر يف وقت مبكر لريى ما 

ميكنه فعله هناك .
و�كدت �ملتحدثة �ن �لفريق �شي�شعى 
مل���ع���رف���ة �حل��ق��ي��ق��ة وم�����ا ج�����رى م��ن 
�حد�ث . و�تهمت منظمة جماهدي 
 52 خلق �لحد قو�ت عر�قية بقتل 
��شرف  مع�شكر  د�خ��ل  �ع�شائها  من 
يف حم��اف��ظ��ة دي�����اىل ع��ل��ى �حل����دود 
�لنار  وب��ا���ش��ر�م  �لي��ر�ن��ي��ة  �لعر�قية 

مب��م��ت��ل��ك��ات��ه��م ون����ف����ى م�������ش���وؤول���ون 
ع��ر�ق��ي��ون ن��ف��و� ذل���ك و�ك������دو� ع��دم 
دخول �ي جندي �ىل �ملع�شكر لكنهم 
�ق��رو� ب�شقوط قذ�ئف ه��اون ووقوع 
ناجمة عن  �ملع�شكر  د�خل  �نفجار�ت 
�ل�شلطات  وحت��دث��ت  وق���ود  ب��ر�م��ي��ل 
مقتل  عن  طبية  وم�شادر  �لعر�قية 
ث��الث��ة ج��ن��ود ع��ر�ق��ي��ني يف �ط���الق 

قذ�ئف هاون يف حميط �ملع�شكر.

•• بغداد-وكاالت:

�ن��ف��ج��رت ع��ب��وة ن��ا���ش��ف��ة �م�����س ل��دى 
م����رور م��وك��ب �ل��ق��ن�����ش��ل �ل��رك��ي يف 
حم���اف���ظ���ة ن���ي���ن���وى ع���ل���ى �ل��ط��ري��ق 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ب����ني م��دي��ن��ت��ي �مل��و���ش��ل 
وق��وع �شحايا، بح�شب  دون  و�رب��ي��ل، 
�مل�شادر  و�ف��ادت  دبلوما�شية  م�شادر 
�ن �لنفجار �لذي وقع د�خل مدينة 
�مل���و����ش���ل، �ح������دث �������ش�����ر�ر� م���ادي���ة 
�و�شرك  �لقن�شل  موكب  ب�شيار�ت 
ي���ل���م���از، �لرب������ع ع��ل��ى �ل���ط���ري���ق �ىل 
م��دي��ن��ة �رب���ي���ل ك����ربى م����دن �ق��ل��ي��م 

كرد�شتان.
�ذ� كان �لتفجري  ومن غري �لو��شح 
وق��ال  حت��دي��د�  �لقن�شل  ي�شتهدف 
دب��ل��وم��ا���ش��ي ت���رك���ي رف�������س �ل��ك�����ش��ف 
يوقع  مل  ب��ر���س  لفر�ن�س  ��شمه  ع��ن 
جرحى  ول  ���ش��ح��اي��ا،  �ي  �ل��ت��ف��ج��ري 
و��شاف �ن لي�س من �لو��شح �ن كان 
�لهجوم  �ن  �م  �مل�شتهدف  موكبنا هو 

كان ع�شو�ئيا .
يف حني قتل خم�شة ��شخا�س و��شيب 
�ربعة �آخرون بتفجريين �نتحاريني 
�لعر�ق  ��شتهدفا منزل قائد �شحوة 
�ل�����ش��ي��خ و�����ش����ام �حل��������رد�ن يف غ���رب 
ب��غ��د�د و�ل����ذي مل ي��ك��ن م���وج���ود� يف 
�فاد  ح�شبما  �لهجوم،  حلظة  �ملنزل 

املعار�سة التون�سية تعلن: 

لل�سرب حدود.. و التعبئة العامة يف الأفق..!
تاأجيل اجتماع الرتويكا احلاكمة واملنظمات الراعية للحوار

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ه���ل �ن��ت��ق��ل��ت �مل��ع��ار���ش��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
ل��ل�����ش��رع��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف �ن��ت��ظ��ار ل��ق��اء 
�حل�������ش���م �مل���ت���وّق���ع �ل����ي����وم �ل���ث���الث���اء 
و�ملنظمات  �حل��اك��م��ة  �ل��روي��ك��ا  ب��ني 

�لر�عية للحو�ر؟
�شوؤ�ل تربره مو�قف �ملعار�شة �ملعلنة 
�أم�س على �ثر لقاء جمع ر�أ�شا حربة 
�جلبهة  عن  �لهمامي  حمة  فريقها 
�ل�شعبية و�لباجي قايد �ل�شب�شي عن 

حزب ند�ء تون�س .

يكفي من هدر الوقت
تون�س  ن���د�ء  ح��رك��ة  رئي�س  دع��ا  فقد 
�لباجي �لقائد �ل�شب�شي عقب لقائه 
�ل�شعبية  للجبهة  �لر�شمي  بالناطق 
�لثنني  �أم�س  �شباح  �لهمامي  حمة 
لإن���ه���اء  و������ش����ح  �أج������ل  �إىل حت���دي���د 
م��ف��او���ش��ات �حل������و�ر �ل���وط���ن���ي لكي 
تلتزم به كل �لأطر�ف �ل�شيا�شية دون 
م�شيعة للوقت ح�شب قوله.و�أ�شاف 
���ش��اأن  يف  �ل���ت���ف���او����س  �أن  �ل�����ش��ب�����ش��ي 
و�لت�شاور  �لر�هنة  �ل�شيا�شية  �لأزمة 
�ل�شيا�شية  �لأط����ي����اف  خم��ت��ل��ف  م���ع 
يجب  ل  �لوطني  �حل��و�ر  ومنظمات 
�أن يكون م��ربر� لالإطالة يف �حل��و�ر 
و�أن  ب�شيطة  جزئيات  يف  و�لتناق�س 
ل  و�لق��ت�����ش��ادي  �ل�شيا�شي  �ل��و���ش��ع 
ي�شمح باإ�شاعة �لوقت يف �لبحث عن 

حلول.
ند�ء  �إن حركة  �ل�شب�شي قوله  وتابع 
ت��ون�����س م��ت��ف��ق��ة م���ع ج��ب��ه��ة �لإن���ق���اذ 
�لتحركات  ��شتكمال  على  �ل��وط��ن��ي 
�لحتجاجية �ملطالبة بحل �حلكومة 
رب�ح  وحم�����اولت  �ملن�اور�ت  �أن  قائال 
�ل���وق�������ت ل���ن جت��ع��ل ج��ب��ه��ة �لإن���ق���اذ 

تر�جع عن  مطلب حّل �حلكومة.
ويف خ�شو�س تنوع �ملبادر�ت �ل�شيا�شية 
�ل�شيا�شية  لزم����ة  ك��ح��ل  �مل��ق��رح��ة 
ق���ال �ل��ب��اج��ي �ل��ق��ائ��د �ل�����ش��ب�����ش��ي �أن 
بالطرف  يهتم  لن  �لتون�شي  �ل�شعب 
�هتمامه  بقدر  مبادرة  �ق��رح  �ل��ذي 
وجناعتها  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  مب�شامني 
جميع  يتخلى  �أن  �شرورة  �إىل  د�عيا 
و�شفها  ما  عن  �ل�شيا�شّيني  �لفرقاء 
و�حل�شابات  و�ل�شكليات  باجلزئيات 

و�أ�شاف ق�شيلة: �شنعمل بكل �ل�شبل 
�ل�شلمية لتحقيق مطالبنا �مل�شروعة 
ولن ن�شت�شلم �أبد� �أمام �لقمع و�لعناد. 
�لم�شار  لح��ركة  �لعام  �لمن�شق  وقال 
�لج���ت���م���اع���ي و�ل����ق����ي����ادي يف ج��ب��ه��ة 
�لإنقاذ �شمر بالطيب خماطبا حركة 
�لنه�شة: ف�شلتم يف �حلكم فاجنحو� 

يف �لرحيل.
تون�س  ت��ه��د�أ  لن  بالطيب  و�أ����ش���اف   
�لح�����ك�����ومة  ه�������ذه  رح�ل  ب����ع����د  �ل 
�ن����ه على ح��رك��ة  �ل��ف��ا���ش��ل��ة م�������ش���ّدد� 
و�لكر��شي  �ل�شلطة  ن�شيان  �لنه�شة 

و�ملالو�لتفكري يف م�شلحة نون�س.
�ل��ت��ون�����ش��ي��ون  ب��ال��ط��ي��ب  �شمر  وقال 
ل��رح��ي��ل  ت��اري��خ��ي��ة  فر�شة  منحو� 
�حلكومة بطريقة �شلمة م�شفا على 
�لفر�شة  ه���ذه  ����ش��ت��غ��الل  �لح���ك���ومة 

و�ن. قبل فو�ت �لأ

الباجي ونداء
 تون�س يف ال�سدارة

على �شعيد �آخر بنّي  �آخر ��شتطالع 
ل���ل���ر�أي ق����ام ب���ه �مل��ع��ه��د �جل��م��ه��وري 
�ل���������دويل �لأم�����ري�����ك�����ي ب��خ�����ش��و���س 
�أن  �ل�شيا�شية و�لقت�شادية  �لأو�شاع 
ي��ن��وون  �لتون�شيني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   22
�لت�شويت حلركة ند�ء تون�س  و16 
باملائة للنه�شة و6 باملائة للجبهة و 
2 باملائة لكل من �حلزب �جلمهوري 
و�لتكتل و 1 باملائة للموؤمتر من �جل 

�جلمهورية و�لأمان ووفاء و�مل�شار.
وت�شدر �لباجي قايد �ل�شب�شي زعيم 
حركة ند�ء تون�س �ملرتبة �لأوىل من 
�شعبية  لها  �ل�شخ�شيات  �أك���ر  ب��ني 
يليه  باملائة   18 بن�شبة  �لرئا�شة  يف 
بن�شبة  �لنه�شة  حركة  عن  �جلبايل 
11 باملائة يليه �لهمامي عن �جلبهة 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة ب��ن�����ش��ب��ة 5 ب��امل��ائ��ة وي��ل��ي��ه 
�ل��ع��ري�����س ع���ن �ل��ن��ه�����ش��ة ب��ن�����ش��ب��ة 4 
�لر�أي  ��شتطالع  ل  تو�شّ كما  باملائة. 
�لتون�شيني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   77 �أن  �إىل 
يعتربون �أّن �لبالد ت�شري يف �لطريق 
تون�س  �أّن  ي��رون  باملائة  و37  �خلطاأ 
لي�شت دولة دميقر�طية و 40 باملائة 
غري ر��شني باملرة عن �أد�ء �حلكومة 
�ل��و���ش��ع  �أن  ي������رون  ب���امل���ائ���ة   52 و 

�لقت�شادي �شيئ جد�.

�لأح�����د م��ق��رح��ات �مل��ع��ار���ش��ة �ل��ت��ي 
�لر�عية  �ملنظمات  �إىل  بها  تقدمت 
ل��ل��ح��و�ر �ل��وط��ن��ي، وط��ال��ب��ت مبهلة 
من �لوقت ملزيد �لت�شاور مع روؤ�شاء 

�أحز�بهم بخ�شو�س هذه �ملقرحات
وي��ذك��ر �أّن �لأم����ني �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
�لعبا�شي  ح�شني  لل�شغل  �لتون�شي 
و�شاحب مبادرة �خلروج من �لأزمة 
ك����ان ق���د دع����ا ك����اّل م���ن �ل���روي���ك���ا و 
�أكر ما ميكن  �إيل تقدمي  �ملعار�شة 
موؤملة  كانت  و�ن  �لتنازلت حتى  من 

و موجعة ح�شب تعبريه .
و�عترب �لناطق �لر�شمي با�شم حزب 
نقطة  �أن  على  ب��ن��ور  حممد  �لتكتل 
�خلالف بني �لرويكا و�ملعار�شة هي 
بال�شتقالة  �لتز�م �حلكومة  �شرورة 
يف مدة ل تتجاوز �ل� 15 يوما، وفى 
�شورة عدم �لتفاق على هذ� �ل�شرط 
فاإن �حلكومة تعترب نف�شها م�شتقيلة 

�آلّيا بعد مرور هذه �ملدة �لزمنّية .
�أن نقطة �خل��الف  �إىل  ب��ّن��ور  و�أ���ش��ار 
هذه  كانت �شببا يف رف�س �لئتالف 
�حل��اك��م مل��ق��رح��ات �مل��ع��ار���ش�����ة وف��ق 

تعبريه.

ارحلوا قبل فوات الأوان 
لكن �شرب �ملعار�شة على ما يبدو بد� 
ينفد و�أعلنت �نتهاء �شقف تنازلتها 
وب��������د�أت ت�����ش��ت��ع��ّد حل������ر�ك �مل��رح��ل��ة 
قال  �ل�������ش���ي���اق  ه�����ذ�  ويف  �ل����ق����ادم����ة. 
�لنائب �ملن�شحب و�لقيادي يف جبهة 
�جلبهة  �إّن  ق�شيلة  خمي�س  �لإن��ق��اذ 
���ش��ت��ع��م��ل على ت��ن��ظ��ي��م م�����ش��رية ي��وم 
على  رد�  وذلك  �جل���اري  �شبتمبر   7
تعنت �ل�شلطة تجاه �ملطالب �لعادلة 

باإ�شقاط �لحكومة.

حل  �إىل  للتو�شل  �ل�شيقة  �حلزبية 
م�شلحة  �أج��ل  من  �لر�هنة  ل��الأزم��ة 

تون�س ح�شب قوله.
�لر�شمي  �لناطق  ومن جانبه طالب 
�ل��ه��م��ام��ي  ح��ّم��ة  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  للجبهة 
�أقرب  يف  �حلكومة  ��شتقالة  باإعالن 
�لآج�������ال ل��ي��ت��م �ل�������ش���روع يف ت��ك��وي��ن 
ظرف  يف  م�شتقلة  ك��ف��اء�ت  حكومة 

15 يوما على حد قوله.
15 يوما  �أن م��دة  �لهمامي  و�أ���ش��اف 
حكومة  تركيبة  يف  للتفاو�س  كافية 
�لكفاء�ت و ت�شكيلها لت�شتلم مقاليد 
�حل��ك��م م��ن ح��ك��وم��ة �ل��روي��ك��ا دون 
�ل����وق����وع يف �ل����ف����ر�غ �ل�����ش��ي��ا���ش��ي ثم 
�ل��ت��وج��ه نحو حت��دي��د ت��اري��خ لإن��ه��اء 

�أعمال �لتاأ�شي�شي.
�أن يكون  ب��د  �أن����ه ل  ك��م��ا ق���ال ح��ّم��ة 
تعو�س  �لتي  �ل��ك��ف��اء�ت  حكومة  دور 
ح��ك��وم��ة �ل��روي��ك��ا حم���دد ب��اأه��د�ف 
وتو�ريخ حتى ل حتيد هذه �حلكومة 

عن مهامها.
للجبهة  �ل��ر���ش��م��ي  �ل���ن���اط���ق  و�ك�����د 
�لنه�شة  حركة  تو��شل  �أن  �ل�شعبية 
رغم  �لإد�ري�����ة  �لتعيينات  �إج����ر�ء  يف 
�عر�فها بالأزمة يوؤكد عدم جديتها 
ه��و دليل على  و  �لوطني  يف �حل���و�ر 
دخولها يف مفاو�شات �حلو�ر بهدف 

�إ�شاعة �لوقت و �ملماطلة حد قوله.
�لتعيينات لز�لت  �إن  �لهمامي  وقال 
متو��شلة �إىل حد �ليوم رغم تو�فق 
على  �ل�شيا�شية  �لأط���ي���اف  خمتلف 
م��ط��ل��ب �إل���غ���اء �ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات �حل��زب��ي��ة 
�لتي تعترب من �أهم م�شامني مبادرة 

�لحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل. 
تعبئة  �إىل  �لهمامي  ح��ّم��ة  دع��ا  كما 
���ش��ل��م��ي��ة م���دن���ي���ة ي�����وم 7 ���ش��ب��ت��م��رب 

ما �أورده بيان �حتاد �ل�شغل.
�أن  مفادها  �لأن��ب��اء  بع�س  وت�شّربت 
�ملن�شف  �مل��وؤق��ت  �لتون�شي  �لرئي�س 
�مل����رزوق����ي ع����رّب ع���ن ن��ي��ت��ه ح�����ش��ور 
�ج���ت���م���اع �ل���روي���ك���ا م���ع �ل��رب��اع��ي��ة 
يكون  �ملوؤمتر وقد  ليقود وفد حزب 
�ليوم  �ىل  تاأجيله  �أج���ل  م��ن  ت��دخ��ل 
�ملوؤقت  �لرئي�س  ف��اإن  ه��ذ�  مت  و�إذ�   .
ي��ك��ون ق���د خ���رج ع���ن ح���ي���اده وخ���رق 

�حلاكمة على تاأجيل لقائهم �ملربمج 
ب��ع��د ظ��ه��ر �م�����س �ىل ���ش��ب��اح �ل��ي��وم 
�مل�����ش��اور�ت  ت��و����ش��ل  �ل��ث��الث��اء ب�شبب 
���ش��ل��ب �ل���روي���ك���ا وق���ي���اد�ت���ه���ا ل��ل��رّد 
�ملعار�شة  م��ق��رح��ات  ع��ل��ى  �ل��ن��ه��ائ��ي 

لإنهاء �لأزمة �ل�شيا�شية.
�أجل  من  مهما  �للقاء  هذ�  و�شيكون 
�لإ����ش���ر�ع ب��اإي��ج��اد �حل��ل��ول و�خل���روج 
وفق  �لر�هنة  �ل�شيا�شية  �لأزم��ة  من 

�أربعينية  �إح��ي��اء  مبنا�شبة  �جل����اري 
�ل��ف��ق��ي��د حم��م��د �ل��رب�ه��م��ي و ذل��ك 
على  �لإنقاذ  جبهة  �أه��د�ف  لتحقيق 

حد تعبريه.

تاأجيل جل�سة حوار
بعد  ه��ذه  �ملعار�شة  م��و�ق��ف  وج���اءت 
�ت���ف���اق مم��ث��ل��و �مل��ن��ظ��م��ات �ل��ر�ع��ي��ة 
ل��ل��ح��و�ر ومم��ّث��ل��و �أح�����ز�ب �ل��روي��ك��ا 

�ل���ق���ان���ون �مل��ن��ظ��م ل��ل�����ش��ل��ط��ات �ل���ذي 
باإ�شناده رئا�شة �جلمهورية ي�شرط 
�إّل   . ح��زب��ه  ق���ي���ادة  ع���ن  ي��ت��خ��ل��ى  �أن 
غياب  �إّن  ق��ال��ت  �أخ����رى  م�����ش��ادر  �أّن 
�ملرزوقي  يف �إجازة حال دون تن�شيق 
موقف  لتحديد  معه  حزبه  ق��ي��اد�ت 
حزب �ملوؤمتر �لنهائي من مقرحات 

�ملعار�شة مما حّتم �لتاجيل.
رف�شت  �لرويكا  �أح���ز�ب  �أن  وي�شار 

�ل�شب�شي و�لهمامي ر�أ�شا حربة فريق �ملعار�شة

�سريلنكا تتهم بيلي بتجاوز تفوي�سها
•• كولومبو-ا ف ب:

�ملفو�شة  على  عنيفا  هجوما  �ل�شريالنكية  �حلكومة  �شنت 
�ملتحدة نايف بيالي متهمة  �لعليا حلقوق �لن�شان يف �لمم 
�ياها بتجاوز تفوي�شها ، وذلك غد�ة �تهام �مل�شوؤولة �لممية 
نظام  �ىل  �لخ��ر  بعد  يوما  بالتحول  �ل�شريالنكي  �لنظام 
�ىل  زي����ارة  �ل�شبت  �ختتمت  �ل��ت��ي  ب��ي��الي  وك��ان��ت  ت�شلطي. 
�ملوجهة  �لتهامات  للتحقيق يف  ��شبوعا  ��شتمرت  �شريالنكا 
�لهلية  �حل��رب  ح��رب خ��الل  بارتكاب جر�ئم  �ىل �حلكومة 
�لتي �نتهت يف �يار-مايو 2009، �عربت عن قلقها �لعميق 
ملا ر�شدته من موؤ�شر�ت تدل على حتول �لنظام يف �شريالنكا 

�لنظام يف �شريالنكا نحو �لت�شلط ي�شكل �عالنا �شيا�شيا من 
و��شافت   . تفوي�شها  و��شح  ب�شكل  يتجاوز  ما  وه��و  جانبها 
�حلكومة �ن �ي حكم على طريقة �د�رة �لبالد يجب �ن يرك 
ملو�طني �شريالنكا، بدل من تقدميه ب�شورة كاريكاتورية من 
قبل ��شخا�س من خارج �لبالد متاأثرين مب�شالح �شخ�شية 
تبنى  �ملتحدة  لالمم  �لتابع  �لن�شان  حقوق  جمل�س  وك��ان   .
يف �آذ�ر-مار�س 2012 قر�ر�ً مدعوماً من �لوليات �ملتحدة 
�نتهاكات  ح��ول  ج��دي  حتقيق  �ج���ر�ء  �شريالنكا  م��ن  يطلب 
ورف�شت  �لتاميل.  متمردي  م��ع  �ل��ن��ز�ع  يف  �لن�����ش��ان  حقوق 
بحاجة  بانها  متذرعة  �لقر�ر  ه��ذ�  �ل�شريالنكية  �ل�شلطات 

لوقت كي تتمكن من �لقيام بتحقيقها �خلا�س.

�كر فاكر نحو �لت�شلط . و��شافت �ن قادة ع�شكريني عمدو� 
�ىل م�شايقة كهنة و�شحافيني و��شخا�س �آخرين وتهديدهم 
لنهم حتدثو� �ليها و�ىل فريقها. ويف لهجة قا�شية نادر� ما 
مثلي  ل�شخ�س  دع��وة  توجهون  ل  بيالي  قالت  ت�شتخدمها، 
للمجيء ومن ثم تفعلون هكذ� �مور هذ� �لنوع من �لت�شييق 
تتم  ما  غالبا  بلد  �شريالنكا،  يف  ير�شخ  �نه  يبدو  و�ملر�قبة 
ب�شورة  ��شكاتها  يتم  حتى  �و  �لنتقاد  �أ�شو�ت  مهاجمة  فيه 
د�ئمة . و�لحد ردت كولومبو على �ملفو�شية �لعليا، متهمة 
�ياها بانتهاك �لقو�عد �ل�شا�شية �لتي يتعني على �ي موظف 
�ل�شريالنكية  وقالت �حلكومة  �ملتحدة �حر�مها.  يف �لمم 
ت��دل على حتول  موؤ�شر�ت  بيالي عن  ذكرته  ما  �ن  بيان  يف 
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عن فئة التعريف بال�سرتاتيجيات احلكومية ال�ساملة للع�سر الرقمي

مركز ات�سال حكومة اأبوظبي يفوز باملركز الأول يف جائزة الأمم املتحدة الدولية 

�سركات �سرق اأو�سطية تبني اأن �سعف اللغة امل�ستخدمة 
واأخطاء يف ال�سر الذاتية من اأبرز العوائق اأمام التوظيف

تربيد تطلق برناجمًا تدريبيًا لطلبة اجلامعات 
لتاأهيلهم للعمل يف القطاع اخلا�س

•• اأبوظبي -وام:

للتدريب  برناجما  �م�س  تربيد  �مل��رك��زي  للتربيد  �لوطنية  �ل�شركة  �أطلقت 
يهدف �إىل �إعد�د وتاأهيل �لطلبة �ملو�طنني يف �لكليات و�جلامعات �حلكومية 
�ملقبل  �لدر��شي  �لعام  بها خالل  �لعمل  يبد�أ  �لتي  �ملبادرة  �لدولة. وتهدف  يف 
يف  للعمل  و�إعد�دهم  �جلامعات  طلبة  مهار�ت  تنمية  �إىل   2014-2013
�لنظرية  �مل��و�د  من  للطلبة  خا�شا  تدريبا  �لربنامج  ي�شمل  �خلا�س.  �لقطاع 
و�لعملية �إ�شافة �إىل �شل�شلة من �ملحا�شر�ت يلقيها جمموعة من �أبرز �لإد�ريني 
يف تربيد و�لقيام بجولت ميد�نية يف �ملحطات �لتابعة لل�شركة بهدف �إكت�شاب 
�خلربة �لعملية يف جمال قطاع تربيد �ملناطق تنفذ تربيد �لربنامج بالتعاون 
�ل��دول��ة ت�شمل جامعة �لإم���ار�ت  �أب���رز �ملوؤ�ش�شات �لأك��ادمي��ي��ة يف  م��ع ع��دد م��ن 
�لعربية �ملتحدة وكليات �لتقنية �لعليا وجامعات ز�يد و�أبوظبي وخليفة و�أعرب 
باإطالق  �شعادته  عن  تربيد  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ثابت  ح�شني  جا�شم 
�ملبادرة �لتي ت�شهم يف خلق فر�س مهنية للطالب وقال �إن �لربنامج يهدف �إىل 
تعريف �لطلبة بفر�س �لعمل �ملتنوعة و�ملتوفرة يف �لقطاع �خلا�س و�لنو�حي 
�لتقنية و�لهند�شية �ملعتمدة يف قطاع تربيد �ملناطق و �لذي يلعب دور� هاما 
يف تعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة يف دولة �لإمار�ت و�أ�شاف نرغب مبتابعة �لطلبة 
و�لعملية  �لأ�شا�شية  �خل��رب�ت  ومنحهم  مو�هبهم  وتعزيز  مهار�تهم  لتطوير 

�لالزمة للدخول يف �ش�����وق �لعمل و�لرتقاء يف م�شريتهم �ملهنية . 

•• اأبوظبي-الفجر:

فاز مركز �ت�شال حكومة �أبوظبي 
�أب��وظ��ب��ي لالأنظمة  مل��رك��ز  �ل��ت��اب��ع 
باملركز  و�ملعلومات  �لإل��ك��رون��ي��ة 
�مل��ت��ح��دة  �لأمم  ج���ائ���زة  يف  �لأول 
�ل����دول����ي����ة ع�����ن ف���ئ���ة �ل���ت���ع���ري���ف 
ب���ال����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ات �حل��ك��وم��ي��ة 
�لأمر   ، �لرقمي  للع�شر  �ل�شاملة 
�أن ي��ع��زز مكانة  �ل���ذي م��ن ���ش��اأن��ه 
ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ادي��ة على 
خ�����ارط�����ة �حل����ك����وم����ات �ل���ع���امل���ي���ة 

�ملتميزة.
وق�����د ق�����ام وك���ي���ل �لأم�������ني �ل���ع���ام 
ل�����������الأمم �مل�����ت�����ح�����دة ل����ل���������ش����وؤون 
�لق��ت�����ش��ادي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة وو 
ر����ش��د  ���ش��ع��ادة  بت�شليم  ب���و  ه��ون��غ 
لحج �ملن�شوري مدير عام مركز 
�لإلكرونية  لالأنظمة  �أب��وظ��ب��ي 
و�مل����ع����ل����وم����ات �جل������ائ������زة خ����الل 
للخدمات  �ملتحدة  �لأمم  منتدى 
�لعامة �لذي �نطلقت فعالياته يف 
دولة  مب�شاركة  �لبحرين،  مملكة 
وعدد  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت 

كبري من م�شوؤويل �لأمم �ملتحدة، 
ووزر�ء  وح��ك��وم��ات  دول  وروؤ����ش���اء 
وك���ب���ار �مل�������ش���وؤول���ني �حل��ك��وم��ي��ني 
وروؤ�شاء �لبلديات على �ل�شعيدين 
�لإقليمي و�لدويل، يزيد عددهم 

عن 700 م�شوؤول. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذ� �لإجن�����از ق��ال 
�إن  �ملن�شوري،  لحج  ر��شد  �شعادة 
فوز مركز �ت�شال حكومة �أبوظبي 
يعترب  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ب���ج���ائ���زة 
م��وؤ���ش��ر�ً و����ش��ح��اً ع��ل��ى �أن �مل��رك��ز 
ي�شهم وباعر�ف عاملي يف عملية 
حتقيق �لروؤية �حلكيمة ل�شاحب 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو 
�إمارة  حاكم  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�لقت�شادية  �هلل  حفظه  �أبوظبي 
وطني  �قت�شاد  بناء  �إىل  �لر�مية 
ق����ائ����م ع���ل���ى �مل����ع����رف����ة، ذل������ك �أن 
تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت 
�ل��ت��ي ت��ع��ت��رب حم���ور ع��م��ل م��رك��ز 
�لإلكرونية  لالأنظمة  �أب��وظ��ب��ي 
و�مل���ع���ل���وم���ات، ت��ع��ت��رب و�ح�����دة من 
�أه������م �ل���رك���ائ���ز �ل��ت��ن��م��وي��ة �ل��ت��ي 
�لقت�شادية  �أبوظبي  روؤي��ة  تدعم 

ت�شميمها  مت  و�ل���ت���ي  �ل���ع���م���الء 
ب��ح��ي��ث ت��ن��ا���ش��ب �ح���ت���ي���اج���ات كل 
جهة حكومية على حدة، و�لقدرة 
على زي��ادة م��و�رد �لدعم يف وقت 
ق�����ش��ري ل��ل��ح��م��الت �ل��روي��ج��ي��ة 
�خل��ا���ش��ة وم����ب����ادر�ت �ل��ت�����ش��وي��ق، 
و�ل�����ق�����درة ك���ذل���ك ع���ل���ى ت��و���ش��ع��ة 
�لد�خلية  �لعمالء  دع��م  عمليات 
م��ت��وف��رة ط��و�ل  لت�شبح  �حل��ال��ي��ة 
�أيام �لأ�شبوع وعلى مد�ر �ل�شاعة، 
بحيث  و�لتكيف  �لتو�شع  و�شهولة 
�أي��ة زي��ادة مفاجئة يف حجم  تلبي 

�ملكاملات �لو�ردة.
جو�ئز  بربنامج  يتعلق  فيما  �أم��ا 
�لعامة،  للخدمات  �ملتحدة  �لأمم 
هذ�  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أط��ل��ق��ت  فقد 
�لربنامج يف �لعام 2000، وذلك 
ب����ه����دف حت���ق���ي���ق جم���م���وع���ة م��ن 
تكرمي  يف،  تتمثل  �لتي  �لأه���د�ف 
وتعزيز  �ل��ع��ام  �لقطاع  يف  �لتميز 
وتعزيز  �لعامة؛  �خلدمات  مكانة 
�ل���ث���ق���ة ب���احل���ك���وم���ة؛ و�ك��ت�����ش��اف 
�لب��ت��ك��ار�ت يف جم���ال �حل��وك��م��ة؛ 
وج�����م�����ع وت���ع���م���ي���م �مل����م����ار�����ش����ات 

توؤكد  حيث  �لطموحة،   2030
ر�شالة �ملركز على �شرورة حتديث 
وتقدميها  �حلكومية  �خل��دم��ات 
مبتكرة  ب��ط��ري��ق��ة  �ل��ع��م��الء  �إىل 
�ملعلومات  تكنولوجيا  خ��الل  من 

و�لت�شالت .
و�أ�شاف �ملن�شوري �إن هذ� �لإجناز 
�ل�������ذي ي��ح��ق��ق��ه م����رك����ز �ت�������ش���ال 
تاأ�شي�شه  ب��ع��د  �أب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
ب��اأق��ل م��ن خ��م�����س ���ش��ن��و�ت يعترب 
�لكبرية  �جل��ه��ود  على  دليل  خ��ري 
تقدمها  �لتي  �ملتميزة  و�خلدمات 
كما  لعمالئها،  �أب��وظ��ب��ي  حكومة 
�ل��ف��وز ع��ل��ى م�شتوى  ي��وؤك��د ه���ذ� 
�ل��ت��ي يوفرها  �مل��ت��ق��دم  �خل��دم��ات 
�ملركز وب�شكل مبتكر وهو ما �أ�شهم 
تقدمها  �لتي  تعزيز �خلدمات  يف 

حكومة �أبوظبي للجمهور .
مي���ك���ن ل���ع���م���الء م���رك���ز �ت�����ش��ال 
�أبوظبي �لتمتع بخدمات  حكومة 
و��شعة ت�شمل، �لتو��شل مع وكالء 
من  و�ل�شتفادة  �لت�شال،  مركز 
و�لتقنيات  �لعمل  �آل��ي��ات  �أف�����ش��ل 
م��ع  �ل���ع���الق���ة  لإد�رة  �مل�����وح�����دة 

�لناجحة من �أجل �ل�شتفادة منها 
وتبنيها.

