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جنـــــوم )�سكــــاي دايــــف دبــــي( 
يحلقـــــون يف �سمـــــــاء �سـتـــــــريــــ�سا

عربي ودويل

رجال يف املطبخ .. الن�ساء يرف�سن اإعداد 
الطعام ويوؤكدن انتهى ع�رص احلرمي

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

وا�سنطن تكثف ن�ساطها 
اال�ستخباري يف مراقبة باك�ستان 

•• دبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �أول �شمو  �لفريق  �أخ��اه  �م�س  زعبيل ظهر 
حيث  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
تبادل �شموهما �حلديث حول عدد من �لق�شايا �لوطنية ذ�ت �ل�شلة 
دولتنا  ومو�طنات  ملو�طني  �مل�شتقرة  و�حلياة  �لكرمي  �لعي�س  بتوفري 

�لعزيزة على م�شاحة �لوطن.
وقد �أقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ماأدبة غد�ء 

تكرميا ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان. 
ر��ش�د  ب��ن  حممد  ب�ن  مكت������وم  �ل�شيخ  �شمو  و�ملاأدب����ة  �للق��اء  ح�شر 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  و�ش����مو  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل 
م�شت�شار �لأمن �لوطني و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�خلريية  للأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س 

و�لإن�شانية.
)�لتفا�شيل �س2(

   

تعثرّ احل�سم.. يف اجتماع احل�سم بتون�س
ف�ضل املفاو�ضات بني الرتويكا 

احلاكمة واملعار�ضة..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�نتظر �لتون�شيون طويل نتائج �جتماع �لأم�س بني �لرتويكا �حلاكمة 
�أخ��رى يكت�شفون �نه مت تاأجيل  ورباعي �حل��و�ر �لوطني  ولكن مرة 
�حل�شم يف لقاء �حل�شم يف ما ي�شبه �لف�شل غري �ملعلن نهائيا حلو�ر 
جتاوز يف طوله ما ي�شمح به عمق �لأزمة و�شخامة �لتحديات �لتي 

تو�جهها تون�س ر�هنا. 
ع �تخاذ قر�ر�ت حا�شمة  و�عترب لقاء �لأم�س م�شرييا حيث كان ُيتوّقّ
و�لتي  لل�شغل  �لتون�شي  �لعام  ونهائية من م�شامني مبادرة �لحتاد 

تطالب بحل �حلكومة و بتحديد �شقف زمني لأعمال �لتاأ�شي�شي.
�ملعار�شة  م��ب��ادرة  رف�شها  �ل��رتوي��ك��ا  �إع���لن  بعد  �للقاء  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�لتي تعترب مطلب حل �حلكومة مدخل لنطلق �حل��و�ر �لوطني 

لت�شكيل حكومة كفاء�ت. 
�لرباعي  وممثلي  �ل��رتوي��ك��ا  �أح���ز�ب  ممثلي  ب��ني  �للقاء  �نتهى  فقد 
�لر�عي للحو�ر �لوطني �أم�س �لثلثاء دون �لتو�شل �إىل �تفاق حول 
�شبل �خلروج من �لأزمة �حلالية �لتي تعي�شها �لبلد. وقد �أو�شحت 
بني  ت���رت�وح  م��ّدة  يف  �ملوؤقتة  �حلكومة  عمل  �إن��ه��اء  عزمها  �لرتويكا 

�ل�شهر و�ل�شهرين، فيما مت�ّشكت مبو�قفها �إز�ء باقي �ملبادر�ت.
)�لتفا�شيل �س12( حممد بن ر��شد خلل ��شتقباله حممد بن ز�يد  )و�م(

تتعلق بتوفري العي�س الكرمي واحلياة امل�ستقرة للمواطنني واملواطنات 

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد يبحثان عددًا من الق�ضايا الوطنية

مقتل 15 ارهابيًا يف عمليات للجي�س امل�سري ب�سيناء

الق�ضاء الع�ضكري يحكم بال�ضجن على 52 اإخوانيا

•• بغداد-ا.ف.ب:

قتل 31 �شخ�شا على �لقل و��شيب �كرث من �شبعني 
مفخخة  �شيار�ت  ثمانية  �نفجار  يف  بجروح  �خرين 
��شتهدفت �لثلثاء مناطق متفرقة يف بغد�د، بح�شب 
ما �فادت م�شادر �منية وطبية. وكانت ح�شيلة �شابقة 

��شارت �ىل �شقوط 14 قتيل يف هذه �لهجمات.
وقالت �مل�شادر �ن 8 �شيار�ت مفخخة �نفجرت ب�شورة 
من�شقة بفارق زمني �شئيل يف عدة �حياء متفرقة يف 
بغد�د ما ��شفر عن مقتل 31 �شخ�شا و��شابة �كرث 

من �شبعني �خرين بجروح.

وقال �شابط برتبة عقيد يف وز�رة �لد�خلية �ن ثمانية 
����ش��خ��ا���س ق��ت��ل��و� ع��ل��ى �لق����ل و����ش��ي��ب 16 �خ���رون 
�لع��لم،  ح��ي  يف  مركونة  �شيارة  �نفجار  يف  ب��ج��روح 

بغرب بغد�د.
�خ��رون يف   11 و��شيب  ��شخا�س  �ربعة  قتل  كذلك، 
�شرق  يف  جميلة،  منطقة  يف  مركونة  �شيارة  �نفجار 

بغد�د، بح�شب �مل�شدر نف�شه.
وق�شى �شتة ��شخا�س و��شيب 17 �خرون يف �نفجار 

�شيارة مفخخة يف منطقة �لكر�دة بو�شط بغد�د.
ك��م��ا ق��ت��ل �رب��ع��ة ����ش��خ��ا���س و����ش��ي��ب 12 �خ����رون يف 
�نفجار �شيارة مفخخة يف منطقة �لزعفر�نية جنوب 

�لب�شري خلل لقائه �شلفاكري يف �خلرطوم �م�س  )رويرتز(

�جلي�س �مل�شري يو��شل هدم �لنفاق على حدود غزة  ملنع �لتهريب  )رويرتز(

�أوباما خلل �جتماعه بقادة �لكوجنر�س يف �لبيت �لبي�س لقناعهم ب�شرورة توجيه �شربة ل�شوريا )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل��ت��ج��رب��ة  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون �ن  �ع���ل���ن 
�ل�شاروخية �لتي �جرتها ��شر�ئيل 
و�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة يف �ل��ب��ح��ر 
ع���لق���ة لها  �م�������س ل  �مل��ت��و���ش��ط 
�لمريكية  �لع�شكرية  بال�شربة 

�ملحتملة �شد �شوريا.
�لبنتاغون  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
ه���ذه  �ن  ب���ي���ان  ل��ي��ت��ل يف  ج������ورج 
�ل���ت���ج���رب���ة ل ع���لق���ة ل���ه���ا ب��ن��ي��ة 
�ل������ولي������ات �مل���ت���ح���دة ����ش���ن ع��م��ل 
ع�شكري رد� على �لهجوم �ل�شوري 
ب��ا���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ع��ل��ى ري��ف 

دم�شق يف 21 �غ�شط�س �ملا�شي.
و����ش��ن��ط��ن  �إن  �إىل  ل��ي��ت��ل  و�أ�����ش����ار 
ق�����دم�����ت �مل�����������ش�����اع�����دة �ل���ت���ق���ن���ي���ة 
و�ل���دع���م ل��لخ��ت��ب��ار �ل�����ش��اروخ��ي 

�لإ�شر�ئيلي.
و�علنت وز�رة �لدفاع �ل�شر�ئيلية 
�ط�����لق  ع���م���ل���ي���ة  �ن  �ل����ث����لث����اء 
�ل�شو�ريخ �لتي ر�شدتها مو�شكو 
�ملتو�شط  �لبحر  يف  �م�����س  �شباح 
تندرج يف �طار تدريبات ع�شكرية 

��شر�ئيلية �مريكية م�شرتكة.
�ىل ذل����ك ق����ال �ل��رئ��ي�����س ب����ار�ك 
�وب���ام���ا �م�������س �ن����ه و�ث�����ق م���ن �ن 
�شيو�فق على حترك  �لكوجنر�س 
و�ن  �شوريا  يف  �مريكي  ع�شكري 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ل��دي��ه��ا خطة 
�ملعار�شة  مقاتلي  مل�شاعدة  �و�شع 
على �لنت�شار على قو�ت �لرئي�س 

�ملهمة  �لدولية  �لع���ر�ف  �نتهك 
با�شتخد�م ��شلحة كيميائية.

ت��ه��دي��د�  وق������ال �ن ذل�����ك مي���ث���ل 
خ��ط��ري� ع��ل��ى �لم���ن �ل��ق��وم��ي يف 

�لوليات �ملتحدة و�ملنطقة.
وت�����اب�����ع ون���ت���ي���ج���ة ل����ذل����ك ي��ج��ب 

حما�شبة �ل�شد و�شوريا.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����س جمل�س 
�لنو�ب �لمريكي جون بيرن �م�س 
بار�ك  �لرئي�س  دع��وة  �شيوؤيد  �نه 
�وباما لتحرك ع�شكري يف �شوريا 
وحث زملءه يف �لكوجنر�س على 

�ن يفعلو� �لمر نف�شه.
وت�شري تقارير يف و��شنطن �إىل �أن 
ع�شكري  عمل  �شن  يعتزم  �أوب��ام��ا 
ع��ل��ى ���ش��وري��ا �أو����ش���ع ن��ط��اق��ا من 
�شربات حمدودة تردد ذكرها من 
�لكيماوي  �لهجوم  على  رد�  قبل، 

�ملفرت�س.
وقد ورد ذلك يف حديث �جلرن�ل 
ج�����اك ك����ني - �ل���ن���ائ���ب �ل�����ش��اب��ق 
�لأمريكي  �أرك��ان �جلي�س  لرئي�س 
- �إىل بع�س كبار �أع�شاء جمل�س 
�لذين  �جلمهوريني  من  �ل�شيوخ 
�لبيت  م��ن  تقرير  �إىل  ��شتمعو� 

�لأبي�س.
وقال كني لبي بي �شي �إن �لرئي�س 
�لأمريكي �أوباما �أكد له �شخ�شيا 
�إىل  ت�����ه�����دف  خ����ط����ة  ل�����دي�����ه  �أن 
�ل�شوري  �جلي�س  ق��و�ت  �شع�شعة 
على  �لكونغر�س  و�ف��ق  �إذ�  ب�شدة، 

�شن عمل ع�شكري.

مو�سكو تك�سف جتربة �ساروخية ا�سرائيلية اأمريكية يف البحر املتو�سط

اأوباما يوؤكد ثقته بدعم الكوجنر�س ويتعهد بتعزيز قدرة املعار�ضة ال�ضورية
•• القاهرة-وكاالت:

ق�������ش���ت �مل���ح���ك���م���ة �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
بال�شوي�س ب�شجن 52 من �ع�شاء 
ج��م��اع��ة �لخ�����و�ن �مل�����ش��ل��م��ني من 
بال�شجن  بينهم و�حد حكم عليه 
وث���لث���ة  ع�����ام�����ا(   25( �مل�����وؤب�����د 
مبدد  و48  ع��ام��ا   15 بال�شجن 
ترت�وح بني 5 و10 �شنو�ت بينما 
12 �خ���ري���ن، ب��ح�����ش��ب ما  ب�����ر�أت 

�علن م�شدر ع�شكري �لثلثاء.
ود�نت �ملحكمة �ملتهمني �ل�شادرة 
��شلحة  ب��ح��ي��ازه  ���ش��ده��م  �ح���ك���ام 
ن������اري������ة وط�����ل�����ق�����ات خ����رط����و�����س 
و�����ش���ت���ع���م���ال �ل����ق����وة و�ل���ع���ن���ف يف 
�ل����ت����ع����دي ع���ل���ى ج����ن����ود ت��اب��ع��ني 
)�ملكلف  �مليد�ين  �لثالث  للجي�س 
�ل�شوي�س(  ق��ن��اة  منطقة  بتاأمني 
�غ�����ش��ط�����س �جل���اري  14 �ب  ي���وم 
ع���ق���ب ف�������س �ع���ت�������ش���ام���ي ر�ب���ع���ة 
�جلنود  وه��م  و�لنه�شة  �لعدوية 
�ل���ذي���ن ك���ان���و� م��ك��ل��ف��ني ب��ت��اأم��ني 
�مل����ن���������ش����ات �حل����ي����وي����ة مب��ن��ط��ق��ة 
�خل���دم���ات وحم��ي��ط دي�����و�ن ع��ام 

�ل�شوي�س.
من جهة �خرى �أمر �لنائب �لعام 
ب��ف��ت��ح حتقيق  �م�������س،  �مل�������ش���ري، 
ق��ي��اد�ت  ب��لغ��ات تتهم  ع��اج��ل يف 
يف جماعة �لإخ���و�ن ب��ال��ت��وّرط يف 

��شتخد�م �لأطفال كدروع ب�شرية 
لأن�شار  �عت�شامني  ف�ّس  خ��لل 

�لرئي�س �ملعزول حممد مر�شي.
وك����لَّ����ف �ل���ن���ائ���ب �ل����ع����ام �مل�����ش��ري 
�مل�شت�شار  بركات،  ه�شام  �مل�شت�شار 
ع������ادل �ل�����ش��ع��ي��د �ل���ن���ائ���ب �ل���ع���ام 
�لفني،  �مل��ك��ت��ب  ل�����ش��وؤون  �مل�����ش��اع��د 
نيابات  جميع  خماطبة  ب�شرعة 
م�����ش��ر لإر������ش�����ال ك����ل �ل����دع����اوى 
�ملتعلقة  و�ل��ب��لغ��ات  �لق�شائية 
ب��اخ��ت��ط��اف وت��ع��ذي��ب و����ش��ت��غ��لل 
�لإخ��و�ن  �أطفال من قبل جماعة 
و�����ش���ت���غ���لل���ه���م ك�������دروع ب�����ش��ري��ة 

مقابل �أمو�ل.
وق�����������ال �مل���������ش����ت���������ش����ار �ل�������ش���ع���ي���د 

الب�ضري و�ضلفاكري يتفقان على حل اأزمة نفط اجلنوب
•• اخلرطوم-رويرتز:

ب��لده  �ن  �ل��ث��لث��اء  �م�س  �لب�شري  ح�شن  عمر  �ل�����ش��ود�ين  �لرئي�س  ق��ال 
�ل��ن��ف��ط ع��رب خطوط  �ل�����ش��ود�ن بت�شدير  �ل�����ش��م��اح جل��ن��وب  ���ش��ت��و����ش��ل 

�لنابيب �ل�شمالية وميناء بور�شود�ن.
وقال �لب�شري يف �جتماع مع نظريه �جلنوبي �شلفا كري �ن �لتفاقات �لتي 
وقعها �جلانبان تدعو �ىل نقل نفط جنوب �ل�شود�ن عرب من�شات ومو�نئ 

�ل�شود�ن.
وكان �ل�شود�ن قد هدد باغلق خطي �أنابيب �لت�شدير مع �جلنوب مامل 
�مل�شرتكة. وتنفي  ملتمردين يعملون عرب حدودهما  توقف جوبا دعمها 

جوبا دعم �ملتمردين.

�ل��ع��ام  �ل��ن��ائ��ب  �إن  لل�شحافيني، 
�لقاهرة  ن��ي��اب��ات  ك��ذل��ك،  خ��اط��ب 
ملفات  جميع  لإر���ش��ال  و�جل��ي��زة 
�لق�شايا �لتي تثبت قيام جماعة 
�لإخ�������و�ن ب��ا���ش��ت��خ��د�م �لأط���ف���ال 
�أثناء عملية ف�س  ب�شرية  ك��دروع 

�عت�شامي ر�بعة ونه�شة م�شر.
على �شعيد �خر ُقتل 15 م�شّلحاً 
م��ن �مل��ت�����ش��ّددي��ن �لإ���ش��لم��ي��ني يف 
���ش��م��ال ���ش��ح��ر�ء ���ش��ي��ن��اء، ب��غ��ار�ت 
����ش���ن���ت���ه���ا م�����روح�����ي�����ات �جل���ي�������س 
�مل�������ش���ري. و�أع����ل����ن �ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون 
�مل�شري، �لثلثاء، �أن15 �شخ�شاً 
ل���ق���و� م�����ش��رع��ه��م ع���ق���ب ه��ج��وم 
مناطق  على  �لأبات�شي  بطائر�ت 

ب�شار �ل�شد.
و�ث������ن������اء �ج����ت����م����اع م�����ع زع����م����اء 
�لبي�س  �لبيت  يف  بالكوجنر�س 
برملاين  ت�شويت  �ىل  �وب��ام��ا  دع��ا 
ع��اج��ل و�ك���د �ن خ��ط��ة �ل��ولي��ات 
�لنطاق  �شتكون حمدودة  �ملتحدة 
ولن تكرر حروب �مريكا �لطويلة 

يف �لعر�ق و�فغان�شتان.
حمدود.  �شيء  نت�شوره  ما  وق��ال 
من  �شيحد  متنا�شب.  ���ش��يء  �ن���ه 

قدر�ت �ل�شد.
�ل��وق��ت لدينا  ن��ف�����س  و�����ش���اف يف 

لنا  �شت�شمح  �و���ش��ع  ��شرت�تيجية 
برفع قدر�ت �ملعار�شة.

ملعاجلة  ��شتعد�ده  �وباما  و�ب��دى 
بخ�شو�س  �مل�شرعني  قلق  بو�عث 
�ل���ت�������ش���ري���ح ب���ا����ش���ت���خ���د�م �ل���ق���وة 
من  �لبي�س  �لبيت  طلبه  �ل���ذي 

�لكوجنر�س.
�لكونغر�س  ل��ق��ادة  �وب���ام���ا  وق����ال 
�ل���ث���لث���اء �ن�����ه ي���ج���ب حم��ا���ش��ب��ة 
�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد على 
��شتخد�م ��شلحة كيميائية، وذلك 
على  للح�شول  م�شاعيه  �ط��ار  يف 

توجيه  على  �لربملانيني  مو�فقة 
�شربة ع�شكرية �شد دم�شق.

و�ع�������رب �وب����ام����ا ع����ن ث��ق��ت��ه م��ن 
�حل�شول على مو�فقة �لكونغر�س 
�ل�شربة  توجيه  على  مبجل�شيه 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة م��ت��ع��ه��د� ب��ت��ح�����ش��ني 
للمعار�شة  �لمريكية  �مل�شاعد�ت 

�ل�شورية.
وق�����ال �وب���ام���ا ل��ق��ي��ادة �حل��زب��ني 
�ل����دمي����وق����ر�ط����ي و�جل���م���ه���وري 
يف �ل��ك��ون��غ��ر���س وق������ادة �ل��ل��ج��ان 
�ل�شد  بان  �حلزبني  من  �لمنية 

ع�ضرات القتلى يف �ضل�ضلة انفجارات تهز بغداد ال���رئ���ي�������س ال�������ض���وم���ايل 
اغتيال حم��اول��ة  م��ن  ينجو 

•• مقدي�صو-ا.ف.ب:

ح�شن  �ل�����ش��وم��ايل  �لرئي�س  جن��ا 
���ش��ي��خ حم��م��ود �م�����س م���ن ه��ج��وم 
�ل�شباب  قالت حركة  على موكبه 
�نها  �ل��ق��اع��دة  بتنظيم  �ملرتبطة 
نفذته، يف �حدث هجوم ي�شتهدف 
�لرئي�س �ملدعوم من دول �لعامل.

وزع����م����ت �حل����رك����ة �ن���ه���ا ن�����ش��ب��ت 
�ىل  توجهه  �ثناء  للموكب  كمينا 

ميناء مركة جنوب �لعا�شمة.

كريي يلتقي عبا�س والوفد العربي 
املعني بال�ضالم يف اأوروبا خالل اأيام

•• رام اهلل-ا.ف.ب:

�علن وزير �خلارجية �لفل�شطيني 
ريا�س �ملالكي يف ر�م �هلل �لثلثاء 
حممود  �لفل�شطيني  �لرئي�س  �ن 
عبا�س �شيلتقي على �لرجح وزير 
�خلارجية �لمريكي جون كريي 

�ل�شبوع �ملقبل.
�مل��ال��ك��ي زم���ان ومكان  ومل ي��ح��دد 
�ل����ل����ق����اء ب����دق����ة ل���ك���ن م�������ش���وؤول 
فل�شطينيا �آخر قال �ن �ملرجح �ن 
يجري �للقاء يف لندن �أو باري�س.

�ن حم��م��ود  �مل���������ش����وؤول  و������ش����اف 
عبا�س �شيزور فرن�شا لثلثة �يام 
�شبتمرب  �ي��ل��ول   11 م��ن  �ب��ت��د�ء 
فرن�شو�  �لرئي�س  يلتقي  �ن  على 

هولند يف �ليوم �لتايل.
و�كد �ملالكي لوكالة فر�ن�س بر�س 
توجد �ت�شالت لرتتيب لقاء بني 
�لرئي�س عبا�س وكريي يف عا�شمة 

�وروبية �ل�شبوع �ملقبل.
وي��ل��ت��ق��ي ك���ريي �لح����د �مل��ق��ب��ل يف 
روم����ا ب��ال��وف��د �ل������وز�ري �ل��ع��رب��ي 

�ملعني بعملية �ل�شلم.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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زايد لالإ�ضكان : 50 باملائة ن�ضبة اجناز م�ضروع جممع ال�ضيوح ال�ضكني بال�ضارقة 

ال�ضندوق الدويل للحفاظ على احلبارى يعلن نتائج العام لربنامج الإكثار املتطور للطيور

•• دبي-وام:

�لفندي  جميلة  �ملهند�شة  �أك���دت 
�ل�شيخ  لربنامج  �لعامة  �مل��دي��رة 
ز�يد للإ�شكان بالإنابة �أن م�شروع 
ب��اإم��ارة  �ل�شكني  �ل�شيوح  جممع 
�ل�����ش��ارق��ة ي�����ش��ري وف����ق �جل����دول 
ب��ع��دم��ا بلغت  �مل���ق���رتح  �ل���زم���ن���ي 
مبر�حله  �مل�����ش��روع  �إجن����از  ن�شبة 

�لأربع 50 باملائة.
ي�����ش��م  �مل�������ش���روع  �أن  و�أو�����ش����ح����ت 
�أرب��ع  على  موزعة  م�شاكن   406
جم���م���وع���ات ب��ت��ك��ل��ف��ة �إج��م��ال��ي��ة 
قدرها نحو 301 مليون و 235 
�ألف درهم على م�شاحة �جمالية 
و383  �أل��ف��ا   755 ح���و�يل  تبلغ 

مرت� مربعا.

ب��امل��ائ��ة   40 �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ال��ث��ة 
ويف  م�������ش���ك���ن���ا   85 ب�����اإج�����م�����ايل 
�مل��ج��م��وع��ة �ل��ر�ب��ع��ة 37 ب��امل��ائ��ة 

باإجمايل 89 م�شكنا.
�لأع��م��ال  �آخ��ر م�شتجد�ت  وح��ول 
�مل���وق���ع���ي���ة وب���ح�������ش���ب ت���ق���دي���ر�ت 
��شت�شاريي �مل�شروع �شيتم �لنتهاء 
يف  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  تنفيذ  م��ن 
���ش��ه��ري��ن و�ل���ت���ي ت�شم  غ�����ش��ون 
م�شكن   23 منها  م�شكنا   118
طابق  م�شكن  و95  �أر�شي  طابق 
�لن��ت��ه��اء  و�مل��ت��وق��ع  و�أول  �أر����ش���ي 

منها يف نوفمرب �لقادم.
ويهدف �مل�شروع �إىل �إن�شاء جممع 
�شكني �شديق للبيئة ذي وحد�ت 
�شكنية تلبي �حتياجات �ملو�طنني 
�تباع منط حياة  على  وت�شجعهم 

تنفيذ  �ل��ربن��ام��ج يف  ح��ر���س  كما 
هذ� �مل�شروع على مر�عاة ��شتخد�م 
�لطاقة  ��شتهلك  لتقليل  �أنظمة 
ع���ن ط��ري��ق ����ش��ت��خ��د�م ���ش��خ��ان��ات 
تعمل بالطاقة �ل�شم�شية و�إ�شاءة 
�أنظمة  و��شتخد�م  �لفلوري�شنت 
تقليل �لك�شب �حلر�ري كالطابوق 
�حل�������ر�ري و�ل�����ع�����و�زل و�ل���زج���اج 
و�لعازل �حلر�ري  �لعازل  �مل��زدوج 
�أنظمة لتقليل  حللوق �لأملنيوم و 
�����ش���ت���ه���لك �مل�����ي�����اه ع�����ن ط���ري���ق 
���ش��م��ام��ات ل��ت��ق��ل��ي��ل ت��دف��ق �مل��ي��اه 
�ملتكثفة  �لتكييف  مياه  وجتميع 
جانب  �إىل  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  لإع�����ادة 
بهدف  للبيئة  �ل�����ش��دي��ق��ة  �مل����و�د 
تقليل �لب�شمة �لكربونية وتقليل 

��شتهلك �لطاقة .

�ملهند�س  �إط��ل��ع  �لط����ار  ه���ذ�  ويف 
م�شروع  م��دي��ر  �مل��ه��ي��دب  م�شاعد 
جم��م��ع �ل�����ش��ي��وح �ل�����ش��ك��ن��ي على 
���ش��ري ع��م��ل �مل�������ش���روع م���ع ط��اق��م 
�ل��ع��م��ل م���ن ����ش���رك���ات �مل���ق���اولت 
و�شاهد  �لهند�شية  و�ل�شت�شار�ت 
�آخر �مل�شتجد�ت و�لتطور�ت �لتي 
ط���ر�أت على �مل�����ش��روع و�ل��وح��د�ت 
�مل��ن��ف��ذة و�ل���ت���ي ت�شم  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
جمموعة خمتلفة من �لت�شاميم 
و�لتق�شيمات �لد�خلية للوحد�ت.

وبلغت ن�شبة �لإجناز يف �ملجموعة 
باملائة   65 �مل�����ش��روع  م��ن  �لأوىل 
ون�شبة  م�شكنا..   118 باإجمايل 
�لإجناز يف �ملجموعة �لثانية 48 

باملائة باإجمايل 114 م�شكنا .
يف  �لإجن����از  ن�شبة  بلغت  بينما   .

�أك������رث �����ش���ت���د�م���ة ح���ي���ث ح��ر���س 
لل�شكان  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  ب��رن��ام��ج 
ت�شتويف  �أن  على  �جل��ان��ب  ه��ذ�  يف 
�ل����وح����د�ت �ل�����ش��ك��ن��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات 
و�ل�شرت�طات  �خل�شر�ء  �ملباين 
�لبيئية  �ملعايري  وو���ش��ع  �لبيئية 
��شتناد�  للم�شروع  و�لت�شميمية 
و�ملحلية  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  �إىل 
�أن  ب��ع��د  �ل���ش��ت��د�م��ة  لتطبيقات 
�ل��ع��دي��د م��ن �لأنظمة  مت در����ش��ة 
على  تعتمد  �لتي  �لبيئية  و�مل���و�د 
و�إع��ادة  �ملتجددة  �لطاقة  م�شدر 
وتقليل  و�ل���ش��ت��خ��د�م  �ل��ت��دوي��ر 

م�شروفات �لطاقة 
وم����ن ث���م �خ���ت���ي���ار �مل���لئ���م منها 
ل��ل��م�����ش��روع ل��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه ع��ل��ى 

�لوحد�ت �ل�شكنية يف �ملجمع.

•• اأبوظبي-وام:

للحفاظ  �ل�����دويل  �ل�����ش��ن��دوق  �أع���ل���ن 
ع��ل��ى �حل����ب����ارى �م�������س ن��ت��ائ��ج �ل��ع��ام 
�لتي  �لقيا�شية  �لأرق���ام  من  �جلديد 
حققها برنامج �لإكثار �ملتطور �لذي 
يقوده لإنقاذ طائر �حلبارى �ملتاأ�شل 
و�أنتج  و�لإن�شاين.  �ملحلي  �ل��رت�ث  يف 
�ل�����ش��ن��دوق �ل���دويل �ل���ذي يتخذ من 
�أب��وظ��ب��ي م��ق��ر� ل��ه 40 �أل��ف��ا و340 
 31 ب��زي��ادة  �لعام  ه��ذ�  طائر حبارى 
�ل��ذي  �لقيا�شي  �ل��رق��م  ع��ن  �مل��ائ��ة  يف 
بذلك  م��و����ش��ل   2012 ع��ام  حققه 
حلماية  �مل�شتمرة  �أب��وظ��ب��ي  م�����ش��رية 
م�شتد�م  م�شتقبل  وتوفري  �حل��ب��ارى 
للح�شارة  ميثله  مب��ا  �ل��ط��ائ��ر  ل��ه��ذ� 
�ل�شندوق  وجنح  �لعربية.  و�لتقاليد 
للحفاظ على �حلبارى منذ  �ل��دويل 
1996 يف  �ن��ط��لق �ل��ربن��ام��ج ع���ام 
ط��ائ��ر  160�ألف  م���ن  �أك�����رث  �إن����ت����اج 
حبارى يف خمتلف �ملر�كز �لتابعة له 
�لنتائج  عر�س  و�شيتم  �لعامل.  ح��ول 
�لقيا�شية �لتي حققها برنامج �لإكثار 
���ش��م��ن م�����ش��ارك��ة ج���ن���اح �ل�����ش��ن��دوق 
�ل����دويل ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �حل���ب���ارى يف 
و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل��دويل  �ملعر�س 
باأبوظبي 2013 حتت �شعار �مل�شتقبل 
�مل�����ش��ت��د�م ل��ط��ائ��ر �حل���ب���ارى و�ل����ذي 
حتى  فعالياته  ويو��شل  غ��د�  ينطلق 

�إج��م��ايل �أع����د�د �حل��ب��ارى �لآ���ش��ي��وي��ة 
�ل�شندوق  و�أنتج  �لعامل.  يف  �ملهاجرة 
�آ���ش��ي��وي��ة  ح���ب���ارى  و670  �أل���ف���ا   19
�ل�شيخ  �إط��ار م�شروع  2013 يف  عام 
خليفة لإعادة توطني �حلبارى و�لذي 
����ش��ت��ع��ادة جم��م��وع��ات��ه��ا  �إىل  ي���ه���دف 
�لربية �مل�شتد�مة يف بيئتها �لطبيعية 
�ألفا   19 �إك��ث��ار  �لإم���ار�ت ومت  بدولة 
�شمن  �أب���وظ���ب���ي  يف  ط���ائ���ر�  و273 
�مل����رك����ز �ل���وط���ن���ي ل���ب���ح���وث �ل��ط��ي��ور 
ومركز �ل�شيخ خليفة لإكثار �حلبارى 
باأبوظبي فيما مت �إنتاج 397 طائر� 
�لتابع لل�شندوق يف  �لإكثار  يف مركز 

كاز�خ�شتان.
�حلياة  لتنمية  �لإم�����ار�ت  م��رك��ز  �أم���ا 
باململكة  �لفطرية يف منطقة مي�شور 
�مل��غ��رب��ي��ة ف��ي��ك��رث �ل���ط���ي���ور م���ن ن��وع 
ح���ب���ارى ���ش��م��ال �أف���ري���ق���ي���ا م��ن��ذ ع��ام 
�لإك���ث���ار  حم��ط��ت��ا  وجن���ح���ت   1997
�مل��غ��رب��ي��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة   2013 ع����ام  يف 
 20 بت�شجيل رقم قيا�شي جديد هو 
�ألفا و340 طائر� من حبارى �شمال 
�شمال  دول  يف  تنت�شر  �ل��ت��ي  �أفريقيا 
�لقارة �لأفريقية مثل �ململكة �ملغربية 
ول��ي��ب��ي��ا و�أ����ش���ب���ح �ل���ع���دد �لإج���م���ايل 
للحبارى �لتي �أنتجها مركز �لإمار�ت 
بد�ية  منذ  �لفطرية  �حلياة  لتنمية 
�أل��ف��ا و336   111 ب��رن��ام��ج �لإك��ث��ار 

طائر حبارى.

•• ال�صارقة -وام:

�ل�����ش��ارق��ة  جمعية  �إدر�ة  �ع��ت��م��دت 
�لتعاونية مبلغ 5 مليني ون�شف 
�ملليون درهم لدعم طلبة �ملد�ر�س 
و�جل��ام��ع��ات ل��لأ���ش��ر �مل��ع�����ش��رة من 
طالب  ���ش��ن��دوق  م�شروعي  خ��لل 

�لعلم وجلنة تر�حم. 
وق�����ال ���ش��ل��ط��ان م��ط��ر ب���ن دمل���وك 
ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم���ل�������س  ع�������ش���و 
�ل�شارقة �خلريية �ملدير �لتنفيذي 
ب��الإن��اب��ة - �إن �ل��ه��دف م��ن �لدعم 
�لتو��شل مع �أولياء �أمور �لطلب 
وت���خ���ف���ي���ف �ل�����ع�����بء ع���ل���ي���ه���م م��ن 
خلل م�شاعدتهم على دفع ر�شوم 
�ل����در������ش����ة خ�����لل ت����و�ج����ده����م يف 

�ملد�ر�س �أو �جلامعات. 
و�أو�شح �أنه يف �لعام �ملا�شي قدمت 
دره��م  م��لي��ني   5 مبلغ  �جلمعية 
ل��دع��م �ل��ط��ل��ب��ة �مل��ع�����ش��ري��ن منهم 
لطلبة  در�����ش���ي���ة  ك���ر����ش���وم   982

ك��ل��ب��اء وخ���ورف���ك���ان ودب����ا �حل�شن 
ومن خلل �للجنة �لن�شائية. 

ونا�شد �إبن دملوك �ملد�ر�س �خلا�شة 
�جلمعية  مع  �لتعاون  و�جلامعات 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة ب��ت��خ��ف��ي�����س �ل��ر���ش��وم 
باجلمعية نظر�  �مل�شجلة  للحالت 
لرتفاع �لر�شوم هذ� �لعام . وتعد 
هذه �مل�شاهمة �ملجتمعية من �أجل 
�لرتقاء باملجتمع يف جميع �ملناحي 
�إط��ار دور �جلمعية يف م�شاعدة  يف 
جميع �لطبقات و�لفئات يف جميع 
و�لتعليمية  �مل��ع��ي�����ش��ي��ة  �ل���ن���و�ح���ي 

و�ل�شحية. 
ووج����������ه �إب����������ن دمل����������وك �ل�����دع�����وة 
ل��ل��م��ح�����ش��ن��ني �أ����ش���ح���اب �لأي�������ادي 
�شندوق  جلنتي  ل��دع��م  �لبي�شاء 
ط���ال���ب �ل��ع��ل��م وت����ر�ح����م ك���ي يتم 
م�شاعدة �أكرب �شريحة ممكنة من 
�ل��ط��لب �مل��ع�����ش��ري��ن م��ن �ل��ر���ش��وم 
�مل���در����ش���ي���ة و�جل���ام���ع���ي���ة �مل��رتت��ب��ة 

عليهم. 

وطالبات �ملد�ر�س و 185 لطلب 
�جلامعات.

قامت  �جلمعية  �إد�رة  �إن  و�أ���ش��اف 
ب��ت��وح��ي��د �آل��ي��ة ت��وزي��ع �مل�����ش��اع��د�ت 
�ل����در������ش����ي����ة ع���ل���ى �ل���ط���ل���ب���ة ع��ل��ى 
م�����ش��ت��وى �مل��ق��ر �ل��رئ��ي�����ش��ي وف���روع 
�جل���م���ع���ي���ة يف ك����ل م����ن �مل��ن��ط��ق��ة 
�ل��و���ش��ط��ى و�ل���ذي���د و�مل�����د�م وف���رع 

�آخ����ر م���ا ت��و���ش��ل��ت �إل���ي���ه �لأب���ح���اث يف 
�أي  �أق��در من  �لإكثار جعلتنا  برنامج 
�لنتائج  ه��ذه  ب��ل��وغ  على  م�شى  وق��ت 
�لقيا�شية. ولفت مدير عام �ل�شندوق 
�إىل  للحفاظ على �حل��ب��ارى  �ل��دويل 
�ملتكاملة  عمله  باآليات  �ل�شندوق  �أن 
وب�����ر�جم�����ه �ل����ت����ي ن��ع��ر���ش��ه��ا خ���لل 
م�شاركتنا يف �ملعر�س �لدويل لل�شيد 
يت�شدر  يجعله   2013 و�لفرو�شية 
�لأن��و�ع يف عامل  جهود �حلفاظ على 
�ل�شندوق  �أن  بالذكر  جدير  �ل��ي��وم. 
�لدويل للحفاظ على �حلبارى يقوم 

�أبوظبي  مبركز  �شبتمرب  من  �ل�شابع 
�لوطني للمعار�س �آدنيك . وعن هذ� 
�لإجناز قال حممد �شالح �لبي�شاين 
مدير عام �ل�شندوق �لدويل للحفاظ 
�لقيا�شي  �ل��رق��م  �إن  �حل���ب���ارى  ع��ل��ى 
�لذي �شجلناه هذ� �لعام يعطي دفعة 
على  �مل�شممة  �أبوظبي  جلهود  قوية 
���ش��م��ان م�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��ت��د�م ل��ط��ائ��ر 
�مل��ع��رف��ة  �أن  م��و���ش��ح��ا   .. �حل����ب����ارى 
و�خلرب�ت �لتي �كت�شبناها على مدى 
���ش��ن��و�ت ط��وي��ل��ة ع��رب در�����ش���ة �لبيئة 
من  و�ل���ش��ت��ف��ادة  للحبارى  �حل��ي��وي��ة 

ب���اإك���ث���ار ن���وع���ني م���ن �حل����ب����ارى هما 
�شمال  وح��ب��ارى  �لآ�شيوية  �حل��ب��ارى 
�لآ�شيوية  �حلبارى  وتنت�شر  �أفريقيا 
يغطي  �شا�شع  ج��غ��ر�يف  ن��ط��اق  �شمن 
�شبه  من  وميتد  �لكيلومرت�ت  �آلف 
�ل�شرق  �إىل  جنوبا  �لعربية  �جلزيرة 
تق�شدها  �لتي  و�ل�شني  منغوليا  يف 

بع�س �لطيور يف مو�شم �لهجرة.
ويدير �ل�شندوق مركزين للإكثار يف 
كاز�خ�شتان  يف  �آخ��ر  ومركز�  �أبوظبي 
�أه��م��ي��ت��ه��ا م���ن كونها  �ل��ت��ي ت��ك��ت�����ش��ب 
م��ن  �مل����ائ����ة  80 يف  ح������و�يل  م���وط���ن 

فريق الهالل الأحمر يوا�ضل جولته لتنفيذ حملة 
حممد بن را�ضد لك�ضوة مليون طفل حمروم يف باك�ضتان 

الإمارات ت�ضارك يف اجتماع جلنة الإعالم الأمني يف دول التعاون

خريية ال�ضارقة تعتمد 5.5 مليون درهم لدعم الطلبة املع�ضرين للعام الدرا�ضي احلايل

•• الركانا - باك�صتان-وام:

و����ش��ل م��دي��ر �مل��ك��ت��ب �ل���د�ئ���م لهيئة �ل��ه��لل �لح��م��ر 
�لمار�تي يف �إ�شلم �أباد حمد عبد�هلل �آل علي و�لعاملون 
�إقليم  للمكتب جولتهم يف مدن  �لتابعون  و�ملتطوعون 
�ل�����ش��ن��د ج��ن��وب��ي ب��اك�����ش��ت��ان وذل����ك ����ش��ت��م��ر�ر� للمرحلة 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن حملة ك�����ش��وة م��ل��ي��ون ط��ف��ل حم���روم �لتي 
�أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 

رعاه �هلل.
�لقن�شلية  م��ع  بالتعاون  �لح��م��ر  �ل��ه��لل  مكتب  وق���ام 
�ألفي  على  �لك�شوة  بتوزيع  كر�ت�شي  يف  للدولة  �لعامة 
بلدة  �ألفي طفل يف  �إىل جانب  لرك��ان��ا  طفل يف مدينة 
و�أع�شاء  �ل�شرطة  مفو�س  بح�شور  وذل��ك  ك��وت  قمرب 

�لد�رة �ملحلية يف �ملكانني.
ل��ق��ي��ادة  ب��ال�����ش��ك��ر  �لإد�ري يف لرك���ان���ا  �مل�����ش��وؤول  وت��ق��دم 

�لتي  و�لن�شانية  �أعمالها �خلريية  على  �لإم��ار�ت  دولة 
تخفف من معاناة �أبناء هذ� �ل�شعب من تبعات �لكو�رث 
�ل�شمو  �شاحب  لهدية  �متنانه  عن  معربا   .. �لطبيعية 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطفال �ملحرومني. 
وقال مدير مكتب �لهلل �لأحمر حمد عبد�هلل �آل علي 
يف  �ل�شعيفة  �ل�شر�ئح  �إىل  �ل��ع��ون  ي��د  م��دت  �لهيئة  �إن 
�ملجتمع �لباك�شتاين يف كل �لأوقات وحر�شت يف جولتها 
�حلالية باملناطق �لفقرية يف �ل�شند على �إي�شال �لك�شوة 
�إىل �لأطفال �ملحرومني و�أطفال �لأ�شر �لفقرية وتقوم 
يف  و�لإن�شانية  �خلريية  و�أعمالها  �لإغاثية  باأن�شطتها 
�لعديد من دول �لعامل بناء على توجيهات �شمو �ل�شيخ 
�ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
�ل��غ��رب��ي��ة رئ��ي�����س هيئة �ل��ه��لل �لأح���م���ر. و���ش��ك��ر مدير 
على  �ملحلية  �لإد�ر�ت  و�أع�شاء  �ل�شرطة  مفو�س  �ملكتب 
�لأحمر  �ل��ه��لل  فريق  ل�شتقبال  �خلا�شة  �لرتتيبات 

و�لرتحيب �لذي قوبل به من �أبناء هذه �ملناطق .

•• ابوظبي-وام: 

�لجتماع �خلام�س  �أعمال  �لد�خلية يف  وز�رة  وفد  �شارك 
ل��دول  �ل��ت��ع��اون  دول جمل�س  �لأم��ن��ي يف  �لإع����لم  للجنة 
�شهر  م��ن   28 و   27 يومي  عقد  �ل��ذي  �لعربية  �خلليج 
�أغ�شط�س �ملا�شي يف �لريا�س يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية. 
وق�����ال �ل��ع��ق��ي��د ح�����ش��ني حم���م���ود �ل��ع��و���ش��ي م���دي���ر �إد�رة 
بحث  �لجتماع  �إن  �ل���وز�رة  يف  بالإنابة  �لعامة  �لعلقات 
�ملجل�س يف  دول  �لأمني يف  �لإع��لم  �أجهزة  توحيد جهود 
تر�شيخ دعائم �لأمن و�ل�شتقر�ر يف دول �خلليج �لعربية. 
كما ��شتعر�س �مل�شاركون يف �لجتماع عدد� من �ملو�شوعات 
�أجهزة �لإعلم �لأمني منها قر�ر�ت  و�لق�شايا �لتي تهم 
�لأمني  �لإع��لم  �ملجل�س يف جمال  ب��دول  �لد�خلية  وزر�ء 
�ل�شاأن.  هذ�  يف  �تخاذها  مت  �لتي  �لتنفيذية  و�لإج���ر�ء�ت 
هذه  ب��ني  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل  مناق�شة  ومت 
�مل�شرتك  �لأمني  �لعمل �خلليجي  ملا فيه �شالح  �لأجهزة 
�لدفاع  جمال  يف  �لتوعية  و�أ�شاليب  طرق  �إىل  بالإ�شافة 

مو�طني  �حتياجات  يلبي  مبا  تطويرها  و�إمكانية  �ملدين 
دول �ملجل�س ويحقق �لأهد�ف �ملرجوة يف �إطار �لعمل على 
عدد  ومناق�شة  ��شتعر��س  ومت  �لعامة.  �ل�شلمة  تعزيز 
من �أور�ق �لعمل �ملقدمة من �لدول �لأع�شاء حيث عر�س 
�لدولة جتربة قرية  �لعو�شي رئي�س وفد  �لعقيد ح�شني 
وز�رة �لد�خلية حيث �أ�شاد �ملجتمعون بهذه �لتجربة وما 
�حتوته من �أفكار ومو�شوعات �شاهمت يف تعزيز �لتعاون 
�أجهزة �ل�شرطة و�أف��ر�د �ملجتمع.  و�لتو��شل بني خمتلف 
يف  �مل�شتمرة  �لتوعية  ���ش��رورة  �ل��دول��ة  وف��د  رئي�س  و�أك���د 
جميع �ملجالت �لأمنية من �أجل حماية �جلميع و�أهمية 
�لتوعية وخا�شة  �أحدث و�شائل  با�شتخد�م  �لن�سء  توعية 
با�شتخد�م و�شائل �لتطور �لتكنولوجي �حلديث ومو�كبة 
و�شم  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف  �حلديثة  �لتكنولوجية  �لتطور�ت 
�لوفد يف ع�شويته كل من �لر�ئد �شيف �ملن�شوري و�مللزم 
�أح��م��د �حل��م��ادي و�لع��لم��ي �أح��م��د �ل��ده��م��اين. وق��ررت 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  ب��دول  �لأم��ن��ي  �لإع���لم  جلنة 

عقد �جتماعها �ل�شاد�س يف دولة �لكويت �لعام �ملقبل. 

تتعلق بتوفري العي�س الكرمي واحلياة امل�ستقرة للمواطنني واملواطنات 

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد يبحثان عددا من الق�ضايا الوطنية 
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل 
�آل نهيان ويل  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �أول �شمو  �أخ��اه �لفريق  ظهر �م�س 
�مل�شلحة حيث تبادل �شموهما  �لأعلى للقو�ت  �لقائد  �أبوظبي نائب  عهد 

حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني 
و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان للأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�شمو �ل�شيخ طحنون 
�أحمد بن  �ل�شيخ  �آل نهيان نائب م�شت�شار �لأمن �لوطني و�شمو  بن ز�يد 
ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد 
طري�ن �لإمار�ت و�ل�شيخ ح�شر بن مكتوم �آل مكتوم مدير د�ئرة �إعلم دبي 

�لعي�س  بتوفري  �ل�شلة  ذ�ت  �لوطنية  �لق�شايا  م��ن  ع��دد  ح��ول  �حل��دي��ث 
�لكرمي و�حلياة �مل�شتقرة ملو�طني ومو�طنات دولتنا �لعزيزة على م�شاحة 

�لوطن.
ماأدبة غد�ء  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أق��ام �شاحب  وقد 

تكرميا ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان . 
ح�شر �للقاء و�ملاأدبة �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 

ومعايل حممد �بر�هيم �ل�شيباين مدير عام ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ل�شمو  �شاحب  مكتب  مدير  �لفتان  ر��شد  م�شبح  �لفريق  ومعايل  دب��ي 
حممد  وم��ع��ايل  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�حمد �لبو�ردي ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي يف �بوظبي و�شعادة خليفة �شعيد 
�لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي و�شعادة �ىل جانب  �شليمان مدير عام د�ئرة 

عدد من �ل�شيوخ و�ملعايل �لوزر�ء و�أعيان �لبلد. 

األفا و 467 خمالفة ل�ضتخدام الهاتف اأثناء القيادة يف اأبوظبي خالل �ضبعة �ضهورالرتبية والتعليم تنظم موؤمترها ال�ضنوي الثالث يوم 11 �ضبتمرب اجلاري  17
�ملبادر�ت  �أه��م  على  و�لتعرف  �جلديدة  �لتوجهات  ملعرفة  �ل��وز�رة 
�ل��در����ش��ي  للعام  ل��ل��وز�رة  و�مل�شتحدثة  �مل�شتمرة  �لإ�شرت�تيجية 
�لتو��شل  تعزيز  �أن  غ��ري��ب  ف��وزي��ة  و�أ���ش��اف��ت   .2014  2013
بني �لقياد�ت �مليد�نية من مديري �ملد�ر�س و�ملوجهني �لرتبوين 
�ل��ق��ي��اد�ت  �أد�ء  ت��ط��وي��ر  يف  ي�شهم   .. �ل�����وز�رة  يف  �لعليا  و�ل��ق��ي��ادة 
�لرتبية �مليد�نية على �أ�ش�س علمية وتربوية من خلل �إطلعهم 
على �لتجارب و�مل�شتجد�ت �لرتبوية �لعربية و�لعاملية. و�أكدت �أن 
�ملوؤمتر �شيتطرق �إىل �أهمية �لتدريب و�لتنمية �ملهنية �مل�شتد�مة 
�أد�ء  على  ينعك�س  مم��ا  �ملدر�شية  �ل��ق��ي��اد�ت  �أد�ء  م�شتوى  رف��ع  يف 

�ملدر�شة. 

•• دبي-وام:

تنظم وز�رة �لرتبية و�لتعليم يوم 11 من �شهر �شبتمرب �جلاري 
موؤمترها �ل�شنوي �لثالث يف فندق ريتز كارلتون يف دبي. وقالت 
يف  �ل��رتب��وي��ة  �لعمليات  يف  �مل�شاعد  �لوكيل  غريب  ح�شن  ف��وزي��ة 
�م�����س يف دي��و�ن  �ل���ذي عقدته  �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي  �ل����وز�رة خ��لل 
�لوز�رة يف دبي ..�إن �ملوؤمتر �لذي ي�شتمر يوما و�حد� ي�شارك فيه 
�أكرث من �ألف خمت�س و مهتم بقطاع �لتعليم �إ�شافة �إىل خرب�ء 
�أن  و�أو���ش��ح��ت  �لعربية.  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول  م��ن 
يف  �لعليا  �لقيادة  مع  �ملدر�شية  �لقياد�ت  لقاء  �إىل  يهدف  �ملوؤمتر 

�لهاتف  �شا�شة  �إىل  بالنظر  �لن��ت��ب��اه  وع��دم  �ليدين  بكلتا  �ل��ق��ي��ادة  بعجلة 
للتعرف على �ملت�شل ومن ثم مبتابعة �حلديث مع �ملت�شل . ودعا �ل�شويدي 
ل�شلمتهم  �شمانا  �لقيادة  �أث��ن��اء  ��شتخد�مه  ع��ن  �لتوقف  �إىل  �ل�شائقني 
وعدم �لت�شبب يف تعطيل حركة �ل�شري و�لزدحام �ملرورى وطالبهم باإعادة 
�أن تهدر  بكثري من  �أغلى  و�أرو�حهم  ��شتخد�مه لأن حياتهم  �لتفكري قبل 
يف مقابل مكاملة هاتفية ل ت�شاوي �لكثري خا�شة و�أن �حلادث �ملرورى يقع 
يف �أقل من ثانية �أثناء �حلديث يف �لهاتف . و�أكد ت�شديد �ل�شبط �ملروري 
�شبطهم  يتم  �لذين  �ل�شائقني  ملخالفة  و�خلارجية  �لد�خلية  �لطرق  على 
��شتخد�م  خمالفة  �أن  م�شيفا  �ل��ق��ي��ادة..  �ث��ن��اء  �لهاتف  ي�شتخدمون  وه��م 
�لهاتف �أثناء �لقيادة خمالفة غر�متها �ملالية 200 درهم و �أربع نقاط على 

�ل�شائق.

•• اأبوظبي-وام:

يف  �ل�شيار�ت  ق��ي��ادة  �أث��ن��اء  �ملتحرك  �لهاتف  ��شتخد�م  خمالفات  ع��دد  بلغ 
�أبوظبي خلل �شبعة �أ�شهر من �لعام �جلاري.. 17 �ألفا و 467 خمالفة. 
�ىل  �ملركبات  �أبوظبي..قائدي  �شرطة  و�لدوريات يف  �ملرور  ودعت مديرية 
ع��دم ����ش��ت��خ��د�م �ل��ه��ات��ف �مل��ح��م��ول �أث��ن��اء �ل��ق��ي��ادة لتنجب خم��اط��ره��ا �لتي 
تت�شبب يف وقوع �حلو�دث نتيجة لعدم �لنتباه للن�شغال باحلديث �أو كتابة 
�أو قر�ءة ر�شالة ن�شية من �لهاتف. ولفت �لر�ئد عبد�هلل �ل�شويدى مدير 
و�ل��دوري��ات يف �شرطة  �مل��رور  ف��رع حتقيق �حل���و�دث �جل�شيمة يف مديرية 
�أبوظبى �إىل خماطر �لن�شغال با�شتخد�م �لهاتف �ثناء �لقيادة..وقال �إنها 
توؤدي �ىل فقد�ن �لرتكيز على �لطريق ب�شبب تخلي �ل�شائق عن �لإم�شاك 
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بالتعاون مع موؤ�س�سة خليفة بن زايد والرتبية 

مق�ضفا مدر�ضيا ب� 5 مناطق تعليمية تتوىل اإدارتها الأ�ضر املواطنة  40

لالإعالن عن املوؤمتر الرتبوي الثالث ل�ستقطاب 1000 تربوي

 الرتبية: مركز تدريب للمعلمني وخطة مهنية لتاأهيلهم �ضنويًا

جمل�س اأبوظبي للتعليم ينظم لقاء مع عدد من موؤ�ض�ضات التعليم العايل للتعريف بالنموذج املدر�ضي اجلديد

•• دبي – حم�صن را�صد 

دعما للأ�شرة �ملو�طنة ، وبالتعاون 
م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
 ، �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل��لأع��م��ال  نهيان  �آل 
خ�ش�شت وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
ت��ت��وىل   ، 40 م��ق�����ش��ف��ا م��در���ش��ي��ا 
�مل��و�ط��ن��ة لإد�رة  �إد�رت���ه���ا �لأ���ش��رة 
، من  �لأغ��ذي��ة  وت��وري��د  �ملقا�شف 
�لتعاونية  �لإم����ار�ت  جمعية  قبل 
م����در�����ش����ة   40 ع����ل����ى  م������وزع������ة 
حكومية 5 بكل من دبي وعجمان 
�خل��ي��م��ة  ور�أ���������س  �ل���ق���ي���وي���ن  و�أم 
م��در���ش��ة   20 �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة   ،
�مل��ب��ادرة  تلك  وت��اأت��ي   ، بالفجرية 

هيئتيها  �ملر�شحة  �مل��د�ر���س  تلك 
�لإد�رية و�لتدري�شية من �لإناث ، 
وموؤكد� على عدم �أحقية �ملد�ر�س 
�لتعاقد مع  �ختيارها  �شيتم  �لتي 
�ملقا�شف  لإد�رة  �أخ��رى  جهة  �أي��ة 
�أ�شماء  رفع  �شرعة  مع   ، �ملدر�شية 
ليت�شنى   ، �لأربعاء  �ليوم  �ملد�ر�س 
ت��وق��ي��ع عقد  �ل���ب���دء يف  ل����ل����وز�رة 
ت�����وري�����د �لأغ������ذي������ة ل��ل��م��ق��ا���ش��ف 
و�ملعايري  �ل�شروط  وفق  �ملدر�شية 

�ملعتمدة .
ك��ذل��ك ويف ن��ف�����س �ل�����ش��ي��اق وج��ه 
للمناطق  �أخ����ر  ك��ت��اب��ا  �ل�����ش��وي��دي 
�لتعليمية برقم 442 ، يوؤكد فيه 
�ملوؤ�ش�شية  �ل�����ش��ر�ك��ة  �أه��م��ي��ة  على 

وف���ق �مل���ر�ح���ل �ل��در����ش��ي��ة ، ومب��ا 
ي�����ش��م��ن ���ش��ه��ول��ة ���ش��ري �ل��ع��م��ل ، 
جلميع  لل�شماح  �ل��وق��ت  و�ت�����ش��اع 
�لطلبة لل�شر�ء و��شتيفاء حاجتهم 
من �ملقا�شف خلل فرتة �لف�شحة 
من  �ل��ت��وج��ه  ه��ذ�  على  وتعليقا   .
ق��ب��ل �ل��رتب��ي��ة ، ف��اأو���ش��ح ق��ي��ادي 
�خل��ط��وة  �أن  ب�����ال�����وز�رة  م�����ش��ئ��ول 
�ل���ث���ان���ي���ة ل�����ل�����وز�رة وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�مل��ن��اط��ق  و�إد�ر�ت  �لإ����ش���غ���ال  م���ع 
�لتعليمية ، �شيتم �إعد�د مقا�شف 
خم�س  باملطاعم  �شبيهة  مدر�شية 
جنوم ، موؤكد� على �شرورة �إعادة 
حالتها  على  �ملقا�شف  يف  �لنظر 
�مل��ب��ن��ى  �أن  �إىل  لف���ت���ا   ، �حل��ال��ي��ة 

���ش��م��ن جت��رب��ة ت��وح��ي��د م��وردي��ن 
�لأغ����ذي����ة ل��ل��م��ق��ا���ش��ف �مل��در���ش��ي��ة 
ب��دء�  �لرتبية  وز�رة  تبنتها  �لتي 
 –  2013 م��ن �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي 

.  2014
 ، �ل��ت��خ�����ش��ي�����س  �إط�������ار ه�����ذ�  ويف 
وج������ه ع���ل���ي م���ي���ح���د �ل�������ش���وي���دي 
�لأن�شطة  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل 
�لرتبية  ب��وز�رة  �ملدر�شية  و�لبيئة 
2ك   1406 برقم  �أم�س  كتابا   ،
م ل��ل��م��ن��اط��ق �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة 
ب���ه���ذ� �ل��ت��خ�����ش��ي�����س ، ي��دع��وه��م 
ل��رت���ش��ي��ح �أ����ش���م���اء �مل����د�ر�����س وف��ق 
�لإعد�د �لتي حددتها �لوز�رة لكل 
تكون  �أن  على   ، تعليمية  منطقة 

�مل��ح��ل��ي��ة ل��ل��م��ق��ا���ش��ف �مل��در���ش��ي��ة ، 
ب��ك��ل منطقة  �مل��ق��ا���ش��ف  وجل�����ان 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، م���ع م�����در�ء �مل���د�ر����س 
�مل��ر���ش��ح��ة و�مل��ع��ن��ي��ة خل��و���س تلك 
ت����وري����د  ب���ت���وح���ي���د   ، �ل����ت����ج����رب����ة 
�ملقا�شف �ملدر�شية �ل� 73 ، حمدد� 
غ��د �خلمي�س  ي��وم  �لجتماع  ه��ذ� 
�لت�شال  بقاعة  �شباحا  �لعا�شرة 
�حلكومي بتعليمية ر�أ�س �خليمة.

�مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل  ك��ت��اب  �أك����د  ك��م��ا 
لقطاع �لأن�شطة و�لبيئة �ملدر�شية 
بني  فيما  �لتن�شيق  �أهمية  على   ،
و�ل�شركات  �ملعنية  �ملد�ر�س  �إد�ر�ت 
 ، �ل��ت��ج��رب��ة  �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى تنفيذ 
باملد�ر�س  �لف�شحة  وق��ت  بتنظيم 

ل���ت���وح���ي���د م������وردي������ن �مل���ق���ا����ش���ف 
�ملدر�شية ، وبناء على ما مت م�شبقا 
م��ن ق����ر�ر�ت وز�ري����ة ب�����ش��اأن �إد�رة 
تنظيم �ملقا�شف ، فقد مت �ختيار 
بردي�س  وخم��اب��ز   PH7 ���ش��رك��ة 
�أول��ي��ة  جتريبية  كمرحلة  �لآل��ي��ة 
لتوريد   ، �جل��اري  �لدر��شي  للعام 
�لأغ����ذي����ة ل��ل��م��ق��ا���ش��ف �مل��در���ش��ي��ة 
ل���� 73 م��در���ش��ة ل��ك��اف��ة �مل���ر�ح���ل 
مناطق  على  م��وزع��ة   ، �لدر��شية 
 14 ، وعجمان  33 مدر�شة  دبي 
مدر�شة ، و�أم �لقيوين 6 مد�ر�س ، 

ور�أ�س �خليمة 20 مدر�شة .
لقاء  �شرورة عقد  كتابه  ودع��ا يف 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  لأع�����ش��اء  م��و���ش��ع 

�أ�شا�شيات  �أه��م  م��ن  ُيعد  �ملدر�شي 
�ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، وع���ام���ًل 
�لعملية  جناح  عو�مل  من  موؤثر�ً 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، وزي��������ادة م�����ش��ت��وى 
�لتح�شيل �لعلمي لدي �لطلب ، 
فكلما كان �ملبنى �ملدر�شي ملئماً 
وجم���ه���ز�ً ب��ك��اف��ة ���ُش��ب��ل وو���ش��ائ��ل 
�لر�حة فاإن ذلك �شيكون له �لأثر 
�ليجابي على �لعملية �لتعليمية 
للمبنى  �إن  م�����ش��ي��ف��ا   ، ب��رُم��ت��ه��ا 
باجلانب  وثيقة  علقة  �ملدر�شي 
ه��و  �إذ   ، و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �ل����رتب����وي 
و�ملعلم  للطالب  �لنف�شي  �ملن�شط 
خا�س  ب�شكل  �لرتبوية  و�لأ���ش��رة 

و�ملجتمع ب�شكل عام .