وتتوىل �إد�رة �ل�شوؤون �لقت�شادية 
�ملتحدة  �لأمم  يف  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
�جل��ائ��زة،  برنامج  على  �لإ���ش��ر�ف 
�ل��ف��ائ��زي��ن  �إىل  وت���ق���دم �جل���و�ئ���ز 
�لعام  �لأم���ني  قبل  م��ن  �شخ�شياً 
�جلائزة  ت�شتمل  �ملتحدة.  ل��الأمم 
ع���ل���ى خ���م�������س ف����ئ����ات ه������ي: ف��ئ��ة 
حت�شني تقدمي �خلدمات �لعامة؛ 
بال�شر�تيجيات  �لتعريف  وفئة 
�حل���ك���وم���ي���ة �ل�������ش���ام���ل���ة ل��ل��ع�����ش��ر 
لت�شليم  �لرويج  وفئة  �لرقمي؛ 
�لفو�رق  تر�عي  خدمات حكومية 
ب������ني �جل����ن���������ش����ني؛ وف�����ئ�����ة م��ن��ع 
وم��ك��اف��ح��ة �ل��ف�����ش��اد يف �خل��دم��ات 
يف  �مل�شاركة  تعزيز  وفئة  �لعامة؛ 
ق�����ر�ر�ت ���ش��ن��ع �ل�����ش��ي��ا���ش��ات ويتم 
عمليات  �إىل  �مل�����ش��ارك��ات  �إخ�����ش��اع 
ت��ق��ي��ي��م دق��ي��ق��ة، ي��ت��م ع��ل��ى �إث��ره��ا 
�خ����ت����ي����ار �ل���ف���ائ���زي���ن ب���اجل���و�ئ���ز 
ي��ح�����ش��ل �ل��ف��ائ��ز ب��ه��ذه �مل�����ش��اب��ق��ة 
على  �ملرموقة  �لدولية  �ل�شنوية 
عاملياً  و�لأه���م  �لأك���رب  ه��و  تقدير 

•• دبي-وام:

عن  �شدر  للر�أي  ��شتطالع  ك�شف 
�شركة خمت�شة يف قطاع �لتوظيف 
�ل��ل��غ��ة  �ج��������ادة  ���ش��ع��ف  �أن  �م�������س 
يف  �ملرتكبة  و�لأخطاء  �لإجنليزية 
بح�شب  �لذ�تية  �ل�شري  تخ�شي�س 
�أب��رز  من  هي  لها  �ملقدم  �لوظيفة 
�حل��و�ج��ز �ل��ت��ي ت��ق��ف ع��ائ��ق��ا �أم���ام 
�لباحثني عن وظائف يف �ل�شركات 
�ل�������ش���رق  م���ن���ط���ق���ة  �ل����ع����ام����ل����ة يف 

�لأو�����ش����ط. وب��ح�����ش��ب �ل���ش��ت��ط��الع 
�ل���ذي ���ش��در ع��ن م��وق��ع ب��ي��ت.ك��وم 
للتوظيف  موقع  �أك��رب  يعد  �ل��ذي 
�لأو������ش�����ط  �ل���������ش����رق  م���ن���ط���ق���ة  يف 
�ل�شركات  من  كبري�  ع��دد�  و�شمل 
�مل��ائ��ة منها  21.3يف  ف��اإن ح��و�يل 
�مل�شتخدمة  �للغة  �شعف  �أن  توؤكد 
يف �ل�����ش��ري �ل��ذ�ت��ي��ة ه��ي م��ن �أب���رز 
�لباحثون  بها  يقع  �لتي  �لأخ��ط��اء 
و�أ���ش��ار  �ملنطقة.  يف  �لوظائف  ع��ن 
�ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�����ش��ري  ت���ق���دمي  �أن  �إىل 

�ملتاحة  للوظيفة  �ملخ�ش�شة  غري 
ه����و ث�����اين �أك������رب �لأخ�����ط�����اء �ل��ت��ي 
�لوظائف  عن  �لباحثون  بها  يقع 
حني  يف  �مل���ائ���ة  يف   19.7 بن�شبة 
و�شعف  فيها  �ملبالغ  �ل��ع��ب��ار�ت  �أن 
�لنقاط  م��ن  �أي�شا  ه��ي  �ل�شياغة 
�لتي �شملها �ل�شتطالع بالإ�شافة 
و�إه��م��ال  �لركيز  يف  �ل�شعف  �إىل 
�ل��رئ��ي�����ش��ة. وق����ال �شهيل  �ل��ن��ق��اط 
للمبيعات  �لرئي�س  نائب  م�شري 
�شحايف  ت�شريح  يف  ك��وم  ب��ي��ت.  يف 

ل���ه �أن �ل�����ش��رية �ل��ذ�ت��ي��ة �جل��ي��دة 
هي جو�ز �شفر �لباحث عن �لعمل 
 .. للتوظيف  �ل�شاعية  لل�شركات 
�إد�رة �ملوقع �شتقوم  �أن  م�شري� �إىل 
خالل م�شاركتها يف معر�س جناح 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ت���دري���ب و�ل��وظ��ائ��ف 
 29 يف  �أب��وظ��ب��ي  يف  �شيقام  �ل���ذي 

من �ل�شهر �ملقبل �شت�شلط �ل�شوء 
ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �ل�������ش���رية �ل���ذ�ت���ي���ة 
�جليدة و�شتقدم �لن�شح و�مل�شاعدة 
�لأمثل  �لطريقة  يف  و�لتو�شيات 
ل��ل��ب��ح��ث ع���ن �ل���وظ���ائ���ف وك��ي��ف��ي��ة 
وتقنيات  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�����ش��رية  ك��ت��اب��ة 

�إجر�ء مقابالت ناجحة . 

�إىل  �لتي تخدمها  �ملطار�ت  دناتا بو�شول عدد  م�شرية 
لتو�شيع  �ملتو��شلة  خططنا  �إطار  يف  ذلك  وياأتي   75
عملياتنا �خلارجية. و�أ�شاف �ن فريق دناتا يف �لفلبني 
�أرق��ى  ت��ق��دمي  يف  عالية  و�شمعة  مم��ت��از  ب�شجل  يحظى 
�ل��دويل يف  �أكينو  نينوي  لعمالئنا يف مطار  �خل��دم��ات 
ك��الرك  مطار  �إىل  خدماتنا  مل��د  �أهلنا  م��ا  وه��و  مانيال 
�لدويل. وقدم فريق دناتا �لذي بد�أ عملياته يف �لفلبني 
على  يزيد  مل��ا  �أر�شية  مناولة  خ��دم��ات   1999 ع��ام  يف 
2 ر1 مليون م�شافر خالل �لعام �ملا�شي و�شوف تقوم 
دناتا بتوظيف 30 �شخ�شا خلدمة عملياتها �جلديدة 

يف مطار كالرك �لدويل .

•• دبي-وام:

�أعلنت دناتا �م�س �أنها �شتبد�أ يف تقدمي خدمات �ملناولة 
�لفلبني لي�شبح  �ل��دويل يف  ك��الرك  �لأر�شية يف مطار 
بذلك �ملطار رقم 75 لعملياتها و�لثاين يف �لفلبني بعد 
�ل��دويل منطقة مانيال  مانيال. ويخدم مطار كالرك 
�لكربى ومناطق لوزون �ل�شمالية .. و�شوف تبا�شر دناتا 
عملياتها يف هذ� �ملطار بخدمة رحالت طري�ن �لإمار�ت 
�ليومية �لتي �شتنطلق يف 1 �أكتوبر �ملقبل. وقال غاري 
�ن  �لإم��ار�ت  دناتا وخدمات جمموعة  رئي�س  ت�شامبان 
�ل��دويل يد�شن حمطة مهمة يف  دخولنا مطار كالرك 

الفلبيني الدويل  كلرك  ان�سمام  بعد  دناتا  تخدمها  مطارا   75

و�لعالمات  �لرجمة  خلدمات  لطايفة  �لت�شجيل/�شو�شن  وكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 
�لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 162741     بتاريخ : 20 /09 /2011م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:  بنك �أبوظبي �لتجاري )�شركة م�شاهمة عامة(
وعنو�نه: �أبوظبي - �شارع �ل�شالم - بناية هالل مبارك �ملن�شوري    

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتامني - �ل�شئون �لتمويلية - �ل�شئون �ملالية- �ل�شئون �لعقارية.

Insurance - Financial Affairs- Monetary Affairs-Real Estate Affairs
�لو�ق�عة بالفئة: 36

�لأزرق  باللون   C،S،H �لأح��رف  كتابة  مع   PROCASH كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
وكتابة �لأحرف P،R،O باللون �لأ�شود وحرف A مكتوب ب�شكل خا�س على �شكل مثلثني مائلني ناق�شي 

�شلع متد�خلني باللون �لأ�شود من فوق و�لأحمر حتت كما يظهر بال�شكل �عاله.
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  3  �سبتمرب 2013 العدد 10886

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

�ملودعة حتت رقم : 173846   بتاريخ :2012/5/17م
با�ش��م:  �شركة �عمار �لعقارية - �شركة م�شاهمة عامة
وعنو�نه: �س.ب 9440 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : خدمات تنظيم متويل �لرهن �لعقاري �لقر��س �مل�شمون 
ترتيب �لقرو�س خدمات �ل�شتثمار �لعقاري جميع �خلدمات �ملذكورة يف �ت�شال مع وكعامل م�شاعد لت�شجيل 
�لتطور�ت يف �مللكية و�ي ترتيب �و �لت�شرف فيها �و �لتعامل معها تاأجري �لقامة �ملوؤقته و�ملباين �د�رة �لبيع 
بالتجزئة و�لتاأجري و�ل�شم�شرة للممتلكات خدمات �لعقار�ت تقييم �لعقار�ت خدمات وكالت �لعقار�ت �د�رة 

�لعقار�ت ت�شويق �ملمتلكات خدمات �ل�شت�شار�ت و�لن�شح و�ملعلومات �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �عاله.
�لو�ق�عة بالفئة: 36

و�شف �لعالمة:  عبارة عن �لكلمة �لالتينية Panorama كتبت باللون �ل�شود كما بال�شكل �ملرفق .
على من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �سبتمرب 2013 العدد 10885    

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:  56443
با�شم: �شركة �لبنار �لتجارية �س.ذ.م.م

وعنو�نه: �ل�شارقة/ �ملنطقة  �ل�شناعية رقم 15/ 
�س ب : 24317/ ت: 050/6516238

و�مل�شجلة حتت رقم : )45560( بتاريخ 2004/3/3
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف: 
2013/10/13 وحتى تاريخ 2023/10/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الثالثاء  3  �سبتمرب 2013 العدد 10886

فعاليات موؤمتر داتاماتك�س جيتك�س تنطلق خلل اأكتوبر يف دبي
وح��م��اي��ة  �أم����ن  �مل�����ش��اري��ع  و�إد�رة  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  و 
وم���در�ء  �لل��ك��رون��ي��ة  �خل��دم��ات  ت��ط��وي��ر  و  �ل�شبكات 
�شبكات  بجانب  �لإل��ك��رون��ي��ة  �لأر���ش��ف��ة  �لفني  �ل��دع��م 
من  وع��دد  و�لتطوير  �لبحوث  و�لت�شالت  �ملعلومات 
و�ل�شرطة  �مل�شلحة  �لقو�ت  يف  �ملعلومات  تقنية  م��در�ء 
�ملتعددة  �لو�شائط  وم�شممي  و�لأن��ظ��م��ة  �لتطبيقات 
�ىل  �إ�شافة  �لبيانات  وقو�عد  �ملعلومات  نظم  وحمللي 
علي  �ل�شيد  �أك���د  جانبه  م��ن  ومهند�شني.  م��ربجم��ني 
�ملوؤ�ش�شات  د�تاماتك�س..�أن م�شاركة  �لكمايل مدير عام 
تعد ذ�ت �أهمية كبرية يف �إجناح �ملوؤمتر من خالل طرح 
�أفكارها و�أبحاثها بهدف �إحد�ث طفرة جديدة يف قطاع 
�لت�شالت وتقنية �ملعلومات و�خلدمات �للكرونية..
وحر�شا منها على مو�كبة �لتطور �لتكنولوجي خا�شة 
�لأعمال..بينما  وقطاع  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  �أروقة  يف 
�لدولية  �لوفود  مع  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  م�شاركة  تتيح 
�ملعلومات  تكنولوجيا  �أحدث تطبيقات  ملناق�شة  فر�شة 
�لكمايل  و�أ���ش��ار   . �خل��رب�ت  وتبادل  ونقل  و�لت�شالت 
�ملعلومات  لتكنولوجيا  د�تاماتك�س جيتك�س  موؤمتر  �أن 
و�لت�شالت �أثبت وجوده كحدث عاملي يتمتع بح�شور 
ملتقى  ب��اع��ت��ب��اره  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  ك��ب��ري يف منطقة 
و�لت�����ش��الت.  �مل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  خل���رب�ء  �شنويا 
من  باتت  و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  �أن  و�أك��د 
�لعامل  دول  يف  �لقت�شاد  لتقدم  �لرئي�شية  �ل��ع��و�م��ل 
�لتقدم  ومعايري  �أ�ش�س  ر�شم  يف  فاعليتها  �أثبتت  حيث 
�ملالية  �لعاملية  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة  يف  �لتكنولوجي 
و�شناع  �حلكومة  �أن  يذكر  و�لجتماعية.  �لقت�شادية 
�ل���ق���ر�ر ����ش��ت��ط��اع��و� خ���الل �ل��ف��رة �ل�����ش��اب��ق��ة توظيف 
مب�شاركة  و�لت�����ش��الت  �ملعلومات  تكنولوجيا  ف��و�ئ��د 
قطاع �لأعمال يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط �لتي �أدت �ىل 
�تخاذ �لتد�بري �لالزمة نحو و�شع خطة ��شر�تيجية 
�لنظم  مع  �لتفاعل  ل�شتمر�ر  وعناية  بدقة  م�شممة 

�حلديثة.

•• دبي-وام:

فعاليات  �ل���ق���ادم  �أك��ت��وب��ر  �شهر  م��ن   20 ي���وم  تنطلق 
�أي��ام  �أربعة  ي�شتمر  �ل��ذي  جيتك�س  د�تاماتك�س  موؤمتر 
�مللتقى  وي�شتهدف   . دب���ي  يف  ث���اين  دو���ش��ي��ت  ف��ن��دق  يف 
�ل�����ش��ن��وي �ل�����ش��وق �لم���ار�ت���ي���ة وخ������رب�ء ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لأو���ش��ط..  �ل�شرق  منطقة  يف  و�لت�����ش��الت  �ملعلومات 
تكنولوجيا  �شهدتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ور�ت  ي��ن��اق�����س  فيما 
�ملعلومات و�لت�شالت يف �ل�شنو�ت �لأخرية مع كيفية 
نقل وتد�ول مفاهيم جديدة على نطاق �أو�شع من قبل 
�لأد�ة  �لأعمال بو�شفهما  �ملوؤ�ش�شات �حلكومية وقطاع 
يتنا�شب  مبا  متطلباتهم  مع  تتفاعل  �لتي  �لرئي�شية 
�ل�شكانية �لتي  �لعاملى و�لزيادة  مع تطور�ت �لقت�شاد 
ت�شهدها �ملنطقة و�لعامل. كما يبحث �أحدث تطبيقات 
وتبادل  �ملتقدمة  و�لت�����ش��الت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
�خلرب�ت ون�شر ثقافة تقنية �ملعلومات و�إقامة �ل�شبكات 
وخدمات  �حلديثة  �جل��و�ل  تقنيات  �لبيانات  وق��و�ع��د 

�لإنرنت و�لنظم �لال�شلكية ..
�حلو�شبة  �لبيئية  �ل�شتد�مة  �أه��د�ف  حتقيق  بجانب   
�ل��غ��ي��م��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن �مل��و����ش��ي��ع �ل��ت��ي ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 
حلول  لتطوير  �لناجحة  �مل�شتقبلية  �لإ�شر�تيجيات 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات و�لت�������ش���الت يف 
�ملوؤمتر حول  ت��دور حم��اور  �أن  �ملزمع  �ملوؤ�ش�شات. ومن 
و�لن�شج  �مل��ع��ريف  �لق��ت�����ش��اد  لنمو  �مل��ح��وري��ة  �ل��ع��و�م��ل 
�لل����ك����روين ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات و�لت�������ش���الت 
�لعاملية  �لتحديات  مو�جهة  يف  �ل�شر�تيجي  ودوره��ا 
جمل�س  دول  يف  �لت�����ش��الت  تكنولوجيا  و����ش��ت��ث��م��ار�ت 
�مل�شتقبلية  �خل��ط��ط  ج��ان��ب  �إىل  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون 
بينما  �لبيانات.  وحماية  و�ل�شبكات  �ملعلومات  لتقنية 
ي��اأت��ي �مل���وؤمت���ر يف دورت����ه ه���ذ� �ل��ع��ام مب�����ش��ارك��ة فاعلة 
�إ���ش��اف��ة �إىل ح�شور  �ل���ق���ر�ر  �مل�����ش��وؤول��ني و���ش��ن��اع  م��ن 
ع����دد ك��ب��ري م���ن م������در�ء �ل��ت��خ��ط��ي��ط �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي 

ناع القرار .. انطلق فعاليات موؤمتر داتاماتك�س جيتك�س اأكتوبر القادم بتنظيم داتاماتك�س وم�ساركة املوؤ�س�سات و�سُ
وق��و�ع��د   ، �ل�شبكات  و�إق���ام���ة  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر 
�ل��ب��ي��ان��ات ، تقنيات �جل����و�ل �حل��دي��ث��ة وخ��دم��ات �لإن���رن���ت ، 
 ، �لبيئية  �ل�شتد�مة  �أه���د�ف  وحتقيق   ، �لال�شلكيه  و�لنظم 
مع  تتنا�شب  �لتي  �ملو��شيع  م��ن  وغ��ريه��ا  �لغيمية  �حلو�شبة 
�لإ�شر�تيجيات �مل�شتقبلية �لناجحة لتطوير حلول وتطبيقات 

تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت يف �ملوؤّ�ش�شات.
�ملحورية  �لعو�مل  �ملوؤمتر حول  ت��دور حم��اور  �أن  �ملزمع  ومن 
لتكنولوجيا  �لل���ك���روين  و�ل��ن�����ش��ج  �مل��ع��ريف  �لق��ت�����ش��اد  لنمو 
�مل��ع��ل��وم��ات و�لت�����ش��الت ودوره����ا �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي يف مو�جهة 
�لتحديات �لعاملية و��شتثمار�ت تكنولوجيا �لت�شالت يف دول 
�مل�شتقبلية  �خلطط  جانب  �إىل   ، �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
ياأتي  بينما  �لبيانات.  وحماية  و�ل�شبكات  �ملعلومات  لتقنية 

فعاليات  �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن  �أكتوبر  م��ن  �لع�شرين  يف  تنطلق 
�أربعة  م��د�ر  على  ي�شتمر  و�ل��ذي  جيتك�س  د�تاماتك�س  موؤمتر 
�ل�ّشنوي  �مللتقى  ب��اع��ت��ب��اره  ب��دب��ي  ث���اين  دو���ش��ي��ت  ب��ف��ن��دق  �أي����ام 
بال�شوق �لمار�تية خلرب�ء تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت 
�لتطور�ت  �ملوؤمتر  يناق�س  �أن  �ملقرر  ومن   ، �لأو�شط  بال�شرق 
�ل�شنو�ت  يف  و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  �شهدتها  �لتي 
�لأخ��رية ، مع كيفية نقل وت��د�ول مفاهيم جديدة على نطاق 
�أو�شع من ِقبل �ملوؤ�ّش�شات �حلكومية وقطاع �لأعمال بو�شفهما 
�لأد�ة �لرئي�شية �لتي تتفاعل مع متطلباتهم مبا يتنا�شب مع 
ت�شهدها  �لتي  �ل�شكانية  و�ل��زي��ادة  �لعاملي  �لقت�شاد  تطور�ت 
�أح�����دث تطبيقات  ، ف�����ش��اًل ع���ن م��ن��اق�����ش��ة  �مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل 
�خلرب�ت  وتبادل  �ملتقدمة  و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 

�مل�شئولني  م��ن  فًعالة  �ل��ع��ام مب�شاركة  ه��ذ�  دورت���ه  �مل��وؤمت��ر يف 
م��در�ء  م��ن  كبري  ع��دد  ح�شور  �إىل  بالإ�شافة  �ل��ق��ر�ر  ناع  و�شُ
�لتخطيط �لإ�شر�تيجي، تقنية �ملعلومات، �إد�رة �مل�شاريع ، �أمن 
وحماية �ل�شبكات، تطوير �خلدمات �للكرونية، مدر�ء �لدعم 
�لفني ، �لأر�شفة �لإلكرونية، �شبكات �ملعلومات و�لت�شالت ، 
�لبحوث و�لتطوير �يل جانب عدد من مدر�ء تقنية �ملعلومات 
يف �لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شرطة، �لتطبيقات و�لأنظمة وم�شممي 
�لبيانات  وقو�عد  �ملعلومات  نظم  وحمللي  �ملتعددة  �لو�شائط 

بالإ�شافة �يل �ملربجمون و�ملهند�شون.
�أن  �أكد �ل�شيد علي �لكمايل مدير عام د�تاماتك�س  من جانبه 
م�شاركة �ملوؤ�ش�شات ُتعد ذو �أهمية كبرية يف �إجناح �ملوؤمتر من 
خالل طرح �أفكارها و�أبحاثها بهدف �إِحد�ث طفرٍة جديدة يف 

�للكرونية  و�خل��دم��ات  �ملعلومات  وتقنية  �لت�شالت  قطاع 
خا�شة  �لتكنولوجي،  �لتطور  مو�كبة  على  منها  وح��ر���ش��اً   ،
ُتِتيُح  بينما  �لأع��م��ال،  وقطاع  �حلكومية،  �ملوؤ�ش�شات  �أروق��ة  يف 
ُم�شاركة �ملوؤ�ّش�شات �لوطنية مع �لوفود �لدولية فر�شة ملناق�شة 
ونقل  و�لت�����ش��الت  �مل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  تطبيقات  �أح���دث 

وتبادل �خلرب�ت . 
لتكنولوجيا  جيتك�س   د�تاماتك�س  موؤمتر  �أن  �لكمايل  و�أ���ش��ار 
�مل��ع��ل��وم��ات و�لت�����ش��الت �أث��ب��ت وج����وده ك��ح��دث ع��امل��ي يتمتع 
ملتقى  باعتباره   ، �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  كبري  بح�شور 

�شنوي خلرب�ء تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت.
موؤكد�ً �أّن ُتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت باتت من �لعو�مل 

�لرئي�شية لتقدم �لقت�شاد يف دول �لعامل .
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يف توفري خدمات �ل�شالمة.
�أربعة  على  �إن��ب��ارك  جممع  ويركز 
ق���ط���اع���ات ح��ي��وي��ة ه����ي: �ل��ط��اق��ة 
�مل����ت����ج����ددة، و�ل���ب���ي���ئ���ة، و�لأب���ن���ي���ة 
�خل���������ش����ر�ء، و�إع����������ادة �ل���ت���دوي���ر، 
وق����ط����اع����ات م���ع���اجل���ة �ل���ن���ف���اي���ات 
على  �مل��ج��م��ع  ي��رك��ز  ك��م��ا  �ل�شلبة. 
ت��ط��ب��ي��ق �أع���ل���ى �مل��ع��اي��ري �ل��دول��ي��ة 
ل�شمان حتقيق �لتناف�شية �لعاملية 

يف هذ� �ملجال.

•• دبي-الفجر: 

ح���ق���ق جم���م���ع �ل���ط���اق���ة و�ل��ب��ي��ئ��ة 
يف  �ملتخ�ش�س  �ملجمع  )�إن���ب���ارك(، 
�شناعات  من��و  وت�����ش��ج��ي��ع  ت�شهيل 
دب��ي،  يف  �لبديلة  و�لطاقة  �لبيئة 
و�ل��ت��اب��ع ل��ت��ي��ك��وم ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت، 
خ����الل   26% ب���ن�������ش���ب���ة  من����������و�ً 
 ،2013 �لعام  من  �لأول  �لن�شف 
�شركاء  م��ن  ثمانية  �ن�����ش��م��ام  م��ع 

�لأعمال �جلدد للمجمع.
ومت �لإعالن عن هذه �لنتائج قبيل 
�نطالق فعاليات معر�س جلف�شول 
2013 ، �ملعر�س �لأول �ملخ�ش�س 
لقطاعات توليد �لطاقة �ل�شم�شية 
و�لكهرو�شوئية يف منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط، و�لذي ي�شت�شيفه مركز 

مع �أ�شحاب �لنفوذ و�شناع �لقر�ر 
يف هذ� �لقطاع، ف�شاًل عن تعريف 
�لتي  �خل��دم��ات  باأهمية  �حل�شور 

يوفرها �ملجمع. 
جمموعة  �إن��ب��ارك  جممع  وي��وف��ر 
م���ن �خل����دم����ات م��ن��ه��ا: م��ن��ت��ج��ات 
وفقاً  خ�شي�شاً  م�شممة  ع��ق��اري��ة 
مل���ت���ط���ل���ب���ات ك����ل م����ن �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�ل��ن��ا���ش��ط��ة يف جم���ال �ل���ش��ت��د�م��ة، 
ونظام �لدعم �ل�شامل، ف�شاًل عن 
لتحفيز  تنظيمي  �شناعي  ت��ع��اون 
�إقامة، ومنو  �لأعمال على  �شركاء 

وتطوير قاعدة �أعمالهم.
يتمثل  ق��ائ��اًل:  غبا�س  بن  و�ختتم 
ه���دف���ن���ا �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي يف ب��ن��اء 
من  م�شتد�مة  ر�ئ��دة  �أع��م��ال  بيئة 
�شاأنها �أن تعزز �ل�شتثمار �لأجنبي 

�ملبا�شر، و�أن تكون حا�شنة لالبتكار 
وريادة �لأعمال وهذ� �أمر �شروري 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �عتماد  م��ن  للحد 
�ملنتجات،  ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�ل����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا، و�خل�����دم�����ات 
�مل�������ش���ت���وردة ل�����ش��م��ان �ل���ش��ت��ق��ر�ر 

�لجتماعي و�لقت�شادي. 
�لعاملية  �ل�����ش��رك��ات  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م 
�حل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى ت��ر�خ��ي�����س للبدء 
مب�����ز�ول�����ة ن�����ش��اط��ه��ا م����ن جم��م��ع 
�أويل  �إنبارك كل من: �شركة لوك 
�لفرعية  �ل�شركة  �لبحار،  ور�ء  ملا 
�لعاملية  �أويل  ل�شركة لوك  �لتابعة 
لإن���ت���اج �ل��ن��ف��ط و�ل���غ���از وم�����ش��اري��ع 
�ل��ت��ن��ق��ي��ب؛ وجم��م��وع��ة ب��ي��رون��ار 
�شيفتي  يونايتد  و�شركة  �ملحدودة 
�نرنا�شونال، �ل�شركة �ملتخ�ش�شة 

دب��ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي، يف �لفرة 
ما بني �لثالث و�خلام�س من �شهر 

�شبتمرب �حلايل.
وق����د دف��ع��ت �ل����زي����ادة �إىل �رت��ف��اع 
�إجمايل عدد �ل�شركات �لنا�شطة يف 
جممع �إنبارك �إىل 48 �شركة، مبا 
ونخبة  �لعاملية  �ل�شركات  ذل��ك  يف 
هذ�  يف  �لرئي�شيني  �لالعبني  من 
�ل���ق���ط���اع م��ن��ه��ا: ���ش��رك��ة ف��ري���ش��ت 
�ل��ر�ئ��دة  �لعاملية  �ل�شركة  ���ش��ولر، 
يف توفري حلول �لطاقة �ل�شم�شية 
�آ�شيا  ك��وجن��ري  و�شركة  �ملتكاملة 
و�ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط، و�ح������دة من 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�شركات  ك��ربي��ات 
�لكهرو�شوئية  �لأن�شمة  ت�شنيع 

لتوليد �لطاقة �ل�شم�شية.
�ملتجددة  �لطاقات  لتقرير  ووفقاً 

مليار دره��م �م��ار�ت��ي(، مما ي�شري 
�إىل حتول �لهتمام يف هذ� �لقطاع 

�إىل ظاهرة �إقليمية. 
���ش��ع��ي��د  �ل�������ش���دد، ع���لَ���ق  ويف ه�����ذ� 
جممع  �إد�رة  م��دي��ر  غ��ب��ا���س،  ب���ن 
�لطاقة و�لبيئة )�إنبارك(، قائاًل: 
�ل��ط��ل��ب ع��ل��ى ح��ل��ول �ل��ط��اق��ة  �إن 
ملمو�شاً  تنامياً  ي�شهد  �مل�شتد�مة 
تو��شل  ظل  يف  مذهلة،  مبعدلت 
�ل���ت���ع���اون  جم���ل�������س  دول  ج����ه����ود 
�لطاقة  م�شادر  لتنويع  �خلليجي 
ك����اأول����وي����ة ق�������ش���وى وق�����د ���ش��ه��دت 
�ل��ط��اق��ة  �أن��ظ��م��ة  تطبيق  ت��ك��ال��ي��ف 
�ل�شم�شية �نخفا�شاً بن�شبة 50% 
تقريباً منذ �لعام 2008، لي�شبح 
ب����ذل����ك ق����ط����اع ت���ول���ي���د �ل���ط���اق���ة 
�ل�����ش��م�����ش��ي��ة �لأك�����ر م��ن��اف�����ش��ة من 

يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�فريقيا 2013 ، ُت�شري �ملعلومات 
�أكر من مائة م�شروع  �إىل وجود 
حالياً  �ملنطقة  يف  �ل��ت��ط��وي��ر  ق��ي��د 
ي�����ش��ت��ه��دف �ل���ط���اق���ة �ل�����ش��م�����ش��ي��ة، 
وط����اق����ة �ل����ري����اح وط����اق����ة �ل��ك��ت��ل��ة 
�لتقدير�ت  ت�شري  كما  �حل��ي��وي��ة. 
�إىل من���و م���ع���دلت �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
�مل��ن��ط��ق��ة  �مل����ت����ج����ددة يف  �ل���ط���اق���ة 
 2012 �ل��ع��ام  يف   40% بن�شبة 
2011، يف ظل  �لعام  مقارنة مع 
�لعاملية  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  �ن��خ��ف��ا���س 
 .12% بن�شبة  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ�  يف 
وب��ح�����ش��ب �ل��ت��ق��ري��ر، ي�����ش��ل حجم 
قطاع  يف  �لإقليمية  �ل�شتثمار�ت 
دولر  م��ل��ي��ار   2.9 �إىل  �ل��ط��اق��ة 
 10.6 ي���ع���ادل  م���ا  )�أي  �أم���ريك���ي 

•• دبي-وام:

ت�شارك هيئة كهرباء ومياه دبي هذ� 
للتقنية  جيتك�س  معر�س  يف  �لعام 
و�ل����ذي ���ش��ي��ق��ام يف �أك��ت��وب��ر �ل��ق��ادم 
مبركز دبي �لتجاري �لعاملي �شمن 
من�شة حكومة دبي �لذكية ب�شفتها 
�لر�ئدة  �لدو�ئر �حلكومية  �إحدى 
يف جم��ال �خل��دم��ات �لإل��ك��رون��ي��ة 
و�ل��ذك��ي��ة. وحت��ر���س �ل��ه��ي��ئ��ة على 
�مل�شاركة �ملتميزة �شنويا يف �ملعر�س 
معار�س  ثالثة  �أكرب  �أحد  بو�شفه 
�مل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  يف  متخ�ش�شة 
و�لت�����ش��الت يف �ل��ع��امل. كما تتيح 
م�شاركة �لهيئة هذ� �لعام �لفر�شة 
للمتعاملني وزو�ر �ملعر�س للتعرف 
�أحدث خدماتها �لإلكرونية  على 
حلول  توفري  خ��الل  م��ن  و�لذكية 
روؤي��ت��ه��ا  لتحقيق  وم��ت��ط��ورة  ذك��ي��ة 
مب�شتوى  �لرت���ق���اء  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�لإقبال  وزي��ادة معدلت  �خلدمات 
يف  �شباقة  �لهيئة  تعترب  �إذ  عليها 
و�خلدمات  �مل��ب��ادر�ت  �أف�شل  تبني 
�ل��ذك��ي��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة خم��ت��ل��ف ط��ل��ب��ات 
�شعادة  و�أكد  متعامليها.  وتطلعات 
���ش��ع��ي��د حم���م���د �ل���ط���اي���ر �ل��ع�����ش��و 

اأبوظبي ت�سعى اإىل ا�ستقطاب 
املزيد من الزوار ال�سينيني

•• اأبوظبي-وام: 

�رتفع عدد �لنزلء �ل�شينيني باملن�شاآت �لفندقية يف �أبوظبي بن�شبة 36 يف 
�ملائة خالل �لأ�شهر �ل�شبعة �لأوىل من �لعام �جلاري �إىل 23.618 نزيال 
�ملائة مقارنة بالفرة  38 يف  بن�شبة منو  44.094 ليلة فندقية  �أم�شو� 
�لو�حد. وي�شعى قطاع  للنزيل  1.87ليلة  2012 ومبتو�شط  نف�شها من 
بالتز�من  �ل�شينيني  �ل��زو�ر  �ملزيد من  ��شتقطاب  �إىل  �لإم��ارة  �ل�شياحة يف 
�لرفيهية  ومر�فقها  �ل�شياحية  معاملها  خ��ارط��ة  يف  �مل��ط��رد  �لت�����ش��اع  م��ع 
�لظاهري مدير  و�أ�شار حممد  �لفاخرة.  ومنتجعاتها  �لفندقية  ومن�شاآتها 
يف  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  يف  و�ل�شيا�شات  �ل�شر�تيجيات  �إد�رة 
�أبوظبي  �لثانية يف فندق �لريتز كارلتون  �أمام قمة �لز�ئر �ل�شيني  كلمته 
�ل�شوق  يف  �لعطالت  بر�مج  م�شري  �أب��رز  من   75 بح�شور  كانال  جر�ند 
�أهمية تطوير منتجات  �أبوظبي يدرك  �ل�شياحة يف  �أن قطاع  �إىل  �ل�شيني 
يف  �لعاملة  �جلهات  ت��ان  وق��ال  �ل�شيني.  �لز�ئر  �حتياجات  تلبي  وخدمات 
قطاع �ل�شياحة يف �لإمارة تعكف على طرح باقات ت�شتهدف �ل�شوق �ل�شيني 
وخا�شة يف �ملنا�شبات �لتقليدية مثل �لأ�شبوع �لذهبي ور�أ�س �ل�شنة �ل�شينية 
�جلديدة �إىل جانب توفري �أطقم عمل تتحدث لغات �ملاندرين و�لكانتونية 
�لعا�شمة  �لرو�بط �جلوية بني  �زدي��اد  �لتي يتيحها  �لآف��اق  وذلك لغتنام 
�لإمار�تية و�ملدن �ل�شينية �لرئي�شية.. وتطمح وجهتنا �ل�شياحية للح�شول 
على ح�شة �أكرب من �ل�شياحة �ل�شينية �خلارجية �لتي بلغ �إجمايل �إنفاقها 
102 مليار دولر خالل �لعام 2012 . و�أ�شاف مي�شي �لنزلء �ل�شينيون 
�ل�شياحي  باملنتج  لال�شتمتاع  �لفندقية  من�شاآتنا  يف  �أط���ول  �إق��ام��ة  ف��ر�ت 
�مل��ت��ن��وع يف �أب��وظ��ب��ي م��ع �ف��ت��ت��اح حديقة �لأل��ع��اب �مل��ائ��ي��ة ي��ا���س ووت��روورل��د 
من  و�ل��ع��دي��د  و�ل�شعديات  يا�س  جزيرتي  يف  مفتوحة  و���ش��و�ط��ئ  �أب��وظ��ب��ي 
�لحتاد  تد�شني  مع  ذلك  ويتو�كب  �جلديدة  �لفاخرة  و�ملنتجعات  �لفنادق 
للطري�ن ثالث رحالت �أ�شبوعيا من هوجن كوجن �إىل �أبوظبي خالل �شهر 
�تفاقية م�شاركة بالرمز مع طري�ن �شي�شل كما قررت  �ملا�شي عرب  مار�س 
طري�ن هاينان عرب �تفاقية م�شاركة بالرمز مع �لحتاد للطري�ن ت�شيري 
رحالت من بكني وت�شينجدو و�شنغهاي �إىل �لعا�شمة �لإمار�تية �إىل جانب 

نقل مركز عملياتها �لإقليمية �إىل مطار �أبوظبي �لدول.

�ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي للهيئة 
ف��ع��ال  ب�����ش��ك��ل  ت�����ش��ه��م  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن 
يف ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لإم��ارة  يف  و�لبيئية  و�لقت�شادية 
م����ن خ������الل ت����وف����ري �لإم�����������د�د�ت 
�مل�����ش��ت��م��رة و�مل�����ش��ت��ق��رة ل��ل��ك��ه��رب��اء 

و�ملياه و�خلدمات �لالحقة حتقيقا 
لروؤية �إمارة دبي . و�أ�شاف �لطاير 
�أن �لهيئة تقدم �أحدث �حللول مبا 
ين�شجم مع مبادر�تها �لر�مية �إىل 
تعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة و�حلفاظ 
�لرت��ق��اء  و  �لطبيعية  �مل���و�رد  على 

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت������ارة و���ش��ن��اع��ة 
دب��ي م��ن خ��الل م��رك��ز �أخ��الق��ي��ات 
م���ع جمعية  ب���ال���ت���ع���اون  �لأع����م����ال 
�لإم��������������ار�ت ل���ل���ح���ي���اة �ل���ف���ط���ري���ة 
و�ل�شندوق �لعاملي ل�شون �لطبيعة 
�شبكة  لأع�����ش��اء  م��ق��ره��ا  ن����دوة يف 
غ����رف����ة دب�����ي ل���ال����ش���ت���د�م���ة ح���ول 
�ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي وت���اأث���ري�ت���ه على 
�لأع����م����ال يف �لإم���������ار�ت. وه��دف��ت 
�شبكة  �أع�شاء  تعريف  �إىل  �ل��ن��دوة 
غ���رف���ة دب����ي ل��ال���ش��ت��د�م��ة ب���روؤي���ة 

�أن���و�ع �ل��وق��ود �لأح���ف���وري، ف�شاًل 
ع���ن ق���درت���ه ع��ل��ى ت���ق���دمي ح��ل��ول 
��شتد�مة  �لأك����ر  �ل��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د 
�إىل  ن��ع��م��د  �إن�����ب�����ارك،  ويف جم��م��ع 
خ�شي�شاً  �مل�شممة  �ملر�فق  توفري 
كجزء من �خلدمات �لتي نقدمها 
ل���ك���ربي���ات �ل�������ش���رك���ات �ل��ن��ا���ش��ط��ة 
لهذ�  ي�شمح  �مل��ج��ال، مم��ا  ه���ذ�  يف 
فيه  ملا  و�لنتعا�س  بالنمو  �لقطاع 

من خري مل�شلحة �ملنطقة ككل. 
و�أ�شاف: ُيعترب معر�س جلف�شول 
من�شة مثالية نتمكن من خاللها 
�خل��رب�ء  م��ن  نخبة  م��ع  �لتو��شل 
مل��ن��اق�����ش��ة �لجت�����اه�����ات �حل���ال���ي���ة، 
�لبتكار.  لتحفيز  �لأف��ك��ار  وو�شع 
�إنبارك  و�شن�شتغل م�شاركة جممع 
عالقتنا  لتوطيد  �حل��دث  ه��ذ�  يف 

�أن  و�أ����ش���ار   . �لت�شغيلية  ب��ال��ك��ف��اءة 
�لهيئة تهتم حاليا على زيادة ن�شب 
و�لتطبيقات  �خل��دم��ات  ��شتخد�م 
ح�شول  �شمان  خ��الل  من  �لذكية 
�ملتعاملني على خدمات ذ�ت كفاءة 
�لإ�شر�تيجية  �أ�شهمت  كما  عالية 

�أجن�����زو� م��ع��ام��الت��ه��م ع���رب م��وق��ع 
�لفرة من  �لإلكروين يف  �لهيئة 
�لأول من �شبتمرب �إىل 17 �أكتوبر 
للعام �حلايل با�شتخد�م �خلدمات 
�لإلكرونية �لتالية طلب �لفاتورة 
�خلدمة  ت�شغيل  وط��ل��ب  �لنهائية 
�إباي  ودفع فاتورة �لكهرباء و�ملياه 
من  �أو  �لهيئة  م��وق��ع  ع��رب  ك��ام��ل��ة 
�ل��دف��ع ع��رب �لهاتف  خ��الل خدمة 
تفعيل  �إىل  �إ�شافة  مباي  �ملتحرك 
�لتلقائي . �جلدير  خا�شية �لدفع 
بالذكر �إن هيئة كهرباء ومياه دبي 
تعترب من �أكرب �لهيئات �حلكومية 
�مل�������ش���ارك���ة يف م���ع���ر����س ج��ي��ت��ك�����س 
2013 �شمن حكومة دبي �لذكية 
من  �شيقام  و�ل����ذي  بي21  ��س2 
20 �إىل 24 �أكتوبر للعام �حلايل 
يف  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز  يف 
قاعة �ل�شيخ �شعيد . وت�شعى �لهيئة 
م���ن خ����الل �مل��ع��ر���س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 
ت��ع��اون��ه��ا م���ع خم��ت��ل��ف �ل�������وز�ر�ت 
�حلكومية  و�ل���دو�ئ���ر  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
ل��ل��و���ش��ول �إىل �أف�����ش��ل �مل��ع��اي��ري يف 
نطاق  وتو�شيع  �ملتعاملني  خ��دم��ة 
�شر�ئح  خمتلف  لي�شمل  خدماتها 

�ملجتمع. 

كبري  ب�شكل  �لهيئة  و�شعتها  �لتي 
ل���الإجن���از�ت �حلالية  �ل��و���ش��ول  يف 
 . للمتعاملني  ف��ائ��دت��ه��ا  و���ش��م��ان 
م��ن جانبه ق��ال م���رو�ن ب��ن حيدر 
ن����ائ����ب �ل���رئ���ي�������س رئ���ي�������س ت��ق��ن��ي��ة 
على  حتر�س  �لهيئة  �أن  �ملعلومات 
ر�حة �ملتعاملني من خالل تقدمي 
متنوعة  ذكية  وتطبيقات  خدمات 
تت�شم بالكفاءة و�ل�شهولة . و�أو�شح 
للخدمات  �ملتعامل  ����ش��ت��خ��د�م  �أن 
�ل���ذك���ي���ة ���ش��ي��وف��ر �ل����وق����ت و�مل�����ال 
�لبيئة  على  �ملحافظة  �إىل  �إ�شافة 
م���ن خ����الل �حل����د م���ن �إن��ب��ع��اث��ات 
ث����اين �أك�����ش��ي��د �ل���ك���رب���ون يف �جل��و 
ع��ن ط��ري��ق خف�س ع��دد �ل��زي��ار�ت 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني  خ���دم���ة  م����ر�ك����ز  �إىل 
نائب  وذك���ر   . �لأور�ق  و����ش��ت��خ��د�م 
�ملعلومات  تقنية  رئي�س  �لرئي�س 
�أه��م��ي��ة  ت�����درك م����دى  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن 
معر�س  بحجم  ح��دث  يف  �مل�شاركة 
�خلدمات  �أح��دث  لعر�س  جيتك�س 
و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل���ذك���ي���ة وت��ع��ري��ف 
�ملبا�شر  و�لتو��شل  بها  �ملتعاملني 
م��ع��ه��م . و���ش��ت�����ش��اح��ب ف��ع��ال��ي��ات 
�إذ  ي���وم���ي���ة  ����ش���ح���وب���ات  �مل����ع����ر�����س 
�لذين  �ملتعاملني  �شيتاأهل خاللها 

م��ل��ح��وظ��ا ول��ع��ب��ت �لم������ار�ت دور� 
مهما حيث قامت �لدولة بتحقيق 
�إجن����از�ت ك��ب��رية يف ك��ل م��ن جمال 
�مل��ن��اخ.  وح��م��اي��ة  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة 
�ل�شيا�شات  علم مدير  تنزيد  وقال 
ل��ل��ح��ي��اة  �لإم�������������ار�ت  يف ج���م���ع���ي���ة 
�ل��ب�����ش��م��ة  خ��ف�����س  �ن  �ل���ف���ط���ري���ة 
�لكربونية لدولة �لإمار�ت يتطلب 
�ل���ت���ع���اون ب����ني �ل���ق���ط���اع �خل���ا����س 
و�حل��ك��وم��ة مم��ا ي��زي��د م��ن �أهمية 
�شركات  قيام  كيفية  �إىل  �ل�شتماع 
�لكربونية  ب�شمتها  بخف�س  دب��ي 

ومو�جهة �لتحديات. 

للطاقة  �لإم�����ار�ت  و��شر�تيجية 
و�ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�إت�����اح�����ة �ل���ف���ر����ش���ة ل���ه���م ل��ع��ر���س 
ت��و�ج��ه �عمالهم  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
ج�������ر�ء ت��ط��ب��ي��ق �����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ات 
و�شمت  �ملناخي.  و�لتغري  �لطاقة 
ق��ائ��م��ة �مل��ت��ح��دث��ني �ل��دك��ت��ور ث��اين 
�حمد �لزيودي مدير �إد�رة �لتغري 
وز�رة  يف  �لطاقة  و���ش��وؤون  �ملناخي 
�خل���ارج���ي���ة وت���ن���زي���د ع���ل���م م��دي��ر 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات يف ج��م��ع��ي��ة �لإم�����ار�ت 
للحياة �لفطرية و�إبر�هيم �لزعبي 
رئي�س �مل�شوؤولية �لجتماعية لدى 

�لعقارية. و�عترب  "ماجد �لفطيم 
قطاع  رئي�س  رت��اب  بلعيد  �لدكتور 
و�لتنمية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لأب���ح���اث 
هذه  �إن  دب��ي  غ��رف��ة  يف  �مل�شتد�مة 
م��ن جهود  ج���زء�  ت�شكل  �ل���ن���دو�ت 
�لأع��م��ال  ثقافة  لتكري�س  �لغرفة 
�مل�����ش��وؤول��ة و�مل�����ش��ت��د�م��ة و�ل��ت��ع��رف 
ع��ل��ى ت���اأث���ري ع��م��ل��ي��ات �ل�����ش��رك��ات 
�ملحيطة  �لبيئة  على  ون�شاطاتها 
بنا. من جانبه ذكر �لدكتور ثاين 
قطاع  �شيا�شات  �ن  �لزيودي  �حمد 
�ملناخي  و�لتغري  �لنظيفة  �لطاقة 
حققت يف �ل�شنو�ت �لخرية تقدما 

جممع الطاقة والبيئة )اإنبارك( يحقق منوًا بن�سبة 26 % خلل الن�سف الأول من العام 2013

كهرباء ومياه دبي ت�ستعر�س اأحدث خدماتها 
الإلكرتونية والذكية يف معر�س جيتك�س للعام احلايل

توقيع مذكرة تفاهم بني جمعية دبي التعاونية 
غرفة دبي تنظم ندوة حول التغر املناخي وتاأثراته على الأعمال يف الإماراتل�سيادي الأ�سماك وجمموعة بريد الإمارات

�أ���ش��ل��وب  �شمن  �ل��ت��ع��اون  روح  لتقوية  �ل��ب��د�ي��ة  خ��ط��وة 
بالإ�شافة  �لعمل  �شيا�شة  ي��و�ك��ب  متميز  ��شر�تيجي 
�إىل تعزيز م�شوؤولية �لطرفني �جتاه �ملجتمع و�لفر�د 
م��ع��رب��ا ع���ن ����ش���رور جم��م��وع��ة ب��ري��د �لم�������ار�ت ل��دع��م 
�جلمعية  تقدمها  �لتي  و�لرب�مج  و�حلمالت  �ملبادر�ت 
طبقا لالتفاقية و�أعرب حممد �شعيد �ملري عن �عتز�زه 
�ل��ت��ع��اون��ي��ة ل�����ش��ي��ادي �لأ���ش��م��اك  ب��ت��وق��ي��ع جمعية دب���ي 
مذكرة �لتفاهم مع �ملجموعة معترب� �أنها متثل حتفيز� 
لل�شيادين و ت�شاهم يف �حلفاظ على ��شتد�مة وتنمية 
من  �ملجتمعي  ب��اجل��ان��ب  و�له��ت��م��ام  �ل�شمكية  �ل���روة 
�لطرفني بالإ�شافة �ىل حر�س جمموعة بريد �لمار�ت 
وجمعية دبي �لتعاونية ل�شيادي �لأ�شماك على تطبيق 
�أف�شل �ملمار�شات �لعملية وتعزيز �لتدريب �ملهني �لذي 

ي�شاهم يف تطوير بيئة �لعمل لدى �لطرفني.

•• دبي-وام:

وقعت جمعية دبي �لتعاونية ل�شيادي �لأ�شماك مذكرة 
تفاهم مع جمموعة بريد �لم��ار�ت يف مقر �ملجموعة 
ب��دب��ي. وق���ع �مل���ذك���رة ���ش��ع��ادة �إب��ر�ه��ي��م ب��ن ك���رم �مل��دي��ر 
�لم��ار�ت  بريد  ملجموعة  �لتجاري  للقطاع  �لتنفيذي 
�إد�رة  �للو�ء حممد �شعيد �ملري رئي�س جمل�س  و�شعادة 
جمعية دبي �لتعاونية ل�شيادي �لأ�شماك بح�شور عدد 
من كبار �ملوظفني من �لطرفني وت�شمنت �ملذكرة ت�شعة 
�لتو��شل  �أ�شا�شا قويا ملد ج�شور  ت�شكل  حماور رئي�شية 
و�لتعاون لكال �جلانبني بالإ�شافة �إىل تعزيز �ل�شر�كة 
�ل�شر�تيجية وتدعيم دور �مل�شوؤولية �ملجتمعية لن�شر 
�لوعي �ملجتمعي وتقوية �لتن�شيق �شمن �إطار روؤيتهما 
�لتنموية و�أفاد �إبر�هيم بن كرم باأن هذه �ملذكرة تعترب 

قيمة  درهم  مليون   313
ت�سرفات العقارات يف دبي اأم�س

•• دبي-وام:

من  �ل��ع��ق��ار�ت  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
�أر��������س و���ش��ق��ق وف���ي���الت و�ج������ر�ء�ت 
�إج��ارة منتهية بالتملك  بيع ورهن و 
م��ل��ي��ون   313 ن��ح��و  �م�������س  دب����ي  يف 
دره����م  م���ل���ي���ون   263 م��ن��ه��ا  دره������م 
�أر����س و�شقق وفيالت  معامالت بيع 
 50 ح����و�يل  بقيمة  ره���ن  وع��م��ل��ي��ات 
مليون درهم. و�أفاد �لتقرير �ليومي 
د�ئ��رة  ع��ن  ي�شدر  �ل��ذي  للت�شرفات 
�أن  ب����دب����ي  �لأر���������ش�������ي و�لأم�����������الك 
مبايعة   300 �م�س  �شجلت  �لد�ئرة 
 106 ب��ق��ي��م��ة  157 لأر�������س  م��ن��ه��ا 
م��ب��اي��ع��ة   140 و  دره�������م  م����الي����ني 
درهم  151.1 مليون  بقيمة  ل�شقق 
وثالث مبايعات لفيالت بقيمة 5.7 
م��ل��ي��ون دره����م وك����ان �أه����م م��ب��اي��ع��ات 
مبايعة  �لقيمة  حيث  م��ن  �لأر����ش��ي 
منطقة  يف  دره��م  مليون   28 مببلغ 
بقيمة  مبايعة  تلتها  �لر�بعة  �لثنية 
ور�شان  20 مليون درهم يف منطقة 
�لأوىل  علي  جبل  وت�����ش��درت  �لوىل 
�ملبايعات  مناطق دبي من حيث عدد 
بت�شجيلها مبايعتني قيمتهما خم�شة 
م��الي��ني دره����م ف��م��ن��ط��ق��ة �ل��رب���ش��اء 
قيمتها  مبايعة  بت�شجيلها  �لثالثة 
�شهدت  ك��م��ا  دره����م.  م��الي��ني  �شبعة 
�ل����د�ئ����رة �م�������س ت�����ش��ج��ي��ل 35 ره��ن��ا 
�أربعة  50 مليون درهم منها  بقيمة 
لأر��شي مببلغ �شبعة ماليني درهم و 
31 رهنا ل�شقق وفيالت بقيمة 43 
منطقة  يف  �أهمها  ك��ان  دره��م  مليون 
ماليني  ثمانية  بقيمة  دب��ي  مر�شى 
درهم و�أخرى يف منطقة و�دي �ل�شفا 

درهم.  ماليني  بخم�شة   6

�سياحة عجمان تربم اتفاقا مع �سركة تاكمي لت�سميم موقع اإلكرتوين لعمليات الرتاخي�س للمن�ساآت ال�سياحية 
�لتقني )تاكمي(، بح�شور في�شل  �لفن  ل�شركة مفاهيم  �لتنفيذي 
�لتوقيع،  ت�شريحات عقب  �لد�ئرة. ويف  عام  �لنعيمي مدير  �أحمد 
�خلدمات  توفري  �ل��د�ئ��رة  ع��زم  حميد  ب��ن  عبد�لعزيز  �ل�شيخ  �أك��د 
�ملتبعة،  �ملمار�شات  و�أف�شل  �لدولية  �ملعايري  �أرقى  للمتعاملني وفق 
وكذ� �لتز�مها بتقدمي �أف�شل �خلدمات للعمالء حتقيقا لتطلعاتهم 
وتلبية لرغباتهم يف �حل�شول على خدمات نوعية ومتميزة تو�كب 
�لغر�س مت  لهذ�  �إن��ه  بن حميد  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  وق��ال  �لع�شر. 
وتنفيذ  لت�شميم  وخ��ربة  كفاءة  ذ�ت  متخ�ش�شة  جهة  مع  �لتعاقد 
وت�شغيل جميع �خلدمات �لإلكرونية ذ�ت �ل�شلة و�شمان فاعليتها، 
م�شري� �إىل �أن مقرحات و��شتف�شار�ت �ل�شركاء و�ملتعاملني و�لأخذ 
باأفكارهم �لبناءة هو ما ي�شهم يف ��شتد�مة تطوير �خلدمات وتعزيز 

•• عجمان ـ الفجر: 

مع  �ت��ف��اق  عقد  �أم�����س  بعجمان  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  �أب��رم��ت 
وت�شغيل  وتنفيذ  لت�شميم  )تاكمي(  �لتقني  �لفن  مفاهيم  �شركة 
�لر�خي�س  لعمليات  �لإلكرونية  و�خل��دم��ات  �لإل��ك��روين  �ملوقع 
روؤية  ��شر�تيجية  مع  تو�فقا  وذلك  للد�ئرة،  �ل�شياحية  للمن�شاآت 
موؤخر�  �أطلقها  �لتي  �لكرمية  و�مل��ب��ادرة   2021 عجمان  حكومة 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�حلكومة  ب�شاأن  دب��ي  �إم���ارة  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�لذكية. ووقع �لتفاق �ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س 
�لرئي�س  حمي�شن  بديع  ول��وؤي  بعجمان  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ��رة 

�أنحاء �لعامل باأحدث �لتطبيقات �ملتاحة. ولفت مدير عام  من كل 
خالل  من  �شيكون  ذلك  �أن  �إىل  بعجمان  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ��رة 
متكاملة  خدمات  تقدمي  ��شتمر�ر  مع  �ملالئمة  �لت�شريعات  تبني 
و�ل�شتثمار  �لعاملية  و�ملعايري  �ملمار�شات  �أف�شل  وفق  وذكية  مميزة 
�لأمثل للمو�رد. ويت�شمن �تفاق د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان 
مع �شركة تاكمي ت�شميم وتنفيذ موقع �إلكروين للد�ئرة للت�شويق 
�ل�شياحي لإمارة عجمان و��شتحد�ث �أنظمة �لر�خي�س �ل�شياحية 
نظام حت�شيل  و��شتحد�ث  للفعاليات  �لإلكرونية  �لأجندة  وو�شع 
�لإلكروين  �لفندقي  �لت�شنيف  ونظام  �ل�شياحي  �لقطاع  �إي��ر�د�ت 
وتطبيق للهو�تف �لذكية للرويج لالإمارة وذلك �إجمال على �شت 

مر�حل تنفذ يف غ�شون �شتة �أ�شهر.

جودتها. و�أ�شاف �أن �لد�ئرة، و�شمن خطتها �لتطويرية، حري�شة 
على حتقيق �لتميز يف �خلدمات و�لو�شول مل�شتويات �لأد�ء �ملتميزة، 
وذلك بتوفري �خلدمات على مد�ر �ل�شاعة للت�شهيل على �ملتعاملني 
�ملرحلة  خ��الل  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  خ��الل  م��ن  متطلباتهم  بتقدمي 
�لأخرية من �مل�شروع ��شتجابة ملبادرة �حلكومة �لذكية �لتي �أطلقها 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
دب��ي. من جهته، قال  �إم���ارة  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
في�شل �لنعيمي �إن �خلطة �لتطويرية �لالحقة لهذ� �مل�شروع، �لذي 
�شتوفر  �لتقنية،  �ملو��شفات  و�أح��دث  �لفنية  �ل�شبل  �أف�شل  �شيتبنى 
م�شتقبال تطبيقات �أكر مرونة لال�شتجابة للتغري�ت يف متطلبات 
وقابلة لال�شتخد�م  تكنولوجية متطورة  بيئة  تهيئة  �خلدمات مع 
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�شركائها �لإ�شر�تيجيني. 
�ملدر�شية  �ملو��شالت  مدير  و�شدد 
يف ف����رع �أب���وظ���ب���ي ع��ل��ى ����ش���رورة 
�لتز�م �جلميع بتطبيق �لت�شريعات 
�لتي ت�شبط  �ملرورية  و�ل�شيا�شات 
�شلوكيات �ل�شائقني وتقوم بتوعية 
�لطلبة و�أولياء �أمورهم و�مل�شرفني 
�ملدر�شي.  �ملجتمع  عنا�شر  وباقي 
�حل���اف���الت  ع����دد  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 

�ن�شمت  �لتي  �جلديدة  �لإ�شافية 
�إىل �أ�شطول �لنقل �ملدر�شي �لتابع 
مل���و�����ش���الت �لإم��������ار�ت يف م��دي��ن��ة 
�ل��در����ش��ي �حل��ايل  �أب��وظ��ب��ي للعام 
 70 وب����و�ق����ع  162 ح��اف��ل��ة  ب��ل��غ 
ح��اف��ل��ة  و92  م��ت��و���ش��ط��ة  ح��اف��ل��ة 
ك����ب����رية، ل��ي�����ش��ل �إج�����م�����ايل ع���دد 
�حل��اف��الت �مل��در���ش��ي��ة �ل��ت��ي تخدم 
�مل���د�ر����س �حل��ك��وم��ي��ة يف م��د�ر���س 

�ل�شحي  ج��م��ع��ة  ع��ام��ر  �مل��ه��ن��د���س 
بفرع  �ملدر�شية  �ملو��شالت  مدير 
م��و����ش��الت �لإم������ار�ت ب��اأب��وظ��ب��ي، 
مدير  �لأن�شاري  خالد  و�ملهند�س 
يف  �مل���در����ش���ي���ة  �خل�����دم�����ات  �إد�رة 
وهالل  للتعليم،  �أبوظبي  جمل�س 
ع��ب��د �ل���ق���ادر �مل���رزوق���ي �أخ�����ش��ائ��ي 
�ملجل�س،  يف  �مل��د�ر���س  خدمات  �أول 
�أول  �أخ�����ش��ائ��ي  �ل���غ���ول  وي���و����ش���ف 
ور��شد  �لنقل،  د�ئ���رة  يف  م�شاريع 
�ملعلومات  نظم  �أخ�شائي  �لزعابي 

يف �لد�ئرة.
وق���د ر�ف���ق �ل��وف��د خ���الل �ل��زي��ارة 
�ل�شيد نبال �لنجار �ملدير �لتنفيذي 
ملبيعات �شركة هايوند�ي لل�شيار�ت 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�للجان  ت�شكيل عدد من  حيث مت 
�مل�����ش��غ��رة و�ل���ل���ج���ان �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
بهدف حتقيق �ل�شتفادة �ملثلى من 
هذه �لزيارة، وتنويع �للقاء�ت مع 

•• دبي - الفجر:

�إم���ار�ت���ي ي�شم ممثلني  ق��ام وف��د 
من مو��شالت �لإمار�ت وجمل�س 
�لنقل  ود�ئ�����رة  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
�مل�شنع  �إىل  باأبوظبي بزيارة عمل 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل�����ش��رك��ة ه���اي���ون���د�ي 
لل�شيار�ت يف مدينة �أول�شان بكوريا 
�لط��الع  بهدف  وذل��ك  �جلنوبية، 
ع���ل���ى خ����ط �لإن�����ت�����اج ل��ل��ح��اف��الت 
�جل����دي����دة و�مل��خ�����ش�����ش��ة خل��دم��ة 
مناطق  �لو�قعة يف  مد�ر�س  طلبة 
�أب��وظ��ب��ي، ومب��ا يتو�فق مع  �إم���ارة 
�لت�شريعات �لتي �عتمدها جمل�س 
مع  وت��ت��ط��اب��ق  للتعليم،  �أب��وظ��ب��ي 
�مل��و����ش��ف��ات و�مل��ق��اي��ي�����س �جل��دي��دة 
�لتي �أقرتها د�ئرة �لنقل باأبوظبي 
وه��ي��ئ��ة �لإم���������ار�ت ل��ل��م��و����ش��ف��ات 

و�ملقايي�س.
ك���اًل من  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د  وت�شمن 

�لأم،  �ل�شركة  يف  �ملهند�شني  كبار 
�إنتاج  خط  على  ي�شرفون  و�لذين 
�ملخ�ش�شة  �مل��در���ش��ي��ة  �حل���اف���الت 
معهم  و�لنقا�س  �أبوظبي،  ملد�ر�س 
ح�����ول م�����دى ����ش���ري �ل���ع���م���ل وف���ق 
�مل���و�����ش���ف���ات �مل����ح����ددة و�لأع�������د�د 
نقل  �ح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  �ملطلوبة 

�لطلبة.
و�أكد �ملهند�س عامر �ل�شحي مدير 
�أن  باأبوظبي  �ملدر�شية  �ملو��شالت 
�لتي  و�ملقايي�س  �مل��و����ش��ف��ات  �أه���م 
مت �ع��ت��م��اد �إدر�ج����ه����ا وت��زوي��ده��ا 
ل��ل��ح��اف��الت ق��ي��د �لإن����ت����اج ح��ال��ي��اً 
مر�قبة  ك��ام��ري�ت  و�شع  يت�شمن 
د�خلية وخارجية ل�شمان �شالمة 
�لقريبة  و�ملنطقة  �حلافلة  رك��اب 
مل�شقات  وو����ش���ع  ب��ه��ا،  �مل��ح��ي��ط��ة 
ل��ل��ط��و�رئ مع  حتذيرية وخم���ارج 
�حلافلة يف  ن��و�ف��ذ  لك�شر  م��ط��ارق 
حالة �ل��ط��و�رئ، وت��وف��ر �لأ���ش��و�ء 

�ل���د�خ���ل���ي���ة و�خل����ارج����ي����ة، و���ش��ع 
م���ق���اي���ي�������س �لأط�����������و�ل و�لأب�����ع�����اد 
ر�حة  ل�شمان  �ملقاعد  و�رتفاعات 
�حلافلة،  يف  بقائه  طيلة  �لطالب 
بن�شبة  �ل��زج��اج  تلوين  جانب  �إىل 
مكيف  ب�����رودة  ل�����ش��م��ان   30%
م��ع طبيعة  يتنا�شب  �ل��ه��و�ء ومب��ا 
�جلو �حلار لدينا يف بع�س �شهور 

�لعام �لدر��شي.
وت��اب��ع �ل�����ش��ح��ي �أن ه���ذه �ل��زي��ارة 
�مل��ي��د�ن��ي��ة ت��و���ش��ح وب�����ش��ك��ل جلي 
م������دى �له����ت����م����ام �ل�������ذي ت��ول��ي��ه 
و�أف��ر�ده��ا  مبوؤ�ش�شاتها  �لإم����ار�ت 
�ملرورية  �ل�شالمة  معدلت  لرفع 
ل��ل��ط��ل��ب��ة خ�����الل ع��م��ل��ي��ة �ل��ن��ق��ل 
�مل���در����ش���ي �ل��ي��وم��ي��ة، وه����و ت��وج��ه 
حت���ر����س ع���ل���ى حت��ق��ي��ق��ه �ل�����دول 
�ل���ع���امل، ويعترب  �مل��ت��ق��دم��ة ح���ول 
�لإم��ار�ت  ملجتمع  رئي�شية  �أول��وي��ة 
�لنوعية  باجلهود  م�شيد�ً  باأكمله، 

حكومة  م��وؤ���ش�����ش��ات  تبذلها  �ل��ت��ي 
�أبوظبي يف هذ� �جلانب.