•• دبي – الفجر 

�أعلنت وز�رة �لرتبية و�لتعليم عن 
�لنتهاء من وثيقة م�شروع �ملركز 
�ل��ت��دري��ب��ي �خل���ا����س ب��امل��ع��ل��م��ني، 
ورفعها ملجل�س �لوزر�ء للبت فيها، 
ومن ثم و�شع مو�زنة خا�شة لها 
ب�شكل  ف��ي��ه  �ل��ع��م��ل  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى 
ت��دري��ج��ي، وف��ق��ا ل��ف��وزي��ة ح�شن 
للعمليات  �ل����وز�رة  وكيلة  غ��ري��ب 
�لرتبوية، �لتي �أكدت �إعد�د خطة 
مركزية �شنوية لتدريب �لعاملني 

يف �مليد�ن لأول مره.
ج���اء ذل���ك �أم�������س خ���لل �مل��وؤمت��ر 
�ل��������وز�رة  �ل�����ش��ح��ف��ي يف دي��������و�ن 
�ن��ط��لق فعاليات  ل��لإع��لن ع��ن 
�ملوؤمتر �لرتبوي �ل�شنوي �لثالث 
�ل��ذي  �جل����اري،  �شبتمرب   11 يف 
���ش��ي�����ش��ت��ق��ط��ب �أل�����ف ت���رب���وي من 
�مل���ي���د�ن �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي، وي��ط��رح من 
خلله م�شاريع ومبادر�ت �لوز�رة 
�مل�������ش���ت���ح���دث���ة ل���ل���ع���ام �ل���در�����ش���ي 

•• ابوظبي- فوؤاد علي

نظم جمل�س �أبوظبي للتعليم لقاء 
تربوياً بعنو�ن يوم �ملناهج لتعريف 
كليات �لرتبية يف �لدولة بالنموذج 
�ملدر�شي �جلديد مبا يف ذلك �ملناهج 
و�ل��ت��ق��ي��ي��م و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل��رتب��وي��ة 
وتدري�س ذوي �لحتياجات �خلا�شة 
دمج  بهدف  �لإل��ك��رتوين  و�لتعليم 
متطلباتها �شمن �لرب�مج �لتدريبية 
للمعلمني �شماناً لتحقيق �لأهد�ف 
�لتعليمية للإمارة وتقريب �لروؤى 
ب���ني م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل 
ج��اء  للتعليم.   �أب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س 
ذل���ك خ���لل �ل��ل��ق��اء �ل���رتب���وي بني 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل و جمل�س 
فندق  يف  بالأم�س  للتعليم  �بوظبي 
  . باأبوظبي  �لبحر  ب��اب  فريمونت 
وقال معايل �لدكتور مغري خمي�س 
�خلييلي مدير عام جمل�س �أبوظبي 
ت�شجع  �ملجل�س  روؤي����ة  �إن  للتعليم 
و�ملو��شلة  �ل�شتمر�ر  على  �لطلبة 
برت�ثهم  و�لع��ت��ز�ز  �لعلم  يف طلب 
وث��ق��اف��ت��ه��م و�ل���ف���خ���ر ب��ان��ت��م��ائ��ه��م 
ومت��ث��ي��ل��ه��م ل��ل��وط��ن و�ل�����ش��ع��ي �إىل 
ويعد  و�زده���اره  رفعته  يف  �مل�شاركة 
عن�شر�ً  �جلديد  �ملدر�شي  �لنموذج 

�ل�شروري �أن تكون جميع موؤ�ش�شات 
ما  بكل  در�ي���ة  �ملعلمني على  �إع���د�د 
و�أ�شافت  �مل��ي��د�ن.   يف  تقدميه  يتم 
�جل���دي���د  �مل����در�����ش����ي  �ل����ن����م����وذج  �إن 
من  �لطلبة  كافة  �حتياجات  يلبي 
�لتعليمية  �لأ���ش��ال��ي��ب  �إت��ب��اع  خ��لل 
�ل���ت���ي ت��ن��ا���ش��ب ك���ل ط���ال���ب ول��ذل��ك 
�شتى  ي�شتوعبو�  �أن  �ملعلمني  على 
�لأن�شطة �لتعليمية وجهود تطوير 
با�شتخد�م  وتاأدية مهامهم  �لتعليم 
�أ�����ش����ال����ي����ب �ل����ت����دري���������س �مل���لئ���م���ة 
�ملطلوبة  �مل�شتويات  �إىل  للو�شول 
و  للطلبة.   �لتعليمية  للمخرجات 
�و�شحت �لدكتورة كرمية �ملزروعي 
�ن �لنموذج يقوم على دعم �ملعلمني 
و ت���وف���ري �مل������و�د ���ش��ن��ة ب�����ش��ن��ة و مت 
هذ�  �ل�شاد�س  �ل�شف  على  تطبيقه 
�لعام و تدريب �ملعلمني و تهيئتهم 
�لرتكيز  و  �مل��و�د  ه��ذه  للتعامل مع 
ع��ل��ى �مل���خ���رج���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ل��ت��ي 
تتميز بالو�قعية و تلبي �حتياجات 
�للغة  ثنائية  م��ع  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لإجن��ل��ي��زي��ة م��ن خ��لل 
تطوير مهار�ت �لطلب باللغتني و 
ت�شجيع �لطلب على قر�ءة �لكتب 
و �ل����رو�ي����ات ح��ت��ى ي�����ش��ه��ل ل��دي��ه��م 

�لقر�ءة .

�خلييلي  و�أ�شار  �لتدري�س.   طر�ئق 
�لتخ�ش�شات  بع�س  ه��ن��اك  �أن  �إىل 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة ن��رغ��ب م��ن م��وؤ���ش�����ش��ات 
ب�شاأنها  قر�ر  �تخاذ  �لعايل  �لتعليم 
فكليات �لرتبية يف �لإمارة تنق�شها 
ت��خ�����ش�����ش��ات ت��رب��وي��ة ح��ي��وي��ة مثل 
�حللقة  يف  متخ�ش�شني  م��در���ش��ني 
�ل��ث��ان��ي��ة و�ل��ث��ال��ث��ة وم��در���ش��ني مل��و�د 
�لأن�������ش���ط���ة ك��ال��ري��ا���ش��ة و�ل��ف��ن��ون 
�ملهنيني  و�مل��ر���ش��دي��ن  و�مل��و���ش��ي��ق��ى 
بالإ�شافة  �لتكنولوجيا  ومي�شري 
على  �لإم���ار�ت���ي  �مل��و�ط��ن  لت�شجيع 

و�أق�شام �لرتبية مبوؤ�ش�شات �لتعليم 
�ل�����ع�����ايل.   و�أو����ش���ح���ت �ل���دك���ت���ورة 
كرمية �ملزروعي مدير �إد�رة �ملناهج 
�أب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �أن  مب��ج��ل�����س 
�أمام  �لفر�شة  �إتاحة  ت�شمن  �للقاء 
�لوثائق  على  للح�شول  �مل�شاركني 
وتقدمي  �إع���د�د  يف  ت�شاعدهم  �لتي 
تدريبية  ودور�ت  در����ش��ي��ة  م��ن��اه��ج 
���ش��ام��ل��ة ل��ل��م��خ��رج��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بهدف  �ملختلفة  �لدر��شية  للمو�د 
�إع�������د�د �مل��ع��ل��م ق��ب��ل �ل���ت���خ���رج على 
�أ���ش��ال��ي��ب �ل��ت��ع��ل��ي��م �مل��ع��ت��م��دة فمن 

رئ��ي�����ش��اً يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة �أب��وظ��ب��ي 
خ��لل  م���ن   2030 �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ت��وظ��ي��ف �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل��دي��ث��ة 
ل�������ش���ال���ح �ل���ط���ل���ب���ة و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى 
حت�شني مهار�تهم �لبحثية وغريها 
يف  للمناف�شة  �للزمة  �ملهار�ت  من 
���ش��وق �ل��ع��م��ل �ل��ع��امل��ي��ة ول��ذل��ك من 
كليات  طلبة  يتدرب  �أن  �ل�شروري 
�ل��رتب��ي��ة ق��ب��ل �ل��ت��خ��رج ع��ل��ى تلك 
�مل��ف��اه��ي��م وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف �مل���د�ر����س 
ل���ي�������ش���ب���ح���و� م���ع���ل���م���ني م���وؤه���ل���ني 
�أح���دث  وف���ق  �لطلبة  م��ع  للتعامل 

من بينهم �لعمد�ء وروؤ�شاء �لأق�شام 
وهيئات �لتدري�س يف كليات �لرتبية 
ب�����اإم�����ارة �أب����وظ����ب����ي، وذل������ك م����ن 8 
ج���ام���ع���ات ب����ال����دول����ة ه����ي ج��ام��ع��ة 
دول����ة �لم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
وج���ام���ع���ة ز�ي�����د وك���ل���ي���ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
للتطوير  �لم�����ار�ت  وك��ل��ي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
وجامعة  خليفة  وجامعة  �لرتبوي 
�ل��ع��ني وجامعة  �أب��وظ��ب��ي وج��ام��ع��ة 
�حل�شن حيث تاأتي �أهمية عقد هذ� 
�لتعاون  ع��لق��ات  تعزيز  يف  �ل��ل��ق��اء 
و�ل�������ش���ر�ك���ة ب���ني �مل��ج��ل�����س وك��ل��ي��ات 

�أن  م�شيفاً  �لتعليم  مهنة  �خ��ت��ي��ار 
ع��ل��ى �مل��ع��ل��م��ني رب����ط ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بالعملية �لتعليمية جلذب �لطلب 
�أن �جل��ي��ل �حل���ايل ه��و جيل  ن��ظ��ر�ً 
عن  �ل����ذي يختلف مت��ام��اً  �لأي���ب���اد 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  �أن  �أك���د  و   . جيلنا 
ه��ى �أ���ش��ا���س ه��وي��ت��ن��ا و ي��ج��ب �أن ل 
ن��ن�����ش��اه��ا وت���ك���ون ه��م��ن��ا و �لأ���ش��ا���س 
�لإجنليزية  �للغة  �أن  كما  لتعليمها 
�أكرث  و  �لتكنولوجيا  و  �لع�شر  لغة 
وقد   . �للغة  بهذه  متوفرة  �مل�شادر 
ح�شر �للقاء ممثلون عن �جلامعات 

�أد�ء  م�شتوى  رف��ع  يف  �مل�شتد�مة 
ينعك�س  مم��ا  �لرتبوية  �ل��ق��ي��اد�ت 

على �أد�ء �ملدر�شة.
 و�أف��ادت وكيلة �ل��وز�رة للعمليات 
�ل��ت��دري��ب  عمليات  �أن  �ل��رتب��وي��ة 

ل���ي���ك���ون �ل����ت����دري����ب م�����ن د�خ�����ل 
�ملدر�شة من خلل غرفه جمهزه 
ل���ش��ت��ق��ب��ال �ل��ت��دري��ب م��ن خ��لل 
�لتقنيات و�لتكنولوجيا �ملتطورة، 
�شي�شاهم  �مل��رك��ز  �أن  �إيل  م�شرية 

�مل����ج����ال  يف   2014-2013
�لرتبوي،

�مل�شتمرة  و�مل���ب���ادر�ت  و�مل�����ش��اري��ع   
�أهمية  �إيل  بالإ�شافة  �لعام،  لهذ� 
�ل����ت����دري����ب و�ل���ت���ن���م���ي���ة �مل��ه��ن��ي��ة 

لتكون �شامله كافة �حتياجاتهم . 
م��رك��ز  �أن  غ����ري����ب  و�أو�����ش����ح����ت 
كافة  ت��دري��ب  �شي�شمل  �ل��ت��دري��ب 
�ل��ع��ام��ل��ني يف �مل���ي���د�ن �ل���رتب���وي، 
و�شيكون جمهز باأحدث �لتقنيات 

يف �مل����ي����د�ن �ل����رتب����وي م�����ش��ت��م��رة 
ل��لرت��ق��اء مب�����ش��ت��وي��ات��ه��م، لذلك 
حر�شت �لوز�رة على �إعد�د خطة 
مركزية �شنوية لتدريب �لعاملني 
م��ره  لأول  �ل���رتب���وي  �مل���ي���د�ن  يف 

�لتحديات  �ب���رز  على  �لتغلب  يف 
�لتي توجه عملية �لتدريب وهي 
تلقي  ميكنهم  كما  �لوقت،  �شيق 
�لتدريب يف �لفرتة �مل�شائية وعن 

طريق خرب�ء من خارج �لدولة.

فوزية غريب خالل تراأ�سها اجتماع القائمني على املوؤمتر

مناذج ملقا�سف مدر�سية 5 جنوم يتوافق مع توحيد املوردين

جامعة اأبوظبي ت�ضتقطب اأكرث من 60 جن�ضية يف العام الدرا�ضي اجلديد 2014-2013
•• اأبوظبي-الفجر: 

 60 على  يربو  مبا  حتفو  �لدر��شية  مقاعدها  �أن  �أبوظبي  جامعة  �أعلنت 
�ملنظومة  2013-2014. وتتنوع  �لدر��شي �جلديد  �لعام  جن�شية خلل 
�لطلبية ما بني �أ�شرت�ليا و�جلز�ئر و �لردن و م�شر و �لمار�ت �لعربية 
وغريها  �لقمر  وج��زر  كند�  �إىل  و���ش��وًل  وبليز  بالرب�زيل  م���رور�ً  �ملتحدة، 
من �لدول �لأخرى، �لأمر �لذي يعك�س �ل�شعبية �ملتز�يدة للإمارة كوجهة 
ترفيهية  �أن�شطة  �حلياة وجودتها من  و�أمن��اط  �لعلم  بني  �أكادميية جتمع 
ومناطق جذب �شياحية. وتقوم �جلامعة ب�شل�شلة من �لأن�شطة �لهادفة �إىل 
�لأندية  تنظيم  وطنهم، من خلل  باأنهم يف  �لطلب  لدى  �ل�شعور  تعزيز 
�لطلبية �لثقافية �لتي متثل �لدول كالإمار�ت، فل�شطني، لبنان، نيجرييا، 
للتنوع  �لعاملي  باليوم  �لحتفال  وكذلك  وغريها.  م�شر  �ل�شود�ن،  جنوب 

وظائف مرموقة يف �شوق �لعمل. ف�شًل عن ذلك، فاإن �إمارة �أبوظبي ت�شكل 
دول  خمتلف  من  و�ملحافل  و�ل�شركات  و�مل�شتثمرين  لل�شياح  ب���ارز�ً  ملتقى 
�لعامل.  بدوره، قال هرني �إيزنيو، طالب نيجري يف �ل�شنة �لأوىل يف برنامج 
�لبيئية: تعرت�س �لطالب �لذي يدر�س يف  بكالوريو�س �ل�شحة و�ل�شلمة 
�خلارج بع�س �لتحديات، �إل �أين �أمل�س يف هذه �جلامعة �حلما�س و�لطموح 
�ل��ع��ايل. وه��و م��ا ت��وؤك��ده �لإجن�����از�ت �ل��ت��ي حققتها �جل��ام��ع��ة خ��لل فرتة 
وجيزة. وهذ� �لأمر من �شاأنه �أن يدفع بحما�شي نحو حتقيق �إجناز�ت على 
�لأر�س يف �مل�شتقبل. و�شت�شهم �لبيئة �ملفعمة بالثقافات �ملتعددة يف تاأهيلي 
يف تخ�ش�شي وت�شاعدين يف �لتعامل مبنتهى �ل�شهولة و�لر�حة مع �أ�شخا�س 
�شيو، طالب من كوريا �جلنوبية يف  �إيهوك  و�أو�شح  �أخ��رى.   من جن�شيات 
�ل�شنة �لأوىل يف برنامج �لهند�شة �مليكانيكية �أنه كان �شعيد�ً جد�ً لعدم وجود 
�لتو��شل  بر�حة مطلقة يف  �أ�شعر  �لآخرين، م�شيفاً  تو��شله مع  حاجز يف 

�لثقايف و�لذي ي�شهد �نطلق معار�س مب�شاركة كل من �شفار�ت: �ملك�شيك، 
�شنغافورة، جنوب �أفريقيا وغريها. وتعر�س تلك �ملعار�س �ملاأكولت �لأكرث 
و�لعرو�س  �لفنون  و�أج��م��ل  �ملو�شيقى  �لتقليدي،  �ل��زي  بلد،  كل  يف  �شعبية 
علمية  و  �أك��ادمي��ي��ة  رح��لت  تنظيم  على  �جلامعة  حتر�س  كما  �ل��رت�ث��ي��ة. 
�لبلد�ن،  �ملتحدة �لأمريكية وغريها من  ��شكتلند� و�لوليات  �إىل  للطلب 
�لبلد�ن.   تلك  وتقاليد  وع���اد�ت  ثقافات  على  و�لط���لع  �آف��اق��ه��م  لتو�شيع 
�إبر�هيم، مدير جامعة  نبيل  �لدكتور  قال  بالطلب،  ترحيبه  ويف معر�س 
و�لتعّرف  �لعامل  �أرج��اء  يف  للتجول  ت��و�ٍق  طالب  لكل  �لقول  �أود  �أبوظبي: 
�لأن�شب لك.  و�ملكان  �أبوظبي هي مق�شدك  �أن جامعة  �ل�شعوب  ثقافة  �إىل 
فجامعتنا هي �حلا�شنة �لأمثل لثقافات وعقول ومو�هب جديدة، و�ملظلة 
�لتي ميكن من خللها �لطلع على �لأعر�ق و�لأجنا�س و�لأديان، و�جل�شر 
على  �حل�شول  من  وميّكنهم  �حلقيقة  �إىل  خريجينا  ب��اأح��لم  يعرب  �ل��ذي 

�جلن�شيات  خمتلف  من  �جلامعة  يف  زملئي  و  �أ�شدقائي  مع  �لجتماعي 
�لأخرى، �إ�شافة �إىل زملئي من كوريا. وما ي�شعدين �أكرث �أن �جلامعة ل 
حتت�شن ثقافات متعددة وح�شب، و�إمنا تزخر باأفكار خمتلفة جتعلني �أكرث 
�نفتاحاً على �لعامل ومطلعاً على ثقافات �أخرى.  ول تقت�شر هذه �لتجربة 
�لر�ئدة على �لطلب �جلدد فقط، فخريجي �جلامعة ل يز�لون يح�شدون 
وخريجة  �لفل�شطينية  �جلن�شية  حتمل  م��اري،  هبة  ت�شري  حيث  فو�ئدها، 
�ل�شنو�ت  خلل  تعلمته  �شئ  �أف�شل  �أن  �إىل  و�مل�شرفية،  �ملالية  �لعلوم  ق�شم 
�لبحث  لديهم �حلرية يف  كان  �لطلب  �أن  �لعاملي  �ملجتمع  �لأربعة يف هذ� 
وموؤهلت  خ��ربة  �كت�شب  فاليوم  ل��ذ�،  �أخطائنا.  من  �لتعلم  و�ل�شتك�شاف 
تتنا�شب مع متطلبات �شوق �لعمل لأنه لن يوجد �شعوبة يف تعلم �لأ�شياء. 
فعلى �شبيل �ملثال، �أجيد متاماً �لعمل مع فريق عمل ي�شم جن�شيات و�أفكار 

تتماثل وتختلف عن �أفكاري. 
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معر�س اأبوظبي الدويل لل�ضيد والفرو�ضية .. ق�ضة جناح عمرها 11 عاما
•• اأبوظبي-وام:

لل�شيد  �ل�����دويل  �مل��ع��ر���س  ح��ظ��ي 
و�ل����ف����رو�����ش����ي����ة ب����اأب����وظ����ب����ي م��ن��ذ 
�نطلق دورته �لوىل عام 2003 
ب��اه��ت��م��ام �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �لتي 
لنجاحه  �لم���ك���ان���ات  ك���ل  ���ش��خ��رت 
. وب��ف�����ش��ل ت��وج��ي��ه��ات �مل��غ��ف��ور له 
ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل 
�أ�شبح  ث���ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
ت��ن��ظ��ي��م �مل���ع���ر����س ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
�إم���ارة  م��ن  �شنويا  وينطلق  ع��امل��ي 

�أبوظبي.
ولق����ى ت��ن��ظ��ي��م �مل��ع��ر���س �ل����دويل 
�نطلق  منذ  و�لفرو�شية  لل�شيد 
 2003 ع�����ام  يف  �لوىل  دورت�������ه 
و�ل����ت����ي ����ش���ه���دت زي�������ارة ت��اري��خ��ي��ة 
ل��ل��م��غ��ف��ور ل����ه �ل�������ش���ي���خ ز�ي������د ب��ن 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
جن��اح��ا و�إق����ب����ال ج��م��اه��ريي��ا مما 
بتوجيهات  �ملنظمة  �للجنة  �شجع 
ر�عي �حلدث �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ن��ادي  رئي�س  �لغربية  �ملنطقة  يف 
مو��شلة  على  �لإم�����ار�ت  ���ش��ق��اري 
�ملعر�س  لإظ��ه��ار  �ل����دوؤوب  �ل�شعي 
يف �أف�شل و�أرقى �مل�شتويات وتعزيز 
�جلهود يف تر�شيخ �ل�شيد �مل�شتد�م 
ودع������م وت�����ش��ج��ي��ع ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لتقاليد  �ل���رت�ث  على  �حل��ف��اظ 
بها  تتميز  �لتي  �لأ�شيلة  و�لقيم 

دولة �لإمار�ت.
وقال �شعادة حممد خلف �ملزروعي 
م�شت�شار �لثقافة و�لرت�ث بديو�ن 
رئي�س  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و 
للمعر�س  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�شقاري  نادي  �إد�رة  ع�شو جمل�س 
يف  �ملعر�س  ت�شريف  �إن  �لإم����ار�ت 
�ملغفور  ب��زي��ارة   2003 �شبتمرب 
ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
نهيان �أكد حر�شه رحمه �هلل على 
و�أب��ن��اء  �ملو�طنني  �أبنائه  م�شاركة 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
فى ه��ذ� �حل��دث �ل��رت�ث��ي �ملهم .. 
�لتاريخية  زي��ارت��ه  �أن  �إىل  م�شري� 
للمعر�س  ت��رك��ت  ث���ر�ه  �هلل  ط��ي��ب 
ن��ف��و���س جميع  م��ع��اين ج��م��ي��ل��ة يف 
�لعار�شني وهو�ة �ل�شيد و�لقن�س 
و�أ�شفت �أهمية بالغة على �ملعر�س 

ومثلت تتويجا لنجاحه.

م�شروعات حلماية �لأنو�ع.
وبتوجيهات من �ل�شيخ ز�يد رحمه 
�هلل ب���د�أ ب��رن��ام��ج �إك��ث��ار �حل��ب��ارى 
�لآ���ش��ي��وي��ة يف �لأ����ش���ر يف ح��دي��ق��ة 
1977م  ع����ام  يف  �ل���ع���ني  ح���ي���و�ن 
1982م عن  ع��ام  �أع��ل��ن يف  حيث 
�لأ�����ش����ر يف  يف  ف����رخ  �أول  ت��ف��ق��ي�����س 

�لإمار�ت.
�ملركز  دور  1989م  ع��ام  وب���د�أ يف 
�ل��وط��ن��ي ل��ب��ح��وث �ل��ط��ي��ور �ل���ذي 
هيئة  م��ن  ج���زء�  بعد  فيما  �أ�شبح 
لإكثار  �لطموح  برناجمه  �لبيئة 

�حلبارى �لآ�شيوية.
�أر����ش���ى �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د تقليد  وق����د 
�إع��ادة �إط��لق �لعديد من �شقوره 
�إىل �لربية يف نهاية مو�شم �ل�شيد 
ح��ي��ث ب���د�أ ب��رن��ام��ج ز�ي���د لإط���لق 
�ل�شقور يف عام 1995 حيث �أطلق 
و�ل�شاهني  �ملئات من �شقور �حلر 
�لتي جنحت يف �لعودة �إىل حياتها 
�إط��لق��ه��ا  ب��ع��د  �لطبيعية  �ل��ربي��ة 
يف  �لأ�شلية  هجر�تها  م�شار  على 

باك�شتان و�أو��شط �آ�شيا.
ز�ي���د وح��ت��ى بعد وفاته  ويف ح��ي��اة 
ح��ب��اه �هلل ب��ت��ق��دي��ر وث��ن��اء �ل��ع��امل 
�إجن��از�ت��ه  وعظم  قيادته  لعبقرية 
يف بناء جمتمع متطور ومتجان�س 

ومت�شامح يف دولة �لإمار�ت.
�أنحاء  خمتلف  يف  �ل�شقارون  �أم��ا 
�ل����ع����امل ف���ه���م �أي�������ش���ا م��ت��م�����ش��ك��ون 
باحلب و�لوفاء للمغفور له �ل�شيخ 
ز�يد ولعطائه لهذه �لريا�شة �لتي 
�أ�شيل  ت��ر�ث��ي  ف��ن  �إىل  بها  �رت��ق��ى 
و�أ�شفى  فيه  وتفرد  و�أتقنه  �أحبه 
�لبي�شاء  �أي��ادي��ه  من  �لكثري  عليه 
و�حل��ي��اة  للطبيعة  �ملحبة  وروح���ه 
�ل���ربي���ة. وي��ق��ام �مل��ع��ر���س �ل���دويل 
ل��ل�����ش��ي��د و�ل���ف���رو����ش���ي���ة يف دورت����ه 
مبركز   2013 �أب��وظ��ب��ي  �ل�11 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س خلل 
�شبتمرب   7 �إىل   4 م���ن  �ل���ف���رتة 
�ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  �جل��اري 
�آل نهيان ممثل  ب��ن ز�ي��د  ح��م��د�ن 
�حلاكم يف �ملنطقة �لغربية رئي�س 
ن����ادي ���ش��ق��اري �لإم������ار�ت وب��دع��م 
�مل���ه���رج���ان���ات  �إد�رة  جل���ن���ة  م�����ن 
يف  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج 
�أبوظبي وبتنظيم من نادي  �إم��ارة 
�شقاري �لإمار�ت و�شركة �إنفورما 

للمعار�س.

ك��م��ا ي��دع��م �حل���دث ك��ل م��ن هيئة 
�أب����وظ����ب����ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�ل���ث���ق���اف���ة 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  وم��ه��رج��ان 
بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول 
�ل����ع����رب����ي����ة �لأ�����ش����ي����ل����ة وجم���ل�������س 
قطاع  و�شريك  �لريا�شي  �أبوظبي 
�أ�شلحة �ل�شيد تو�زن وقناة �شكاي 
ن����ي����وز- ع���رب���ي���ة ك���ن���اق���ل �إع���لم���ي 
ر�شمي للحدث. ويعد �ملعر�س منذ 
�لفعالية   2003 ع��ام  يف  �إطلقه 
�لوحيدة �ملخ�ش�شة خلدمة �لزو�ر 
يف  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  و�ل�شركات 
ت�شتخدم  �لتي  �لريا�شات  جم��ال 
جمالت  ويف  �ل�شيد  �أ�شلحة  فيها 
�لفرو�شية وريا�شات �لهو�ء �لطلق 
و�ل���ري���ا����ش���ات �مل���ائ���ي���ة و رح����لت 
�ل�شفاري و�لفنون و�لتحف �إ�شافة 
�إىل فعاليات و�أن�شطة تعزيز تر�ث 
عليه.  و�ملحافظة  �لإم����ار�ت  دول��ة 
وقد �شهد معر�س �أبوظبي �لدويل 
�ل�شنو�ت  يف  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد 
�مل��ا���ش��ي��ة من����و� و�����ش���ع���ا و�ك��ت�����ش��ب 
���ش��ع��ب��ي��ة ك���ب���رية وم��ك��ان��ة م��ت��م��ي��زة 
وذل�����ك ب��ف�����ش��ل �جل���ه���ود �ل��ك��ب��رية 
حماية  وت�شجيع  ل��دع��م  �مل��ب��ذول��ة 
تر�ث وتقاليد وقيم دولة �لإمار�ت 
و�حلفاظ عليها. جدير بالذكر �أن 
�مل�شاركة  و�ل���دول  �لعار�شني  ع��دد 
ب�����ش��ك��ل كبري  �رت���ف���ع  �مل���ع���ر����س  يف 
باملائة   1200 م��ن  �أك���رث  بن�شبة 
�أقيمت  �ل��ت��ي  �لأوىل  �ل����دورة  ع��ن 
 40 ب��ه��ا  2003 و���ش��ارك  يف ع���ام 
�شركة من 14 دولة . �أما يف �لدورة 
�شارك  فقد   2004 ع��ام  �لثانية 
دول��ة   21 م��ن  �شركة   192 فيها 
�لتي  �لثالثة  �ل��دورة  بينما �شهدت 

م�شاركة   2005 ع���ام  يف  �أق��ي��م��ت 
353 �شركة من 36 دولة. 

لل�شيد  �ل������دويل  �مل��ع��ر���س  وي���ع���د 
نوعيا  �شنويا  ح��دث��ا  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة 
تنظمه �أبوظبي وي�شتحق �لأهمية 
�إىل  و�رتقى  وجماهرييته  لتميزه 
تر�ثية  فنية  ثقافية  كونه ظاهرة 
ب��ي��ئ��ي��ة ل ي��غ��ي��ب ع��ن��ه��ا �ل��ط��اب��ع 
�لق���ت�������ش���ادي �ل������ذي ل ب����د م��ن��ه 
حدث  لكل  �ل�شتمر�رية  ل�شمان 
ب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر ع���ن ن��ب��ل �أه���د�ف���ه 
وه��������ذ� م�����ا مت���ك���ن �مل����ع����ر�����س م��ن 
�ملعر�س حديث  و�أ�شبح   . حتقيقه 
ب��اأ���ش��ره��ا و�م���ت���از بعقد  �مل��ن��ط��ق��ة 
ويف  �ل�شخمة  و�لعقود  �ل�شفقات 
للتوعية  �ل�شعي  كان  �لوقت  نف�س 
مب���ف���ه���وم �ل�����ش��ي��د �مل�������ش���ت���د�م م��ن 
للحدث  �ملنظمني  �هتمامات  �أوىل 
و�ل���ذي���ن ي��ح��ر���ش��ون ك��ذل��ك على 
�شورة  باأف�شل  �ملعر�س  يخرج  �أن 
�أبوظبي و�ملكانة �لتي  تليق باإمارة 

تبو�أتها على �مل�شتوى �لعاملي.
فر�شة  ميثل  �ملعر�س  �أ�شبح  كما 
ن�����ادرة �إق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا ل��ل��رتوي��ج 
ملتقى  وي�شكل  �مل�����ش��ت��د�م  لل�شيد 
لدعاة �ملحافظة على �لبيئة ولهو�ة 

�ل�شيد ولل�شعر�ء و�لفنانني.
ويحظى عامل �ل�شقارة و�لفرو�شية 
�ل�����رت�ث�����ي ل������دى �أه�������ل �جل����زي����رة 
�ل��ع��رب��ي��ة مب��ك��ان��ة م��ت��م��ي��زة حتى 
�لعريقة  حل�����ش��ارت��ه��م  رم����ز�  غ���د� 
�ل���ت���ي جت���م���ع م����ا ب����ني �ل��ري��ا���ش��ة 
و�ل�����ش��ج��اع��ة و�ل���رج���ول���ة و���ش��ون 
و�حليو�ن  بالطري  و�لرفق  �لبيئة 
ميزت  �لتي  �لنبيلة  �ل�شفات  هذه 
�لعرب منذ قدمي �لأزمان . ويقام 

�ملعر�س على �أر�س مركز �أبوظبي 
�لوطني للمعار�س وي�شغل م�شاحة 
�أل����ف مرت   39 �إج��م��ال��ي��ة ت���ق���ارب 
�ل�شافية  �مل�شاحة  تبلغ  كما  مربع 
 . م��رب��ع  م��رت  �أل���ف   22 لل�شركات 
�لإج��م��ايل  �لعار�شني  ع��دد  ويبلغ 
م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 600 ع��ار���س من 
ع��ار���س   100 م��ن��ه��م  دول�����ة   40
م��ن دول����ة �لإم������ار�ت .. ك��م��ا يبلغ 
ع��دد �ل��زو�ر �ملتوقع ح��و�يل 100 
�أل����ف ز�ئ����ر ح��ي��ث �أ���ش��ب��ح �مل��ع��ر���س 
يهم  عائليا  جماهرييا  مهرجانا 
وي���ن���ا����ش���ب ك���اف���ة �أف��������ر�د �لأ�����ش����رة 
و�مل��ج��ت��م��ع وي��ع��ت��رب ف��ر���ش��ة مميزة 
�لإم��ار�ت��ي  �ل���رت�ث  على  للتعرف 
�ل����ع����ري����ق. وي����ع����د �مل���ع���ر����س م��ن��ذ 
�لفعالية   2003 ع��ام  يف  �إطلقه 
�لوحيدة �ملخ�ش�شة خلدمة �لزو�ر 
يف  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  و�ل�شركات 
جمال �ل�شقارة و�ل�شيد مبختلف 
�أنو�عه ويف جمال �لريا�شات �لتي 
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��������لت �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���������ش����ط����ة ت���ع���زي���ز ت�������ر�ث دول�����ة 
�لإمار�ت و�ملحافظة عليه. وي�شمل 
�ل���ربن���ام���ج �مل�����ش��اح��ب ل��ل��م��ع��ر���س 
�ملتنوعة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لثقافية و�لرت�ثية تعزيز� جلهود 
�ملعر�س يف تر�شيخ �ل�شيد �مل�شتد�م 
ودع������م وت�����ش��ج��ي��ع ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لتقاليد  �ل���رت�ث  على  �حل��ف��اظ 
بها  تتميز  �لتي  �لأ�شيلة  و�لقيم 

دولة �لإمار�ت . 

ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  و��شت�شرف 
تو�زن  �إح��د�ث  �إىل  مبكر� �حلاجة 
بني �حلفاظ على �لرت�ث �لعريق 
ل��ل�����ش��ق��ارة و�ل�������ش���ي���د ب��ال�����ش��ق��ور 
و�حل����ر�����س ع���ل���ى ب���ق���اء �ل�����ش��ق��ور 
وط��ر�ئ��ده��ا يف �ل��ربي��ة على �مل��دى 
�ملتفردة  روؤيته  وتو�شلت  �لبعيدة 
�ل��ط��ب��ي��ع��ة  ح���م���اة  ع���رف���ه  م����ا  �إىل 
�ل�شيد  مب��ب��د�أ  لح��ق��ا  �ملعا�شرين 
ز�يد  �ل�شيخ  ف��اإن  وبذلك  �مل�شتد�م 
تفوق  لكنه  فقط  جيله  ي�شبق  مل 
حماية  دع��اة  على  بعيدة  مبر�حل 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة �ل���ع���امل���ي���ني. و�أ����ش���ب���ح 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي������د �ل�������ش���ق���ار ���ش��اح��ب 
�ل��ي��د �ل��ط��وىل يف �مل��ح��اف��ظ��ة على 
�لطبيعة من منطلق روؤية �شاملة 
�ل�شديقة  �ملجتمعات  لبناء  تهدف 
�مل�شتوى  �لفطرية. وعلى  و�حلياة 
�لجتماعي ج�شد �ل�شيخ ز�يد بل 
لل�شقار  �مل��ث��ال��ي��ة  �ل�����ش��ورة  م��ن��ازع 
�ل���ع���رب���ي وذل������ك ل�������ش���دق ح��د���ش��ه 
مما  بالطبيعة  �لو��شعة  ومعرفته 
م��ك��ن��ه م��ن �ل��ف��وز ب��اإع��ج��اب وح��ب 
�ل��ب��دوي. و�أدخ���ل  �أف����ر�د جمتمعه 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د رح���م���ه �هلل ج��ان��ب��ا 
�إن�شانيا يف مفاهيم ريا�شة �ل�شيد 
ب��ال�����ش��ق��ور �ل��ت��ي �ع��ت��ربه��ا ت��ر�ث��ا 
�شغفه  ومبو��شلة  بثمن  ي��ق��در  ل 
�ل�شيخ  م���ه���ار�ت  ب��ال�����ش��ق��ارة من��ت 
�لنظري  و�ملنقطعة  �لفائقة  ز�ي���د 
ك��م��ا و���ش��ف��ه��ا ب���ذل���ك �مل�����ش��ت��ك�����ش��ف 
�ل����ربي����ط����اين �ل�������ش���ري ول���ف���ريي���د 

زي�����ش��ق��ري �ل�����ذي ����ش���ارك���ه �ل�����ش��ي��د 
وقد  ما�شية.  عاما  خم�شني  قبل 
م��ث��ل �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د ل��دع��اة حماية 
�لطبيعية قيما خالدة من منطلق 
�لطبيعة  و�أح��ب  وجتاربه  قناعاته 
و�حل���ي���اة �ل���ربي���ة ع��ل��ى ن��ح��و غري 
م�����ش��ب��وق.. وع���رب ع��ن��ه �ل�����ش��ح��ايف 
�شيل  باتريل  �مل�شهور  �لربيطاين 
1965م يف  ع���ام  ق��اب��ل��ه يف  �ل����ذي 
حاكما  ك��ان  حينما  �ل��ع��ني  مدينة 
ل��ه��ا �ل�����ذي ق����ال �إن �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د 
ي����ع����رف ك����ل ح���ج���ر وك������ل ���ش��ج��رة 
منطقته  �إىل  ي�����ش��ل  ط���ائ���ر  وك����ل 
وف��وق كل ذل��ك فهو ي��درك �أهمية 
�مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ك����ل ن��ق��ط��ة م���اء 
�شغوف  وه��و  ��شتثمارها  ويح�شن 
يتعلق  .. وفيما  �لأ���ش��ج��ار  ب��زر�ع��ة 
بو�شطه �لجتماعي فاإنه ل ينظر 
جمردة  فردية  كريا�شة  لل�شقارة 
للرفقة  ف��ر���ش��ة  ي��ع��ت��ربه��ا  و�إمن�����ا 
و�لأن�س وعلى غري ما جرت عليه 
�ل��ع��ادة يف ب��ل��د�ن �ل��ع��امل �لأخ���رى 
�ل��ع��رب��ي��ة ممار�شة  �ل�����ش��ق��ارة  ف���اإن 
�ل�شقارة  يف  ومل��ه��ارت��ه  �ج��ت��م��اع��ي��ة 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه �خل���ا����ش���ة �أ���ش��ب��ح 
قريبا من قلوب وعقول مو�طنيه 
وقد كانت �شلة �ملودة �لتي ربطته 
�ملحبة  ت��ل��ك  �أ���ش��ب��اب  �أح���د  ب�شعبه 
قائد  بها  �لتي مل يحظ  و�ل�شهرة 

�آخر يف �ملنطقة باأ�شرها .
وم���ن �أه���م م���ب���ادر�ت �ل�����ش��ي��خ ز�ي��د 
يف ه�����ذ� �مل����ج����ال ت��ن��ظ��ي��م م���وؤمت���ر 

للبيزرة  �لأول  �ل��ع��امل��ي  �ل�����ش��د�ق��ة 
و�ملحافظة على �لطبيعة يف مدينة 
�أب��وظ��ب��ي يف �آو�خ����ر ع��ام 1976م 
�لأوىل  ل����ل����م����رة  ج����م����ع  و�ل����������ذي 
ب���ني ���ش��ق��اري �جل���زي���رة �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�شمالية  �أم��ري��ك��ا  يف  ون��ظ��ر�ئ��ه��م 

و�أوروبا و�ل�شرق �لأق�شى.
حقيقيا  منطلقا  �ملوؤمتر  كان  وقد 
ل��ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل���ت���ي و���ش��ع��ه��ا 
�ل�شيخ ز�يد بهدف ح�شد �ل�شقارين 
ل��ي��ك��ون��و� يف ط��ل��ي��ع��ة �ل��ن��ا���ش��ط��ني 
�أ�����ش����ح����اب �مل�����ش��ل��ح��ة �حل��ق��ي��ق��ي��ة 

للمحافظة على �لطبيعة. 
و�شهدت �جلزيرة �لعربية يف ذلك 
يف  �ملكاثرة  �ل�شقور  ظهور  �لوقت 
�لأ�شر يف �أوروب��ا ليبد�أ نهج جديد 
�لإم�����ار�ت  ���ش��ق��اري  م��ع��ظ��م  �شلكه 
�ملنتجة  �ليوم باختيارهم لل�شقور 
يف �لأ�شر وتف�شيلها على ��شتخد�م 
�ل�شقور �لربية �لأمر �لذي يقلل 
�ل�شيد  تاأثري �شغوط ريا�شة  من 
بال�شقور على �ملجموعات �لربية.

وق������ام �ل�����ش��ي��خ ز�ي������د يف م�����ش��ت��ه��ل 
�ل��ث��م��ان��ي��ن��ات م���ن �ل���ق���رن �مل��ا���ش��ي 
باإن�شاء م�شت�شفى �ل�شقور باخلزنة 
خارج مدينة �أبوظبي فيما مت بعد 
�أبوظبي لل�شقور  �إن�شاء م�شت�شفى 

يف عام 1999م.
ويف جم����ال ح��م��اي��ة �لأن�������و�ع ك��ان 
�أدرك  م�����ن  �أول  ز�ي��������د  �ل�������ش���ي���خ 
�ملخاطر �لتي تو�جه �أنو�ع �لطيور 
و�حل���ي���و�ن���ات ف��ق��ام ب��اإن�����ش��اء ع��دة 

حديقة احليوانات بالعني ت�ضارك يف معر�س اأبوظبي لل�ضيد والفرو�ضية 
•• العني-وام:

بالعني  �حل��ي��و�ن��ات  حديقة  ت�شارك 
يف فعاليات معر�س �أبوظبي �لدويل 
ينطلق  �ل���ذي  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد 
�ل���ي���وم مب���رك���ز �أب���وظ���ب���ي �ل��وط��ن��ي 

للمعار�س.
�مل�����ش��ارك��ة �شمن جهود  وت��اأت��ي ه��ذه 
�حليو�نات  على  للحفاظ  �حلديقة 
�مل����ه����ددة ب���الن���ق���ر�����س و�ل���ت���ز�م���ه���ا 
�حل��ي��و�ن��ات  �أع����د�د  وزي����ادة  بحماية 
�ل���ت���ي ت��ع��ي�����س يف �مل���ن���اط���ق �جل���اف���ة 
زي��ادة  �إىل  بال�شافة  و�ل�شحر�وية 
�لبيئة  باأهمية �حلفاظ على  �لوعي 

و�حلياة �لربية يف دولة �لإمار�ت.
و�أو����ش���ح���ت م��ن��ى �ل���ظ���اه���ري ن��ائ��ب 
�لبيئة  حماية  ل�شوؤون  �لعام  �ملدير 
يف  �حل��دي��ق��ة  م�شاركة  �أن  و�لتعليم 
ه��ذ� �حل���دث �ل��ه��ام ي��ه��دف لتعريف 

�جل����م����ه����ور ب����اجل����ه����ود و�مل������ب������ادر�ت 
�ل���ع���دي���دة �ل��ت��ي ت��ط��ل��ق��ه��ا يف جم��ال 
�حل�����ف�����اظ ع����ل����ى �حل�����ي�����اة �ل����ربي����ة 
و�مل�شاركة  دعمها  على  وت�شجيعهم 
�أن  �إىل  �ل��ظ��اه��ري  و�أ����ش���ارت   . فيها 
فريقا متخ�ش�شا من مركز �لتعليم 
يف �حلديقة �شيقدم عر�شا تف�شيليا 

�أيام  �ملبادر�ت خلل  للجمهور بهذه 
�آخر  ��شتعر��س  جانب  �إىل  �ملعر�س 
�لتطور�ت و�لتحديثات �لتي �أجريت 
يف �حل��دي��ق��ة مب��ا يف ذل���ك �مل��ع��ار���س 
و�مل�����ر�ف�����ق �جل����دي����دة �إ����ش���اف���ة �إىل 
�لتي  �ل��ف��ري��دة  �لتفاعلية  �ل��ت��ج��ارب 

توفرها �حلديقة جلميع زو�رها. 

برعاية �سلطان بن زايد

مفردات الرتاث الوطني يف جناح نادي تراث الإمارات يف معر�س اأبوظبي ال�ضيد والفرو�ضية 
•• ابوظبي-الفجر:

�ملتميزة  �مل�شاركة  �لأربعاء على موعد مع  �ليوم  �شيكون �جلمهور 
ل���ن���ادي ت����ر�ث �لإم�������ار�ت يف ف��ع��ال��ي��ات �مل��ع��ر���س �ل�����دويل لل�شيد 
 4 �ل��ي��وم  فعالياته  تنطلق  �ل��ذي   ،  2013 �أبوظبى  و�لفرو�شية 
�أي��ام، وينظمه نادي �شقاري  �أربعة  �شبتمرب �جل��اري وت�شتمر ملدة 

�لإمار�ت، يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
 وقالت �للجنة �ملنظمة يف �لنادي �إّن �هتمامه بخ�شو�س �مل�شاركة 
�هتمامه يف  �إط���ار  ي��اأت��ي يف  �إمن��ا  �ل�شنوي،  �ملعر�س  ه��ذ�  دور�ت  يف 
�ملحافظة لإحياء هذه �لريا�شة �لرت�ثية �ملحببة لأبناء �لإمار�ت، 
وتاأكيد�ً على ما ر�شخه �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
طيب �هلل ثر�ه من قيم و�أ�شالة وت�شجيع �أبناء �لدولة على ممار�شة 
و�لذي  �لإ�شلمية،  �لعربية  �حل�شارة  من  �لنابعة  �لريا�شة  هذه 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  مع  ين�شجم 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف دعم هذه �لريا�شة و�شّقاريها، 
�لعا�شمة  يف  �لعامل  �أنحاء  ُهو�تها وحمرتفيها من جميع  وجمع 
�أبوظبي للتاأكيد على �أّن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قادرة على 

��شتقطاب مثل هذه �ملعار�س ذ�ت �لطابع �لدويل يف رحابها.
 و�أو�شحت �للجنة �إّن �لدعم �للحمدود ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
نادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
تر�ث �لإمار�ت ملهرجانات و�شباقات وفعاليات �لنادي �لتي ت�شتمر 
مثل  فعالية خمتلفة   40 �أك��رث من  تبلغ  و�لتي  �لعام  م��د�ر  على 
و�لريا�شات  �لبحرية  و�ل�شباقات  و�لأن�شطة  �لرت�ثية  �لفعاليات 
و�شباقات  و�مل��ز�ي��دة،  �ملز�ينة  �لهجن،  �لقدرة،  ك�شباقات  �لرت�ثية 
�لتجديف  �شباقات  �حلديث،  �ل�شر�ع  �شباقات  �لعربي،  �ل�شلوقي 
�متد�د  يف  �لأث���ر  عظيم  ل��ه  ك��ان  �ل�شنوي،  �لرم�شاين  و�مل��ه��رج��ان 
�لدولة،  د�خ��ل  تقام  �لتي  �لفعاليات  تلك  يف  للم�شاركة  ن�شاطاته 
ومنها معر�س �ل�شيد و�لفرو�شية �لذي �عتاد �لنادي على �مل�شاركة 

فيه منذ �نطلقته �لأوىل بن�شاطات تر�ثية متنوعة.
 و�أ�شارت �إىل �أّن �لنادي ي�شارك يف فعاليات �ملعر�س بجناح متميز 
ل��ل��ز�ئ��ري��ن ع��ن طبيعة  ُمتكاملة حتكي  ت��ر�ث��ي��ة  ق��ري��ة  ع��ب��ارة ع��ن 
�ل����رت�ث �مل��ح��ل��ي وت��ع��ي��ده��م �إىل ع��ب��ق �مل��ا���ش��ي و�حل���ي���اة �ل��ت��ي ك��ان 
يعي�شها �بن �لإمار�ت، كما وتعرفهم على تفا�شيل �ملكان و�حلرف 
و�أق�شام  �إد�ر�ت  عرو�س  عن  ف�شًل  �لقدمية،  �ل�شعبية  �لتقليدية 

�ل��رت�ث  بني  ما  جتمع  �لتي  �ملختلفة  وفعالياته  �ل��ن��ادي،  ومر�كز 
و�لثقافة و�لفنون.  و�أو�شحت �إىل م�شاركة �إد�ر�ت ووحد�ت �لنادي 
حيث  و�لفرو�شية،  �ل�شيد  معر�س  يف  �ل��ن��ادي  جناح  يف  �ملختلفة 
بعر�س  للنادي  �لتابع  و�لبحوث  للدر��شات  ز�ي��د  مركز  �شي�شارك 
ركن خا�س عن �شور �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه ، ولقاء�ت �شموه مع عدد من �أ�شحاب �ل�شمو 
�ل�شيوخ، �إ�شافة �إىل عر�س �آخر �لإ�شد�ر�ت �لرت�ثية من دو�وين 
�ل�شعر�ء �ملُحققة، ومن �لكتب �لرت�ثية، وعر�س �أعد�د من جملة 
بيت �ل�شعر، و�أعد�د من جملة تر�ث �ل�شهرية، و�آخرها عر�س عدد 
�أغ�شط�س �لذي �شدر عنها كتاب تر�ث �شيد �ل�شقور يف �حل�شارة 
ل��ل��ن��ادي ف�شت�شتقبل  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ق��ري��ة  �أم���ا    . �ل��ع��رب��ي��ة 
�لز�ئرين وتعرفهم على تر�ث �لدولة، وم�شاركة �ل�شيد�ت من كبار 
و�ملاأكولت  �لتقليدية،  �ليدوية  �مل�شغولت  يعر�شن  �للئي  �ل�شّن 
�لأن�شطة  �إد�رة  م�شاركة  �إىل  �للجنة  و�أ�شارت  �ل�شعبية.   و�حللوى 
�ل�شعبية  و�لأل��ع��اب  �ل��رت�ث��ي��ة  �لفعاليات  م��ن  ع���دد�ً  �شتقدم  �لتي 
م�شابقات  وتقدمي  و�لبنات،  للبنني  مر�كزها  من  ع��دد  مب�شاركة 

للجمهور، وتوزيع عدد من مطبوعاتها �لرت�ثية �ملختلفة.

اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة تقدم جوائز قيمة لزوار جناحها مبعر�س ال�ضيد والفرو�ضيةالهالل يختتم برامج التدريب ال�ضيفي لعدد من طلبة الثانوية العامة واجلامعات
•• اأبوظبي-وام:

�حتفلت هيئة �لهلل �لأحمر �م�س 
�مل�شلحة يف  �ل��ق��و�ت  ���ش��ب��اط  ب��ن��ادي 
طلبة  م���ن   23 ب��ت��ك��رمي  �أب���وظ���ب���ي 
وطالبات �ملد�ر�س �لثانوية و�لكليات 
�جلامعية �لذين �إلتحقو� بالربنامج 
�لتدريبي لعام 2013 �لذي نظمته 
�لهيئة لأول مرة يف �ملقر �لرئي�شي يف 

�أبوظبي وفروعها د�خل �لإمار�ت.
�شعادة  ويف بد�ية �حلفل ونيابة عن 
�ل���دك���ت���ور حم��م��د ع��ت��ي��ق �ل��ف��لح��ي 
�لأم����������ني �ل�����ع�����ام ل���ه���ي���ئ���ة �ل����ه����لل 
�لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي �أل��ق��ى فهد عبد 
�إد�رة  �ل��رح��م��ن ب��ن ���ش��ل��ط��ان م��دي��ر 
ت��ن��م��ي��ة �مل�����و�رد ب��ال��ه��ي��ئ��ة ك��ل��م��ة ق��دم 
ف��ي��ه��ا �ل��ت��ه��ن��ئ��ة ل��ل��م��ت��درب��ني م��ع��رب��ا 

•• اأبوظبي-وام:

ت����ق����دم ه���ي���ئ���ة �أب����وظ����ب����ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
و�ل��ث��ق��اف��ة جم��م��وع��ة م���ن �جل���و�ئ���ز 
�ل�شياحية �لقيمة للزو�ر �ملحظوظني 
�لدويل لل�شيد  �ملعر�س  جلناحها يف 
�لذي   2013 �أبوظبي  و�لفرو�شية 
يقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
ب���ن 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 
جلنة  من  وبدعم  �لإم���ار�ت  �شقاري 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة 
و�ل��رت�ث��ي��ة يف �إم���ارة �أب��وظ��ب��ي خلل 
�لفرتة من 4 �إىل 7 �شبتمرب �حلايل 

مبركز �أبوظبي �لدويل للمعار�س.
وت�������ش���م���ل �جل������و�ئ������ز ت�����ذ�ك�����ر ���ش��ف��ر 
ل�شخ�شني على منت طري�ن �لحتاد 

�ل���ف���رتة  ت����ك����ون  �أن  يف  �أم�����ل�����ه  ع�����ن 
�شهرين  ��شتمرت  �ل��ت��ي  �لتدريبية 
و�أك�شبتهم  طموحاتهم  حققت  ق��د 
�مل���ع���ارف �مل��ه��ن��ي��ة و�مل��ك��ت��ب��ي��ة وع���ززت 

و�إق���ام���ة يف ف���ن���ادق ف��خ��م��ة يف �إم����ارة 
�أب���وظ���ب���ي وت���ذ�ك���ر دخ����ول ل��ل��م��و�ق��ع 
�لرتفيهية �ل�شهرية وق�شائم ملطاعم 
ل��دخ��ول منتجعات  وق�����ش��ائ��م  مم��ي��زة 
فاخرة وغريها من �جلو�ئز  �شحية 

م��ن ق��در�ت��ه��م وم��ه��ار�ت��ه��م و�أت��اح��ت 
على  ق��رب  عن  �لتعرف  فر�شة  لهم 
�لإن�شانية  وجهوده  �لأحمر  �لهلل 
يقدمها  �لتي  �خلريية  وم�شاعد�ته 

�لتحفيزية �لقيمة. و�شتجرى عملية 
�ل�شحب على ثلثة �أ�شماء فائزة كل 
�شاعة يف جناح �لهيئة بهدف �لرتويج 
�إم��ارة  يف  �ل�شياحية  �لوجهات  لأب��رز 
�أب���وظ���ب���ي. وق�����ال م���ب���ارك �ل��ن��ع��ي��م��ي 

حمليا  و�ل�شعيفة  �ملحتاجة  للفئات 
 .. �ل����ع����امل  دول  م����ن  �ل���ع���دي���د  ويف 
و�ل��ن��ج��اح يف  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  متمنيا 

حت�شيلهم �لدر��شي.

�ل�����ش��ي��اح��ي  �ل����رتوي����ج  �د�رة  م���دي���ر 
و�لثقافة  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  بهيئة 
لقد �كت�شب �ملعر�س �لدويل لل�شيد 
و�لفرو�شية مكانة متميزة لدي ع�شاق 

�ل�شيد و�لفرو�شية يف �ملنطقة.

اللجنة الأمنية ملعر�س ال�ضيد والفرو�ضية تكمل ا�ضتعداداتها
ك��اف��ة و ت��ق��دمي خ��دم��ة متميزة ���ش��و�ء �خل��ا���ش��ة ب��ال��رد على 
لتحقيق  �شحيح  ب�شكل  توجيههم  �أو  �مل�شرتين  ��شتف�شار�ت 
�أه���د�ف���ه���م. ي��ذك��ر �أن �ل��ل��ج��ن��ة ح����ددت �ل�����ش��روط �ل��لزم��ة 
�لرتخي�س من  يكون طالب  �أن  �لأ�شلحة..وهي  لرت�خي�س 
عن  ف�شل  عاما   25 عن  عمره  يقل  و�أل  �لدولة  مو�طني 
�شرورة �إح�شاره لعدد من �أ�شول �لوثائق �لثبوتية و�شورة 
�لهوية  بطاقة  و  �لقيد  و خل�شة  �ل�شفر  ج��و�ز  وه��ي  عنها 
و�شهادة  ملونة  حديثة  �شخ�شية  �شورة  و  �لعمل  بطاقة  و 
بحث �حلالة �جلنائية مع تعبئة طلب �لرتخي�س من قبل 

�شاحبه.

للز�ئرين مع تخ�شي�س  �ل��دخ��ول  ب��و�ب��ات  ع��دد  زي��ادة  �لعام 
�أربع بو�بات لدخول �لن�شاء وبو�بة لذوي �لإعاقة.. م�شري� 
للجنة  ت��اب��ع  للعملء  خ��دم��ة  م��رك��ز  ��شتحد�ث  مت  �أن���ه  �إىل 
�لأمنية خم�ش�س للرد على �ل�شتف�شار�ت �ملتعلقة باإجر�ء�ت 

�لرتخي�س و �لأمور �لفنية ذ�ت �ل�شلة.
.م�شيفا �أن خدمة �لعملء �شتوزع على رو�د �ملعر�س ن�شر�ت 
و�لر�شاد�ت  و�ل�شلمة  �لتاأمني  باإجر�ء�ت  كتيبات خا�شة  و 
�ملختلفة. و�أ�شاف �لعقيد �لعفريت �أن �للجنة �لأمنية وفرت 
�لفني  �ل��دع��م  ل��ت��ق��دمي  �ملتخ�ش�شني  �ل�����ش��ب��اط  م��ن  ع���دد� 
�ملعاملت  �جن��از  على  �للجنة  حر�س  للمو�طنني..موؤكد� 

ب��وز�رة �لد�خلية ونظام �لب�شمات بهيئة �لإم��ار�ت  �جلنائي 
للهوية..

وي��ت��ي��ح ل��ل��ر�غ��ب��ني يف ت��ر�خ��ي�����س �لأ���ش��ل��ح��ة م��ن �مل��و�ط��ن��ني 
و�أو�شح  �ل�شاملة.  �ل�شرطة  مر�كز  من  �ل�شهادة  ��شتخر�ج 
و�ملتفجر�ت  �لأ�شلحة  �إد�رة  مدير  �لعفريت  حميد  �لعقيد 
�أبوظبي  �شرطة  يف  و�ملنافذ  �لأم��ن  ل�شوؤون  �لعامة  ب���الإد�رة 
رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �لأم��ن��ي��ة ل��ل��م��ع��ر���س..�أن �ل��ل��ج��ن��ة �ختتمت 
�أعمالها �لتمهيدية قبيل �فتتاح �ملعر�س بعقد �جتماع �شم 
�ملتخذة  �لإج����ر�ء�ت  جاهزية  على  للوقوف  �أع�شائها  كافة 
ل�شتقبال رو�د �ملعر�س وعمليات �لتاأمني. وقال �إنه مت هذ� 

•• اأبوظبي-وام:

�أنهت �للجنة �لأمنية للمعر�س �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية 
2013 ����ش��ت��ع��د�د�ت��ه��ا ل���ش��ت��ق��ب��ال �ل��ع��ار���ش��ني و�ل��ز�ئ��ري��ن 
�أبوظبي  م��رك��ز  يف  �ل��ي��وم  �أع��م��ال��ه  تنطلق  �ل���ذي  للمعر�س 

�لوطني للمعار�س. 
بحث  ���ش��ه��اد�ت  لإ���ش��د�ر  مكتبا  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  و�فتتحت 
و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل���دويل  �ملعر�س  يف  �جلنائية  �حل��ال��ة 
وترخي�س  �شر�ء  يف  �لر�غبني  للمو�طنني  تي�شري�   2013
�لأ�شلحة فيما مت جتهيزه باأجهزة كمبيوتر مت�شلة بالنظام 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي عزمها  بلدية مدينة  �أكدت 
ت��ن��ق��ي��ذ خططها  ق��دم��ا يف  �مل�����ش��ي 
�لهادفة �إىل تر�شيخ معايري �لبيئة 
و�ل�������ش���ح���ة و�ل�������ش���لم���ة يف ك��اف��ة 
�نطلقا  وذل��ك  �لإن�شائية  �مل��و�ق��ع 
�ملجتمع  �لتز�مها جتاه حماية  من 
�لعاملني  �لأف��ر�د  و�شلمة  و�شحة 
يف كافة �ملجالت �لإن�شائية و�شون 
�ل��ب��ي��ئ��ة.  ج���اء ذل���ك خ���لل ور���ش��ة 
�لبيئة  �إد�رة  نظمتها  �ل��ذي  �لعمل 
و�ل�������ش���ح���ة و�ل�������ش���لم���ة يف ب��ل��دي��ة 
 650 وح�شرها  �أب��وظ��ب��ي  مدينة 
ممثل لل�شركات و �لكيانات �لعاملة 
مدينة  يف  و�لن�����ش��اء  �لبناء  بقطاع 
�أبوظبي بهدف رفع �لوعي �خلا�س 
�لهدم  �مل�شاحبة لأعمال  بالأخطار 
ول�شد �لفجوة �خلا�شة بوعي بع�س 
�ل�����ش��رك��ات �ل���ت���ي ت��ت��ب��ع مم��ار���ش��ات 
خاطئة يف عمليات �لهدم �لع�شو�ئي 
در����ش��ات مما يرتتب عليه  �أي  دون 
�ملجاورة  و�ملباين  �ملارة  �أخطار على 
هذه  و�شائقي  �مل�شتخدمة  و�ملعد�ت 
�ملهند�س  �أك��د  م��ن جانبه  �مل��ع��د�ت. 
�����ش����لح ع����و�����س �ل���������ش����ر�ج �مل���دي���ر 
�مل��دن  تخطيط  لقطاع  �لتنفيذي 
ياأتي  �ل��ور���ش��ة  تنظيم  �أن  ب��الإن��اب��ة 
على  �لبلدية  حر�س  مع  �ن�شجاما 
ح��م��اي��ة �مل��ج��ت��م��ع و�ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة 
هذ�  يف  �لعاملني  و�شلمة  و�شحة 
�ملجال من �لأخطار �ملحتملة جر�ء 
ع��م��ل��ي��ات �ل���ه���دم وك���ذل���ك ت��اأك��ي��د� 
ن��ح��و تو�شيع  �ل��ب��ل��دي��ة  ���ش��ع��ي  ع��ل��ى 
خارطة �لتثقيف يف جمال �ل�شحة 

و�ل���������ش����لم����ة و�ل���ب���ي���ئ���ة وت���ع���ري���ف 
�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة ب��ه��دم �مل��ب��اين 
�لو�جب  و�لحتياطات  بالإجر�ء�ت 
�ت��ب��اع��ه��ا يف ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات ه��دم 

�ملباين ميكانيكيا . 
و�أ�شار �أن تقدمي خطة عمل خا�شة 
ب������اإج������ر�ء�ت �ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��لم��ة 
و�ل��ب��ي��ئ��ة م��ن ق��ب��ل ���ش��رك��ات �ل��ه��دم 
�أ����ش���ب���ح �أم�������ر� ح��ت��م��ي��ا ل��ل��ح�����ش��ول 
ع���ل���ى ت��رخ��ي�����س �ل����ب����دء ب��ع��م��ل��ي��ات 
�ل���ه���دم وذل����ك ب��ه��دف و���ش��ع ك��اف��ة 
�لحتمالت �ملمكنة يف حال ح�شول 
�أي ط����ارىء وخ��ط��ة م��و�ج��ه��ة ه��ذه 
�لأخ����ط����ار ب�����ش��ك��ل ع��ل��م��ي م��درو���س 
مي��ن��ع �أو ي��ق��ل��ل ق���در �لإم���ك���ان من 
�لبيئة و�شحة  �ل�شلبية على  �لآثار 
و�شلمة �لعاملني ويحفظ بالوقت 
ذ�ته �لأملك �لعامة و�خلا�شة من 

�آثار عمليات �لهدم . 
�ملهند�س  �أ���ش��ار  ذ�ت��ه  �ل�شعيد  على 
�إد�رة  �ل��ع��زي��ز زع����رب م��دي��ر  ع��ب��د 
�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل�����ش��ح��ة و�ل�������ش���لم���ة يف 
بلدية مدينة �أبوظبي خلل كلمته 
�لف��ت��ت��اح��ي��ة لأع��م��ال �ل��ور���ش��ة �إىل 
�أهمية �ل�شعي �مل�شتمر نحو تطوير 
�آليات ومفاهيم �إجناز �لأعمال مبا 
يتقاطع ويتو�فق مع �ملعايري �لعامة 
�ل���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى ح��ف��ظ م��ك��ون��ات 
و�ل�شلمة  و�ل�شحة  �لبيئة  وقيم 
على  تاأكيد  بكل  تعود  ثقافة  وه��ي 
�ملجتمع بالأثر �لإيجابي وتعزز من 
م�شتويات �شلمة و�شحة �لعاملني 
نف�شه  وب���ال���وق���ت  �ل��ق��ط��اع  ه����ذ�  يف 
�لعامة  �ملمتلكات  حفظ  يف  ت�شاهم 

و�خلا�شة على حد �شو�ء .