ولفت �إىل �أن مو��شالت �لإمار�ت 
1981م،  ع���ام  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  وم��ن��ذ 
حر�شت وب�شورة د�ئمة على دعم 
�ل��دول��ة  �إ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات  وتطبيق 
يف حت��ق��ي��ق �ل�����ش��الم��ة �مل����روري����ة، 
وي��ت��ج��ل��ى ه���ذ� �له��ت��م��ام يف عقد 
�ل�������ش���ر�ك���ات و�إط��������الق �مل�����ش��اري��ع 
وتنفيذ  �حل��دي��ث��ة  �لإل���ك���رون���ي���ة 
�مل�����ب�����ادر�ت �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م 
�لأن���������ش����ط����ة �ل����ت����وع����وي����ة ب���ه���دف 
�مل�����ش��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق �ل�����ش��الم��ة 
�مل����روري����ة ل��ل��ط��ل��ب��ة يف حم���اوره���ا 
�ل��ع��ن�����ش��ر  �مل��ت��م��ث��ل��ة يف  �ل���ث���الث���ة 
 ، �ل��ط��ري��ق  و  �حل��اف��ل��ة  و  �لب�شري 
�لتفاهم و�لتعاون  وعقد مذكر�ت 
�ملجتمعية  �جلهات  مع  و�ل�شر�كة 
ذ�ت �ل��ع��الق��ة و�إط�����الق �مل���ب���ادر�ت 
�ملجتمعية و�لتوعية �مل�شركة مع 

ارتفاع �سادرات النفط الكويتي 
اخلام اإىل اليابان ن�سبة 4ر34 %

•• طوكيو-وام:

�رت���ف���ع���ت ������ش�����ادر�ت �ل���ن���ف���ط �خل����ام 
ر34   4 ن�شبة  �ل��ي��اب��ان  �ىل  �لكويتي 
�ملا�شي  يوليو  �شهر  خ��الل  �مل��ائ��ة  يف 
ع��م��ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه يف �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي 
�أل��ف برميل يوميا   224 لت�شل �ىل 
�ل��ت��و�يل  ع��ل��ى  �ل��ث��اين  لل�شهر  وذل���ك 
كونا  �لكويتية  �لأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
عن وكالة �لطاقة و�مل��و�رد �لطبيعية 
�ليابانية يف طوكيو يف تقريرها �م�س 
�ليابان ن�شبة  �أن دولة �لكويت مولت 
و�رد�تها  �ملائة من جمموع  ر6 يف   4
من �لنفط �خلام مقارنة ب� 9 ر4 يف 
�ملا�شي.  �لعام  �ل�شهر  نف�س  يف  �ملائة 
�أن �جمايل و�رد�ت �ليابان  و�أو�شحت 
من �لنفط �خلام بلغ يف يوليو 8 ر1 
يف �ملائة على �أ�شا�س �شنوي لتبلغ 03 
 48 ر108 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل مب��ع��دل 
لتو��شل  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون  ر3 
�رتفاعها لل�شهر �لثاين على �لتو�يل. 

870 حافلة  �إىل  �أبوظبي  مدينة 
ط��ال��ب   50000 ب���ن���ق���ل  ت����ق����وم 
 265 و�إىل  م��ن  ي��وم��ي��اً  وط��ال��ب��ة 
�إج��م��ايل  �أن  �إىل  لف��ت��اً  م��در���ش��ة، 
�إم��������ارة  م���ن���اط���ق  �حل������اف������الت يف 
�أبوظبي �شاملة �لعا�شمة ومدينة 
�ل��غ��رب��ي��ة يبلغ  �ل���ع���ني و�مل��ن��ط��ق��ة 
حو�يل 1800 حافلة تقوم بنقل 

وطالبة. طالب   93000

وفد اإماراتي يزور م�سنع اإنتاج احلافلت
 املدر�سية ب�سركة هايونداي يف كوريا اجلنوبية 

•• اأبو ظبي-وام:

�أحرزت مدينة خليفة �ل�شناعية يف �أبوظبي كيز�د �لتابعة 
ل�شركة �أبوظبي للمو�نئ �شهادة �يزو 10002:2004 
�لتميز يف  �لتو�يل �لأمر �لذي يوؤكد  �لثالث على  للعام 
يف  �ملمار�شات  لأف�شل  �مللتزم  و�لتطبيق  �جل���ودة  �إد�رة 
ت��ع��زي��ز م�����ش��ت��وى ر���ش��ى �ل��ع��م��الء وم��ع��اجل��ة ���ش��وؤون��ه��م 
�شجل  وك��ان  �لطويلة.  مدينة  يف  مقرها  م��ن  �ليومية 
�إد�رة  ن��ظ��ام  بتقييم  ق���ام  ق���د  �جل�����ودة  ل�����ش��م��ان  ل���وي���دز 
���ش��ك��اوى �ل��ع��م��الء و�أق����ر م���رة �أخ����رى ب��ت��ق��دم م�شتويات 
�لدولية  �ملعايري  متطلبات  يفوق  مب��ا  �ل�شكاوى  �إد�رة 
ل�شهادة �يزو 10002:2004 ويتجاوزها جتلى ذلك 
كيز�د  يف  �ملتبعة  �ملمار�شات  تطبيق  مر�جعة  خالل  من 
ع���ايل من  م�شتوى  ع��ل��ى  ب��اأن��ه��ا  ل��وي��دز  و�شفها  و�ل��ت��ي 
�ملن�شة  ��شتخد�م  برب�عة  لويدز  و��شت�شهدت   . �لن�شج 
�لل��ك��رون��ي��ة وق����درة �مل��وظ��ف��ني يف ك��ي��ز�د ع��ل��ى توفري 
للم�شتثمرين  �ملبا�شرة  و�مل�شاعدة  �ل�شاملة  �ملعلومات 
�أثنت على �ملبادرة  و�أ�شحاب �مل�شلحة و�ملتعاملني.. كما 
�ملتميزة �لتي �أطلقتها كيز�د بعنو�ن تو��شل �لتي ت�شجع 
جميع �ملتعاملني من م�شتثمرين وعمالء �إىل �لتو��شل 

مع موظفي خدمة �لعمالء يف �ل�شركة وتقدمي وتبادل 
�آر�ئهم ومالحظاتهم. ومتا�شيا مع هذه مبادرة تو��شل 
عرب  حتميله  ميكن  �لكرونيا  من��وذج��ا  ك��ي��ز�د  �أطلقت 
ودع��ت جميع  �لل��ك��روين  �ل�شركة  �إىل موقع  �لدخول 
�مل�����ش��ارك��ة يف تقييم  �إىل  �مل��ع��ن��ي��ة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني و�جل���ه���ات 
و�لثناء  و�مل�شورة  �لن�شح  و�إب��د�ء  �لت�شغيلية  �لإج���ر�ء�ت 
�أو�ل�شكوى �أو�أية �قر�حات ت�شاهم يف تطوير �لأ�شاليب 
�ملتبعة. وحر�شت �إد�رة كيز�د على �مل�شاركة يف تقييم ما 
يرد من عمالئها و�لط��الع على جمريات �شري �لعمل 
�لعليا  �لإد�رة  ���ش��ف��وف  �إىل  �مل��ر����ش��الت  ه���ذه  ت�شل  �إذ 
�ملوظفني  ب��ني  �ل�شفافية  لثقافة  ت��ع��زي��ز�  �ل�����ش��رك��ة  يف 
�أخرى ل�شمان  و�لعمالء و�لإد�رة من جهة و من جهة 
وقال  �حل��اج��ة.  دع��ت  �إذ�  �ل��ق��ر�ر  �أ�شحاب  �شرعة تدخل 
ماثيو كو�شي مدير �شمان �جل��ودة و�إج��ر�ء�ت �لأعمال 
يف كيز�د منذ عام 2010 ولل�شنة �لثالثة على �لتو�يل 
�ملرموقة   10002:2004 �ي��زو  �شهادة  كيز�د  حت��رز 
�أ�شبحنا  و�ملوحدة  �ملحو�شبة  �لآلية  ونتيجة لإجر�ء�تنا 
�لج���ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ  �ل��ف��وري��ة  �ل�شتجابة  على  ق��ادري��ن 
�خلدمة  م�شتوى  نف�س  على  لنحافظ  ب�شرعة  �لالزمة 

عالية �جلودة جلميع عمالئنا.

�سمن جهوده لتطوير القطاع وتعزيز دوره يف دعم القت�ساد الوطني

قطاع ال�سناعة يف وزارة القت�ساد يلتقي ممثلي م�سانع الإ�سمنت يف الدولة
•• اأبوظبي-الفجر: 

يف �إط������ار ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
�ل���ق���ط���اع �ل�����ش��ن��اع��ي يف �ل���دول���ة 
�لق��ت�����ش��اد  دع���م  وت��ع��زي��ز دوره يف 
يف  �ل�شناعة  قطاع  نظم  �لوطني، 
وز�رة �لقت�شاد �جتماعه �لدوري 
يف  �لإ���ش��م��ن��ت  م�شانع  ممثلي  م��ع 
�لتحديات  ملناق�شة  وذلك  �لدولة، 
�حل���ال���ي���ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ك��ال��ي��ف 
�مل�شتقبلية  و�لتطلعات  �لت�شغيلية 
�ملو�شوعات  من  وغريها  للقطاع، 

�لأخرى.
�هلل  عبد  �شعادة  �لجتماع  ت��ر�أ���س 
���ش��ل��ط��ان �ل��ف��ن �ل�����ش��ام�����ش��ي وك��ي��ل 
�ل�شناعة  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل��وز�رة 
�أك���د  و�ل�����ذي  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  يف 
�لطموحة  �لإ�شر�تيجية  �أن  على 
لتعزيز  �لإم��������ار�ت  ت��ت��ب��ع��ه��ا  �ل��ت��ي 
منظومة  يف  �ل�شناعة  قطاع  دور 
لزيادة  تهدف  �لقت�شادي،  �لعمل 
�لناجت  يف  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  م�شاهمة 
�مل��ح��ل��ي �لإج����م����ايل، م��ن��وه��اً ب���اأن 
حمركاً  �أ�شبح  �ل�شناعي  �لقطاع 
رئي�شياً يف �أد�ء �لقت�شاد �لوطني، 
وحم��ور مهم من حم��اور �لتنمية 
وت��ن��وع م�����ش��ادر �ل���دخ���ل، م�����ش��دد�ً 
على �لهتمام �لكبري �لذي توليه 

�لدولة للقطاع �ل�شناعي.
وف���ق���اً  ت��ع��م��ل  �ل���������وز�رة  �أن  وب�����ني 
ت�شتهدف  متكاملة  ل�شر�تيجية 
ت����ق����وي����ة �ل�������ش���ل���ة ب�����ني �ل����������وز�رة 

و�مل�������ش���ان���ع �ل���وط���ن���ي���ة ل��ل��ن��ه��و���س 
�ل�شناعة وتعزيز تناف�شية  بقطاع 
�أن  و�أو���ش��ح  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملنتجات 
�لحتادي  �لقانون  تعديل  م�شودة 
رقم 1 ل�شنة 1979 ب�شان تنظيم 
�شوؤون �ل�شناعة تت�شمن عدد من 
منو  �شتدعم  �لتي  �ملهمة  �لنقاط 
�ل���ق���ط���اع �ل�����ش��ن��اع��ي يف �ل���دول���ة، 
م��ث��ل ت��ق��ل��ي�����س �إج��������ر�ء�ت �إن�����ش��اء 
وت�شهيلها،  �ل�شناعية  �ملوؤ�ش�شات 
و�إح������د�ث �مل���زي���د م���ن �ل��ت��و�ف��ق��ي��ة 
ب����ني ط��ب��ي��ع��ة ع���م���ل �ل���ق���ط���اع���ات 
�لإم����ار�ت  و�ل��ت��ز�م��ات  �ل�شناعية 
�لدولية،  �لقت�شادية  بالتفاقات 
يف م���ا ي��خ�����س حم����اور �ل���دع���م �أو 
�ل���وز�رة  حر�س  م��وؤك��د�ً  �حلماية، 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ك���ل �ل���دع���م ل��ق��ط��اع 
�لنمو  على  وم�شاعدته  �ل�شناعة، 
و�لإزدهار، وتوفري كل �لت�شهيالت 
�شناعة  ول�شيما   ، حتتاجها  �لتي 
�لأ����ش���م���ن���ت �ل���ت���ي ت���ع���د م����ن �أه����م 

�ل�شناعات يف �لدولة.
ه����ذه  �أن  �����ش����ع����ادت����ه  و�أ���������ش��������اف 
ممثلي  مع  �ل��دوري��ة  �لجتماعات 
توطيد  يف  ت�شهم  �ل�شناعة  قطاع 
و�شركائها  �ل���وز�رة  بني  �لعالقات 
�لإ����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ني مب����ا ي��ن�����ش��ج��م 
م���ع �أه�������د�ف وت��ط��ل��ع��ات �ل������وز�رة 
�قت�شاد معريف  بناء  �مل�شتقبلية يف 
�ل�شناعة  ق��ط��اع  مي��ث��ل  م�����ش��ت��د�م 
�أح����د �أه����م م��رت��ك��ز�ت��ه، م���وؤك���د�ً يف 
ه��ذ� �لإط��ار �أن �ل���وز�رة �شتقوم يف 

�حللول  و�إي��ج��اد  �أعمالهم،  تو�جه 
�لقطاع  ب��ه��ذ�  للنهو�س  �مل��الئ��م��ة 
�ل�������ش���ن���اع���ة  يف  دوره  وت����ع����زي����ز 
�شرورة  على  موؤكدين  �لوطنية، 
�مل�شتمرة  و�ملتابعة  تن�شيق �جلهود 
ل��ل��و���ش��ول ب�������اأد�ء ق���ط���اع ���ش��ن��اع��ة 
عالية  م�����ش��ت��وي��ات  �إىل  �لإ���ش��م��ن��ت 
�ل���ك���ف���اءة حت���ت م��ظ��ل��ة وز�رة  م���ن 

�لقت�شاد. 

فرق  بتخ�شي�س  �لعاجل  �لقريب 
مع  �ملبا�شر  �لتو��شل  تتوىل  عمل 
�ل�شناعية  و�ل�شركات  �ل�شناعيني 
متطلباتهم  على  �ل��وق��وف  بهدف 
�إيجاد  على  و�لعمل  و�حتياجاتهم 
�حل����ل����ول �ل���د�ع���م���ة ل���ه���م م��ق��اب��ل 
م���ا ق���د ي��و�ج��ه��ون��ه م���ن حت��دي��ات 

وعقبات. 
وت��ن��اول �لج��ت��م��اع �آخ���ر ت��ط��ور�ت 

و�ل��دي��زل(  )�لكهرباء  �لت�شغيلية 
ب�������ش���ك���ل خ����ا�����س ،و�ل���ت�������ش���ري���ع���ات 
بالإ�شافة  �ل�شناعية،  و�ل�شيا�شات 
لقطاع  �مل�شتقبلية  �لتطلعات  �إىل 
���ش��ن��اع��ة �لإ���ش��م��ن��ت و�ح��ت��ي��اج��ات 

�مل�شنعني.
و�أث���ن���ى �مل�����ش��ارك��ون يف �لج��ت��م��اع 
ع��ل��ى �ل����دور �ل���ذي تلعبه �ل����وز�رة 
يف �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 

ق��ط��اع ���ش��ن��اع��ة �لإ���ش��م��ن��ت د�خ���ل 
دول��ة �لإم���ار�ت، و�أب���رز �لتحديات 
�ل��ت��ي ي��و�ج��ه��ه��ا، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
ت�شاهم  �لتي  �حل��ل��ول  ��شتعر��س 
ه���ذ�  وم�����ش��اه��م��ة  دور  ت���ع���زي���ز  يف 
�لتنمية  ع��ج��ل��ة  دع���م  يف  �ل��ق��ط��اع 
�لقت�شادية يف �لدولة، كما تطرق 
�لجتماع �إىل �لتكاليف �لت�شغيلية 
ب�����ش��ك��ل ع�����ام وت���ك���ال���ي���ف �ل��ط��اق��ة 

عبد اهلل ال�سام�سي: اهتمام بالغ بقطاع ال�سناعة من خالل 
بناء قاعدة اإنتاجية �سناعية عري�سة لتنويع م�سادر الدخل

كيزاد حت�سل على �سهادة الآيزو للعام الثالث على التوايل

اأخبار ال�ساعة: تغرات ذات دللة
 يف النظام القت�سادي العاملي

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن �قت�شاد�ت �لدول �ل�شاعدة و على ر�أ�شها 
�ل�شني و�لهند و�لرب�زيل ورو�شيا مثلت ما ميكن �أن يطلق عليه 
مبعدلت  �لنمو  على  مبحافظتها  �لقت�شادية  �ملعجزة  م�شطلح 
كبرية خالل �لعقود �لثالثة �لأخرية من �لقرن �لع�شرين و�لعقد 
�لقرن �حلادي و�لع�شرين و�لتي �شاعدتها على جتاوز  �لأول من 
�ملر�حل �لأ�شعب من �لأزمة �ملالية �لعاملية بل �إن هذه �لقت�شاد�ت 
وبف�شل حفاظها على هذ� �لنمو �أ�شبح ينظر �إليها مبرور �لوقت 
على �أنها �ملحرك �جلديد لعجلة �لنمو �لقت�شادي �لعاملي و�لذي 
�شيحل تدريجيا حمل �لقت�شاد�ت �ملتقدمة �لتي ظلت تقود هذ� 

�لنمو لعقود طويلة يف �ملا�شي..
����ش��ت��م��ر�ر �شعف من��و �لق��ت�����ش��اد�ت  �ل��ن��ظ��رة م��ع   و تاأ�شلت ه��ذه 
بتعافيها  قاطعة  م��وؤ���ش��ر�ت  �إ���ش��د�ر  على  قدرتها  وع��دم  �ملتقدمة 

�لفعلي من �لأزمة.
 وحتت عنو�ن تغري�ت ذ�ت دللة يف �لنظام �لقت�شادي �لعاملي قالت 
ب��د�أت حت��وم يف �لآون���ة �لأخ���رية ح��ول �لقت�شاد�ت  لكن �ل�شكوك 
ثم  م��ن  و  �لنمو  مو��شلة  على  قدرتها  ب�شاأن  و  ذ�ت��ه��ا  �ل�شاعدة 

�ل�شتمر�ر يف �لنمو �لقت�شادي �لعاملي ..
فقد ك�شفت موؤ�شر�ت �لأد�ء �أن �شعفا ما يبدو �أنه �آخذ يف �لتجذر 
يف تلك �لقت�شاد�ت حيث تر�جعت معدلت منوها عما كانت عليه 
يف بد�يات �لأزمة و�شهدت عمالت �لبع�س منها موجات �نخفا�س 
���ش��ري��ع و ح���دث ذل���ك ع��ل��ى وج���ه �ل��ت��ح��دي��د يف �ل��ه��ن��د و�ل���رب�زي���ل 
و�أ���ش��اف��ت �ل��ن�����ش��رة �ل��ت��ي ي�����ش��دره��ا م��رك��ز �لإم������ار�ت ل��ل��در����ش��ات 
و�لبحوث �ل�شر�تيجية �أنه بجانب ذلك تنامت معدلت �لت�شخم 
يف بع�س تلك �لقت�شاد�ت وز�دت معدلت عجز �حل�شابات �جلارية 
كما ظهرت يف �لآونة �لأخرية بو�در تر�شم مالمح موجة جديدة 
لهجرة روؤو�س �لأمو�ل من �لقت�شاد�ت �ل�شاعدة �إىل �لقت�شاد�ت 
�ملرحل  يف  حدثت  �لتي  للموجة  معاك�شة  موجة  وه��ي  �ملتقدمة 
�لأوىل لالأزمة �ملالية �لعاملية و�لتي غريت لدى حدوثها مالمح 
خر�ئط تدفق روؤو�س �لأمو�ل حول �لعامل فنقلت بوؤر �لركز من 
و�أمريكا  �آ�شيا  �شرق  دول  �إىل  و�ليابان  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �أوروب��ا 

�جلنوبية بجانب بع�س �ملناطق �لأخرى. 
ن��ت��ائ��ج هامة  �مل��ع��ط��ي��ات مي��ك��ن ��شتخال�س  �أن���ه م��ن ه���ذه  وب��ي��ن��ت 
�أن �مل�شهد �حلايل قد ل يكون هو  عدة �لنتيجة �لأوىل منها هي 
�لنتيجة  �أن  �لعاملية معتربة  �ملالية  �لأخري �شمن م�شاهد �لأزم��ة 
�لثانية هي �أن �لفر�ت �ملقبلة قد ت�شهد حلقات رمبا تكون �أكر 
�ل�شعف  تنامي مظاهر  �أن  و خ�شو�شا  �لأزم��ة  ه��ذه  �شوء� �شمن 
�آنفا ل يقابله حت�شن  �ملذكور  �لنحو  �ل�شاعدة على  بالقت�شاد�ت 
كاف بالقت�شاد�ت �ملتقدمة فربغم �أن هذه �لأخرية �شهدت بع�س 
مظاهر �لتعايف خالل �لفرة �لأخ��رية فاإنها ماز�لت بحاجة �إىل 
�أن ه��ذه �مل��ظ��اه��ر نابعة م��ن حت�شن  �مل��زي��د م��ن �ل��وق��ت ك��ي تثبت 

حقيقي ميكن �لعتماد عليه..
ل  لفرة  �لتعايف  ه��ذ�  على  باحلفاظ  مطالبة  �أن��ه��ا  بجانب  ه��ذ� 
�أرب��اع �لعام بل وت�شريع هذ� �لتعايف ب�شكل مطرد  تقل عن ثالثة 
كي تتمكن من �لتغلب على معاناتها �لد�خلية ومن ثم م�شاعدة 
بالقت�شاد�ت  �لر�جع  تد�عيات  �لعاملي على حما�شرة  �لقت�شاد 

�ل�شاعدة ..
ور�أت �أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �لفتتاحي �أن �لنتيجة �لثالثة 
و�لأكر �أهمية �أن �ملبادر�ت �لفردية للدول رمبا تكون هي �ل�شمة 
�ملقبلة  �ل��ع��ق��ود  �ل��ع��امل��ي خ��الل  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ن��ظ��ام  �لغالبة على 
حيث قد تتجه �حلكومات ب�شكل �أكر و�شوحا �ىل دعم �لقدر�ت 
�لذ�تية لقت�شاد�تها �لوطنية مبا يعنيه ذلك من تنامي �حلمائية 
�لتي تختلف كثري�  �ملظاهر  �لتجارية و�ل�شتثمارية وغريها من 

عما كان يجري خالل �لن�شف �لثاين من �لقرن �لع�شرين. 

موانئ دبي العاملية ت�ست�سيف موؤمتر تطوير القادة
�أي���ام ويهدف  �أرب��ع��ة  ك��وم��ون بريب�س مل��دة 
للطالب  �ل��ق��ي��ادي��ة  �مل��ه��ار�ت  تطوير  �إىل 
�مل�شاركني ومن بينهم 18 طالبا �إمار�تيا 
ويف  �ملحلية  �جلامعات  من  �ختيارهم  مت 
�فتتاحه للموؤمتر �أكد حممد �شرف �ملدير 
�لتنفيذي للمجموعة �أن دبي خالل فرة 
ت�شبح  �أن  م���ن  ق�����ش��رية مت��ك��ن��ت  زم��ن��ي��ة 
روؤي��ة  بف�شل  �ملنطقة  يف  رئي�شيا  م��رك��ز� 
قيادتها �حلكيمة. و�كد �لتز�م مو�نئ دبي 
ق��ادة  وق����در�ت  م��ه��ار�ت  بتطوير  �لعاملية 
�لإ���ش��ه��ام يف متكني  خ��الل  م��ن  �مل�شتقبل 

ه���ذه �مل��ج��م��وع��ة م��ن �ل��ت��ع��ل��م و�ل��ت��و����ش��ل 
م��ع��ت��رب� �أن ت��ن��وع �خل��ل��ف��ي��ات و�ل��ث��ق��اف��ات 
خليطا  ي�شكل  �مل�شاركني  ل��دى  و�خل���ربة 
�ل��ت��ي ميكن �شقلها  �مل��و�ه��ب  مم��ي��ز� م��ن 
خالل �ل�شنو�ت �لقادمة من جانبها قالت 
جوليا ميدلتون �ملدير �لتنفيذي ملنظمة 
�ل��ك��وم��ن��وي��ل��ث  دول  �إن  ب��ريب�����س  ك���وم���ون 
�شكان  بلد� متثل ثلث   54 �لبالغ عددها 
 25 ع��ن  �أع��م��اره��م  تقل  �ل��ع��امل ن�شفهم 
دول  ط��الب  م�شاركة  �أن  �ىل  لفته  عاما 
يف  بع�شهم  ي��در���س  �ل��ذي��ن  �لكومنويلث 

•• دبي-وام:

م�شغل  �ل��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��و�ن��ئ  ��شت�شافت 
�مل��ح��ط��ات �ل��ب��ح��ري��ة �ل��ع��امل��ي يف م��ق��ره��ا 
�لرئي�شي يف جبل علي موؤمتر� جمع �أكر 
من 90 طالبا من 25 بلد� حول �لعامل 
مل��ن��اق�����ش��ة �مل��و����ش��ف��ات �ل��ت��ي ت�����ش��ن��ع ق���ادة 
تنظمه  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  وي�شتمر  عامليني. 
م���و�ن���ئ دب����ي �ل��ع��امل��ي��ة حت���ت ع���ن���و�ن �شي 
بالتعاون  �شتودنت�س  فور  ليدرز  �شي  �أ���س 
م���ع م��ن��ظ��م��ة ت��ط��وي��ر �ل����ق����ادة �ل��دول��ي��ة 

ي�شكل فر�شة  �ملنت�شرة يف دبي  �جلامعات 
كبرية لإقامة رو�بط جتمع هوؤلء �لقادة 
وم��ع  �لبع�س  بع�شهم  م��ع  �مل�شتقبليني 
�لقادة يف دبي ومن خالل �إخر�ج �لطالب 
�ملدينة.  �إىل  �حل��رم �جلامعي  ح��دود  من 
�إ���س  �شي  م��وؤمت��ر  �أن  ميدلتون  و�ع��ت��ربت 
�شي ليدرز �شي�شاعد هوؤلء �لطالب على 
�ملكان  جت��اه  �أك��رب  مب�شوؤولية  �لإح�شا�س 
بناء  ف��ي��ه وميكنهم م��ن  ي��در���ش��ون  �ل���ذي 
لإح��د�ث  �إليها  بحاجة  هم  عاملية  �شبكات 

�لتغيري �لإيجابي. 
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العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/725 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/ 
على  �لت�شديق  وطلب  �لم����ار�ت  �جلن�شية:  �لرئي�شي  �شهد�د  علي  م��ر�د  حممد 
لتجهيز  )ال�سرتاحة  �لتجاري  �ل���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع 
رقم  و�لتخطيط يف عجمان حتت  �لبلدية  د�ئ��رة  و�ملرخ�شة من   ) الهدايا  علب 
�مللف )58554( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد:ح�شني 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم����ار�ت     �جلن�شية:  �لرميثي  خليفه  علي  عبد�هلل 
�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد  �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي  �لكاتب 

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

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/334 ك.ع.ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/ 
�لت�شديق  �لم��ار�ت  وطلب  �لرئي�شي �جلن�شية:  دروي�س علي  عبد�لرز�ق مر�د 
على حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )املطر للتمديدات الكهربائية 
وال�سحية ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
)21307( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد:�بر�هيم 
ح�شن عبد�هلل خمي�س �حلو�شني �جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

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

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/658    

 ليكن معلوما للجميع بان كل من �ل�شيد /�ز�د �لدين علي �عظم، بنغالدي�شي �جلن�شية 
رخ�شة  �لد�ء  كافترييا  يف/   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
رقم )520867( وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد مزنو حممد �بو طيب، بنغالدي�شي �جلن�شية.  

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

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/296    

�ل�شيد /�شاكو �شرييان مالباليل، هندي �جلن�شية  بان كل من   ليكن معلوما للجميع 
قطع  لتجارة  �ل�شفا  يف/د�ر   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
بار�مبيل عزيز  �ن�س  �ل�شيد/ حممد  غيار �حلا�شوب رخ�شة رقم )613934( وذلك �ىل 

هندي �جلن�شية.  
 تعديالت �خرى:

وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�لت�شديق على  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��الن  ن�شر هذ�  �قت�شى  فقد  �لعدل.   �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دائرة الق�ساء القت�سادية- ال�سارقة    

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 512 /2013 مدين جزئي                                             
�ىل �ملدعى عليه /1-  نفحة غالب حممد �ل�شليماين  جمهول حمل �لقامة 
وميثله:  )�����س.م.ع(  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم����ار�ت  �شركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   17.800.53( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
متام �ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/15 �ل�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.1 بالقاعة  ���س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 500 /2013 مدين جزئي                                             

حمل  جمهول  )ذ.م.م(  م/ح  و�لت�شميم  �لن�شر  �شركة    -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   42033.21( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
متام �ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/15 �ل�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.1 بالقاعة  ���س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 472 /2013 مدين جزئي                                             
�ىل �ملدعى عليه /1-  �شركة �ل�شالة للتجارة- ذ.م.م   جمهول حمل �لقامة 
وميثله:  )�����س.م.ع(  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم����ار�ت  �شركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )4079.93 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/15 �ل�شاعة 8.30 �س 
ch1A.1 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 املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 460 /2013 مدين جزئي                                             

�ىل �ملدعى عليه /1-  نازير�ن بيغم عبد�لغفار  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )8689.90 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.  وحددت لها 
 ch1A.1 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/9/15 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 452 /2013 مدين جزئي                                             

�ىل �ملدعى عليه /1-  بينجامني �لبريت روبني جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة   عزب 
عليه مببلغ وقدره )8586 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.  وحددت لها 
 ch1A.1 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/9/15 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 458 /2013 مدين جزئي                                             

�ىل �ملدعى عليه /1-  �يدجار مازهيودف جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  
مببلغ وقدره )7478.72 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.  وحددت لها 
 ch2D.17 جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    
 يف الدعوى رقم 2012/489 مدين جزئي     

�ملدعى عليهم: ورثة علي �شند عبد�هلل �لنعيمي وهم: 1( بناوؤه )�شند - عبد�هلل- بدرية- 
نهية- �آمنة- فوزية- ح�شة- لولوه- حممد- ح�شن( 2( �شميم خاتون حممود 3( �شعيدة 
على �حمد 4( تهية  بنت عمرو �شعيد �لعر�بيد �ملهتدي وريثة فاطمة عبد�هلل �رملة علي 

�شند �لنعيمي  �ملدعية: جوخة علي �شند عبد�هلل �لنعيمي
مت ندبنا خبري�ً هند�شيا يف �لدعوى �مل�شار �ليها وعليه فقط مت حتديد يوم �خلمي�س 
2013/9/5 �ل�شاعة 9.00 �شباحا لجتماع �خلربة يف مدينة �بوظبي- �شارع حمد�ن- 
بناية �لعني �لهلية للتاأمني- مكتب رقم 702- ��شفل �لبناية بن مو�شى لل�شفريات. 
وعليه يتوجب عليكم �حل�شور �و من ميثلكم قانونا يف �ملوعد ويف حال عدم �حل�شور 

�شوف ت�شتمر �خلربة يف تنفيذ مهامها وفق �ل�شالحية �لقانونية �ملمنوحة لها. 
اخلبري الهند�سي
ماهر عثمان الطرابل�سي

اعالن اجتماع اخلربة الول

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    
 يف الدعوى رقم 2013/304 مدين جزئي     

�ملدعى عليهم: حمد�ن عبد�لقادر حممد عبد�هلل �ملال 2( مرمي عبد�لرحمن �حمد 3( ورثة �بر�هيم عبد�لقادر 
حممد عبد�هلل �ملال )مرمي حممد �حمد و�شفيقة زينل ب�شخ�شها  وب�شفتها �لو�شية على �ولدها منها وهم 
حممد و�شهيل وحامد وهيا وهند ومها ( 4( مرمي حممد �حمد �ملال 5( �يوب عبد�لقادر  حممد �ملال 6( طيب 
عبد�لقادر حممد �ملال 7(عبد�لرحمن عبد�لقادر حممد عبد�هلل �ملال 8(عبد�لرحيم عبد�لقادر  حممد عبد�هلل 
�ملال 9( عبد�ملجيد عبد�لقادر حممد عبد�هلل �ملال 10(حممد عبد�لقادر حممد عبد�هلل �ملال 11( عثمان عبد�لقادر 
حممد عبد�هلل �ملال 12( عي�شى عبد�لقادر حممد عبد�هلل �ملال 13( يعقوب عبد�لقادر حممد عبد�هلل �ملال 14( 
يو�شف عبد�لقادر حممد عبد�هلل �ملال 15( فاطمة عبد�لقادر حممد عبد�هلل �ملال 16(فايقة عبد�لقادر حممد 
عبد�هلل �ملال 17( فتحية عبد�لقادر حممد عبد�هلل �ملال 18( فخرية عبد�لقادر حممد عبد�هلل �ملال 19( فريدة 
عبد�لقادر حممد عبد�هلل  20( منى عبد�لقادر حممد عبد�هلل �ملال - �ملدعية: �آمال من�شور، ب�شفتها و�شية على 
ولديها �شليمان و�شلطان عبد�لقادر �ملال    مت ندبنا خبري�ً هند�شيا يف �لدعوى �مل�شار �ليها وعليه فقط مت حتديد 
يوم �خلمي�س 2013/9/5 �ل�شاعة 9.00 �شباحا لجتماع �خلربة  �لثاين  مدينة �بوظبي- �شارع حمد�ن- بناية 
�لعني �لهلية للتاأمني- هاتف رقم  6270888    وعليه يتوجب عليكم �حل�شور �و من ميثلكم قانونا يف �ملوعد ويف 

حال عدم �حل�شور �شوف ت�شتمر �خلربة يف تنفيذ مهامها وفق �ل�شالحية �لقانونية �ملمنوحة لها. 
اخلبري الهند�سي/ماهر عثمان الطرابل�سي

اعالن اجتماع اخلربة الثاين
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    

  اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/1043 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر

�ملدعى عليه/ جامعة  �لبتد�ئية �ىل  بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية 
�لبلقاء �لتطبيقية ومتثلها رحاب �مل�شايدة- - فل�شطينية �جلن�شية  �قام �ملدعي/

عنو�نه/  �لردن   �جلن�شية/جن�شيته:  �ردين  ح�شني-  عبد�لفتاح  من��ر  غ�شان 
 - -م��دين   2013/1043 برقم  �لدعوى   0503657734   : ت  �لب�شتان-  عجمان- 
من   %9 �لفائدة   + دره��م   15300 مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها  عجمان-  جزئي- 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان 
�ل�شاعة 8.30  �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف  �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا 
بو�شفك  �لق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  �كتوبر  �شهر  من   2 يوم  �ملو�فق 

مدعى عليه. حترير� يف 2013/9/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10886 بتاريخ   2013/9/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/353 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
طالب �لتنفيذ/ �شعيد �شامل ر��شد �لدرعى �جلن�شية: �لمار�ت  �ملنفذ �شده : عامر 
مبارك  �شعيد  عامر  �عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ملن�شوري  مبارك  �شعيد 
بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملن�شوري 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1655 جت جز- م ع-ب- ع ن وحدد 
فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/9/25 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ - �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي   
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند ب�شد�د مبلغ 10000 درهم + 230 درهم 
ر�شوم �لتنفيذ + 800 درهم م�شاريف �لعالن بالن�شر + 500 درهم �تعاب حماماة +400 

درهم ر�شوم �لدعوى ، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10886 بتاريخ   2013/9/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/501 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
�لمار�ت      �جلن�شية:  و�لرجنات  �لطار�ت  لبيع  �لخال�س  حمل  �لتنفيذ/  طالب 
�لمار�ت    �جلن�شية:  بتنج  �شم�س  نا�شر  وميثله  �شم�س  نا�شر  حمل   : �شده  �ملنفذ 
�لمار�ت      بتنج �جلن�شية:  �شم�س  نا�شر  �شم�س وميثله  نا�شر  �عالنه: حمل  �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف 
�لدعوى رقم 2012/609 جت كل- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/9/25 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني   - �لتنفيذ  باد�رة 
لتنفيذ �ل�شند ب�شد�د مبلغ 115530 درهم + 500 درهم �تعاب حماماة +600 درهم م 
�شاريف �لعالن بالن�شر + 2422 درهم ر�شوم �لتنفيذ + 4622 درهم ر�شوم �لدعوى،     

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10886 بتاريخ   2013/9/3     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2012/1939 جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/ علي نومان �شيخ    �لعنو�ن: بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
�ملو�فق 2013/7/24م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 

بالرقم �عاله ل�شالح /�أمالك للتمويل �س م ع بالتايل: 
حكمت �ملحكمة: بف�شخ �تفاقية �ليجار بني طريف �لتد�عى و�ز�لة �لقيد 
�لعقاري �لو�رد يف �شجالت �مل�شروع مع �لز�م �ملدعى عليه بت�شليم �لعني 
للمدعية مع �لز�مه بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.     