تتبع  �ل�شركات  بع�س  �أن  و�أ���ش��اف 
منهجية  وغ��ري  ع�شو�ئية  �أ�شاليب 
يف جم�����ال ه�����دم �مل����ب����اين ب�����ش��ورة 
و�مل��ارة  �ملجتمع  حياة  تهدد  خطرة 
�ملحيطة  �ل�������ش���و�رع  وم�����ش��ت��خ��دم��ي 
ب����امل���������ش����روع ������ش�����و�ء ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د 
�مل��م��ت��ل��ك��ات �ل���ع���ام���ة و�خل���ا����ش���ة �أو 
و�أم�������ام ه��ذه  �مل������ارة  �أو  �ل�������ش���ي���ار�ت 
مدينة  لبلدية  ميكن  ل  �لأخ��ط��ار 
�أبوظبي �أن تغ�س �لطرف عن هذه 
د�ئما  �ملمار�شات �خلطرة وحتر�س 
�أج����ل تر�شيخ  �ل��ت�����ش��دي��د م���ن  ع��ل��ى 
كافة  وح��ث  �لأم���ان  معايري  �أق�شى 
�جلهات �لعاملة يف هذ� �ملجال من 
�أجل �ختيار �شركات �لهدم �ملحققة 
ل��ك��اف��ة ���ش��روط �لأم����ن و�ل�����ش��لم��ة 
و�لل�����ت�����ز�م ب��ت��ط��ب��ي��ق �لج��������ر�ء�ت 

�لأمنة �ثناء عمليات �لهدم.
يف  م�شتمرة  �لبلدية  �أن  مو�شحا   
من  ل��ل��ت��اأك��د  �لتفتي�شية  ب��ر�جم��ه��ا 
تطبيق معايري �ل�شلمة يف مو�قع 
�ل��ه��دم و�ت��ب��اع �أق�����ش��ى درج����ات ردع 
�ملخالفني وتعزيز �لتعاون مع �د�رت 
ذ�ت  و�ملوؤ�ش�شات  �ملختلفة  �لبلدية 
�ل�شاأن ليتم �تخاذ �إجر�ء�ت �شارمة 

ملنع تكر�ر مثل هذه �ملمار�شات.
�مللتزمة  بال�شركات  زع��رب  و�أ���ش��اد   
ب���امل���ع���اي���ري و�ل����ت����ي ب�������د�أت ت��ط��ب��ي��ق 
حيث  �آمنة  فنية  مهنية  ممار�شات 
مثالية  من��اذج  �لور�شة  ��شتعر�شت 
�ل�����ش��رك��ات لت��خ��اذه��ا مثال  د�ع���ي���اً 
ي���ح���ت���ذى ب����ه ك�������اأول م����ب����ادرة ع��ل��ى 

م�شتوى �لمار�ت.
و�ل�شحة  �لبيئة  �إد�رة  و�شدد مدير 
�لعاملة  �ل�شركات  على  و�ل�شلمة 

ب��اأه��م��ي��ة معرفة  �ل���ه���دم  يف جم���ال 
�أخطار بع�س �ملو�د �مل�شرة بال�شحة 
، موؤكد� �شرورة �إملام كافة �ل�شركات 
و�ل��ق��ر�ر�ت  و�لتعاميم  ب��ال��ق��و�ن��ني 
�لأع��م��ال  ل��ه��ذه  �ملنظمة  و�ل��ل��و�ئ��ح 
�ل�شلطات  ق��ب��ل  ت�����ش��در م��ن  و�ل��ت��ي 
و�لإح���اط���ة  و�حل��ك��وم��ي��ة  �ملخت�شة 
من  �ل�شادرة  و�لقو�نني  بالقر�ر�ت 
قبل مركز �د�رة �لنفايات –�أبوظبي 
بالتعاون مع �د�رة �لبيئة و�ل�شحة 
�أه��م��ي��ة  �إىل  م�����ش��ري�  و�ل�������ش���لم���ة، 
و�ملحافظة  �آمنة  عمل  بيئة  �شمان 
ع��ل��ى م��ك��ون��ات��ه��ا وت���زوي���د �ل��ع��م��ال 
�ل��ت��ي ت�شمن  �ل��ت�����ش��ه��ي��لت  ب��ك��اف��ة 
�ل�����ش��لم��ة و�ل�����ش��ح��ة ل��ه��م و�ل��ت��اأك��د 
من �أن ترتيبات �لعمل ل ت�شكل �أي 
�لعمال  وتزويد  �لعمال  على  خطر 
مع  بالتعامل  �خلا�شة  بالإجر�ء�ت 

حالت �لطو�رئ �ملتوقعة. 
ع���ل���ى �ل�����ش��ع��د ذ�ت������ه وم�����ن خ���لل 
حماور �لور�شة ��شتعر�س �ملهند�س 
وليد رم�شان رئي�س ق�شم �لتفتي�س 
�لبيئة  �إد�رة  يف  ب��الإن��اب��ة  و�ل��رق��اب��ة 
و�ل�������ش���ح���ة و�ل�������ش���لم���ة – ب��ل��دي��ة 
م���دي���ن���ة �أب�����وظ�����ب�����ي- �����ش���ت���ع���ر����س 
ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا  �ل����ت����ي مت  �لأخ������ط������ار 
�ل�شركات  م��ن قبل  �ل��ه��دم  لأع��م��ال 
تو�شيح  مع   2013 لعام  �مل�شجلة 
�ملخالفات  لهذه  �جلذرية  �لأ�شباب 
م��ع �لعديد م��ن �لخ��رت�ق��ات �لتي 
�إج����ر�ء�ت  تطبيق  ع���دم  يف  �شجلت 
�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��لم��ة من 
علمها  من  بالرغم  �ل�شركات  قبل 
مب���خ���ال���ف���ة �ل�����ق�����ان�����ون رق�������م 16 
2009 حيث مت �لتطبيق و�لنذ�ر 

�إذ�  �لت�شجيل  ق��ائ��م��ة  م��ن  ب��ال��رف��ع 
عر�شت  كما  �ملخالفة.  تكر�ر  ثبت 
و�ل�شلمة  و�ل�شحة  �لبيئة  �إد�رة 
من���وذج���اً لأف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات من 
�شركة م�شجلة بقائمة �لهدم و�لتي 
و�آمنة  ج��د�  عالية  تقنية  ت�شتخدم 
ومت  �أب���وظ���ب���ي  ب����اإم����ارة  م����رة  لأول 
لأول  �لتو�شيحي  �لفيديو  عر�س 
بهذه  �أبوظبي  ب��اإم��ارة  ه��دم  عملية 

�لتقنية.
ون���ب���ه���ت �ل���ور����ش���ة يف حم�����ور �آخ����ر 
�مل�����ش��اح��ب��ة  �لأخ������ط������ار  �أه�������م  �إىل 
باأخطار  و�ملتمثلة  �لهدم  لعمليات 
����ش���ق���وط �لأج�����������ش�����ام ع���ل���ى �مل������ارة 
�تخاذ  و�أهمية  �خلا�شة  و�ملمتلكات 
لتلفيها  �ل��وق��ائ��ي��ة  �لح��ت��ي��اط��ات 
مثل و�شع �شبك معني مت �ختباره 
ل��ل��ق��ي��ا���ش��ات �لأورب���ي���ة مثبت  وف��ق��اً 
�شقالت  و�شع  �أو  �ملبنى  ط��ول  على 
�لغبار  يف  �لتحكم  وكيفية  حماية 
و�لأت����رب����ة �ل��ت��ي ت��ن��ت��ج ع���ن �أع��م��ال 
�ل��ه��دم ب��و����ش��ط��ة م��د�خ��ل وخم���ارج 
باملعدة  مو�شولة  �مل��ي��اه  لر�شا�شات 
ب��ذر�ع  و�ملثبتة  للهدم  �مل�شتخدمة 
وتك�شري  لطحن  �مل�شتخدمة  �ملعدة 
من  �لقريبة  �خلر�شانية  �حلو�ئط 
����ش��ت��خ��د�م  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل���ع���دة، 
عن  �ل��غ��ب��ار  ع��ل��ى  ي�شيطر  ر���ش��ا���س 
بعد لتفادي تطايرها خارج حميط 

موقع �لعمل.
كما ركزت �لور�شة على تقدمي �شرح 
�مل�شتخدمة  �مل��ع��دة  لتقنيات  و�ف 
�ل�شلمة  للم�شغل  ت�شمن  و�ل��ت��ي 
و�ل���ب���ي���ئ���ة �مل����لئ����م����ة ب���ا����ش���ت���خ���د�م 
م��ق�����ش��ورة م��ك��ي��ف��ة �ل���ه���و�ء ومي��ك��ن 

 45 ب��ز�وي��ة  �مل��ق�����ش��ورة  �لتحكم يف 
درجة ب�شكل ر�أ�شي متكن �مل�شغل من 
�ملق�شورة  وتاأمني  �ل�شليمة  �لروؤية 
ب�����درع ح���دي���دي ل���ت���ف���ادي ���ش��ق��وط 
�لج�������ش���ام ع��ل��ى زج�����اج �مل��ق�����ش��ورة 
�مل�شغل لأخطار متعددة،  وتعري�س 
بكامري�  ت��زوي��ده��ا  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
رق��م��ي��ة مت��ك��ن �مل�����ش��غ��ل م���ن روؤي����ة 
�جلزء �لذي يتم ك�شره خلل فرتة 
�لعمل ، وتاأمني كر�شي للم�شغل �شد 
�لهتز�ز حماية ل�شحته و�شلمته 
�ل��ط��وي��ل.   �مل����دى  ع��ل��ى  �ل�شخ�شية 
وح���ف���اظ���ا ع���ل���ى �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ام��ة 
لل�شكان �ملجاورين ملوقع �لهدم فقد 
مت ر�شد م�شتويات �لتلوث �ل�شوتي 
ع��ن عمليات  �ل��ن��اجت  و�ل�����ش��و���ش��اء 
�لبلدية على  ت��وؤك��د  و�ل���ذي  �ل��ه��دم 
عدم جتاوزه مل�شتوى 83.5 دي�شبل 
يجب  �لذي  �ل�شحي  �مل�شتوى  وهو 
ح�شب  �مل���ع���دة  مب��وج��ب��ه  ت��ع��م��ل  �أن 
�لقانون �ملتبع يف �أبوظبي و�ملتطابق 

مع �لقيا�شات �لعاملية.
�أن م��ا يتم هدمه ع��ادة هي  و�أ���ش��ار 
�ملباين �لقدمية و�لذي يعني توقع 
�ح��ت��و�ئ��ه��ا ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م��ن �مل���و�د 

م��ادة  ومنها  �ملبني  يف  �مل�شتخدمة 
�ل�شب�شتو�س و�مل�شنفة عامليا كمادة 
�ل�شابة  عنها  ينتج  و�ل��ت��ي  خطرة 
مب��ر���س �ل�����ش��رط��ان وع��ل��ي��ه وج��ب 
�ل�شب�شتو�س  م��ادة  ماهية  تو�شيح 
و�م��اك��ن ت��و�ج��ده��ا و�ل�����ش��ورة �لتي 
ت��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه��ا و�لآل���ي���ة  �أن  مي��ك��ن 
ت��ط��ب��ق  �أن  ي���ج���ب  �ل����ت����ي  �لآم�����ن�����ة 
باأعمال  �لبدء  قبل  منها  للتخل�س 
�ل��ه��دم منعاً لن��دم��اج��ه��ا م��ع م��و�د 
�لهدم �لخ��رى �لأم��ر �ل��ذي ي�شكل 
خطورة �كرب وفقاً لدر��شات مركز 

�أبوظبي للنفايات.
�ملهند�س  �لدكتور  ق��دم  جانبه  من 
�أودي��������������ان م������ن م�����رك�����ز �أب����وظ����ب����ي 
ل��ل��ن��ف��اي��ات ���ش��رح��اً م��ف�����ش��ًل لآخ���ر 
�ملطروحة  و�لعمليات  �مل�شتجد�ت 
من قبل �ملركز لل�شيطرة على مادة 
ب��اأع��م��ال  �ل��ب��دء  ق��ب��ل  �ل�شب�شتو�س 
ع��ن��ه خمالفة  ينتج  و�ل����ذي  �ل��ه��دم 
م����ادة  �ن�����دم�����اج  ث���ب���ت  �إذ�  ك����ب����رية 
�لناجتة  للمخلفات  �ل�شب�شتو�س 
�أهمية  �أعمال �لهدم ، مو�شحا  عن 
�ت����خ����اذ �لإج�������������ر�ء�ت �لإي���ج���اب���ي���ة 
خلل  من  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  �ل�شليمة 

ت��ع��ي��ني ����ش��ت�����ش��اري م�����ش��ج��ل ل��دى 
�أم��اك��ن  وتعيني  �ملبني  مل�شح  �مل��رك��ز 
�ملبني  �ل�شب�شتو�س يف  تو�جد مادة 
م�شح  م��ن  �لنتهاء  وبعد  وكميتها 
خمت�شة  �شركة  تكليف  يتم  �ملبني 
�ل�شب�شتو�س  م��ادة  لإز�ل��ة  وموؤهلة 
و�شمان �لتخل�س منها يف �لأماكن 

�ملعدة للأنقا�س و�أنو�ع �لنفايات.
�مل�����ق�����اول  ي�����ق�����وم  �أن  ي����ج����ب  ك����م����ا 
بالتفتي�س على �ملمتلكات �ملل�شقة 
ملوقع �لهدم وت�شجيل كافة ظروف 
�مل���ب���اين �مل����ج����اورة ورف�����ع �لأ�����ش����و�ر 
و�حلو�جز لتاأمني �حلماية �ملنا�شبة 
ل��ل��م��ارة وجل��م��ي��ع �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع 
�لذين يتوقع تاأثرهم بعملية �لهدم 
ب��امل��وق��ع ب�شكل  وت���اأم���ني �حل��ر����ش��ة 
و�ملخارج  �مل��د�خ��ل  وتوفري  م�شتمر 

�لآمنة من �ملو�قع و�إليه.
و�خ���ت���ت���م���ت �ل����ور�����ش����ة �ل���ت���وع���وي���ة 
و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة حم���اوره���ا ب��الت��ف��اق 
على �أهمية تعاون �شركات مقاولت 
�ل�����ه�����دم م�����ع �جل�����ه�����ات �ل��ر���ش��م��ي��ة 
لتطبيق معايري �ل�شحة و�ل�شلمة 
و�لبيئة بهدف حماية �أفر�د �ملجتمع 

و�لعاملني مب�شاريع �لهدم.

�سددت على حتقيق معايري البيئة وال�سحة وال�سالمة واتباع اأف�سل املمار�سات

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�ضة عمل حول الإجراءات الوقائية من اأخطار الهدم ومواد ال�ضب�ضتو�س

ع�ضوا جديدا ين�ضمون لهيئة التدري�س بجامعة زايد بفرعيها يف اأبوظبي ودبي  كليات التقنية العليا بال�ضارقة تطلق الربنامج 111 
الإر�ضادي للطلبة امل�ضتجدين  •• اأبوظبي-وام:

ي�����ش��ه��د �ل���ع���ام �لأك�����ادمي�����ي �جل��دي��د 
�لثامن  ي��ب��د�أ يف  �ل��ذي  ز�ي��د  جلامعة 
 111 �ن�شمام  �جل��اري  �شبتمرب  من 
ع�شو� جديد� �إىل �لهيئة �لتدري�شية 

للجامعة بفرعيها يف �أبوظبي ودبي.

وق����د ت��ع��اق��دت �جل��ام��ع��ة م���ع ه����وؤلء 
من  غالبيتهم  وف��د  �لذين  �لأع�شاء 
خمتلف �أنحاء �لعامل للعمل بكلياتها 
وم��ع��اه��ده��ا يف �إط����ار ت��دع��ي��م ك��ادره��ا 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي وت���وف���ري �أع���ل���ى �خل���رب�ت 
�جلامعة  �أه��د�ف  خلدمة  �لأكادميية 

وحتقيق روؤيتها ور�شالتها.

و�أق����ام����ت �جل��ام��ع��ة ح��ف��ل ����ش��ت��ق��ب��ال 
ف���رع���ي���ه���ا  �مل��������وؤمت��������ر�ت يف  مب�����رك�����ز 
ل��لأع�����ش��اء �جل����دد بح�شور  ت��ك��رمي��ا 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د �مل��ح�����ش��ن �أن�����ش��ي نائب 
م���دي���ر �جل���ام���ع���ة �مل�������ش���ارك ورئ��ي�����س 
�لكليات  وعمد�ء  �لأكادميية  �ل�شوؤون 
و�ملديرين �لتنفيذيني للمعاهد وعدد 
م���ن �أع�����ش��اء �ل��ه��ي��ئ��ت��ني �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
�أن�شي  و�لإد�ري�����ة ب��اجل��ام��ع��ة. ورح���ب 
�لتدري�شية  �لهيئة  باأع�شاء  كلمته  يف 
�جل����دد ون��ق��ل �إل��ي��ه��م حت��ي��ات م��ع��ايل 
�ل���دك���ت���ورة م��ي��ث��اء �ل�����ش��ام�����ش��ي وزي���ر 
وتاأكيدها  ز�ي��د  جامعة  رئي�شة  دول��ة 

�للقاء�ت  ل�شل�شلة  �خلتامي  �للقاء  يف 
�لتنويرية لأع�شاء �لهيئة �لتدري�شية 
�جل���دد و�ل��ت��ي ����ش��ت��م��رت مل���دة �أ���ش��ب��وع 
ك����ام����ل ب����ه����دف ت���ع���ري���ف �لأع���������ش����اء 
�جل������دد ب��ن��ظ��م �ل���ع���م���ل �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
و�لد�ري��ة باجلامعة ..�أن��ه �شوف يتم 
�لهيئة  �أع�شاء  جلميع  لقاءين  عقد 
�لتدري�شية و�لد�رية باجلامعة يومي 
بهدف  �جل���اري  �شبتمرب   18 و   17
مبوجهات  �جلامعي  �ملجتمع  �إحاطة 
�لعمل �جلديدة يف �ملرحلة �لقادمة يف 
لدولة  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  �شوء 
�لم�������ار�ت . و����ش��ت��ع��ر���س �أن�����ش��ي مع 

�لع�شاء �جلدد ملمح ��شرت�تيجية 
 .. �جلامعة للعام �لأكادميي �جلديد 
م�����ش��ري� �إىل �ل��ع��دي��د م��ن �لإجن����از�ت 
و�ملبادر�ت �لتي حققتها �جلامعة على 
جانب  �إىل  �لتعليمي  �لأد�ء  م�شتوى 
من  �لعديد  و��شت�شافتها  تنظيمها 

�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لكربى.
و�أكد �أن جامعة ز�يد تتبنى �أحدث ما 
تو�شل �إل��ي��ه �ل��ع��امل م��ن ت��ط��ور�ت يف 
تكنولوجيا �لتعليم وبر�جمه.. و�أنها 
ت��ه��دف ب��ا���ش��ت��م��ر�ر �إىل خ��ل��ق ق��ي��اد�ت 
لبناء  �للزمة  �لقدر�ت  كافة  متتلك 

م�شتقبل مزدهر للدولة.

•• ال�صارقة-وام:

�شركة  مع  بالتعاون  بال�شارقة  �لعليا  �لتقنية  كليات  �أطلقت 
�خلا�س  �لأك��ادمي��ي  �لإر���ش��ادي  �لربنامج  للطري�ن  �لعربية 
 .  2014-  2013 �جل��ام��ع��ي  للعام  �مل�شتجدين  بالطلبة 
ويهدف �لربنامج � �لذي �أقيم حتت �شعاره �لأكادميي كليتي. 
م�شتقبلي. جناحي � �إىل فتح �لآفاق �أمام �لطلب و�لطالبات 
وتهيئتهم للنتقال �ل�شل�س من �ملرحلة �ملدر�شية �إىل �ملرحلة 
�جل��ام��ع��ي��ة م��ن خ���لل تعريفهم ب��اأن��ظ��م��ة ول��و�ئ��ح وق��و�ع��د 
�لكليات ومتطلبات هذه �ملرحلة �ملهمة يف حياتهم �لدر��شية. 

�إىل �ط��لع   � ي��وم��ني  ��شتمر  �ل���ذي   � �ل��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  ك��م��ا 
�لطلبة على �لرب�مج �لدر��شية �ملطروحة و�ملر�فق و�لأن�شطة 
و�خلدمات �لأخرى �ملختلفة �لتي تقدمها �لكليات لطلبها 
�لها�شمي يف كلمة لها  وطالباتها. و�أك��دت �لدكتورة حمدثة 
�لتي  و�خل��دم��ات  �ل��رب�م��ج  كافة  توفري  على  �لكلية  حر�س 
�حلياة  جتعل  و�لتي  در��شته  ف��رتة  �أث��ن��اء  �لطالب  يحتاجها 
�لعدد  �أن  بالذكر  جدير  و�إنتاجية.  ف��ائ��دة  �أك��رث  �جلامعية 
�لعام  �ل�شارقة هذ�  كليات  و�لطالبات يف  للطلب  �لإجمايل 
 739 1171 من �لطلبة �جل��دد  3665 منهم  يبلغ نحو 

طالبة بكلية �لطالبات و 432 طالبا بكلية �لطلب .
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شا�س ملعد�ت �ل�شلمة

 رخ�شة رقم:CN 1362950  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة فهد عبيد �شيف �شبحه �لقبي�شي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع /حذف عبد�هلل �شامل عبد�هلل �شعيد �ل�شم �لنقبي

تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 0.28*0.15 �ىل 1.20*0.24
تعديل ��شم جتاري:من/��شا�س ملعد�ت �ل�شلمة

ESAS SAFETY EQUIPMENT

�ىل/��شا�س للتدفئة و�لتهوية و�لتربيد
ESAS HEATING VENTILATION & AIR CONDITIONING

 11 �لطابق   24 مكتب  �لدفاع  �شارع  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�بوظبي  �ىل  �لوحدة  نادي  �ملالك  �لتجاري  �لربج  �لوحدة  مدينة  جممع 
ميز�ن  طابق   c131 قطعة   1-20 �شرق  �لحتاد  جريدة  منطقة  �بوظبي 

مكتب 3 بناية �ل�شيبه عبيد �شيف �لقبي�شي و�آخرون
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة معد�ت و�جهزة �ل�شلمة و�طفاء �حلريق - باجلملة )4659910(

تعديل ن�شاط/��شافة ��شتري�د )4610008(
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة معد�ت تنقية �لهو�ء �ملركزية - باجلملة )4659944(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملعد�ت �مليكانيكية - باجلملة )4659101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع معد�ت و�جهزة �ل�شلمة و�طفاء �حلريق - بالتجزئة )4773916(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خلل  �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(

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:م�شت�شفى �ل �ل �ت�س ذ م م
 طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية:

LLH HOSPITAL THE HEALING TOUCH م�شت�شفى �ل �ل �ت�س

�ملودعة بالرقم:194485       بتاريخ:2013/7/3 م
با�ش��م:م�شت�شفى �ل �ل �ت�س ذ م م

وعنو�نه:�شارع �ل�شيخ ز�يد �لثاين ، �س.ب:94666 ، هاتف: 026335522 ، فاك�س: 026339997
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44 �خلدمات �لطبية �لعياد�ت �لطبية و�لرعاية �ل�شحية 
�جلر�حة  و�مل�شاج  �لب�شريات  ف��ن  خ��دم��ات  �لتمري�س  �لقابلت  خ��دم��ات  �ل�شنان  وط��ب  �لطبية  �مل�شاعدة 

�لتقوميية و�جلر�حة و�لعلج �لطبيعي و�مل�شت�شفيات و�لن�شائح �ل�شيدلنية .
 LLH HOSPITAL و�شف �لعلمة:�لعلمة عبارة عن م�شت�شفى �ل �ل �ت�س باللون �لزرق �لغامق يدنوها
 THE HEALING باللون �لزرق �لغامق ��شفلها �شكل �شريط باللون �لرمادي وكتابة باللون �لبي�س

TOUCH على ي�شار �ل�شكل خطني باللون �لحمر ي�شكلن �شعله. 
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  4  �سبتمرب 2013 العدد 10887

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد فارفيز 
بنجلدي�س  �هلل-  حم��م��د 
�جل��ن�����ش��ي��ة- ج�����و�ز ���ش��ف��ره 
)532946(�شادر  رق��م  
من بنغلدي�س  من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/3334076   

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  �مل��������دع��������و/ م�����ي�����ز�ن 
ل���ي���ت خم���ل�������س �ل���رح���م���ن - 
جو�ز  �جلن�شية-  بنغلدي�س 
   )788689( رق���م   ���ش��ف��ره 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
�ىل �ق���رب م��رك��ز ���ش��رط��ة �و 
�ل�شفارة بنغلدي�س م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  �مل����دع����وة/ ����ش��م��اء 
�بوبكر حممد عمر بلفقية   
�جل���ن�������ش���ي���ة-  �ل����ي����م����ن   -
ج�������������و�ز ������ش�����ف�����ره�����ا رق������م  
)3094139( من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8290675   

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ج��ا���ش��ون 
�يرلند�    باتريك مونة   - 
�جل��ن�����ش��ي��ة-  ج����و�ز �شفره 
 )170261( رق�����������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/4927149

فقدان جواز �سفرت
علي  رم�شان  �مل��دع��و/  فقد  
في�س �حمد    - بنغلدي�س   
�جل���ن�������ش���ي���ة-  ج������و�ز ���ش��ف��ره 
)613902(�شادر  رق����م   
م��ن ب��ن��غ��لدي�����س  م��ن يجده 
بتليفون رقم  �لت�شال  عليه 

   055/7084957

فقدان جواز �سفرت
�حمد  بختيار  �ملدعو/  فقد  
بنغلدي�س     - �ح��م��د  ���ش��ال��ح 
�جل���ن�������ش���ي���ة-  ج������و�ز ���ش��ف��ره 
)13181(�شادر  رق�������م   
م��ن ب��ن��غ��لدي�����س  م��ن يجده 
بتليفون رقم  �لت�شال  عليه 

   050/4114066

فقدان جواز �سفرت
�حمد ح�شني  �مل��دع��و/  فقد  
ع���ط���ي���ه حم���م���د ع���ط���ي���ه   - 
م�����ش��ر   �جل��ن�����ش��ي��ة-  ج���و�ز 
�شفره رقم   )4612252(
�شادر من م�شر  من يجده 
بتليفون رقم  �لت�شال  عليه 

   055/2038959

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ ي���ا����ش���ر 
عبد�هلل �شليم مزهر      - 
�لردن   �جلن�شية-  جو�ز 
�شفره رقم   )086638( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   055/4415630
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    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 230 /2013 جتاري كلي 
�ىل �ملدعى عليها بالطلب /1- جرج�س ر�أفت �شكرى ق�شطندى/م�شري �جلن�شية ب�شفته 
�لو�رث عن �ملتويف/ ر�فت �شكرى ق�شطندي مدير و�شريك ب�شركة �ملجموعة �ل�شبعه ملعد�ت 
�لمن )ذ.م.م(2- ر�عوث موري�س عزيز/ م�شرية �جلن�شية ب�شفتها زوجة �ملتويف �لو�رث 
عن �ملتويف/  ر�فت �شكرى ق�شطندي مدير و�شريك ب�شركة �ملجموعة �ل�شبعه ملعد�ت �لمن 
)ذ.م.م(3- مرمي ر�فت �شكرى ق�شطندي/ م�شرية �جلن�شية ب�شفتها �لو�رث عن �ملتويف/
)ذ.م.م(  �لم��ن  ملعد�ت  �ل�شبعه  �ملجموعة  ب�شركة  و�شريك  مدير  ق�شطندي  �شكرى  ر�ف��ت 
�شكرى  ر�فت  �ملتويف/   ب�شفتها عن  ق�شطندي/ م�شرية �جلن�شية  �شكرى  ر�فت  �شاره   -4
ر�فت  ديانا  �ل�شبعه ملعد�ت �لمن )ذ.م.م( 5-  �ملجموعة  ب�شركة  ق�شطندي مدير و�شريك 
�شكري ق�شطندي/ م�شرية �جلن�شية ب�شفته  �لو�رث عن �ملتويف/  ر�فت �شكرى ق�شطندي 
مدير و�شريك ب�شركة �ملجموعة �ل�شبعه ملعد�ت �لمن )ذ.م.م( جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / با�شكال بيري� جري�رد جينينا�شكا وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان 
�لز�م  مع  بندب خبري حما�شبي متخ�ش�س  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �قام  قد 
�ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق 
�و من  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�   ch1.C.15 بالقاعة  9.30 �س  �ل�شاعة   2013/9/17
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1562 عم جز- م ع-ب- اأظ

فري�س  ر��شد  عليه:  مدعي  بنغلدي�س  �جلن�شية:  مياه  �ر�شاد  علم  نور  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لربيكي 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لربيكي  فري�س  �علنه/ر��شد  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت 
�ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   -
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/08
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

•• دبي-وام: 

فعاليات  �ملقبل  دي�شمرب  و12   11 يومي  دب��ي  ت�شت�شيف 
�ل�شحية  �لرعاية  ومعلومات  �لد�رة  نظم  جمعية  موؤمتر 
�ت�س �آي �م ��س ��س �ل�شرق �لأو�شط �لذي يعقد بدعم من 
�ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  و�شركة  بدبي  �ل�شحة  هيئة 
�شحة ومب�شاركة عدد من قادة قطاع �لرعاية �ل�شحية يف 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي وخرب�ء دوليني متخ�ش�شني 

يف هذ� �لقطاع وذلك بفندق جي دبليو ماركيز دبي.
وي�شلط �ملوؤمتر �ل�شوء على �أحدث �لبتكارت �لتكنولوجية 

�ل�شتفادة  و�شبل  �ل�شحية  �لرعاية  جم��الت  يف  �ملتقدمة 
خدمات  لتوفري  �ملطلوبة  �لتحتية  �لبنية  تطوير  يف  منها 
م�شتقبلية  ��شرت�تيجية  بحث  �إىل  �إ�شافة  ومتطورة  ذكية 
�حلكومية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ل���وك���الت  ب��ني  و�لتن�شيق  م��لئ��م��ة 
�أف�شل  لتقدمي  �ملتوفرة  و�لمكانيات  ب��امل��و�رد  يتعلق  فيما 
�ملنطقة.  يف  �ل�شحية  �لرعاية  جمال  يف  �ملمكنة  �خلدمات 
و�أكد �شتيفن ليرب �لرئي�س �لتنفيذي جلمعية نظم �لإد�رة 
ومعلومات �لرعاية �ل�شحية �أن �ملوؤمتر ميثل من�شة مثالية 
للم�شاركني للتعرف على �أحدث �لتقنيات �لذكية �ملتطورة 
يف جمال �لرعاية �ل�شحية وكيفية توظيفها و��شتخد�مها 

من قبل هيئات �لرعاية �ل�شحية يف �ملنطقة. وقال �إن توفري 
�لدعم للمهنيني و�ملخت�شني يف جمالت �لرعاية �ل�شحية 
يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط يف هذه �ملرحلة يعد �أمر� مهما 
جمل�س  دول  يف  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  م��ع��اي��ري  بلغت  ب��ع��دم��ا 
�لتعاون م�شتويات عاملية متقدمة .. و�أ�شار �إىل �أنه متا�شيا 
�ملمار�شات  �أف�شل  لتوفري  �ل�شعي  يتم  �ملعطيات  ه��ذه  م��ع 
�إىل  �ل�شحية  �لرعاية  جم��الت  يف  تقنيا  �ملتقدمة  �لعاملية 
يف  للمهنيني  �ل��لزم��ة  و�لأدو�ت  �ل��رب�م��ج  ت��وف��ري  ج��ان��ب 
�ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات  لنقل  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
�ل�شحية �ىل مر�حل متقدمة . ولفت �إىل �أن هذ� �حلدث 

يف  �ل�شحي  �لقطاع  ق��ادة  من  للم�شاركني  �لفر�شة  �شيتيح 
وخرب�تهم  جتاربهم  لعر�س  �لدوليني  و�خل��رب�ء  �ملنطقة 
�ل��ت��ي ت��و���ش��ل��و� �إل��ي��ه��ا يف جم���ال �أف�����ش��ل مم��ار���ش��ات �ل��رب��ط 
و�ملنازل  �لطبية  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل�شت�شفيات  بني  �لإل��ك��رتوين 
�لإلكرتونية  �لطبية  �ل�شجلت  نظام  تطبيق  خ��لل  م��ن 
�لبيانات �لكبرية باتت  �إن  . و�أ�شاف ليرب  للرعاية �لأولية 
�ل�����ش��ح��ي��ة و�شيحر�س  �ل��رع��اي��ة  ���ش��م��ة ج���دي���دة يف جم���ال 
�لأو�شط  �ل�شرق  ��س  ��س  �م  �آي  �ت�س  �ملتحدثون يف موؤمتر 
على كيفية ��شتخد�مها لتعزيز �لتقدم يف ت�شخي�س �أعر��س 
حالة �ملري�س وعلجه ..مو�شحا �أن �ملوؤمتر ي�شكل فر�شة 

كبرية للخرب�ء �لعامليني وهيئات �لرعاية �ل�شحية �لر�ئدة 
يف �ملنطقة لعر�س كيفية ��شتخد�مهم للبيانات �لكبرية يف 
وبالتايل  �ملري�س  حالة  ب�شاأن  و��شحة  نتائج  �إىل  �لتو�شل 
�تخاذ قر�ر �لعلج. و�أو�شحت �لأبحاث �حلديثة �أنه ميكن 
�ىل  ت�شل  بن�شبة  للفرد  �ل�شحية  �لرعاية  تكاليف  خف�س 
18 باملائة وخف�س تكاليف �لرعاية للحالت �ملزمنة بن�شبة 
علجية  ب��ر�م��ج  �عتماد  خ��لل  م��ن  باملائة   30 �إىل  ت�شل 
نظم  تطبيق  م���دى  ع��ل��ى  يعتمد  ذل���ك  �أن  غ��ري  م��ت��ط��ورة 
لتوفري  �لرئي�شي  �ملفتاح  تعد  و�لتي  �لتكنولوجية  �حللول 

�لرعاية �ل�شحية . 

دبي ت�ضت�ضيف موؤمتر جمعية نظم الإدارة ومعلومات الرعاية ال�ضحية 11 دي�ضمرب
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وجهت �لإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة 
28 يوليو �ملا�شي  25 و  دبي يف �لفرتة ما بني 
�لإج��ر�م��ي��ة  �لع�شابات  لإح���دى  موجعة  �شربة 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة و�مل����ح����رتف����ة ل����رتوي����ج وت��ه��ري��ب 
�مل���خ���در�ت ت��ت��ك��ون م��ن ���ش��ت��ة �أ���ش��خ��ا���س ينتمون 

جلن�شيتني عربيتني.
جاء ذلك عرب عملية حمكمة �أطلق عليها �أور�ق 
�خلريف نفذها فريق من �لإد�رة برئا�شة مدير 
�ل�شباط  م��ن  وع���دد  �مل��رك��زي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  �إد�رة 
�ملكافحة  �إد�رة  م��ن  و�لأف�����ر�د  �ل�����ش��ب��اط  و���ش��ف 
�مل��ح��ل��ي��ة. وو����ش���ف �ل���ل���و�ء ع��ب��د �جل��ل��ي��ل م��ه��دي 
�لعامة ملكافحة  �لإد�رة  �لع�شماوي مدير  حممد 
�لأك���رب  ب��اأن��ه��ا  �لعملية  دب���ي  ب�شرطة  �مل���خ���در�ت 
�مل��خ��درة  ل��لأق��ر����س  �ل�شبطيات  م�شتوى  على 
�ملكلف  �لفريق  بتنفيذها  وق��ام  �جل��اري  �لعام  يف 
�إىل  �أدى  مم��ا  عاليتني  وك��ف��اءة  باحرت�فية  بها 
جميع  على  بالقب�س  وتكللها  باإمتياز  جناحها 
�أ�شخا�س من خلل   6 �أف��ر�د �لع�شابة وعددهم 
�ل���ع���دي���د م���ن �مل���د�ه���م���ات لأم����اك����ن ت��و�ج��ده��م 
وم�شاكنهم و�ل�شيار�ت �لتي ي�شتخدمونها وذلك 
على مدى ثلثة �أيام من �لعمل �لدوؤوب و�جلهد 

�ملتو��شل.
�شخ�شني  ع��ل��ى  �أي�����ش��ا  �لقب�س  مت  �أن���ه  و�أو����ش���ح 
�لبطحاء  منفذ  يف  بالع�شابة  �شلة  على  �آخرين 
يحاولن  �ل�شعودية  �لعربية  للمملكة  �حل��دودي 
�ململكة  �إىل  تهريب ن�شف مليون حبة كبتاجون 
لكن حماولتهما باءت بالف�شل �إذ متكنت �جلهات 
�حلدودي  �ملنفذ  على  �لقائمة  �ملخت�شة  �لأمنية 
�ل�شرطة  وبناء على معلومات  �ملذكور  �ل�شعودي 

و�شبط  �ملتهمني  ك��ل  ع��ل��ى  �لقب�س  �إل��ق��اء  م��ن 
حبة  مليون  ن�شف  ح��و�يل  �إليها  �مل�شار  �لكمية 
كبتاجون كجزء من �لكمية �لتي كان ي�شعى ر�أ�س 

�لع�شابة �إىل ت�شويقها يف �ل�شعودية.
لحقا  دل��ت  �لتحقيقات  �إن  �لع�شماوي  و�أ���ش��اف 
عليهما  �لقب�س  مت  �للذين  �ل�شخ�شني  �أن  على 
وكليهما  للع�شابة  ت��اب��ع��ان  �حل����دودي  �ملنفذ  يف 
�ل�شاحنة  بو��شطة  للمخدر�ت  �لتهريب  �ع��ت��اد 
�لتي يقودها. ويف �شياق مت�شل بهذ� �ل�شاأن �أ�شار 
�شبطها  مت  �لتي  �حلبوب  كمية  �إجمايل  �أن  �إىل 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ح��دود  وعند  دب��ي  يف 
مليون ون�شف �ملليون حبة من خمدر �لكبتاجون 
�إىل �لدولة بهدف  �أف��ر�د �لع�شابة بتهريبها  قام 
ت��روي��ج��ه��ا يف خم��ت��ل��ف �أن����ح����اء �لإم���������ار�ت بني 
�ملتعاطني للمخدر�ت خل�شة وتهريب جزء منها 

�إىل �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
�لع�شماوي معلومات تف�شيلية عن  �للو�ء  و�أورد 
�لعملية �أو�شح من خللها �أنها بد�أت �إثر حترك 
يف  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  م��ن  فريق 
�شيتي  �نرتنا�شيونال  منطقة  �إىل  دب��ي  �شرطة 
�لعملية  هذه  يف  �لأول  �ملتهم  يوجد  حيث  بدبي 
و���ش��اأن  ب�شاأنه  ه��ام��ة  معلومات  ورود  �إث���ر  وذل���ك 
كمية  بيع  ب�شدد  �أن��ه��م��ا  ت��وؤك��د  �خل��ام�����س  �ملتهم 
�أحد  �إىل  �لتي بحوزتهما  �ملخدرة  �لأقر��س  من 

�لأ�شخا�س ت�شل قيمتها �إىل 50 مليون درهم.
وقام �لفريق مبباغتة �ملتهم �لأول يف �ملكان �ملحدد 
من �ملنطقة �ملذكورة و�إلقاء �لقب�س عليه متلب�شا 
مليون  لن�شف  �لت�شليم  عملية  من  �نتهائه  بعد 
حبة كبتاجون كانت بحوزته وقب�شه ثمنها من 
م�شرت وهمي تابع لرجال مكافحة �ملخدر�ت يف 
�لع�شابة  �لفخ وقعت  �شرطة دبي ومبوجب هذ� 

يف �شر �أعمالها و�أخذت �لأحلم �لز�ئفة لأفر�دها 
تتهاوى كت�شاقط �أور�ق �خلريف �لذ�بلة.

وقال �لع�شماوي �إن عملية �لقب�س على �ملتهمني 
�ل��ث��اين و�ل��ث��ال��ث مت��ت يف �مل��ك��ان ذ�ت���ه حيث كانا 
�لبقية  و�أم��ا  �لعملية  ير�قبان عن بعد جمريات 
�لتي  �ملعلومات  على  وبناء  �أف��ر�ده��ا  من  �لباقية 
ب�شاأن كل منهم فقد  �لإد�رة  ل��دى  ت��زد�د  �أخ��ذت 
�شكنهم  مناطق  يف  تباعا  عليهم  �لقب�س  �أل��ق��ي 

ود�خل �شققهم.
�جلن�شية  عربي  �شنة   38 �أ.ف.م  هم  و�ملتهمون 
ويعمل حتت م�شمى م�شتثمر و�أما بقية �ملتهمني 
عن  خمتلفة  جن�شية  م��ن  لكن  ع��رب  فجميعهم 
�شائقو  جميعا  وم��ه��ن��ه��م  �لأول  �مل��ت��ه��م  جن�شية 
�شاحنات وهم على �لتو�يل �ملتهم �لثاين ب.ن.�س 
�شنة   33 �������س.ع.م  �ل��ث��ال��ث  و�مل��ت��ه��م  ���ش��ن��ة   27
30 �شنة و�ملتهم �خلام�س  و�ملتهم �لر�بع خ.ن.ج 
 26 ع.ن.ح  �ل�شاد�س  و�ملتهم  �شنة   47 م.ع.����س 
فقد  ب�شاأنه  �ملتهمني  �ع��رت�ف��ات  وبح�شب  �شنة 
�ملخدرة  �مل��و�د  لتهريب  �شائقني  عن  يبحث  ك��ان 
و�ملوؤثر�ت �لعقلية �إىل �ململكة �لعربية �ل�شعودية. 
فريق  بها  ق��ام  �لتي  �ملد�همة  عمليات  ومبوجب 
يقيم  �ل��ت��ي  �ل�شكنية  لل�شقق  و�لتفتي�س  �لعمل 
فيها �ملتهمون و�ل�شيار�ت �لتي ي�شتخدمونها مت 
باأ�شرطة ل�شقة  68 كي�شا ملفوفة  �لعثور على 
مليون قر�س  ن�شف  يقرب من  ما  على  حتتوي 

خمدر.
�لق�شائية  �جلهات  �إىل  �ل�شتة  �ملتهمون  و�أحيل 
بعد �أن �أ�شندت للأول و�لثاين تهمة حيازة �ملو�د 
�ملخدرة و�ملوؤثر�ت �لعقلية و�ملتاجرة بها وللثالث 
و�خلام�س  ول��ل��ر�ب��ع  �لإج��ر�م��ي��ة  �مل�شاركة  تهمة 
�لعقلية  و�مل���وؤث���ر�ت  �مل��خ��درة  �مل���و�د  تهمة ح��ي��ازة 

�ل�شاد�س  و�أم���ا  وت��روي��ج��ه��ا  بها  �مل��ت��اج��رة  بق�شد 
�إىل �لتهم �لتي وجهت  �إ�شافة  �إليه  �أ�شندت  فقد 
ل�����ش��رك��ائ��ه ت��ه��م��ة �ل���ش��ت��ب��اه ب��ت��ع��اط��ي��ه��ا. وت��وج��ه 
لل�شلطات  و�لتقدير  بال�شكر  �لع�شمادوي  �للو�ء 
مثمنا   .. �مل��خ��در�ت  مبكافحة  �ملعنية  �ل�شعودية 
ل��ل��ق��ائ��م��ني ع���ل���ى �مل���ن���ف���ذ ت��ف��اع��ل��ه��م وحت��رك��ه��م 
بو��شطة  تلقوها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ل��وم��ات  �إث���ر  �ل�شريع 
�شابط �لرت��ب��اط �ل�����ش��ع��ودي يف دول���ة �لإم����ار�ت 
�لطيب مع زملئهم  وتعاونهم  ذلك  بخ�شو�س 
�لتي  �لعملية  ه��ذه  �إح��ب��اط  دب��ي يف  �شرطة  م��ن 
حجم  �إىل  بالنظر  و�لنوعية  بالكبرية  و�شفها 
�أفر�دها  و�حرت�فية  �ملادية  وقيمتها  �مل�شبوطات 

يف �لتهريب لهذه �ل�شموم.
�مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  مدير  و�أ���ش��اد 
ب�شرطة دبي بفريق �لعمل �ملنفذ للعملية و�لهمة 
�ل��ع��ال��ي��ة ل��ع��ن��ا���ش��ره م��ن ح��ي��ث ���ش��رع��ة حتركهم 
من  مكنهم  مم��ا  �لعالية  �ل�شرطية  وك��ف��اءت��ه��م 
�إلقاء �لقب�س على �ملتهمني جميعا قبل �أن ت�شل 

�شمومهم �إىل �أفر�د �ملجتمع وبخا�شة �ل�شباب.
و�أك�����د �أه��م��ي��ة ت���ع���اون وت��ك��ات��ف �مل��ج��ت��م��ع ممثل 
بجهاته �لر�شمية وموؤ�ش�شاته �خلا�شة مع �لإد�رة 
يف مو�جهة �أي ن�شاط �إجر�مي يت�شل باملخدر�ت 
..مو�شحا  وتعاطيا  وت��روي��ج��ا  وتهريبا  جت���ارة 
يف  �ملخت�شة  �لأمنية  �لقوى  جناحات  تعزيز  �أن 
�جلميع  بتعا�شد  م��ن��وط  �لآف����ة  ه���ذه  م��ك��اف��ح��ة 
معهم حتت مفهوم مبدئي لتهاون فيه هو درء 
�لوطن  و�ملدمرة للمخدر�ت عن  �ل�شلبية  �لآث��ار 
وحماية ثرو�ته �لوطنية �لب�شرية و�لقت�شادية 
م�شوؤولية  �مل��خ��در�ت  مكافحة  عملية  ك��ون  منها 
وط��ن��ي��ة تتطلب م�����ش��ارك��ة ج��م��ي��ع ق���وى و�أف����ر�د 

�ملجتمع.

•• عجمان ـ الفجر 

ت���ر�أ����س �ل��ع��م��ي��د �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ع��ب��د �هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي ن��ائ��ب ق��ائ��د ع��ام 
����ش���رط���ة ع���ج���م���ان-رئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة 
�للجنة  �ج��ت��م��اع  ب��ع��ج��م��ان  �مل���روري���ة 
�مل��روري��ة �ل���دوري ل��لإم��ارة، بح�شور 
�ل��رز�ق  �أح��م��د عبد  ك��ل م��ن �ملهند�س 
بالإنابة  �لد�ئرة  عام  مدير  �لعو�شي 
،و�ملقدم �شعيب عبد �هلل كاجور مدير 
،و�ملهند�س  و�ل���دوري���ات  �مل���رور  �إد�رة 
�لعو�شي  �ل���رز�ق  عبد  �أح��م��د  حممد 
�لتحتية  و�لبنية  �لطرق  �إد�رة  مدير 
،و�لنقيب فوؤ�د يو�شف �خلاجة مدير 
،و�ملهند�س  �لد�خلية  �لدوريات  فروع 
خ��ال��د ع��ب��د �ل��ك��رمي �لأح���م���د رئي�س 

بالد�ئرة،  �لكهربائية  �لأنظمة  ق�شم 
و�لتخطيط  �لبلدية  ب��د�ئ��رة  وذل���ك 

بعجمان.
ون���اق�������ش���ت �ل��ل��ج��ن��ة ج������دول �أع���م���ال 
�لج���ت���م���اع �ل������ذي ت�����ش��م��ن �ل��ع��دي��د 
�ل��ط��رق  ب��ح��ال��ة  �ملتعلقة  �لأم����ور  م��ن 
�لعامة و�أ�شباب �حلو�دث وملحظات 
�ل�شو�رع  بع�س  و�حتياجات  �جلمهور 
م��ن �ل�����ش��و�خ�����س �مل���روري���ة و�مل��ط��ب��ات 
و�لأن��������ف��������اق �خل����ا�����ش����ة ب����ال���������ش����و�رع 
ممر�ت  من  �ملزيد  و�إن�شاء  �لرئي�شية 
�حلو�دث  لإح�شائيات  وعر�س  �مل�شاة 
�مل�����روري�����ة خ�����لل �ل����ف����رتة �مل��ا���ش��ي��ة 
لل�شيار�ت  مو�قف  ،و�إن�شاء  و�أ�شبابها 
�ل�شيخ  �شارع  يف  �لبنوك  بع�س  خلف 
فيها  ت��وج��د  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��و�رع  خليفة 

ب��ن��وك ن��ظ��ر� حل��ال��ة �لزدح������ام �ل��ت��ي 
ت�����ش��ه��ده��ا ه����ذه �ل�������ش���و�رع ،وت���وف���ري 
�ملناطق  �ل�شرطة يف خمتلف  دوري��ات 
�أوقات  �إليها وتعديل  بح�شب �حلاجة 
�لإ�����ش����ار�ت �ل�����ش��وئ��ي��ة م��ع ب���دء �ل��ع��ام 
من  �لعديد  �إىل  ،بالإ�شافة  �لدر��شي 
�لأم����ور �خل��ا���ش��ة ب��احل��رك��ة �مل��روري��ة 

و�مللحظات حولها.
و�أ����ش���اد �ل��ع��م��ي��د �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ع��ب��د �هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة 
عجمان  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  نائب 
مبتابعات �شمو �ل�شيخ ر��شد بن حميد 
ومتابعات  �ل���د�ئ���رة  رئ��ي�����س  �لنعيمي 
�لعو�شي  �لرز�ق  �ملهند�س �حمد عبد 
�مل���دي���ر �ل���ع���ام ب���الإن���اب���ة وح��ر���ش��ه��م��ا 
للجنة  �لت�شهيلت  كافة  توفري  على 

للحفاظ  تو�شياته  ومتابعة  �ملرورية 
على �ل�شلمة �ملرورية على �لطرقات 
م��ع��رب��ا ع���ن ���ش��ك��ره �جل���زي���ل جل��ه��ود 
�مللحظات  كافة  متابعة  يف  �ل��د�ئ��رة 

�لتي تبديها �للجنة.
م����ن ج���ه���ت���ه �أك�������د �مل���ه���ن���د����س �أح���م���د 
ع��ب��د �ل�����رز�ق �ل��ع��و���ش��ي �مل��دي��ر �ل��ع��ام 
ب���الإن���اب���ة، ع�����ش��و �ل��ل��ج��ن��ة �مل���روري���ة 
و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  د�ئ����رة  ح��ر���س 
�مللحظات  كافة  ر�شد  على  بعجمان 
�خلا�شة باحلركة �ملرورية ومتابعتها 
م��ي��د�ن��ي��ا م��ث��م��ن��ا �جل���ه���ود �مل��ب��ذول��ة 
يف  �للجنة  و�أع�����ش��اء  رئي�س  قبل  م��ن 
خلدمة  ذلك  يف  �لد�ئرة  مع  �لتعاون 
و�شمان  ب���الإم���ارة  �ل��ع��ام��ة  �مل�شلحة 
�ل�������ش���لم���ة ع���ل���ى �ل�����ط�����رق. وخ����لل 

�لجتماع تبادل رئي�س �للجنة �لعميد 
وجهات  �لعو�شي  و�ملهند�س  �لنعيمي 
�لتعاون  تعزيز  حول  �ملختلفة  �لنظر 
و�لتن�شيق �لد�ئم ما بني د�ئرة �لبلدية 
و�إد�رة  عجمان  و�شرطة  و�لتخطيط 
�للجنة  ت��و���ش��ي��ات  م��ت��اب��ع��ة  �مل����رور يف 
ب�������ش���اأن �ل���ط���رق و�حل����رك����ة �مل���روري���ة 
عليها ور�شد �حتياجاتها وخا�شة ما 
�ملطبات ومم��ر�ت  ع��دد  ب��زي��ادة  يتعلق 
�مل�������ش���اة ل��ل��ح��د م����ن �حل���������و�دث ع��ل��ى 
�لطرق و�لتوقيت �خلا�س بالإ�شار�ت 
�ل�����ش��وئ��ي��ة و�ل�������ش���و�خ�������س �مل���روري���ة 
�ل�����ش��و�رع  لبع�س  �لتو�شعة  و�أع���م���ال 
و�لتو�شيات �خلا�شة مبخاطبة وز�رة 
�إن�شاء  �أهمية  ب�شاأن  �لعامة  �لأ�شغال 
نفق على �شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

و�ملويهات  �لتلة  �شكان  على  للت�شهيل 
من  وغريها  �ل���زور�ء  �شارع  ،ومقابل 

بو�شعية  �ل��ع��لق��ة  ذ�ت  �ل��ت��و���ش��ي��ات 
�أج��ه��زة �ل����ر�د�ر و�ل���دوري���ات وغريها 

�لعلقة  ذ�ت  �مل�����ش��رتك��ة  �لأم����ور  م��ن 
باللجنة �ملرورية.

اجتماع اللجنة املرورية بعجمان يو�ضي بزيادة عدد املطبات وممرات امل�ضاة

�ضرطة دبي تلقي القب�س على ع�ضابة لتهريب املخدرات بحوزتها 5 ر1 مليون قر�س كبتاجون 

•• دبي-وام:

قررت �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء تقدمي �خلدمات 
جلمهورها من �ملتعاملني يف �أيام �ل�شبت من كل �أ�شبوع 
يف ك��ل م��ن م��رك��زي ع��ج��م��ان و�ل��ن��خ��ي��ل ب��ر�أ���س �خليمة 
وذل����ك م���ن �ل�����ش��اع��ة �ل��ث��ام��ن��ة ���ش��ب��اح��ا وح��ت��ى �ل�����ش��اع��ة 
�لو�حدة من بعد �لظهر �إعتبار� من يوم �ل�شبت �ملقبل. 
بهدف  �لهيئة  �ملبذولة من  �إط��ار �جلهود  يف  ذلك  ياأتي 
ملتعامليها وكذلك ت�شهيل  �ملقدمة  �لرتقاء باخلدمات 
�ل�شبت  ي��وم  ي��ك��ون  �ل��ذي��ن  �ملتعاملني  م��ن  �لكثري  على 
عطلة بالن�شبة �إليهم كما �أن من �شاأنها تخفيف �ل�شغط 
ب�شورة كبرية على بقية �أيام �لأ�شبوع يف �ملر�كز �ملذكورة 
�لت�شال  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�شم�شي  خليل  حممد  وق���ال   .
و�ملاء  للكهرباء  �لحتادية  �لهيئة  �ن  بالهيئة  �ملوؤ�ش�شي 
ممثلة يف د�ئرة خدمة �ملتعاملني تبذل ق�شارى جهدها 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �مل�شاعي  وترجمة  عملها  �آل��ي��ات  لتطوير 

مقابلة متطلبات �جلمهور و�لت�شهيل عليهم.
و�أ�����ش����اف �أن �خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة ع���رب م���ر�ك���ز خ��دم��ة 
�ملتعاملني يف �لإمار�ت �ل�شمالية تت�شمن طلبات تو�شيل 
�إ�شد�ر  خدمة  وكذلك  �ملياه  تو�شيل  وطلبات  �لكهرباء 

���ش��ه��ادة خ��ل��و �لأر�����ش���ي م��ن �خل��دم��ات وخ��دم��ة �عتماد 
�لعد�د�ت  و�مل��اء وخدمات  �لكهرباء  لكل من  �ملخططات 
من نقل وتغيري وفح�س وخدمة �إ�شد�ر �شهاد�ت بر�ءة 
و�مل��اآمت  �لأف��ر�ح  �لكهرباء خليم  تو�شيل  �لذمة وخدمة 
و�لزينة �إىل جانب تفعيل �خلدمة بعد �شد�د �لتاأمينات 
وحتديث �لبيانات للم�شتاأجرين وطلبات �لقطع �لد�ئم 
�لفو�تري  و�شد�د  �ملتعاملني  بيانات  وحتديث  �ملوؤقت  �أو 
و�ل�شتعلم عن �لفو�تري . و�أو�شح �ل�شم�شي �أن �لهيئة 
�لحتادية للكهرباء و�ملاء وفرت خلل �لفرتة �لأخرية 
عدة قنو�ت للم�شتهلكني ت�شهيل عليهم حيث مت موؤخر� 
351 جهاز�  لت�شبح  �لآيل  �ل��دف��ع  �أج��ه��زة  ع��دد  زي���ادة 
م��وزع��ة ع��ل��ى جميع �إم�����ار�ت �ل��دول��ة ي��ت��م م��ن خللها 
ت��ق��دمي خ��دم��ات �ل���ش��ت��ع��لم ع��ن �ل��ف��ات��ورة وحت�شيل 
�لكهرباء و�ملاء و�شد�د ر�شوم  ��شتهلك خدمتي  فو�تري 
للم�شتهلكني  ميكن  ذل��ك  عن  ف�شل   .. �خلدمة  �إع���ادة 
مكاتب  مثل  منافذ  ع��دة  ع��رب  �ل�شتهلك  ر���ش��وم  دف��ع 
�لأن�شاري لل�شر�فة ف�شل عن  �لإم��ار�ت وف��روع  بريد 
�لرئي�شية  �مل��ع��روف��ة و�مل��ك��ات��ب  �ل��ب��ن��وك  جم��م��وع��ة م��ن 
 36 �إىل  عددها  ي�شل  و�لتي  للهيئة  �لتابعة  و�لفرعية 

مكتبا . 

•• دبي-الفجر: 

�ملتخ�ش�شة  �لكلية  �لأ���ش��ن��ان،  ل��ط��ب  دب���ي  كلية  رح��ب��ت 
بتدري�س طب �لأ�شنان يف مدينة دبي �لطبية، بالدفعة 
�لدفعة  ه��ذه  �حتوت  �جل��دد. حيث  �لطلبة  �لثانية من 
ماج�شتري  ب��ر�م��ج  بخم�شة  �ل��ت��ح��ق��و�  طبيباً   26 ع��ل��ى 
�لكلية  تعزز  وب��ذل��ك  خمتلفة،  تخ�ش�شات  يف  معتمدة 
مكانتها ك��م��رك��ز ر�ئ���د م��ع��رتف ب��ه يف جم���ال �ل��رب�م��ج 
�لتعليمية و�لبحث و�ملمار�شة �ل�شريرية لطب �لأ�شنان. 
بر�مج ماج�شتري يف تخ�ش�شات خمتلفة  �لكلية  وتوفر 
يف طب �ل�شنان مدتها ثلث �شنو�ت تت�شمن �لتدريب 
هذه  تتيح  كما  �لتخ�ش�شي.  �مل�شتوى  على  �ل�شريري 
�ملتخ�ش�شة  للمتحانات  منا�شباً  حت�����ش��ري�ً  �ل��رب�م��ج 
�ملعتمدة عامليا مبا يف ذلك �متحان �شهادة ع�شوية �لكلية 

�مللكية للجر�حني يف �أدنربه.
�مللتحقني  �جل����دد  ب��الأط��ب��اء  �ل��رتح��ي��ب��ي  �ل��ع��ر���س  ويف 
ب��رب�م��ج �ل��ت��خ�����ش�����س، ق���ال م����رو�ن ع��اب��دي��ن، �لرئي�س 
�لتنفيذي ملدينة دبي �لطبية: تعد مدينة دبي �لطبية 
م��رك��ز�ً دول��ي��اً م��ع��روف��اً يف خ��دم��ات �ل��رع��اي��ة �ل�شحية 
�لطبية  و�ل��ب��ح��وث  �لتعليم  ب��ت��وف��ري  وت��ل��ت��زم  �مل��ت��م��ي��زة، 
للتّميز،  �لخت�شا�شية  م��ر�ك��زه��ا  خ��لل  م��ن  �ملخت�شة 
مر�كزنا  يف  ون��ويل  �لأ�شنان.  لطب  دب��ي  كلية  فيها  مبا 
�لطبية �هتماماً كبري�ً بتطبيق �ملعايري �لعاملية �ملعتمدة 
يف �لتعليم �لطبي، كما �أننا نعمل با�شتمر�ر على تطوير 
قطاع رعاية �شحية متخ�ش�س يف دولة �لإمار�ت. وكلية 

ذل��ك، فهي مركز  �لأ���ش��ن��ان خ��ري مثال على  دب��ي لطب 
�أف�شل �لخت�شا�شيني يف  طبي متقدم ي�شم بع�شاً من 
�لعامل يف هذ� �ملجال. وي�شرنا �لرتحيب باأطباء �لدفعة 

�لثانية يف �لكلية. 
ك��م��ا رح��ب��ت �ل��ك��ل��ي��ة ب��ان�����ش��م��ام �ل��دك��ت��ورة خ��ول��ة حميد 
�لدر��شي �جلديد، حيث  �لف�شل  كادرها يف  �إىل  بالهول 
�شت�شغل من�شب مدير �لعمليات �لإكلينيكية. و�شتتوىل 
�لدكتورة بالهول م�شوؤولية تنظيم �لعمليات �ل�شريرية 

ورعاية �ملر�شى يف �لكلية. 
وج���رى ح��ف��ل ����ش��ت��ق��ب��ال �ل��ط��ل��ب��ة يف جم��م��ع حم��م��د بن 
مدينة  يف  �ملتخ�ش�س  �ملجمع  �لطبي،  �لأك��ادمي��ي  ر��شد 
دبي �لطبية، و�ل��ذي ي�شم ع��دد�ً من �ملر�فق �لتي تعزز 
بدورها بر�مج �لتعليم �ل�شحي و�ملهمة �لبحثية ملدينة 

دبي �لطبية. 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ع��ام��ر �شريف،  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  ب���دوره، 
لقطاع �لتعليم يف مدينة دبي �لطبية: ي�شرنا �لرتحيب 
�لطلبة �جل��دد يف كلية دبي لطب  �لثانية من  بالدفعة 
�لأ�شنان. وقد و�شعت مدينة دبي �لطبية �لتعليم ن�شب 
ثقة  على  ونحن   .2013 للعام  خططها  �شمن  عينها 
باأن توفرينا لكلية طب �أ�شنان متخ�ش�شة متنح بر�مج 
كبري  �أث���ر  لها  �شيكون  بها  م��ع��رتف  متميزة  �أك��ادمي��ي��ة 
بتعزيز مكانة مدينة دبي �لطبية كمركز طبي تعليمي 
�شنو��شل تقدمي  ذل��ك،  وب��ال��ت��و�زي مع  م��ع��روف.  عاملي 
مو�هب  بتطوير  �لرئي�س  هدفنا  �إىل  للو�شول  �لدعم 

طبية متخ�ش�شة يف �ملنطقة. 