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/8/18  
القا�سي/ حممد عبداهلل احلمريي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية              

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    
  اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/320  )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر
ربيع  عليه/  �مل��دع��ى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ياقوت ربيع ياقوت �لنعيمي جن�شيته: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   �قام �ملدعي/

�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( عنو�نه/دبي منطقة �مليديا �شتي 
 2013/320 برقم  �ل��دع��وى   04/3212555 �شي  بي  بي  �ل  �ملحطة  �ملقابل  �ملبني 
-جتاري - جزئي- عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 12641.24 درهم فانت 
مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 2 من �شهر �كتوبر ل�شنة 2013 

وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/9/1
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    
  اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/321  )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر
ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب حم��ك��م��ة ع��ج��م��ان �لحت���اي���ة �لب��ت��د�ئ��ي��ة �ىل �مل���دع���ى ع��ل��ي��ه/ 
�ون��ي��ك��ريي�����ش��ن��ان �ي����ز� ه����و�ن ب��ر�م��ب��ي��ل ر�غ�����و�ن �ق����ام �مل��دع��ي/���ش��رك��ة �لم����ار�ت 
�ملقابل  �ملبني  �شتي  �مليديا  )���س.م.ع( عنو�نه/دبي منطقة  �ملتكاملة  لالت�شالت 
- جزئي- عجمان-  2013/321 -جت��اري  برقم  �لدعوى  �شي  بي  بي  �ل  �ملحطة 
ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 44382.93 درهم فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة 
عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 
�لق�شية  للنظر يف  وذل��ك   2013 ل�شنة  �شبتمرب  �شهر  25 من  ي��وم  �مل��و�ف��ق   8.30

بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/8/29
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    
    اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/317  )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ �شلطان 
حممد �شامل علي �لدهماين   �قام �ملدعي/�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة 
)���س.م.ع( عنو�نه/دبي منطقة �مليديا �شتي �ملبني �ملقابل �ملحطة �ل بي بي �شي 
�ملطالبة  ومو�شوعها  عجمان-  جزئي-   - -جت��اري   2013/317 برقم  �ل��دع��وى 
�لحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  فانت  دره��م   8738.68 مببلغ 
�لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 
25 من �شهر �شبتمرب ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حترير� يف 2013/8/29
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    
    اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/66  )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
خلفان  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
لالت�شالت  �لم���ار�ت  �ملدعي/�شركة  �ق��ام  �لكعبي  علي  �شلطان  خلفان  �شعيد 
�ملتكاملة )�س.م.ع( عنو�نه/دبي منطقة �مليديا �شتي �ملبني �ملقابل �ملحطة �ل بي 
بي �شي �لدعوى برقم 2013/66 -مدين - جزئي- عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة 
�مام حمكمة عجمان �لحتادية  مببلغ 9.292.63 درهم فانت مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 
16 من �شهر �شبتمرب ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حترير� يف 2013/7/23
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    
    اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/83  )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
خليفه  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ح�شن عبد�هلل �شعيد �لغفلي �قام �ملدعي/�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة 
بي  ب��ي  �ل  �ملحطة  �ملقابل  �ملبني  �شتي  �مليديا  منطقة  ع��ن��و�ن��ه/دب��ي  )�����س.م.ع( 
عجمان-  جزئي-   - -م��دين   2013/83 برقم  �ل��دع��وى   04-3212555 ت:  �شي- 
ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 11.171.64درهم فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة 
عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 
�لق�شية  للنظر يف  وذل��ك   2013 ل�شنة  �شبتمرب  �شهر  25 من  ي��وم  �مل��و�ف��ق   8.30

بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/8/29
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    
 يف الدعوى رقم 2013/379 نزاع مدنى       

يعلن �خلبري �ملحا�شبي/ �يوب عبد�هلل �حمد و�ملعني من قبل حماكم 
دبي يف �لق�شية رقم 2013/379 نز�ع مدين و�ملقامة من �ملتنازعة /�شركة 
�لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �شد /�شركة ميلودي �نرتينمنت جلف 
ليمتد- منطقة حرة ذ�ت م�شئولية حمدودة- بان �ملتنازع �شدها مدعوة/ 
 2013/9/9 �ملو�فق  �لثنني  يوم  عقده  �ملنوي  �خلربة  �جتماع  حل�شور 
بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا يف مكتب �خلبري 
�لكائن يف بر دبي- �لكر�مة - بناية �خلزنة- �لدور �لر�شي- مكتب رقم ) 

دي 2( رقم �لهاتف 3367200 .
اخلبري/ ايوب عبداهلل

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

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    
 يف الدعوى رقم 2012/853 مدين كلي

بوكالة  �لكهروميكانيكية  لالعمال  و�لعربية  �شنغهاي  �شركة  �ملدعية: 
هالل  ماجد  �شركة  عليها:  �ملدعى  بوج�شيم  ر��شد  �ل�شتاذ  �ملحامي 
للمقاولت  هالل  ماجد  �شركة  �عالنه:  �ملطلوب    - ذ.م.م   للمقاولت 
ذ.م.م  بال�شارة �ىل  تعييني خبري�ً يف �لدعوى �مل�شار �ليها �عاله فقد 
�حلادية  �ل�شاعة  �لنز�ع يف  �مل�شاعد  مو�شوع  على  �ملعاينة  �جر�ء  تقرر 
ع�شرة �شباحا بتاريخ 2013/9/12 لذ� يرجى �حل�شور يف �ملوعد �ملحدد 

مب�شروع �ل�شادة �م �ر �ي  جلوبال �نف�شتمنت مبدينة دبي �لريا�شية.
اخلبري املنتدب يف الدعوى
اخلبري املهند�س/ اح�سان ف�سل اهلل القنطار  

اعالن اجتماع خربة 
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3    

     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1919   جت كل- م ت- ب- اأظ
مدعي/ �ل�شركة �لهند�شية ملو�د �لبناء ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: �شركة 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ملهريي 
�ملهريي  �شركة    / �عالنه  �ملطلوب  تعوي�س   + قانونية  فائدة   %12  + درهم   157483
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر)ن�شر� بال�شحيفة(   حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/25 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�شة 
�مل�شتند�تك  �نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/7/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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حتت رعاية ودعم �شمو �ل�شيخ ماجد بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للثقافة و�لفنون، 
لبطولة  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  �لت�شفيات  م��رح��ل��ة  ت��و����ش��ل��ت 
للمو�طنني  �ملفتوحة  فئتها  يف  �لبدنية  للياقة  دبي 
مبادر�ت  من  و�ح��دة  تعد  �لتي   ، بالدولة  و�ملقيمني 
باأهمية  �ملجتمعي  �لوعي  زي��ادة  �إىل  �لهادفة  �شموه 
�لن�شاط �ل��ب��دين و�ل��ري��ا���ش��ي، وت��ق��ام ب��دع��م م��ن دو 
�ل�شريك  �لريا�شي  دبي  وجمل�س  �لرئي�شي  �لر�عي 
�لر�شمي، ونو�دي فيتن�س فري�شت �لريا�شية �شريك 
دبي  للفعاليات،  دبي  ل�:  بالإ�شافة  �لبدنية  �للياقة 

مول حلبة دبي للتزلج.
قوية  م�شتويات  للت�شفيات  �لثاين  �ل�شبوع  و�شهد 
وم��ت��م��ي��زة ل��ل��م�����ش��ارك��ني، ح��ي��ث مت��ك��ن �ل��روي��ج��ي 
�ل�12 دقيقة  ك�����ش��ر ح��اج��ز  م��ن  ب��ور���ش��ي��م  ه��ال��ف��ارد 
دقيقة   11 وم���ق���د�ره  ب��وق��ت  �لأول  �مل��رك��ز  و�ن���ت���ز�ع 
رقمه  ليح�شن  �لثانية  م��ن  ج��زء  و94  ثانية  و22 
12 دق��ي��ق��ة و27 ث��ان��ي��ة و22  ب��ل��غ  �ل����ذي  �ل�����ش��اب��ق 
�نطلقت  فيما  �لأول،  �ل�شبوع  يف  �لثانية  من  ج��زء 
�نغر  �لدمناركية  ت�شدرتها  �لتي  �ل�شيد�ت  ت�شفيات 
13 دقيقة و43 ثانية و59  لر�شن بزمن مقد�ره 
جزء من �لثانية، علما باأن �لت�شفيات تتو��شل حتى 
8 �شبتمرب �ملقبل بنو�دي فيتن�س فري�شت �لريا�شية 
بفروعه �لثالث �ملعتمدة للبطولة يف كل من: مردف 
�شيتي �شنر وقرية �ملعرفة ومركز �لو�حة للت�شوق، 
36 م�شارك يف كل من فئتي �لرجال  ويتاأهل منها 
و�ل�شيد�ت �إىل �لنهائيات بني 12 �إىل 14 �شبتمرب 

�ملقبل على حلبة دبي �لتزلج بدبي مول.

بور�سيم يت�سدر الرجال
�ملركز  وخ��ط��ف  بور�شيم  ه��ال��ف��ارد  �ل��روي��ج��ي  ت��األ��ق 
�لأول بفئة �لرجال بعدما �شجل رقما ومقد�ره 11 
�لثانية، متقدما  و94 جزء من  ثانية  و22  دقيقة 
دخل  �ل��ذي  و�يت�شيت  د�ري��ني  �أفريقي  �جلنوب  على 

�أي�شا  �ل�12 دقيقة  �أجو�ء �ملناف�شات حمطما حاجز 
و91 جزء  ثانية  و46  دقيقة   11 وم��ق��د�ره  بزمن 

من �لثانية.
�ل�12 دقيقة  م��ن حطم حاجز  �أول  ك��ان  �إن��ه  ورغ��م 
جا�شنت  �لأم��ريك��ي  �إن  �إل  �ل��ث��اين  �ل���ش��ب��وع  مطلع 
�أري��ن�����س ج���اء ب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ب��زم��ن وم���ق���د�ره 11 

دقيقة و59 ثانية و78 جزء من �لثانية.
من جانبه حقق خليفة �لقبي�شي 
�أف�شل �لنتائج �لإمار�تية، بعدما 
�ل��ر�ب��ع م�شجال زمنا  �مل��رك��ز  ن��ال 
ث��و�ن  و6  دقيقة   12 بلغ  مميز� 
يليه  �ل���ث���ان���ي���ة،  م���ن  ج����زء  و40 
زميله م��رو�ن �ملري �لذي ت�شدر 
حيث  �لأول  �ل���ش��ب��وع  ت�شفيات 
ميتلك زمنا ومقد�ره 12 دقيقة 
م��ن  ج������زء  و22  ث���ان���ي���ة  و11 

�لثانية.
من جانبه �أكد �شمبا �شيكونا من 
زميبابوي �شعيه �جلاد للمناف�شة 
على مر�كز �ملقدمة بعدما �شجل 
و32  دقيقة   12 وم��ق��د�ره  زمنا 
�ل�شاد�س  �مل��رك��ز  ب��ه  �حتل  ثانية، 

حاليا.
ف��ي��م��ا ق���دم ع���دد م���ن �ل��ري��ا���ش��ي��ني م���ن �أب���ن���اء دول���ة 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��رو���ش��ا ق��وي��ة خ��الل 
�ملناف�شات، حيث يحتل في�شل �ملرزقي �ملركز �لعا�شر 
12 دقيقة و53 ثانية و18  حاليا بزمن ومقد�ره 

جزء من �لثانية.
وتعد هذه �لنتائج �لتي حققها هوؤلء �ل�شباب جيدة 
للغاية خ�شو�شا �أن �أكر من �لعديد من �لريا�شيني 
�لقوية ن�شبيا  �لتدريبات  �لوقت لنهاء  مل ي�شعفهم 
يتم  عاليا، حيث  وتركيز�  بدنيا  تتطلب جهد�  �لتي 
للقيام  دقيقة   14 تتعدى  ل  م��دة  ريا�شي  كل  منح 

ب��ت��م��ري��ن ع��ل��ى ج��ه��از �ل��ت��زل��ج ب��ال��و���ش��ع��ي��ة �ل��و�ق��ف��ة 
مرة   20 �لقفز  مر،   500 مل�شافة   )Ski-Erg(
�ل�شندوق  ف��وق  م��ن  �ل��ع��ب��ور  ، مت��ري��ن   A بطريقة 
لعدد  �لكفني  رف��ع  م��ع  ل��الأر���س  �جل�شم  ومالم�شة 
15 م���رة )ي��ك��ون �رت��ف��اع �ل�����ش��ن��دوق 24 ب��و���ش��ة(، 
 46 وزن  حمل  مع  �أمتار   10 مل�شافة  �مل�شي  مترين 
كلج لكل يد بطريقة م�شتقيمة بجانب �جل�شم لعدد 
4 م������ر�ت، مت���ري���ن �لأك���ت���اف 
�أعلى  من م�شتوى �لكتف �إىل 
�لر�أ�س مع حمل وزن 20 كلج 
لكل يد لعدد 5 مر�ت، مترين 
�جلري �لإرتد�دي مل�شافة 10 
م��ر ل��ع��دد 10 م���ر�ت، حيث 
قام بتكر�ر �لتمارين �ل�شابقة 
م��اع��د� مترين  م��ر�ت  لثالثة 

�لتزلج فيوؤدى ملرة و�حدة.

ــات  ــي ــف ــس ــ� ـــــطـــــالق ت ان
ال�سيدات

ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �آخ�����ر �ن��ط��ل��ق��ت 
م���ط���ل���ع �ل�����ش����ب����وع �جل������اري 
ت�����ش��ف��ي��ات �ل�������ش���ي���د�ت، �ل��ت��ي 
���ش��ه��دت �ع���ت���الء �ل��دمن��ارك��ي��ة �ن��غ��ر لر����ش���ن �مل��رك��ز 
و59  ثانية  و43  دقيقة   13 مقد�ره  بزمن  �لأول 
جو�نا  �ل�شر�لية  على  متقدمة  �لثانية،  من  ج��زء 
�أجز�ء من �لثانية، حيث �شجلت  ثورب بفارق �شبعة 
ثانية  و43  دقيقة   13 وم��ق��د�ره  زمنا  �ل�شر�لية 

و66 جزء من �لثانية.
�ملركز  هانيل  فيونا  �لربيطانية  من جانبها حققت 
ثانية  و53  دق��ي��ق��ة   13 وم���ق���د�ره  ب��زم��ن  �ل��ث��ال��ث 
و37 جزء من �لثانية، تليها باملركز �لر�بع �جلنوب 
�أفريقية هايلي في�شر بزمن مقد�ره 14 دقيقة و4 
�لأمريكية  �لثانية، فيما حلت  ثو�ن و38 جزء من 

 14 وم��ق��د�ره  بزمن  �خلام�س  باملركز  ل�شني  ر�نيا 
دقيقة و49 ثانية و41 جزء من �لثانية، حيث يتم 
لإجناز  �أق�شى  بحد  دقيقة   15 مدة  �ل�شيد�ت  منح 

�لتدريبات.

وال�ستعدادات  قوية  امل�ستويات  جوكه: 
متوا�سلة

�أ�شاد خالد عبد�هلل جوكه مدير 
�ملكتب  يف  و�ملتابعة  �ل��دع��م  �أول 
�خل���ا����س ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��اج��د 
�آل مكتوم  ب��ن حممد ب��ن ر����ش��د 
وم���دي���ر �ل���ب���ط���ول���ة، مب�����ش��ت��وى 
�ملناف�شات �لعايل و�لأد�ء �لقوي 
من �مل�شاركني �لذي يعك�س حجم 
�حلدث �لأ�شخم من نوعه على 
�لإم����ار�ت  ودول����ة  دب���ي  م�شتوى 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة، م����ن ح��ي��ث 
�لتناف�شي  �جلانب  تخ�ش�شه يف 
و��شتقطابه  �ل��ب��دن��ي��ة،  ل��ل��ي��اق��ة 
�ملتخ�ش�شني  و  �ل���ه���و�ة  لأب�����رز 
ب��ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ري��ا���ش��ة ذ�ت 

�لرو�ج �لكبري عامليا.
وقال جوكه �لنتائج �لتي �شجلت يف �نطالق �لت�شفيات 
ت�شري �إىل �ل�شتعد�د�ت و�لتح�شري�ت �لكبرية �لتي 
مر�كز  بتحقيق  طمعا  �مل�شاركون  �لريا�شيون  بذلها 
لأع��د�د  �مل�شاركة  ج��اءت  وق��د  �لبطولة،  يف  متقدمة 
م�شاعينا  على  �لثقة  لتمنحنا  �ملو�طنني  من  جيدة 
�لبدين  و�لن�شاط  �لريا�شة  ممار�شة  على  للرويج 
وحث �ل�شباب على �ل�شتفادة و��شتغالل �أوقاتهم مبا 
يعود عليهم بالفائدة �ل�شحية على �ملدى �لطويل .

و�أ�شاف جوكه على �شعيد �آخر كثفت �للجنة �ملنظمة 
��شتعد�د�تها وحت�شري�تها للمناف�شات �لنهائية �لتي 
على  �مل��ق��ب��ل  �شبتمرب  و14  و13   12 �أي����ام  �شتقام 

نقدم  �أن  ناأمل  م��ول، حيث  بدبي  �لتزلج  دب��ي  حلبة 
للجماهري و�مل�شاركني �أوقاتا ل تن�شى مليئة بالإثارة 

و�لتحدي بني نخبة من �لريا�شيني .

علي املطوع: النجاح حليف العمل الدوؤوب
�أ�شاد علي �ملطوع مدير �إد�رة �لدعم �ملوؤ�ش�شي مبجل�س 
دب����ي �ل���ري���ا����ش���ي، مب�����ش��ت��وي��ات 
على  وتفوقها  �لفنية  �لبطولة 
�ل�����ش��ع��ي��د �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي، و�أك�����د 
�ل�����دوؤوب ل��ل��ك��ف��اء�ت  �أن �ل��ع��م��ل 
�للجنة  ت�شمها  �لتي  �لوطنية 
�لنجاح  �شيكون حليفه  �ملنظمة 
�أ�شوة بال�شدى و�لتفوق �لكبري 
�ل�����ذي ن��ال��ت��ه �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ع��ام 

�ملا�شي. 
وق������ال ي���ح���ر����س جم��ل�����س دب���ي 
�ل��ري��ا���ش��ي على دع��م �مل��ب��ادر�ت 
�ل��ه��ادف��ة ل��ت��وع��ي��ة �مل��و�ط��ن��ي��ني 
و�مل��ق��ي��م��ني ب��اأه��م��ي��ة مم��ار���ش��ة 
�ل��ن�����ش��اط �ل��ب��دن��ي��و �ل��ري��ا���ش��ي، 
وق������د ج�������اءت ه������ذه �ل��ب��ط��ول��ة 
�إط�����ار �جل��ه��ود  م��ه��م��ا يف  �أ���ش��ا���ش��ي��ا  ع��ن�����ش��ر�  لت�شكل 
لأهمية  ن��ظ��ر�  �جل��ان��ب  ب��ه��ذ�  للمجتمع  �ل��ت��وع��وي��ة 
�ل��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة ودوره������ا مل�����ش��اع��دة �لأف������ر�د على 
مو�جهة �أمر��س �لع�شر �حلديث �ملزمنة، مبا يرفع 
قدر�تهم  بتعزيز  وي�شاهم  �لنتاجية  طاقاتهم  من 

على �ملدى �لبعيد .

جوائز البطولة
خ�ش�شت �للجنة �ملنظمة كوؤو�س بت�شميم مميز متنح 
�إىل ج��ان��ب ج��و�ئ��ز مالية  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  لأ���ش��ح��اب 
تقارب �ملليون دره��م )970 �أل��ف دره��م( ت��وزع على 

�ملناف�شات  يف  و�لن�شاء  �لرجال  من  �ملتناف�شني  كافة 
دره��م  �أل��ف   200 مقدمتها  يف  للبطولة،  �لنهائية 
و�ل�شيد�ت،  �لرجال  فئتي  يف  �لأول  �ملركز  ل�شاحبي 
�ملر�كز  لأ�شحاب  مميزة  كوؤو�س  منحهم  �شيتم  كما 
جلميع  ل��ل��م��ي��د�ل��ي��ات  ب���الإ����ش���اف���ة  �لأوىل  �ل���ث���الث 

�ملتناف�شني.
دره��م،  �أل���ف   50 مبلغ  على  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  و�شينال 
 20 �خلام�س  �أل���ف،   30 �ل��ر�ب��ع  �أل���ف،   40 �لثالث 
�لثامن  �آلف،   9 �ل�شابع  �أل���ف،   10 �ل�شاد�س  �أل���ف، 
8 �آلف، �لتا�شع 7 �آلف، �لعا�شرة 6 �آلف، �حلادي 
ع�شر 5 �لأف، فيما مت تخ�شي�س مبلغ 4 �آلف درهم 

لأ�شحاب �ملركز من 12 �إىل 36.

الت�سجيل متاح عرب املوقع الإلكرتوين
متاحا  �لبطولة  يف  و�مل�شاركة  �لت�شجيل  ب��اب  م��از�ل 
�لل��ك��روين  �مل��وق��ع  �مل��ق��ب��ل ع��رب  7 �شبتمرب  ح��ت��ى 
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، ع��ل��م��ا ب��ان��ه ي�����ش��ه��د �إق���ب���ال م��ت��ز�ي��د� م���ن خمتلف 
فيما  �ملناف�شات،  يف  للم�شاركة  و�لأع��م��ار  �جلن�شيات 
�مل�شجلني  عدد  يت�شاعف  �أن  �ملنظمة  �للجنة  تتوقع 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري خ�����ش��و���ش��ا يف �ل����ش���ب���وع �لأخ������ري من 
�ملعلومات  كافة  �لر�شمي  �ملوقع  ويتيح  �لت�شفيات. 
و�ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل �خل��ا���ش��ة ب��احل��دث �إىل ج��ان��ب وج��ود 
�لوقت  م��ن  �لكثري  تتطلب  ل  للت�شجيل  �إ���ش��ت��م��ارة 
ل�شتكمالها، حيث جاءت هذه �خلطوة بهدف توفري 
�جلهد على �مل�شاركني من خالل �لت�شجيل من �أماكن 
�إقامتهم �إىل جانب تنظيم عملية حجز وقت خو�س 
 8 �ل�شاعة  بني  يوميا  تقام  �لتي  �لتاأهيلية،  �ملرحلة 
�شيكون  فيما  م�شاء،   10 �إىل  و4  �شباحا   12 �إىل 
�شبتمرب  �شهر  من  �ل�شابع  حتى  مفتوحا  �لت�شجيل 
�ملقبل، علما باأن كل م�شرك ميكنه خو�س �ملرحلة 
�لتاأهيلية �أكر من مرة وحت�شني �أرقامه �ل�شخ�شية 

نظري دفع ر�شوم تبلغ 80 درهم للمرة �لو�حدة.

يف �إط�������ار �����ش���ت���ع���اد�ت���ه���ا ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
مباريات منتخبات �ملجموعة �ل�شاد�شة 
م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �ل��ع��امل حت��ت 17 
و�ل���ت���ي   ،2013 �لإم�����������ار�ت  ����ش���ن���ة، 
 17 م��ن  ب��د�ي��ة  مناف�شاتها  �شتنطلق 
�أكتوبر وحتى 8 من نوفمرب �ملقبلني، 
ت��ع��ق��د جم��م��وع��ة �ل���ع���ني �ج��ت��م��اع��ه��ا 
�خلام�شة  يف  وذل��ك  �ملعتاد  �لتن�شيقي 
م�شاء غٍد �لأربعاء بقاعة �لجتماعات 
�لعني  بنادي  ز�ي��د  بن  خليفة  با�شتاد 
ب��رئ��ا���ش��ة حم��م��د ع���ب���د�هلل ب���ن ه���ز�م 
على  للوقوف  وذل��ك  �ملجموعة  مدير 
���ش��ري �ل��ع��م��ل وم����ا مت �جن�����ازه خ��الل 
�مللعب  �شعيد  على  �ملا�شية  �لأ�شابيع 
�ملختلفة ومالعب  �لرئي�شي وجو�نبه 
ملعب  ت�شمل  �لتي  �لأرب��ع��ة  �لتدريب 
عبد�لعزيز  وخ��ال��د  حممد  ب��ن  �شيف 
وملعب  �لعني  نادي  �أكادميية  وملعب 

جامعة �لإمار�ت. 
ويف �طار مت�شل يعقد حممد بن هز�م 
�جتماعاً  �ليوم  �لتا�شعة من �شباح  يف 
م���ع �مل�������ش���وؤول���ني ب��ج��ام��ع��ة �لإم�������ار�ت 
ي���ح�������ش���ره �ل����دك����ت����ور ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�ل�������ش���اي���ب ع���م���ي���د ������ش�����وؤون �ل���ط���الب 
�إد�رة  مدير  عمري  ور����ش��د  باجلامعة 
�حل��ي��اة �ل��ط��الب��ي��ة و�إب��ر�ه��ي��م خمتار 
م���دي���ر ق�����ش��م �لأن�������ش���ط���ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
بجامعة �لإمار�ت بجانب �أحمد حممد 
خمي�س مدير موقع �حلدث وعبد�هلل 
�ل��ربوت��وك��ول  وح����دة  من�شق  �ل�����ش��ريف 
م��ن جم��م��وع��ة �ل��ع��ني و���ش��ي��ت��م خ��الل 
جتهيز  متطلبات  مناق�شة  �لجتماع 
ملعب �جلامعة وغرف تبديل �ملالب�س 

�لتابعة له.
ب���ال���وح���د�ت  �مل�������ش���وؤول���ني  �أن  ي���ذك���ر 

�مل��خ��ت��ل��ف��ة �ل��ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة �ل��ع��ني 
ك���ان���و� ق���د ع���ق���دو� �ج���دمت���اع���اً �أم�����س 
�لأول بنادي �لعني برئا�شة حممد بن 
هز�م �لظاهري وح�شور �أحمد حممد 
خمي�س مدير موقع �حلدث وعبد�هلل 
�ل��ربوت��وك��ول  وح����دة  من�شق  �ل�����ش��ريف 
و�شامل خمي�س رئي�س وحدة �لت�شويق 
وجا�شم �لهرمودي من وحدة �لعالقات 
�ل���ع���ام���ة و�خل������دم������ات �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
�ملختلفة  �لوحد�ت  �أع�شاء  من  وع��دد 
�لعمل  �ملجتمعون مر�حل  و��شتعر�س 
�لآن يف ملعب  �لتي مت �جنازها حتى 
وغ��رف �شتاد خليفة بن ز�ي��د وك��ل ما 
�ملجموعة  مباريات  با�شت�شافة  يتعلق 
�ل�شاد�شة �لتي تنطلق يف �لعني بد�ية 
م���ن 19 �أك���ت���وب���ر �مل��ق��ب��ل مب�����ش��ارك��ة 
منتخبات �ملك�شيك و�لعر�ق ونيجرييا 

و�ل�شويد.
وج����ه حممد  �لج���ت���م���اع  ب���د�ي���ة  ويف 
ب��ن ه����ز�م ك��ل �ل�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر �إىل 

روؤو�����ش����اء و�أع�������ش���اء جل��ن��ة جم��م��وع��ة 
و�ملتو��شلة  �لكبرية  جلهودهم  �لعني 
و�لعمل كفريق و�أ�شرة و�حدة من �أجل 
بلوغ قمة �لنجاح و�إخر�ج �لبطولة يف 
�شورة ت�شرف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�لتي  �ملرموقة  باملكانة  وتليق  �ملتحدة 
�لطيبة  و�ل�شمعة  عاملياً  �إليها  و�شلت 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف  �كت�شبتها  �ل��ت��ي 
م���ن خ����الل ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا ل���ع���دد من 

�لبطولت �لكربى.
�ملر�فق  �لعمل يف  �إن  ه��ز�م  �ب��ن  وق��ال 
ك��اف��ة ي��ج��ري ع��ل��ى ق����دم و����ش���اق وف��ق 
م��ت��ط��ل��ب��ات �لحت��������اد �ل��������دويل ل��ك��رة 
توجيهات  مع  ومتا�شياً  �لفيفا  �لقدم 
�آل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية  نهيان وزير 
�ملجتمع رئي�س �لهيئة �لعامة لرعاية 
�للجنة  رئ��ي�����س  و�ل��ري��ا���ش��ة،  �ل�����ش��ب��اب 
�لعامل  كاأ�س  لنهائيات  �ملنظمة  �لعليا 
�لعمل  �أن  �أك���د  ك��م��ا  ���ش��ن��ة.   17 حت��ت 

قارب على �لنتهاء و�أنه مي�شي ح�شب 
�خلطة �ملر�شومة و�أن معظم �لأعمال 
تت�شمن  و�ل��ت��ي  منها  �لنتهاء  مت  ق��د 
����ش��ت��اد خليفة بن  �لإن�����ارة يف  ت��رك��ي��ب 
ز�يد وجتهيز كافة غرفه �لتي ت�شمل 
غ���رف ت��ب��دي��ل �مل��الب�����س و�ل��ع��ي��ادي��ت��ني 
�ملن�شطات  فح�س  وغ��رف��ة  �لطبيتني 
وغ����رف����ة ح���ام���ل���ي �ل����ك����رة و�لأع��������الم 
معلقي  وغ�����رف  �ل���ك���ن���رول  وغ���رف���ة 
�ل��ت��ي �شيتم  �ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ات وغ��ريه��ا 
����ش��ت��خ��د�م��ه��ا خ���الل �أي�����ام �ل��ب��ط��ول��ة، 
بالإ�شافة �إىل �إعد�د مالعب �لتدريب 

وجتهيز مو�قف �ل�شيار�ت. 
�أن����ه  �إىل  �مل���ج���م���وع���ة  م���دي���ر  و�أ������ش�����ار 
كافة  �لرتيبات  م��ن  �لن��ت��ه��اء  �شيتم 
ق��ب��ل �ل���زي���ارة �مل��رت��ق��ب��ة �ل��ت��ي �شيقوم 
�ل��ف��اري��ز رئ��ي�����س �للجنة  �ن��ي��اك��ي  ب��ه��ا 
و�ملتابعة  �ملن�شاآت  تفقد  عن  �مل�شوؤولة 
ومم��ث��ل �لحت���اد �ل���دويل ل��ك��رة �لقدم 
�أكتوبر  �لثاين من  لها  و�ملقرر  �لفيفا 

ي��و����ش��ل ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي ل��ل��زو�رق 
بتوجيهات  �لفورمول1  �ل�شريعة 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �شمو 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  خليفة 
�ل�������ش���م���و رئ���ي�������س �ل�����دول�����ة رئ��ي�����س 
جمل�س �إد�رة نادي �أبوظبي �لدويل 
��شتعد�د�ته  �لبحرية  للريا�شات 
�مل�����ش��ت��م��رة ع��ل��ى كا�شر  وت��دري��ب��ات��ه 
يف  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�شمة  يف  �لأم����و�ج 
�طار �لإعد�د للجولة �لقادمة من 
بطولة �لعامل لزو�رق �لفورمول1 
�ل���ت���ي ���ش��ت��ق��ام يف م��دي��ن��ة ل��ي��وزه��و 
 30 م��ن  �ل��ف��رة  خ���الل  �ل�شينية 
�أك��ت��وب��ر   2 �إىل  �جل�����اري  �شبتمرب 
�ل���ق���ادم. وت��ت��و����ش��ل �ل��ت��ح�����ش��ري�ت 
�لقادم  �ل�شباق  �أج��ل  و�لإع���د�د من 
بالن�شبة  ح��ا���ش��م��ا  ���ش��ي��ك��ون  �ل�����ذي 
و�أح��م��د  �ل��ق��م��زي  ث��اين  ملت�شابقينا 
�جل���ولت  و�أن  ���ش��ي��م��ا  ل  �ل��ه��ام��ل��ي 
�شهدت  ق��د  �لبطولة  م��ن  �ملا�شية 
�أح�������د�ث�������ا غ�����ري م���ت���وق���ع���ة ب��ظ��ل��م 
يف  �شاهم  لفريقنا  و��شح  حتكيمي 
نزيف �لنقاط لفريقنا حيث يحتل 
�ل��ق��م��زي ح��ال��ي��ا �مل���رك���ز �خل��ام�����س 
يف �ل��رت��ي��ب �ل���ع���ام ب��ر���ش��ي��د 13 
نقطة يف حني يحل �لهاملي �شابعا 
ب��ر���ش��ي��د ���ش��ت��ة ن��ق��اط��وه��ي م��ر�ك��ز 
وقوة  وهيبة  مكانة  �أب��د�  تعك�س  ل 
ف��ري��ق��ن��ا و�ل�����ذي مل ي��ت��خ��ل��ف �أب����د� 

�لبطولة  �ألقاب  �أح��د  �قتنا�س  عن 
خالل �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية. 

�أن تكون  وياأمل �لقمزي و�لهاملي 
�جل��ول��ة �ل��ق��ادم��ة يف ل��ي��وزه��و هي 
و�ل��ع��ودة جم��دد�  �لتعوي�س  ب��د�ي��ة 
�لبطولة  �أل���ق���اب  ع��ل��ى  للمناف�شة 
من  �لفريق  كثف  ذل��ك  �شبيل  ويف 
جرعاته �لتدريبية و�لتي ��شتمرت 
ب�����ش��ك��ل د�ئ�����م يف �ل���ف���رة �مل��ا���ش��ي��ة 
و���ش��اع��د ع��ل��ى ذل����ك وج����ود زو�رق 
�ح��ت��ي��اط��ي��ة ل��ل��ف��ري��ق ت���وج���د ه��ن��ا 
�أج��ل خو�س  �أبوظبي م��ن  دوم��ا يف 
�ملختلفة.  و�لإع�����د�د�ت  �لتدريبات 

وجل����اأ ن��ا���ش��ر �ل��ظ��اه��ري م�����ش��وؤول 
�ل����ن����ادي �إىل  �ل�����ش��ب��اق��ات يف  ق�����ش��م 
لذلك  م�شابه  ���ش��ب��اق  م�����ش��ار  و���ش��ع 
�لذي �شتقام من خالله �ملناف�شة يف 
ليوزهو �ل�شينية حيث قام �لقمزي 
على  �لتدريبات  باإجر�ء  و�لهاملي 
ه����ذ� �مل�������ش���ار م���ن �أج�����ل �ل��و���ش��ول 
�ملطلوب  و�لأد�ء  �ملثالية  لل�شرعات 
وح����ول �مل�����ش��ار �أك����د �ل��ظ��اه��ري �أن��ه 
و�ملنحنيات  �لزو�يا  باإعد�د  قام  قد 
م�شار  مع  ت��ام  وب�شكل  تت�شابه  لكي 
�أج��ل خلق بيئة  ليوزهو وذل��ك من 
�نطالقة  قبل  للمت�شابق  حماكية 

�ل�����ش��ب��اق �ل��رئ��ي�����ش��ي ب��ح��ي��ث ي��ك��ون 
ق��د �ع��ت��اد وت��الئ��م م��ع �مل�����ش��ار. من 
�لرميثي م�شاعد  �شامل  �أكد  جانبه 
مدير عام �لنادي �لأهمية �لكبرية 
للمع�شكر�ت  �ل��ن��ادي  يوليها  �ل��ت��ي 
قبل  �لإع����د�د  ومرحلة  �لتدريبية 
كل �شباق. وق��ال �ن كل �شيء قابل 
على  �لتهام  نلقي  ول��ن  للتعوي�س 
م����ا ح�����دث يف �جل�������ولت �مل��ا���ش��ي��ة 
و���ش��ي��ك��ون ج���ل ت��رك��ي��ز ف��ري��ق��ن��ا يف 
�جل���ول���ة �ل���ق���ادم���ة م���ن �ل��ب��ط��ول��ة 
ملكانه  بالفريق  و�لعودة  �لتعوي�س 

�ملعتاد يف �لقمة.

م�ستويات قوية يف ت�سفيات بطولة دبي الثانية لّلياقة البدنية 

الن���رويج���ي بور�سي����م يك�س�����ر حاج�����ز ال� 12 دقيق������ة ويت�س����در فئ����ة الرج������ال 

متا�سيًا مع توجيهات نهيان بن مبارك ووفقًا ملتطلبات الفيفا

جمموعة العني تكثف جهودها ل�ستكمال ا�ستعداداتها لكاأ�س العامل للنا�سئني
فريق اأبوظبي للزوارق ال�سريعة يوا�سل تدريباته 

ا�ستعدادًا للجولة القادمة من بطولة العامل

7 اأجزاء من 
الثانية تقود 
الدمناركية 
لر�سن نحو 

قمة ال�سيدات 

اللجنة 
املنظمة تكثف 
ال�ستعدادات 

للنهائيات �سبتمرب 
املقبل بدبي مول

بعث �مين عبد �لوهاب �لرئي�س �لقليمي لالوملبياد �خلا�س 
بن  بن حممد  �ل�شيخ حمد�ن  ل�شمو  تهنئة  �ل��دويل بربقية 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
بن  �ل�شيخ مكتوم  ول�شمو  �لأهلي  �لنادي  رئي�س  دبي  لإم��ارة 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي  �آل مكتوم  ب��ن ر����ش��د  حممد 
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  ول�شمو  �لأه��ل��ي  �ل��ن��ادي 

وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع رئي�س �لهيئة �لعامة 
ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ب��اب و�ل��ري��ا���ش��ة وذل���ك مبنا�شبة ف���وز �لأه��ل��ي 

ببطولة كاأ�س �شوبر �خلليج �لعربي لكرة �لقدم .
م�شيد� مبا حتققه دولة �لمار�ت من �جناز�ت ريا�شية على 
ما  وهو   ، و�لإقليمية  و�لعربية  �لدولية  �مل�شتويات  خمتلف 
يوؤكد حر�س حكومة �لمار�ت �لر�شيدة على �همية �لهتمام 

�لوملبياد  �أن�شطه  على  ب���دورة  �نعك�س  م��ا  وه��و   ، بالريا�شة 
�خلا�س �لمار�تي ، 

وما يقدم من خدمه جليلة لفئة �ملعاقني ذهنيا ، وم�شاركة 
 ، �لكربى  �لريا�شية  �لح��د�ث  �ملميزة يف خمتلف  �لم���ار�ت 
و�لتي يحقق فيها �بطال �لوملبياد �خلا�س �لمار�تي �لكثري 

من �لجناز�ت �لريا�شية .

الرئي�س الإقليمي للأوملبياد اخلا�س الدويل يهنئ حمدان و مكتوم 
بن حممد بن را�سد ونهيان بن مبارك باإجناز الأهلي اخلليجي
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•• اأبوظبي-الفجر: 

بقر�ر معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لهيئة  رئي�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
نادي  �إ�شهار  عن  ،�أعلن  و�لريا�شة  لل�شباب  �لعامة 
�بوظبي  جمل�س  مظلة  حتت  لل�شقارين،  �بوظبي 
حماية  بروؤية  �لر�ثية  ن�شاطاته  ملز�ولة  �لريا�شي 

وتطوير ريا�شة �ل�شيد بال�شقور.
ن�شاطاته  �أوىل  لل�شقارين  �بوظبي  ن��ادي  ويد�شن 
بامل�شاركة بفعاليات �لدورة �حلادية ع�شر للمعر�س 
 )  2013 �بوظبي   ( و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل���دويل 
�لتي �شتنطلق يوم غد �لأربعاء ومتتد حتى �ل�شابع 
�لكبري  ج��ن��اح��ه  ع���رب  �جل�����اري  �شبتمرب  ���ش��ه��ر  م���ن 
و�ملهتمني  �ملحبني  وجميع  �ل��زو�ر  �شي�شتقبل  �ل��ذي 
ب��ري��ا���ش��ات �ل�����ش��ي��د ب��ال�����ش��ق��ور ل��ل��ت��ع��رف �أك���ر على 
�ل�شقارة  ثقافة  ن�شر  يف  ودوره  وم�شابقاته  خططه 
 ، �ملجتمع  يف  �لأج��ي��ال  خمتلف  عند  بها  و�لتعريف 
باعتبارها و�حدة من �لريا�شات �لر�ثية ،�لطاحمة 
ل�شتعادة دورها وح�شورها بني �لريا�شات و�لألعاب 
�لأخ������رى ، �ىل ج���ان���ب ذل����ك ي��ت��ط��ل��ع �ل���ن���ادي �ىل 
�لم���ار�ت  ل�شقاري  و�ل��ق��در�ت  �ل��ط��اق��ات  ��شتيعاب 
تكوين  يف  خرب�تهم  و��شتثمار   ، هو�ياتهم  ملمار�شة 
�مل��ح��م��ي��ات �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة وم����ر�ك����ز �لإك����ث����ار و�ث�����ر�ء 

�مل��ن��اف�����ش��ات و�مل�����ش��اب��ق��ات ب��ت��ج��ارب��ه��م �مل���م���ي���زة، كما 
�شي�شهد جناح �لنادي يف �ملعر�س بدء �لتقدمي على 
�أجندة  يف  و�لنخر�ط  لالن�شمام  �لع�شوية  طلبات 
�لتي  و�خل��دم��ات  و�ل��رب�م��ج  و�مل�شابقات  �لن�شاطات 
قائمة  يف  �مل�شجلني  لل�شقارين  �ل���ن���ادي  ي��ق��دم��ه��ا 

�لأع�شاء . 
�بوظبي  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  مهمة  و�أ���ش��ن��دت 
ميلك  �ل���ذي  �مل��ح��م��ود  �شلطان  لل�شيد  لل�شقارين 
جتارب مميزة و�هتمام كبري يف �لريا�شات �لر�ثية 
�لتحكيمية  �للجنة  مهام  ت��وىل  �ن  له  �شبق  حيث   ،
و�لفنية يف م�شابقات �بوظبي لل�شيد بال�شقور �لتي 

�أقيمت �لعام �ملا�شي وحققت جناحات مذهلة .
ويتطلع �لنادي بت�شكيله �جلديد �ىل حتقيق �أهد�فه 
لل�شقارة و�حلفاظ على  �لر�ثي  �لطابع  تعزيز  يف 
�ل�شقور باعتبارها رمز�ً وطنياً، وتقدميها كو�جهة 
تر�ثية وثقافية لل�شياحة يف �إمارة �أبوظبي ، و�لعمل 
�ل�شقارة  ل�شون  و�شيا�شات  ت�شريعات  �ق��ر�ح  على 
�شقاري  ن��ادي  جمعية  م��ع  بالتن�شيق  و��شتد�متها 
�لإمار�ت، �ىل جانب �ل�شعي لتوفري مناطق خا�شة 
و��شتثمارها  و�إد�رت���ه���ا  بال�شقور،  �ل�شيد  ملمار�شة 
،بالإ�شافة  �ملخت�شة  بالتن�شيق مع �جلهات  �شياحياً 
�ىل توفري مر�كز لإكثار �ل�شقور وتربيتها وتدريبها 
من  و�ل�شباب  �لنا�شئني  ومتكني   ، تاأهيلها  و�إع���ادة 

ممار�شة �ل�شيد بال�شقور يف بيئة �جتماعية منا�شبة 
تتفق مع عاد�ت وتقاليد جمتمع �لمار�ت .

كما يهدف �لنادي �ىل ن�شر �لوعي و�ملعرفة بريا�شة 
�ل�����ش��ي��د ب��ال�����ش��ق��ور وت���ع���زي���ز دوره������ا يف �مل��ج��ت��م��ع، 
ب�شون  �ملتعلقة  �ل�شرورية  كافة �خلدمات  وتقدمي 
�ل�شقارين، �ىل جانب تنظيم �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت 
�أنو�عها  بكافة  �لريا�شية  و�لأح���د�ث  و�ملهرجانات 

و�ملتعلقة مب�شابقات �ل�شيد بال�شقور.
�ل�شقارين  على  باحلفاظ  �لنادي  ر�شالة  وتتلخ�س 
�لطبيعية  و�ملحميات  �حلية  و�ل��ط��ر�ئ��د  و�ل�شقور 
، وف��ق��ا لقيم  �لإم�����ار�ت  وت���ر�ث  لرت��ب��اط��ه��ا بثقافة 
�لفريق  و�لولء و�لنتماء وروح  و�ل�شفافية  �لقيادة 

�لو�حد و�مل�شوؤولية و�لتميز و�لأ�شالة.
�أم�س �جتماعا  وعقد نادي �بوظبي لل�شقارين يوم 

مل��ن��اق�����ش��ة وب���ح���ث �خ����ر حت�����ش��ري�ت��ه ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ف��ع��ال��ي��ات �مل��ع��ر���س �ل����دويل لل�شيد و�ل��ف��رو���ش��ي��ة ) 
�بوظبي 2013 (، بح�شور �شعادة �شلطان �ملحمود 
�ملدير �لتنفيذي للنادي وفريق عمل �لنادي �مل�شارك 

بفعاليات �ملعر�س . 
م���ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن �ل�����ش��ي��د ���ش��ل��ط��ان �مل��ح��م��ود �مل��دي��ر 
�لتنفيذي لنادي �بوظبي لل�شقارين �لدعم �ل�شخي 
ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
يف �ملنطقة �لغربية رئي�س نادي �شقاري �لمار�ت ، 
ن��ه��ي��ان رئي�س  �آل  ب���ن ز�ي����د  ن��ه��ي��ان  و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
جمل�س �بوظبي �لريا�شي ، مل�شرية �إحياء �لريا�شات 
�لر�ثية و�إعادتها �ىل �لو�جهة من جديد ملا متثله 
من قيم ومعاين كبرية ت�شاهم يف �حلفاظ و�شون 
معرب�   ، مكوناته  بجميع  �لعريق  �لم����ار�ت  ت���ر�ث 
ثقتهما  على  ل�شموهما  و�متنانه  �شكره  عظيم  عن 
�ل��غ��ال��ي��ة �ل��ت��ي �أت��اح��ت ل��ه �ل��ف��ر���ش��ة ل��ت��ويل من�شب 
�ملدير �لتنفيذي للنادي ، موؤكد� �ن هذ� �لمر يعد 
�لعطاء،  درجات  �أق�شى  لتقدمي  د�فعا وحافز�  خري 
�أه��د�ف  وب��ذل مزيد� من �جلهود من �ج��ل حتقيق 
و�شيا�شات �لنادي �لتي �نبثق من �جلها �ىل �ل�شاحة 
�ملحلية ، متمنيا �ن يكون عند ح�شن �لظن بتنفيذ 

و�جباته و�لتز�ماته باأمانة و�قتد�ر .
و�أو�����ش����ح �مل��ح��م��ود �ن ن����ادي �ب��وظ��ب��ي ل��ل�����ش��ق��اري��ن 

�ملعر�س  بفعاليات  �لر�شمية  �نطالقته  �شيد�شن 
ع�شر  �حلادية  بدورته  بالفرو�شية  لل�شيد  �ل��دويل 
جميع  ،و�شيعرف  �لأرب��ع��اء  غ��د  ي��وم  �شتنطلق  �لتي 
�إن�شاء  مر�حل  على  و�مل�شاركني  و�ل���زو�ر  �مل�شوؤولني 
�لنادي وخططه للم�شتقبل ودوره يف توفري �لبيئة 
جتاربهم  �ل�����ش��ق��اري��ن  مل��م��ار���ش��ة  �ملنا�شبة  �ل��ر�ث��ي��ة 
�ل���ري���ة يف ج��م��ي��ع �مل�����ش��اب��ق��ات و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي 
�ن  م�شري�  �ملقبلة،  �لفرة  خالل  �لنادي  �شينظمها 
�لنادي �شرع بفتح �أبو�ب �ل�شر�ك يف �لع�شوية وفقا 
�للكروين  �ملوقع  يف  �ملتو�فرة  و�لأحكام  لل�شروط 
للنادي و�لتي �شتتيح �ملجال للتفاعل بجميع بر�مج 
و�أن�شطة �لنادي بجانب �شمول �لأع�شاء و�ملنت�شبني 
يف قائمته بكافة �خلدمات �لتي يوفرها �نطالقا من 
�لإمكانيات  كافة  لتقدمي  و�هتمامه  ورعايته  دعمه 
ما  لتحقيق  لل�شقارين  �ل��ق��در�ت  جميع  وت�شخري 

ي�شبون له .
ودعا �ملحمود جميع �ل�شقارين على م�شتوى �لدولة 
�لنادي ودعم  و�لت�شجيل يف ع�شوية  �لن�شمام  �ىل 
ن�شتطيع  لكي   ، وخ��رب�ت��ه��م  بتجاربهم  �نطالقته 
ب��اأه��د�ف  و�مل�شتويات  �ل��ف��ئ��ات  جميع  �ىل  �ل��و���ش��ول 
وقو��شم م�شركة ، م�شيد� باجلهود �لكبرية ملجل�س 
�بوظبي �لريا�شي ودوره �لريادي يف دعم �لريا�شات 

�لر�ثية باملجتمع .

•• ر�صالة ايطاليا-وليد اجلابري :

�مل�شاركني يف بطولة  �لإم���ار�ت  �أب��ط��ال  �أن��ظ��ار  تتجه 
�ك�س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  دب��ي(  د�ي��ف  �لعامل )�شكاي 
ك����ات ن��ه��اي��ة �لأ����ش���ب���وع �جل�����اري �إىل م��دي��ن��ة �رون����ا 
مدينة  ع��ن  كلم   60 نحو  تبعد  و�ل��ت��ي  �لي��ط��ال��ي��ة 
ميالنو �ليطالية وذلك ��شتعد�د� خلو�س مناف�شات 

�جلولة �خلام�شة من �لبطولة �لعاملية.
على  تقع  و�لتي  �ليطالية  �شري�شا  مدينة  وكانت 
من  �أول  ي��وم  �خلالبة  )م��اج��ي��وري(  بحرية  �شفاف 
�لبحار  لأم��ر�ء  تاريخية  ملحمة  على  �شاهدة  �أم�س 
�ل��ل��ذي��ن ���ش��ط��رو� �أج��م��ل �لن��ت�����ش��ار�ت حيث �زد�ن���ت 
من�شة �ل��ت��ت��وي��ج ب��اأع��الم �لإم�����ار�ت م��ن خ���الل ف��وز 
�شكاي  وه��ي  �لأوىل  �لثالثة  ب��امل��ر�ك��ز  زو�رق  ثالثة 
د�يف دبي 7 بقيادة ر��شد �شهيل �لطاير و�لأمريكي 
جي بر�ي�س و�لذي ح�شل على �ملركز �لأول وفز�ع 3 
بقيادة عارف �لزفني وحممد �ملري و�لذي حل ثانيا 
و�لفيكتوري 33 بقيادة �لثنائي طالب �ل�شيد و�شامل 

�لعديدي و�لذي ح�شل على �ملركز �لثالث.
باملفاجاآت  �لر�بعة  للجولة  �لرئي�شي  �ل�شباق  وحفل 
من �أول نقطة �لتفاف حيث ��شتفاد �شكاي د�يف دبي 
�أف�شل  ل�شباق  كمت�شدر  �نطالقته  و�شعية  م��ن   7
 3 زمن متم�شكا بال�شد�رة بينما �نق�س زورق فز�ع 
�لثاين رغم و�شعته  �ملركز  �إىل  يف ظهور )ملحمي( 
�ل�شعبة كاآخر �ملنطلقني بعد تر�جع ترتيبه يف �شباق 
�ل�شرعة  ف���ارق  ل��ك��ن  ع�شر  �ل��ث��ال��ث  للمركز  �ل��زم��ن 
لهذ�  للو�شول  دور  ل��ه  ك��ان  �لطاقم  ل��دي  و�جل����ر�أة 
حال  ه��ذ�  يكن  ومل  دور�ن  نقطة  �أول  وع��ن��د  �مل��رك��ز 
زورق فز�ع 3 فقط فزورق �لفيكتوري 33 كان على 

�ملوعد مع تقدم �شريع لي�شتقر يف �ملركز �لثالث.
وقطع زورق �شكاي د�يف دبي 7 م�شافة �ل�شباق �لتي 
15 لفة  55 ميال بحريا و�لتي �شملت  و�شلت �إىل 
حول م�شار �ل�شباق �إ�شافة �إىل لفة �لبد�ية يف زمن 
�شرعة  معدل  م�شجال  دقيقة   38:58:78 ق��دره 
بحرية و�شل �إىل 93 ميال بحريا )149.4 كلم-

�شاعة( وحل بعده زورق فز�ع 3 بفارق 8 ثو�ين فقط 
�ل�شتمر�ر يف  للفريق يف  �لثاين كافيا  �ملركز  ليكون 
�أربع  وبعد  منفرد�  للبطولة  �لعام  �لرتيب  �شد�رة 

جولت بر�شيد 1130 نقطة.
ونال زورق �لفيكتوري �ملركز �لثالث بفارق 20 ثانية 
كون�شيول  �لي��ط��ايل  �ل����زورق  و�ح��ت��ل  �ملت�شدر  ع��ن 
�ملنظمة  �للجنة  لكن  �ل��ر�ب��ع  �ملركز   22 بروكري�س 
قرر �شطب نتيجة �لزورق ليذهب �ملركز �لر�بع �إىل 
زورق معو�س 50 بينما �حتل �ملركز �خلام�س زورق 
�ملري  ر��شد  �لثنائي  بقيادة   11 دب��ي  روح  �لإم���ار�ت 
و���ش��امل ف��ا���ش��ل �ل��ه��ام��ل��ي و�ل����ذي ع���اين م��ن م�شكلة 
فنية مل متنحه �لفر�شة �لكاملة �إىل �إظهار قدر�ته 
�ل�شباق  �أكمل  حيث  �لأوىل  �ملر�كز  على  �ملناف�شة  يف 

وح�شل على 127 نقطة جديدة.
�لزورق �ليطايل �لفجرية  �ل�شاد�س  �ملركز  وجاء يف 

�ل�شابع  �ملركز  �حتل  بينما   20
نيكوليني  �لي���ط���ايل  �ل������زورق 
�ل������زورق  وح�����ل   6 ����ش���ور  �أوف 
ب��ق��ي��ادة   17 �ل��ك��وي��ت��ي ره���ي���ب 
�لعماين  عبد�للطيف  �لثنائي 
�مل���رك���ز  �ل���دخ���ي���ل يف  وج���ا����ش���م 
�ل��ث��ام��ن ث���م �ل�����زورق �ل��ق��ط��ري 
�ل��ن�����ش��ر  ب���ق���ي���ادة حم���م���د   94
وعبد �لرحمن �لن�شر يف �ملركز 
�ل��ت��ا���ش��ع ل��ل��رت��ي��ب �ل���ع���ام وق��د 
ع����اين م���ن م�����ش��ك��ل��ة يف حم��رك 

�ل�شرعة )�لغري بوك�س(.

حريق وتوقف
ومل ي�شهد �شباق �جلولة �لر�بعة رغم قوة �لتناف�س 
�أي����ة ح����و�دث �ن��ق��الب �أو �ن���ح���ر�ف �لأم����ر �ل����ذي مل 
�لالفت كان �حلريق  و�لأم��ر  �ل�شباق  �إيقاف  ي�شتدع 
�لذي �شب يف �حدي حمركات زورق جبل طارق 66 
�شيطر على  �لطاقم  لكن  �ل�شباق  وهو خارج كور�س 
�لأمر قبل و�شول جلنة �إد�رة �ل�شباق بينما مل تكمل 
زو�رق وي�شرلوند 8 و�شوق دبي �حلرة 30 مر�حل 

�ل�شباق ب�شبب �أعطال خمتلفة.

اأ�ساد بدعم حمدان بن حممد
�لكتبي: جناح �حلدث �لعاملي يدفعنا للمزيد

ر���ش��ال��ة )�إك�����ش��ب��و 2020( ح��ا���ش��رة ب��ق��وة يف �أروق���ة 
�حلدث

�أ�شاد �شعادة �شيف بن مرخان �لكتبي رئي�س جمل�س 
�ل�شريعة  للزو�رق  �لدولية  �ملحرفني  جمعية  �إد�رة 
�ل��ذي يجده قطاع  �أي��ه بالدعم �لكبري  دبليو بي بي 
ب�شفة  �لبحرية  و�لريا�شات  عامة  ب�شفة  �لريا�شة 
خا�شة من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 
�لأمر �لذي ي�شهم د�ئما يف حتقيق �لجناز�ت ورفع 
م�شيد�  و�لفعاليات  �ملحافل  خمتلف  يف  �لدولة  علم 
�ملحرفني  وج��دت��ه جمعية  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري  ب��ال��دع��م 
�لدولية للزو�رق �ل�شريعة دبليو بي بي �أيه لتبلغ �أول 
�لعاملية  �لنقلة  �لنجاح مع  �شلم 
ب��اإق��ام��ة ح���دث ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل 
ل���ل���زو�رق �ل�����ش��ري��ع��ة �ك�����س ك��ات 
�لإم��ار�ت  خ��ارج  �لأوىل  وللمرة 

ويف �لقارة �لأوروبية.
وقال �شيف �لكتبي �أن �لإمار�ت 
وفنيا  تنظيميا  جن��اح��ا  حققت 
ع���ل���ى ح����د �ل�������ش���و�ء ح���ي���ث ب���رع 
�أب��ن��اء �لإم���ار�ت وك���و�در جمعية 
�مل��ح��رف��ني �ل��دول��ي��ة ل��ل��زو�رق 
�أي���ه يف  ب��ي  ب��ي  دب��ل��ي��و  �ل�شريعة 
�خر�ج �حلدث �لعاملي يف �جمل 
�شورة كما برز �بطالنا �أمر�ء �لبحار كعادتهم جنوما 
بالفوز  �نت�شار  �غلي  حمققني  �لجن���از�ت  �شماء  يف 
باملر�كز �لثالثة �لأوىل يف �شباق �جلولة �لر�بعة من 

�لبطولة �لعاملية وبجد�رة.
مبا  �شعيدة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ح��رف��ني  جمعية  �أن  وق���ال 
حت��ق��ق م��ن جن���اح يف �أول ظ��ه��ور ع��امل��ي خ��ا���ش��ة و�ن 
من  �لأه���د�ف  م��ن  �لكثري  لتحقيق  تعمل  �جلمعية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��روي��ج  بينها 
و�إم�������ارة دب����ي ح��ي��ث ح��م��ل��ت �جل��م��ع��ي��ة وم����ن خ��الل 
دعما  هناك  �ملجتمع  �إىل  ر�شالة  �لأوروب���ي  ظهورها 
�ل��ع��رب��ي��ة  –�لإمار�ت  دب���ي   2020 )�ك�����ش��ب��و  مل��ل��ف 
�ملتحدة( وو�شعت مل�شقات �حلدث يف كل مكان حتى 
على �لزو�رق �مل�شاركة وظهر يف �لبث �لتلفزيوين يف 
تقنية �لفري�شيو�ل �أو �لروؤية �لفر��شية من �جل 

�إعالم �لنا�س و�ملجتمع باأهمية �حلدث �لكبري.
بي  دبليو  �لدولية  �ملحرفني  جمعية  رئي�س  وه��ن��اأ 
ب��ي �أي���ه ك��ل �مل�����ش��ارك��ني يف �حل���دث م��ن جل��ان وف��رق 
ومت�شابقني �أكدت �أن �جلميع يف �أ�شرة هذه �لريا�شة 
�أن ت�شبح  وحت��دي��د� حمبي )�ك�����س ك���ات( م��ن �ج��ل 
�لبطولة �لعاملية رقم و�حد وبالفعل ومن خالل ما 
مل�شه �جلميع من عمل �حر�يف تاأكد مدي �لتعا�شد 

من �جل ذلك.
و�أ�شاد بالنتائج �لتي حققتها زو�رق �لإمار�ت وخا�شة 
بروز زورق �شكاي د�يف دبي 7 بقيادة �لثنائي ر��شد 
كمناف�س  ب��ر�ي�����س  ج��ي  و�لأم��ري��ك��ي  �ل��ط��اي��ر  �شهيل 
قوي ومتميز جنح وباقتد�ر بالظفر باللقب بعدما 

�لبد�ية  ومنذ  �شيطرته  �حكم 
ع��ل��ى ل��ق��ب ���ش��ب��اق �أف�����ش��ل زم��ن 
�أي�شا باأد�ء زورقي فز�ع  م�شيد� 
�شيف  ع��ارف  �لثنائي  بقيادة   3
�ل���زف���ني وحم���م���د ���ش��ي��ف �مل���ري 
بقيادة   33 �لفيكتوري  وزورق 
�ل��ث��ن��ائ��ي ط��ال��ب �ل�����ش��ي��د ���ش��رف 
و�����ش����امل ع���ل���ى �ل����ع����دي����دي ك��م��ا 
�لفرق  باقي  ظهور  على  �أمتني 
قطر  زورق  �شيما  ل  �مل�����ش��ارك��ة 
94 �ل����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ى �مل��رك��ز 
متمنيا  �ل�شرعة  �شاق  يف  �لأول 

�ملقبلة  �جلولة  �حل��ظ ف  يحالفهم  ملن مل  �لتوفيق 
يف مدينة)�رونا(.