احتادية الكهرباء واملاء تقدم خدماتها يوم ال�ضبت من 
كل اأ�ضبوع يف مركزي عجمان والنخيل يف راأ�س اخليمة

كلية دبي لطب الأ�ضنان ترحب بالدفعة 
الثانية من الطلبة اجلدد

••ال�صارقة-الفجر:

تعرف �لنا�شئة �مل�شاركون يف فعاليات م�شروع 
�لنخبة للتاأهيل �لأكادميي و�لوظيفي، �لذي 
تنظمه �لإد�رة �لعامة ملر�كز �لنا�شئة �إحدى 
�لأ���ش��رة،  ل�شوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  موؤ�ش�شات 
ب��رع��اي��ة م��و����ش��لت �لإم�������ار�ت، وب��ال��ت��ع��اون 
�لق�شائية  و�ل��در����ش��ات  �لتدريب  معهد  م��ع 
دولة  يف  �لق�شائي  �لنظام  �إىل  �ل�شارقة،  يف 
�شعادة  قدمها  تدريبية  دورة  يف  �لإم�����ار�ت، 
�لكمايل  حممود  حممد  �لدكتور  �مل�شت�شار 
م���دي���ر ع����ام م��ع��ه��د �ل���ت���دري���ب و�ل���در�����ش���ات 
�لق�شائية بال�شارقة، يف مقر �ملعهد ، بعنو�ن 

�لنظام �لق�شائي وت�شكيل �ملحاكم . 
وناق�س �مل�شت�شار �لكمايل مع نا�شئة �لنخبة 
و�ملحلية  �لحتادية  �لقو�نني  �إ�شد�ر  كيفية 
م�شري�ً �إىل �أنه يتم تطبيق �لقو�نني �ملحلية 
�لحت��ادي، وتطرق  �لت�شريع  يف حالة غياب 
�إىل ت�شكيل �ملحاكم و�ملهام و�لأدو�ر �خلا�شة 

بكل من�شب ق�شائي، هذ� �إىل جانب تقدمي 
ب�شكل  �لق�شائي  للنظام  تف�شيلياً  ���ش��رح��اً 

عام.
وث��م��ن �مل�����ش��ت�����ش��ار �ل��ك��م��ايل جت��رب��ة م��ر�ك��ز 
تنظيمها  عرب  نوعها  من  �لفريدة  �لنا�شئة 
مل�����ش��روع �ل��ن��خ��ب��ة، م��و���ش��ح��اً �أن دل��ي��ل جن��اح 
عديدة  ل�شنو�ت  ت��ك��ر�ره  يف  يكمن  �مل�����ش��روع 
و�أع��رب  ومتطور،  ممنهج  باأ�شلوب  متتالية 
�لتدريب  بتعاون معهد  �شعادته وفخره  عن 
و�لدر��شات �لق�شائية يف تنفيذ هذ� �مل�شروع 
م�����ش��ري�ً �إىل �أن���ه ق��د مت ه���ذ� �ل��ع��ام �إ���ش��اف��ة 
ب��ع�����س �ل�������دور�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة و�مل��ح��ا���ش��ر�ت 
�ل���ت���وع���وي���ة �ل���ت���ي ت����رثي �مل����خ����زون �مل��ع��ريف 
وت�شهم  �لقانون  بثقافة  �مل�شاركني  للنا�شئة 
يف ترغيبهم يف �لإقبال على در��شة تخ�ش�س 
�ملرحلة  �أع��ت��اب  على  وه��م  خا�شة  �ل��ق��ان��ون، 
�جلامعية، ملا لهذ� �لتخ�ش�س من �أهمية يف 

�شتى نو�حي وجمالت �حلياة. 
�مل�شاركني  �ل�شباب  بتميز  �لكمايل  �أ�شاد  كما 

�ل�شتيعاب  �لعالية يف  وقدر�تهم  �مل�شروع  يف 
جديد  ماهو  ك��ل  لتعلم  �ل��ت��ام  و��شتعد�دهم 
بنف�شه  مل�شها  �لتي  �جل��ادة  مناق�شاتهم  عرب 
�أ�شئلتهم  �إىل جانب طرح  خلل لقاءه بهم، 

�ملتعددة و�ملهمة يف �ملجال �لقانوين. 
�لنخبة  ن��ا���ش��ئ��ة  ن��اق�����س  �ل�����ش��ي��اق  ن��ف�����س  ويف 
م���ه���ار�ت ت��ط��وي��ر �ل����ذ�ت م��ع �لأ���ش��ت��اذ و�ئ��ل 
تدريب  مبعهد  �ملحا�شر  �حل��م��ارن��ة  حممد 
�ل�����ش��رط��ة �ل��ت��اب��ع ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 
�أقيمت  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  يف  وذل���ك  �ل�����ش��ارق��ة، 
�لق�شائية  و�ل��در����ش��ات  �ل��ت��دري��ب  معهد  يف 

بال�شارقة.
على  �ل����دورة  خ��لل  �لنخبة  نا�شئة  وت���درب 
�إ���ش��اف��ة �إىل �شبل  �أ���ش��ال��ي��ب ت��ط��وي��ر �ل����ذ�ت، 
�إب���ر�ز  �لتميز و�لإب�����د�ع �ل��ذ�ت��ي م��ن خ���لل 
من  و�لتخل�س  �لإيجابية  و�لطباع  �ل�شفات 
�ل�شلبيات، هذ� �إىل جانب تعريف �مل�شاركني 

باأهمية �لوقت وخ�شائ�شه وطرق ت�شنيفه.
ويقول �لنا�شئ عبد �هلل حممد �لكمايل �أحد 

خلل  م��ن  �كت�شبت  �مل�����ش��روع،  يف  �مل�شاركني 
�لدورة �لكثري من �لفو�ئد ومن �أهمها كيف 
�لتي  �ل�شفات  �أه��م  جانب  �إىل  ذ�ت���ي،  �أط���ور 
بينها  من  و�لتي  �لقائد  يف  تتوفر  �أن  يجب 
�لر�شالة، و�حلكمة  باأهمية  �حلزم، و�ل�شعور 
و�لن�شاط،  �حليوية  عن  ف�شًل  و�لب�شرية، 
م��ه��ار�ت  ج��ان��ب  �إىل   ، �ل��ق��وي��ة  و�ل�شخ�شية 

�لت�شال و�لتخاطب.
و�لنا�شئ  �ملتميز  �لطالب  يوؤكد  جهته  وم��ن 
�مل����ث����ايل يف �مل���������ش����روع ���ش��ع��ي��د ع���ل���ي حم��م��د 
�لتجديد  تعلم مهار�ت  �ل��و�يل على �شرورة 
و�ل��ت��ط��وي��ر �ل��ت��ي ت�����ش��ه��م يف �إع������ادة جت��دي��د 
 : و�أ�شاف  �ملجتمع  �لفرد يف  ون�شاط  حيوية 
لقد ��شتفدت كثري�ً من دورة مهار�ت تطوير 
و�لإب���د�ع  �لتميز  �شبل  منها  وتعلمت  �ل��ذ�ت 
�ل��ت��ي ت��خ�����ش��ع مل��ج��م��وع��ة م���ن �ل��ق��و�ع��د من 
�ملدى،  �أه��د�ف بعيدة  �لرغبة، وو�شع  �أهمها 
و�ملرونة و�ل�شتمر�رية، وكيفية �لتعامل مع 

�لإخفاق و�لف�شل. 

 نا�ضئة النخبة يتعرفون اإىل النظام الق�ضائي لدولة الإمارات

•• الفجرية-وام: 

��شتقبل �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية �م�س يف مكتبه 
يف �لديو�ن �لأمريي..�ل�شيد روبرت وولر قن�شل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية لدى �لدولة 
�لذي قدم لل�شلم على �شموه. وتبادل �شمو ويل عهد �لفجرية خلل �للقاء مع �لقن�شل 
�لأمريكي �حلديث حول علقات �ل�شد�قة بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وبلده يف 

خمتلف �ملجالت. ح�شر �للقاء �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب �شمو ويل �لعهد . 

ويل عهد الفجرية ي�ضتقبل 
القن�ضل الأمريكي

اإدارة مراكز الأطفال تنتهي من املرحلة الثانية من حتكيم جائزة الإبداع الأدبي 
•• ال�صارقة-وام: 

�نهت �إد�رة مر�كز �لأطفال يف �ل�شارقة - �إحدى �إد�ر�ت �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة - �ملرحلة �لثانية لتحكيم جائزة 
�لإبد�ع �لأدبي يف دورتها �لثامنة لعام 2013م حيث �شيتم �إجر�ء �ملقابلت للم�شاركني يوم �خلمي�س �ملقبل . وتت�شمن 
�جلائزة �لتي ت�شتهدف جميع �لأطفال �ملو�طنني و�ملقيمني يف �لدولة جمالني هما كتابة �خلاطرة وهو موجه للفئة 
�لعمرية من 10 �إىل 15 �شنة و كتابة �لق�شة �لق�شرية و�لذي ي�شتهدف فئتني �لأوىل من 10 �إىل 12 �شنة و�لثانية 
من 13 �إىل 15 �شنة . وحظيت �جلائزة مب�شاركة ثمانني م�شاركا .. وبلغ عدد �ملر�شحني للمرحلة �لثانية �لذين مت 
�لإد�رة  �أنهت  �أن  �ملرحلة بعد  . وتاأتي  78 م�شاركا وم�شاركة  �لت�شفيات �لأوىل يف جميع فئات �جلائزة  �ختيارهم من 
�ملرحلة �لأوىل من حتكيم �جلائزة وفرز �لأعمال �مل�شاركة و�ختيار �ملطابقة منها ملعايري و�شروط �جلائزة من قبل جلنة 
حتكيم خمت�شة يف جمال �أدب �لطفل ثم حتديد �لفائزين يف �جلائزة و�إعلن �أ�شمائهم . يذكر �أن �لإد�رة ت�شعى من 
خلل هذه �جلائزة �ل�شنوية �لتي تتو��شل يف عامها �لثامن �إىل ت�شجيع �ملوهوبني من �لأطفال يف جمال �لإبد�ع �لأدبي 

و�إذكاء روح �ملناف�شة �ل�شريفة وتعزيز ما لدى �لأطفال من ملكات �أدبية و�إظهارها .
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حتت رعاية القائد العام 

�ضرطة راأ�س اخليمة تكرم الطالب امل�ضاركني يف برنامج اأ�ضدقاء ال�ضرطة

تكرم الفائز اأمام اأ�سرته

�ضرطة راأ�س اخليمة تطلق مبادرة ) �ضكرا اأنت مثايل ( 

بلدية راأ�س اخليمة تطبق الربط الإلكرتوين الداخلي

وافد ميثل اأمام املحكمة ب�ضرقة جوال

�ضحة دبي تنظم حملة وا�ضعة لتوعية الراغبني باحلج هذا العام

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

حت����ت رع����اي����ة ق���ائ���د ع�����ام ���ش��رط��ة 
حممد  �لعميد  ك��رم  �خليمة  ر�أ����س 
�لعام  �لقائد  نائب  حممد  �لنوبي 
ل�����ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ع���دد� من 
ط�����لب �مل�����د�ر������س �مل�������ش���ارك���ني يف 
برنامج �أ�شدقاء �ل�شرطة وذلك يف 
�أم�س  �شباح  �لربنامج  ختام  حفل 
�ل��ث��لث��اء و�ل�����ذي �أق���ي���م يف رح���اب 
�ل�����ش��رط��ة بح�شور  ���ش��ب��اط  ن����ادي 
ع���دد م��ن ���ش��ب��اط �ل��ق��ي��ادة �لعامة 
ل�����ش��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة و�أول���ي���اء 
�لأم���������ور و�مل���������ش����رف����ني. وت�����ش��م��ن 
من  تنظيمه  مت  �ل���ذي  �ل��ربن��ام��ج 
و�ل��ع��لق��ات  �لإع������لم  �إد�رة  ق��ب��ل 
�لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة خلل 
�ل���ف���رتة م���ن 12 م���ن �أغ�����ش��ط�����س 
وح���ت���ى 3 م���ن ���ش��ب��ت��م��رب �جل����اري 
�لتثقيفية  �مل��ح��ط��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�شرطة  عام  قائد  لتوجيهات  تنفيذ� 
�مل���رور  �إد�رة  �أط��ل��ق��ت  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة 
و�لدوريات بالإد�رة �لعامة للعمليات 
ر�أ������س �خليمة  ���ش��رط��ة  �مل��رك��زي��ة يف 
مثايل(  �شائق  �أن���ت  �شكر�ً   ( م��ب��ادرة 
و�ل����ت����ي ت���ه���دف ل��ت��ق��ل��ي��ل �حل������و�دث 
�لناجمة عنها من خلل  و�لأ���ش��ر�ر 
حفز �ل�شائقني على �لتعامل مبثالية 
�أث���ن���اء �ل�����ش��ري ع��ل��ى �ل��ط��رق . وق��ال 
مدير  �لنقبي  �شعيد  �أح��م��د  �مل��ق��دم 
�أن  �إد�رة �ملرور و�لدوريات بالإنابة : 
�لعمل يف تطبيقها  بد�أ  �لتي  �ملبادرة 
���ش��ه��ر �شبتمرب  ب���د�ي���ة  �ع��ت��ب��ار� م���ن 
�جلاري حتر�س على تكرمي �ل�شائق 
�مل���ث���ايل �ل�����ذي ي��ظ��ه��ر ح��ر���ش��ا على 
بثقافة  ويتمتع  و�لخ��ري��ن  �شلمتة 
�لمتثال للقو�نني �ملرورية مو�شحا 

�لهادفة  �ل��رب�م��ج  وتنفيذ  �لطلبة 
ب��اإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة عمل  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
وتثقيف  �لأمنية  �لأجهزة  وح��د�ت 
�ملجتمع �ملحلي �أمنيا وتعزيز ثقافة 
�ل���ت���ع���اون م���ع رج�����ال �لأم�������ن  من 
�لنوبي  حممد  �لعميد  �أك��د  جانبه 
مكت�شبات  ��شتثمار  ���ش��رورة  على 
�ل��ربن��ام��ج و�أن�����ش��ط��ت��ه �ل��غ��ن��ي��ة من 
و�ل���ش��ت��ف��ادة  �لطلبة  �أب��ن��ائ��ن��ا  ق��ب��ل 
�لأمنية  �ملعلومات  م��ن  �لق�شوى 
�ل��ت��ي �أع��ط��ي��ت ل��ه��م خ���لل ف��رت�ت 
�ل��ربن��ام��ج م��وؤك��د يف �ل��وق��ت ذ�ت��ه 
على �أن وز�رة �لد�خلية حتر�س كل 
ب�شريحة  �له��ت��م��ام  على  �حل��ر���س 
فر�غهم  �أوقات  و��شتثمار  �لطلب 
بالنفع لهم وملجتمعهم  مبا يرجع 
�أم���ل���ني �أن ن��ك��ون ع��ل��ى م��وع��د مع 
�منيا ومدرك  و�ع��ي ومثقف  جيل 
مبا حوله من �أخطار حتدق به يف 

�أوقات �لفر�غ .

�حلو�دث و�ملخالفات �ملرورية . وقال 
مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات بالإنابة 
�ن �لفائز بلقب �ل�شائق �ملثايل لهذ� 
حممد  �هلل  عبد  �ملو�طن  هو  �ل�شهر 
ر��شد ح�شنوه و �حلا�شل على رخ�شة 
1975م، ويحظى  �لقيادة منذ عام 
�لتقيد  و  ب��الل��ت��ز�م  �مل����روري  �شجله 

بالأنظمة و �لقو�عد �ملرورية. 
�ملبادرة  هذه  باأن  �لنقبي  و�أكد�ملقدم 
ت���اأت���ي م���ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���س �ل��ق��ائ��د 
�ل���ع���ام ل�����ش��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة على 
�أف��ر�د �ملجتمع من �ملو�طنني  تكرمي 
����ش���ع���وره���م  ت���غ���ذي���ة  و�مل����ق����ي����م����ني، و 
ق�شايا  جت��اه  �لوطنية  بامل�شوؤولية 
�إميانهم  زي��ادة  كذلك  و  جمتمعهم، 
ب��ح��ت��م��ي��ة �ل���ت���ك���ات���ف ب����ني �ل�����ش��رط��ة 
لتحقيق  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�������ر�د  ك���اف���ة  و 
ل�شعار  تطبيقاً  و  �لأم����ن  منظومة 

�ل�شرطة �ملجتمعية.

للطلب  �أع��دت  �لتي  و�ملعلوماتية 
�ملجتمع  ب��ني  ت��ع��اون  ث��م��رة  لتكون 
و�أج���ه���زة �ل�����ش��رط��ة و ل��ي��وؤك��د دور 

�ل�شرطة �ملجتمعية يف �لتو��شل مع 
وتعزيز  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  جميع 
�ل�����ش��ر�ك��ة م���ع �مل���و�ط���ن وت��اأه��ي��ل��ه 

و�إ����ش���ر�ك���ه يف م��ك��اف��ح��ة �جل��رمي��ة 
ون�����ش��ر �ل���وع���ي �لأم���ن���ي وت��و���ش��ي��ح 
م��ف��ه��وم �ل��ت��وع��ي��ة �مل����روري����ة ل��دى 

�ن �لتكرمي �شيكون يف منزل �ل�شائق 
لفتة  يف  �أ�شرته  �أف���ر�د  و�أم���ام  �لفائز 
ت��ه��دف لط��ف��اء ج��و م��ن �ملحبة بني 
�ل�����ش��رط��ة و�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع . وت��اب��ع 

: م���ن �أج����ل حت��دي��د �ل�����ش��ائ��ق �ل���ذي 
�ملت�شمن  �ملبادرة  �شعار  عليه  ينطبق 
ل��ع��ب��ارة ) ���ش��ك��ر� �أن����ت ���ش��ائ��ق مثايل 
�مل��رور  �إد�رة  م��ن  جلنة  تكليف  مت   )

و�ل����دوري����ات ل��ت��ت��وىل م��ه��م��ة حتديد 
ذل����ك �ل�����ش��ائ��ق �ل����ذي ت��ن��ط��ب��ق عليه 
�ل�شروط �ملتمثلة يف �ن يكون �شجله 
نا�شعا وخ��ال��ي��ا مت��ام��ا من  �مل����روري 

مرور اأبوظبي تطلق حملة �ضالمة الطالب م�ضوؤولية اجلميع

اأ�ضرار املخدرات حما�ضرة توعوية ملنت�ضبي نادي احلمرية تنظمها �ضرطة ال�ضارقة

•• اأبوظبي-وام:

و�ل��دوري��ات  �مل���رور  مديرية  تطلق 
ح��م��ل��ة   .. �أب����وظ����ب����ي  ����ش���رط���ة  يف 
�شلمة �لطلب م�شوؤولية �جلميع 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع جم��ل�����س �أب��وظ��ب��ى 
�لثامن من  ي��وم  وذل��ك   .. للتعليم 
مدر�شة  يف  �جل��اري  �شبتمرب  �شهر 
�لعميد  وق����ال   . �أ  خليفة  م��دي��ن��ة 
م��ه��ن��د���س ح�����ش��ني �ح��م��د �حل��ارث��ى 
و�ل��دوري��ات  �مل���رور  مديرية  مدير 
ب�����ش��رط��ة �أب�����وظ�����ب�����ي..�إن �حل��م��ل��ة 
�شر�ئح  جميع  �إ����ش���ر�ك  ت�شتهدف 
�مل��در���ش��ة  دور  ت��ع��زي��ز  و  �مل��ج��ت��م��ع 
و�أولياء �لأمور و�لهيئات �لتعليمية 
و�لإد�ري�����������ة و����ش���ائ���ق���ي �حل���اف���لت 
�مل���در����ش���ي���ة مب���ا ي�����ش��ه��م يف ت��وف��ري 
خلل  للطلب  �ملرورية  �ل�شلمة 
�لعام �لدر��شي �جلديد . جاء ذلك 
خ����لل �مل���وؤمت���ر �ل�����ش��ح��ف��ي �ل���ذي 
حممد  بح�شور  ب��امل��دي��ري��ة  ع��ق��ده 
�لتنفيذي  �ملدير  �لظاهري  �شامل 
لقطاع �لعمليات �ملدر�شية مبجل�س 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وي��و���ش��ف علي 
للعلقات  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �لرئي�شي 

ب�شورة ع�شو�ئية �أمام �ملد�ر�س مما 
يت�شبب يف �زدح��ام م��روري م�شري� 
�إىل �أنه �شيتم توزيع ر�شائل توعية 
م����روري����ة لأول����ي����اء �لأم�������ور ب��ق��وم 
�ل��ط��لب  �أب��ن��ائ��ه��م  ل��ه��م  بت�شليمها 
ك���م���ا ت�����ش��ت��ه��دف �حل���م���ل���ة ت��ع��زي��ز 
�لتو��شل مع �لقطاع �لتعليمي من 
خلل تنظيم نحو 200 حما�شرة 
ل���ل���ط���لب و�ل�������ش���ائ���ق���ني وم�����ش��ريف 
�حلافلت �ملدر�شية بجانب طباعة 
ت��وع��ي��ة  م���ط���ب���وع���ات  �أل������ف   150
تلوين  وكتب  برو�شور�ت  تت�شمن 
مرورية  و�ألعاب  هد�يا  �إىل  �إ�شافة 
وح��ق��ائ��ب م��در���ش��ي��ة وغ���ريه���ا من 
وقال  �لأخ���رى.  �ملدر�شية  �لأدو�ت 
�ل��ع��ام  �إن����ه �شيتم خ���لل  �حل���ارث���ي 
�حلايل طرح �لعديد من �ملبادر�ت 
�ل���ت���وع���وي���ة �جل����دي����دة �ل���ت���ي ي��ت��م 
�لفطيم  �شركة  ب��رع��اي��ة  تنفيذها 
لل�شيار�ت وت�شتمر على مد�ر �لعام 
�أبوظبى  م��رور  برنامج  من خ��لل 
للحد م��ن �حل���و�دث �مل��روري��ة معا 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 
�ل� في�س بوك و�لتوتري و�ليوتيوب 
�مل��روري  �ل��وع��ي  �إىل ن�شر  وت��ه��دف 

�لعمليات  لقطاع  �لتتفيذى  �ملدير 
�ملدر�شية مبجل�س �أبوظبى للتعليم 
ب��ال�����ش��ر�ك��ة ب���ني ���ش��رط��ة �ب��وظ��ب��ي 
على  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س 
كان  مم��ا  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  م��د�ر 
م�شتوى  رف���ع  يف  �ي��ج��اب��ي  دور  ل��ه 
�ل�شلمة  وتوفري  �مل���روري  �لوعي 
�مل����روري����ة يف �ل���ق���ط���اع �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
ل���وق���اي���ة �ل���ط���لب م���ن �حل�����و�دث 
�ملرورية وما ينتج عنها من وفيات 
�ل��ظ��اه��ري  و�أك����د  بليغة  و�إ���ش��اب��ات 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ى  جمل�س  ح��ر���س 
�لتعليمي  �لقطاع  دور  تعزيز  على 
�ل�����رتب�����وي يف ع��م��ل��ي��ة  و�مل������ي������د�ن 
�لتوعية �ملرورية وذلك من خلل 
ت�����ش��ج��ي��ع �مل�����د�ر������س ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل 
وتنمية �أن�شطتها يف جمال �لتوعية 
�ملرورية مبا يعزز �جلهود لتوفري 
�آم��ن��ة وم�����ش��ت��د�م��ة.  بيئة م��روري��ة 
جم��ل�����س  �أن  �ل�����ظ�����اه�����ري  وق���������ال 
�بوظبي  و�شرطة  للتعليم  �أبوظبى 
�لتوعية  باإطلق بر�مج  �شيقومان 
�جلديد  �ل��در����ش��ي  للعام  �مل��روري��ة 
يوم �لأحد �ملقبل يف مدر�شة مدينة 
�لح��ت��ف��ال  وي��ت�����ش��م��ن   .. �أ  خليفة 

�ل���ف���ط���ي���م. و�أك�����د  �حل���ك���وم���ي���ة يف 
�مل���روري���ة  �ل�����ش��لم��ة  �أن  �حل���ارث���ى 
لأب��ن��ائ��ن��ا �ل���ط���لب لت��خ��ت�����س بها 
جهة و�ح��دة يف �ملجتمع و�إمن��ا هي 
و�ج��ب  �أن  ح��ي��ث  متكاملة  عملية 
�لأ�شرة يرتكز يف رعايتهم للأبناء 
للحو�دث  �لتعر�س  من  ووقايتهم 

�ملرورية .
.ك���م���ا ي��ت��ب��ل��ور و�ج�����ب �مل���در����ش���ة يف 
رف����ع م�����ش��ت��وى �ل��ث��ق��اف��ة �مل���روري���ة 
�لنتباه  عموما  �ل�شائقني  وع��ل��ى 
و�لنتباه  �لطريق  على  و�حلر�س 
ل��ل��ط��لب �ل��ذي��ن ي��ك��رث ت��و�ج��ده��م 
على �لطرقات خلل فرتة �لدو�م 
�ل��در����ش��ي يف �ل�����ش��ب��اح وف���رتة بعد 
���ش��رط��ة  �أن  و�أ�����ش����اف   . �ل���ظ���ه���رية 
�أبوظبى �أعدت خطة �شاملة لتوفري 
خلل  للطلب  �ملرورية  �ل�شلمة 
�ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �جل��دي��د تت�شمن 
ت��ك��ث��ي��ف �ل����دوري����ات �مل���روري���ة على 
م��ن��اط��ق �لزدح�����ام �مل���روري���ة ح��ول 
و�لعني  �بوظبي  بكل من  �مل��د�ر���س 
�أول��ي��اء  ..وح���ث  �لغربية  و�ملنطقة 
�أم������ور �ل���ط���لب �ل���ذي���ن ي��ق��وم��ون 
ب��ت��و���ش��ي��ل �أب��ن��ائ��ه��م ع���دم �ل��وق��وف 

بني جميع فئات �ملجتمع. و�أ�شار�إىل 
�أن �ملبادر�ت �جلديدة ت�شمل �إطلق 
جلميع  للطلب  م��روري��ة  م��ب��ادرة 
�مل���ر�ح���ل �ل��در����ش��ي��ة وت���ه���دف �إىل 
و�إدر�كهم  �إ�شر�كهم ورفع ثقافتهم 
مروريا حيث ت�شمل ثلثة حماور 
م��روري يت�شمن فيلم  وه��ي بحث 
مروري من �إعد�د �لطلب و�لبوم 
�شور مرورية ومطبوعات مرورية 
�مل����ح����ور �ل����ث����اين ي�����ش��م��ل م��ع��ر���س 
ي�شمل  �ل��ث��ال��ث  و�مل���ح���ور  م�����روري 
ت��ق��دمي ف��ك��رة ت��وع��وي��ة ت�����ش��ه��م يف 
توعية �لطلب باملدر�شة لفتا �إىل 
�أن �مل��دي��ري��ة ر���ش��دت ج��و�ئ��ز قيمة 
�إع��د�د  �لرب�مج  وت�شمل  للفائزين 
تثقيفية  م���روري���ة  �أف�����لم  خ��م�����ش��ة 
ي��ت��م �ل���رتك���ي���ز م���ن خ��لل��ه��ا على 
كعبور  �مل��روري��ة  �ل�شلمة  ق��و�ع��د 
�لأم��ان  ح��ز�م  و��شتخد�م  �لطريق 
و�ل���ق���اع���دة �ل��ذه��ب��ي��ة ل���ش��ت��خ��د�م 
�حل���اف���ل���ة �مل���در����ش���ي���ة �إ����ش���اف���ة �إىل 
ب��ث ر���ش��ائ��ل ت��وع��ي��ة م���روري���ة عرب 
�ل��ك��ف��ي��ل��ة لبناء  �لإذ�ع������ة و�ل�����ش��ب��ل 
. م��ن جانبه  �آم���ن  جمتمع م���روي 
�أ������ش�����اد حم���م���د ����ش���امل �ل���ظ���اه���ري 

ب���ح�������ش���ور ث����لث����ني ط����ال����ب����ا م��ن 
�ملنت�شبني لفعاليات مركز �حلمرية 
�لثقايف  لنادي �حلمرية  �ل�شاطئي 
�لريا�شي و�شمن فعاليات �مل�شروع 
للهيئة  ب����لدي  ل�����ش��ي��ف  �ل��وط��ن��ي 
�لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة 
وب��ال��ت��ع��اون  �ل���ن���ادي  �إد�رة  ن��ظ��م��ت 
ب�شرطة  �مل��خ��د�رت  مكافحة  �د�رة 
�ل�����ش��ارق��ة حم��ا���ش��رة ع���ن �أ����ش���ر�ر 
�مل���خ���در�ت �أل��ق��اه��ا �ل���ر�ئ���د حممد 
�جلهود  تكثيف  �خل��م��ريي  �أح��م��د 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �مل����زي����د م����ن �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 

�ملاأ�شاوية  �لو�قعية  �لق�ش�س  �أب��رز 
يختار  عندما  �ملدمن  تو�جه  �لتي 

طريق �إدمان �ملخدر�ت .
�ملبذولة  �جل��ه��ود  كافة  �إىل  ولفت 
�ل��وز�رة و�لقيادة لتوفري  من قبل 
ملو�جهة  �ملتاحة  �لإمكانات  جميع 
حت�����دي�����ات وخم�����اط�����ر �مل�����خ�����در�ت 
وجت����ف����ي����ف م����ن����اب����ع����ه����ا ح����م����اي����ًة 
�ملحتملة  م��اآ���ش��ي��ه��ا  م��ن  ملجتمعنا 
ح��اث��اً �مل�����ش��ارك��ني ع��ل��ى �مل��زي��د من 
�حل��ر���س و�ل��ي��ق��ظ��ة جت���اه مهربي 
و�لطرق  ومروجيها  �ل�شموم  هذه 

�حلمرية �لثقايف �لريا�شي م�شرف 
عام �لن�شاط �ل�شكر و�لتقدير �إىل 
ب�شرطة  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�رة 
�ل�������ش���ارق���ة ول��ل��م��ح��ا���ش��ر م����وؤك����د�ً 
وف���ق  �حل���م���ري���ة  ن������ادي  �إد�رة  �أن 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ت��وج��ي��ه��ات 
تنظيم  �إىل  بدورها  ت�شعى  �لنادي 
تعمل  �ل��ت��ي  �لفعاليات  ه��ذه  مثل 
ل��ل��ن��ادي  �ملنت�شبينب  تثقيف  ع��ل��ى 
م���ن �لب����ن����اء ب���اأ����ش���ر�ر �مل���خ���در�ت 
�من  ي��ه��دد  خ��ط��ر�ً  �أ�شبحت  �ل��ت��ي 

و�شلمة �ملجتمع .

و�ل����ت����ع����اون �مل��ج��ت��م��ع��ي م����ع ك��اف��ة 
�أفر�د و�شر�ئح وموؤ�ش�شات �ملجتمع 
�ل��ت��وع��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ����ش��ت��ث��ن��اء  دون 
جتاه  خا�شة  �مل��خ��در�ت  مبخاطر 
و�ٍع  جيل  لتن�شئة  �مل��د�ر���س  طلبة 
وم��������درك مل���خ���اط���ر �ل�������ش���ق���وط يف 
�ل��ر�ئ��د  ت��ن��اول  �لإدم����ان.  م�شتنقع 
خللها  �خل��م��ريي  �أح��م��د  حممد 
�ل���دور �لإي��ج��اب��ي لأف����ر�د �ملجتمع 
خلل  من  �أقر�نهم  على  بالتاأثري 
و�شبل  �ملخدر�ت  باأ�شر�ر  توعيتهم 
خللها  م�شتعر�شا  منها  �لوقاية 

�خل���ب���ي���ث���ة و�مل�������ش���ت���ح���دث���ة �ل���ت���ي 
�إىل  �ل��و���ش��ول  ي�����ش��ت��خ��دم��ون��ه��ا يف 

�أهد�فهم �لإجر�مية. 
وع�����رب �مل�������ش���ارك���ون ع����ن ���ش��ك��ره��م 
�ملخدر�ت  مكافحة  لإد�رة  �جلزيل 
ب�������ش���رط���ة �ل���������ش����ارق����ة ع���ل���ى ه���ذ� 
�أ�شهم  �ل��ربن��ام��ج �ل��ت��وع��وي �ل���ذي 
يف رفع م�شتوى معرفتهم باأ�شر�ر 
�ملخدر�ت وكيفية مكافحتها بكافة 

�ل�شبل �ملتاحة و�لوقاية منها .
م����ن ج���ان���ب���ه وج������ه �����ش����امل غ���امن 
�ل�شام�شي ع�شو جمل�س �إد�رة نادي 

ت��وع��وي  م����روري  م��ع��ر���س  تنظيم 
ه���د�ي���ا  ت����ق����دمي  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
م�شتوحاة من مو�شوعات مرورية 
جميع  �ل��ظ��اه��ري  وح��ث  للطلب. 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�مل���د�ر����س �ل��ت��ي تقوم 
بنقل �ل��ط��لب ب�����ش��رورة �لل��ت��ز�م 
�ملدر�شية  �حل��اف��لت  مب��و����ش��ف��ات 
و�لتاأكد من �شلمتها من �لناحية 
ي�شهم  مب��ا  وجتهيزها  �مليكانيكية 
يف ت���وف���ري ن��ق��ل �م����ن ل��ل��ط��لب و 
توجيه �شائقي �حلافلت �ملدر�شية 

وم�������ش���ريف �حل����اف����لت ب���الل���ت���ز�م 
�ملرورية  �ل�شلمة  بتعليمات  �لتام 
و�لل���ت���ز�م ب��ال��وق��وف يف �ألم��اك��ن 
وعدم  ونزولهم  ل�شعودهم  �لآمنة 
و�شع �أع��د�د ز�ئدة من �لطلب يف 
جانبه  م��ن   . �ملدر�شية  �حل��اف��لت 
ق����ال ي��و���ش��ف ع��ل��ي �ل��رئ��ي�����ش��ي �ن��ه 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  من  �نطلقا 
�لتي ت�شطلع بها �لفطيم وحر�شا 
م��ن��ه��ا ع���ل���ى �لن�����خ�����ر�ط يف ك��اف��ة 
�لتي من �شاأنها �لرتقاء  �لأن�شطة 

مب��ع��اي��ري �ل�����ش��لم��ة �مل����روري����ة يف 
جمتمعنا فاإن �لفطيم توؤكد دعمها 
و�لدوريات  �مل��رور  مديرية  جلهود 
ب�شرطة �أبوظبي على �شعيد حملة 
�شلمة �لطلب م�شوؤولية �جلميع 
بو�شفها مبادرة خلقة ت�شعى �إىل 
�ملرورية  �ل�شلمة  قو�عد  تكري�س 
�لطلبة وخمتلف  �أبنائنا  �أذه��ان  يف 
�ل�������ش���ر�ئ���ح �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل���ت���ف���ادي 
�حل��و�دث �ملرورية وما ينجم عنها 

من ماآ�س.

•• راأ�ص اخليمة-وام:

دعا �شعادة �ملهند�س حممد �شقر �لأ�شم مدير عام د�ئرة 
باملنجز�ت  �له��ت��م��ام  ���ش��رورة  �إىل  �خليمة  ر�أ����س  بلدية 
�لتقنية و�عتماد �لرب�مج و�ملنهجيات �لتي ت�شرع �لعمل 
وت�شهل �إجناز معاملت �ملتعاملني. جاء ذلك مبنا�شبة 
عرب  �لد�خلي  �لإلكرتوين  �لربط  تطبيق  من  �لإنتهاء 
�إ�شافة  و�مل�شاحة  �لتخطيط  ب���اإد�رة  �مل��ايل  �لنظام  رب��ط 
�إىل ربط كل من مق�شب �لفلية ومق�شب ر�أ�س �خليمة 
ب������الإد�رة �مل��ال��ي��ة يف �ل��ب��ل��دي��ة.. يف ح��ني مت رب���ط منفذ 
ب��الإد�رة �ملالية  ر�أ�س �لد�رة �حلدودي عمليا وحما�شبيا 
�إ�شافة  ب��ال��د�ئ��رة  �ملتبع  بالنظام  �شقر  حديقة  ورب���ط 
�إىل ربط نظام كامري�ت �ملر�قبة د�خل �حلديقة بق�شم 

�حلد�ئق و�ملتنزهات. وجرى �أي�شا ربط خمازن �لرم�س 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  و�لق�شيد�ت 

للأعمال �لإن�شانية بد�ئرة �لبلدية وموؤ�ش�شة خليفة.
�لتقنية  ق�شم  رئي�س  م�شطفى  ع��م��اد  �ملهند�س  و�أ���ش��ار 
خ��ط��وة مهمة يف  ي�شكل  �ل��رب��ط  ه���ذ�  �أن  �ىل  ب��ال��د�ئ��رة 
حديث  �أ�شلوب  وه��و  �حلديثة  �لتقنيات  على  �لعتماد 
و�إجن��از  �لد�خليني  �ملتعاملني  ب��ني  �لتو��شل  لت�شهيل 
�خلارجيني  �ملتعاملني  على  �لعبء  وتخفيف  �ملعاملت 
�ل��رب��ط  �إن  و�أ�����ش����اف  �ل����وق����ت.  �خ��ت�����ش��ار  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�لرئي�س  �ملركز  مع  و�لأق�شام  �لإد�ر�ت  بني  �لإلكرتوين 
يعني �أن مرحلة مهمة من مر�حل �لإجن��از �لتقني قد 
�أخ��رى  م��ر�ح��ل  ذل��ك  و�شيتبع  �لبلدية  د�ئ���رة  يف  �إنتهت 

متقدمة.

•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

ر�أ�س �خليمة برئا�شة  نظرت حمكمة �جلنح مبحاكم 
�لتهمة  �لقلع جل�شة نظرت خللها  �لقا�شي فتحي 
جرمية  يف  �شلوعه  تت�شمن  ��شيوي  ل��و�ف��د  �ملوجهة 

�شرقة هاتف 

وق�شت بارجاء �لنطق باحلكم جلل�شة جديدة تعقدها 
�خلمي�س �لقادم .

يتهم  �لأ�شخا�س  �أح��د  فان  �لق�شية  لتفا�شيل  ووفقا 
زميله يف �لعمل وهو و�فد من �جلن�شية �لباك�شتانية 
�أثناء  يعرتف  مل  �ملتهم  لكن  �جل���و�ل  هاتفه  ب�شرقة 
�لتحقيق معه �أمام �ملحكمة بارتكاب جرمية �ل�شرقة .

•• دبي-وام:

لتوعية  و��شعة  حملة  تنظيم  بدبي  �ل�شحة  هيئة  ب��د�أت 
وتطعيم �لر�غبني باحلج من موظفي �لدو�ئر �حلكومية 
باإمارة دبي يف مقر عملهم ومرتادي جميع �ملر�كز �ل�شحية 
و�آم���ن  ب��ح��ج ���ش��ح��ي  ���ش��ع��ار مت��ت��ع  وم�شت�شفى ح��ت��ا حت��ت 
ل�شمان عدم تعر�شهم للأمر��س �ملعدية وملنع دخول تلك 
�ملدير  �أحمد كلبان  �لدكتور  و�أكد  �لدولة.  �لأمر��س �ىل 
�لتنفيذي لقطاع خدمات �لرعاية �ل�شحية �لأولية بهيئة 
�ل�شحة بدبي �أهمية هذه �حلملة �لتي ت�شتهدف موظفي 
فريق  �شيقوم  ح��ي��ث  عملهم  مب��ق��ار  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���دو�ئ���ر 
للموظفني  بزيارة  �مل�شافرين  �شحة  يف  متخ�ش�س  طبي 
�لر�غبني باحلج يف خمتلف �لدو�ئر �حلكومية وتزويدهم 
حج  ل�شمان  �لوقائية  و�لج���ر�ء�ت  �ل�شحية  باملعلومات 
�شحي و�آمن لهم وتزويدهم بالتطعيمات �لتي ت�شرتطها 
�خلا�شة  كالتطعيمات  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل�شحية  �ل�شلطات 
�لأنفلونز�  �شد  �لتطعيم  �إىل  �إ�شافة  �ل�شوكية  باحلمى 
مر�كز  جميع  �أي�شا  �شت�شمل  �حلملة  �إن  وق��ال  �ملو�شمية. 
�مل��ع��ل��وم��ات  ل�����ش��م��ان و���ش��ول  �ل��رع��اي��ة �ل�شحية �لول���ي���ة 
و�لتطعيمات جلميع فئات �ملجتمع �لر�غبني باد�ء فري�شة 
�ل��دك��ت��ورة فاطمة  �ل��ع��ام . م��ن جانبها ذك��رت  �حل��ج لهذ� 

�لرعاية  بقطاع  �لوقائية  رئي�شة مركز �خلدمات  �لعطار 
�لفريق �لطبي  �أن  �ل�شحة بدبي  �لأولية بهيئة  �ل�شحية 
�ملقبلني على �حلج مبختلف �ل�شت�شار�ت  �شيقوم بتزويد 
و�ل��ن�����ش��ائ��ح و�لإر�����ش����اد�ت �ل��ت��وع��وي��ة �ل��ت��ي ت�����ش��اع��ده��م يف 
�حلج.  منا�شك  لأد�ء  و�شلمتهم  �شحتهم  على  �حلفاظ 
زمني  برنامج  وفق  تنفيذها  �شيتم  �حلملة  �أن  و�أو�شحت 
دبي  ب��اإم��ارة  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  خماطبة  مت��ت  �أن  بعد 
�أع��د�د �ملوظفني �لر�غبني باحلج لهذ� �لعام لتتم  ملعرفة 
�أماكن عملهم لتوفري �لوقت و�جلهد عليهم  زيارتهم يف 
ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �أوق�����ات �ل��ع��م��ل �خل��ا���ش��ة ب��ه��م ول�شمان 
تركز  �حلملة  �إن  و�أ�شافت  �جلميع.  على  �لفائدة  تعميم 
ع��ل��ى �ل��ت��وع��ي��ة ب��ال��ع��و�م��ل �مل��رت��ب��ط��ة مب��و���ش��م �حل���ج �أث��ن��اء 
تو�جد �حلجاج يف �لأر��شي �ملقد�شة و�لتي غالبا ما ت�شبب 
لهم للمر�س كالزدحام �ل�شديد و�شوء �لتغذية و�لإنهاك 
�حلر�ري و�لإجهاد �لبدين و�لتنقل من مكان لآخر �لأمر 
�لذي يزيد من فر�س �لإ�شابة ببع�س �لأمر��س و�مل�شاكل 
�ل�شحية. وقالت �لدكتورة �لعطار �إن �لهيئة قامت باإعد�د 
و�لإر���ش��اد�ت  �لن�شائح  يت�شمن  للحجاج  تثقيفي  كتيب 
�خل��ا���ش��ة مب��و���ش��م �حل���ج ل��ت��ف��ادي �ل���ش��اب��ة ب��الأم��ر����س 
منها  لي�شتفيد  �أولية  ��شعافات  حقيبة  وكذلك  �ملختلفة 

�حلاج �أثناء تاأديته ملنا�شك �حلج. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل قن�ضل الكويت
•• 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..�ل�شيد طارق خالد �حلمد قن�شل 
عام دولة �لكويت �لذي قدم لل�شلم على �شموه مبنا�شبة �نتهاء فرتة عمله 
لدى �لدولة. ومتنى �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة للقن�شل �لتوفيق 
و�لنجاح يف مهام عمله �مل�شتقبلية مثنيا �شموه على دوره يف تعزيز �لعلقات 
�ملجالت.  �لعديد من  و�لكويت يف  �لإم���ار�ت  دولتي  بني  �لقائمة  �لأخ��وي��ة 
�لأمريي  �لديو�ن  يف  �مل�شت�شار  �لكيت  �أحمد  حممد  �ملقابلة..�شعادة  ح�شر 
و�شعادة �لدكتور حممد عبد�للطيف خليفة مدير عام د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية 

يف ر�أ�س �خليمة.

جامعة ال�ضارقة حت�ضل على اعرتاف اجلمعية امللكية الربيطانية بربنامج بكالوريو�س الكيمياء
•• ال�صارقة-وام:

بكالوريو�س  بربنامج  بريطانيا  يف  �مللكية  �لكيمياء  جمعية  �ع��رت�ف  على  �ل�شارقة  جامعة  ح�شلت 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �إىل مقام �شاحب  �لتهنئة  �ل�شارقة  ورفعت جامعة  �جلامعة.  �لذي تطرحه  �لكيمياء 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س وموؤ�ش�س �جلامعة 
�شل�شلة  �إىل  و�ل��ذي ي�شاف  �لأكادميية  �لرب�مج  باأحد  �ع��رت�ف عاملي جديد  مبنا�شبة ح�شولها على 
�لع��رت�ف  ه��ذ�  مثل  على  و�حلا�شلة  �جلامعة  كليات  خمتلف  تطرحها  �لتي  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل��رب�م��ج 
�لذي يعزز  �لأمر  �لعلمي  �لعايل و�لبحث  �لتعليم  �لوطني من وز�رة  �إىل �لعرت�ف  �لعاملي..�إ�شافة 
مكانة وتقدم �جلامعة يف �ل�شفوف �لأمامية لنظري�تها على �مل�شتويات �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية. 
وقال �لأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي نائب مدير جامعة �ل�شارقة لل�شوؤون �لأكادميية عميد 
كلية �لعلوم..�إن �لعرت�ف جاء من جمعية �لكيمياء �مللكية يف �ململكة �ملتحدة وهي �لأقدم و�لأعرق 
على �مل�شتوى �لعاملي بربنامج �لكيمياء �لذي يطرحه ق�شم �لكيمياء بكلية �لعلوم بجامعة �ل�شارقة. 
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العدد 10887 بتاريخ 2013/9/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موبايل فور يو 

CN 1185089:لتجارة �لهو�تف �ملتحركة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد حمد �شعيد حممد �لنيادي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�شف �بر�هيم حممد �بر�هيم رئي�شي

�لعلن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن 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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

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

CN 1122640:ل�شام للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة بطي �شعيد حارب �شعيد �لقبي�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك ز�يد �شاوي باروت �حلر��شي

�لعلن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن 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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �شحر �مل�شتقبل 

 CN 1158173:للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد خليفة حديد مبارك �ل�شادري )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لرحمن �حمد حممد عبد�هلل جا�شم �حلمادي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

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

CN 1069103:بو �ن�س رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10887 بتاريخ 2013/9/4   

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

�لوكال للملب�س �جلاهزة
رخ�شة رقم:CN 1060945 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10887 بتاريخ 2013/9/4   

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

�شعيد �لعكربي لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1116129 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شر�ع �خلليج للخياطة

 رخ�شة رقم:CN 1109941  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ر�أ�س �ملال/ من 15000 �ىل 150000

تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة مهنية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/�شر�ع �خلليج للخياطة
SHERAA AL KHALEEJ TAILORS

�ىل/�شر�ع �خلليج للخياطة ذ.م.م  
SHERAA AL KHALEEJ TAILORS LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

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

 رخ�شة رقم:CN 1018863  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شايف عبا�س �ندو م�شليار )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شالح مبارك خمي�س �ل�شام�شي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 �شالح مبارك خمي�س �ل�شام�شي من 100% �ىل %0
�لعلن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن 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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

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

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1022374  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلمه مطر زوجة حممد مبارك غنم �شعيد �ملزروعي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شهيل مطر �شهيل مانع مر�شد �لرميثي
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شهيل مطر لل�شيانة �لعامة
SUHAIL MATTAR GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�ىل/ليت فيجن لل�شيانة �لعامة
LIGHT VISION GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خلل  �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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شارتويل �ل�شت�شاريني �لعقاريني ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1185907  قد تقدمو� �لينا بطلب
SARRIES F Z E تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة �شاري�س م م ح

Beech Estates Limited تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع /حذف بيت�س �ي�شتيت�س ليمتد
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.20
تعديل ��شم جتاري:من/�شارتويل �ل�شت�شاريني �لعقاريني ذ.م.م

CHARTWELL PROPERTY ADVISORS LLC

�ىل/�شاري�س �لريا�شية و�د�رة �ملر�فق و�لت�شغيل ذ.م.م
SARROES SPORTS FACILITI ES MANAGEMENT LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �د�رة وت�شغيل �لندية و�ملن�شاأت �لريا�شية )9311001(
تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت عقارية )6820005(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بو�دي لد�رة �حلياة �لربية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1141994  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة ما�شرت لد�رة خدمات �ملن�شاأت )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلدون حممد قا�شم كيو�ن )%49(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �لرت�نتيف لل�شت�شار�ت ودر��شات �جلدوى 

ALTERNATIVE CONSULTANCY & FEASIBILITY

�ل�شركات  لد�رة  مي  �ي  �يكوتي  وبيع/حذف  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
EQUITY I ME COMPANIES MANAGEMENT

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خلل  �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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة فايز ح�شني للمقاولت 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1167458 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة فايز ح�شني للمقاولت �لعامة ذ.م.م
FAYEZ HUSSAIN GENERAL CONTRACTING CO. LLC

�ىل/�شركة فايز ح�شني لل�شيانة �لعامة ذ.م.م  
FAYEZ HUSSAIN GENERAL MAINTENANCE CO. LLC

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

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خلل  �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)العني(

العدد 10887 بتاريخ 2013/9/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا عبد�هلل �شامل 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1048249 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*10.90

تعديل ��شم جتاري:من/كافترييا عبد�هلل �شامل ذ.م.م 
ABDULLA SALEM CAFETERIA LLC

�ىل/كافترييا ويل فودز ذ.م.م - فرع 1  
WELL FOODS CAFETERIA

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعلن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل 
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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

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

�لزرقاء رخ�شة رقم:CN 1286443 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 11*1.22 �ىل 6*1

تعديل ��شم جتاري:من/كافترييا �لبحرية �لزرقاء 
BLUE LAKE CAFETERIA
�ىل/مطعم �لبحرية �لزرقاء  

BLUE LAKE RESTAURANT
تعديل ن�شاط/��شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(

تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممد جعفر �لكثريي للمو�د 

�لغذ�ئية رخ�شة رقم:CN 1023607 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*7.03

تعديل ��شم جتاري:من/حممد جعفر �لكثريي للمو�د �لغذ�ئية 
�ىل/بقالة حممد جعفر �لكثريي  

BAQALA MOHAMED JAAFAR AL KATHEERI
تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة )4630101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لدو�ت و�لو�ين �ملنزلية - بالتجزئة )4759007(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خلل  �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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط �شمية لزياء 

CN 1006837:ل�شيد�ت - فرع رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 8*1.2 �ىل 2.7*1
تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/خياط �شمية لزياء �ل�شيد�ت - فرع
�ىل/خياط ملكة �لعني لل�شيد�ت  

ALAIN ROYAL LADIES TAILORING

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

اإعــــــــــالن
�ل�شناعي  للحجر  �ل�ش�����ادة/�للوفر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لطبيعي رخ�شة رقم:CN 1135845  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي �شعيد عبيد �ملنعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفة خمي�س خربا�س حمد �لغيثي
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�للوفر للحجر �ل�شناعي و�لطبيعي
�ىل/د�ر �للوفر للديكور و�حلجر �لطبيعي و�ل�شناعي  

LOUVRE HOUSE DECORATIONS AND STONES
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تركيب �حلجر )4330002(

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �حلجر �لطبيعي - بالتجزئة )4752010(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خلل  �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)العني(

العدد 10887 بتاريخ 2013/9/4   

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

�لطباعة رخ�شة رقم:CN 1404527 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي �شيف ح�شن �حلمادي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف علي �شيف ح�شن �حلمادي
�لعلن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن 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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

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

للطابوق رخ�شة رقم:CN 1021040 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ز�يد حممد �شياح غامن �ملزروعي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حميد حممد �شعيد �شوقان �ملن�شوري
�لعلن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن 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 10887 بتاريخ 2013/9/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ح�شن �لعامري للمقاولت 

و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1169802 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ح�شن �لعامري للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
HASAN AL AMERI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/ح�شن �لعامري لل�شيانة �لعامة  
HASAN AL AMERI GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية 
�ملنطقة  �ىل  �لبلدية  �ل�شوؤون  د�ئرة  بناية   1 رقم  مكتب   234 رقم  قطعة 
�لغربية �ملنطقة �لغربية �ل�شناعية �جلديدة �ر�س رقم 234 حمل رقم 84

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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
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رجال يف املطبخ

الن�ضاء يرف�ضن اإعداد الطعام ويوؤكدن انتهى ع�ضر احلرمي

زكريا توفيق : 

تــــــــــــوؤكــــــــــــد 
على  الدرا�سات 
اأن الطهي حاليًا 
من اأهم هوايات 
الـــــــــرجـــــــــال

نوران كمال:

 احلياة الع�سرية 
ــى  فــــر�ــــســــت عــل
التزامات  الن�ساء 
خمــــــتــــــلــــــفــــــة 
ـــــن الـــ�ـــســـابـــق ع

احمد عبد املاجد:

ال�سبب  هــل   
ــــــو كــ�ــســل  ه
اأم   ، ـــنرّ ـــه ـــن م
عدم �سدة منا 
الرجال نحن 

ريتا عبود:

ـــرجـــل  ال ـــى  عـــل  
يـــبـــادلـــهـــا  اأن 
املــــ�ــــســــاعــــدة يف 
البيت حتى ت�سري 
ب�سالم ال�سفينة 

ع�سام ال�سيخ: 

بــعــ�ــس الــنــ�ــســوة 
ــــــــــــب  ــــــــــــرح ت
كونها  بــالــفــكــرة 
تــخــفــف عــنــهــن 
مـــتـــاعـــب الـــيـــوم

امراأة ك�سولة

*وب�����د�أن�����ا حت��ق��ي��ق��ن��ا م���ع �ل�����ش��ي��د 
)ع�شام �ل�شيخ( موظف يف �لهيئة 
�ل���ع���ام���ة ل���ل�������ش���وؤون �لإ����ش���لم���ي���ة 
و�لأوق��اف حيث قال: فئة لباأ�س 
خا�شة  �خل�شن  �جلن�س  م��ن  بها 
�ل����ذي����ن  ي���ز�ح���م���ون �ل���ن�������ش���اء يف 
�مل��ط��ب��خ، ف��ت��ج��ده��م ي��ت��ف��ن��ن��ون يف 
وحتى  �ملختلفة  �لأط���ب���اق  �إع����د�د 
بع�س  ك��ان��ت  و�إن  م��ن��ه��ا،  �مل��ع��ق��دة 
ب��ال��ف��ك��رة كونها  ت��رح��ب  �ل��ن�����ش��وة 
كامل  ي��وم  متاعب  عنهن  تخفف 
ي��ق�����ش��ي��ن��ه د�خ������ل �مل���ط���ب���خ، ف����اإن 
�أخريات يرف�شن جملة وتف�شيل  
مهنة  يف  �أن��وف��ه��م  �ل��رج��ال  ح�شر 

ن�شوية بامتياز.
�ل�����ش��ي��خ :ه��ن��اك ن�شاء  و����ش��ت��ط��رد 
�ل��رج��ال  على  ي�شرتطن  ك��ث��ري�ت 
بطرق غري مبا�شرة م�شاعدتهم يف 
�لبيت ، وهي د�ئما تكون يف فرتة 
�خلطوبة وي�شدم بها �لرجل بعد 
�لزو�ج حيث يجد �مر�أة ك�شولة ل 
وجتدها  ب�شهولة  طلباته  تق�شي 

تكرث طلب �مل�شاعده منه . 
 

�سريك اأ�سا�سي
*ورح����ب����ت �ل�������ش���ي���دة ري���ت���ا ع��ب��ود 
بالفكرة حيث قالت:�لرجل عليه 
�أن ي�شاعد �ملر�أة وهذ� ل ميكن �أن 
�لرجل  قيمة  من  �نتقا�شاً  يكون 
�لرجولة  كمال  نظري  يف  هي  بل 
وه����ذ� م���ا و���ش��ى ب���ه ���ش��ي��د �خل��ل��ق 

حم���م���د ع��ل��ي��ة �ف�������ش���ل �ل�����ش��لة 
و�ل�شلم. 

�حل���ي���اة  �أن  ف���ك���ري���ة  و������ش����اف����ت 
�ل��زوج��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة 
وكما  و�مل���ر�أة  �لرجل  بني  �لفعلية 
دخلت �ملر�أة غمار �لعمل مل�شاعده 
يبادلها  �أن  �ل��رج��ل  فعلى  زوج��ه��ا 
�مل�����ش��اع��ده يف �ل��ب��ي��ت ح��ت��ى ت�شري 

�ل�شفينة ب�شلم .
ع�����ش��ر  �إن  ق����ال����ت  �ل���ن���ه���اي���ة  ويف 
�حل�����رمي �ن��ت��ه��ي وم���ف���ه���وم )���ش��ي 
فاملر�أة   ، موجود  يعد  مل  �ل�شيد( 
ه���ي ���ش��ري��ك ����ش��ا���ش��ي ل��ل��رج��ل يف 
وت�شتطيع  �حلياة  مناحى  جميع 
حت��م��ل �مل�����ش��وؤول��ي��ة م��ع �ل��رج��ل �و 

بدونة.

غمار العمل
حت��دث��ت  �ل�������ش���ي���اق  ن���ف�������س  *ويف 
مديرة   ) ك��م��ال  )ن����ور�ن  �ل�شيدة 
حم�����ل ع����ط����ور يف �أح�������د م���ر�ك���ز 
�ل��ت�����ش��وق ،وط����رح����ت ف���ك���رة على 
بيتها  يف  تطبقها  �لزو�ج  جميع 
وه����ي �لع���ت���م���اد ع��ل��ى خ���ادم���ة يف 
�����ش����وؤون �ل���ب���ي���ت ف���ه���ي �ل��و���ش��ي��ل��ة 
�ل��زوج��ة  �ل��وح��ي��دة لك�شب ر���ش��اء 
م���ع �ل��ع��ل��م �ن���ن���ى �رف�������س ت��دخ��ل 
�خلادمة يف �شوؤون �لطفال فهي 
مهمة خا�شة للزوجة فقط حتى 
�حلميمية  �ل��ع��لق��ة  ت��ن��ق��ط��ع  ل 
��شر  �لطفل و�مه لأن هناك  بني 
ك��ث��رية ت��ع��ان��ى م��ن تعلق �ب��ن��اءه��ا 
حالة  يف  وخ�شو�شا  ب��اخل��ادم��ات 

ب����ان����ه����ا ظ������اه������رة غ������ري ���ش��ل��ي��م��ة 
جم��ت��م��ع��ي��ا ح���ي���ث �ن����ه����ا ت��خ��ال��ف 
�لع��ر�ف و�لتقاليد و�ك��د على �ن 
يعيب  ل  للزوجة  �ل��زوج  م�شاعده 
�لرجل يف �شئ ولكنه �شيء حممود 
ور�قي دون �ن تكون هذه �مل�شاعده 
�م�����ر و�ق������ع وم�������ش���وؤول���ي���ة م���رم���اه 
على ع��ات��ق �ل��رج��ل .. و����ش��اف �ن 
يف ق��دمي �ل��زم��ان ك��ان �أم���ر �إت��ق��ان 
فتاة  لكل  مهم  �شرط  ه��و  �لطهي 
يبدو  ول��ك��ن  �ل�����زو�ج،  ع��ل��ى  مقبلة 
فمع  �مل��ح��ال،  م��ن  �حل���ال  دو�م  �أن 
�ل��ق��رن �حل���ادي و�لع�شرين  ب��د�ي��ة 
�إمل����ام �ل��رج��ل بثقافة  �أم����ر  �أ���ش��ب��ح 
�لو�شفة  مبثابة  و�مل��ط��ب��خ  �ل��ب��ه��ار 
�ل�شحرية ل�شتمالة �لفتاة، �إ�شافة 
�أ���ش��ب��ح  �ل��ط��ه��ي  ف��ن  ت��ع��ل��م  �أن  �إىل 
يرغب  �شاب  لكل  �شرورياً  �شرطاً 
يف دخ����ول �ل��ق��ف�����س �ل��ذه��ب��ي. ول 
�ل��رج��ال  ترتبط ظ��اه��رة �جن���ذ�ب 
�إىل عامل �لطهي مبجتمع ما دون 
غريه، ففي �أملانيا توؤكد �لكثري من 
حالياً  �لطهي  �أن  على  �ل��در����ش��ات 

من �أهم هو�يات �لرجال.
�لكثري يري �شبب  و�كد توفيق،�ن 
�لتز�يد �مللحوظ يف �إقبال �لرجال 
ت��غ��ري  �إىل  �ل���ط���ه���ي  ع������امل  ع���ل���ى 
معطيات �حلياة ومتطلباتها، �إذ �إن 
�ن�شغال �لفتيات بالدر��شة و�لعمل 
�لعلقة �حلميمة  ت�شبب يف قطع 
�أم��ر  و�أ�شبح  و�ملطبخ،  �لفتاة  ب��ني 
يف  �ل�شريكني  ب��ني  �لأدو�ر  ت��ب��ادل 

بع�س �لأحيان �أمر�ً ل غنى عنه.

نزولها �جازة �شنوية �و �ل�شتغناء 
ع��ن��ه��ا جت���د �ل��ط��ف��ل ل ي���اأك���ل ول 
باخلادمة.  تعلقة  �شده  م��ن  ينام 
�حل����ي����اة  �أن  ن����������ور�ن  و�أ��������ش�������ارت 
�لن�شاء  ع��ل��ي  ف��ر���ش��ت  �ل��ع�����ش��ري��ة 
�ل�شابق  ع��ن  خمتلفة  �ل��ت��ز�م��ات 
فهذ� تطور طبيعي للحياة فاملر�ة 
�أ�شبحت تعمل 8 �شاعات يف �ليوم 
�لعمل  �ك��رث فهي دخلت غمار  �و 
وجنحت يف جميع �ملجالت فهناك 

ربة بيت
 *و�أق���ر )�حمد عبد �مل��اج��د( زوج 
يعاين من تهرب زوجته من �إعد�د 
�أي وجبة له،كما تتهرب �أ�شا�شاً من 
دخ���ول �مل��ط��ب��خ، وي��ق��ول: زوج��ت��ي 
منذ �أن تزوجتها قبل �أربعة �أعو�م 
وهي تتهرب من دخول �ملطبخ �إل 
و�إذ�  قهوة،  �أو  �شاي  كاأ�س  لإع���د�د 
طلبت منها �أن تعد طبقاً تتحجج 
و�لوقت ل  توجد مقادير  باأنه ل 

و�ملحا�شبة  و�ملهند�شة  �لطبيبة 
�رفع  �ىل  �لعربية  �مل��ر�ة  وو�شلت 
غني  فل  وزي��رة  لتكون  �ملنا�شب 
وهناك  �ملجتمع  خ��دم��ة  يف  عنها 
فئة ككبرية من �لن�شاء ل يعملن 
وهذه  �ملنزل  يف  �لبقاء  ويف�شلن 
�ل���ت���ى ي��ط��ب��ق عليهم  �ل��ف��ئ��ة ه���ي 
�ملو�شوع ول �ج��د حجه من  ه��ذ� 
وجه نظري لديهن للتق�شري عن 

�عمال �لبيت.

�شيء  ك��ل  �أّن  �أع��ل��م  و�أن���ا  ي�شعفها، 
بيت  ربة  �ملطبخ، وهي  موجود يف 
�لطامة  �أم���ا  للمنزل،  ومتفرغة 
�ل��ك��ربى ف��ع��ن��دم��ا �أق����رر �أن �أدع���و 
�مل��ن��زل،  �إىل  �أ���ش��دق��ائ��ي  �أو  �أه��ل��ي 
و�أطلب منها �إعد�د �لع�شاء عندها 
تّدعي �ملر�س، و�أحياناً تذهب �إىل 
�أخربتها  �إذ�  �أما   ، �أ�شرتها؛  منزل 
ب���اأن���ن���ي ���ش��اأح�����ش��ر �ل���ط���ع���ام م��ن 
يهمها  ول  ف��رح��ة  فتكون  �ملطعم 

�شيء. ول�شت وحدي �لذي ي�شتكي 
من ذلك، فهنالك �أ�شدقائي �أي�شاً 
ول��ك��ن ل نعلم  ذل���ك،  يعانون م��ن 
�أم  ك�شل منهّن،  �لأ�شباب؛ هل هو 

عدم �شدة منا نحن �لرجال.

فن الطهي
* وحت������دث ع����ن ر�ي��������ة  )زك���ري���ا 
�لجتماع  علم  �أخ�شائي  توفيق( 
،ع����ن ظ���اه���رة �ل���رج���ل يف �مل��ط��ب��خ 

نائب القائد العام ل�ضرطة اأبوظبي يلتقي وفدا من ال�ضفارة اليطاليةاملزينة ي�ضهد تخريج الدورة الع�ضكرية للطلبة �ضمن برنامج الأن�ضطة ال�ضيفية
•• دبي-وام:

خمي�س  خبري  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �شهد 
�لعام ل�شرطة  �لقائد  �ملزينة  مطر 
تخريج  حفل  �م�����س  بالنيابة  دب��ي 
�لدورة �لع�شكرية لطلب �ملد�ر�س 
�ل����ت����ي �ن���ع���ق���دت ����ش���م���ن ب���رن���ام���ج 

�لأن�شطة �ل�شيفية لعام 2013.
�ل��ل��و�ء عبد  ���ش��ع��ادة  ح�شر �حل��ف��ل 
�لرحمن حممد رفيع مدير �لإد�رة 
�ل��ع��ام��ة خل���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع رئ��ي�����س 
�لأن�شطة  لربنامج  �لعليا  �للجنة 
حممد  �لدكتور  و�للو�ء  �ل�شيفية 
�أح���م���د ب���ن ف��ه��د م��دي��ر �أك��ادمي��ي��ة 
�شرطة دب��ي و�ل��ل��و�ء حممد �شعيد 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  نائب  �مل��ري 
خل���دم���ة �مل���ج���ت���م���ع ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
�ل�شيفية  للأن�شطة  �لعليا  �للجنة 
�لغيثي  ع��ل��ي  �هلل  ع��ب��د  و�ل��ع��م��ي��د 
لأم��ن  �لعامة  �لإد�رة  مدير  نائب 
�لهيئات و�ملن�شاآت و�لطو�رئ وعدد 
�لعامة  �لإد�ر�ت  من نو�ب مديري 
�ل�شباط  وكبار  �ل�شرطة  وم��ر�ك��ز 

و�أولياء �أمور �لطلبة �خلريجني.
و�أك������د ����ش���ع���ادة �ل����ل����و�ء �مل���زي���ن���ة �أن 
حتظى  �ل�شيفية  �لأن�شطة  بر�مج 
ب��رع��اي��ة ودع����م و�ه��ت��م��ام �ل��ق��ي��ادة 
�ل��ع��ل��ي��ا ل�����ش��رط��ة دب���ي مل���لء �أوق����ات 
ي���ع���ود عليهم  �ل��ط��ل��ب��ة مب���ا  ف�����ر�غ 
ب��ال��ن��ف��ع يف �ل��ع��دي��د م��ن �جل��و�ن��ب 
�حل��ي��ات��ي��ة و�ل���ب���دن���ي���ة و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة 
م�شري� �إىل �أهمية �نخر�ط �لطلبة 
يف ب����ر�م����ج �ل���رتب���ي���ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
عليهم  �لإي��ج��اب��ي��ة  لن��ع��ك��ا���ش��ات��ه��ا 
م����ن ح���ي���ث �لن�������ش���ب���اط و�إط����اع����ة 

•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �للو�ء �لركن �لدكتور عبيد 
�لكتبي نائب �لقائد �لعام ل�شرطة 
�أب������و ظ���ب���ي يف م��ك��ت��ب��ه ب��ال��ق��ي��ادة 
�ل����ع����ام����ة ل���ل�������ش���رط���ة وف��������د� م��ن 
�لدولة  ل��دى  �لإيطالية  �ل�شفارة 
�شم �لعقيد فر�ن�شي�شكو تيناجلي 
ملحق �لدفاع لدى �شفارة �يطاليا 
نائب  بيرتوكاروز�  �ملقدم  ير�فقه 
م��ل��ح��ق �ل����دف����اع. و�أط����ل����ع �ل���ل���و�ء 
��شرت�تيجية  على  �ل��وف��د  �لكتبي 
�شرطة �أبو ظبي وتطبيقها ملعايري 
�لتميز �لعاملية و�لتطوير �مل�شتمر 
�لتدريب  على  وحر�شها  ل����لأد�ء 
�مل�����ش��ت��م��ر ل���ك���و�دره���ا و�ل��ت��وظ��ي��ف 
علقات  �شمن  ل��ل��ق��در�ت  �لأم��ث��ل 
�ل�������ش���ر�ك���ة م����ع �أف��������ر�د �جل��م��ه��ور 

و�لهتمام بن�شر ثقافة �لتميز.
ومت خ�����لل �ل���ل���ق���اء ب���ح���ث ���ش�����ب��ل 
دع���������م �ل����ع����لق����ات �مل���ت���م���ي���زة ب��ني 
تربط  �لتي  و�ل�شد�قة  �جلانبني 
تفعيل  وو����ش���ائ���ل  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
�لتعاون �ل�شرطي ف�شل عن عدد 

و�إد�رة  �ل���ن���ظ���ام  وت��ع��ل��م  �لأو�م��������ر 
و�لثقة  �مل�شوؤولية  وحتمل  �ل��وق��ت 
وكذلك  عليها  و�لعتماد  بالنف�س 
و�لت�شحية  �لن��ت��م��اء  ح��ب  غ��ر���س 
لقيادته  و�ل��ولء  �لوطن  �أج��ل  من 
جيل  بناء  يف  ي�شهم  مما  �لر�شيدة 
�ل�شباب على درجة عالية من  من 
روح  لدية  تخلق  و�لثقافة  �ل��وع��ي 

�لتفاين يف خدمة وحب �لوطن.
�ل��ت��خ��ري��ج بو�شول  وب����د�أت وق��ائ��ع 
ر�ع�����ي �حل���ف���ل ث���م ع����زف �ل�����ش��لم 
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطني 
ثم  �لوطني  �لن�شيد  و�أد�ء  �ملتحدة 
نزول �للو�ء �ملزينة ير�فقه �لر�ئد 
�أحمد عبا�س �جل�شمي رئي�س ق�شم 
�لأف��������ر�د رئ��ي�����س جل��ن��ة �ل��ت��دري��ب 
ط��اب��ور  لتفقد  ل��ل��دورة  �لع�شكري 
�ل���ت���خ���ري���ج ب���ع���ده���ا ق�����ام �ل��ط��ال��ب 

حممد عبد �ل�شلم بتلوة عطرة 
لآي���ات م��ن �ل��ذك��ر �حلكيم و�أل��ق��ى 
حمد�ن حممد كلمة �لطلبة بعدها 
ق�����دم �ل��ط��ل��ب��ة وه�����م م��ت��و���ش��ح��ون 
ع��ل��م �لإم��������ار�ت ب��ع�����س �ل��ع��رو���س 
ومهار�ت  �لع�شكرية  و�لت�شكيلت 
�لدفاع عن �لنف�س باإ�شر�ف �لإد�رة 
�ل��ع��ام��ة لأم���ن �ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��ن�����ش��اآت 
و�ل�������ط�������و�رئ ث�����م ت�����ش��ك��ي��ل ك��ل��م��ة 
�لطالب حمزة  و�أل��ق��ى   . �لم���ار�ت 
�شعرية  ق�شيدة  �ل�شنيكات  م�شهور 
تغنى فيها باأجماد دول��ة �لإم��ار�ت 
ع����ق����ب ذل�������ك ر�����ش����م �خل����ري����ج����ون 
ب��اأج�����ش��اده��م ك��ل��م��ة دب���ي ث��م لوحة 
و�شاهد  �ليولة.  يف  متثلت  تر�ثية 
من  هويتي  قادتي  فيلم  �حل�شور 
متثيل جمموعة من �لطلبة يج�شد 
حت��ق��ي��ق ح��ل��م دول����ة �لحت�����اد �ل��ت��ي 

�لأمم  بني  �شاخمة  دول��ة  �أ�شبحت 
ب��اإذن  ل��ه  �ملغفور  موؤ�ش�شها  بف�شل 
�هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�ل�شيخ  �آل نهيان رحمه �هلل و�أخيه 
رحمه  مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  ر����ش��د 
�هلل و�إخ��و�ن��ه��م��ا ح��ك��ام �لإم�����ار�ت. 
ويف  �ملتميزين  تكرمي  �لفيلم  ت��ل 
لفتة معربة عن حبهم وتقديرهم 
ل�������ش���ع���ادة �ل������ل������و�ء �مل����زي����ن����ة ق���دم 
بعنو�ن  �خلريجون هدية تذكارية 
حب ووفاء وعرفان �شكر� وعرفانا 
لدعمه ورعايته وت�شريفه بح�شور 
�حل��ف��ل. ويف �خل��ت��ام ����ش��ت��اأذن قائد 
�ل��ط��اب��ور لإن�������ش���ر�ف �خل��ري��ج��ني 
م����ن �أر��������س �مل����ي����د�ن ب���ع���د ت���ردي���د 
وهم  بطيئا  و�ل�����ش��ري  �ل���ولء  ق�شم 
دول��ة  ب��األ��و�ن علم  ر�ي���ات  يحملون 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

�له��ت��م��ام  ذ�ت  �مل���و����ش���وع���ات  م���ن 
�مل�شرتك. من جهته �أعرب �مللحق 
�إعجابه  �لإي��ط��ايل ع��ن  �ل��دف��اع��ي 
بالتطور �لو��شح يف كفاءة �جلهاز 
�ل�������ش���رط���ي وق�����درت�����ه ع���ل���ى خ��ل��ق 
ت���و�����ش���ل جم��ت��م��ع��ي ع���رب �ل��رب��ط 
�لل���ك���رتوين ل��ل��خ��دم��ات �مل��ق��دم��ة 

كما �أ�شاد بجاهزية �لقيادة �لعامة 
ل�����ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي وم��و�ك��ب��ت��ه��ا 
بيئة  خلق  على  و�ل��ق��درة  للع�شر 
فيها �جلميع  ينعم  م�شتقرة  �آمنة 
على  و�ملنفتحة  �ملطمئنة  باحلياة 

�لعامل بكل ثقة وجد�رة.
و�أك�����د وف����د �ل�����ش��ف��ارة �لي��ط��ال��ي��ة 

�ملو�شوعات  تطوير  على  �حلر�س 
ذ�ت �ل�شلة بالتدريب.

ويف خ���ت���ام �مل��ق��اب��ل��ة ت���ب���ادل ن��ائ��ب 
�أبوظبي مع  �لعام ل�شرطة  �لقائد 
و�لدروع  �لهد�يا  �لإيطايل  �لوفد 
�ل���ت���ذك���اري���ة ب��ح�����ش��ور ع�����دد م��ن 

�ل�شباط .

•• حتقيق -رم�صان عطا:  

اأزواجهن  على  ال�ــســرتاط  يف  الزمان  هــذا  ن�ساء  بــداأت 
ال�سرط  واأ�سبح  بالدلليفري  الكتفاء  او  الطعام  اإعداد 
يف  مهارته  هو  احالمهن  فتى  يف  الن�ساء  لدى  معلن  الغري 
املطبخ وم�ساعدتها يف جميع �سوؤون البيت الكفيلة بها يف 

الأ�سا�س املراأة العربية.
يف  طــراأ  الــذي  التغري  هي  الظاهرة  لهذه  الأ�سباب  فهل 
طباع املراأة عن ال�سابق اأم ان احلياة الع�سرية و�سرعتها 
املهولة هي ال�سبب اخلفي الذي دفع ن�ساء هذا الزمان اىل 

ال�ست�سالم اىل الك�سل والمبالة.

البيئة واملياه تنظم فعالية اليوم املعريف
•• دبي-وام:

�إط��ار  دب��ي يف  �مل��ع��ريف مبقرها يف  �ل��ي��وم  فعالية  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  نظمت 
�ملمار�شات  �أب���رز  على  �ل�����ش��وء  وت�شليط  �لتعلم  عملية  دع��م  على  حر�شها 
�ملعرفية ونقل وم�شاركة �ملعرفة بني �ملوظفني و�ل�شتفادة من خرب�تهم مبا 
يعزز بيئة �لتبادل �ملعريف. و�أكد �شعادة عبد�لرحيم �حلمادي وكيل �لوز�رة 
�مل�شاعد للخدمات �مل�شاندة �أهمية عقد هذه �مللتقيات لتعزيز �لتو��شل �لذي 

ي�شهم يف تبادل �خل��رب�ت و�لط��لع على �لتجارب �لناجحة وحتويل ونقل 
تلك �ملعرفة �إىل �لعاملني بالوز�رة كافة.

رئي�شية  �أه��د�ف  �أربعة  منه  تنطلق  �ملعرفة  ��شرت�تيجية  �أن  بالذكر  جدير 
تتمثل يف تر�شيخ مفهوم �لثقافة �ملعرفية يف �لوز�رة و�ملحافظة على �لأ�شول 
�ملعرفية وتطويرها وحتديد �لحتياجات �ملعرفية �للزمة ل�شمان حتقيق 
�ملعرفية  �مل��وج��ود�ت  وتعظيم  �مل��ع��ارف  ��شتثمار  �إىل  �إ�شافة  �ل���وز�رة  �أه���د�ف 

و�ل�شتفادة منها.

عبداهلل القا�ضمي يرتاأ�س اجتماع تنفيذي ال�ضارقة
�ل�شويب  ب�شاأن تو�شيل خط مياه لطريق  �ملد�م  مبنطقة 
باإعادة  �لبلديات و�لزر�عة  �شوؤون  د�ئ��رة  .. ووجه  �مل��د�م   -
در��شة �ملذكرة. كما ��شتمع �ملجل�س خلمي�س نا�شر �لنقبي 
رئ��ي�����س د�ئ����رة ���ش��وؤون �ل��ب��ل��دي��ات و�ل���زر�ع���ة ح���ول �لطلب 
�ملقدم من �ملجل�س �لبلدي مبنطقة �ملد�م و�ملت�شمن طلب 
مبنطقة  �ل�شناعية  للمنطقة  �لكهرباء  خدمة  تو�شيل 
�جلهات  م��ع  بالتن�شيق  �ل��د�ئ��رة  �ملجل�س  ووج���ه   .. �مل���د�م 
بهذ�  �مل��ن��ا���ش��ب  �لأج�����ر�ء  لأخ���ذ  �لخ��ت�����ش��ا���س  ذ�ت  �ملعنية 
من  جملة  عر�س  �أي�شا  �جلل�شة  خ��لل  ومت  �خل�شو�س. 

�لق�شايا و�ملو�شوعات �ملتعلقة بال�شاأن �لعام للإمارة.

�ل��دويل و وز�رة �ل�شحة ممثلة  �ل�شارقة  بني هيئة مطار 
مبنطقة �ل�شارقة �لطبية. من جانبه ��شتعر�س �لدكتور 
غامن حممد �لهاجري رئي�س هيئة مطار �ل�شارقة �لدويل 
تفا�شيل �ملذكرة �لتي ت�شمنت عدة حماورة منها تقدمي 
�لدعم �لفني للمركز �لطبي �لتابع للهيئة وتدريب �لكو�در 
و�مل�شتلزمات  �لأدوي����ة  وت��وف��ري  ب��امل��رك��ز  �لعاملة  �لطبية 
�لطبية �خلا�شة بالطو�رئ �إ�شافة �إىل �حلملت �ل�شحية 
�ل�شحية.  �خل��دم��ات  جم��ال  يف  و�ملحا�شر�ت  و�لتثقيفية 
د�ئرة  �ملقدمة من  �ملذكرة  �لتنفيذي على  �ملجل�س  و�إطلع 
�شوؤون �لبلديات و�لزر�عة و�ملت�شمنة طلب �ملجل�س �لبلدي 

•• ال�صارقة-وام:

ع��ق��د �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة ���ش��ب��اح �م�س 
برئا�شة  وذل��ك  �حلاكم  �شمو  مبكتب  �لعتيادي  �جتماعه 
�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي نائب 
حاكم �ل�شارقة نائب رئي�س �ملجل�س . و��شتعر�س �ملجل�س 
�جتماع  حم�شر  ع��ل��ى  ت�شديقه  وب��ع��د  �ج��ت��م��اع��ه  خ���لل 
�ملدرجة  �لعامة  �ملو�شوعات  م��ن  ع��دد�  �ل�شابقة  �جلل�شة 
�لإم��ارة  ب�شوؤون  تتعلق  و�لتي  جل�شته  �أعمال  ج��دول  على 
�ملختلفة . و�إعمد �ملجل�س مذكرة �لتفاهم �ملزمع �إبر�مها 
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مقتل عن�سرين من القاعدة يف حمافظة اأبني

حمللون: حماولت الغتيال لزعزعة ال�ضتقرار باليمن 
•• �صنعاء-وكاالت:

قتل عن�شر�ن من �لقاعدة وع�شو 
يف �للجان �ل�شعبية �مل�شلحة �ملوؤيدة 
يف  ����ش��ت��ب��اك��ات  يف  �م�����س  للحكومة 
حم��اف��ظ��ة �ب����ني ب��ج��ن��وب �ل��ي��م��ن، 
ب��ح�����ش��ب��م��ا �ف������اد م�������ش���وؤول حم��ل��ي 
لوكالة فر�ن�س بر�س وذكر �مل�شدر 
�ل��ق��اع��دة  م��ن  �ث��ن��ني  م�شلحني  �ن 
قتلو�  �ل�شعبية  �للجان  يف  وع�شو� 
بلدة  يف  وقعت  �لتي  �مل��و�ج��ه��ات  يف 
جعار  مدينة  غ��رب  �شمال  باتي�س 

يف �بني.
�ل�شتباكات  فان  �مل�شدر،  وبح�شب 
�للجان  ق��ائ��د  غ���د�ة جن��اة  ح�شلت 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة يف �ب����ني ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف 
وذكر  �غتيال  حماولة  من  �ل�شيد 
�مل�شوؤول �ملحلي �ن تنظيم �لقاعدة 
قام بتفجري عبوة نا�شفة عند مرور 
�شيارة �ل�شيد يف باتي�س �لثنني وقد 
�ل�شيد باعجوبة من �لهجوم،  جنا 
وهو �خلام�س �لذي ي�شتهدفة منذ 

�شنة بح�شب �مل�شدر.
�شاركت  �ل�شعبية  �ل��ل��ج��ان  وك��ان��ت 
ب����ق����وة يف �حل���م���ل���ة �ل����ت����ي ���ش��ن��ه��ا 
لطرد   2012 يف  �ليمني  �جلي�س 
�ل���ق���اع���دة م���ن �مل���ن���اط���ق �ل��و����ش��ع��ة 
�ل���ت���ي ك���ان���ت ���ش��ي��ط��رت ع��ل��ي��ه��ا يف 
حمافظة �بني. و��شتفادت �لقاعدة 
م����ن ����ش���ع���ف �ل�����ش��ل��ط��ة �مل���رك���زي���ة 
وم���ن �ل���ش��ط��ر�ب��ات �ل��ت��ي ر�ف��ق��ت 

عودته من حمافظة �لبي�شاء، قبل 
عدة  من  �ملكون  �ملوكب  يوقفو�  �أن 
���ش��ي��ار�ت وي��ت��م �إط����لق �ل��ن��ار على 
�شيارة �لوزير دون غريها لكنه مل 
مدرعة  �شيارة  كونها  ب��اأذى  ي�شب 

و�قية من �لر�شا�س.
و�أو�شح �لوزير يف بيان ن�شره على 
�أنه  في�شبوك  موقع  على  �شفحته 
تعر�س للحتجاز ل�شاعات وتوجيه 
�ل�شلح نحو موكبه يف �لنقطتني، 
مر�فقيه  ��شتفز�ز  �جلنود  وتعمد 
ل��ل��دخ��ول معهم يف م��و�ج��ه��ة رغ��م 

علمهم ب�شفته �لر�شمية.
و�أ�شار �إىل �أن �جلنود كانو� يتلقون 
و�أن  توجيهات عرب جهاز ل�شلكي، 
باأن  �أبلغه  �ل��دف��اع  ب���وز�رة  م�شوؤوًل 
�ل�شيار�ت  باأن  �جلنود لديهم بلغ 
يف �ملوكب مفخخة. وو�شف �لوزير 
ما قام به �جلنود باأنه ي�شبه �شلوك 
وزي��ر �لدفاع  �ل��ط��رق د�ع��ي��اً  قطاع 

للتحقيق يف �لأمر.
وتعليقاً على ذلك، طالب �شيا�شيون 
ب��ال��ق��ب�����س ع���ل���ى �جل����ن����اة وج��م��ي��ع 
�ل�شابقة  �حل��و�دث  كل  �ملتهمني يف 
�شخ�شيات  ��شتهدفت  �ل��ت��ي  ���ش��و�ء 
�أنابيب  �أو طالت  و�شيا�شية  ر�شمية 
�ل��ن��ف��ط وخ��ط��وط ن��ق��ل �ل��ك��ه��رب��اء، 
و�إحالتهم للق�شاء حتى ل يتمادو� 
�مل�شهد  على  وي��وؤث��رو�  �أعمالهم  يف 

�لعام برمته.
وق������ال �مل���ح���ل���ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �أح���م���د 

�مل���ح���ل���ي���ة و�خل����ارج����ي����ة �ل���و�����ش���ع���ة 
�عتربتها  و�لتي  باحلادثة  �مل��ن��ددة 
����ش��ت��ه��د�ف��اً ل��ل���ش��ت��ق��ر�ر وم��رح��ل��ة 
�ل����ت����ح����ول �ل����دمي����ق����ر�ط����ي �ل���ت���ي 
يعي�شها �ليمن يف �لفرتة �حلالية، 
�لفاعلني  لتعقب  جميعها  ودع���ت 

وتقدميهم للعد�لة.
وق��ب��ل ذل���ك ب��ي��وم �ع��رت���س جنود 
�أم�������ن يف ن���ق���ط���ت���ني �أم���ن���ي���ت���ني يف 
حم����اف����ظ����ة ذم��������ار م����وك����ب وزي�����ر 
�لإع��������لم ع���ل���ي �ل���ع���م���ر�ين �أث���ن���اء 

�لحتجاجات �شد �لرئي�س �ل�شابق 
 2011 ع���ب���د�هلل ���ش��ال��ح يف  ع��ل��ي 
لتو�شيع �نت�شارها يف جنوب و�شرق 

�لبلد.
�ىل ذلك، �عترب حمللون �شيا�شيون 
�أن حماولة �غتيال رئي�س  مينيون 
�حل��ك��وم��ة ووزي����ر �لإع����لم تهدف 
لإف�شال �لعملية �لنتقالية و�إدخال 
�لبلد يف �أتون حالة من �لفو�شى 
قد توؤدي لإرباك موؤمتر �حلو�ر �أو 
على �لأقل تعيق تطبيق خمرجاته 

�ل�����ر�م�����ي�����ة مل����ع����اجل����ة �ل���ق�������ش���اي���ا 
�ملختلفة.

وت���ع���د حم����اول����ة �غ���ت���ي���ال رئ��ي�����س 
با�شندوة  ���ش��امل  �حل��ك��وم��ة حم��م��د 
�أيدي م�شلحني  �ل�شبت على  م�شاء 
ب�شنعاء  م��ن��زل��ه  ق���رب  جم��ه��ول��ني 
�لأخ�����ط�����ر يف م�����ش��ل�����ش��ل ح������و�دث 
�لرجل  ت�شتهدف  كونها  �لغتيال، 
�ل����ث����اين يف �ل����دول����ة ب���ع���د رئ��ي�����س 

�جلمهورية.
�ل��ف��ع��ل  ردود  ي���ف�������ش���ر  م�����ا  وه�������ذ� 

•• طرابل�ص-ا ف ب:

�علن وزير �لعدل �لليبي �شلح �ملريغني �ن �بنة 
عبد�هلل  �لليبية  لل�شتخبار�ت  �ل�شابق  �لرئي�س 
يف  �شجن  م��ن  خروجها  ل��دى  خطفت  �ل�شنو�شي 
ليبيا حيث �م�شت عقوبة مدتها 10 ��شهر وقال 
ه��اج��م م�شلحون  م��وؤمت��ر �شحايف  �ل��وزي��ر خ��لل 
�ملوؤلف من ثلث  �ملوكب  �شيار�ت  كانو� يف خم�س 
لدى  �ل�شنو�شي  �لعنود  ينقل  ك��ان  �ل��ذي  �شيار�ت 

�ن  و����ش��اف   . وخطفوها  �ل�شجن  م��ن  خ��روج��ه��ا 
�ل��ه��ج��وم وق����ع ع��ل��ى ب��ع��د ح�����و�ىل م��ئ��ة م���رت من 
�شجن يقع يف �شو�حي طر�بل�س ودعا �لوزير �ىل 
�لعثور عليها  �ن  �لعنود فور� موؤكد�  �لف��ر�ج عن 
من م�شوؤولية �حلكومة و�لثو�ر �ل�شابقني وكذلك 

�ل�شرة �لدولية .
�لعمر،  من  �لع�شرين  �لبالغة  �ل�شنو�شي  و�لعنود 
بعد   2012 �لول-�ك��ت��وب��ر  ت�شرين  يف  �عتقلت 
عليها  وحكم  م��زور  �شفر  ب��ج��و�ز  ليبيا  دخلت  �ن 

•• بكني-ا ف ب:

بد�أ �لرئي�س �ل�شيني �شي جينبينغ �م�س �شل�شلة زيار�ت يف 
عن  �لر�شمية  �ل�شحافة  بح�شب  ت�شفر  قد  �لو�شطى  �آ�شيا 
وذل��ك قبل قمة جمموعة  �لطاقة،  �تفاقات يف قطاع  عقد 
�لع�شرين يف رو�شيا و�و�شحت وكالة �نباء �ل�شني �جلديدة 
تركمان�شتان  �ىل  بزيارة  رحلته  يبد�أ  �ل�شيني  �لرئي�س  �ن 
قبل �ن يتوجه �ىل �شان بطر�شبورغ للم�شاركة يف لقاء روؤ�شاء 
و�ل�شاد�س  �خلام�س  يف  �لع�شرين  جمموعة  وحكومات  دول 
من �يلول-�شبتمرب. وبعدها يزور كاز�خ�شتان و�وزبك�شتان 
وقرغيز�شتان، بح�شب وكالة �نباء �ل�شني �جلديدة وكانت 
هذه �لبلد�ن جزء� من �لحتاد �ل�شوفياتي قبل تفككه، لكن 
بالطاقة،  �م��د�ده��ا  م�شادر  تعزيز  على  �حلري�شة  �ل�شني 
يوقع  �ن  ويفرت�س  �ملنطقة.  يف  نفوذها  ب�شط  �ىل  ت�شعى 
�لنفط  قطاعات  يف  �ت��ف��اق��ات  جولته  خ��لل  جينبينغ  �شي 
و�لغاز �لطبيعي و�لنقل و�ل�شتثمار�ت، كما ذكرت �شحيفة 

•• �صتوكهومل-وكاالت:

بد�أ �م�س حتليل �لعينات �لتي جمعها حمققون دوليون من 
�ملعار�شة  تقول  �ل��ذي  �لكيميائي  �لهجوم  بعد  دم�شق  ري��ف 
�ل�����ش��وري��ة ودول غ��رب��ي��ة �إن���ه ق��ت��ل م��ئ��ات �مل��دن��ي��ني ق��ب��ل نحو 
�إن حتليل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وق���ال  �أ���ش��ب��وع��ني 
�لعينات �لبيولوجية من �مل�شابني ومن �لرتبة �شيبد�أ خلل 
خمابر  �إىل  بهولند�  له��اي  من  �لعينات  ُنقلت  وقد  �شاعات. 
وفقا للأمم  �ل��دويل  �لأم��ن  �أع�شاء يف جمل�س  دول غري  يف 
�ملتحدة وقال خبري �لأ�شلحة �ل�شويدي �آكي �شيل�شرتوم �لذي 
�لعينات  بع�س  �إن  دم�شق  غوطة  يف  �لدوليني  �ملحققني  ق��اد 
�شيقع حتليلها يف خمترب �لأبحاث �لدفاعية يف �أوميا ب�شمال 

�ل�شويد، ح�شبما نقلت عنه حمطة تلفزيونية حملية.

ت�شاينا د�يلي �لر�شمية نقل عن نائب وزير �خلارجية �شينغ 
مليار   60 �ل�شحيفة  بح�شب  �ل�شني  و����ش��ت��وردت  غوبينغ 
منذ  �لو�شطى  �آ�شيا  م��ن  �لطبيعي  �ل��غ��از  م��ن  مكعب  م��رت 
�لع�شرين  تناق�س قمة جمموعة  �ن  �ملتوقع  2009. ومن 
نا�شئة  وبلد�ن  لل�شني  �لقت�شادي  �لنمو  تباطوؤ  رو�شيا،  يف 
و�لهند  ورو�شيا  )�ل��رب�زي��ل  بريك�س  جمموعة  م��ن  �خ��رى 
�ىل  �ل�شني  يف  �لنمو  وت��ب��اط��اأ  �فريقيا(  وج��ن��وب  و�ل�شني 
%7،5 يف �لف�شل �لثاين من �لعام 2013، بعدما �شجل 
يف 2012 ��شعف �د�ء منذ 13 عاما )%7،7+ كما يفيد 
�ح�شاء ر�شمي �عيد �لنظر فيه ون�شر �لثنني(. ويلتقي �شي 
جينبينغ �ل�شبوع �ملقبل يف قرغيز�شتان نظر�ءه يف منظمة 
وت�شم  ورو�شيا  �ل�شني  تت�شدرها  �لتي  للتعاون  �شانغهاي 
�لرئي�س  �شيزورها  �لتي  �لو�شطى  �آ�شيا  يف  �لربعة  �لبلد�ن 
�ل�شيني وتركز منظمة �شانغهاي للتعاون �لتي تهدف �ىل 
�آ�شيا  يف  �لطل�شي  و�حللف  �ملتحدة  �لوليات  نفوذ  مو�زنة 

على �لتحديات �لقليمية ومنها مكافحة للرهاب.

�لغربية  بالغوطة  �ل�شام  مع�شمية  �لدوليون  �ملحققون  وز�ر 
حي  ز�رو�  كما  م�شابني،  و�لتقو�  �ل�شرقية  بالغوطة  وزملكا 
ج��وب��ر ���ش��رق��ي دم�����ش��ق �ل���ذي ت��ق��ول �ل�����ش��ل��ط��ات �ل�����ش��وري��ة �إن 
من  �شامة  كيميائية  مب���و�د  لهجوم  فيه  تعر�شو�  ج��ن��وده��ا 
قو�ت �ملعار�شة وكان �لأمني �لعام �لأمم �ملتحدة بان كي مون 
ح��و�يل  �لعينات  حتليل  ي�شتغرق  �أن  �ملتوقع  م��ن  �إن  ق��ال  ق��د 
�أ�شبوعني، بينما �أكدت �ملنظمة �أن �ملحققني لن يحددو� �جلهة 
�لتي ��شتخدمت �ل�شلح �لكيميائي. وتقول �لوليات �ملتحدة 
وفرن�شا �إن لديهما �أدلة تثبت �أن نظام �لرئي�س �ل�شوري ب�شار 
�لأ�شد هو من ��شتخدم �ل�شلح �لكيميائي �شد بلد�ت بريف 
�لأمني  يقدم  �أن  �ملقرر  ومن  �ملعار�شة  عليها  ت�شيطر  دم�شق 
�لعام للأمم �ملتحدة �لثلثاء يف جل�شة مبجل�س �لأمن �لدويل 

عر�شا للتطور�ت �ملرتبطة بالهجوم �لكيميائي يف �شوريا.

�ملحكمة �جلنائية  ��شهر. و��شدرت   10 بال�شجن 
�لدولية بحق و�لدها عبد�هلل �ل�شنو�شي زوج �أخت 
معمر  للعقيد  �لثانية  �ل��زوج��ة  ف��رك��ا���س  �شفية 
جر�ئم  �رت��ك��اب  بتهمة  توقيف  م��ذك��رة  �ل��ق��ذ�يف، 
�شد �لن�شانية خلل �لثورة �لتي �دت �ىل �طاحة 
�لنظام �ل�شابق يف 2011. وهو ملحق �ي�شا من 
قبل �لق�شاء �لليبي بتهمة �رتكاب �شل�شلة جر�ئم 
)�غتيالت و�لتو�طوؤ للتحري�س على �لغت�شاب( 

قبل ثورة 2011 وخللها.

خطف ابنة ال�ضنو�ضي لدى خروجها من ال�ضجن يف ليبيا 

الرئي�س ال�ضيني يزور اآ�ضيا الو�ضطى 

بدء حتليل عينات الهجوم الكيميائي يف �ضوريا 

جدل ب�ضاأن تفوي�س اأوباما ل�ضرب �ضوريا

•• وا�صنطن-انقرة-وكاالت:

ت����دخ����ل �حل���م���ل���ة �ل����ت����ي �ط��ل��ق��ه��ا 
�وباما  ب��ار�ك  �لمريكي  �لرئي�س 
م�����ن �ج������ل �ق�����ن�����اع �ل���ك���ون���غ���ر����س 
باعطائه �ل�شوء �لخ�شر لتوجيه 
حا�شمة  مرحلة  ل�شوريا  �شربات 
مع مثول وزيري �خلارجية جون 
�مام  هيغل  ت�شاك  و�لدفاع  كريي 
جمل�س �ل�شيوخ يف جل�شة ��شتماع.

دعا  �ل�شويد  �ىل  يتوجه  �ن  وقبل 
�وب���ام���ا �ي�����ش��ا م�����ش��وؤويل �ل��ل��ج��اء 
�ل��ك��ون��غ��ر���س �ىل  �ل���ش��ا���ش��ي��ة يف 
�ل��ب��ي��ت �لبي�س  م��ع��ه يف  �ج��ت��م��اع 
عليهم  يعر�س  �ن  خلله  يحاول 
ح���ج���ج���ه م����ن �ج�����ل �ل���ت���دخ���ل يف 
�شوريا حتت �شعار حماية �مل�شالح 

�لوطنية �لمريكية.
وبعدها ميثل جون كريي وت�شاك 
ه��ي��غ��ل ورئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة �لرك������ان 
�مل�������ش���رتك���ة ل���ل���ق���و�ت �لم���ريك���ي���ة 
�جلرن�ل مارتن دمب�شي يف �ل�شاعة 
�م���ام  ت����غ(   18،30(  14،30
�لع�شاء �ل18 يف جلنة �ل�شوؤون 
�خل���ارج���ي���ة يف جم��ل�����س �ل�����ش��ي��وخ 
�لذي  �لقر�ر  م�شروع  عن  للدفاع 
�ل��ك��ون��غ��ر���س  �ىل  �ل�������ش���ب���ت  رف�����ع 
ع�شكرية  �شربات  توجيه  ويجيز 
ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  نظام  �ىل 

�ل�شد.
وي�������ش���ع �مل���������ش����وؤول����ون �ل���ث���لث���ة 
�ل��ك��ون��غ��ر���س �م�����ام م�����ش��وؤول��ي��ات��ه 
وي���ح���ذرون �ع�����ش��اءه م��ن ع��و�ق��ب 
بالن�شبة  �شوريا  يف  �لتحرك  ع��دم 
على  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مل�شد�قية 
ذلك  وتد�عيات  �لدولية،  �ل�شاحة 

على �مللف �لنووي �لير�ين.

و�و���ش��ح م�����ش��وؤول ك��ب��ري يف وز�رة 
�خلارجية طلب عدم ك�شف ��شمه 
�ن كريي �شي�شرح �نه يف حال عدم 
�ل��ت��ح��رك ���ش��د �ل���ش��د، ف���ان ذل��ك 
���ش��ي��ق�����ش��ي ع��ل��ى �مل��ف��ع��ول �ل�����ر�دع 
ل��ل��ق��و�ن��ني �ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي حتظر 
�لكيميائية،  �ل�شلحة  ��شتخد�م 
وي��ع��ر���س ����ش��د�ق��اءن��ا و���ش��رك��اءن��ا 
على طول حدود �شوريا للخطر.. 
وق�����د ي�����ش��ج��ع �ل�����ش����د وح���ل���ف���اءه 

�لأ�شا�شيني: حزب �هلل و�ير�ن .
وي�شتاأنف جمل�شا �ل�شيوخ و�لنو�ب 
�ل��ع��م��ل ر���ش��م��ي��ا يف �ل��ت��ا���ش��ع من 
�يلول-�شبتمرب مع �نتهاء �لعطلة 
�ل�شيفية ومن غري �ملقرر تنظيم 
عملية ت�شويت قبل هذ� �ملوعد.. 
ي��ع��ت��زم��ون  �ل��ربمل��ان��ي��ني  غ���ري �ن 

كيميائية  ��شلحة  ��شتخد�م  حيال 
�و غ���ريه���ا م���ن ����ش��ل��ح��ة �ل���دم���ار 
�ل�شامل يف �لنز�ع يف �شوريا ، مثلما 
ب�شيغته��������ا  �لوثيقة  عليه  تن�س 

�حلالية.
حتمل  يف  �شي�ش���اهمون  كانو�  و�ن 
م�����ش��وؤول��ي��ة ����ش���رب���ات حم��ت��م��ل�����ة، 
حماذير  و�ش�����ع  ي��ري��دون  فانهم 
�ي�شا  يتحملو�  ل  حتى  وح����دود� 
م�ش�����وؤولية غ����رق �لوليات �ملتحدة 
يف م�شتنقع جديد يف �شوريا ومن 
ج��ه��ة �أخ�����رى، ق��ال��ت ت��رك��ي��ا �إن��ه��ا 
متلك تفوي�شا من �لربملان ل�شن 
عملية ع�شكرية على �شوريا، بينما 
تركيا  �أن  �ملتحدة  �لوليات  �أك��دت 
ع��ر���ش��ت ����ش��ت��خ��د�م ق��و�ع��ده��ا يف 

حال توجيه �أي �شربة ل�شوريا.

�غ���ت���ن���ام ه����ذه �ل��ف��ر���ش��ة لدخ����ال 
ت��ع��دي��لت ج��وه��ري��ة ع��ل��ى �ل��ق��ر�ر 
�ل����ذي �ع����ده �ل��ب��ي��ت �لب��ي�����س يف 
�نه  �شفحتني، و�لتاكيد فيه على 
�مريكي  جندي  �ي  ن�شر  يتم  ل��ن 

على �لر�س.
�لربملانيني  م��ن  �ل��ع��دي��د  وي��خ��رج 
�لع��لم  و�شائل  على  �لح��د  منذ 
يقرتحها  �ل��ت��ي  �لعملية  لن��ت��ق��اد 
�لنطاق  و��شعة  باعتبارها  �وباما 
�كرث مما ينبغي، ومن بينهم حتى 
دمي���وق���ر�ط���ي���ون م��ث��ل �ل�����ش��ن��ات��ور 
ب����ات����ري����ك ل���ي���ه���ي �ل��������ذي ي��ح��م��ل 
���ش��ر�ح��ة ع��ل��ى �ل��ن�����س وم���ن غري 
�لربملانيني  ه����وؤلء  ب����ر�أي  �ل����و�رد 
�ل�������ش���م���اح ل��ل��رئ��ي�����س ب��ت��ن��ف��ي��ذ �ي 
ومنا�شب  �شروري  ع�شكري  عمل 

وق����ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �حل��ك��وم��ة 
�لرتكية بولنت �أرينت�س �إن تركيا 
متلك تفوي�شا من �لربملان ل�شن 
عملية ع�شكرية على �شوريا، و�إنها 
�ل�شرورية  �لإج���ر�ء�ت  كل  تتخذ 

لذلك.
م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي بعد  و�أك������د يف 
�ج���ت���م���اع مل��ج��ل�����س �ل����������وزر�ء �أن����ه 
برملاين  تفوي�س  �حلكومة  ل��دى 
ل�������ش���رب���ات ع���ل���ى ����ش���م���ال �ل���ع���ر�ق 

وتفوي�س ل�شربات على �شوريا.
و�أ����ش���اف ق��م��ن��ا ب��در����ش��ة يف �إط���ار 
للحفاظ  �شوريا  ب�شاأن  �لتفوي�س 
�قت�شت  و�إذ�  ب���لدن���ا  �أم����ن  ع��ل��ى 
�ل���������ش����رورة مي��ك��ن��ن��ا ف���ع���ل ذل���ك 
جم�������دد�، ل��ي�����س ه���ن���اك ����ش���ك �أن 

م�شالح تركيا مهمة �أي�شا .
وقال �إن �حلكومة �لرتكية جتري 
حمتملة  �شربة  ل�شن  ��شتعد�د�ت 
على �شوريا، مو�شحا �أنه بالن�شبة 
ل��ه��ج��وم حم��ت��م��ل م���ن �ل���ولي���ات 
ت��ع��م��ل معها  دول  وع����دة  �مل��ت��ح��دة 
فل ي�شعنا �إل معرفة �أين �شتقف 
تركيا عند حدوث هذه �ل�شربة .

و�أ���ش��اف يف �ل��وق��ت �حل���ايل فاإننا 
بنا  �خلا�شة  �ل�شتعد�د�ت  جنري 
ون��ت��خ��ذ �لإج�������ر�ء�ت �ل�����ش��روري��ة 
ل��ع��م��ل��ي��ات �ن��ت�����ش��ار حم��ت��م��ل��ة قد 

حتدث يف �مل�شتقبل.
دويل  تدخل  �أي  �إن  تركيا  وتقول 
�أن  ي���ج���ب  ����ش���وري���ا  يف  ع�������ش���ك���ري 
�لرئي�س  ح��ك��م  �إن��ه��اء  �إىل  ي��ه��دف 
��شتعد�دها  وت��ب��دي  �لأ���ش��د،  ب�شار 
�شد  دويل  ع��م��ل  ب���اأي  للم�شاركة 
�لأ���ش��د ح��ت��ى �إن ك���ان خ���ارج �إط���ار 
�أنقرة  �لأمم �ملتحدة. كما و�شعت 

قو�تها �مل�شلحة يف حالة تاأهب.

تركيا متتلك تفوي�سًا برملانيًا للتحرك ع�سكريًا

تكثيف حملة اأوباما لإقناع الكونغر�س ب�ضربة �ضوريا

•• وا�صنطن-وكاالت:

طلبه  �ل��ذي  �لتفوي�س  �أن  �أمريكيون  م�شروعون  �عترب 
�لرئي�س بار�ك �أوباما با�شتخد�م �لقوة �لع�شكرية يف �شوريا 
ف�شفا�س، يف حني حذر �ل�شناتور �جلمهوري جون ماكني 
من �أن رف�س �لكونغر�س �لتفوي�س �شيكون كارثة.  فقد 
بد�أ �مل�شرعون �لأمريكيون �لعمل على �إعد�د ن�شختهم من 
يف  �لع�شكرية  �لقوة  با�شتخد�م  للتفوي�س  قانون  م�شروع 
�أعده  �أن يفتح �مل�شروع �لذي  �شوريا يف ظل تخوفهم من 
�ل��ق��و�ت  ��شتخد�م  �إمكانية  �أم���ام  �ل��ب��اب  �أوب��ام��ا  �لرئي�س 
�أخ��رى.  وق��ال م�شوؤول  �أو �شن هجمات على دول  �لربية 
لإع��ادة  م�شتعد  �لأبي�س  �لبيت  �إن  �لأمريكية  باحلكومة 
�أن  و�أ�شاف  �مل�شرعني،  خم��اوف  لتهدئة  �مل�شروع  �شياغة 
�ل�شو�بط  �إط��ار  يف  تعديلت  لإج��ر�ء  م�شتعدة  �حلكومة 
�لق���رت�ح  ويت�شمن   . ق��ب��ل  م��ن  �ل��رئ��ي�����س  �شرحها  �ل��ت��ي 
�ل�شبت  يوم  �لأبي�س  �لبيت  �أ�شدره  �لذي  لأوباما  �لأويل 

ي��ر�ه  مب��ا  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  با�شتخد�م  �لرئي�س  تفوي�س 
�شروريا ومنا�شبا فيما يت�شل با�شتخد�م �أ�شلحة كيميائية 
ومن  �ل�شوري  �ل�شر�ع  يف  �أخ��رى  �شمال  دم��ار  �أ�شلحة  �أو 
�أي�شا باتخاذ �إجر�ء ع�شكري  �أن �لقرت�ح ي�شمح  �لو��شح 
للحيلولة دون نقل هذه �لأ�شلحة من �شوريا و�إليها. ومع 
�أ�شلحة كيميائية �شد  ��شتخد�م  �لتفوي�س يركز على  �أن 
معار�شي �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد يف �حلرب �لأهلية 
�أن��ه مل  �إل  �لبلد،  �لعام يف  �مل�شتمرة منذ عامني ون�شف 
على  يق�شره  �أو  ع�شكري  عمل  لأي  زمنيا  �إط���ار�  ي��ح��دد 
�شوريا ومل يحتو على قيود �أخرى كافية ب�شورة و��شحة 
لإر�شاء �لكثري من �مل�شرعني �لأمريكيني. وقال م�شاعد 
�لدميقر�طي  �ل�شناتور  �إن  �لأمريكي  �ل�شيوخ  جمل�س  يف 
روب����رت م��ن��ن��دي��ز رئ��ي�����س جل��ن��ة �ل��ع��لق��ات �خل��ارج��ي��ة يف 
جمل�س �ل�شيوخ وهاري ريد زعيم �لأغلبية �لدميقر�طية 
يف �ملجل�س تباحثا �لثنني بخ�شو�س ن�س �لن�شخة �ملعدلة 

من م�شروع �لتفوي�س �لتي يعدها جمل�س �ل�شيوخ. 

مريكل ت�ضعى اإىل احل�ضول على توافق حول �ضوريا 
•• برلني-ا ف ب:

قالت �مل�شت�شارة �لملانية �نغيل مريكل �م�س �نها تامل 
تبد�أ  �لتي  �لع�شرين  جمموعة  قمة  خ��لل  �لتو�شل  يف 
�خلمي�س يف �شان بطر�شبورغ، �ىل تو�فق دويل ب�شان �لرد 

على �لهجوم �ملفرت�س با�شلحة كيميائية يف �شوريا.
ودعت مريكل، �لتي ��شتبعدت مر�ر� �ية م�شاركة �ملانية 
يف �ية �شربة تقودها �لوليات �ملتحدة �شد نظام �لرئي�س 
�ل�شوري ب�شار �ل�شد، �ىل �لقيام مبحاولة جديدة لقناع 
�لقمة �لتي ت�شت�شيفها رو�شيا لدعم �لرد غري �ملقرر بعد 

على �شوريا.

�لنتخابات  قبل  �لربملان  �م��ام  نقا�س  وقالت مريكل يف 
�جل��اري  �يلول-�شبتمرب   22 يف  �شتجري  �لتي  �لعامة 
نحن ن��ق��ول ب��و���ش��وح �ن �مل��ان��ي��ا ل��ن ت�����ش��ارك يف �ي عمل 
�ن نفعل  �ننا نريد  �شوريا( ولكننا ن�شيف  ع�شكري )يف 
كل ما هو ممكن يف �ليام �ملتبقية للتو�شل �ىل رد موحد 

من �ملجتمع �لدويل .
ولكن  مرج������ح،  غري  ه��ذ�  �ن  �ق������ول  �ن  �ود  و��شاف�����ت 
جنري  فنحن  �ل�شبب  ول��ه��ذ�  �ل��وق��ت  ��ش������تغلل  يجب 
ومع  �لدوليني  �ل�شركاء  جميع  مع  م�شتمرة  حمادثات 
رو�شيا. ولهذ� �ل�شبب نريد �ن نغتنم �جتماع جمموعة 
موقف  �ىل  للتو�شل  بو�شعنا  م��ا  ك��ل  ل��ب��ذل  �لع�شرين 

ه��ذ� يف م�شلحة  �ن  و�عتقد  �ل��دويل.  للمجتمع  موحد 
�جلميع .

و�شكك �لرئي�س �لرو�شي فلدميري بوتني، �لذي ينتقد 
ور�ء  �ل���ش��د  نظام  يكون  �ن  يف  ب�شدة،  �ل��غ��رب  �شيا�شات 
على  �ب-�غ�شط�س   21 يف  كيميائية  با�شلحة  �لهجوم 
���ش��ن عمل  �ل��دع��وة �ىل  ري���ف دم�����ش��ق و�ل����ذي ت�شبب يف 

ع�شكري �شد دم�شق.
ر�شميا  �ملدرجة  �لق�شايا  من  لي�شت  �ل�شورية  و�مل�شالة 
�ل���دول  ملجموعة  �ل�شنوية  �ل��ق��م��ة  �ع��م��ال  ج���دول  ع��ل��ى 
يف  يومني  ت�شتمر  و�لتي  �لع�شرين  و�ملتطورة  �لنا�شئة 

مدينة �شانت بطر�شربغ �لرو�شية.

الإعدام بحق 3 مدانني بالإرهاب يف العراق 
•• بغداد-يو بي اأي:

 3 بحق  �لإع����د�م  �أح��ك��ام  تنفيذ  ع��ن  �م�����س،  �لعر�قية  �ل��ع��دل  وز�رة  �أعلنت 
مد�نيني بجر�ئم �إرهابية مبوجب قانون مكافحة �لإرهاب �لنافذ.

�لإع��د�م بثلثة مد�نني يف جر�ئم  �أحكام  �أنه مت تنفيذ  وذكر بيان للوز�رة 
�لقطعية  �ل��درج��ة  �لأح��ك��ام  �كت�شاب  بعد  �ل��ع��ر�ق��ي،  �ل�شعب  �شد  �إره��اب��ي��ة 
�ل��وز�رة  �أن  �لبيان  و�أ���ش��اف  عليها  �جلمهورية  رئا�شة  وم�شادقة  ق�شائياً، 
وح��ال  ت��اأخ��ري،  �أي  دون  م��ن  �مل��د�ن��ني  �لإع����د�م بحق  �أح��ك��ام  بتنفيذ  تبا�شر 
و�لإد�ري����ة  �لفنية  �جل��و�ن��ب  و�إمت����ام  عليها،  �جلمهورية  رئ��ا���ش��ة  م�شادقة 

�لروتينية �خلا�شة بها.
ونّوه �لبيان باأن �أحكام �لإعد�م �لق�شائية بحق �ملد�نني �لثلثة مت �إ�شد�رها 

وفقاً للمادة 4 من قانون مكافحة �لإرهاب �ملعمول به بالبلد.
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قادة  ��شتبعدت  �ملتحدة  �لوليات  �أن  �م�س،  )�لتاميز(  �شحيفة  ك�شفت 
برملان  رف�س  بعد  �شوريا،  ح��ول  �جتماعاتها  م��ن  �لربيطاين  �جلي�س 
بلدهم �مل�شاركة يف �لعمل �لع�شكري �شدها. وقالت �ل�شحيفة، نقًل عن 
م�شادر ع�شكرية، �إن �ل�شباط �لربيطانيني �لبارزين يف �لقيادة �ملركزية 
من  ��شتبعادهم  ج��رى  ف��ل��وري��د�،  ولي���ة  يف  تامبا  مبدينة  �لأم��ريك��ي��ة 
�مل�شاركة يف �لجتماعات �حل�ّشا�شة لأن نظر�ءهم �لأمريكيني يعتقدون 
�أي  �أنه ل ميكن �لوثوق بهم ب�شاأن �ملعلومات �ل�شتخبار�تية �لهامة يف 
�شر�ع ل ي�شاركون فيه و�أ�شافت �أن ما يقرب من 30 �شابطاً بريطانياً 
و���ش��ارك��و�  و�لفرن�شية  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ق��و�ت  م��ع  جنب  �إىل  جنباً  عملو� 
يف  مبا  �أ�شابيع،  ع��دة  منذ  �شوريا  �شد  �لع�شكري  للعمل  �لتخطيط  يف 
و�أ���ش��ارت  �لع�شكرية.  �لأ���ش��ول  وتن�شيق  ب��الأه��د�ف  لئحة  �إع���د�د  ذل��ك 
�ل�شحيفة �إىل �أنه مت �إبلغ �ل�شباط �لربيطانيني �أنه مل يعد باإمكانهم 
�مل�شاركة يف و�شع �خلطط �ل�شرية، بعد ��شتبعاد رئي�س وزر�ء بلدهم، 
�ملا�شي  �خلمي�س  ي��وم  هزميته  �إث��ر  �لع�شكري  �لعمل  ك��ام��ريون،  ديفيد 
�ملزعومة  �لهجمات  على  رد�ً  �شوريا  على �شرب  �لربملاين  �لت�شويت  يف 
�أن  �أك��د  بريطانياً  ع�شكرياً  م�شوؤوًل  �إن  وقالت  �لكيميائية.  بالأ�شلحة 
�ل�شباط �لربيطانيني �شي�شاركون �لآن يف �لتخطيط �لع�شكري ولي�س 
بريطاين  �شابط  ذكر  فيما   ، �شوريا  �شد  �لع�شكرية  �لعملية  تنفيذ  يف 
�شابق �أن بريطانيا تعترب �لآن غري موثوق بها بخ�شو�س هذه �لعملية 
�شيو��شلون  �لثلثني  �لربيطانيني  �ل�شباط  �أن  �ل�شحيفة  و�أ�شافت   .
عملهم يف �لقاعدة �لع�شكرية �لأمريكية مبدينة تامبا، ولكن يف جمالت 

�أخرى من �لتخطيط، وفقاً مل�شوؤولني بريطانيني.

در�ن�شي  �إم��ام م�شجد مدينة  �ل�شلغومي،  �ل�شيخ ح�شن  �علنت حمامية 
يف �شاحية باري�س، لوكالة فر�ن�س بر�س �ن موكلها �ملعروف يف فرن�شا 
�ليهودية  للجالية  وب�شد�قته  �ملت�شدد  لل�شلم  �ملناه�شة  مبو�قفه 
�شريفع دعوى �مام �لق�شاء �لفرن�شي يف و�قعة تعر�شه لل�شتم و�ل�شرب 
بالعتد�ء عليه  �لم��ام  يتهمه  �ل��ذي  �لرجل  . ولكن حمامي  تون�س  يف 
بال�شتم و�ل�شرب �شكك يف رو�ية �ل�شيخ متهما �ياه بالتلعب باحلقائق 
وكان �لمام �ل�شلغومي قال لفر�ن�س بر�س �نه مت �لعتد�ء عليه وعلى 
عائلته قرب �لعا�شمة �لتون�شية، مو�شحا �ن رجل �نهال عليه بال�شرب 
�ملربح و�ل�شتم ل�شلته �لقريبة باجلالية �ليهودية وقالت �ملحامية �شامية 
مكتوف لفر�ن�س بر�س لقد مت �شرب رجل �ميان، رجل �شلم، ووجهت 
�شرتفع  �نها  و��شافت   . �ل�شامية  ومعاد�ة  باحلقد  مليئة  عبار�ت  �ليه 
دعوى �مام �لنيابة �لعامة يف بوبينيي بتهمتي �شرب و�شب. من جهتها 
قالت وز�رة �خلارجية �لفرن�شية �ن فرن�شا تاأمل �ن يتم جلء �حلقيقة 
كاملة يف �لعتد�ء على �ل�شيخ �ل�شلغومي، يف حني ندد رئي�س �جلمعية 
�لوطنية �ل�شرت�كي كلود بارتولون مبا تعر�س له �لمام، و��شفا �ياه 
بالعتد�ء �جلبان و�ملخزي . و�لرجل �لذي يتهمه �لمام بالعتد�ء عليه 
هو فرن�شي مقيم يف �شوي�شر� وكان مي�شي �جازة مع �شديقته يف �لفندق 
نف�شه �لذي نزل فيه �ل�شيخ �ل�شلغومي و��شرته، بح�شب ما قال حماميه 
�ىل  ب��ادر  من  هو  �ل�شيخ  �ن  موؤكد�  بر�س،  لفر�ن�س  غارباريني  با�شكال 

حماولة �شرب موكله �لذي منعه من ذلك.
 