ووجه �ل�شكر و�لتقدير نيابة عن �إخو�نه يف جمل�س 
�ل�شريعة  للزو�رق  �لدولية  �ملحرفني  جمعية  �إد�رة 
مدينة  يف  �ملحلية  �ل�شلطة  �إىل  �أي���ه  ب��ي  ب��ي  دب��ل��ي��و 
�شري�شا و�لتي تفاعلت مع �لبطولة وقامت م�شكورة 
باإطالق ��شم عزيز �إىل قلوبنا جميعا هو )فز�ع( على 
�ملائية يف �شري�شا و�ملطلة على ثاين �كرب  �لو�جهة 

�لبحري�ت �ليطالية )ماجيوري(.
�لنجاح  �شركاء  �إىل  �ل�شكر  �لكتبي توجيه  ين�س  ومل 
�ل��ذي  �لأم���ر  �ملتبادلة  و�لثقة  �لكبري  �لتعاون  على 
�ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ع��امل  �إجن���اح بطولة  �أ���ش��ه��م يف 
�شكاي  �ملوؤ�ش�شات  ه��ذه  مقدمة  يف  وي��اأت��ي  ك��ات  �ك�س 
�لرئي�شيون  و�ل��رع��اة  �لر�شمي  �ل�شريك  دب��ي  د�ي��ف 

�لعقارية و�شوق دبي �حلرة وقناة دبي  �إعمار  �شركة 
�لناقل �حل�شري للحدث و�شركة مارين  �لريا�شية 
وم��ريك��وري  �لريا�شية  للتجهيز�ت  �لأمل��ان��ي��ة  ب��وول 

ري�شينيغ.

حقق كل منهما بطولتي الأمم والفورمول 1
عامل  يف  جديد  ثنائي  وبــرايــ�ــس  الطاير 

ال�سباقات البحرية
جي  و�لأمريكي  �لطاير  �شهيل  ر��شد  �لثنائي  �شكل 
�ل�شباقات  ثنائيا متفاهما ومتميز� يف عامل  بر�ي�س 
�ل��ب��ح��ري��ة يف ري��ا���ش��ة �ل�����زو�ر �ل�����ش��ري��ع��ة م��ن خ��الل 
جن��اح��ه��م��ا �مل��ت��م��ي��ز يف �جل��ول��ة 
�ل���ر�ب���ع���ة م���ن ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل 
للزو�رق �ل�شريعة �ك�س كات على 
منت زورق �شكاي د�يف دبي 11 
و�لذي ح�شل على �ملركز �لأول 
�لرئي�شي  �ل�شباقني  يف  بجد�رة 

و�أف�شل زمن.
و���ش��ب��ق ل��ب��ط��ل��ن��ا �مل���ت���األ���ق ر����ش��د 
�ل���ف���وز بلقب  �ل���ط���اي���ر  ���ش��ه��ي��ل 
للفورمول  �لأمم  �شباق بطولة 
يف خ����ورف����ك����ان �ل����ع����ام �مل��ا���ش��ي 
برفقة زميله يف فريق �بوظبي 
م��اج��د �مل��ن�����ش��وري وجن���ح قبل 
عامي يف �حل�شول على �ملركز �لثالث يف بطولة �ك�س 
بلقب بطولة  بر�ي�س  �لأمريكي جي  توج  بينما  كات 
�لعامل لزو�رق �لفورمول 1 مع فريق قطر قبل عدة 

�أعو�م.
للبطلني  �أبو�بها  تيم  �لفيكتوري  موؤ�ش�شة  وفتحت 
�لتاألق  �ج��ل  من  جديد�  عامليا  م�شو�ر�  معا  ليبد�أن 
�إنهما  �إىل �لأ���ش��و�ء م��ن جديد و�أك���د� معا  و�ل��ع��ودة 
و�لفوز  �لتاألق  �لتي منحت لهما يف  �لثقة  على قدر 

بالألقاب.

املري: القادم اأف�سل لروح دبي 11
�أن م�شار   11 دبي  �مل��ري قائد زورق روح  ر��شد  قال 
ل��ل��زو�ر  �ل��ع��امل  �ل��ر�ب��ع��ة م��ن بطولة  �شباق �جل��ول��ة 

ن�شب  �مل�شار�ت  �أ�شعب  من  يعد  كات  �ك�س  �ل�شريعة 
�لزو�رق  �لكبري من  �إىل �لعدد  �إ�شافة  ل�شغر دورته 
�آخ��ري  ظ���روف  م��ن  ع��اين  �ن��ه  �إىل  �ملناف�شة م�شري� 

منها عطل فني �ثر على �أد�ء �لزورق.
لطاقم  بالن�شبة  �أف�شل  �شيكون  �ل��ق��ادم  �أن  و�أ���ش��اف 
و�ل��ظ��ه��ور  �ل���ظ���روف  ل��ت��ج��اوز   11 دب���ي  روح  زورق 
�شتقام  �لتي  �خلام�شة  �جل��ول��ة  يف  �أح�شن  مب�شتوي 
�عتبار� من يوم �جلمعة  �رون��ا �ليطالية  يف مدينة 

وحتى يوم �لأحد �ملقبلني.

تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة  زوارق  الــزفــني: 
الأف�سل

ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �لزفني  �شيف  ع��ارف  ق��ال 
�لفيكتوري تيم قائد زورق فز�ع 3 �أن �لزو�رق �لتي 
جد�رتها  �أثبتت  تيم  �لفيكتوري  موؤ�ش�شة  يف  �شنعت 
�لأوىل يف  �لثالثة  �ملر�كز  من خالل ح�شولها على 
�لعامل  بطولة  من  �لر�بعة  للجولة  �لعام  �لرتيب 
لزو�رق )�ك�س كات(. و�أ�شاف �أن �لنتائج خري برهان 
على ذلك كما �أن �لزو�رق �لخري و�لتي مت �قتناوؤها 
�لأم��ر  ك��ف��اءة  بكل  �جليد  �لأد�ء  تقدم  �ملوؤ�ش�شة  م��ن 
�لذي وجد �رتياحا من قبل �جلميع م�شري� �إىل �أن 
�ملوؤ�ش�شة تقدم �لأف�شل د�ئما وهذ� ما جعلها م�شدر 
ثقة للجميع. و�أ�شاد �لزفني �لذي ي�شرف على زو�رق 
�ملوؤ�ش�شة �مل�شاركة يف �لبطولة �لعاملية باأد�ء زمالئه يف 
�أطقم �ملوؤ�ش�شة وخا�شة �مل�شتوي �لالفت �لذي ظهر 
قيادة  يف  بر�ي�س  وج��ي  �لطاير  ر��شد  �لثنائي  عليه 
زورق �شكاي د�ي��ف دب��ي 7 و�ل��ذي ك��ان جنم �جلولة 
�لتتويج  من�شة  �إىل  �ل�شعود  و��شتحق  م��ن��ازع  ب��ال 
بطال م�شيد� يف هذ� �خل�شو�س مبا قدمه �ملت�شابق 
ر��شد �لطاير و�لذي �ن�شم حديثا لقيادة �لزورق يف 
بطولة �لعامل �ك�س كات وهو من �أ�شحاب �خلرب�ت 

�لطويلة مع فريق �بوظبي.
�شرف  �ل�شيد  �لثنائي طالب  �لزفني  هناأ عارف  كما 
 33 �لفيكتوري  زورق  قائد�  �لعديدي  علي  و�شامل 
يف  �لثالث  �مل��رك��ز  على  �حل�شول  م��ن  متكن  و�ل���ذي 
�لرتيب �لعام رغم �إنهما مل يقوما بتجربة �لزورق 

�جلديد �إل خالل هذه �جلولة فقط .

بعد ختام جولة �سرتي�سا لزوارق )اإك�س كات(.. اأنظار اأبطال الإمارات اإىل مدينة )اأرونا( الإيطالية

)�سك���اي داي�����ف دب������ي 7( جن�����م بحي������رة )م������اجي������وري( ب������ل من�������ازع 
)فزاع 3( يحتفظ بال�سدارة ويتطلع ملزيد من النجاحات

)الفيكتوري 
33( بزورقه 

اجلديد يوا�سل 
م�سرية الإبداع

عطل فني يحرم 
فريق )روح 

دبي 11( من 
مزاحمة القمة

بروؤية حماية وتطوير ريا�سة ال�سيد بال�سقور 

اإ�سهار نادي اأبوظبي لل�سقارين حتت مظلة جمل�س اأبوظبي الريا�سي 

�نتزع نيولز �ولد بويز بطل �لدوري �خلتامي مركز �ل�شد�رة موقتا �ثر تعادله 
مع ��شتوديانتي�س 1-1 يف �ملرحلة �خلام�شة من بطولة �لرجنتني لكرة �لقدم 
�لتي �شتختتم �ليوم �لثنني بلقاء �رجنتينو�س جونيورز �ملت�شدر �ل�شابق مع 
م�شيفه �ر�شنال �لتا�شع وبلغر�نو �لتا�شع ع�شر مع �تليتيكو ر�فاييال �ل�شاد�س 
ع�شر ولنو�س �لثالث ع�شر مع �وليمبو �لثامن ع�شر و�شجل بابلو برييز )53( 

هدف نيولز �ولد بويز، ولياندرو دي�شاباتو )90( هدف ��شتوديانتي�س.
مرمى  يف  خطاأ   45( بابار�تو  لنوربرتو  بهدف  كويلمي�س  على  تيغري  وف��از 
فريقه( و�ول بويز على ر��شينغ كلوب بهدف لروبرتو باتيون )16(، وكولون 
على روز�ريو �شنر�ل بهدفني لروبن ر�مرييز )27 و78( و�لذي �هدر ركلة 
جز�ء يف �لدقيقة ذ�تها، مقابل هدف ل�شيباتيان �برو )39 من ركلة جز�ء(، 

وبوكا جونيورز على فيليز بهدفني لريبري رودريغيز )1( ونيكول�س بالندي 
ريفر  على  لورينزو  و�شان   ،)9( ري�شكالد�ين  ليزيكيل  ه��دف  مقابل   )37(

باليت بهدف خلوليو بوفاريني )61 من ركلة جز�ء(.
وتعادل جيمنازيا ��شغرميا مع غودوي كروز �شفر-�شفر.

ترتيب فرق �ل�شد�رة:
1- نيولز �ولد بويز 11 نقطة من 5 مباريات

2- جيمنازيا ل بالتا 10 من 5
3- كولون 10 من 5

4- �رجنتينو�س جونيورز 9 من 4
5- ��شتوديانتي�س 9 من 5

حقق بورتو حامل �للقب فوزه �لثالث على �لتو�يل يف بطولة �لربتغال 
لكرة �لقدم وذلك �ثر فوزه على م�شيفه باكو�س فريير� 1-�شفر يف 
�ملرحلة �لثالثة و�لتي تختتم بلقاء ��شتوريل مع �كادمييكا كو�مرب� 
و�شجل �لكولومبي جاك�شون مارتينيز هدف بورتو يف �لدقيقة 76.

�م��ام  ب��ف��ارق نقطتني  ن��ق��اط متقدما   9 ب��ورت��و ر���ش��ي��ده �ىل  ورف���ع 
1-1 يف  بنفيكا  تعادل مع �شيفه  قد  كان  �ل��ذي  ل�شبونة  �شبورتينغ 

�فتتاح �ملرحلة �ل�شبت.
ويف باقي �ملباريات، فاز �روكا على ريو �يف بهدف لروبرتو ماك�شيميانو 

رودريغو )88(، وجيل في�شنتي على بر�غا بهدف للو�ن )66(
روز� )43(  مليغل  بهدفني  مادير  نا�شيونال  �مام  بيلين�شي�س  وخ�شر 

و82(  مل��ات��و���س )24  �ه���د�ف  ث��الث��ة  ب��ي��درو )87( مقابل  وج���و�و 
بهدف  �ولهاننزي  مع  فون�شال  ماريتينو  وتعادل   ،)77( ودجانيني 
ركلة  م��ن   28( دو�رت�����ي  ل����روي  ه���دف  م��ق��اب��ل   )90( لفيديلي�س 

جز�ء(.
- ترتيب فرق �ل�شد�رة:

1 - بورتو 9 نقاط من 3 مباريات
2 - �شبورتينغ ل�شبونة 7 نقاط من 3

3 - ريو �يف 6 من 3
4 - ��شتوريل 6 من 2

5 - �شبورتينغ بر�غا 6 من 3      

نيولز اأولد بويز ينتزع ال�سدارة موؤقتًا  الفوز الثالث على التوايل لبورتو 
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�ول  �مل�شنف  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  �ل�شربي  بلغ 
�ل������دور ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي م���ن ب��ط��ول��ة �ل���ولي���ات 

على  �ملقامة  �مل�شرب  لكرة  �ملفتوحة  �ملتحدة 
مالعب فال�شينغ ميدوز بفوزه �ل�شهل على 

6-�شفر و2-6  ���ش��وز�  ج���و�و  �ل��ربت��غ��ايل 
و2-6.

وح�����ذ� دي��وك��وف��ي��ت�����س ب���ال���ت���ايل ح��ذو 
ن��اد�ل  ر�ف��اي��ل  �لرئي�شني  مناف�شيه 

�مل�شنف ثانيا و�ل�شوي�شري روجيه 
ف��ي��درر �ل�����ش��اب��ع �ل��ل��ذي��ن ت��اأه��ال 

قبله ب24 �شاعة.
يف  دي��وك��وف��ي��ت�����س  و�شيلتقي 

�ل�����دور �ل���ت���ايل �ل���ش��ب��اين 
م��ار���ش��ي��ل غ��ر�ن��ول��ري���س 

بلغ  �لول  ب����ان  ع��ل��م��ا 
�لبطولة  ه���ذه  ن��ه��ائ��ي 

�ل���ث���الث  �ل�������ش���ن���و�ت  يف 
�لخرية وتوج باللقب عام 

غر�نولري�س  وك���ان   2011
خ����ا�����س م�����ب�����ار�ة م���ار�ت���ون���ي���ة 

ل����ت����خ����ط����ي �لم����������ريك����������ي ت���ي���م 
6-4 و4-6 و�شفر-6  �شميت�شيك 

و6-3 و5-7.
وبخروج �شميت�شيك مل يعد �ي �مريكي 

ي��ت��و�ج��د يف ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي وذل����ك للمرة 
�لوىل يف تاريخ هذه �لبطولة ومل يتمكن 
�ي لعب �مريكي يف تخطي �لدور �لثالث 
يوؤ�شر  ما  ميدوز  فال�شينغ  يف  �لعامل  هذ� 
�ىل ت���ر�ج���ع ك��ب��ري يف ه����ذه �ل��ري��ا���ش��ة يف 
�لرجال،  عند  وحتديد�  �ملتحدة  �لوليات 

يف حني حتقق �لمريكيات بقيادة �شريينا وليام�س نتائج جيدة.
وو��شل �لربيطاين �ندي مور�ي �مل�شنف ثالثا حملة �لدفاع عن لقبه 
بنجاح عندما بلغ �لدور ذ�ته من بطولة �لوليات �ملتحدة �ملفتوحة 
لكرة �مل�شرب بفوزه على �لملاين فلوريان ماير 7-6 )7-2( و2-6 

و6-2 يف �قل من �شاعتني.
وي��ل��ت��ق��ي م������ور�ي يف �ل������دور �مل��ق��ب��ل م���ع �لوزب���ك�������ش���ت���اين دن��ي�����س 

�ي�شتوم�����������ني .
 �لفائز على �ليطايل �ندريا�س �شيبي �لع�شرين 6-3 و4-6 

و2-6 و3-6 و1-6.
وكان مور�ي توج باللقب بفوزه يف نهائي �لعام �ملا�شي 
بريطاين  �ول  ديوكوفيت�س  نوفاك  �ل�شربي  على 
يحرز �حدى دور�ت �لغر�ن �شيليم منذ �ن حقق 

ذلك فريد بريي عام 1936.
وب��ل��غ��ت �لم���ريك���ي���ة ���ش��ريي��ن��ا ول��ي��ام�����س 
�مل�����ش��ن��ف��ة �وىل وح��ام��ل��ة �ل��ل��ق��ب �ل����دور 
مو�طنتها  على  فوزها  �ثر  �لنهائي  ربع 
�شلون �شتيفنز �خلام�ش������������ة ع�شرة 4-6 

و1-6.
���ش��ريي��ن��ا  ت��ل��ت��ق��ي  �مل���ق���ب���ل  �ل�������دور  ويف 
ل��ق��ب��ه��ا  ت�����ش��ع��ى �ىل  �ل���ت���ي  ول���ي���ام�������س 
�خلام�س يف فال�شينغ ميدوز و�ل�شابع 
مع  ���ش��ي��ل��ي��م  �ل���غ���ر�ن  دور�ت  يف  ع�����ش��ر 
�ل�شبانية كارل �شو�ريز �لثامنة ع�شرة 
�لفائزة على �لملانية �جنيليك كريبر 

�لثامنة 4-6 و6-3 و6-7 )3-7(.
وهي �ملرة �لوىل �لتي تبلغ فيها �شو�ريز 
�لبطولت  لح���دى  �لنهائي  رب��ع  �ل���دور 
�لرب�������ع �ل����ك����ربى م���ن���ذ ك����ان����ون �ل���ث���اين-

��شر�ليا  بطول�������ة  يف   2009 ع��ام  يناير 
�ملفتوحة.

مع�شلة  �أم��ام  نف�شه  �لأ�شبوع  هذ�  كا�شيا�س  �إيكر  يجد   ، مدريد  ري��ال  مع  �حتياطيا  �جللو�س  �عتاد  �أن  بعد 
جديدة: هل يجل�س بديال �أي�شا يف �ملنتخب �لأ�شباين؟

ول تز�ل ق�شية كا�شيا�س تغذي �شفحات �جلر�ئد و�ملو�قع ، لكن �ملدير �لفني للمنتخب �لأ�شباين في�شنتي 
دل بو�شكي و�شع حد� للت�شاوؤلت و��شتدعى حار�س ريال مدريد ملبار�ة يوم �جلمعة �ملقبل �أمام فنلند� ، �لتي 

تعد م�شريية للفريق يف طريقه للتاأهل �إىل مونديال �لرب�زيل 2014.
�أقل من  �أن�شيلوتي �ملدير �لفني لريال مدريد يرى كا�شيا�س  ، فكارلو  وبات �ملوقف متناق�شا متاما 

دييجو لوبيز ، لكن دل بو�شكي ل يز�ل ي�شر على �أن كا�شيا�س يدخل يف قائمة �أف�شل ثالثة حر��س 
يف �أ�شبانيا ، و�لتي ل تت�شمن بالن�شبة له دييجو لوبيز لكن ذلك ل يعني �أن قائد �ملنتخب �لأ�شباين 
�ملتوج بطال للعامل و�أوروبا قد �شمن �للعب �أ�شا�شيا يف فنلند� ، وهو �لأمر�لذي ينذر بالتحول �إىل 

�لق�شية �جلدلية �جلديدة يف �لأيام �لقليلة �لقادمة.
ويزد�د �لنقا�س �شخونة يف ظل مرور �حلار�س �لثاين للمنتخب ، فيكتور فالدي�س ، 

بو�حدة من �أف�شل �لفر�ت يف م�شو�ره.
، كان حار�س بر�شلونة هو �لنجم  �أو نيمار  وف�شال عن �لنجمني ليونيل مي�شي 
�أنقذ فريقه  �إياب كاأ�س �ل�شوبر �لأ�شبانية، �لتي  �لأبرز ملبار�ة �لأربعاء �ملا�شي يف 

فيها من فر�شتني حمققتني ،
 لتنتهي �ملبار�ة �أمام �أتلتيكو مدريد بالتعادل �ل�شلبي ، وي�شهم يف فوز فريقه باأول 

�ألقابه �لر�شمية يف �ملو�شم.
ورغم �هتز�ز �شباكه مرتني للمرة �لأوىل يف بطولة �لدوري هذ� �ملو�شم يف �لفوز على بلن�شية 

مبلعبه ، قدم فالدي�س كذلك �أد�ء لفتا ،
 و�أنقذ مرماه من هجوم �شار لأ�شحاب �لأر�س يف �ل�شوط �لثاين �شعيا ور�ء �إدر�ك �لتعادل.

ومثله مثل كا�شيا�س ، 
يالحق �جلدل فالدي�س منذ فرة طويلة ولكن بطريقة �أخرى. ففي مطلع �لعام �جلاري 
�أكد �أنه لن يجدد تعاقده مع بر�شلونة ، ليت�شبب يف بدء نقا�س و��شع �ملدى منذ ذلك �حلني 

، و�إمنا بعرو�س رفيعة  ، لي�س فقط باحر�فية  لكن �حلار�س �لكتالوين يرد على ذلك 
�مل�شتوى.

و�شئل دل بو�شكي قبل �أيام عندما �أعلن قائمة مبار�ة فنلند� عن �شبب �شم كا�شيا�س ، 
رغم �أنه ل يلعب مع فريقه.

�إنني يف  يلعبون.  �أو ل  يلعبون  باأنهم  �أن ن�شع مربر�  �أ�شبانيا ل ميكننا  وقال مدرب 
بد�ية مو�شم. �لكل ح�شلو� على جرعتهم من �ل�شتعد�د للمو�شم �جلديد ، �شو�ء يف 

تدريبات �أو يف مباريات .
ورغم �أنه كان يف ذلك �حلني �حتياطيا كذلك مع ريال مدريد ، و�شع دل بو�شكي 
�لثقة يف  تلك  �ل��ق��ار�ت. وج��دد  كاأ�س  �أ�شا�شي يف بطولة  كا�شيا�س كحار�س  ثقته يف 
مبار�ة �لإكو�دور �لودية �لأخرية ، �لتي �أقيمت قبل نحو �أ�شبوعني لكن �مل�شهد �لآن 
و�أ�شبانيا   ، �أن�شيلوتي  �أي�شا مع  ، وكا�شيا�س بديل  يبدو خمتلفا. ففالدي�س متاألق 
تلعب على �لتاأهل للمونديال �أمام فنلند� ويتو��شل �جلدل و�لنقا�س حول حار�س 
ريال مدريد ، رغم �أنه �شينتقل �لآن �إىل م�شرح خمتلف هو �ملنتخب. �لآن على دل 

بو�شكي �أن يقرر �إذ� ما كان كا�شيا�س �شيكون بديال لديه هو �لآخر.

يعود جنم �لر�ليات �لإمار�تي �ل�شيخ خالد �لقا�شمي هذ� �إىل �أ�شر�ليا من 
جديد هذ� �ل�شهر، �لبلد �لتي كانت م�شرحا لتحقيقه لأف�شل نتيجة له 
يف تاريخ م�شاركاته يف بطولة �لعامل للر�ليات، �آمال باأن ت�شاعده �لعودة 
للمناف�شة على �لأر��شي �حل�شوية يف �أ�شر�ليا يف حتقيق �أف�شل نتيجة له 

لهذ� �ملو�شم. 
�ختبار  �أ�شعب  يف  م�شاركته  وبعد 
له يف بطولة �لعامل للر�ليات لهذ� 

�لعام يف �أملانيا، ي�شعر جنم �لر�ليات 
�لإمار�تي بارتياح كبري بتوجهه 

مالحه  رف��ق��ة  �أ���ش��ر�ل��ي��ا  �إىل 
مارتن  �شكوت  �لربيطاين 

وخ����ل����ف م����ق����ود ����ش���ي���ارة 
�أبوظبي �شروين توتال 

�لعاملية للر�ليات. 
و�ن������ت������ق������ل������ت �جل������ول������ة 
�ل����ع����ا�����ش����رة ل���ب���ط���ول���ة 
ر�يل  للر�ليات،  �لعامل 

�ملدينة  �إىل  �أ���ش��ر�ل��ي��ا، 
 ، هاربر  كوف�س  �ل�شاحلية 

�لتي كانت م�شرحا  540كم �شمايل مدينة �شدين،  و�لتي تقع على بعد 
للر�يل عام 2011، �لعام �لذي �شهد حتقيق �لقا�شمي للمركز �خلام�س 

يف �لرتيب �لعام لل�شائقني. 
�لأو�ئ���ل  �لع�شرة  ب��ني  ل��ه  نتيجة  ثالث  ك��اد يحقق  �ل��ذي  �لقا�شمي،  وق��ال 
�ملر�حل  �أمل��ان��ي��ا:  ر�يل  يف  م�شاركته  خ��الل 
�حل�����ش��وي��ة يف ����ش��ر�ل��ي��ا �أ���ش��ه��ل 
للتعود  يل(  )ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ب��ك��ث��ري 
من  �أك���رب  وب�شكل  عليها، 
�لإ�شفلتية  �لأر�شيات 
ك���ت���ل���ك �ل����ت����ي يف 
�أملانيا .

ور�يل  �لهني،  بالأمر  لي�شت  �لإ�شفلتية  �لأر�شيات  على  �لقيادة  و�أ�شاف: 
ب�شكل ل  �ل��ر�يل  ز�دت من �شعوبة  �لأم��ط��ار  ه��ذ�.  ك��ان مثال على  �أملانيا 
مل�شار  �جلانبية  باحلو�جز  �ل�شيار�ت  من  �لعديد  �رتطمت  فقد  يو�شف، 

�لر�يل ب�شبب �لأر�شية �لزلقة .
وتابع قائال: �تطلع قدما لر�يل �أ�شر�ليا، نعم، فلي ذكريات ر�ئعة هناك 
�حل�شوية  �لأر���ش��ي��ة  �أي�شا.  �شهال  �ل�شباق  يكون  ل��ن  لكن   .2011 ع��ام 
و�ذ�  زلقة،  تكون  �أن  ميكن  و�لتي  �ل�شغرية  �حل�شى  من  بطبقة  مغطاة 

�أمطرت فاإنها قد تكون خطرة �أي�شا .
وتابع: يف �حلقيقة ت�شببت �لأمطار �لتي هطلت يف �شباقات �ليوم �لأول 
�لعام،  ذل��ك  يف  �شروين  ل��دى  �شائقني  �أف�شل  ب��خ��روج   2011 ر�يل  يف 
�شيب�شتيان لووب و�شيب�شتيان �أوغري، من �ملناف�شات يتوجب عليك ك�شائق 
�لظروف  �عتماد� على  �لقيادة  �ل�شحيحة يف  للمعادلة  �لو�شول  حماولة 
�ملحيطة بالر�يل كاحلالة �جلوية وتاأثريها على �أر�شية �ل�شباق، و�أن تعلم 

متاما متى تهجم ومتى تتاأنى .
�مل��رك��زي��ن �ل��ت��ا���ش��ع و�ل��ع��ا���ش��ر يف ك��ل م��ن ر�يل �ل��ربت��غ��ال  وب��ع��د حتقيقه 
و�شردينيا على �لتو�يل، ياأمل �لقا�شمي باأن ت�شاعده ذكرياته باأد�ئه �ل�شابق 
يف �أ�شر�ليا قبل نحو �شنتني باإلهامه يف حتقيق نتيجة مماثلة، لكن هذه 

�ملرة خلف مقود �شيارته �أبوظبي �شروين �لعاملية للر�ليات. 
ليقام يف  �نتقل  و�ل���ذي  �أ���ش��ر�ل��ي��ا،  �ل��ك��ب��رية على ر�يل  �لإ���ش��اف��ات  وم��ن 

مدينة كوف�س هاربر، هو �لتنوع يف �أر�شيات �ملر�حل �خلا�شة و�لتي تقام 
�أيام بعد �جلولة �ل�شتعر��شية �خلا�شة �لتي تقام يوم  على مد�ر ثالثة 

�خلمي�س �ملقبل.
ول��ل��م��زي��د م���ن �مل��ت��ع��ة و�لإث�������ارة ل�����الآلف م���ن ع�����ش��اق �ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ذي��ن 
�ملناف�شات، �شتنطلق �شيارتان معا يف وقت و�حد يف  �شيتو�جدون حل�شور 
حلبة بي�شاوية �ل�شكل بحيث تكون كل منها على �لنهاية �ملقابلة لل�شيارة 
�أخرى  مرة  و�لعودة  للمدينة  �ملحيطة  لل�شو�رع  قبل خروجهما  �لأخ��رى 

للحلبة.
حو�يل  مبجموعها  ت�شكل  خا�شة  جولة   22 من  ��شر�ليا  ر�يل  ويتاألف 

353.98كم ويختتم فعالياته يوم �لأحد 15 �شبتمرب. 

القا�سمي يتطلع قدمًا لرايل اأ�سرتاليا

جنم الراليات الإماراتي يتوجه للبلد الذي كان م�سرحًا لتحقيقه 
اأف�سل اإجناز له يف بطولة العامل للراليات

يوم اأ�سود لالأمريكيني 

ديوكوفيت�س يتاأهل ب�سهولة اإىل ثمن نهائي فل�سينغ ميدوز 

كا�سيا�س يواجه �سبح دكة الحتياطي مع املاتادور

و�فق �شانع �للعب �لرب�زيلي كاكا على �لعودة �ىل ميالنو �ليطايل �م�س بعدما 
�أف�شل  �أحد  �أرب��ع �شنو�ت غري ناجحة يف ريال مدريد وحتول خاللها من  ق�شى 

لعبي كرة �لقدم يف �لعامل �ىل لعب بديل يف معظم �لحيان.
وت�شبب تر�جع م�شتوى كاكا �أي�شا يف خروجه من خطط �لرب�زيل للم�شاركة يف 
نهائيات كاأ�س �لعامل 2014 بعدما ��شتبعد من ت�شكيلة بالده يف كاأ�س �لقار�ت يف 
وقت �شابق من �لعام �جلاري. و�بتلي كاكا 31 عاما بعدة ��شابات خالل وجوده يف 
ريال مدريد منها و�حدة يف ركبته �لي�شرى بعد فرة ق�شرية من نهائيات كاأ�س 
82 مبار�ة فقط يف �ل��دوري مع ريال منذ �نتقاله  2010. وخا�س كاكا  �لعامل 
يدخل  ومل  دولر  مليون  71ر85  ي��ورو  مليون   65 مقابل   2009 يف  للفريق 
�لت�شكيلة �ل�شا�شية �ل يف مر�ت قليلة. وقال ميالنو �ن كاكا وقع على عقد ملدة 
عامني مع �لفريق وتاأتي عودة كاكا بعد يومني من �لرحيل غري �ملتوقع لالعب 
�لو�شط �لغاين كيفن برين�س بو�تينج �لذي �نتقل �ىل �شالكه �لملاين وقال ميالنو 
�ن كاكا �لفائز بكاأ�س �لعامل 2002 �شي�شل على منت طائرة خا�شة برفقة �دريانو 
جالياين �لرئي�س �لتنفيذي للنادي تقريبا بعد مرور ع�شر �شنو�ت على �ن�شمامه 
للفريق قادما من �شاو باولو. وكان كاكا من �أبرز �لالعبني يف ميالنو على مد�ر 
�شت �شنو�ت �أم�شاه بني جدر�نه و�أحرز ع�شرة �أهد�ف يف مو�شمه �لول قاد �لفريق 
للفوز بلقب دوري �لدرجة �لوىل �ليطايل و�أ�شبح كاكا من �أف�شل لعبي �لعامل 

بف�شل �شرعته وروؤيته وقدرته على �لت�شديد بالقدمني من م�شافات بعيدة.
و�شاهم كاكا يف فوز ميالنو بدوري �أيطال �وروبا 2007 و�ختري كاأف�شل لعب 
يف �لعامل يف �لعام ذ�ته و�نتهى تقريبا م�شو�ر كاكا مع منتخب �لرب�زيل بعد كاأ�س 

�لعامل 2010 رغم �أنه كان من �لعنا�شر �ل�شا�شية يف ت�شكيلة بالده.
و�ن�شم كاكا لت�شكيلة بالده يف مبار�تني وديتني �لعام �ملا�شي وظهر ب�شكل جيد 
لكن �ملدرب �جلديد لوي�س فيليبي �شكولري مل ي�شمه منذ ظهوره ب�شكل متو�شط 

يف مبار�ة ودية �نتهت بالتعادل 1-1 �أمام رو�شيا يف مار�س �ذ�ر �ملا�شي.

�لقدم،  لكرة  �ل�شباين  ري��ال مدريد  ن��ادي  �أك��د 
تعاقده ب�شكل ر�شمي مع �جلناح �لويلزي �لدويل 

جاريث بيل من �شفوف توتنهام �لإجنليزي. 
�شهر،  نحو  ��شتغرقت  �ل��ت��ي  �ل�شفقة  وتكلفت 
وفقا  دولر(،  مليون   120( ي��ورو  مليون   91
مل��ا �ع��ل��ن ري���ال م��دري��د يف ب��ي��ان بعدما ك��ان قد 
 100 تكلفت  �ل�شفقة  �أن  �شابق،  ت��ردد يف وقت 
24 عاما، عقد� ميتد  بيل  ووق��ع  ي��ورو  مليون 
ل�شتة �أعو�م مع ريال مدريد ومن �ملقرر �أن يتم 

تقدمي �لالعب يف ملعب �شانتياجو برنابيو يف 
ح�شور �لآلف من ع�شاق ريال مدريد. 