�لع�شكرية  �لوحد�ت  �أون،  جونغ  كيم  �ل�شمايل،  �لكوري  �لزعيم  تفقد 
لبلده على �حلدود مع كوريا �جلنوبية يف �ملو�قع �لتي �شنت �لق�شف 
دون  م��ن   ،2010 ع���ام  يونغبيونغ  ج��زي��رة  ع��ل��ى  �مل��م��ي��ت  �ل�����ش��اروخ��ي 
)يونهاب  �أن��ب��اء  وكالة  ونقلت  جهة.  �أي��ة  �شد  ت�شريحات  باأية  �لإدلء 
�لكورية �جلنوبية عن تقرير لوكالة �لأنباء �ملركزية �لكورية �ل�شمالية 
�جلبهة  يف  �لع�شكرية  �ل��وح��د�ت  تفقد  كيم  �أن  �م�����س،   ،)KCNA(
�لأمامية، بينها ثكنات �جلي�س، وقاعة �لطعام، و�مل�شاكن �لع�شكرية غري 
باأعمال  �أ�شاد  كيم  �أن  �إىل  و��شار  �ل��زي��ارة.  موعد  يحدد  مل  �لتقرير  �أن 
�لرتميم �لتي �أجريت على �مل�شاكن �لع�شكرية و�لتغيري�ت �لتي �أقيمت 
�إن كيم �شاهد عر�شاً  �لتقرير  �لع�شكرية. وقال  على دفاعات �لوحد�ت 
�أنه خلفاً  له ويذكر  و�لتقطت �شور  �لوحدة  به عنا�شر من  قام  فنياً 
لتدمري  �ل�شتعد�د  �إىل  �جليو�س  �لأخ���رية  زي��ارت��ه  خ��لل  كيم  ل��دع��وة 
�أه����د�ف م��ع��ادي��ة يف �أي دق��ي��ق��ة، مل ي���دِل ب��اأي��ة ت��ه��دي��د�ت ت��ذك��ر يف هذه 
�لزيارة وت�شكل هذه �لزيارة �لثالثة من نوعها منذ تويل كيم �ل�شلطة 
يف �أو�خر �لعام 2011 وكانت كوريا �ل�شمالية ق�شفت جزيرة يونبيونغ 

عام 2010 ما �أ�شفر عن مقتل 4 كوريني جنوبيني.

عوا�صم

لندن

�سيول

باري�ص

اكت�ضاف 200 كغم متفجرات 
ب�ضيارة يف تركيا 

•• اأنقرة-يو بي اأي:

عرث عنا�شر �لأمن �لرتكي على 200 كيلوغر�م من �ملتفجر�ت يف �شيارة 
كانت حتاول دخول مدينة بينغول ب�شرق �لبلد وذكرت و�شائل �إعلم تركية 
�أن قو�ت �لأمن �لتابعة لد�ئرة مكافحة �لتهريب و�جلرمية �ملنظمة �أوقفت 
�ل�شيارة عند �إحدى نقاط �لتفتي�س بهدف �إجر�ء عملية تفتي�س دورية، غري 

�أنها عرثت على قنبلة تزن 200 كيلوغر�ماً معدة للتفجري د�خلها.
و�أ�شافت �أن �ل�شلطات �أقفلت �لطريق �لعام يف �ملدينة بعد م�شادرة �ل�شيارة، 

م�شرية �إىل �أنها �عتقلت 4 �أ�شخا�س، بينهم �ل�شائق، يف هذ� �ل�شدد.
بارتباطها  �ل���ش��ت��ب��اه  بعد  م�����ش��ادرت��ه��ا،  مت��ت  ثانية  ���ش��ي��ارة  �ن  �إىل  ولفتت 

باملتفجر�ت، فيما فتح حتقيق يف �حلادثة.
�ل��و�ردة حول  �لأولية  �ملعلومات  �أن  �لرتكية  �نباء )جيهان(  وكالة  وذك��رت 
�لكرد�شتاين يف  �لعمال  ملنظمة حزب  تابعة  عنا�شر  �أن  �إىل  ت�شري  �ملو�شوع 
ريف ديار بكر ب�شرق �لبلد هم من �أعّدو� �ملتفّجر�ت و�أر�شلوها �إىل مدينة 

بينغول، متهيًد� لتفجريها يف عملية �إرهابية حمتملة.
�ملتفجر�ت  من  كيلوغر�ماً   177 �شبطت  �حل��دودي��ة  �لأم��ن  ق��و�ت  وكانت 
على  هاتاي  �ل�شورية مبحافظة  �لأر��شي  قادمة من  �شيارة جتارية  د�خ��ل 

�حلدود بجنوب �لبلد.

اإ�سرائيل تعتقل ال�سيخ رائد �سالح قبل يوم النفري 

العاهل الأردين يوؤكد تعر�س القد�س لأب�ضع �ضور التهويد

الب�ضري و�ضلفا كري يبحثان الق�ضايا العالقة بني البلدين 
•• اخلرطوم-وكاالت:

ب��ح��ث �ل��رئ��ي�����س �ل�������ش���ود�ين عمر 
ح�����ش��ن �ل��ب�����ش��ري ون��ظ��ريه �جل��ن��وب 
�م�س  ميارديت  كري  �شلفا  �شود�ين 
ب���اخل���رط���وم  يف ق���م���ة جت��م��ع��ه��م��ا 

�لق�شايا �لعالقة بني �لبلدين.
وقال وزير خارجية جنوب �ل�شود�ن 
برنابا بنجامني يف موؤمتر �شحفي 
عقده يف جوبا �إن من �أهم �لق�شايا 
�ل��ت��ي ���ش��ت��ن��اق�����ش��ه��ا �ل��ق��م��ة م�����ش��األ��ة 
�حل����������دود وع�����ب�����ور ن����ف����ط ج���ن���وب 
�ل�شود�نية  �لأر��شي  عرب  �ل�شود�ن 
�لدولتني  ب��ني  �ملتبادلة  و�ل��ت��ج��ارة 

�إىل جانب ق�شية �أبيي.
للخرطوم  �شلفا كري  زي��ارة  وت��اأت��ي 
�ملهلة  �نتهاء  من  �أي��ام  ب�شعة  قبل 
�ل���ت���ي ح���دده���ا �ل�������ش���ود�ن لإغ����لق 
جنوب  نفط  يعربها  �لتي  �أنابيبه 

�ل�شود�ن.
�ل�شكرتري  �أحمد  �شيد  عماد  وك��ان 
�أكد  �ل�شود�ين  للرئي�س  �ل�شحفي 
�شلفا كري  ���ش��اب��ق و���ش��ول  وق���ت  يف 
�لرئي�شني  �أن  �إىل  لفتا  �لثلثاء، 
�مل�شرتكة.  �لق�شايا  كل  �شيناق�شان 

ومل يدل باملزيد من �لتفا�شيل.
جنوب  يتهم  �لذي  �ل�شود�ن،  وكان 

قد  ر�شمية  �شود�نية  �إعلم  و�شائل 
�أوردت �لأ�شبوع �ملا�شي �أن �خلرطوم 
تلقت من جوبا مبلغ 236 مليون 
�لنفط  ت�شدير  عن  ر�شوما  دولر 

�جلنوبي هذ� �لعام.
�ل�شود�نية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
�ل��ر���ش��م��ي��ة )����ش���ون���ا( ع���ن م�����ش��اع��د 
�إن  قوله  �مل��رك��زي  �لبنك  حمافظ 
ح��ك��وم��ة �جل���ن���وب ق��ام��ت ب��ت��وري��د 
م�����ش��ت��ح��ق��ات �ل�������ش���ود�ن م���ن ر���ش��وم 
�إ���ش��اف��ة للرتتيبات  �ل��ن��ف��ط،  ع��ب��ور 
�ملالية �لنتقالية، وهي �أمو�ل �تفق 
للخرطوم  ج��وب��ا  تدفعها  �أن  على 
م��ق��اب��ل ف��ق��د�ن �ل�����ش��ود�ن ع��ائ��د�ت 

�لنفط.
ُي�شار �إىل �أن جنوب �ل�شود�ن ح�شل 
عام  م�شتقلة  دول���ة  �أ���ش��ب��ح  عندما 
�حتياطيات  ثلثي  ع��ل��ى   2011
و�أ�شبحت  �ل��ن��ف��ط،  م��ن  �ل�����ش��ود�ن 
معتمدة  �لوليدة  �لدولة  ميز�نية 
من  �شادر�تها  على  رئي�شي  ب�شكل 
�ل���ذه���ب �لأ������ش�����ود، ل��ك��ن��ه��ا ك��دول��ة 
ظلت  ب��ح��ري  منفذ  لأي  مفتقرة 
م��ع��ت��م��دة ع���ل���ى خ���ط���وط �أن���اب���ي���ب 
�ل����ن����ف����ط �مل����م����ت����دة ح����ت����ى م���ي���ن���اء 
ب��ورت�����ش��ود�ن ع��ل��ى �ل��ب��ح��ر �لأح��م��ر 
لنقل نفطها �إىل �لأ�شو�ق �لعاملية.

�ملتمردين يف �أر��شي كل منهما.
�أن �ل��ت��ق��ى �ل��رئ��ي�����ش��ان عمر  و���ش��ب��ق 
�ل��ب�����ش��ري و���ش��ل��ف��ا ك���ري يف ج��وب��ا يف 
�ملا�شي. ويف يونيو- �أبريل-ني�شان 
ح���زي���ر�ن �مل��ا���ش��ي �أع��ل��ن �ل�����ش��ود�ن 
�قت�شادية  �تفاقات  ت�شعة  جتميد 
و�أمنية مع جنوب �ل�شود�ن وكانت 

�ل�������ش���ود�ن ب��دع��م �مل��ت��م��ردي��ن على 
�أر�����ش���ي���ه، ق���د ه����دد ب���وق���ف ع��ب��ور 
�ل��ن��ف��ط �خل����ام م��ن دول����ة �جل��ن��وب 

عرب �أر��شيه.
ورغم �لتهديد ل يز�ل �لنفط يعرب 
م�شفاة  �إىل  �جل��ن��وب  ح��ق��ول  م��ن 
�لت�شدير يف �لبحر �لأحمر. و�شبق 

�أرج��اأت �خلرطوم مرتني مهلة  �أن 
يف  وتنتهي  �أعلنتها  �لتي  �لإغ���لق 

�ل�شاد�س من �ل�شهر �جلاري.
�لأفريقي قد طلب  وك��ان �لحت��اد 
م��ن �خل��رط��وم مت��دي��د ه��ذه �ملهلة 
بهدف �لتحقيق يف مز�عم �لبلدين 
�ل��ل��ذي��ن ي��ت��ب��ادلن �لت���ه���ام ب��دع��م 

•• عمان-ا ف ب:

�لأردنية  �خلارجية  وز�رة  �شلمت 
�م�������س م���ذك���رة �ح���ت���ج���اج ل��ل��ق��ائ��م 
ب��الأع��م��ال �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي يف عمان 
ت���ت���ع���ل���ق ب���رف�������س �مل���م���ل���ك���ة ق���ي���ام 
�جل��زء  يف  من�شة  ببناء  ��شر�ئيل 

�لق�شى  �مل�شجد  جل��د�ر  �ملل�شق 
ح�شبما  �ل���ق���دمي���ة،  �ل���ق���د����س  يف 
�خلارجية  وز�رة  يف  م�شدر  �ف���اد 

�لردنية.
وق����ال �مل�����ش��در �ل����ذي ط��ل��ب ع��دم 
�لك�شف عن ��شمه لوكالة فر�ن�س 
�لقائم  �شلمت  �ل�����وز�رة  �ن  ب��ر���س 

ب��الع��م��ال �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي يف عمان 
ح��اي��ي��م �����ش���رف م���ذك���رة �ح��ت��ج��اج 
�إد�ن���ة  ع��ن  تعرب  �للهجة  ���ش��دي��دة 
�حلكومة �لأردنية �ل�شديدة لقيام 
�ل�����ش��ل��ط��ات �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة م��وؤخ��ر� 
�ل��رب�ق يف  �شاحة  ببناء من�شة يف 

�لقد�س .
�مل���ذك���رة ط��ل��ب��ت من  و�و����ش���ح �ن 
�لتوقف  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
ف�����ور� ع���ن �أع����م����ال ب���ن���اء �مل��ن�����ش��ة 
�مل���ذك���ورة و�إز�ل���ت���ه���ا مب���ا ل ي��وؤث��ر 
على �شلمة هذ� �ملوقع �لتاريخي 
و�ل��ث��ق��ايف، و�لم��ت��ن��اع ع��ن �ت��خ��اذ 
�إج��ر�ء�ت فردية جديدة بهذ�  �أية 

�ل�شاأن.
و��شاف �مل�شدر �ن �ملذكرة �عتربت 
ج��دي��د�  ت�شعيد�  )�ل��ب��ن��اء(  ذل���ك 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  قبل  م��ن 
خللق و�قع جديد على �لأر�س يف 
�ملقد�شات و�لأوقاف �لإ�شلمية يف 
�لقد�س وخمالفة للقانون �لدويل 

�ل��ع��لق��ة  �ل���ع���ام و�لإن�������ش���اين ذ�ت 
و�ل����ت����ي ت���وج���ب ع���ل���ى �إ����ش���ر�ئ���ي���ل 
�ح�������رت�م �لأم�����اك�����ن و�مل��م��ت��ل��ك��ات 
�لدينية و�لثقافية و�لتاريخية يف 
�لأر��شي �ملحتلة وعدم �لعبث بها 

�أو �إحلاق �ل�شرر بها .
ود�نت �حلكومة �لردنية �لثنني 
ق��ي��ام ����ش��ر�ئ��ي��ل ب��ب��ن��اء م��ن�����ش��ة يف 
�مل�شجد  �مل��ل���ش��ق جل����د�ر  �جل����زء 
�ل��دويل  �ملجتمع  ودع��ت  �لق�شى، 
�ىل �ل�شغط على ��شر�ئيل لوقف 
ه�����ذه �مل���م���ار����ش���ات �ل���ت���ي ت�����ش��ت��ف��ز 
م�شاعر �مل�شلمني وحمبي �ل�شلم 

يف جميع �نحاء �لعامل .
وقال وزير �لدولة ل�شوؤون �لعلم 
و�لت�شال، �لناطق �لر�شمي با�شم 
هذ�  �ن  �ملومني  حممد  �حلكومة 
�لجر�ء �عتد�ء �شارخ على �لثار 
�لتاريخية �ل�شلمية وعلى �أر�س 
وق���ف �أ���ش��لم��ي و�ل���ت���ي ه���ى ج��زء 
ل ي��ت��ج��ز�أ م��ن �مل�����ش��ج��د �لق�����ش��ى 

احتجاج اأردين على بناء اإ�ضرائيلي مال�ضق لالأق�ضى

و�تخاذ  �ملت�شاعدة  �ل�شتيطانية 
�ل����ي����ه����ود ل���لأق�������ش���ى حم���ط���ة يف 

�أعيادهم ومنا�شباتهم.
وقررت �حلركة �لإ�شلمية �إطلق 
ت�شتمر  و�ع��ت�����ش��ام��ات  ف��ع��ال��ي��ات 
�شد  �جلمعة  حتى  �لثلثاء  منذ 
كما  �ل�شتيطانية،  �لق��ت��ح��ام��ات 
�إىل  للنفري  يوما  �لأرب��ع��اء  �أعلنت 
بدء  مع  تز�منا  �لأق�شى  �مل�شجد 
�لأع���ي���اد �ل��ي��ه��ودي��ة، و�أول���ه���ا عيد 

ر�أ�س �ل�شنة �لعربية.
وياأتي �إعلن يوم �لنفري �لأربعاء 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة دع������و�ت مل��وؤ���ش�����ش��ات 
����ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة وج��م��اع��ات ي��ه��ودي��ة 
م��ت��دي��ن��ة لق���ت���ح���ام���ات ج��م��اع��ي��ة 
ل��ل��م�����ش��ج��د �لأق�������ش���ى مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�لأع����ي����اد �ل���ي���ه���ودي���ة �ل���ت���ي ت��ب��د�أ 
�لأرب����ع����اء مب��ر����ش��ي��م ع��ي��د ر�أ�����س 
ي�شتمر  �ل�����ذي  �ل���ع���ربي���ة  �ل�����ش��ن��ة 
ل���ي���وم���ني. ك���م���ا ي����و�ف����ق �ل�����ش��ب��ت 
�لقادم عيد يوم �لغفر�ن �ليهودي 
�لذي  �لعربي  �لعر�س  ويليه عيد 
 2013-9-19 يو�فق �خلمي�س 
وت�����ش��ت��م��ر م��ر����ش��ي��م��ه ح��ت��ى 26-

ما  فيما  9-2013، حيث يختم 
وكان  �لتور�ة  بعيد  فرحة  يعرف 
�ق��ت��ح��م��و�  65 م�����ش��ت��وط��ن��ا  ن��ح��و 
�مل�����ش��ج��د �لأق�����ش��ى �لأح�����د، و�أدى 
بع�شهم �شعائر تلمودية ورق�شات 

بحماية من قو�ت �لحتلل.

�حلركة �لإ�شلمية �ملحامي ز�هي 
جنيد�ت �إن �لحتلل �لإ�شر�ئيلي 
�أثناء  �شلح  لل�شيخ  كمينا  ن�شب 
توجهه ملوؤمتر �شحفي ُيعقد على 
و�دي  مبنطقة  �حل��ل��و�ين  �شطح 
�جل����وز يف �ل��ق��د���س حت���ت ع��ن��و�ن  
ن��ح��و رب��ي��ع �ل��ق��د���س و�لأق�����ش��ى . 
�أُن��زل �ل�شيخ  ووفق جنيد�ت، فقد 
���ش��ي��ارت��ه يف منطقة  م���ن  ���ش��لح 
عمو��س و�أبلغته �شرطة �لحتلل 

و�مل�شيحية  �لإ�شلمية  �ملقد�شات 
�لعرب  �مل�شيحيني  مطالبا  فيها، 

بالتم�شك بهويتهم �لعربية .
من ناحية �أخرى، �عتقلت �شرطة 
�لحتلل �لإ�شر�ئيلي �شباح �م�س 
�لثلثاء �ل�شيخ ر�ئد �شلح زعيم 
�حل��رك��ة �لإ���ش��لم��ي��ة يف �ل��د�خ��ل 
 ،1948 عام  �ملحتل  �لفل�شطيني 
قبيل �إعلنه يوم �لنفري للأق�شى 
�مل��ت��ح��دث با�شم  �لأرب����ع����اء. وق����ال 

•• عمان-القد�ص-وكاالت:

ر�أى �مللك �لأردين عبد� هلل �لثاين 
�شر�عا  تو�جه  �ملنطقة  �أن  �م�س، 
طائفيا ومذهبيا وعقائديا ، وقال 
لأب�شع  �ليوم  تتعر�س  �لقد�س  �أن 

�شور �لتهويد .
��شتقباله  خ���لل  �مل��ل��ك  و�أو����ش���ح 
�لتحديات  م��وؤمت��ر  يف  �مل�����ش��ارك��ني 
�ل��ع��رب  �مل�شيحيني  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 
�ل����ذي ب����د�أ �أع��م��ال��ه يف ع��م��ان �أن  
منطقتنا تو�جه حالة من �لعنف 
و�ل�������ش���ر�ع �ل��ط��ائ��ف��ي و�مل��ذه��ب��ي 
و�ل��ع��ق��ائ��دي، �ل���ذي ط��امل��ا ح��ذرن��ا 
تفرز  �ل��ت��ي  �ل�شلبية  تبعاته  م��ن 
م��ظ��اه��ر م���ن �ل�����ش��ل��وك �ل��غ��ري��ب 
�لإن�����ش��اين  و�إرث��ن��ا  تقاليدنا  على 
مبادئ  على  �لقائم  و�حل�����ش��اري، 
و�لتعاي�س  و�لت�شامح،  �لع��ت��د�ل 
�إىل  تعزيز  �لآخ����ر ودع���ا  وق��ب��ول 
م�������ش���رية �حل�������و�ر ب����ني �لأدي��������ان، 
�جلو�مع  تعظيم  على  و�ل��رتك��ي��ز 
�مل�����ش��رتك��ة ب���ني �أت���ب���اع �ل��دي��ان��ات 
و�ملذ�هب و�أ�شار �إىل �أن  �مل�شيحينب 
ف��ه��م  �إىل  �لأق���������رب  ه����م  �ل����ع����رب 
وهم  �حلقيقية،  وقيمه  �لإ���ش��لم 
مدعوون �إىل �لدفاع عنه يف هذه 
�إىل  فيها  يتعر�س  �لتي  �ملرحلة، 
جهل  ب�شبب  �ل��ظ��ل��م،  م��ن  �لكثري 
�ل��ذي  �لإ���ش��لم،  بجوهر  �لبع�س 

و�لع��ت��د�ل،  �لت�شامح  �إىل  ي��دع��و 
و�لبعد عن �لتطرف و�لنعز�ل .

�إن  مدينة  �لأردين  �لعاهل  وق��ال 
مع  �ل��ي��وم  تتعر�س  �لتي  �لقد�س 
�لأ����ش���ف لأب�����ش��ع ���ش��ور �ل��ت��ه��وي��د، 
���ش��اه��د ع��ي��ان وم��ن��ذ �أرب���ع���ة ع�شر 
�لعلقة  ومتانة  عمق  على  قرنا، 

�لإ�شلمية �مل�شيحية �لأخوية .
و���ش��دد على ���ش��رورة  �ل��دف��اع عن 
�ل��ع��رب��ي��ة وحماية  �ل��ق��د���س  ه��وي��ة 

قبل  �أمنية  لأغر��س  �أنه مطلوب 
حت��ق��ي��ق  م���رك���ز  �إىل  ت���ق���ت���اده  �أن 
من  بع�س  ع��ن  ون��ق��ل  �مل�شكوبية 
فاإن  �شلح-  �ل�شيخ  برفقة  كانو� 
له  ت��وج��ه  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة 

تهمة �لتحري�س على �لعنف.
وك��ان �لح��ت��لل قد �أ���ش��در ق��ر�ر� 
�شلح  ر�ئ���د  �ل�شيخ  مبنع  �شابقا 
دخ������ول م���دي���ن���ة �ل���ق���د����س لأك����رث 
م���ن ع�����ام، و�ن���ت���ه���ى �ل����ق����ر�ر منذ 
مم��ن��وع��ا  ز�ل  ول  ق��ل��ي��ل��ة،  ���ش��ه��ور 
م�����ن دخ��������ول �حل��������رم �ل���ق���د����ش���ي 
�إن  �ل�������ش���ري���ف وق�������ال جن�����ي�����د�ت 
ت�شارك  �ل���ذي  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر 
و�لإ�شلمية  �لوطنية  �لقوى  به 
يف �لقد�س و�لد�خل �لفل�شطيني، 
يتناول كل ما تتعر�س له �ملدينة 
�مل��ق��د���ش��ة وخ��ا���ش��ة �لق��ت��ح��ام��ات 

توغل اإ�ضرائيلي حمدود 
جنوب قطاع غزة 

•• غزة-يو بي اأي:

ت���وغ���ل���ت ع�����دة �آل����ي����ات وج����ر�ف����ات 
�شرق  حم���دود  ب�شكل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 
حم���اف���ظ���ة خ������ان ي���ون�������س ج���ن���وب 
�أن  قطاع غ��زة و�أف���اد �شاهد ع��ي��ان، 
يف  ت��وغ��ل��ت  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �آل���ي���ات   6
�ن��ط��لق��ا  �لفل�شطينيني  �أر�����ش���ي 
�لع�شكري،  كي�شوفيم  م��وق��ع  م��ن 
مب����ح����اذ�ة �ل�������ش���ري���ط �حل�������دودي، 
وقامت باأعمال مت�شيط يف �ملنطقة 
و�شط �إطلق نار متقطع من دون 
�أن  �مل��ك��ان قبل  �إ���ش��اب��ات يف  �أن تقع 
تتمركز بالقرب من بو�بة �ل�شريج 

�لع�شكرية .
�لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  �أن  �إىل  ي�شار 
�أق������دم ع��ل��ى دخ�����ول حم�����دود ع��دة 
م���ر�ت خ��لل �أ���ش��ب��وع عند �أط���ر�ف 
قطاع غزة يف خرق و��شح للتفاق 
ب����ني �جل���ان���ب���ني �ل�������ذي ج�����رى يف 

نوفمرب �لعام �ملا�شي.

هيغ م�ضتعد ملحادثات 
مع اإيران ب�ضاأن �ضوريا 

•• لندن-يو بي اأي:

�أع��ل��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ربي��ط��اين 
م�����ش��ت��ع��دة  ب������لده  �أن  ه���ي���غ،  ول����ي����ام 
لإج����ر�ء حم��ادث��ات م��ع �ي����ر�ن ح��ول 
حل  �إىل  بالتو�شل  وملتزمة  �شوريا، 
�شيا�شي يف هذ� �لبلد وتعمل من �أجل 
�ل�����ش��لم يف جنيف، يف  م��وؤمت��ر  عقد 
�لربيطاين  �لربملان  �أعقاب ت�شويت 
�لأ�����ش����ب����وع �مل���ا����ش���ي ����ش���د �ل��ت��دخ��ل 
�أم��ام  بيان  يف  هيغ  وق��ال  �لع�شكري. 
�إن  �م�س  )�ل��ربمل��ان(  �لعموم  جمل�س 
بريطانيا م�شتعدة لإجر�ء حمادثات 
مع �ير�ن حول �شوريا ، لكنه ��شتبعد 
�عتربه  م��ا  ب�شبب  �ل��ن��ج��اح  �مكانية 
�مل�شاألة  ه��ذه  ب�شاأن  �ل�شابق  �شجلها 
لإي���ر�ن  بالن�شبة  �لخ��ت��ب��ار  و�أ���ش��اف 
دور  للعب  م�شتعدة  كانت  �إذ�  ما  هو 
ب���ن���اء، لأن���ه���ا ووف����ق �لأدل�����ة �مل��ق��دم��ة 
مبا  �ل�شوري،  �لنظام  بن�شاط  تدعم 
يف ذلك قتل �لكثري من �لأب��ري��اء يف 
�شوريا، ومل متار�س �أي دور بناء حتى 
�لآن لكننا م�شتعدون للتحدث �إليها 
. و�أ�شار وزير �خلارجية �لربيطاين 
�إىل �أن �أي �جر�ء من جانب �لوليات 
�ملتحدة �شيكون فقط لردع ��شتخد�م 
يف  �لكيميائية  �لأ�شلحة  م��ن  �مل��زي��د 
���ش��وري��ا، ول���ن ي��ك��ون م��ق��دم��ة لعمل 

ع�شكري �أو�شع نطاقاً .

�ملبارك .
وطالب �ملومني �شلطات �لحتلل 
ب����اأز�ل����ة ه����ذه �مل��ن�����ش��ة و�ل����ش���ر�ر 
�ل���ن���اج���م���ة ع����ن ب���ن���ائ���ه���ا ب���اأ����ش���رع 
�ملخطط  م�شتنكر�  مم��ك��ن  وق���ت 
�ل���ش��ت��ي��ط��اين � ل��ر�م��ي �ىل دع��م 
خ���ط���ة ت���و����ش���ع���ة ����ش���اح���ة �ل������رب�ق 
وم��و����ش��ل��ة �أ���ش��ر�ئ��ي��ل �أج��ر�ء�ت��ه��ا 
ل��ه��دم م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ط��ري��ق ب��اب 

�ملغاربة .
و�عرب �ملومني عن �أ�شفه لتجاهل 
�أ����ش���ر�ئ���ي���ل ل��ل��م��و�ث��ي��ق �ل��دول��ي��ة 
�ملتحدة  �لمم  منظمة  وق����ر�ر�ت 
و�ل��ي��ون�����ش��ك��و و�ل���ت���ي ت��ن�����س على 
�لتاريخية  باملعامل  �مل�شا�س  ع��دم 
�مل���ق���د����ش���ة وط���ال���ب  �مل����دي����ن����ة  يف 
�مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل �ل�����ش��غ��ط على 
�ملمار�شات  ه��ذه  ل��وق��ف  ����ش��ر�ئ��ي��ل 
�ل�شتيطانية �لتي ت�شتفز م�شاعر 
�مل�����ش��ل��م��ني وحم���ب���ي �ل�������ش���لم يف 

جميع �نحاء �لعامل .

اإ�ضرائيل تهدد بالرد على اأي هجوم �ضوريمباحثات م�ضرية قرب�ضية لتعزيز العالقات 
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

هدد قادة �إ�شر�ئيل �م�س برد �شديد يف حال تعر�س �إ�شر�ئيل لهجمات �شاروخية تقليدية �أو كيماوية �شورية، على خلفية تهديد�ت �أمريكية 
بتوجيه �شربة ع�شكرية ل�شوريا بعد �تهامهم للنظام با�شتخد�م �شلح كيميائي �شد مدنيني.

وقال رئي�س �لوزر�ء، بنيامني نتنياهو خلل زيارة ملدينة بئر �ل�شبع �إنه �أريد �أن �قول لكل من يريد �مل�شا�س بنا �إنه هذ� لي�س جمديا .
و��شاف �أن �لأمن يرتدي �شورة جديدة و�لعامل يتغري وعلينا �أن نهتم باأمننا، وهذ� �أمر ي�شع حتديات �أمامنا لأن �لو�قع من حولنا يتغري  
من جانبه تطرق وزير �حلرب مو�شيه يعلون، �إىل �حتمال تعر�س �إ�شر�ئيل لهجوم كيماوي �شوري كرد فعل على �شربة ع�شكرية �أمريكية 
�شد �شوريا، وقال �إن باإمكان �ش�����كان �إ�شر�ئيل �أن يكونو� هادئ�������ني، ول ينبغي �لتزود ب�شرعة باأقنعة و�قية من �أ�شلحة غري تقليدية، و�شيكون 

هناك من �شيدفع ثمنا غاليا �إذ� هوجمت �إ�شر�ئيل رد� على هجوم �أمريكي .
وحول �حتمالت هجوم ع�شكري �أمريكي �شد �شوريا، قال �لرئي�س �لإ�شر�ئيلي، �شمعون بري�س، �إنه �إذ� هاجمنا �ل�شوريون فاإنني موؤمن 
�أن ما �شيحدث هو �أننا �شنتغلب عليهم وتطرق بري�س �إىل قر�ر �لرئي�س �لأمريكي، بار�ك �أوباما، باإرجاء �تخاذ قر�ره ب�شاأن �شرب �شوريا، 

قائل �إن �حلرب هي �أمر بالغ �جلدية و�أن�شح �أي زعيم بالتفكري قدر �لإمكان قبل �حلرب على �أن يندم بعد ن�شوبها .

�ملهمة، م�شري�ً  �ملرحلة  �إىل جانب م�شر يف هذه  ب��لده 
�إىل �أنه �شلَّم ر�شالة من �لرئي�س �لقرب�شي �إىل �لرئي�س 
�ملوقف  �ل��ت��اأك��ي��د على  ت��ن��اول��ت  ع��ديل من�شور  �مل�����ش��ري 
�إىل  و�لإ����ش���ارة  �مل�شرية،  للحكومة  �ل��د�ع��م  �لقرب�شي 
خمتلف  يف  م�شر  مع  �لعلقات  لتعزيز  قرب�س  تطلع 

�ملجالت .
تطرق  �لقرب�شي  �لوزير  �ن  �مل�شري  �لتليفزيون  وذكر 
وخ�شو�شاً  م�شر،  مع  �لتعاون  تطوير  مقرتحات  �إىل 
�أهمية  �إىل  م�شري�ً  و�لقت�شادي،  �لتجاري  �شقيها  فى 
�لتجارية و�لقت�شادية بال�شتفادة من  �لعلقات  زيادة 

�لتقارب �جلغر�يف بني �لبلدين .

•• القاهرة-يو بي اأي:

بحث رئي�س �لوزر�ء �مل�شري حازم �لببلوي، �م�س، مع 
�شبل  كا�شوليدي�س  �إيو�ن�س  �لقرب�شي  �خلارجية  وزي��ر 
�لقت�شادي  �ملجال  يف  خا�شة  �لثنائية  �لعلقات  تعزيز 
م �ل��ب��ب��لوي، خ���لل �ل��ل��ق��اء �ل����ذي ح�����ش��ره وزي��ر  وق����دَّ
�خلارجية �مل�شري نبيل فهمي، عر�شاً لتطور�ت �لأو�شاع 
يف م�شر و�جلهود �ملبذولة لتنفيذ خارطة �مل�شتقبل �لتي 
�أقرتها �لقوى �ل�شيا�شية و�لدينية للمرحلة �لنتقالية 

يف م�شر عقب عزل �لرئي�س حممد مر�شي.
�أكد وزير �خلارجية �لقرب�شي على وقوف  ومن جهته 
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�ل���ت���ن���ازلت م���ع ك���اف���ة �مل��ق��رتح��ات 
لإخر�ج �لبلد من �لأزمة �حلالية 
يف �إط��ار مبادرة �حت��اد �ل�شغل لكن 
�ملطالب  جملة  رف�شت  �حل��ك��وم��ة 
�ل�شتقالة  تاريخ  فيها حتديد  مبا 
مع مو��شلة تعيني �شقور �لنه�شة 

يف مفا�شل �لدولة ح�شب قولها.

معركة املجل�س التاأ�سي�سي
����ش��ت��د وط��ي�����س معركة  ب���ال���ت���و�زي 
لن�شاطه  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  ع��ودة 
ول���ك���ن ه�����ذه �مل������رة ب����ني م��ك��ون��ات 
�لرتويكا ذ�تها حيث ميار�س حزبا 
متز�يد�  �شغطا  و�ملوؤمتر  �لنه�شة 
جعفر  ب��ن  م�شطفى  رئي�شه  على 

ورئي�س حزب �لتكتل للرت�جع عن 
و�لذي  �ملجل�س  �أ�شغال  تعليق  قر�ر 
ي��ت��و����ش��ل م��ن��د �أك�����رث م���ن ث��لث��ة 
�أ����ش���اب���ي���ع. ويف ه����ذ� �ل�����ش��ي��اق ك��ان 
�لثلثاء  �أم�س  تعقد  �أن  مفرت�شا 
كتلة حركة �لنه�شة وبقية �لنو�ب 
جل�شة  �ملجل�س  د�خ���ل  �مل��وج��ودي��ن 
تليها تنظيم وقفة �حتجاجية �أمام 
مكتب رئي�س �ملجل�س م�شطفى بن 
جعفر  و�لإعد�د لرفع �شكاية  �إىل 
�ملحكمة �لإد�رية �شده لكن رئي�س 
بن  م�شطفى  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
�أب��و�ب قاعة �جلل�شات  �أغلق  جعفر 
�ل��ع��ام��ة �أم�����ام �ل���ن���و�ب �مل�����ش��ان��دي��ن 

لعودة �لتاأ�شي�شي �إىل �لعمل .

جل�شة  عقد  �إىل  وي��دع��ون  متخلّيا 
عامة دون ح�شوره �أو �شحب �لثقة 
تغيُّب  �أّن  ي���رى  م���ن  وه���ن���اك  م��ن��ه 
من  وظيفّيا  تغّيبا  �ملجل�س  رئي�س 
�ج��ل ظ��رف معني وه��ذ� م��ا مُيّكن 
من  �ملجل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب 
تعوي�شه لكن �لنائب وليد �لبناين 
�لقيادي يف حركة �لنه�شة ��شتبعد 

�شحب �لثقة من رئي�س �ملجل�س.
وق���ال ول��ي��د �ل��ب��ن��اين ن��ائ��ب رئي�س 
ك��ت��ل��ة ح���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة ب��امل��ج��ل�����س 
تطرح  ل  �حل��رك��ة  �إن  �لتاأ�شي�شي 
ح���ال���ي���ا خ���ي���ار ���ش��ح��ب �ل���ث���ق���ة م��ن 
رئ���ي�������س �مل���ج���ل�������س م�����ش��ط��ف��ى ب��ن 
�جلهود  يخدم  ل  ذل��ك  لأن  جعفر 
�ملبذولة حاليا لإيجاد حل للزمة 

�لر�هنة.
و������ش�����دد �ل����ب����ن����اين ع���ل���ى �����ش����رورة 
����ش��ت��ئ��ن��اف �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي لأ���ش��غ��ال��ه 
و�ن  خ�شو�شا  �شلحياته  بكافة 
�حل����و�ر �ل��وط��ن��ي ق��د �ن��ط��ل��ق على 

حد تعبريه.
�لنائب  م���ر�د  �أك���د جنيب  يف ح��ني 
�لنه�شة  حركة  كتلة  عن  باملجل�س 
يف لهجة حادة �إّن �لنو�ب لن يقبلو� 
�أن يكونو� مرتهنني لرئي�س �ملجل�س 
�لتاأ�شي�شي م�شطفى بن جعفر ولن 
�لتي  وموؤ�مر�ته  مناور�ته  يقبلو� 
بالتاأ�شي�شي  ممار�شتها  ب�شدد  هو 

ح�شب تعبريه.
و�أ����ش���اف م����ر�د �إّن ب��ن ج��ع��ف��ر ق��ام 
ب��ق��ر�ر  �لتاأ�شي�شي  ع��م��ل  بتعطيل 
منفرد و تعّد على �لنظام �لّد�خلي 
وع���ل���ى �ل���ق���ان���ون �مل���وؤق���ت ل��ل�����ّش��ل��ط 
م�شاهما  ي��ع��ت��رب  لأن����ه  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
�ل�شرعية  �ملخّطط �لنقلبي على 
وت��ع��ط��ي��ل �إج��������ر�ء�ت �لن��ت��خ��اب��ات 
م���ن خ���لل ت��اأج��ي��ل م��وع��ده��ا �إىل 
�أن يحدد  موعد جمهول. وينتظر 
م�شطفى بن جعفر رئي�س �ملجل�س 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي م��وق��ف��ه �ل��ن��ه��ائ��ي من 
�لتاأ�شي�شي يف كلمة  م�شري معركة 
و�شفت بالهاّمة �شيتوجه بها �ليوم 

�لأربعاء لل�شعب �لتون�شي.
كان  جعفر  بن  م�شطفى  �أن  يذكر 
�ملا�شي  �أوت  �شهر  ب��د�ي��ة  يف  �أع��ل��ن 
عن جتميد �أ�شغال �ملجل�س �لوطني 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة �لأزم����ة 
�غتيال  غ��د�ة  �لبلد  عرفتها  �لتي 
�ل�شيا�شي �لبارز عن �لتيار �لقومي 
يف ت��ون�����س حم��م��د �ل��رب�ه��م��ي ي��وم 
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و�أ�شّر �لنو�ب �ملتم�ّشكون با�شتئناف 
خلل  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �أ�شغال 
�أم�س  �لت�شاورية  �لعامة  �جلل�شة 
�لثلثاء على نقل �أ�شغال جل�شتهم 
حت����ت ق���ب���ة �مل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
مقرتح  للعمل،  ��شتئنافه  لإع��لن 
رف�����ش��ه �ل��ن��ائ��ب ع��ن ح���زب �لتكتل 
ج��م��ال �ل��ط��وي��ر د�ع��ي��ا �إّي���اه���م �إىل 
�ن����ت����ظ����ار ك���ل���م���ة رئ���ي�������س �مل��ج��ل�����س 

�لتاأ�شي�شي �ملقررة غد �لأربعاء.
�لعديد من  رف�شها  �لطوير  دعوة 
�ل����ن����ّو�ب ع��ل��ى غ����ر�ر �ل��ن��ائ��ب عبد 
وفاء  حركة  عن  �لعيادي  �ل���روؤوف 
�لذي �عترب �أّن قر�ر تعليق �أ�شغال 
�ملجل�س فيه م�ّس من حقوقه، من 
�لنائب  عّبو  �شامية  قالت  جانبها 
ق��ر�ر  �إّن  �لدميقر�طي  �لتيار  ع��ن 
ل��ي�����س ق��ان��ون��ّي��ا ل �شكل  �ل��ت��ع��ل��ي��ق 
رئي�س  �إل  ي��ل��زم  ول  م�شمونا  ول 

�ملجل�س م�شطفى بن جعفر.
�أم��ا �لنائب عن ح��زب �مل��وؤمت��ر من 
�أج����ل �جل��م��ه��ورّي��ة ع��م��ر �ل�����ش��ت��وي 
�ملجل�س  رئ��ا���ش��ة  �أّن  ب����دوره  �ع��ت��رب 
متّر بحالة �شغور وميكن تعوي�س 

بن جعفر بنائبه �لأّول �أو �لثاين.
وق��د �أح���دث ق���ر�ر ب��ن جعفر غلق 
يف  �لغ�شب  من  حالة  �لقاعة،  باب 
�ملن�شحبني  غ��ري  �ل���ن���و�ب  ���ش��ف��وف 
جعفر  ب��ن  و����ش��ف��ني  و��شتهجنوه 
بتطبيق  وه�������ددو�  ب��ال��دي��ك��ت��ات��ور 
من   26 �لف�شل  وخا�شة  �لقانون 

�لنظام �لد�خلي لعزله.
�مل��ت��م�����ش��ك��ون  �ل�����ن�����و�ب  �أن  ي����ذك����ر 
حملت  عري�شة  وج��ه��و�  باملجل�س 
رئي�س  �إىل  ن��ائ��ب��ا   77 �إم�������ش���اء�ت 
�ملجل�س دعوه فيها �إىل �إنهاء تعليق 
تن�شيط  و�إع������ادة  �مل��ج��ل�����س  �أ���ش��غ��ال 
�ل��ل��ج��ان وخ��ا���ش��ة جل��ن��ت��ي �ل��ن��ظ��ام 

�لد�خلي و�لت�شريع �لعام . 
وتنق�شم �آر�ء �لنو�ب يف هذ� �ل�شاأن 
فهناك من يعتربون رئي�س �ملجل�س 

وا�ضنطن تكثف ن�ضاطها ال�ضتخباري يف مراقبة باك�ضتان 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

تنفق وكالت �ل�شتخبار�ت �لمريكية �ملليار�ت ملر�قبة حليفتها 
باك�شتان متاما كما تنفق ملر�قبة �عد�ء كالقاعدة و�ير�ن، على 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  وكثفت  بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  نقلت  ما 
على  خ�شو�شا  تركز  وه��ي  �لنووية  باك�شتان  ��شلحة  مر�قبة 
مو�قع لل�شلحة �لبيولوجية و�لكيميائية فيها وحتاول تقييم 
�لذين  �لباك�شتانيني  �لره����اب  مكافحة  عنا�شر  ولء  م��دى 
�ي��ه(، بح�شب  �ي  )�شي  �ملركزية  �ل�شتخبار�ت  وكالة  جتندهم 
�شفحة   178 م��ن  ملخ�س  ع��ن  �لبو�شت  ونقلت  �ل�شحيفة. 
�مليز�نية  با�شم  �لمريكية  لل�شتخبار�ت  �ل�شرية  للعمليات 
�لت�شالت  خبري  �شنودن،  �دو�رد  من  عليها  ح�شلت  �ل�شود�ء 

�لذي ك�شف �لرب�مج �لمريكية ملر�قبة �لت�شالت يف �لعامل.
و�كدت �ل�شحيفة �ن �لوثائق تك�شف �ىل �ي مدى ي�شل �نعد�م 
�لثقة يف �طار �ل�شر�كة �لمنية �ملهزوزة ��شل بني �جلانبني، 
و�ن �جلانب �لمريكي يقوم بعمليات جمع معلومات ��شتخبارية 
عن باك�شتان �كرث �ت�شاعا مما حتدث عنه م�شوؤولون �مريكيون 

بقيمة  م�شاعد�ت  قدمت  �ملتحدة  �لوليات  �ن  وتابعت  �شابقا. 
�لخرية  �ل12  �ل�شنو�ت  يف  باك�شتان  �ىل  دولر  مليون   26
ب��ه��دف حت�شني ����ش��ت��ق��ر�ر �ل��ب��لد و���ش��م��ان ت��ع��اون��ه��ا يف جهود 
مكافحة �لرهاب لكن �لن بعد قتل ��شامة بن لدن و��شعاف 
تركز على  وكانها  �لمريكية  �لتج�ش�س  وك��الت  بدت  �لقاعدة 
ر�شد خماطر برزت خارج مناطق باك�شتانية تر�قبها طائر�ت 
�ل��ذي ك��ان �شفري  ب��ل ط��ي��ار. و���ش��رح ح�شني حقاين  �مريكية 
باك�شتان يف �لوليات �ملتحدة حتى 2011 �ن كان �لمريكيون 
يو�شعون قدر�ت مر�قبتهم فذلك يعني �شيئا و�حد� �ن �لعلقة 

ي�شودها �نعد�م �لثقة ولي�س عن �لثقة .
يف ق�����ش��اي��ا �خ����رى �ك����دت و����ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت �ن وث��ائ��ق �شرية 
جديدة  معلومات  تك�شف  �شنودن  م��ن  عليها  ح�شلت  �خ���رى 
وك��الت  ونقلت  باك�شتان.  يف  �لن�����ش��ان  حل��ق��وق  �نتهاكات  ع��ن 
�لتج�ش�س �لمريكية �ن م�شوؤولني باك�شتانيني كبار� يف �جلي�س 
حملة  بتنفيذ  �م���رو�  ورمب���ا  علم  على  ك��ان��و�  و�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
و��شعة من �لت�شفيات ��شتهدفت مقاتلني ومعار�شني �خرين. 
و��شتندت هذه �ملعلومات �ىل �ت�شالت �عرت�شت بني 2010 

و2012 ومعلومات ��شتخبار�تية �خرى وكان ميكن للك�شف 
�لمريكي  �لرئي�س  �د�رة  يجرب  �أن  �لوثائق  ه��ذه  عن  �لعلني 
بار�ك �وباما على قطع �مل�شاعد�ت للقو�ت �مل�شلحة �لباك�شتانية 
عمل بقانون �مريكي يحظر تقدمي م�شاعدة ع�شكرية جلهات 
تنتهك حقوق �لن�شان. لكن �ل�شحيفة �كدت �ن �لوثائق ت�شري 
�مللف  ق��ر�ر� بعدم �ل�شغط يف هذ�  �ىل �تخاذ م�شوؤويل �لد�رة 
�شرحت  بيان  يف  باك�شتان.  مع  �له�شة  �لعلقة  على  للحفاظ 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن  �لقومي  �لم��ن  جمل�س  با�شم  متحدثة 
ملتزمون  ونحن  باك�شتان  مع  �لم��د  طويلة  �شر�كة  ملتزمة 
�مل�شرتكة و�لحرت�م  �مل�شالح  ت�شتند �ىل  بناء علقة  بالكامل 
��شرت�تيجي  ح���و�ر  لدينا  ه��اي��دن  كايتلني  وتابعت   . �مل��ت��ب��ادل 
بيننا،  �لرئي�شية  �لق�شايا  من  �لكثري  بو�قعية  يعالج  م�شتمر 
�لنووي  �لم��ن  �لره���اب، من  �حل��دود �ىل مكافحة  �د�رة  من 
�ملتحدة  �لوليات  �ن  و��شافت  و�ل�شتثمار  �لتجارة  تعزيز  �ىل 
مو�جهة  يف  تكمن  ��شرت�تيجية  م�شلحة  تت�شاركان  وباك�شتان 
�لتحديات �لمنية يف باك�شتان ونو��شل �لعمل ب�شكل وثيق مع 

قوى �لمن �لباك�شتانية �ملحرتفة و�مللتزمة من �جل ذلك .

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

نتائج  ط��وي��ل  �لتون�شيون  �نتظر 
�ج���ت���م���اع �لأم���������س ب���ني �ل��رتوي��ك��ا 
�لوطني  �حل��و�ر  ورباعي  �حلاكمة 
ولكن مرة �أخرى يكت�شفون �نه مت 
يف  �حل�شم  لقاء  يف  �حل�شم  تاأجيل 
ما ي�شبه �لف�شل غري �ملعلن نهائيا 
حلو�ر جتاوز يف طوله ما ي�شمح به 
�لتحديات  و�شخامة  �لأزم��ة  عمق 

�لتي تو�جهها تون�س ر�هنا. 
و�عترب لقاء �لأم�س م�شرييا حيث 
حا�شمة  ق��ر�ر�ت  �تخاذ  ع  ُيتوّقّ كان 
ون��ه��ائ��ي��ة م���ن م�����ش��ام��ني م���ب���ادرة 
لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام  �لحت�����اد 
و�ل����ت����ي ت���ط���ال���ب ب���ح���ل �حل��ك��وم��ة 
و ب��ت��ح��دي��د ���ش��ق��ف زم��ن��ي لأع��م��ال 
بعد  �للقاء  هذ�  وياأتي  �لتاأ�شي�شي. 
م��ب��ادرة  رف�شها  �ل��رتوي��ك��ا  �إع����لن 
حل  مطلب  تعترب  �لتي  �ملعار�شة 
�حلكومة مدخل لنطلق �حلو�ر 
�لوطني لت�شكيل حكومة كفاء�ت. 

ف��ق��د �ن��ت��ه��ى �ل���ل���ق���اء ب���ني ممثلي 
�لرباعي  �لرتويكا وممثلي  �أحز�ب 
�ل���ر�ع���ي ل��ل��ح��و�ر �ل��وط��ن��ي �أم�����س 
�تفاق  �إىل  �لتو�شل  دون  �لثلثاء 
ح����ول ���ش��ب��ل �خل�����روج م���ن �لأزم����ة 
�حلالية �لتي تعي�شها �لبلد. وقد 
�أو���ش��ح��ت �ل��رتوي��ك��ا ع��زم��ه��ا �إن��ه��اء 
ع��م��ل �حل��ك��وم��ة �مل���وؤق���ت���ة يف م���ّدة 
ت����رت�وح ب��ني �ل�����ش��ه��ر و�ل�����ش��ه��ري��ن، 
باقي  �إز�ء  مبو�قفها  مت�ّشكت  فيما 

�ملبادر�ت.
�لعبا�شي  ح�����ش��ني  دع���ا  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�لرتويكا  �ل�شغل  �حت��اد  ع��ام  �أم��ني 
و�ملعار�شة �إىل �ملزيد من �لتنازلت 
�مل���وؤمل���ة لإن���ق���اذ ت��ون�����س، م���وؤّك���د� �أّن 
�حلو�ر لن يتو��شل يف ظّل جلو�س 
�لأط������ر�ف �مل��ع��ن��ّي��ة يف جم��م��وع��ات 
�ل��لت��و�ف��ق.  �إىل  ينتهي  م��ت��ف��ّرق��ة 
وق����ال �إّن�����ه م���ن �ل�������ش���روري ح�شم 
�إىل حلول  ل  و�لتو�شّ �ملو�شوع  هذ� 
�إعلن  �إىل  ف�شي�شطّر  و�إّل  عملّية 
�أربعة حقائق موؤملة من �ل�شروري 
�إىل  �لتون�شي  �ل�شعب  يعرفها  �أن 
ج���ان���ب ت��ق��ي��ي��م م�����ش��ار �مل�������ش���اور�ت 

ح�شب قوله.
�ل��رتوي��ك��ا تقلي�س  وق���د �ق��رتح��ت 
و�لنتهاء  �حلكومة  ��شتقالة  م��دة 
من �لفرتة �لنتقالية من 8 �أ�شابيع 
�إىل 4 �أ�شابيع �إذ� مت �لنطلق فور� 

يف �حلو�ر �لوطني.

ودع���ا �مل��ول��دي �ل��ري��اح��ي �ل��ق��ي��ادي 
�مل���ع���ار����ش���ة، �إىل  �ل��ت��ك��ت��ل  يف ح����زب 
قبول �جللو�س على طاولة �حلو�ر 
و�ل���ب���ح���ث ع���ن ح���ل م�����ش��رتك بني 
جميع �لفرقاء �ل�شيا�شيني للزمة 
تعي�شها  �لتي  �خلانقة  �ل�شيا�شية 

�لبلد.
وزي��ر  �ملكي  �للطيف  عبد  و�كتفى 
�لنه�شة  بحركة  وق��ي��ادي  �ل�شحة 
ب���ال���ق���ول �ن�����ه ل مي���ك���ن �حل���دي���ث 
ت���اأخ���ر يف  ت���ق���دم و ل ع���ن  ل ع���ن 

�ملفاو�شات .
وت��ت��م�����ش��ك �ل���رتوي���ك���ا مب��و�ق��ف��ه��ا 
�ملجل�س  �أ�شغال  �لد�عية ل�شتئناف 
ترف�س  ك��م��ا  �لتاأ�شي�شي  �ل��وط��ن��ي 
�لإع�����لن ع��ن ����ش��ت��ق��ال��ة �حل��ك��وم��ة 
�ل�����ش��روع يف �حل����و�ر �لوطني  ق��ب��ل 
وطنية  ك��ف��اء�ت  ح��ك��وم��ة  لت�شكيل 
حتظى  �شخ�شية  تر�أ�شها  م�شتقلة 
بدعم معظم �لفرقاء �ل�شيا�شيني.

الرباعية ترف�س 
ت�سكيك العري�س

للحو�ر  �لر�عية  �لرباعية  وك��ان��ت 
�جتماعها  ��شتبقت  ق��د  �ل��وط��ن��ي، 
م��ع �ل��رتوي��ك��ا ب��ب��ي��ان �����ش���ارت فيه 
على  �ّط���لع���ه���ا  وب���ع���د   ، �ن����ه  �إىل 
رئي�س  �لعري�س  علي  ت�شريحات 
�حل��ك��وم��ة �مل���وؤّق���ت، �ل�����ش��ادرة عنه 
�إث�������ر �ج���ت���م���اع �مل�����وؤمت�����ر �ل����و�ح����د 
�لتون�شية،  للك�ّشافة  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
حياد  يف  �لت�شكيك  ت�شّمنت  و�لتي 
�ملنّظمات �لر�عية للحو�ر �لوطني، 
و�عتبارها يف خدمة �أجند�ت �أحز�ب 
ل��ل��ح��و�ر،  �إد�رت���ه���ا  خ���لل  �شيا�شية 
فاإّنها تعرّب عن عدم قبولها مبثل 
�أّن  �إىل  بالنظر  �لت�شريحات  ه��ذه 
�مل��ن��ّظ��م��ات �ل��ر�ع��ي��ة ل��ل��ح��و�ر غري 
�أّي طرف كان بل هي  �إىل  منحازة 
�حل����و�ر  �إد�رة  يف  ب��و�ج��ب��ه��ا  ت��ق��وم 
نف�س  على  وتقف  �لوطن  مل�شلحة 

�ملنّظمات �لر�عية للحو�ر �لوطني، 
و�ع���ت���ب���اره���ا يف خ���دم���ة �أج����ن����د�ت 
�أح������ز�ب ���ش��ي��ا���ش��ي��ة خ����لل �إد�رت���ه���ا 

للحو�ر، وفق تعبري �ملنظمات.
عن  للمعار�شة  ف��ع��ل  رد  �أول  ويف 
ه���ذ� �ل��ف�����ش��ل، �أع��ل��ن �لأم����ني �ل��ع��ام 
حلزب ند�ء تون�س �لطيب �لبكو�س 
�أم�س �لثلثاء �ن عدم تو�شل لقاء 
�ل��رتوي��ك��ا وممثلي  �أح���ز�ب  ممثلي 
�لوطني  للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي 
�لإر�دة  غياب  على  يدل  �تفاق  �إىل 
لإيجاد  �لرتويكا  ل��دى  �ل�شيا�شية 

حل للزمة �ل�شيا�شية �لر�هنة
�أنها  �عتربت  قد  �ملعار�شة  وكانت 
�إيجابا وقّدمت جملة من  تفاعلت 

�مل�����ش��اف��ة م��ن ك���ّل �ل��ف��رق��اء وت��وؤّك��د 
مت�����ّش��ك��ه��ا مب���ب���ادرت���ه���ا �ل���ت���ي على 
�ن��ط��ل��ق �حل�����و�ر، وتهيب  �أ���ش��ا���ش��ه��ا 
ب��ك��اّف��ة �لأط��������ر�ف، ح��اك��م��ة ك��ان��ت 
�لتو�فق  يف  �لإ���ش��ر�ع  معار�شة،  �أو 
عليها يف �أقرب �لآج��ال لو�شع حّد 
�ل��ذي  �ل�شيا�شي  �لح��ت��ق��ان  حل��ال��ة 
�أ���ش��ب��ح ���ش��ائ��د� يف �ل���ب���لد ولأج���ل 
ومعاجلة  �لثقة  ج�شور  بناء  �إع��ادة 
�لأو�شاع �لقت�شادية و�لجتماعية 

و�لأمنية �خلطرية.
�ملوؤقتة علي  وكان رئي�س �حلكومة 
�لعري�س يف �جتماع �ملوؤمتر �لو�حد 
�لتون�شية،  للك�ّشافة  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
حياد  يف  �لت�شكيك  كلمته  ت�شّمنت 

تعثرّ احل�سم.. يف اجتماع احل�سم

تون�س: ف�ضل املفاو�ضات بني الرتويكا احلاكمة واملعار�ضة..!
الرتويكا تكتفي باقرتاح تقلي�س املدة الزمنية ل�ستقالة احلكومة واإنهاء املرحلة النتقالية

ف�شل غري معلن للمفاو�شات

اأخبار ال�ضاعة : تاأكيد اإماراتي على دعم م�ضر
•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �إن �لزيارة �لتي قام بها �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�مل�شلحة �إىل م�شر..توؤكد حر�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على دعم 
م�شر و��شتقر�رها و�لوقوف بجانبها لتجاوز �ملرحلة �لدقيقة �لتي متر بها 
�لآن و�لعودة �إىل ممار�شة دورها �لطبيعي يف حميطها �لعربي و�لإقليمي 
و�لدويل . وحتت عنو�ن تاأكيد �إمار�تي على دعم م�شر �أ�شارت �إىل �أن �شمو 
ويل عهد �أبوظبي �أكد خلل هذه �لزيارة �أمور� رئي�شية عدة توؤكد �لدعم 

�لإمار�تي مل�شر و��شتقر�رها:
�آل  �أن دول��ة �لإم��ار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�ي��د  �أولها   
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ما�شية يف تقدمي �أ�شكال �لدعم كافة مل�شر 
�لتحول  بعملية  و�لدفع  �لتنمية  و�أه���د�ف  خطط  خدمة  �شاأنها  من  �لتي 
�إىل �لأمام ومبا ميكن �لأ�شقاء يف م�شر من  و�لنمو �لقت�شادي و�ملعي�شي 
جتاوز هذه �ملرحلة ومو�جهة �لتحديات �ملقبلة ملو��شلة م�شريتها يف �لبناء 
و�لتنمية .. م�شيفة �أن هذه حقيقة و��شحة توؤكدها مو�قف دولة �لإمار�ت 
خلل �لفرتة �لأخرية بد�ية من تقدميها دعما ماليا يقدر بثلثة مليار�ت 

وزير اخلارجية النم�ضاوي يوؤكد التزام 
بالده جتاه ا�ضتقرار ال�ضرق الأو�ضط

•• فيينا-وام:

�أكد ميخائيل �شبندل �يغري وزير �خلارجية �لنم�شاوي �لليلة قبل �ملا�شية �لتز�م 
�لتي  �لعربي  �لربيع  �أن موجة  �ىل  .. منبها  �لأو�شط  �ل�شرق  ب��لده جتاه منطقة 
متر بها مهددة بالنهيار. وقال �شبيندل �يغري - �لذي ي�شغل �أي�شا من�شب نائب 
�مل�شت�شار �لنم�شاوي - يف كلمة له خلل �فتتاح �للقاء �ل�شنوي لل�شفر�ء و�لقنا�شل 
و�مللحقني �لثقافيني �لنم�شاويني يف �خلارج..�أنه �أمام هذه �لنتكا�شات يتعني علينا 
و�جلهود  �لقوى  ندعم  �أن  يجب  بل  �لأم��ل  نفقد  ل  �أن 
�لر�مية �ىل خلق م�شتقبل دميقر�طي �ف�شل يف �ل�شرق 
يف  ���ش��و�ء  �لدميقر�طية  �لعملية  �أن  و�أ���ش��اف  �لأو���ش��ط. 
�أو غريهما لن تكون �شهلة وبالتايل  �أو يف تون�س  م�شر 
يتوجب علينا يف �لنم�شا ودول �لحتاد �لأوروبي �أن نفتح 
�لآف��اق من خلل  �لع�شيبة  �لأوق��ات  ل�شركائنا يف هذه 
للدميقر�طية  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ق��ي��م  ع��ل��ى  مبنية  �شيا�شة 

و�أولوية �لقانون وحقوق �لن�شان.

دولر مل�شر �إ�شافة �إىل ن�شف مليار دولر ل�شر�ء مو�د نفطية وحمروقات 
بالدفاع  �لإمار�تية  �لدبلوما�شية  بقيام  �قت�شادها ومرور�  تعزيز  �أجل  من 
عن خريطة �مل�شتقبل �لتي تر�شم ملمح �ملرحلة �لنتقالية �حلالية �إقليميا 
ودوليا ونهاية بتفهم �لإمار�ت �لكامل للإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �حلكومة 

�مل�شرية حلفظ �لأمن و�ل�شتقر�ر يف �لبلد يف �لآونة �لأخرية .
و�لبحوث  ل��ل��در����ش��ات  �لإم�����ار�ت  م��رك��ز  ي�شدرها  �ل��ت��ي  �لن�شرة  و�أ���ش��اف��ت   
�ل�شرت�تيجية..�أن ثاين تلك �لأمور هي �أن �لوقوف مع �لأ�شقاء يف م�شر 
مو�شحة   .. �مل�شري  �ل�شعب  وخ��ري  م�شلحة  وي�شتهدف  �أخ��وي  و�ج��ب  هو 
�أ�شا�شي و�أ�شيل يف �شيا�شة �لإم��ار�ت  �أن هذ� يعرب عن موقف ثابت وتوجه 
�خلارجية منذ عهد �ملغفور له - باإذن �هلل تعاىل - �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان رحمه �هلل �لذي كان موؤمنا باأهمية �لتعاون و�لتكامل و�لتعا�شد 

بني �لعرب . 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قيادة  ظل  يف  ر�شوخا  ي��زد�د  �ملوقف  ه��ذ�  �أن  وبينت 
ي��األ��و جهد�  �ل��ذي ل  �ل��دول��ة حفظه �هلل  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
يف دعم �لأ�شقاء �لعرب يف �أوق��ات �ملحن و�لأزم��ات وهذ� �لتوجه �إمنا يوؤكد 
و�لتنمية يف  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  �لإم��ار�ت��ي يف دعم ق�شايا  �ل��دور  حمورية 
�ملنطقة ولهذ� فلي�س غريبا �أن ينظر �لعامل �إىل �لإم��ار�ت باعتبارها دولة 

م�شوؤولة يف حميطها �لإقليمي و�ل��دويل . و�عتربت �أن ثالث �لأم��ور �لتي 
�أك��ده��ا �شمو ويل عهد �أب��وظ��ب��ي..ه��و �رت��ي��اح دول��ة �لإم����ار�ت ل��ع��ودة �لأم��ن 
�لقوية  ب��اأن م�شر  �إمي���ان حقيقي  ع��ن  وه��ذ� يعرب  �إىل م�شر  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 
و�مل�شتقرة هي قوة ودعامة لنه�شة �لعامل �لعربي و�لأمة �لإ�شلمية ولهذ� 
�لنتقالية  �ملرحلة  تتجاوز هذه  دعمها حتى  على  �لإم���ار�ت  دول��ة  حتر�س 
دورها  ومتار�س  و�لتنمية  �لبناء  طريق  فيه  تو��شل  جديد  لعهد  وتوؤ�ش�س 

�ملهم �إقليميا ودوليا.
و�أكدت �أخبار �ل�شاعة " يف ختام مقالها �لفتتاحي �أن زيارة �شمو ويل عهد 
�أ���ش��اد  فقد  كبريين  و�شعبي  ر�شمي  برتحيب  حظيت  م�شر  �إىل  �أب��وظ��ب��ي 
�لرئي�س �ملوؤقت �مل�شت�شار عديل من�شور بوقوف �لإمار�ت �إىل جانب م�شر 
ودعمها خليار�ت �شعبها و�أكد وزر�ء و�شيا�شيون و�قت�شاديون و�شفر�ء وعلماء 
دين �أهمية هذه �لزيارة كونها تعك�س ��شتعد�د دولة �لإمار�ت لتعزيز �أوجه 
�لتعاون مع م�شر ودعمها يف هذه �ملرحلة فيما �حت�شد �ملئات من �مل�شريني 
ل�شتقبال �شموه يف مطار �لقاهرة ورفعو� لفتات كتب عليها �شكر� لل�شعب 
�لإمار�تي وهذ� كله �إمنا يعرب عن �ملكانة �خلا�شة لدولة �لإمار�ت وقيادتها 
�لر�شيدة يف عقل ووجد�ن �ل�شعب �مل�شري كما يوؤكد عمق ومتانة �لعلقات 

بني �لدولتني و��شتنادها �إىل �أ�ش�س قوية تدفعها قدما �إىل �لأمام .

ح�ضني العّبا�ضي :�ضنك�ضف اأربع حقائق موؤملة للتون�ضّيني يف حال ف�ضل احلوار

جدل حول موقف اأملانيا من الأزمة ال�ضورية اأوكرانيا حتث على حملة للتقارب مع اأوروبا
•• عوا�صم-وكاالت:

�أوب��ام��ا توجيه �شربة  ب��ار�ك  بينما رب��ط �لرئي�س �لأم��ريك��ي 
ع�شكرية �شد �لنظام �ل�شوري مبو�فقة �لكونغر�س، يبدو �أن 
بع�س �لدول �لأوروبية، ومن بينها �أملانيا، قد ح�شمت موقفها 
�أي عمل ع�شكري  �مل�شاركة يف  بالتعبري �شر�حة عن رف�شها 

يف �شوريا.
ففي �لثامن و�لع�شرين من �أغ�شط�س-�آب �ملا�شي ويف معر�س 
تعليقه على �لأزمة �ل�شورية، قال وزير �لدفاع �لأملاين توما�س 
دومزير �إنه من �ملهم �لتاأكد ب�شورة �شحيحة من ��شتخد�م 
�أ�شلحة كيمائية و�آنذ�ك �شنقف مع �جلهة �لتي �شتعمل على 

��شتخل�س �لنتائج من ذلك .

•• كييف-رويرتز:

ح���ث �ل��رئ��ي�����س �لوك�������ر�ين ف��ي��ك��ت��ور ي��ان��وك��وف��ي��ت�����س �ل��ربمل��ان 
مع  للتقارب  �وكر�نيا  حملة  لتاأكيد  قو�نني  �ج��ازة  على  �م�س 
�وروب����ا ح��ت��ى ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن جت��دي��د رو���ش��ي��ا �ل�شغط على 
معار�شني  �شا�شة  ول��ك��ن  �ل��غ��رب  ن��ح��و  توجهها  ل��وق��ف  كييف 
�ملوؤيدة  �وكر�نيا  �شيا�شة  بتعري�س  نف�شه  يانوكوفيت�س  �تهمو� 
لوروبا للخطر من خلل عدم تنفيذ تعهد بانهاء �ملحاكمات 
رئي�شة  �للدودة  خ�شمته  حيال  بال�شمت  و�للتز�م  �ل�شيا�شية 

�لوزر�ء �ل�شابقة �مل�شجونة يوليا تيمو�شينكو .
�ن حماكمتها ل�شتغللها من�شبها  �لوروب��ي  ويقول �لحت��اد 

وقال يانوكوفيت�س يجب �لتح�شري للنجاح يف قمة فيلنيو�س 
�كرب يف  تقدما  لتحقيقنا  �ملهمة  �لوثائق  على  �ملو�فقة  .يجب 
�جتاه �وروبا هذ� عمل يجب على �لربملان �لوكر�ين �لقيام به 
من �جل �ن تكون �وكر�نيا قادرة على �لتوقيع على �تفاقيات 

�لرتباط و�لتجارة �حلرة مع �لحتاد �لوروبي.
بان  �لوروب���ي  �لحت��اد  لقناع  كييف  حكومة  �شعي  مع  وحتى 
�وكر�نيا �شريك ملئم للم�شتقبل تعر�شت ل�شغط من رو�شيا 
�ك���رب ���ش��ري��ك م��ن��ف��رد لوك��ر�ن��ي��ا و�ل��ت��ي ت��ري��د ج��ذب��ه��ا لحت��اد 
قادرة  �شلع  تدفق  من  رو�شيا  وتخ�شى  رو�شيا.  تقوده  جمركي 
�ن�شمت  �ذ�  �لرو�شية  �ل�شوق  �ىل  كبري  ب�شكل  �ملناف�شة  على 

�وكر�نيا ملنطقة للتجارة �حلرة مع �لحتاد �لوروبي.
 

�لتوقيع  للخطر  يعر�س  ق��د  �شجنها  ��شتمر�ر  و�ن  �شيا�شية 
�حل��رة  وللتجارة  ل��لحت��اد  للن�شمام  رئي�شية  �تفاقية  على 
بليتو�نيا  فيلنيو�س  يف  يعقد  قمة  �جتماع  خلل  �وكر�نيا  مع 
�مام  كلمة  يف  يانوكوفيت�س  وحث  �لثاين.  ت�شرين  نوفمرب  يف 
�ل��ربمل��ان �ل��ن��و�ب على �ع���د�د م�����ش��ودة ق��ان��ون ل���ش��لح �لهيئة 
للم�شاعدة  �لف�شاد  ومكافحة  �لقانون  �نفاذ  وجهاز  �لق�شائية 
م��ع��اي��ري �لحت���اد  م��ع  �ك���رب  ب�شكل  تتم�شى  �وك��ر�ن��ي��ا  يف ج��ع��ل 
�لوروب���ي. وح��دد �لحت��اد �لوروب���ي �ل��ذي ي�شم يف ع�شويته 
28 دولة معايري للتقدم �لدميقر�طي �لذي يقول �نه يجب 
على �وكر�نيا �ن حتققه �ذ� كانت ترغب يف �لتوقيع على هذه 

�لتفاقيات �لتاريخية يف نوفمرب ت�شرين �لثاين.



13

مال واأعمال
االربعاء  -  4   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10887

Wednesday    4    September    2013  -  Issue No   10887

وجهت الدعوة للقطاع اخلا�س لتقدمي العرو�س والت�سورات حول اختيار اأف�سل املواقع لبناء اأك�ساك خدمية جديدة

بلدية مدينة اأبوظبي تطرح مزايدة جديدة لتزويد الأماكن العامة يف العا�ضمة باملزيد من عنا�ضر اجلذب 

ليو كوت: طاقة �ضتعتمد نهجًا تدريجيًا لتطوير حقل اأترو�س

بتوجيهات من حممد بن زايد

�ضندوق خليفة يطلق برنامج »زرعي« لدعم م�ضاريع الزراعة املائية
النوي�س : �سقف التمويل ي�سل اإىل مليون درهم وتوفري حزمة من خدمات الت�سويق والتدريب

�ضفرينا يف برلني ي�ضارك يف مرا�ضم توقيع اتفاقية 
اإن�ضاء ال�ضندوق الئتماين لتعايف القت�ضاد ال�ضوري

•• برلني-وام:

�أملانيا  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �جلنيبي  مبارك  جمعة  �شعادة  �شارك 
�لإحتادية يف مر��شم توقيع �لتفاقية �لإطارية لإن�شاء �ل�شندوق �لئتماين 
�لأملانية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  مقر  يف  ج��رت  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��وري  �لقت�شاد  لتعايف 
و�ليابان  وهولند�  �ل��دمن��ارك  بينها  م��ن  �ل���دول  م��ن  ع��دد  ممثلي  مب�شاركة 
�أل��ق��اه��ا  و�أ����ش���ار �جلنيبي يف كلمة  �مل��ت��ح��دة �لأم��ريك��ي��ة وت��رك��ي��ا.  و�ل���ولي���ات 
لتعايف  �لإئتماين  �ل�شندوق  �إن�شاء  �لإم��ار�ت يف  دولة  دور  �إىل  �ملنا�شبة  بهذه 
يورو  مليني   10 �إىل  ي�شل  مببلغ  مب�شاهمتها  منوها  �ل�شوري  �لقت�شاد 
يف هذ� �ل�شندوق �إ�شافة �إىل مليوين دولر لإن�شائه. وقال �إن من �شاأن هذ� 
�ل�شندوق �أن يعطي �أمل جديد� لأخو�ننا يف �شوريا موؤكد� �أن �لإمار�ت توؤمن 
باأن �ل�شندوق �لئتماين �شيعطي جمموعة �أ�شدقاء �ل�شعب �ل�شوري �لأمو�ل 
�لإطارية  �لإتفاقية  وقع  �شوريا.  د�خل  يف  �مل�شاريع  �إن�شاء  �أجل  من  �للزمة 
نيابة عن �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية �شعادة جمعة 
مبارك �جلنيبي فيما وقعها من �جلانب �لأمل��اين معايل جيدو في�شرتفيله 
�أح��م��د �جل��رب��ا رئي�س �لئ��ت��لف �لوطني  �لأمل���اين و�ل�شيد  وزي��ر �خل��ارج��ي��ة 

للمعار�شة �ل�شورية و�ل�شيد فولفجاجن روي�س عن بنك �لتنمية �لأملاين . 

ديوان املحا�ضبة ي�ضارك يف اجتماعات 
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد 

•• اأبوظبي-وام:

�شارك ديو�ن �ملحا�شبة ممثل لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لجتماع �لر�بع 
�ملعني مبنع  �لف�شاد  �ملتحدة ملكافحة  �تفاقية �لأمم  �لأط��ر�ف يف  �ل��دول  ملوؤمتر 
�لف�شاد ومكافحته و�لجتماع �ل�شابع ملوؤمتر �لدول �لأطر�ف يف �تفاقية �لمم 
بالعا�شمة  عقدت  و�لتي  �مل��وج��ود�ت  با�شرتد�د  و�ملعني  �لف�شاد  ملكافحة  �ملتحدة 
30 �أغ�شط�س �ملا�شي. ومت خلل  26 �إىل  �لنم�شاوية فيينا خلل �لفرته من 
و�مل��ب��ادر�ت  �جل��ي��دة  �مل��م��ار���ش��ات  مناق�شة  �لف�شاد  مبنع  �ملعني  �ل��ر�ب��ع  �لج��ت��م��اع 
�لعامة  �ل��ن��ي��اب��ة  �لق�شائي وج��ه��از  �ل��ف�����ش��اد يف �جل��ه��از  �مل��ت��خ��ذة يف جم���ال م��ن��ع 
�إ�شافة  �لف�شاد  ملكافحة  �ملتحدة  �لمم  �تفاقية  من   11 �مل��ادة  متطلبات  ح�شب 
�لف�شاد ل�شيما  ب�شاأن توعية �جلمهور مبخاطر  �ملثالية  �لأ�شاليب  �إىل مناق�شة 
يف  �لع��لم  و�شائل  ودور  �لف�شاد  مكافحة  �أن�شطة  يف  و�ل�شباب  �لطفال  ��شر�ك 
هذ� �ل�شدد. �أما �لجتماع �ل�شابع �ملعني با�شرتد�د �ملوجود�ت فقد ناق�س �أهمية 
تنفيذ �لف�شل �خلام�س من �لتفاقية كاأ�شا�س للعمل �ملتعلق با�شرتد�د �ملوجود�ت 
�لتجميد و�حلجز و�مل�شادرة  �لأط��ر�ف يف جمال  �ل��دول  �ل��دويل بني  و�لتعاون 
وفق �ملو�د 54 و55 و58 و�ملو�د �لخرى ذ�ت �ل�شلة من �لتفاقية مبا يف ذلك 
مناق�شة �آليات بناء �لثقة وت�شجيع �لتعاون بني �لدول �لطالبة و�لدول متلقية 
�لطلبات مبا ميكن من حتديد مكان �ملوجود�ت وقيمتها �لتقديرية و�حل�شول 

على �لأرقام �مل�شرفية ذ�ت �لعلقة و�حلجز على �ملوجود�ت .

�مل��ط��ل��ق ب��اأه��م��ي��ة ت��ن��م��ي��ة �ل��ق��ط��اع 
�ل���زر�ع���ي يف �ل���دول���ة ك��ج��زء من 
ت��ن��وي��ع م�����ش��ادر �ل���دخ���ل وت��ع��زي��ز 
�ل��غ��ذ�ئ��ي وعليه  �لأم�����ن  م��ف��ه��وم 
زرع��ي  ب��رن��ام��ج  ت�شمني  ف��ق��د مت 
حزمة من �لت�شهيلت �لت�شويقية 
ت�شمن للمز�رع �مل�شتفيد من هذ� 
باأف�شل  منتجاته  بيع  �ل��ربن��ام��ج 
جمزية  عو�ئد  وحتقيق  �لأ�شعار 
وذل��ك من خ��لل �إب��ر�م �تفاقيات 
�لتجزئة  مع عدد من منافذ بيع 

�لرئي�شية يف �لدولة .
وقال تت�شمن ت�شهيلت �لت�شويق 
�لإع����ف����اء م���ن ر����ش���وم �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
�ملناف����ذ  ت��ل��ك  م�����وردي  ���ش��ج��ل  يف 
و�إع�������ط�������اء �مل�������ز�رع�������ني �أع���������ش����اء 
�ل�����ش��ن��دوق �أف�����ش��ل��ي��ة يف ت��ق��دمي 
�ل�����ش��ع��ر �لأق�����ل ، ب��ال���ش��اف��ة �ىل 
ت�شهيلت يف �لتح�شيل ت�شل �إىل 
حد �أ�شبوعني بدل من 90 يوما، 
نقل  كلف  تخفي�س  يف  و�مل�شاهمة 
منافذ  �إىل  �ملزرعة  من  �ملح�شول 

�لبيع.
�ب���رم  �ل�������ش���ن���دوق  �ن  �ىل  ول���ف���ت 
تفاهم  وم��ذك��ر�ت  �تفاقيات  ع��دة 
�ملمولة  �مل���ز�رع  منتجات  لت�شويق 
و�مل��دع��وم��ة م��ن ���ش��ن��دوق خليفة 
مر�كز  �لتعاونية  �جلمعيات  مثل 

�لت�شوق �لكبرية وغريها.
من  زرع���ي  ب��رن��ام��ج  �ن  �ىل  ي�شار 
�لول من  ه���و  خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��ن��دوق 
نوعه �لذي تطرحه جهة متويلية 
�و تنموية يف �لدولة ويوفر حلول 
مت���وي���ل���ة ����ش���ام���ل���ة ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�����ش���ح���اب �مل��������زر�ع و�ل���ع���م���ل���ني يف 

�لقطاع �لزر�عي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شمو  �أول  �لفريق  من  بتوجيهات 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
رئي�س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
�ملجل�س �لتنفيذي يف �أبوظبي �أطلق 
�مل�شاريع  �شندوق خليفة لتطوير 
�شامل  وتدريبي  متويلي  برنامج 
�لعاملني  �ملو�طنني  لدعم  موجه 
��شم  �ل��زر�ع��ي يحمل  �ل��ق��ط��اع  يف 
زرع��ي، وذل��ك بالتعاون مع مركز 
�لأم��ن  �مل��ز�رع��ني ومركز  خدمات 

�لغذ�ئي يف �أبوظبي.
وق��������ال �����ش����ع����ادة ح�������ش���ني ج��ا���ش��م 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ن��وي�����س 
�مل�شاريع  �شندوق خليفة لتطوير 
يف بيان �شحفي �أ�شدره �ل�شندوق 
�إىل  ي��ه��دف  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �م�����س 
مت��ك��ني �مل���و�ط���ن���ني �ل��ع��ام��ل��ني يف 
وم�شاعدتهم  �ل���زر�ع���ي  �ل��ق��ط��اع 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة م��ز�رع��ه��م 
����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  ت�شجيعهم  ع��رب 
�أحدث �لتكنولوجيا ون�شر �أ�شاليب 
�لقائمة  �لتقليدية  غري  �ل��ز�رع��ة 

على تخفي�س ��شتهلك �ملياه.
و�أو�شح �لنوي�س �أن �لربنامج �لذي 
ي��ق��وم ع��ل��ى ح���ث �مل����ز�رع����ني على 
��شتبد�ل طرق �لزر�عة �لتقليدية 
بطرق غري تقليدية و�عتماد نظام 
�ملائية)�لهيدروبونيك(  �ل��زر�ع��ة 
�ملياه  ��شتهلك  �إىل تقليل  يهدف 
ف�شل   80% �إىل  ت�شل  بن�شبة 
عن فو�ئده باحلد من عدد �ملز�رع 
غ��ري �مل��ج��دي��ة �أو غ��ري �مل��ن��ت��ج��ة و 
زيادة �لرقعة �لزر�عية يف �لدولة.

و�لت�شهيلت  �خل��دم��ات  ع��ن  �أم���ا 
غ�����ري �ل���ت���م���وي���ل���ي���ة ف����ق����د �أ�����ش����ار 
�شمم  �ل�شندوق  �أن  �إىل  �لنوي�س 
ح����زم����ة م����ن �خل�����دم�����ات ت�����ش��م��ل 
بالتعاون  �إر�شادية  دور�ت  تنظيم 
م��ع م��رك��ز خ��دم��ات �مل���ز�رع���ني يف 
�أبوظبي ، وتنظيم دور�ت تدريبية 
�حل�شابات  جم��ال  يف  متخ�ش�شة 

�مل���و�رد  و�إد�رة  �مل��ي��ز�ن��ي��ات  و�إع����د�د 
وغريها، بالإ�شافة �إىل �لإعفاء�ت 
م����ن ر�����ش����وم �جل����ه����ات �مل��خ��ت�����ش��ة 

بتنظيم عمل �ملز�رع.
�لت�شويق  بخدمات  يتعلق  وفيما 
ق�����ال �ل���ن���وي�������س ي����وؤم����ن ���ش��ن��دوق 
خ��ل��ي��ف��ة ب��اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم 
�إميانه  ،�إىل جانب  �لتاجر  �مل��ز�رع 

�أه�����د�ف  ل��ل��ربن��ام��ج  �إىل  و�أ�����ش����ار 
ع���دي���دة �أخ������رى م��ث��ل �حل����د من 
�لآثار �ل�شلبية للرتبة �ملاحلة على 
�ملنتجات �لزر�عية ، و�مل�شاهمة يف 
نقل تكنولوجيا متطورة يف قطاع 
�لزر�عة �ملائية �إىل �لدولة ف�شل 
ع���ن ت��خ��ف��ي�����س ن�����ش��ب��ة ����ش��ت��ه��لك 
�ل��ك��ه��رب��اء يف �ل��ق��ط��اع �ل���زر�ع���ي 

مياه لتزيد ملوحتها  وج��ود  �إىل 
�مل���ل���ي���ون  م�����ن  ج������زء   500 ع�����ن 
بل�شتيكية  بيوت   8 ل��ري  وتكفي 
وم�����ش��اه��م��ة لت��ق��ل ع��ن %5 من 

�إجمايل حجم �لتمويل.
وح����ول �خل���دم���ات و�ل��ت�����ش��ه��ي��لت 
ق��ال  �مل����ز�رع  عليها  يح�شل  �ل��ت��ي 
�لنوي�س �أن �شندوق خليفة �شيوفر 

�لدولة  و�رد�ت  ن�شبة  وتخفي�س 
م���ن �مل��ن��ت��ج��ات �ل���زر�ع���ي���ة �لأم����ر 
�ل��ذي �شيعزز من �لأم��ن �لغذ�ئي 

يف �لدولة.
و�أو�شح �لنوي�س �أن �ل�شتفادة من 
مز�يا برنامج زرعي تتطلب توفر 
لت��زي��د  زر�ع��ي��ة مم�شوحة  �ر����س 
بالإ�شافة  �أل��ف��ي م��رت م��رب��ع  ع��ن 

للمتقدم م�شتويف �ل�شروط قر�شا 
ب��ق��ي��م��ة ت�����ش��ل �إىل م��ل��ي��ون دره���م 
بدون فو�ئد، موؤكد� �أن �ل�شندوق 
تتمثل  �إ�شافية  ت�شهيلت  �شيقدم 
�ل�شد�د  ب��دء  قبل  �شماح  ف��رتة  يف 
ع��ن  ف�����ش��ل  ���ش��ن��ت��ني  �إىل  ت�����ش��ل 
للدفعات عند  ج��دول زمني مرن 

�ل�شد�د ي�شل �إىل 60 �شهر�.

�مل���دي���ن���ة.  رون��������ق  ع���ن���ا����ش���ر  �إىل 
و�شيمنح هذ� �مل�شروع �مل�شتثمرون 
مبوجب �لتفاقية �متياز�ت مالية 
للأك�شاك  وت�شغيلية  وتطويرية 
ملدة ع�شرة �شنو�ت، بالإ�شافة �إىل 
ف��ر���س �ل��ت��اأج��ري �مل��ب��ا���ش��ر لطرف 

ج���م���ي���ع خ�����رب�ت�����ه�����ا و�إم����ك����ان����ات����ه����ا 
�ل�شتثمار  ف��ر���س  م��ن  ل��ل���ش��ت��ف��ادة 
يف �ل��ع��ر�ق و�إق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان لفتا 
�شركة  �لذي وقعته مع  �لتفاق  �إىل 
�لعام  يف  �إنف�شتمنت  غ��ل��وب��ال  م��ا���س 
ل���ل����ش���ت���ث���م���ار يف حم��ط��ة  �مل����ا�����ش����ي 
زي���ادة  ب��ه��دف  �ل�شليمانية  ك��ه��رب��اء 
�لطاقة �لإنتاجية �حلالية للمحطة 
 1000 �إىل  م��ي��غ��او�ط   750 م��ن 
م��ي��غ��او�ط. وح���ول �ح��ت��م��الت �شعي 
�أخ���رى  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  �أي  ور�ء  ط��اق��ة 
�إىل  كوت  ..�أ�شار  كرد�شتان  �إقليم  يف 
�ل�شلة  ذ�ت  �ل��ف��ر���س  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�أترو�س وقال.. بعد �لو�شول  بحقل 
�إىل  �أت��رو���س  حقل  تطوير  مب�شروع 
مرحلة �لإنتاج �شننظر يف �أمر حتويل 
�إنتاج �لنفط  �لغاز �مل�شاحب لعملية 
�ل��ك��ربي��ت  ك��ه��رب��اء و����ش��ت��خ��د�م  �إىل 
�ل��ن��اجت يف �إن���ت���اج �ل�����ش��م��اد ل��ك��ن ه��ذ� 
�ملزيد  تاأ�شي�س  منا  �شيتطلب  �لأم��ر 
�لإقليم  حكومة  مع  �ل�شر�كات  من 
�ملحتملني  �ل�����ش��رك��اء  م���ن  وغ���ريه���ا 
م�����ن �أج��������ل �ل����ش���ت���ث���م���ار يف ن���ظ���ام 
كانت  و�إذ�  �ل��ك��ربي��ت  ل���ش��ت��خ��ل���س 
�لكهرباء  من  فائ�شة  كميات  هناك 
���ش��وف ن�����ش��ت��خ��دم��ه��ا يف حت��ل��ي��ة �مل���اء 
توفري  �إمكانية  لنا  �شيتيح  ما  وه��ذ� 

�ملياه �لنظيفة لإقليم كرد�شتان .

الفوعة ت�ضرف دفعات مالية 
للمزارعني بقيمة 30 مليون درهم

•• العني-وام:

30 مليون  �ل��ف��وع��ة  ���ش��رك��ة  ���ش��رف��ت 
درهم للمز�رعني عن ت�شويق متورهم 
خ��لل �ل��ف��رتة �لتي �م��ت��دت منذ بدء 
�ملو�شم يف 22 من �شهر يوليو وحتى 
22من �شهر �أغ�شط�س �ملا�شيني وقال 
�شعادة م�شلم عبيد �لعامري مدير عام 
�إن �لفوعة ��شتلمت منذ بدء  �ل�شركة 
�جل��اري  �ل�شهر  مطلع  وحتى  �ملو�شم 
ح������و�يل 23 �أل������ف ط����ن وذل������ك م��ن 
مز�رعي �لدولة �لذين جتاوز عددهم 
17 �ألف مز�رع �شوقو� متورهم لدى 
�لتابعة  �ل��ث��م��ان��ي��ة  �ل���ش��ت��لم  م��ر�ك��ز 
ل�����ش��رك��ة �ل��ف��وع��ة وه���ي م��رك��ز �ل�����ش��اد 
و�لفوعة وغم�س وبوكرية يف �ملنطقة 
�ل�شرقية ومركز �شيح �خلري وغياثي 
وم��رك��ز  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة  يف  و�مل���رف���اأ 
و�أ�شاف  �ل�شمالية.  �ملنطقة  يف  �لذيد 
�ل��ف��وع��ة ح��ر���ش��ت على  �أن  �ل��ع��ام��ري 
���ش��رف �ل��دف��ع��ات �مل��ال��ي��ة وذل���ك �أث��ن��اء 
بهدف  دوري  ب�شكل  �لت�شويق  مو�شم 
�لت�شهيل على �ملز�رعني ليتمكنو� من 
توفري �إحتياجات �ملزرعة �أثناء �ملو�شم 
وبلغت قيمة �لدفعة �حلالية ما يزيد 
منها  ��شتفاد  دره���م  مليون   22 ع��ن 
ثلثة �آلف و 854 مز�رعا وهي تعد 

�لدفعة �لر�بعة .

ث���ال���ث د�خ������ل �مل���ن���اط���ق �ل��ت��اب��ع��ة 
ل��ب��ل��دي��ة �أب���وظ���ب���ي.  وق���د وج��ه��ت 
يف  للبدء  دعوتها  �أبوظبي  بلدية 
����ش��ت��لم �مل��ق��رتح��ات و�ل��ع��رو���س، 
حيث �شيتم �لإعلن عن تفا�شيل 

�أخرى يف �مل�شتقبل �لقريب. 

وج���ّه���ت ب��ل��دي��ة �أب���وظ���ب���ي �ل��ي��وم 
�ل������دع������وة مل�������ش���ت���ث���م���ري �ل���ق���ط���اع 
مناق�شاتهم  تقدمي  �إىل  �خلا�س 
وروؤي��ت��ه��م مل�����ش��روع ج��دي��د يهدف 
�إىل بناء جمموعات من �لأك�شاك 
�خلدمية  و�ملنافذ  �لبيع  و�أج��ه��زة 
�لأخ���������رى يف ع�����دد م����ن �مل����و�ق����ع 
�ل��ع��ام��ة ح����ول م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي، 
وتهدف �لبلدية من هذ� �مل�شروع 
�جلديد �إىل تعزيز �أركان منطقة 
�ل���و�ج���ه���ة �مل���ائ���ي���ة، و�مل���ت���ن���زه���ات، 
و�ل���������ش����و�رع �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ت��وف��ري 
�لتي  �ل��ر�ح��ة  م��ن عنا�شر  �مل��زي��د 
�لعامة  بالبيئة  �لرت��ق��اء  �شاأنها 
بوجه  �أبوظبي  ملجتمع  �خلارجية 
ع����ام مب���ا ي�����ش��ب يف ���ش��ال��ح رف���اه 

قاطني �ملدينة وزو�رها. 
وت���اأت���ي ه����ذه �مل����ز�ي����ده �جل���دي���دة 

م�شاريع  م��ن  م�شتوحى  �مل�����ش��روع 
من  ع���دد  يف  ب��ن��ج��اح  تنفيذها  مت 
�مل��دن �لكربى ح��ول �ل��ع��امل، وقد 
 300 م��ن  �أك���رث  �لبلدية  ح���ددت 
�أبوظبي  موقع يف كل من جزيرة 
و�شو�حيها ميكنها �ل�شتفادة من 

م�شروع �لأك�شاك �خلدمية.
ت�شكيلة  �لأك�����ش��اك  ت��ق��دم  و���ش��وف 
م��ت��ن��وع��ة م���ن �خل���دم���ات �ل��ع��ام��ة 
و�مل�����ش��روب��ات،  �مل��اأك��ولت  بيع  مثل 
و�أجهزة  بالتجزئة،  �لبيع  ومنافذ 
�لآيل، وم��و�ق��ف ل�شف  �ل�����ش��ّر�ف 
�ل���در�ج���ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة، وح��اوي��ات 
�شت�شاهم  و�ل��ت��ي  �ل��ت��دوي��ر،  �إع���ادة 
�إىل  �مل�������ش���اة  زي��������ارة  ت�����ش��ج��ي��ع  يف 
ت��ل��ك �مل���ن���اط���ق و�ل����ش���ت���م���ت���اع مبا 
ت���ق���دم���ه م����ن خ����دم����ات. و����ش���وف 
ت��ت��ع��ام��ل ب��ل��دي��ة �أب��وظ��ب��ي يف ه��ذ� 

���ش��م��ن ج���ه���ود ب���ل���دي���ة �أب���وظ���ب���ي 
ل��ت��وف��ري �مل���زي���د م���ن م��ن��اف��ذ بيع 
�خلفيفة  و�مل���اأك���ولت  �مل�����ش��روب��ات 
و�خل�����دم�����ات �ل���ع���ام���ة يف م��دي��ن��ة 
�أب��وظ��ب��ي، ل��ت��ع��زي��ز ق��ي��م��ة جتربة 

زيارة هذه �ملناطق.
ح���ول ط���رح �مل��ن��اق�����ش��ة �جل��دي��دة 
ل��لأك�����ش��اك �خل��دم��ي��ة ق���ال ر����ش��د 
ب����ن ع���ل���ي �ل����ع����م����رية، م�����ش��ت�����ش��ار 
�ملدير  مكتب  و�أ�شول  ��شتثمار�ت 
نهدف  �أب��وظ��ب��ي:  بلدية  �ل��ع��ام يف 
م�����ن ط������رح م�����ز�ي�����دة �لأك���������ش����اك 
مب�شتوى  �لرت��ق��اء  �إىل  �خلدمية 
�خلدمات �لعامة �ملقدمة لل�شكان 
و�ل��زو�ر، بهدف توفري �ملزيد من 
�لتي  �مل��م��ي��زة  �لنوعية  �خل��دم��ات 
تعزيز عنا�شر �جلذب  �شاأنها  من 
يف �ملر�فق �لعامة.  ويذكر �أن هذ� 

 •• اأبوظبي-وام:

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة �أب���وظ���ب���ي �ل��وط��ن��ي��ة 
ل���ل���ط���اق���ة ط���اق���ة �ل���ت���ي ت��ت��خ��ذ م��ن 
�أبوظبي مقر� لها �أن عمليات �حلفر 
يف �ل��ب��ئ��ر �ل��ث��ال��ث��ة يف ح��ق��ل �أت��رو���س 
�لعر�ق  كرد�شتان  �إقليم  يف  �لنفطي 
 1800 يزيد عن  �إىل عمق  و�شلت 
م����رت و�أث����ب����ت����ت �م�����ت�����د�د �ل��ت��ك��وي��ن 
يف  �لنفطي  للحو�س  �جل��ي��ول��وج��ي 
�حل��ق��ل �إىل �ل�����ش��رق م���ن �ل��ب��ئ��ري��ن 
و�أترو�س2-.  �أترو�س1-  �لقدميني 
كانت طاقة قد ��شتحوذت على ح�شة 
بن�شبة 2ر 53 باملائة يف حقل �أترو�س 
م���ن ���ش��رك��ة ج����رن�ل �إك�����ش��ب��ل��وري�����ش��ن 
وقدمت   2012 �ل��ع��ام  يف  ب��ارت��رنز 
خ��ط��ة �ل��ت��ط��وي��ر �خل���ا����ش���ة ب���ه �إىل 
ح��ك��وم��ة �إق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان �ل��ع��ر�ق 
يف وق���ت لح���ق م���ن �ل���ع���ام �حل���ايل. 
و�أع�����رب ل��ي��و ك���وت �ل��ع�����ش��و �مل��ن��ت��دب 
ل�شركة طاقة يف �لعر�ق عن تفاوؤله 
ب���الإم���ك���ان���ات �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ي��زخ��ر 
�إق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان ب�شبب وج��ود  ب��ه��ا 
و�ملز�يا  �ملهمة  �لعو�مل  من  �لكثري 
كرد�شتان  �إقليم  �إن  وق��ال  �ل��ف��ري��دة 
�مل������و�رد وي�شهد  مي��ت��ل��ك وف����رة م���ن 
ت�����ط�����ور� م���ل���ح���وظ���ا ع����ل����ى ���ش��ع��ي��د 
يفتقر  �أن��ه  ..كما  �لتنظيمية  �لأط��ر 

وح�����ول ت��وق��ع��ات��ه ب��خ�����ش��و���س �شري 
�لعمل يف �مل�شروع بعد �حل�شول على 
�لطبيعية قال  �ملو�رد  وز�رة  مو�فقة 
كوت �أن طاقة تخطط لعتماد نهج 
تطوير تدريجي حيث �شتبد�أ باإنتاج 
�شت�شعى  ثم  يوميا  برميل  �ألف   30
لزيادة �لإنتاج باأق�شى �شرعة ممكنة 
تو�جه  �ل��ت��ي  �ل�شعوبات  �إىل  ول��ف��ت 
ب�شبب  �أترو�س  حقل  تطوير  عملية 
�لت�شدعات  ك��رثة  ب��ه م��ن  م��ا يتميز 
ن�شبة  و�رت��ف��اع  �ل�شغط  و�نخفا�س 

غاز كربيتيد �لهيدروجني �ل�شام.
و�أكد كوت �لهتمام بالبنية �لتحتية 

�ل��ت��ح��ت��ي��ة وي���ع���اين من  �ل��ب��ن��ي��ة  �إىل 
ما  وهذ�  �ملحلية  �لعمالة  حمدودية 
يجعله يزخر بنوع �آخر من �لفر�س 

�ملهمة �أي�شا .
و�أ�شاف كوت �إن طاقة قامت بت�شليم 
خطة تطوير �حلقل �إىل وز�رة �ملو�رد 
و�أن  �لإق��ل��ي��م  حكومة  يف  �لطبيعية 
�ملباحثات ل تز�ل جارية بخ�شو�س 
على  �حل�شول  �أم��ل  على  �لتفا�شيل 
بتنفيذ  ل��ل��ب��دء  �حل��ك��وم��ة  م��و�ف��ق��ة 
�مل���������ش����روع و�ل�����ش����ت����ف����ادة م����ن ه���ذه 
�لتجربة لتطبيقها يف �أماكن �أخرى 

من �إقليم كرد�شتان.

�ل�����ش��دد م���ع م�����ش��ت��ث��م��ري��ن �ث��ن��ني 
م��ن��ف�����ش��ل��ني مب����وج����ب �ت��ف��اق��ي��ة 
�مل��ن��اط��ق  ب��ح�����ش��ب  تق�شيمها  ي��ت��م 
ت��ر�ع��ي  �أن  �شريطة  �جل��غ��ر�ف��ي��ة، 
كافة �ملقرتحات �لتي �شيتقدم بها 
�جلمالية  �لإ���ش��اف��ة  �مل�شتثمرون 

�إنتاجه  �شيتم  ما  لت�شدير  �للزمة 
من �لنفط وقال �إننا نريد �لو�شول 
�أك��ان ذلك  �لعاملية �شو�ء  �ل�شوق  �إىل 
�لعر�ق  �لأنابيب يف  من خلل خط 
�أو �أي و�شيلة بديلة �أخرى . وحتدث 
كوت عن �لأ�شباب �لتي دفعت �شركة 
طاقة لل�شعي ور�ء فر�س �ل�شتثمار 
يف  وق��ال  �لعر�ق  كرد�شتان  �إقليم  يف 
��شرت�تيجية  �أعددنا   2011 �لعام 
�ل�شرق  منطقة  يف  وج��ودن��ا  لتعزيز 
�لأو�����ش����ط و����ش���م���ال �أف��ري��ق��ي��ا لأن��ن��ا 
ملمار�شة  �مل��ث��ايل  �مل��وق��ع  باأنها  ن�شعر 
�أن�شطتنا ولأننا منتلك جو�ز �ل�شفر 
ف��ال�����ش��رك��ة   .. �مل��ن��ا���ش��ب  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
تنتمي للمنطقة نف�شها حيث تتخذ 
من �أبوظبي مقر� لها وهي مملوكة 
�أبوظبي  75 باملائة حلكومة  بن�شبة 
ل��لأور�ق  �أبوظبي  �شوق  ومدرجة يف 
�مل��ال��ي��ة.. وه��ك��ذ� ب���د�أن���ا ن��ب��ح��ث عن 
ف���ر����س يف �ل����ع����ر�ق وك����ان����ت ن��ق��ط��ة 
�شركة  يف  ح�شة  ب�����ش��ر�ء  �لن��ط��لق 
من  �أدركنا  �لتي  ز�غرو�س  وي�شرتن 
�ملنطقة  يف  �لعمل  طريقة  خللها 
مكانتنا  ل��ت��ط��وي��ر  �مل��م��ك��ن��ة  و�لآل���ي���ة 
وتعزيز وجودنا ثم بعنا تلك �حل�شة 
يف �ملرحلة �لتي حظينا فيها بفر�شة 

�ل�شتثمار يف حقل �أترو�س .
بتكري�س  ط��اق��ة  رغ��ب��ة  ك���وت  و�أك�����د 

طريان الإمارات ت�ضتاأنف رحالتها اإىل ليبيا 
•• دبي-وام:

رحلت  ت�شغيل  �جل��اري  �ل�شهر  مطلع  منذ  �لإم���ار�ت  ط��ري�ن  ��شتاأنفت 
�ل��ت��ز�م��ه��ا جت��اه ليبيا  ت��وؤك��د  .. وذل���ك يف خ��ط��وة  �إىل طر�بل�س  �ل��رك��اب 
عادل  وق��ال  �لعاملية  حمطاتها  �شبكة  �شمن  �لليبية  �لعا�شمة  و�أهمية 
�شمال  ملنطقة  �لتجارية  للعمليات  �لإم��ار�ت  ط��ري�ن  رئي�س  نائب  �لغيث 
وغرب �أفريقيا..�أن خدمة �ل�شركة ل تقت�شر على ربط طر�بل�س مع دبي 
فقط بل تتعد�ها �إىل خمتلف حمطات �شبكة خطوطها �لتي تغطي �أكرث 
من 130 حمطة .. منوها باأن �حلجوز�ت �ملبكرة �ملوؤكدة �أظهرت مدى 
قوة �لطلب ما �شيفتح فر�شا و�أ�شو�قا جديدة �أمام ركاب �لناقلة من و�إىل 
طر�بل�س.  و�أ�شاف �أن �ملوؤ�شر�ت تظهر �أن �لقت�شاد �لليبي عائد بقوة �إىل 
م�شار �لنمو و�شوف ت�شهم رحلت طري�ن �لإمار�ت �إىل طر�بل�س يف دعم 

�لأعمال و�حلركة �لتجارية بني طر�بل�س وبقية دول �لعامل. و��شتاأنفت 
طري�ن �لإم��ار�ت خدمة طر�بل�س بثلث رحلت يف �لأ�شبوع �أيام �لأحد 
�آر  �إي   200-777 �لبوينج  ط��ائ��ر�ت  با�شتخد�م  و�خلمي�س  و�لثلثاء 
�ل�شياحية  و�ل��درج��ة  �لأع��م��ال  ورج��ال  �لأوىل  �لثلث  �ل��درج��ات  بتوزيع 
�لرئي�س  �ملركز  طر�بل�س  وتعد  مالطا  يف  �لتوقف  عرب  �ل��رح��لت  وتتم 
�لكربى  �ل�شركات  من  �لعديد  مقار  وت�شم  ليبيا  يف  و�لأعمال  للتجارة 
�لعاملية و�ملحلية وكانت طري�ن �لإمار�ت قد �أعادت فتح مكتب مبيعاتها 
لل�شحن  �لإم����ار�ت  ب���د�أت  كما   .  2012 يونيو  يف  �لليبية  �لعا�شمة  يف 
�جلوي ذر�ع �ل�شحن �لتابعة لطري�ن �لإمار�ت منذ مايو 2012 ت�شغيل 
رحلت �شحن �إىل طر�بل�س وتنقل هذه �لرحلت جمموعة و��شعة من 
�ل�شرق  من  �لإلكرتونية  �ملنتجات  ت�شمل  ليبيا  �إىل  و�ملنتجات  �لب�شائع 

�لأق�شى ومعد�ت �حلفر من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية وتوفر.

بدء اأعمال املنتدى اخلليجي ال�ضوي�ضري يف جنيف
•• جنيف-وام:

�نطلقت يف جنيف �م�س �أعمال �ملنتدى �خلليجي �ل�شوي�شري �لذي ي�شتمر 
يومني وينظمه مركز �خلليج للأبحاث و�لغرفة �لعربية �ل�شوي�شرية. 
وي�شارك يف �ملنتدى �لأمري عبد�لعزيز بن عبد�هلل نائب وزير �خلارجية 
ر��شد  بن  �للطيف  و�لدكتور عبد  �ملنتدى  ر�شميا يف  �ل�شعودي متحدثا 
�لعربية  ل��دول �خلليج  �ل��ت��ع��اون  ملجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل��زي��اين معايل 
وعدد من روؤ�شاء �لحتاد�ت و�ملنظمات و�أ�شحاب �لأعمال و�مل�شتثمرين 
�لتعاون يف  �ل�شوي�شرية و�خلليجية و�شفر�ء دول جمل�س  و�ل�شخ�شيات 
�شوي�شر�. ويهدف �ملنتدى �إىل تعريف �جلانبني �خلليجي و�ل�شوي�شري 
�أكرب على �لفر�س �ل�شتثمارية ور�شم �ل�شيا�شات �لقت�شادية يف  ب�شكل 
�لتنمية  ومتويل  �لتقنية  ونقل  �مل�شرتكة  كال�شتثمار�ت  �ملجالت  �شتى 

وم�شروعات �لبنية �لتحتية.
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العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1625 /2012  جتاري كلي                                           
�ىل �ملدعى عليه /1- �حمد ر��شد ��شماعيل مرزوق جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ حممد بن عبد�هلل بن مغرم �ملروح �ل�شهري وميثله: عبد�لكرمي �حمد عبد�هلل عيد 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )250000 
درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى 
وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/15 �ل�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل. ويف 
حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.)مع تق�شري  مدة �مل�شافة ل�شبوع من 

تاريخ �لن�شر(
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 302 /2013  عقاري كلي                                           

�ىل �ملدعى عليه /1- تاون �شنرت ماجنمنت   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  م��ازن حممود عبد�هلل رح��ال   قد   /
وق��دره  مبلغ  ب��رد  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م  عليها  و�ملدعى  �ملدعي  بني  �لعقد  بف�شخ 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ملطالبة  تاريخ  بو�قع 12% من  و�لفائدة  دره��م(   258680(
و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/10/6 �ل�شاعة 9.30 
�س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام 

على �لقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 687 /2013 عقاري كلي 
�لقامة مبا  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  �نف�شتمنت  �شكوير  �ملدعى عليه /1-  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  ق��د  و�ل   بهويال  �مل��دع��ي / حممد عنايت  �ن 
وجعله  للتحكيم  دبي  مركز  من  �ل�شادر  �ملحكم  حكم  على  بالت�شديق  �ملطالبة 
�ملحاماة.    �تعاب  بالر�شوم ومقابل  �ملدعى عليها  و�ل��ز�م  �لتنفيذي  �ل�شند  مبثابة 
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/19 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

    مذكرة اعالن  متنازع �سده   بالن�سر
   يف  الدعوى 862 /2013 نزاع جتاري   

�ىل �ملتنازع �شده   /1- روتاري غلف ليمتد للعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م    
�لعامة  للنقليات  �لذهبي  �لق�شر  ب��اب  �ملتنازع/  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول 
وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  م��ع  متخ�ش�س  خبري  بندب  �ملطالبة 
�ل�شاعة   2013/9/11 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب 
8.30 �س مبكتب �مل�شلح  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام 

على �لقل.  
 رئي�س الق�سم                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/489  ا�ستئناف مدين

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -بارميندير �شينغ هاربان�س �شينغ  جمهول حمل 
.ذ.م.م(       )�س  �لعام  �لربي  للنقل  /�شركة جيل  �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا 
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/890 مدين كلي 
�ملو�فق 2013/9/22  �لحد  يوم  لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2013/5/27 
يقت�شي  وع��ل��ي��ه    ch2D.17 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   10.00 �ل�����ش��اع��ة 
ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/40   عقاري كلي                          
نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهويل  نون�س  ماريا  �نيتا   -2 �فيلينو  �شارلز  �يفان  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/5/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح / �ملك 
و�شطب  �لدعوى  مو�شوع  وملحقاتها  �لذمة  يف  �ملو�شوفة  �ليجارة  �تفاقية   بف�شخ  ع  م  �س  للتمويل 
ين�س على خ�شوع  و�ل��ذي  �لتد�عي  بالعني حمل  �لعقاري �خلا�س  �ل�شجل  �ل��و�رد يف  �لعقاري  �لقيد 
�ملودع  وملحقاته  بالتملك  �ليجار  لعقد  طبقا  بالتملك  �ملنتهية  �لج��ارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار  ملكية 
لدى د�ئرة �لر��شي و�لم��لك بدبي و�ل��ز�م �ملدعى  عليهما بت�شليم �لعني حمل  �لتد�عي للمدعية 
و�لز�مهما  بالت�شامن  فيما  بيهما بان توؤدي للمدعية مبلغ 752603 درهم ) �شبعمائة �ثنان وخم�شون 
�لف �شتمائة وثلثة درهما( مع �لز�مهما بامل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة 
�حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر 

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

ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/10   جتاري كلي                          
�ىل �ملحكوم عليه/1- بن بليلة للمقاولت �س .ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/6/27 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح 
�لدعوى  �لبناء- ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ويف مو�شوع  / �شركة جينتك�س لتجارة مو�د 
بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وق��دره  118.000 درهم )مائة وثمانية 
ع�شر �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 
2013/1/6 وحتى �ل�شد�د �لتام ف�شل عن �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/74   عقاري كلي                          
�ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهويل  م��رزوق  ثامباي  �شادق  حممد  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
�خلليج  �شركة   / ل�شالح  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2013/6/26 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
�لتجاري �س.ذ.م.م بف�شخ �تفاقية �لبيع و�ل�شر�ء �ملوؤرخة 2007/12/17 �خلا�شة بالوحدة �لعقارية حمل 
�لتد�عي �ملبينة بها وب�شحيفة �لدعوى وباأحقية �ملدعية يف �لحتفاظ بكامل �ملبلغ �مل�شدد من �ملدعى 
�لف وخم�شمائة  �شتمائة خم�شة وثلثون  ي��وؤدي للمدعية مبلغ ) 635550 دره��م(  �ن  عليه وبالز�مه 
وخم�شون درهما و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة يف 2013/1/31 وحتى �ل�شد�د و�لغاء 
ت�شجيل �لوحدة با�شم �ملدعى عليه بال�شجل �لعقاري �ملبدئي كما �لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ 
�لف درهم �تعاب �ملحاماة ورف�س ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف 
�ل�شيخ  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��لن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  خلل ثلثني 

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

ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1273 عم جز- م ع-ب- اأظ

ثري  عليه:  مدعي  فل�شطني  �جلن�شية:  مر�شود  حممد  �شليم  عطاهلل  مدعي/ 
لينز للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  لينز  �علنه/ثري  �ملطلوب 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/23 �ملو�فق 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1598 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ �ز�د مياه كال مياه �جلن�شية: بنغلدي�س مدعي عليه: �حلاجب للمقاولت 
و�لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�لعامة  و�ل�شيانة  و�لعقار�ت  للمقاولت  �حلاجب  �علنه/  �ملطلوب  عمالية 
�جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله 
وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/895 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد حمي �لدين عبد�حلق �جلن�شية: بنغلدي�س  مدعي عليه: جنمة 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لباهية 
�لمار�ت      �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لباهية  �علنه/جنمة  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثلثاء �ملو�فق 2013/9/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام 

على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/10
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1708 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ �ر�شد حممود حممد ��شرف �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �شركة باك 
�لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى:  عرب للمقاولت و�ل�شيانة 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �علنه/ �شركة باك عرب للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 
ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/15 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/366  ا�ستئناف عمايل
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -جمال �لدين عبد�ملالك  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /توم ل�شيانة �ملباين ومقاولت �لبناء �س.ذ.م.م   وميثله: 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �لكبان  حممود  عبد�ملجيد  ريا�س 
بالدعوى رقم 2011/5303 عمايل جزئي بتاريخ 2013/3/6 وحددت لها 
بالقاعة  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  �ملو�فق 2013/9/23  �لثنني  يوم  جل�شه 
رقم ch2D.19  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/364  ا�ستئناف عمايل

حمل  جم��ه��ول  ع��ب��د�مل��اج��د  �ل��رح��م��ن  -لطيف   1  / ���ش��ده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /توم ل�شيانة �ملباين ومقاولت �لبناء �س.ذ.م.م   
�حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �لكبان  حممود  عبد�ملجيد  ريا�س  وميثله: 
لها  وح��ددت  بتاريخ  جزئي  عمايل   2011/5300 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
بالقاعة  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  �ملو�فق 2013/9/23  �لثنني  يوم  جل�شه 
رقم ch2D.19  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/427   مدين كلي                          

�ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  �لقامة  �ملحكوم عليه  /1- هيوكني   جمهول حمل  �ىل 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2012/11/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح / �يان رونالد 
بارون بحل وت�شفية �ل�شركة �ملدعي عليها �لثانية- �شركة �ي ��س جي دبي لل�شت�شار�ت 
�ج��ر�ء�ت  لتخاذ  لها  م�شفيا  �ل��دور   �شاحب  �مل�شفي  �خلبري  تعيني  مع  �لت�شويقية- 
�لت�شفية ح�شب �لقانون ولتكون مهمته جرد ��شول �ل�شركة وخ�شومها و�شد�د ديونها 
و�خ��ر  و�ل��زم��ت��ك  �لت�شفية  ح�شاب  على  �مل�شفي  م�شاريف  ت��ك��ون  �ن  على  وت�شفيتها 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابل 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/145 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- موؤ�ش�شة بروباينت�س �لعاملية ملالكها عبد�هلل �بر�هيم 
عبد�هلل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �لد�نو�ب 
�جلرمن      �بر�هيم  ��شماعيل  علي  وميثله:  )ذ.م.م(  �لبناء  م��و�د  لتجارة 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )218954( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1453 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ �لبنك �لوطني �لعماين �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: ��شامه حممد خمتار 
بقيمة  حتفظي  حجز  و�شحة  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �جلن�شية:م�شر   ر��س  بو  �شامل 
�شامل  خمتار  حممد  �علنه/��شامه  �ملطلوب  قانونية  فائدة   %12  + درهم   13.092.24
بو ر��س �جلن�شية: م�شر  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله 
وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور� 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/500 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ بلل ح�شن �بو بكر �جلن�شية: بنغلدي�س �ملنفذ �شده : موؤ�ش�شة 
�علنه:  �ملطلوب  �لمار�ت    �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لظفرة  �شحاب 
موؤ�ش�شة �شحاب �لظفرة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر 
�لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  مبا 
رقم 2012/2155 عم جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/9/16
�و بو��شطة وكيل  �لثانية باد�رة �لتنفيذ - �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/348 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ مظفر حممد خمو�شه �لعامري �جلن�شية: �لمار�ت   �ملنفذ �شده 
: بدر �حمد حميد خمي�س بن دروي�س �ل�شويدي �جلن�شية: �لمار�ت    �ملطلوب 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شويدي  دروي�س  بن  خمي�س  حميد  �حمد  بدر  �علنه:  
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2012/536 جت كل-م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثلثاء 
�ملو�فق 2013/10/8 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 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 �عله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  575/ 2013 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف  بنغلدي�س   �جلن�شية:  ح�شيني  �حلق  حمبوب  مانيك   : �مل�شتاأنف 
عليه:�شليولوز للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �ل�شتئناف 
: ��شتئناف على كامل مبلغ �حلكم   �ملطلوب �علنه/�شليولوز للمقاولت �لعامة 
ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/45 عم جز- م ع - ب -�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2013/9/16 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-حمكمة �لعمالية   �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3103 /2013 عمايل جزئي  
�ىل �ملدعى عليه /1- �لعامل �لزرق للو�شاطة �لتجارية �س.ذ.م.م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / طلحة �شعيد �حمد �شعيد �شاودري     قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )28142 
درهم(  و�لر�شوم و�مل�شاريف. رقم �ل�شكوى )2013/137682( وحددت لها 
جل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2013/9/17 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي  
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/1876 تنفيذ عمايل

�ىل �ملنفذ �شده/1- �لر�ب لتخلي�س و�شحن �لب�شائع و�خلدمات   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد �شفري حممد رفيق     قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )5428( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�شافة 
�ىل مبلغ 268 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر
�مل��دع��ي عليه/نيوكلني و�ي �شريفي�ش�س  جم��ه��ول حمل                  �ىل 
�لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة 
�أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 9/11 /2013 �ل�شاعة 

  8:30

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�يام على �لقل  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلث  من مذكر�ت 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بل كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2847/2013/13
2845/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
حممد �شم�س �لهد� مولنا عبد�ل�شتار 

حممد عطا �هلل    

مبلغ �ملطالبة
18400 درهم �شامل تذكرة �لعودة
18400 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر

                     �ىل �ملدعي عليه/علي �ل�شحي للمقاولت  جمهول حمل �لقامة 
�أدن��اه  �مل��ذك��ورة  �لعمالية  �ل��دع��اوي  عليكم  �ق��ام��و�  قد  �ملدعيني  ب��اأن  نعلنكم 
وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق 9/17 /2013 �ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�يام على �لقل  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلث  من مذكر�ت 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بل كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3268/2013/13
3265/2013/13
3267/2013/13

م
1
2
3

��شم �ملدعي
�شيد جلل �شاه �شيدوزير �شاه

عطا �هلل حممد خان
عبد�حلكيم قادر بخ�س           

مبلغ �ملطالبة
18765 درهم + �شامل تذكرة �لعودة
15565 درهم + �شامل تذكرة �لعودة
15565 درهم + �شامل تذكرة �لعودة
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•• اأبوظبي-الفجر: 

يا�س  فندق  يف  بجولة  �م�س  �شيني  �ع��لم��ي  وف��د  ق��ام 
فاي�شروي بجزيرة يا�س تعرف خللها علي معامل هذ� 

�لفندق �لذي يعد �يقونة �ل�شياحة يف �جلزيرة .
وي������زور �ل���وف���د �لع���لم���ي �ل�����ش��ي��ن��ي �ب��وظ��ب��ي ح��ال��ي��ا 
للم�شاركة يف قمة �لز�ئر �ل�شيني �لثانية �لتي تعقد يف 
بح�شور  كانال  جر�ند  �أبوظبي  كارلتون  �لريتز  فندق 
�ل�شوق  يف  �ل��ع��ط��لت  ب��ر�م��ج  م�����ش��رتي  �أب����رز  75من 

�ل�شيني، 
�لعامة  �لعلقات  مديرة  �ودي��ت  جويل  �ل�شيدة  وقالت 
و�لت�شالت يف فندق فاي�شروي يا�س �نها �قامت حفل 
�لز�ئر يف مطعم نودلز بوك�س ثم �طلعت  غذ�ء للوفد 
�لوفد �لعلمي �ل�شيني �لز�ئر علي �ملر�فق و�لقاعات 
و�لأثاث  �ملت�شلة  و�لأجنحة  و�لغرف  �ل�شبعة  و�ملطاعم 

�لذي يتميز بو�شائل �لر�حة �حلديثة.

•• دبي-وام:

�أع���ل���ن م���رك���ز دب����ي ل��ل�����ش��ل��ع �مل��ت��ع��ددة 
�م�س �عتماد جمل�س ترويج �شادر�ت 
�لأح���ج���ار �ل��ك��رمي��ة و�مل���ج���وه���ر�ت يف 
�ل��ه��ن��د .. ���ش��ب��ائ��ك �ل���ذه���ب �ل�����و�ردة 
دبي  معيار  مع  �ملتو�فقة  �مل�شايف  من 
دب��ي  م��رك��ز  وي��ع��د   . �ل�����ش��ل��ع  لت�شليم 
�ملوؤ�ش�شات  �إح���دى   .. �ملتعددة  لل�شلع 
ل��ت��ع��زي��ز مكانة  �مل��ك��ر���ش��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
دبي كبو�بة عاملية لتجارة �ل�شلع . ويف 
�شركة جموهر�ت  �أك��دت  ذ�ت��ه  �لوقت 
جمال  يف  �لعاملة  �مل��ح��دودة  �شيجنت 
للبيع  �ملخ�ش�شة  �ملجوهر�ت  �شياغة 
يف قطاع �لتجزئة يف �لوليات �ملتحدة 
دبي  معيار  ت��و�ف��ق  �مل��ت��ح��دة  و�ململكة 
�ل��ربوت��وك��ولت  م��ع  �ل�����ش��ل��ع  لت�شليم 
�ل�����ش��رك��ة يف عملية  ت��ع��ت��م��ده��ا  �ل��ت��ي 
�خ��ت��ي��ار م�����ش��ادر �مل���ع���ادن �ل��ث��م��ي��ن��ة . 
وي�شمح �لعرت�ف مبعيار دبي لت�شليم 
�ل�����ش��ل��ع م����ن ق���ب���ل ه���ات���ني �جل��ه��ت��ني 
للذهب  �مل�شنعة  �لبارزتني..للجهات 
�مل�����ش��ايف  و�رد�ت  ب��ق��ب��ول  �ل��ه��ن��د  يف 
كما  �مل��ع��ي��ار  ع��ل��ى ع�شوية  �حل��ا���ش��ل��ة 

وفد اإعالمي �ضيني يقوم بجولة يف فندق يا�س فاي�ضروي

ترويج املجوهرات الهندي يدعم اإدراج �ضبائك ذهب )معيار دبي لت�ضليم ال�ضلع(

املوقع ال�ضياحي لإمارة اأبوظبي يح�ضل على اأربٍع من جوائز �ضتيفي 
•• اأبوظبي-وام:

ح�����ش��د �مل��وق��ع �ل�����ش��ي��اح��ي لإم����ارة 
�أربعا من  �أبوظبي على �لنرتنت 
�شتيفي  �لعاملية  �لأع��م��ال  ج��و�ئ��ز 
�لر�شمية  �شفحته  ح�شلت  بينما 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على 
ف��ي�����ش��ب��وك ع��ل��ى ج���ائ���زة خ��ام�����ش��ة 
�إجمايل �جلو�ئز �ملمنوحة  لي�شل 
�إىل   2013 �لعام  للموقع خلل 

جو�ئز.  10
ون����ال �مل���وق���ع �جل���ائ���زة �ل��ذه��ب��ي��ة 
يف ف��ئ��ة �أف�����ش��ل ت�����ش��م��ي��م و�ج��ه��ة 
����ش��ت��خ��د�م وث���لث ج��و�ئ��ز ف�شية 
يف ف��ئ��ات �ل�����ش��ي��اف��ة و�ل��رتف��ي��ه و 
�لإلكرتوين  �لت�شميم  و  �ملحتوى 
ب��ي��ن��م��ا �أح���������رزت ���ش��ف��ح��ت��ه ع��ل��ى 
�ل��ف��ي�����ش��ب��وك ج���ائ���زة ب��رون��زي��ة يف 
على  متابعني  و�جهة  �أف�شل  فئة 

�لفي�شبوك .
�ل���دورة من جو�ئز  ه��ذه  و�شهدت 
�شتيفي م�شاركة ما يزيد على 50 
وجهة �شياحية و�أكرث من 3300 
تر�شيح حيث �أ�شرفت على �ختيار 
�ل���ف���ائ���زة جل����ان حتكيم  �جل���ه���ات 

�لطري�ن وعرو�شها �خلا�شة عرب 
50 موقع حجز و�إيجار �ل�شيار�ت 
و�ملطاعم و�خلر�ئط �لإلكرتونية 
�جل��������ولت  ل���ت���خ���ط���ي���ط  و�أد�ة 
ويتلقى  �لإم������ارة.  يف  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
�ملوقع ما يزيد على ثلثة مليني 
�لتخطيط  ويجري  �شنويا  زي��ارة 
ح��ال��ي��ا لإط�����لق ت��ط��ب��ي��ق��ات على 
و�أن��دروي��د  و�آي��ب��اد  �آيفون  من�شات 

ووندوز فون. 
وي��ل��ب��ي �مل���وق���ع �ل�����ش��ي��اح��ي جميع 
قنو�ته  وتوفر  �ل��ز�ئ��ر  �حتياجات 
تفاعلية  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات 
�لرتفيهية  و�لأن�شطة  �ملعامل  عن 
�لثقافية  و�ل��ت��ج��ارب  و�ل�شياحية 
و�ل������رت�ث������ي������ة و�ل����ف����ع����ال����ي����ات يف 
كافة  خ��لل  وي�شاحبه  �أب��وظ��ب��ي 
منذ  �لإم����ارة  �إىل  رحلته  م��ر�ح��ل 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط و�إج������ر�ء �حل��ج��وز�ت 
معاملها  بني  و�لتنقل  �لإقامة  �إىل 
مغادرته  حلظة  حتى  �ل�شياحية 
ك��م��ا ت�����ش��ج��ع و���ش��ائ��ط �ل��ت��و����ش��ل 
�حلديث  على  �لز�ئر  �لجتماعي 
�أبوظبي  يف  �ملمتعة  جتربته  ع��ن 

و�إر�شال ملحظاته وتعليقاته.