وق��ب��ل ي��وم و�ح���د م��ن �غ���الق ���ش��وق �لن��ت��ق��الت 
�ل�شيفية يف �أوروبا، �أبرم ريال مدريد وتوتنهام 
�شفقة تاريخية، حا�شرتها �ل�شائعات و�لتكهنات 

من جميع �جلو�نب 
و�أو���ش��ح ري���ال م��دري��د يف ب��ي��ان ل��ه ج��اري��ث بيل 
للمرة  برنابيو  �شانتياجو  ملعب  �أقد�مه  �شتطاأ 
�لأوىل بقمي�س ريال مدريد يف ح�شور و�شائل 

�لع��الم .  وحتى �لآن ف��اإن �ل�شفقة �لأغلى يف 
ت��اري��خ ك���رة �ل��ق��دم ه��ي �شفقة �ن��ت��ق��ال �جل��ن��اح 
مان�ش�شر  من  رونالدو  كري�شتيانو  �لربتغايل 
يونايتد �إىل ريال مدريد يف عام 2009 مقابل 

94 مليون يورو )2ر124 مليون دولر(. 
وقد ت�شفر �شفقة �نتقال بيل �إىل ريال مدريد 
عن رحيل لعب �لو�شط �لأملاين م�شعود �أوزيل 
و���ش��ان��ع �ل��ل��ع��ب �ل��رب�زي��ل��ي ك��اك��ا ع��ن �شفوف 

�لنادي �مللكي.

بيل ين�سم ر�سميًا ل�سفوف ريال مدريدك����اك���ا يع�����ود اإىل مي�����لن 

زين���ب املعم�����ري حت�����رز برونزي������ة م������دار�س اآ�سي�������ا لل�سطرن�����ج
�مليد�لية  �ملعمري  دروي�����س  زينب  �لإم����ار�ت  منتخب  ولع��ب��ة  و�ل�شطرجن  للثقافة  �لعني  ن��ادي  لعبة  نالت 
�لربونزية يف بطولة �آ�شيا �لفردية لل�شطرجن للمد�ر�س فئة حتت 7 �شنو�ت �لتي �أختتمت يف �شريالنكا بعد 
 15 من  وطالبة  طالب   400 م�شاركة  �شهدت  �لتي  �لأ�شيوية  للبطولة  �لثاين  �ملركز  نقاط  يف  ت�شاوت  �أن 
دولة �أ�شيوية هي �لهند و�شريالنكا وماليزيا و�أ�شر�ليا وتركمان�شتان وقريغيز�شتان وكازخ�شتان ومنغوليا 
و�ليمن و�لإمار�ت وجزر �ملالديف وكوريا �جلنوبية وميامنار وتايلند و�أوزبك�شتان و�أ�شاد رئي�س بعثة �لإمار�ت 
�إىل �لبطولة حممد �أمني بن عبد�هلل �حمد �لزرعوين بهذ� �لإجناز �لقاري و�أكد �أنه يت�شرف باإهد�ء �لإجناز 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�إىل �شاحب  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إىل �شاحب 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�إىل �أ�شحاب �ل�شمو 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إىل �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني نائب 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي وذلك تقدير� وعرفانا بدعم �شموهم �لالحمدود للريا�شة ب�شفة 
عامة ولل�شطرجن ب�شفة خا�شة.  كما �أهدى �لإجناز �إىل �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 

�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  رئي�س  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أمناء 
و�ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط �آل نهيان رئي�س نادي �لعني للثقافة و�ل�شطرجن . و�أكدت مرمي حمد 
�ل�شام�شي رئي�شة �لن�شاط �لن�شائي بنادي �لعني للثقافة و�ل�شطرجن على �لدور �لكبري و�لدعم �ل حمدود 
�لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد  �لإم��ار�ت �شمو  �أم  �لذي تقدمه 
�لريا�شية  �حلركة  وت�شجيع  لدعم  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
�لن�شائية مما كان له �أكرب �لأثر يف حتفيز فتيات �لإمار�ت على رد �جلميل لأم �لإمار�ت ولدولتهم �لغالية من 
خالل بذل ق�شارى جهودهن لرفع علم �لإمار�ت يف خمتلف �ملحافل �لدولية. و�أ�شادت مبو�قف �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك �لد�عمة للحركة �لريا�شية �لن�شائية مو�شحة �أن �لنادي يف طور �عادة عدد من �لالعبات 
�لنادي  ي�شهد  �ن  وتوقعت  �ملحلية  �مل�شابقات  يف  للتتويج  ذهبية  فر�س  لديهن  وكانت  �للعب  تركن  �للو�تي 
طفرة ملمو�شة يف �لن�شاط �لن�شائي يف �لفرة �لقادمة بف�شل �جلهود �ملبذولة و�لدعم �لكبري من �لقيادة 
�لر�شيدة وجمل�س �أبوظبي �لريا�شي.  من جانبه توجه �ملهند�س طارق �لطاهر رئي�س �جلهاز �لفني ب�شطرجن 
�بر�هيم  حممد  دور  مثمنا  �لريا�شي  �بوظبي  ملجل�س  بال�شكر  �لمار�تي  �لوفد  على  �لفني  و�مل�شرف  �لعني 

�ملحمود �مني عام �ملجل�س  يف �لجناز ودعمه �ملتو��شل للنادي موؤكد� �ن �شيا�شة �شطرجن �لعني �لفنية تويل 
�همية كبرية للم�شاركة يف �مل�شابقات �لر�شمية �ملعتمدة يف �جندة �لحتادين �ل�شيوي و�لدويل. من جانبها 
�أعربت �لالعبة زينب �ملعمري عن �شعادتها برفع ر�ية �لإمار�ت يف هذ� �ملحفل �لأ�شيوي و�هدت �جنازها �إىل 
�أم �لإم��ار�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك تقدير� وعرفانا لدعم �شموها لفتيات �لإم��ار�ت وت�شجيعهن 
على ممار�شة �لريا�شة و�مل�شاركة �لإيجابية يف بناء جمتمع �لإمار�ت. و�أ�شافت �ملعمري �أنها حتمد �هلل على 
�لفرة  �لإجن��از�ت خالل  �ملزيد من  �أجل حتقيق  �لتدريبات بجدية من  �شتو��شل  �أنها  �لإجن��از موؤكدة  هذ� 
�لقادمة. وتعترب �مليد�لية �ل�شيوية �لأخرية �لتي حققتها زينب دروي�س �ملعمري هي �لثانية �لتي حتققها 
بنت �لمار�ت يف عامل �ل�شطرجن على م�شتوى مد�ر�س �أ�شيا حيث كانت �مليد�لية �لوىل من خالل �شقيقتها 
و�فية دروي�س �ملعمري �لتي ح�شلت يف �لعام �ملا�شي على �لربونزية �ل�شيوية يف �ل�شطرجن �خلاطف لبطولة 
�ملركز  نقاط  ت�شاوت يف  �لتي  زينب  �شقيقتها  يد  2013 على  �أ�شيا  برونزية مد�ر�س  �أ�شيا. وج��اءت  مد�ر�س 
�لثاين مع مناف�شتها  بان�شال  من �شريالنكا �لتي ح�شلت على �لف�شية ب�شبب �أف�شلية �أنظمة ك�شر �لتعادل 

بينما فازت لعبة �لهند  و�نخادي  بامليد�لية �لذهبية.
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�سجني من�سي منذ 25 عامًا
�أن  �لرب�زيلية  �لعدل  وز�رة  مفت�شي  قبل  من  عادية  تفقدية  زي��ارة  ك�شفت 
�أحد مر�كز عالج �مل�شاجني  رجال يف �لثمانني من �لعمر ل يز�ل يقبع يف 
يغادر  �أن  بالرجل  يفر�س  ك��ان   24 م��وق��ع  وح�شب  عقلياً.   �مل�شطربني 
�ل�شجن منذ 25عاما �إل �ن �ل�شجني يعاين من ��شطر�بات ج�شدية عقلية 
جعلته يقبع يف �ل�شجن �إىل �ليوم.  وقال �لقا�شي �لذي �كت�شف �خلطاأ �إن 
�ل�شلطات �ملعنية ن�شيت متاماً هذ� �ل�شجني، �لذي زج به يف �ل�شجن ب�شبب 

معار�شته �حلكم �لع�شكري وقتها. 
�أثناء  عقلية  مل�شاكل  فعاًل  تعّر�س  �ملجهول  �ل�شّجني  ه��ذ�  �ن  �ي�شا  ذك��ر  و 
�ل�شجن، ما جعله ين�شى �ملطالبة بحقه يف مغادرة �ل�شجن، خا�شة و�أنه بال 

عائلة �أو �أبناء. 

)وان دايرك�سن: هذا نحن( 
يت�سدر الإيرادات 

�لذي ي�شّور مقتطفات من جولت   ، د�يرك�شن:هذ� نحن  و�ن  �حتل فيلم 
�إي���ر�د�ت  لئ��ح��ة  على  ��د�رة  �ل�����شّ م��رك��ز  �لربيطانية،  د�يرك�شن  و�ن  ف��رق��ة 

�ل�شينما �لأمريكية.
وذكر �شباك �لتذ�كر �لأمريكي )موجو(، �أن فيلم و�ن د�يرك�شن: هذ� نحن ، 
حل باملركز �لأول بني �لأفالم �ملعرو�شة يف �أمريكا وجمع يف �لأ�شبوع �لأول 

من عر�شه 17 مليون دولر.
وتر�جع فيلم  يل د�نيالز كبري �خلدم ، من بطولة �أوبر� وينفري، وفور�شت 

و�يتايكر، �إىل �ملركز �لثاين، حمققاً �إير�د�ت بقيمة 17.742 مليون دولر.
كما تر�جع فيلم نحن عائلة ميلرز من بطولة، جاي�شون �شوديكيز، وجنيفر 
�أني�شتون، �إىل �ملركز �لثالث، حمققاً �إير�د�ت بقيمة 12.610 مليون دولر.

وتقدم فيلم طائر�ت من �ملركز �خلام�س �إىل �لر�بع، باإير�د�ت بقيمة 7.756 
ماليني دولر، يف حني كان �ملركز �خلام�س من ن�شيب با�شتثناء �لإر�شاد�ت 
 7.5 �لأ�شبوع �لأول من عر�شه، وجمع  �ملركز �خلام�س خالل  �لذي �حتل 

ماليني دولر.
وحل يف �ملر�كز �لأخرى على �لتو�يل، �إيليزيوم �شاد�شاً )6.3 ماليني دولر(، 
و مدينة �لعظام �شابعاً )5.2 ماليني دولر(، ونهاية �لعامل ثامناً )4.759 
بري�شي  و  دولر(،  م��الي��ني   4.505( ت��ا���ش��ع��اً  �ل��ه��روب  و  دولر(،  م��الي��ني 

جاك�شون: بحر �لوحو�س عا�شر�ً )4.425 ماليني دولر(.
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الزي الفل�سطيني 

لدعم حمادثات ال�سلم 
ت�����و�ف�����د م����ئ����ات �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
�لجانب  و�ل����زو�ر  و�ل�شر�ئيليني 
ب��ي��ت له��ي��ا بال�شفة  ع��ل��ى م��دي��ن��ة 
دويل  م��ه��رج��ان  حل�شور  �لغربية 
ل��ل�����ش��الم. وط�����اف �مل�������ش���ارك���ون يف 
�ملهرجان يف م�شرية �شخمة ب�شو�رع 
�مل��دي��ن��ة ح��ام��ل��ني �أع���الم���ا م��ل��ون��ة 
�ألب�شت  عمالقة  دمى  وتو�شطتهم 

�لزي �لتقليدي �لفل�شطيني.
�لرئي�س  من  بدعم  �ملهرجان  نظم 
�لفل�شطيني حممود عبا�س و�شارك 
فيه مندوبون وروؤ�شاء بلديات مدن 
يف فرن�شا و�أملانيا وكوريا �جلنوبية 

وجمهورية �لت�شيك.
وذكر نائل �شلمان رئي�س بلدية بيت 
�ملهرجان يهدف �ىل دعم  �أن  جال 
موقف �لفل�شطينيني يف حمادثات 

�ل�شالم �لتي جتري حاليا.
وق������ال ط��ب��ع��ا ه����و م���ه���رج���ان ب��ي��ت 
منه  �لهدف  لل�شالم  �ل��دويل  جال 
�أن ح���ث �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل ودع���وة 
�ل��دويل وكافة �حلكومات  �ملجتمع 
م��ع  ل���ل���ت�������ش���ام���ن  �ل�����ع�����امل  ودول 
نيل  �أجل  من  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
بحقه  و�مل�شروعة  �لعادلة  حقوقه 
ب��ت��ق��ري��ر �مل�����ش��ري وح�����ش��ول��ة على 
�لقد�س  وعا�شمتها  م�شتقلة  دول��ة 
�ل�����ش��ري��ف. و����ش���ارك يف �مل��ه��رج��ان 
�ملنتدى  رئي�س  برون�شتاين  عوفر 
�ل������دويل ل��ل�����ش��الم �ل�����ذي ذك����ر �أن 
�جل����ي����ل �جل�����دي�����د �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
و�ل�شر�ئيلي �أكر ��شتعد�د� لدعم 
�أن  على  مثال  ه��ذ�  وق��ال  �ل�شالم. 
�ل�شالم  يريد  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
ومثال على �أن �جليل �لفل�شطيني 

�ل�شاب يريد �ل�شالم.

حمار يبلغ عن الل�سو�س
على  �شطو�  ل�شو�س  ملالحقة  م�شري  ف��الح  ح��م��ار  ق��اد 
�أجر�ن حم�شول �لب�شل و�لثوم يف حمافظة بني �شويف. 
وقالت م�شادر �إن جمموعة من �لل�شو�س حاولت �شرقة 
باإحدى  لفالح  مملوكة  و�لثوم  �لب�شل  حم�شول  �أج��ر�ن 
وجنح  �لقاهرة(،  )جنوب  �هنا�شيا  ملدينة  �لتابعة  �لقرى 
�شاحب �جلرن يف �لت�شدي لل�شو�س �لذين لذو� بالفر�ر 
نقل  يف  �شي�شتخدمونها  ك��ان��و�  ح��م��ري�ً  خلفهم  ت��ارك��ني 

حم�شول �لب�شل و�لثوم. 
ويف �أح����د م�����ش��اه��د ح��ك��اي��ات �ل���ف ل��ي��ل��ة ول��ي��ل��ة �أو �ف���الم 
�لكارتون، قام �لفالح �ل�شويفي �شاحب �جلرن با�شتخد�م 
يدركون  �لفالحني  �إن  حيث  �لل�شو�س،  ملالحقة  حمار�ً 
جيد�ً �أن �حلمار ل ميكنه �أن يخطيء طريق �لعودة ملكان 

�قامته. 
حتى  طويلة،  مل�شافات  �حلمار  ور�ء  �لفالح  �شار  وبالفعل 
قام باإر�شاده ملكان ��شحابه من �لل�شو�س على بعد �كر 

من 4 كليومر�ت. 
من  للل�شو�س  ����ش��دق��اء  ت��دخ��ل  �جل��ن��اة،  �كت�شاف  وب��ع��د 
�ل�شرطة  تبليغ  لعدم  �لفالح  ل��دى  �شغرية  قرية  �ه��ايل 
�لل�شو�س  ينوي  ك��ان  �لتي  باحلمري،  �لحتفاظ  مقابل 

�لظرفاء ��شتخد�مها يف �ل�شرقة. 

دجاج للإيجار 
ت�شمح  جديدة  جت��ارة  بن�شلفانيا  ولي��ة  يف  زوج��ان  �أطلق 
�إن��دي��ان��ا  �شحيفة  وذك���رت  �ل��دج��اج.  با�شتئجار  للزبائن 
غازيت يف بن�شلفانيا، �أن، فيل وجني تومكينز، من مدينة 
�ل��دج��اج لالأ�شخا�س  ت��اأج��ري  �أط��ل��ق��ا م��ب��ادرة  ف��ري��ب��ورت، 
بهذه  يقومو�  �أن  قبل  �مل���ز�رع  حياة  جتربة  يف  �لر�غبني 
�خلطوة. وقال فيل �أعتقد �أن هذ� �أمر يرغب فيه �لكثري 
من �لنا�س.. ونحظى بالكثري من ردود �لفعل �لإيجابية.

دجاج  �متالك  يف  للر�غبني  جتربية  ف��رة  �إنها  و�أ���ش��اف 
يح�شل  دولر�ً،   350 وم��ق��اب��ل   . �ل��ط��وي��ل  �مل����دى  ع��ل��ى 
�لزبائن على دجاجتني وعلف و�شحن مياه وقّن يتحرك 

بو��شطة عجالت ملدة 6 �أ�شهر.

حملول دم لعلج ال�سلع
متكن باحثون �أمريكيون من �إعادة �إمناء �ل�شعر على بقع 
حقنهم  خ��الل  من  �لأ�شخا�س،  بع�س  روؤو����س  يف  �شلعاء 
�لعالج �جلديد  مبحلول م�شتق من دمهم. ويدعى هذ� 
م�����ش��ا���س �ل����دم ، وي�����ش��م��ل ����ش��ت��خ��ر�ج �ل����دم م��ن �مل��ري�����س 
بالزما  ��شتخال�س  خالله  من  يتم  جهاز  يف  ومعاجلته 
غنية بال�شفائح �لدموية، ثم تتم �إعادة حقنها يف �لر�أ�س 
عمله  يف  يحاكي  �ملحلول  �أن  �لباحثون  ويعتقد  �لأ�شلع. 
عمل خاليا جذعية جديدة موجودة حتت �جللد ت�شاعد 
على �إعادة �إمناء �ل�شعر. ومثل هذ� �لعالج غري �لتقليدي، 
و�ملثري للمخاوف لدى بع�س �لنا�س، يتم ��شتخد�مه حالياً 
من قبل بع�س �أطباء �لتجميل، حيث ت�شاعد �حلقن على 
تقليل تاأثري �لتقدم يف �لعمر على �لوجه و�ليدين، وقد 
�إلتون  �ملغني �لربيطاين  �أمثال  �مل�شاهري  ��شتعمله بع�س 

جون، �لذي ��شتفاد منه يف عملية زرع �شعر جديد له.

جراح يحول �سيدة اإىل فتاة اأحلمه 
حظيت �أمريكية باهتمام من قبل جر�ح جتميل، ب�شكل يفوق �لهتمام بها كمجرد �شيدة جلاأت له مل�شاعدتها و�إجر�ء 

عملية جتميل، وذلك بعد ت�شوهات حلقت بها حني و�شعت �بنتها قبل 9 �أعو�م، وفق تقارير �شحفية. 
وقالت �شحيفة �لأنباء �لكويتية، فاإن �جلر�ج وقع يف غر�م �ل�شيدة من �لنظرة �لأوىل، مما جعله يقرح عليها �إجر�ء 

�ملزيد من عمليات �لتجميل بعد جناح �لعملية �لأوىل. 
و�أ�شافت �أن �ل�شيدة و�فقت على �قر�ح �جلر�ح وخ�شعت ملجموعة عمليات على �ل�شفتني وغريهما من �أجز�ء �لوجه 
و�ليدين و�ل�شاقني و�لأرد�ف، لتكت�شب فريونيكا �ل�شكل �لذي يتنا�شب بالكامل مع ذوق �جلر�ح، علما �أنه حينما وقع 

يف غر�مها مل تكن باملظهر �خلارجي �لذي يتالءم مع ذوقه. 
مع �آخر عملية جتميل �أجر�ها �جلر�ج على �ل�شيدة، كانت بد�ية مرحلة جديدة من حياتها وحياته، �لتي حتولت �إىل 
حياة م�شركة بعدما طلب منها �للقاء يف موعد ليعر�س عليها �لقر�ن به لرد باملو�فقة. حول هذ� �لأمر تقول 

�ل�شيدة �إن زوجها �جلر�ح �أر�د �ن يجعل منها �مر�أة �أعجوبة . 
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ال�سرطة تعيد عرو�سا لعري�سها 
متو�شنت  ع��ني  ولي���ة  يف  للتدخل  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ل�شرطة  ��شطرت 

لإعادة عرو�س �إىل عري�شها بعد خالفات عائلية. 
وقالت �شحيفة �ل�شروق �إن نز�عا �شب بني عائلتي �لعرو�شني �أثناء 

زفها من قريتها �إىل عري�شها يف قريته. 
وتطورت �لأم��ور �إىل �شجار �أ�شفر عن جرح �أحد �لأق��ارب، ما �أدى 
�إىل نقله �إىل �مل�شت�شفى. �لأمر �لذي كاد يف�شد بهجة �لعر�س بعد 

�أن قطع �أهل �جلريح موكب �لعرو�س وهددو� باإعادتها. 
�ملنطقة  �مل�شاجد يف  �أئ��م��ة  و�أح���د  �ل��ولي��ة  �أم��ن  رئي�س  تدخل  لكن 
حال دون ذلك. حيث متت ت�شوية �خلالف و��شتئنف زف �لعرو�س، 

و�شط �أهازيج �لزغاريد، لتعاد �إىل زوجها. 

عري�س ينجو من املوت بعد 6 جلطات
قلبية  نوبات  ب�شت  �لع�شل،  �شهر  خ��الل  بريطاين  عري�س  �أ�شيب 
�أ�شيب  �لنوبات هو فريو�س  �أن �شبب هذه  �أن ميوت، و�ت�شح  وكاد 

به �لعري�س، بح�شب تقارير �إخبارية. 
وح�شب موقع 24 �ثناء طريقهما �ىل جزيرة �ملالديف �شعر �لعري�س 
�ل�شحية  حالته  تفاقمت  ما  و�شرعان  ب�شيطة،  مر�شية  باأعر��س 

عند �لو�شول �إىل �لفندق، فنقل على �لفور �إىل �مل�شت�شفى. 
�أحد م�شت�شفيات بانكوك،  �إىل  وبعد �جر�ء �لفحو�شات، نقل فور�ً 
�أن عاد  حيث توقفت �لكليتان فجاأة عن �لقيام بوظيفتهما. وبعد 
�لزوج �إىل وعيه، مل يتمكن من �لتحدث ولكنه كتب على ورقة هل 
�شاأموت؟ ، �أجاب �لأطباء باأنه �أ�شيب بخم�س نوبات قلبية، وهو يف 

م�شت�شفى جزر �ملالديف، ونوبة �شاد�شة يف بانكوك. 
بعد هذه �لأحد�ث �ملت�شارعة، نقل �لعري�س �إىل �إحدى م�شت�شفيات 
لندن �لتخ�ش�شية، حيث �أجريت له عملية جر�حية لزرع �لبطني 

�لأي�شر للقلب. ويقول �لأطباء �أن حالته حالياً م�شتقرة. 

�سبان يحاولون دفن مت�سول حيا  3
متكنت �شرطة ريو دي جانريو من �عتقال ثالثة �شبان يبلغون من 
�لعمر 18 و17 و15 عاما، حاولو� دفن مت�شول وهو حي يف �لرمل 

على �شاطئ �إيبانيما. 
وعند �لفجر، حفر �ل�شبان �لثالثة بو��شطة رف�س حفرة يف �لرمل 
على �ل�شاطئ �لو�قع يف حي �إيبانيما �ملرف جنوب �ملدينة، وحاولو� 

خنق �ل�شحية بو��شطة كي�س بال�شتيكي. 
ل��ك��ن ب��ع�����س �ل�����ش��رط��ي��ني ك�����ش��ف��و� �أم���ره���م و�ق���ت���ادوه���م �إىل مركز 

�ل�شرطة. �أما �ملت�شول فنقل �إىل �مل�شت�شفى. 
ووجهت �إىل �ل�شاب �لأكرب �شنا تهمة حماولة �لقتل، فيما �شيمثل 

�شريكاه �لأ�شغر �شنا �أمام حمكمة للقا�شرين. 
و�أطلقت ريو دي جانريو �لتي �شت�شتقبل كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم 
�لأم��ن،  غياب  ملكافحة  �شيا�شة   2016 للعام  �لوملبية  و�لأل��ع��اب 
لعقود  ظلت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ق��رية  �لأح��ي��اء  يف  �ل�شرطة  ن�شر  خ�شو�شا 

كارين غراوي )22 عاما( تعرب عن �سعادتها وهي تتوج ملكة جمال لبنان 2013 يف بريوت. )ا ف ب(طويلة يف قب�شة جتار �ملخدر�ت و�مليلي�شيات. 

عقد مركل يخطف الأنظار يف 
مناظرتها ومناف�سها النتخابي

�ملتابعني  �لمل����ان  م��ع��ظ��م  ي��رك��ز  مل 
مل���ن���اظ���رة ع���ل���ى �ل�����ه�����و�ء م��ب��ا���ش��رة 
ب���ني �مل�����ش��ت�����ش��ارة �لمل��ان��ي��ة �أجن��ي��ال 
بري  �لنتخابي  ومناف�شها  مريكل 
�أو  �ل��ي��ورو  �أزم���ة  على  �شتاينربوك 
�شلطو�  لكنهم  ���ش��وري��ا  يف  �حل���رب 
كانت  �ل��ذي  �لعقد  على  �نتباههم 
ت�����ش��ع��ه ح����ول رق��ب��ت��ه��ا. وخ�����ش�����س 
للعقد وهو من خرز طويل باألو�ن 
ع���ل���م �أمل����ان����ي����ا �لح����م����ر و�ل����ش���ف���ر 
توير  موقع  على  ح�شاب  و�ل�شود 
6300 متابع منذ  �أك��ر من  جذب 
�ملناظرة �لتي �أجريت م�شاء �لحد.  
م�شتخدم  كتب  �مل��ز�ح  �شبيل  وعلى 
ع��ل��ى ت��وي��ر ���ش��ب��اح �م�����س �لث��ن��ني 
�ملناظرة  يف  �ل��ف��ائ��ز  على  حكمه  يف 
ويكون �لفائز هو عقد �أملانيا. وكتب 
م�شتخدم �خر تغريدة قال فيها ما 
خرجنا به من �ملناظرة �لتلفزيونية 
�أك��ر  �نتباها  ج��ذب  �لعقد  �ن  ه��و 
ومريكل.  �شتاينربوك  �جابات  من 
�نه لمر حم��زن. وخ��الل �ملناظرة 
خالل  �لوحيدة  وهي  �لتلفزيونية 
�ر�ء  �ختلفت  �لنتخابية  �حلملة 
�ليورو  حول  و�شتاينربوك  مريكل 
وجت�ش�س  �ل�����ش��ري��ب��ي��ة  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
�لوليات �ملتحدة وغريها لكنها مل 
تك�شف عن مفاجات كثرية. وو�شل 
�ملناظرة  تابعو�  �لذين  �لمل��ان  عدد 
15 مليونا. ويف �حل�شاب  �ىل نحو 
�خل���ا����س ب��ال��ع��ق��د ظ��ه��رت ت��غ��ري��دة 
 90 ��شتمرت  �لتي  �ملناظرة  خ��الل 
دق��ي��ق��ة ج���اء ف��ي��ه��ا ه���ل ت��ري��د حقا 
لرب��ع  رقبتك  يف  م��ريك��ل  تعلق  �ن 
�أنا كعقد  �أخ��رى.. �شدقني  �شنو�ت 

�أعرف ما �أحتدث عنه.

�سيث مايرز.. 
متزوج 

تزوج �ملمثل �لكوميدي �لأمريكي، 
�شيث مايرز، من حبيبته �ملحامية، 

�أليك�شي �أ�شي.
�أن  �أ���س مغازين(  وذك��ر موقع )ي��و 
ليلة  برنامج مبا�شرة  مايرز، جنم 
ق��ري��ب��اً  �شي�شتلم  و�ل�����ذي  �ل�����ش��ب��ت 
تزوج   ، نايت  ليت  برنامج  تقدمي 
م���ن �أ����ش���ي يف م���ارث���ا ف��ي��ن��ي��ارد يف 

م�شا�شو�شت�س.
وح�شر �لزفاف ح�شد من �لنجوم 
�أم���ث���ال، ج��ي��م��ي ف���ال���ون، و�أول��ي��ف��ي��ا 
و�ي������ل������د، وج������اي������ك ج���ي���ل���ي���ن���ه���ال، 

وكري�شتني ويغ، وغريهم.
�أع��ل��ن خطوبته على  م��اي��رز  وك���ان 

�آ�شي يف متوز/يوليو �ملا�شي.

��شار بحث جديد �ىل �ن متو�شط قامة �لرجل �لوروبي 
�رتفع ب�شكل مفاجيء 11 �شنتيمر� باملقارنة من بد�ية 
1870 �ىل 1980 مما يعك�س حت�شنا كبري� يف �ل�شحة 

يف �شتى �نحاء �ملنطقة.
وعلى عك�س �لتوقعات وجدت �لدر��شة �ي�شا �ن متو�شط 
�ل��ق��ام��ة ت�����ش��ارع خ���الل �ل��ف��رة �ل��ت��ي ت�شمل �حل��رب��ني 
�ملتوقع  م��ن  ك���ان  ع��ن��دم��ا  �لعظيم  و�ل��ك�����ش��اد  �لعامليتني 
و�شعوبات  �لطعام  ��شتهالك  وتر�شيد  �لفقر  يحد  �ن 

�حلرب من منو �لنا�س.
وقال �لباحثون �ن هذ� �لتقدم �ل�شريع رمبا يرجع �ىل 
�لطفال  م��ن  �ق��ل  ع��دد  لديهم  يكون  ب��ان  �لنا�س  ق��ر�ر 
خالل هذه �لفرة و�ت�شح �شابقا �ن �شغر حجم �لعائلة 

له �شلة بزيادة متو�شط �لطول.
وقال تيموثي هاتون ��شتاذ �لقت�شاد يف جامعة ��شيك�س 
�لربيطانية و�ل���ذي ر�أ����س ه��ذه �ل��در����ش��ة �ن �ل��زي��ادة يف 
قامة �لن�شان موؤ�شر رئي�شي للتح�شن يف متو�شط �شحة 

�ل�شكان.
و������ش����اف �ن �ل���دل���ي���ل �ل�����ذي ي��ظ��ه��ر �رت����ف����اع م��ت��و���ش��ط 
 178 �ىل  �شنتيمر�   167 من  �لوروب���ي  �لرجل  قامة 
ي�شري  ع��ام   100 ع��ن  قليال  م��اي��زي��د  خ��الل  �شنتيمر� 
�ىل �ن �لبيئة �لتي تتح�شن فيها �ل�شحة وينح�شر فيها 

�ملر�س هي �هم عامل منفرد ور�ء زيادة �لطول.
وحللت �لدر��شة بيانات عن متو�شط قامة �لرجل عند 
 15 يف  تقريبا   1980 �ىل   1870 م��ن  تقريبا   21 �شن 
دولة �وروبية. ون�شرت �لدر��شة على �لنرنت يف دورية 

وثائق �وك�شفورد �لقت�شادية.
وقال �لباحثون �ن هذه �لدر��شة مل تتناول �ل �لرجال 
عن  مو�شعة  تاريخية  بيانات  على  �حل�شول  ل�شعوبة 

قامة �ملر�أة.
 11 �ملتو�شط  �لباحثون �ن قامة �لرجل ز�دت يف  ووجد 
كان  ول��ك��ن  ق��رن  ع��ن  قليال  م��اي��زي��د  خ��الل  �شنتيمر� 

هناك �ختالف من دولة لخرى.

طول الرجل الأوروبي زاد 11 �سم 

جنوى كرم ت�سرق يف �سم�س الأ�سيل 
لبنان يف مطعم  �لحد حفاًل يف جنوب  �للبنانية جنوى كرم، م�شاء  �لأغنية  �شم�س  �أحيت 

�شم�س �لأ�شيل ، ح�شره عدد كبري من �جلمهور �لذي �نتظر و�شول جنوى بعد منت�شف 
�لليل لي�شهر ويرق�س معها وي�شتمتع ب�شوتها.

�لفنانني حلفالتهم،  بع�س  تاأجيل  �أو  و�إلغاء  لبنان  يعي�شها  �لتي  �لظروف  كل  ورغم 
�أك��دت جنوى  �نه بعمرها مل تلِغ حفلة ب�شبب حرب نتيجة �خل��وف، بل خوفاً على 
�لنا�س وعلى �لأجو�ء �لعامة . وتابعت: �أحب �أن �أن�شم �إىل �لأجو�ء �لعامة �إن�شانياً 
من  يح�شل  �شيء  ل  �أن  وي�شعر  �ل�شخ�س  يغني  كي  مريحاً  لي�س  فالو�شع  و�أمنياً، 

�لأج��و�ء  . لكن وجودنا ر�شالة حقيقية لتطّري وتلّون  حوله، فاجلو حقيقة متوتر 
�مل�شنجة �لتي نعي�شها .