�شمت نحو 250 متخ�ش�شا.
ك����ان م��وق��ع �أب���وظ���ب���ي �ل�����ش��ي��اح��ي 
�ملا�شي  �أب��ري��ل  �أح���رز يف �شهر  ق��د 
م�����رك�����ز� م���ت���ق���دم���ا ب�����ني �أف�������ش���ل 
�حلكومية  �لإلكرتونية  �لبو�بات 
�ل�شابعة  �ل�شنوية  وب��ي  جو�ئز  يف 
�لأك��ادمي��ي��ة  تقدمها  �لتي  ع�شرة 
لتكرمي  و�لعلوم  للفنون  �لدولية 
�ل��ت��م��ي��ز يف ت��ط��ب��ي��ق��ات �لإن���رتن���ت 
من  �لأول  ه���و  �إجن�����از  يف  وذل�����ك 
ن��وع��ه مل��وق��ع ر���ش��م��ي مي��ث��ل وجهة 
�مل��وق��ع  وح��ظ��ي  ع��رب��ي��ة.  �شياحية 
�ل�شرف  بلقب  للإمارة  �ل�شياحي 
�ل��ر���ش��م��ي يف �ل��ف��ئ��ة �حل��ك��وم��ي��ة 
�لإلكرتونية  �لبو�بات  جانب  �إىل 
جل���ه���ات ع���امل���ي���ة م���رم���وق���ة م��ث��ل 
�لأمريكية  �لف�شاء  �أبحاث  وكالة 
لندن.  ومدينة  ون��ي��وي��ورك  نا�شا 
و�أ������ش�����اف �مل����وق����ع �أرب��������ع ج���و�ئ���ز 
�أخ��رى يف �ل��دورة �لتا�شعة  ف�شية 
كومينيكتور  ج��و�ئ��ز  م��ن  ع�����ش��رة 
فئات  يف  وذل��ك  �ل�شنوية  �لعاملية 
�ل�����ش��ف��ر و�ل�������ش���ي���اح���ة و�مل���ح���ت���وى 
وج���اذب���ي���ة �ل��ت�����ش��م��ي��م �ل��ب�����ش��ري 
�لرئي�شية.  �ل�شفحة  وت�شنيف 

وم���ن���ح���ت ه�����ذه �جل�����و�ئ�����ز جل��ن��ة 
حت��ك��ي��م م��ن �أع�����ش��اء �لأك��ادمي��ي��ة 
�لعاملية للفنون �لب�شرية و�لذين 
مثل  مرموقة  موؤ�ش�شات  ميثلون 
ياهو  و  ت��ي يف  �أم  �شبكة  و  دي���زين 
و م��ع��ه��د ���ش��وث��ب��ي ل��ل��ف��ن و و�ي���رد 
 . ����ش��ت��ي لودر  و  ت����امي  ���ش��رك��ة  و 
لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  و�أطلقت 

و�ل��ث��ق��اف��ة �إ�����ش����د�ر� م���ط���ور� من 
عام  ح��و�يل  قبل  �ل�شياحي  �ملوقع 
و�جهة  ت�شهيل  على  �لرتكيز  مع 
مب��وؤث��ر�ت  وت��زوي��ده��ا  �ل�شتخد�م 
ب�����ش��ري��ة م��ب��ت��ك��رة و�إت���اح���ة �مل��زي��د 
م���ن �مل���ع���ل���وم���ات ع���ن �لإم��������ارة يف 
200 �ألف كلمة بثماين لغات هي 
و�لفرن�شية  و�لإجنليزية  �لعربية 

و�لرو�شية  و�لإيطالية  و�لأملانية 
و�ل��ي��اب��ان��ي��ة و�ل�����ش��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى �أن 
ي�شاف �إليها �لربتغالية يف �ل�شهر 

�ملقبل.
�ل�شياحي  �أبوظبي  موقع  ويقدم   
�أي�������ش���ا خ����دم����ات ج����دي����دة م��ن��ه��ا 
حم����رك����ات ب���ح���ث ع����ن �ل���ف���ن���ادق 
و�ل�������غ�������رف �مل�����ت�����اح�����ة ورح��������لت 

بروتوكولت  تتقبل  كما  �ل�شر�عات 
�شيجنت �لتوجيهات و�ملعايري �لعاملية 
�خلا�شة  �ل��ل��و�ئ��ح  م��ع  تتما�شى  �ل��ت��ي 
لت�شليم  دب��ي  معيار  ذل��ك  بها مب��ا يف 
�ل�����ش��ل��ع ب������دوره ق����ال ب���ان���ك���اج ب��اري��ك 
�شادر�ت  ترويج  جمل�س  رئي�س  نائب 
�لأح���ج���ار �ل��ك��رمي��ة و�مل���ج���وه���ر�ت يف 
�ل�شلع  لت�شليم  دب��ي  معيار  �إن  �لهند 
ل ي��ت��م��ا���ش��ى م����ع م���ع���اي���ري ���ش��ي��ج��ن��ت 
يتما�شى  ب���ل  ف��ح�����ش��ب  ل��ل��م��ج��وه��ر�ت 
�لدولية  �ملمار�شات  �أف�شل  مع  �أي�شا 
م�شري� �إىل �أن هذ� �لعرت�ف �شيكون 

ذ�تها  للمبادئ  وف��ق��ا  تعمل  �ملعتمدة 
�لتي نوظفها وي�شار �إىل �رتفاع قيمة 
�لذهب �ملتد�ول عرب دبي خلل �لعام 
2012 �إىل 70 مليار دولر مقارنة 

بنحو 56مليار دولر �أمريكي �شجلت 
يف �لعام 2011 لتغدو �لإمارة بذلك 
م��ن �أب���رز م��ر�ك��ز جت��ارة �ل��ذه��ب على 

م�شتوى �لعامل .

موثوقية  �لأخ���رى  للجهات  ي�شمن 
من  �مل�����ش��در  �ل��ذه��ب  ت��وري��د  �شل�شلة 
�مل�����ش��ايف �حل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى م��ع��ي��ار دب��ي 
كافة  على  وي��ت��وج��ب  �ل�شلع  لت�شليم 
�مل�شايف �حلا�شلة على ع�شوية �ملعيار 
يف  �ل��و�ج��ب��ة  �لعناية  معايري  تطبيق 
عمليات توريد �ملعادن �لثمينة . وقال 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �شا�شيتال  غوتام 
للعمليات يف مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
�إن كل من �لدليل �لعملي و�ملر�جعة 
�ل�����ش��ام��ل��ة ل���ل���ربوت���وك���ولت ي��ه��دف��ان 
م�شوؤولة  م��ع��اي��ري  �ت��ب��اع  ���ش��م��ان  �إىل 
�لثمينة.. �مل��ع��ادن  ت��وري��د  عمليات  يف 
�شيجنت  �شركة  من  كل  �عتماد  ويعد 
وجم��ل�����س ت��روي��ج ����ش���ادر�ت �لأح��ج��ار 
معيار  لبنود  و�مل��ج��وه��ر�ت  �ل��ك��رمي��ة 
دبي لت�شليم �ل�شلع مبثابة دللة جلية 
و�ملعايري  �لنهج  �شر�مة  م��دى  على 
توريد  عمليات  على  نفر�شها  �ل��ت��ي 
بروتوكولت  وحت��دد  �لثمينة  �ملعادن 
�مل�شوؤول �لإجر�ء�ت  �شيجنت للتوريد 
�ل��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا �ل�����ش��رك��ة وم��وردي��ه��ا 
�ملنتجات مبا يف  كافة  توريد  ل�شمان 
ذل��ك �ل��ذه��ب م��ن م�����ش��ادر تخلو من 

�لذهب يف  �شوق  �إيجابي على  �أث��ر  له 
�لقريب ول �شيما  �مل�شتقبل  �لهند يف 
فيما يتعلق بعمليات �لتوريد �مل�شوؤول 
دبي  معيار  ويعد   . �لثمينة  للمعادن 
مركز  �أطلقه  و�ل��ذي  �ل�شلع  لت�شليم 
دب����ي ل��ل�����ش��ل��ع �مل���ت���ع���ددة ع����ام 2005 
م�شتوى  على  �ملعتمد  �جل��ودة  معيار 
م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط يف �إن��ت��اج 
و�ملو��شفات  و�لف�شة  �لذهب  �شبائك 
�أرفع  �لتقنية كما يتما�شى �ملعيار مع 

�ملعايري �ملتبعة دوليا.
من جانبه ديفيد بوفارد نائب رئي�س 
�شركة  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  ق�شم 
�لط��لع على كل من  �شيجنت عقب 
�ختيار  يف  �ملتبعة  �لتوجيهية  �ملبادئ 
دب��ي  مل��رك��ز  �لثمينة  �مل���ع���ادن  م�����ش��ادر 
�لتي  و�لربوتوكولت  �ملتعددة  لل�شلع 
�ل��دول��ي��ة  �ل��ت��دق��ي��ق  ���ش��رك��ات  تتبعها 
�مل�����ش��ت��ق��ل��ة �ل��ت��ي حت���دد م���دى ت��و�ف��ق 
على  �حلا�شلني  و�لأع�����ش��اء  �مل�����ش��ايف 
�ل�شلع  لت�شليم  دب��ي  معيار  ع�شوية 
م���ع م��ع��اي��ري �مل���رك���ز وم��ق��ارن��ت��ه��ا مع 
�ملعايري �خلا�شة بجهات عاملية �أخرى 
�مل�شايف  باأن  �أ�شبحنا على ثقة كاملة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمطار�ت  �أبوظبي  �شركة  �أعلنت 
�م�����س ع���ن ح�����ش��ول م��ب��ن��ى �مل��ط��ار 
م�شروع  �أك���رب  �جل��دي��د،  �لرئي�شي 
برنامج  �شمن  �مل�شتد�مة  للمباين 
متقدم  ت�شنيف  على  �ل�شتد�مة، 
ثلثة  وب��درج��ة  �لبيئة  جم���ال  يف 
�ملباين  تقييم  درج��ات  لآل��ئ �شمن 
ب���ن���ظ���ام �ل����ل����وؤل����وؤ ل���ل����ش���ت���د�م���ة ، 
و�ل�����ذي ي���دي���ره جم��ل�����س �أب��وظ��ب��ي 
للتخطيط �لعمر�ين، حيث يهدف 
�ملباين  تطوير  �إىل  �لت�شنيف  هذ� 
�حلياة  من��ط  وحت�شني  �مل�شتد�مة 
مب���ا ت���ت���و�ف���ق م���ع روؤي������ة �أب��وظ��ب��ي 
2030. وجاء هذ� �لإعلن �شمن 
�ح��ت��ف��لل��ي��ة ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا �ل��ي��وم 
�شركة �أبوظبي للمطار�ت يف مقرها 
ح��ي��ث ���ش��ل��م ���ش��ع��ادة ف����لح حممد 
ملجل�س  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �لأح���ب���اب���ي 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ع��م��ر�ين 
���ش��ه��ادة �ل��ت�����ش��ن��ي��ف ل�����ش��ع��ادة علي 
م��اج��د �مل��ن�����ش��وري رئ��ي�����س جمل�س 
�مل����در�ء  وب��ح�����ش��ور  �ل�����ش��رك��ة  �إد�رة 

�لتنفيذيني من كلتا �جلهتني.
�للوؤلوؤ  ونظام تقييم �ملباين بنظام 
للت�شميم  �إط����ار  ه��و  ل��ل���ش��ت��د�م��ة 
وت�����ش��غ��ي��ل دورة  وب���ن���اء  �مل�������ش���ت���د�م 
�حل����ي����اة ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات و�مل����ب����اين 
�أبوظبي  جمل�س  وي��دي��ره  و�لفلل، 
ل���ل���ت���خ���ط���ي���ط �ل�����ع�����م�����ر�ين، �ل���ت���ي 

وب��اجل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة ل��دع��م روؤي���ة 
�أبوظبي 2030، وح�شولها نتيجة 
ذل����ك ع��ل��ى ت�����ش��ن��ي��ف ث��لث��ة لأل���ئ 
نبني  كما  �لرئي�شي.  �مل��ط��ار  ملبنى 
م���ن خ����لل �خل���ط���ط �ل��ط��م��وح��ة، 
�عتبار�ً  ي�شكل  �مل�شتد�م  �لبناء  �أن 
تطوير  كل مرحلة من  يف  رئي�شياً 
م��ب��ن��ى م��ط��ار �ل��رئ��ي�����ش��ي �جل��دي��د 
�أب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  ي�شبح  �أن  ب��ه��دف 
ع��امل��ي��اً يف ت�شميم  �ل���دويل م��ع��ي��ار�ً 
�مل������ط������ار�ت �مل�������ش���ت���د�م���ة وب��ن��ائ��ه��ا 

و���ش��ع��ت ل��ت��ع��زي��ز ع��ق��ل��ي��ة ج��دي��دة 
للمغفور  �لفكري  �ل���رت�ث  تعك�س 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �شمو  ل��ه 
و�لروؤية  ث��ر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل 
�لتنمية  ت��ع��زي��ز  يف  ل���ه  �ل��ب�����ش��رية 
م��ن خ���لل خ��ل��ق جمتمع م��ت��و�زن 
مت�شاوية  عنا�شر  �أربعة  على  قائم 
و�لق��ت�����ش��اد  �لبيئة  ل��ل���ش��ت��د�م��ة: 

و�لثقافة و�ملجتمع.
�لت�شنيف،  ه���ذ�  ع��ل��ى  وب��ح�����ش��ول��ه 
ي���ك���ون م��ب��ن��ى �مل����ط����ار �ل��رئ��ي�����ش��ي 

�جل����دي����د �لأع����ل����ى ت�����ش��ن��ي��ف��اً ب��ني 
جمل�س  دول  يف  �مل���ط���ار�ت  م��ب��اين 
�أنه  �إىل  �إ�شافة  �خلليجي  �لتعاون 
بناء م�شتقل  �أك��رب  �أن��ه  �شنف على 

عاملياً.
علي  �شعادة  ق��ال  �ملنا�شبة،  وب��ه��ذه 
م��اج��د �مل��ن�����ش��وري رئ��ي�����س جمل�س 
للمطار�ت:  �أبوظبي  �شركة  �إد�رة 
للمطار�ت  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  تفخر 
ب���ال���ت���ز�م���ه���ا مب���ع���اي���ري �ل��ت�����ش��م��ي��م 
و�ل���ب���ن���اء و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل �مل�����ش��ت��د�م��ة 

وت�شغيلها.  ومن جهته قال �شعادة 
ف�����لح حم���م���د �لأح����ب����اب����ي �مل���دي���ر 
للتخطيط  �أبوظبي  ملجل�س  �لعام 
ي��ع��د ح�����ش��ول مبنى   : �ل���ع���م���ر�ين 
�مل���ط���ار �ل��رئ��ي�����ش��ي �جل���دي���د على 
�أع�����ل�����ى درج���������ات م�����ن �مل��ت��ط��ل��ب��ات 
�شركة  �أن  ع��ل��ى  دل��ي��ًل  �لإل��ز�م��ي��ة 
يف  م�شاهمة  ل��ل��م��ط��ار�ت  �أب��وظ��ب��ي 
دعم مبادرتنا و�شركائنا يف �لتقدم. 
�مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ط��ور�ت  �ب��ت��ك��ار  �إن 
ه�����و ج�������زء �أ�����ش����ا�����ش����ي م�����ن روؤي�������ة 
برنامج  ويلتزم   2030 �أب��وظ��ب��ي 
�����ش���ت���د�م���ة ب��ال��ع��م��ل و�ل���ن���م���و م��ع 
�جلهات �ملقتنعة ب�شكل تام بفو�ئد 
و�ملتلتزمة  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�شليمة  م�����ش��اري��ع  وب��ن��اء  بت�شميم 
م���ن �ل��ن��اح��ي��ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة. و�ت��خ��ذت 
�إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي خ���ط���و�ت ك��ب��رية 
جلعل �لروؤية �ل�شرت�تيجية و�قع 
برنامج  تنفيذ  ملمو�س من خلل 
درجات تقييم �ملباين بنظام �للوؤلوؤ 
لل�شتد�مة . ونود �أن نهنئ �شركة 
�أبوظبي للمطار�ت على تطلعاتهم 
�مل�����ش��ت��د�م��ة،  للتنمية  �مل�شتقبلية 
ك��م��ا ه��و و����ش��ح م��ن خ���لل �ح���ر�ز 
ت�����ش��ن��ي��ف م��ت��ق��دم يف �ل���ش��ت��د�م��ة 
�ل���ن���وع. نتطلع  مل�����ش��روع م���ن ه����ذ� 
�شركة  م��ع  تعاوننا  ملو��شلة  قدما 
حتقيق  وروؤي��ة  للمطار�ت  �أبوظبي 
مبنى �ملطار �لرئي�شي �جلديد من 

خلل عمليات �لبناء .

و�بدي �لوفد �عجابه بغرف و�جنحة �لفندق �لتي تتمتع 
�لفورمول1-.  وم�شار  �ملر�شى،  على  مذهلة  مبناظر 
�ملخ�ش�س لبطولة �لعامل ل�شباقات �ل�شيار�ت �ل�شريعة. 
وجتول �لوفد �لعلمي �ل�شيني يف �لأجنحة �لرئا�شية 
من  درج��ة  �أق�شى  يتوقعون  �لذين  لأولئك  �ملخ�ش�شة 
�لرقي و�لر�حة و�ل�شرتخاء وهي مكونة من طابقني 
لت�شمل �شالة كبرية وبار خا�س، ومطبخ �شيف كامل، 
وم�شاعد وغرفة طعام و��شعة جد� ت�شتوعب ما ي�شل 
مناظر  ع��ل��ى  �لأج��ن��ح��ة  ه���ذه  وت��ط��ل   ، �شيف   16 �إىل 
1-، و��شاد  �لفورمول  خلبة عرب مر�شى يا�س وحلبة 
�ل���وف���د مب��ا���ش��اه��ده يف ف��ن��دق ي��ا���س ف��اي�����ش��روي �ل���ذي 
جتمع  �لتي  و�لأجنحة  �لغرف  ت�شاميم  بروعة  يتميز 
�ملن�شاآت  �ب��رز  �ن��ه من  �لأ�شالة و�حل��د�ث��ة، م��وؤك��د�  بني 
�ع�شاء  و�ج��م��ع  �بوظبي  �م���ارة  يف  �لفاخرة  �ل�شياحية 
�لعائلت  ل�شياحة  �ملثايل  �ملكان  �بوظبي هي  �ن  �لوفد 

و�لعمال علي حد �شو�ء . 

اأكرب م�سروع �سمن برنامج ال�ستدامة يح�سل على درجة ثالثة لآلئ

مبنى املطار الرئي�ضي اجلديد يح�ضل على ت�ضنيف متقدم يف ال�ضتدامة 

تراجع موؤ�ضر بور�ضة نا�ضداك دبي 
بن�ضبة 2.9 % يف ختام تداولت اأم�س

•• دبي-وام:

تر�جع موؤ�شر فوت�شي نا�شد�ك دبي �لإمار�ت 20 لبور�شة نا�شد�ك دبي بن�شبة 
ختام  يف  نقطة   2712.2 على  ليغلق  نقطة   80.7 خا�شر�  �ملائة  يف   2.9
تد�ولت �م�س حيث بلغت كمية �لأ�شهم �ملتد�ولة نحو 122 �ألف �شهم بقيمة 
�شركات  ت�شع  بني  من  �ملحدودة  ديبا  �شركة  وكانت  �أمريكي.  دولر  �ألف   293
م�شجلة يف �لبور�شة �لأكرث ن�شاطا من حيث كمية �لأ�شهم �ملتد�ولة بنحو 75 
�ألف �شهم بقيمة 32 �ألف دولر حمافظا على �شعر �إغلقه �ل�شابق عند 0.42 
دولر تلتها �شركة مو�نئ دبي �لعاملية بتد�ول نحو 47 �ألف �شهم بقيمة 722 
�ألف دولر ب�شعر �إغلق 15.3 دولر بانخفا�س ن�شبته 0.5 يف �ملائة. ويتعقب 
�ل�شركات  لأك��رب  �شهما   20 �أد�ء   20 �لإم����ار�ت  دب��ي  نا�شد�ك  فوت�شي  موؤ�شر 
�ملدرجة يف �شوق دبي �ملايل و �شوق �أبو ظبي للأور�ق �ملالية و نا�شد�ك دبي ومت 
�آلية للتحوط و�ل�شتثمار بالن�شبة للم�شتثمرين من منطقة  ت�شميمه ليكون 
�خلليج �لعربي وخمتلف �أنحاء �لعامل. وتعد نا�شد�ك دبي �لتي تتخذ مركز دبي 
�ملايل �لعاملي مقر� لها بور�شة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب 
�أنحاء  �شتى  �أم من  �ملنطقة  �شو�ء من  �مل�شدرين  وت�شتقبل  �آ�شيا  و�شرق  �أوروب��ا 
�لعامل �لذين يتطلعون �إىل �ل�شتفادة من �لفر�س �ل�شتثمارية على �مل�شتويني 
�لإقليمي و�لدويل. وتدرج �لبور�شة حاليا �لأ�شهم و�مل�شتقات و�ل�شلع �ملتد�ولة 
و�ل�شند�ت  �لإ�شلمية  �ل�شند�ت  و�ل�شكوك  �ملهيكلة  و�ملنتجات  �لبور�شات  يف 
و�لت�شوية  �لتد�ول  عمليات  بتعهيد  قامت  قد  دبي  نا�شد�ك  كانت  �لتقليدية.  
و�ملقا�شة وحفظ �لأور�ق �ملالية �إىل �شوق دبي �ملايل بتاريخ 11 يوليو من عام 
�ملدرجة  �لأ�شهم  تد�ول  تعزيز  �إىل  �لهادفة  �إ�شرت�تيجيتها  �إطار  يف   2010

لديها من قبل �مل�شتثمرين �لأفر�د وجمعهم يف جمموعة و�حدة .

املناطق احلرة بال�ضارقة ت�ضارك يف موؤمتر حول التنمية ال�ضناعية امل�ضتدامة بالفلبني 
•• ال�صارقة-وام:

ر��شد  �ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ارك 
�ل��ل��ي��م م��دي��ر ع���ام د�ئ����رة �مل��و�ن��ئ 
�ل���ب���ح���ري���ة و�جل�����م�����ارك وم���دي���ر 
�ل�شارقة  �مل��ن��اط��ق �حل���رة يف  ع��ام 
كمتحدث رئي�شي يف موؤمتر حول 
يف  �مل�شتد�مة  �ل�شناعية  �لتنمية 
�شمن  بال�شارقة  �حل��رة  �ملناطق 
�لفلبينية  �مل���و�ن���ئ  ت��ن��م��ي��ة  ق��م��ة 
�لعا�شمة  يف  م��وؤخ��ر�  عقد  �ل��ت��ي 

على رعيتها لل�شلمة �لبيئية.
و�أو�����ش����ح �ل��ل��ي��م يف ك��ل��م��ت��ه �ل��ت��ي 
�ل�شوء على ق�شة  �شلط خللها 
بال�شارقة  �حل���رة  �مل��ن��اط��ق  جن��اح 
�أن  �مل�شتد�مة  من خلل �لتنمية 
مو�شوع �لتنمية �مل�شتد�مة يتعلق 
�لقت�شادية  �لأه����د�ف  بتحقيق 
و�لج���ت���م���اع���ي���ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة ع��ل��ى 
�آن و�ح��د .. م�شري�  حد �شو�ء يف 
مبنية  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه  �أن  �إىل 
ع���ل���ى �أ�����ش����ا�����س خ��م�����ش��ة ع���و�م���ل 

�خل�شر�ء ما �نعك�س يف �أن ت�شجل 
�أدنى خمالفات بيئية يف �لعامل يف 

�ملناطق �حلرة يف �ل�شارقة.
ر��شد  �لتقى  �أخ���رى  ناحية  م��ن 
�ل���ل���ي���م خ�����لل �مل�����وؤمت�����ر ���ش��ع��ادة 
وكيل  �أي�شجوير�  �أف  �إمي��ان��وي��ل 
م����دي����ر ع������ام وم����دي����ر �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل����وط����ن����ي����ة ل���ه���ي���ئ���ة �ل���ت���ن���م���ي���ة 
�لقت�شادية �لوطنية جلمهورية 
ليماكاكو  رينة  و�شعادة  �لفلبني 
وتنمية  �لتخطيط  وز�رة  وك��ي��ل 

�أه���م���ي���ت���ه���ا وه���ي  م���ت�������ش���اوي���ة يف 
و�لجتماعية  �لدينية  �لعو�مل 
و�لق������ت�������������ش������ادي������ة و�ل����ب����ي����ئ����ي����ة 
و�ل���ث���ق���اف���ي���ة وه�����ي �ل���ت���ي ت�����ش��ك��ل 
�أن  �إىل  ولفت  �حل�شارة.  �أع��م��دة 
تعتقد  باحلمرية  �حلرة  �ملنطقة 
�لتجارة  �إىل  �لن��ت��ق��ال  ب�����ش��رورة 
�مل���ع���ت���م���دة ع���ل���ى �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�خل�شر�ء و�لتي ميكن ن�شرها يف 
�لأ�شو�ق و�أن حتظى بقبول ودعم 
ع��امل��ي . ود�ف����ع �ل��ل��ي��م ب�����ش��دة عن 

�لفلبني  جمهورية  يف  �مل�����ش��اري��ع 
ك���ب���ار  م������ن  ع��������دد  ج�����ان�����ب  �إىل 
�مل�����ش��وؤول��ني و�لخ��ت�����ش��ا���ش��ني يف 
جم�����ال �ل�������ش���ن���اع���ات �ل��ب��ح��ري��ة 
م��ن خمتلف �أن��ح��اء �ل��ع��امل. كان 
�ل���دك���ت���ور �ل��ل��ي��م ق���د م��ن��ح لقب 
 2012 �ل�شخ�شية �لبيئية لعام 
مل�شاهماته  ت��ق��دي��ر�  م��ال��ي��زي��ا  يف 
وذل��ك  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  ن��ح��و 
�ملجال  يف  جهوده  على  وك�شهادة 

�لبيئي.

يف  ذلك  ياأتي  مانيل.  �لفلبينية 
�ل�شارقة  حكومة  توجيهات  �إطار 
ب��ت��ط��وي��ر �ل���ع���لق���ات �ل��ت��ج��اري��ة 
م���ع �ل��ف��ل��ب��ي��ني و���ش��م��ن ح��ر���س 
�ل�����ش��ي��خ خ���ال���د ب���ن ع���ب���د�هلل بن 
د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان 
�مل����و�ن����ئ �ل���ب���ح���ري���ة و�جل����م����ارك 
�ل�شارقة على  و�ملناطق �حلرة يف 
للأعمال  �لنوعي  �مل�شتوى  رف��ع 
و�مل�������ش���اري���ع �مل���ق���ام���ة يف �مل��ن��اط��ق 
�حل����رة يف �ل�����ش��ارق��ة �ل��ت��ي ت��وؤك��د 

�ملبادر�ت �خل�شر�ء �لتي تطلقها 
�ل�����ش��ن��اع��ات يف �أن��ح��اء �ل��ع��امل .. 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أن  �إىل  ون��وه 
�لتي يد�فع عنها بحما�شة يجب 
جميع  �إىل  ط��ري��ق��ه��ا  ت���اأخ���ذ  �أن 
على  م�شدد�   .. �لتنمية  مفا�شل 
�لقت�شادية  �لأزم���ات  درو����س  �أن 
ت�شكل  �أن  يجب  �ل�شيت  �ل�شيئة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة  �إىل  ل����ل����ول����وج  د�ف����ع����ا 
�مل�������ش���ت���د�م���ة. وع����رب ع���ن ف��خ��ره 
�ل�شرت�تيجيات  تطبيق  بنجاح 
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العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 490 /2013 عمايل كلي 
�ىل �ملدعى عليه /1- �ندو�شرتيل ميتل يونت )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / كاند�مبويل ر�جهافال �شاليي كومار وميثله: حممد علي �شلمان 
�ملرزوقي    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة �لز�م �ملدعى عليها بان 
ت�شدد للمدعى م�شتحقات عمالية مببلغ وقدره )316.666.21 درهم( و�لفو�ئد 
�لقانونية 12% �لنفاذ مع �لز�م �ملدعى عليها �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/12 �ل�شاعة 9.30 �س 
�و من ميثلك قانونيا وعليك  ch1.A.2 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام 

على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 369 /2013 عقاري كلي 

�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �شوهان  �شينغ  �شورويندر   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
عبيد  �شيف  حممد  وميثله:  )����س.ذ.م.م(  لل�شتثمار  �لقاب�شة  تعمري   / �ملدعي 
علي �حلفيتي     قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد �ملربم 
بني �ملدعي و�ملدعي عليه ب�شاأن �لوحدة �ل�شكنية رقم )2902( �لز�م �ملدعى عليه 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  �لر�شوم 
2013/9/11 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�حلكم  ف��ان  تخلفك  ويف حالة  �لق��ل.  على  �ي��ام  بثلثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 399 /2013 عقاري كلي 

�ىل �ملدعى عليه /1- عادل عبد�لقادر عبد�لرز�ق جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
عبيد  �شيف  حممد  وميثله:  )����س.ذ.م.م(  لل�شتثمار  �لقاب�شة  تعمري   / �ملدعي 
�ملربم  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  علي �حلفيتي قد 
بني �ملدعية و�ملدعى عليه ب�شان �لوحدة �ل�شكنية رقم )1901( و�لز�م �ملدعى عليه 
�ملو�فق  �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
2013/9/12 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/469 تنفيذ ايجارات
�ن طالب  �لقامة مبا  �شابيجنويل  جمهول حمل  باولو  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
حممد  ح��م��د�ن  وميثله:  ماكيدو  دي  فالهو   ك��ار  لورينكو  �شونيا  �لتنفيذ/ 
�لق�شائية  �للجنة  من  �لقر�ر�ل�شادر  ومبوجب  �ل�شام�شي    عبد�هلل  حمد�ن 
�خلا�شة بالف�شل بني �ملوؤجرين و�مل�شتاجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 
�و خزينة  �لتنفيذ  �ملنفذ به وق��دره )18861 دره��م( �ىل طالب  �ملبلغ  1- �شد�د 
�ملحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/636 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/ فرن�شي�س 
يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق  وطلب  �لهند    �جلن�شية:  كورياكو  و�ز�ب���ويل 
من  و�ملرخ�شة   ) /ذ.م.م  الورقية  لل�سناعات  )ريالين�س  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )36605( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة 
و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد:جويل جوجو كاجنري �تينغال �جلن�شية: �لهند مبو�فقة: 
د�في�س  كوريان  ماندومبال  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �لنعيمي  علو�ن  بن  علي  نا�شر  �شلطان 
�جلن�شية: �لهند ر�هول فينوكوبال فينوكوبال �جلن�شية: �لهند  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� �لعلن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلديةوالتخطيط يف عجمان                                     

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/756 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/ 
�لتوقيع يف  �لت�شديق على  �لم��ار�ت وطلب  �ل�شام�شي �جلن�شية:  ر��شد  منى علي 
و�ملرخ�شة من د�ئرة  حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )م�سبغه منى ( 
غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )63779( �مللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية 
�جلن�شية:  �شلطان  علي  عبد�هلل  �ل�شيد:حميد  �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة 
�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� �لعلن.   

الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلديةوالتخطيط يف عجمان                                     

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/659    
�فغاين �جلن�شية، يرغب يف  �شاه حممد-  /ن��ور �هلل  �ل�شيد  بان  للجميع  ليكن معلوما   
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته يف �لرتخي�س �ملهني: ركن �لفيحاء لغ�شيل �ل�شيار�ت، 
ترخي�س مهني 535392 وذلك لل�شيد/ف�شل حق فد� حممد- باك�شتاين �جلن�شية- حيث  
مت تغيري وكيل خدمات �ىل : خلود حممد عبد�لرحمن �حمد علي �ل علي وعمل لن�س 
�ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه 
بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��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  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 663 /2012 جتاري جزئي                                           
�مل��دخ��ل   /1- يونيك لي��ن للتجارة  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا  �ىل �خل�شم 
ح�شن  �شلمان  حممد  وميثله:  و�ل��رتوي��ج  للت�شويق  ماجيك  �شاي   / �مل��دع��ي  �ن 
�ل�شابري قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ 
وقدره )32104 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام.  �ل�����ش��د�د  وح��ت��ى  �لق�شائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن 
�لثلثاء �ملو�فق 2013/9/17 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 526 /2013 جتاري كلي                                           
�ح��م��د حممد  2-م���ر�د  ذ.م.م  �ل�����ش��ي��ار�ت  لتاجري  در�ي���ف  لت�س   -1/ عليهما  �مل��دع��ى  �ىل 
�لطاهر ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته �شريك موقع على �ل�شيكات عن لت�س در�يف لتاجري 
وميثله:  كر�بيفني  نيكولي   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  ذ.م.م  �ل�شيار�ت 
حممد �حمد حممد ر�شا �ملازمي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �حلكم بثبوت �حلق 
و�شحة �حلجز �لتحفظي رقم 2013/109 جتاري كلي ت�شمني �ملدعي عليها كافة �لر�شوم 
�ملو�فق 2013/9/18  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  �ملحاماة.  وحددت  �تعاب  و�مل�شاريف وبدل 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام 

على �لقل.)علما بانه مت تعجيل �لدعوى من �لوقف �لتعليقي(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1114 /2013 جتاري كلي                                           

�ىل �ملدعى عليه/1- ميتال �لويز �ند�شرتي �س م ح  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ق��ام عليك  �ن �ملدعي / بي �م �ي �ي �شي �لعاملية للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م قد 
�س  تكنولوجيز  يونيك ميتال  �شركة  بعزل مدير  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
علي  �حمد  علي  �شوكت  �ل�شيد/  وتعيني  بوجار�ين  رم�شاين  �ملدعو/حميد  ح  م 
�شانديل مدير� لل�شركة يحل حمل �ملدير �ملعزول بنف�س �ل�شلحيات و�لر�شوم 
 2013/10/1 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��لث��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  و�لت��ع��اب.   و�مل�شاريف 
من  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة 
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 473 /2013 مدين كلي                                           

�ىل �ملدعى عليه/1- ر�شيد باروفينجال عبدو جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �لنخبة خلدمات �شف �ل�شيار�ت/وميثلها مديرها/�ني�س وديع ن�شار قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بعدم مناف�شة �ملدعية يف 
و�ي�شا  �لطرفني  �تفاق  ح�شب  �ل�شيار�ت  و�شف  ��شتيقاف  خدمة  عملها.  جمال 
عدم �للتحاق �و �لعمل �و �ل�شرت�ك  يف م�شروع مناف�س و�لر�شوم  و�مل�شروفات 
ومقابل �تعاب �ملحاماة. .  وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2013/9/10 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 506 /2013 جتاري جزئي                                           
�ىل �ملدعى عليه/1- تر�يدنت �نرتنا�شيونال هولدينجز  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �شركة �لقوة خلدمات �لتنظيف و�شيانة �ملباين ذ.م.م وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  عيد  عبد�هلل  �حمد  عبد�لكرمي 
بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )11.976 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لتاخريية  و�لفائدة  �ملحاماة 
8.30 �س  �ل�شاعة   2013/9/29 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  �ل��ت��ام.  
بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام 

على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 850 /2013 جتاري كلي                                           

�لقامة  حم��ل  جمهول  خمي�س   �ب��ر�ه��ي��م  حلمي  حممد   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
كلندر عبد�هلل  �لزرعوين وميثله: خالد  �ملدعي / حممد جعفر حممد  �ن  مبا 
ح�شني  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع 
�لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
�لثلثاء �ملو�فق 2013/10/1 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 66 /2013 جتاري كلي                                           

�ىل �ملدعى عليهما /1- فار�س علي حممد حممود 2- منى عي�شى �حمد حممود �لبلو�شي 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد 
كلندر عبد�هلل ح�شني  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   148428.65( وق��دره  مببلغ  بينهما  و�لت�شامن  بالتكافل 
وحتى   2012/7/30 يف  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %15 �لتفاقية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�شد�د �لتام و�لفائدة �لتاخريية بو�قع 2% �شنويا ذ�ت �لتاريخ. وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/9/9 �ملو�فق  �لثنني 
م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور 
�شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  ويف حالة  �لق��ل.  على  �ي��ام  بثلثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/847  جتاري كلي                  
�ىل �ملدعى عليهم/1- �شركة �خو�ن خ�شري للتجارة �لعامة ذ.م.م 2- م�شطفى 
عبا�س خ�شري 3-حميد عبا�س خ�شري 4- هاميكو للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 5- 
غ��امن  جمهويل حمل  �بر�هيم عبد�هلل  كاوياين 6-خليل  من�شور عبد�لر�شول 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �شادر�ت �ير�ن فرع �ملكتوم وميثله: �بر�هيم حممد 
�ملنعقدة  بتاريخ  ق��ررت بجل�شتها  �لقا�شم     نعلنكم بان �ملحكمة  �حمد حممد  
2013/8/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري 
�ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 �ل�شاعة 

9.30 �شباحا بالقاعة ch2E.21 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 607 /2013 مدين جزئي 
�ىل �ملدعى عليه /1-  ليون �ندرو فري�شري جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �لمار�ت للت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  �بوجريدة  
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3129.09 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 �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام 

على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 612 /2013 مدين جزئي 

�لقامة  �لوفا  جمهول حمل  �ب��و  �ملدعى عليه /1-  هانى ح�شن حممود  �ىل 
وميثله:  )�����س.م.ع(  �ملتكاملة  للت�شالت  �لم����ار�ت  �شركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )7825.93 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 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2D.17 بالقاعة  ���س   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثلثة �يام على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 592 /2013 مدين جزئي 

�ىل �ملدعى عليه /1-  حممد يون�س حممد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �لمار�ت للت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  �بوجريدة  
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )11339.95 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 �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

    اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 652 /2013 مدين جزئي 

�ىل �ملدعى عليه /1-  �شادي فايز حمزو  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة 
�لم��ار�ت للت�شالت �ملتكاملة )���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة  قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   3.225.15( وق��دره 
ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع 
�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل.ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/395 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- ميرت� مهر�ب قا�شم فر جمهول  حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة 
�لتميمي  �لفا�شلي  ع ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: ع�شام عبد�لمري حمادي  م  متويل �س 
نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/986 عقاري كلي يوم �خلمي�س بتاريخ 2013/3/21 
ب�شد�د مبلغ وقدره )36640 درهم( وت�شليمه �ىل  بالز�مكم   -1 : �شند� تنفيذيا وذلك  باعتباره 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 2- �شطب عبارة ) 
تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك 
�لر��شي  د�ئ��رة  �ل�شادرة عن  �لعقار  ملكية  �شهادة  �ل��و�ردة يف   ) �لد�ئرة  لدى  �مل��ودع  وملحقاته 
�لتنفيذية بحقك يف  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �لد�ئرة. وعليه  و�لم��لك من �شجلت 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
 يف الدعوى رقم 2013/536 جتاري كلي

بناء على قيام حمكمة دبي �لبتد�ئية بتكليف �خلبري �لبحري/ 
حممد �شبحى عنتبلي باعد�د تقرير �خلربة �لفنية يف �لدعوى 
عليها/  �ملدعى  يدعو  �خلبري  فان  كلي.  جتاري   2013/536 رقم 
�شركة بوليتك�شت ذ.م.م حل�شور �جتماع �خلربة بتاريخ 2013/9/12 
وذلك يف متام �ل�شاعة �لر�بعة ع�شر� يف مكتب �ل�شتاذه/ هبه �أهلى 
�شارع  ديرة-  دبي-  يف  �لكائن  �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة 

�شلح �لدين- بناية تكنيك- م�شرف عجمان مكتب رقم 101

اخلبري البحري/ حممد �سبحى عنتبلي 

اعالن مبوعد خبري
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    

اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1445 جتاري جزئي ابوظبي  
�ىل �ملحكوم عليه/ 1- حممد قمر �لزمان عبد�حلفيظ/بنغلدي�س  2- مكتب 
�ل�شعلة �لذهبية لتاجري �ل�شيار�ت    �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 
بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/5/13م 
بالتايل: حكمت  ����س.م.ع     للتاأمني  �لوطنية  �لبحرية  �ع��له ل�شالح / �شركة 
بان  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة 
و�لر�شوم  درهم  �لف وخم�شمائة  ثمانية    8.500 وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا 
و�مل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  ورف�شت ماعد� ذلك من 
طلبات.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق  حكما قابل لل�شتئناف 

خلل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�س الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/62   عقاري كلي                          
 �ىل �ملحكوم عليه/1- حممد �شديق ثامباي مرزوق جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة
 حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/6/26 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح / �شركة �خلليج
 �لتجاري �س.ذ.م.م  1- بف�شخ �تفاقية �لبيع و�ل�شر�ء �ملوؤرخة 2007/12/17 عن �لوحدة �لعقارية
�ملبلغ بكامل  بالحتفاظ  �ملدعية  �حقية  وثبوت  �لدعوى  وب�شحيفة  بها  �ملبينة  �لتد�عي   حمل 
 �مل�شدد من �ملدعى عليه و�لز�م �ملدعى عليه �ن يوؤدي للمدعية مبلغ 762.450 درهم )�شبعمائة
 و�ثنان و�شتني �لف و�ربعمائة وخم�شني درهما( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة
 يف 2013/1/28 حتى تاريخ �ل�شد�د و�لغاء ت�شجيل �لوحدة با�شم �ملدعى عليه بال�شجل �لعقاري
 �ملبدئي و�لزمت �ملدعى عليه بامل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.2- رف�س ماعد� ذلك
�ليوم �عتبار� من  يوما  قابل لل�شتئناف خلل ثلثني   من طلبات  حكما مبثابة �حل�شوري 
 �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم
 . حاكم دبي وتلى علنا
ق�سم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ   2013/9/4     

 الق�سية رقم  2010/17157 -  دائرة اجلنح الثالثة
�ملتهم: �حمد عو�س �شرور علي - �جلن�شية: �مار�تي

�لتهمة : عدم �شد�د �أجرة - �ختل�س  �لعنو�ن  بالن�شر نعلمك �نه 
بتاريخ  يف يوم 24/ حمرم 1432ه� �ملو�فق 2010/12/30م  قد حكمت 
�ع��له ل�شالح / بالرقم  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  عليك ه��ذه �حلكمة يف 
�ملحكمة غيابياَ:  بالتايل: حكمت  �ل�شيار�ت    مكتب مرتو لتاجري 
�لتمهة  عن  �شنة  و�حلب�س  �لوىل  �لتمهة  عن  �شهر  �ملتهم  بحب�س 

�لثانية عما ��شند �ليه. 
القا�سي  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية    -النيابة العامة        
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�شمو  وتوجيهات  بدعم  �بوظبي  جمموعة  �أ���ش��ادت 
�لأم���ن  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ 
�لرئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني 
�لريادي يف حتقيق  ودوره   ، �لكرة  �لفخري لحت��اد 
�لدعم  ، مثمنني  �لم���ار�ت  لكرة  �لتقدم و�لزده���ار 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  من  �ل�شخي 
رئ��ي�����س جمل�س �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي وح��ر���ش��ه على 
ت�شخري كل �لإمكانيات لنجاح �لحد�ث و�لفعاليات 
�لريا�شية �لتي تقام يف �بوظبي ، م�شيدين باملتابعة 
و�له��ت��م��ام م��ن م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
رئي�س  و�ل��ري��ا���ش��ة  لل�شباب  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  رئي�س 
�للجنة �ملنظمة �ملحلية �لعليا لبطولة كاأ�س �لعامل 

للنا�شئني حتت 17 �شنة ) �لإمار�ت 2013 (. 
�ل��ذي عقدته جمموعة  ج��اء ذل��ك خ��لل �لجتماع 
�ملجموعة  �حت�شان  على  �شت�شرف  �ل��ت��ي  �ب��وظ��ب��ي 
مبقر  وذل����ك   ، للنا�شئني  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  يف  �لأوىل 
حممد  �شعادة  بح�شور  �لريا�شي،  �بوظبي  جمل�س 
�ب��ر�ه��ي��م �مل��ح��م��ود �لم����ني �ل��ع��ام ملجل�س �ب��وظ��ب��ي 
�ل��ري��ا���ش��ي ع�����ش��و �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا لكا�س 
�لعامل للنا�شئني رئي�س جمموعة �بوظبي ، وطلل 
�ل��ه��ا���ش��م��ي م��دي��ر جم��م��وع��ة �ب��وظ��ب��ي وم�����ش��وؤويل 
ومن�شقي �للجان �لتنظيمية و�لتن�شيقية و�لفرعية 

و�لوقوف  �لتح�شري�ت  �خر  ملناق�شة   ، �ملجموعة  يف 
�ملهام  لجن��از  �ملتطلبة  �لتجهيز�ت  م�شتجد�ت  على 
و�لو�جبات �ملنوطة للمجموعة باأكمل وجه وب�شورة 
حممد  �شعادة  توجه  �لجتماع  بد�ية  ويف   . مميزة 
�بر�هيم �ملحمود بال�شكر و�لتقدير للقيادة �حلكيمة 
وحر�شها  �لريا�شي  للقطاع  �ل��لحم��دود  لدعمها 
�ل��دويل  �ل�شبابي  �لريا�شي  �لتفاعل  جت�شيد  على 

ع��ل��ى �ر�����س �لم������ار�ت ، ك��م��ا ت��ق��دم ب��ال�����ش��ك��ر لكافة 
و�إ�شهاماتها  �لعليا  �ملحلية  �ملنظمة  �للجنة  �أع�شاء 
�لحت��اد  ومعايري  متطلبات  ك��اف��ة  لإمت���ام  �لفاعلة 
�لقدم فيفا من �جل حتقيق ب�شمات  �ل��دويل لكرة 
�أي�شا  م�شيد�   ، �لنا�شئني  ملونديال  و�لتميز  �لنجاح 
�حلكومية  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  و�لتن�شيق  بالتعاون 
�لتي  وجهودهم  تعاونهم  على  �لريا�شية  و�لأندية 

تن�شب يف �جت��اه �إب��ر�ز مكانة �لم��ار�ت على �شعيد 
و�طلع    . �ل��دول��ي��ة  و�لفعاليات  �ل��ب��ط��ولت  تنظيم 
على  �ملجموعة  �لها�شمي مدير  �ملحمود من طلل 
و�لتجهيز�ت  �لتح�شري�ت  لكافة  �لزمني  �لربنامج 
�شتاد  ت�شليم  م��وع��د  ق��ب��ل  ت��و�ف��ره��ا  يتطلب  �ل��ت��ي 
حفل  �شيحت�شن  و�ل����ذي  للفيفا  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د 
�لفتتاح و�خلتام ومباريات �ملجموعة �لأوىل، ومن 
م��ن جانب م�شوؤويل  م��ا مت �جن���ازه  ��شتمع �ىل  ث��م 
و�لطبية  و�لربوتوكول  �لإد�ري���ة  �للجان  ومن�شقي 
و�لنقل و�ملو��شلت و�لإعلمية وت�شاريح �لدخول 
�لرتفيهية  و�ملنطقة  و�ل�شيافة  و�لأم��ن  و�مللعب 
للجماهري، كما تعرف على خطط عملهم للمر�حل 
�مل��ق��ب��ل��ة ، وحت�������ش���ري�ت ح��ف��ل �لف���ت���ت���اح �ل��ر���ش��م��ي 
�شهر  م��ن  ع�شر  �ل�شابع  يف  �شيقام  �ل���ذي  للبطولة 
�أكتوبر �ملقبل و�لدعو�ت �لر�شمية لكبار �ل�شخ�شيات 
�آليات  ��شتعر��س  جانب  �ىل   ، �مل�شوؤولني  وجلميع 
�لت�شهيلت  خطط  ومناق�شة  �جلماهري  ��شتقطاب 
�لتي  �بوظبي  جمموعة  مباريات  كافة  حل�شورهم 
منتخبنا  ت�شم  �لتي  �لأوىل  �ملجموعة  �شت�شت�شيف 
وه��ن��در�و���س  �ل��رب�زي��ل  بجانب  للنا�شئني  �ل��وط��ن��ي 
�للجان  جلهود  �شكره  �ملحمود  ووج��ه   . و�شلوفاكيا 
�لتي  �ل��و�ح��د  �لفريق  وروح  �بوظبي  جمموعة  يف 
ت�شود فريق �لعمل، مطالبا �إياهم ببذل مزيد� من 

�ملتبقية  �خل��ط��و�ت  كافة  لجن��از  و�مل�شاعي  �جلهود 
بفرتة قيا�شية وب�شكل دقيق يتنا�شب مع متطلبات 
�ل��ف��ي��ف��ا ،د�ع���ي���ا �ىل ت�����ش��خ��ري ج��م��ي��ع �لإم��ك��ان��ي��ات 
ريا�شية  كوجهة  �بوظبي  مكانة  لإب���ر�ز  و�ل��ق��در�ت 
�لريا�شية  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات  �لح����د�ث  تنظيم  يف  ر�ئ���دة 
كاأ�س  يف  �لناجحة  �لتجارب  بعد  ل�شيما   ، �لعاملية 
ل��لأن��دي��ة  �ل��ع��امل  وك��اأ���س   2003 لل�شباب  �ل��ع��امل 
�أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ،م�������ش���دد�  و2010   2009 ل��ع��ام��ي 
�لربنامج  مع  يتو�فق  مبا  �ملر�حل  تلك  كل  حتقيق 
�لزمني ، د�عيا فريق �لعمل للتحلي بروح �مل�شوؤولية 
�لو�حد  �لفريق  بلغة  و�لتن�شيق  و�لتعاون  و�للتز�م 
ب����دوره ع��رب ط��لل  �مل�����ش��رتك��ة.  لتحقيق �لأه�����د�ف 
�لجتماع  عقب  �بوظبي  جمموعة  مدير  �لها�شمي 

�لعمل  م��ر�ح��ل  �شري  خلطط  �لكبري  �رت��ي��اح��ه  ع��ن 
�لتي مت و�شعها  �لتح�شري�ت  و�أجندة  وفق برنامج 
�لعليا  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  م��ع  �مل��ت��و����ش��ل  بالتن�شيق 
و�لفيفا ، م�شري� �ن �جتماع فريق �لعمل ومناق�شة 
�مل�شتجد�ت  �خ��ر  على  و�لإط���لع  �لتفا�شيل  جميع 
،�أثمر عن نتاجات وخمرجات مهمة �شتدعم �لآليات 
وتعزز �خلطو�ت �لتنظيمية خلل �ملرحلة �ملقبلة ، 
م�شري� �ن �جلميع خرج من �لجتماع بروؤى و��شحة 
�لعمل  بفريق  حتيط  كبرية  وح��و�ف��ز  دو�ف��ع  و�شط 
لرتجمة توجيهات رئي�س جمموعة �بوظبي مبزيد 
بال�شكر  متقدما   ، و�لتفاين  و�ملثابرة  �لجتهاد  من 
و�لتقدير للجهود �ملبذولة من جانب �أع�شاء جلان 

جمموعة �بوظبي.

ا�ستعر�ست اآخر التح�سريات لكاأ�س العامل للنا�سئني-الإمارات 2013

جمموعة اأبوظبي ت�ضيد بدعم هزاع بن زايد ونهيان بن زايد ومتابعة نهيان بن مبارك 

�أعلن جمل�س دبي �لريا�شي عن ��شت�شافة  �ملوؤمتر 
�خل��ام�����س ل��ل��م��ج��ل�����س �ل�����دويل ل��ل�����ش��ح��ة و�ل��رتب��ي��ة 
�حلركي  و�لتعبري  و�ل��ري��ا���ش��ة  و�ل��رتوي��ح  �لبدنية 
�لأو�شط �لذي  �ل�شرق  ملنطقة   ICHPER.SD
20 و21 �شبتمرب �جل��اري حتت �شعار  يقام يومي 
�لريا�شة  �لريا�شة-تكنولوجيا  علوم  يف  �حل��دي��ث 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ  �إط���ار  يف  وذل���ك   ،
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل  �لدولة رئي�س جمل�س 
و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي يف 
�ليومية  �حلياة  يف  �لذكية  �ملمار�شات  نحو  �لتحول 
�أجل  �لتكنولوجي من  للتطور  �لأمثل  و�ل�شتخد�م 
حياة �أف�شل للمجتمع وتطوير جميع جو�نب �لعمل 
�حلكومي ، و تاأتي ��شت�شافة �ملوؤمتر يف �طار جهود 
�لتطور يف  ملو�كبة  �لريا�شي وم�شاعيه  جمل�س دبي 
م�شتوى  �إىل  للو�شول  و�ل��ع��ل��وم  �مل��ج��الت  خمتلف 
عاملي من �ملعرفة و�لتن�شيق و�لتكامل يف جمال علوم 
وتكنولوجيا �لريا�شة مبا يخدم �مل�شتقبل �لريا�شي 

حمليا و�إقليميا.
وتقام فعاليات �ملوؤمتر باأكادميية �لت�شالت بدبي، 
�لتفاهم بني جمل�س  �إط��ار تفعيل مذكرة  وذل��ك يف 
�إبر�مها موؤخر�  �لتي مت  �لريا�شة و�لأكادميية  دبي 
ل��ت��وح��ي��د �جل���ه���ود ل���لرت���ق���اء ب��ال��ق��ط��اع �ل��ري��ا���ش��ي 
�ملحلي، و�شيجمع �ملوؤمتر نخبة من علماء �لريا�شة 
من �أنحاء �لعامل لتبادل �ملعارف و�لأفكار و�خلرب�ت 
وتكنولوجيا  علوم  يف  �جلديدة  �لتطور�ت  �شوء  يف 
لتقدمي  بها  �ملت�شلة  �مل��ج��الت  وك��ذل��ك  �ل��ري��ا���ش��ة، 

�جلديد و�مل�شتخدم يف جمالت علوم �لريا�شة.
ويهدف �ملوؤمتر �إىل ن�شر ثقافة �لتجديد و�لتميز يف 
علوم �لريا�شة يف جمتمعات �ل�شرق �لأو�شط، و�إلقاء 
�لريا�شة،  تكنولوجيا  م�شتجد�ت  �آخر  على  �ل�شوء 
�إىل جانب منح �لفر�شة للقاء �لعلماء ورجال �لفكر 
و�خلرب�ء و�ملهتمني بالق�شايا �ملطروحة يف �ملوؤمتر 
ملناق�شة �شبل تطوير �ملجال �لريا�شي، بالإ�شافة �إىل 
م�شتوى منطقة  على  �لعلماء  و�أفكار  تكثيف جهود 
�ل�شرق �لأو�شط نحو �لرتقاء بالريا�شة مبا يخدم 
�مل�شتجد�ت يف جمال علوم �لريا�شة، ودعم �لتعاون 
بني خمتلف �ملنظمات و�لهيئات �لريا�شية �لدولية 
�لعلمية  �لب��ح��اث  نتائج  تطبيق  ودع��م  �لإقليمية، 
�ملعلومات  وتوفري  �ملختلفة  �لريا�شية  �ملجالت  يف 
و�مل��ع��اه��د  �مل��ن��ظ��م��ات  جل��م��ي��ع  ب��ه��ا  �ملتعلقة  �لعلمية 
�لريا�شية يف منطقة  و�ملجال�س  و�لهيئات  و�لكليات 

�ل�شرق �لأو�شط.
وت�شمل حماور �ملوؤمتر على، كل من: جمالت علوم 
�لريا�شة ومو�كبة �مل�شتجد�ت، وجمالت تكنولوجيا 
بدنياً   - �نتقائهم  يتم  وكيف  و�ملوهوبون  �لريا�شة، 
�إىل  -ور�ث����ي����اً،  ج�شمياً  ف�����ش��ي��ول��وج��ي��اً-   - نف�شياً   -
جانب حمور حمل �لتدريب و�لتكيف بني �لنظرية 
و�لأدو�ت  �لأجهزة  �لتعليمية،  �لتقنيات  و�لتطبيق، 
�ل��رتب��ي��ة �لبدنية  �مل�����ش��ت��ح��دث��ة، جم���الت  �حل��دي��ث��ة 
و�ملجتمع، جمالت ريا�شة �ملر�آة، جمالت �لريا�شة 
بالإ�شافة  و�ل��ري��ا���ش��ة  و�ل��ور�ث��ة  �ل�شحة  �أج���ل  م��ن 
لور�شات �لعمل �ملتخ�ش�شة �لتي �شتعقد على هام�س 

�ملوؤمتر.
وكانت �للجنة �ملنظمة للموؤمتر قد ��شتملت جميع 

�شهر  خلل  باملوؤمتر  للم�شاركني  �لعلمية  �لبحوث 
خلل  مناق�شتها  يتم  �أن  على  �مل��ا���ش��ي،  �أغ�شط�س 
�مل�شاركني  على  �ل��ف��ائ��دة  لتعميم  �مل��وؤمت��ر  فعاليات 

و�خلروج بالتو�شيات �لنهائية.
و�شيتم �لك�شف عن برنامج �ملوؤمتر �ل�شبوع �ملقبل، 
�أ�شحاب  من  نخبة  �جلل�شات  ت�شم  �أن  يتوقع  حيث 
�ملجالت  ه��ذه  يف  �لو��شعة  و�خل���رب�ت  �لخت�شا�س 

على �ل�شعيد �لدويل.
�ملا�شي  �لعام  �أق��ام  �لريا�شي قد  دب��ي  وك��ان جمل�س 
�لتي  و�لتكنولوجيا  للريا�شة  �ل��دول��ي��ة  دب��ي  ن���دوة 
نظمها حتت �شعار �لتطبيقات �لتكنولوجية لتطوير 
من  و�إد�ري���ا  مدربا   60 مب�شاركة  �لريا�شي  �لأد�ء 
�أن��دي��ة دب��ي وب��اإ���ش��ر�ف نخبة م��ن �ل��ك��و�در �لوطنية 
�ملتخ�ش�شة مبجال �لتكنولوجيا و�خلرب�ء و�أ�شحاب 
�ل��ت��ج��ارب �ل���ر�ئ���دة يف ه���ذ� �مل��ج��ال �حل��ي��وي و�ل��ه��ام 
و�ح��د�  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  يعد  فيما  �ل��ري��ا���ش��ي.  للقطاع 
�أبرز �لأحد�ث على �ل�شعيد �لإقليمي و�لدويل  من 
�لتي تركز على �خلرب�ء يف هذ� �ملجال، حيث ي�شعى 
�لعاملني  بقدر�ت  للرتقاء  �لريا�شي  دبي  جمل�س 
بالقطاع �لريا�شي على �ل�شعيدين �لعلمي و�لعملي 
لتطوير  �لتكنولوجيا  من  �ل�شتفادة  �شبل  وتهيئة 
��شتعر��س  ج��ان��ب  �إىل  �لريا�شية،  �ملوؤ�ش�شات  �أد�ء 
�لقطاع  �لتكنولوجيا يف  �لتجارب ل�شتخد�م  �أف�شل 
و�لتطبيقات  �ل���رب�م���ج  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لتكنولوجية للمجال �لريا�شي �حلديثة و�لتدريب 
على ��شتخد�ماتها يف تطوير �لد�ء وحتقيق �لجناز 
�لتكنولوجية  �لتطبيقات  �أث��ر  ودر����ش��ة  �لريا�شي، 

على �لجناز �لريا�شي يف �مليد�ن �لتناف�شي.

�ملتوج  �لإم��ار�ت��ي  �لبطل  �لقبي�شي  �شامل  خالد  �أك��د 
�شمن  �ل�شتعر��شية  �حل��رك��ات  فئة  بلقب  م��وؤخ��ر� 
ب��ط��ول��ة �ل���در�ج���ات �مل��ائ��ي��ة �أن���ه يف �أف�����ش��ل ح���ال و�أمت 
�لتي  �ل��ع��امل  بطولة  موعد  حلول  قبل  ��شتعد�د�ته 
�لأمريكية.  �ملتحدة  �لوليات  يف  فعالياتها  �شتجري 
يف  حل  قد  �أبوظبي  من  �لقبي�شي  �شامل  خالد  وك��ان 
�ل�شتعر��شية عن  �حلركات  فئة  �لأول �شمن  �ملركز 

�ملو�شم �لإمار�تي للمرة �خلام�شة يف دبي.
�شنة   33 �لعمر  �لبالغ من  �لإمار�تي  �لبطل  وي�شع 
�ل��وق��ت �حل���ايل على لقب بطولة  ت��رك��ي��زه يف  ك��ام��ل 
�لعامل �لتي �شتجري خلل �شهر �أكتوبر ويوؤكد على 
نظام  بف�شل  متقدم  مركز  ب��اإح��ر�ز  �لكبرية  فر�شته 
قرر  قد  خالد  كان  يعتمده.  �ل��ذي  �لقا�شي  �لتدريب 
�شتقام  و�لتي  نيفاد�  يف  هافا�شو  بحرية  �إىل  �لتوجه 
فيها بطولة �لعامل وذلك قبل موعد �نطلقها من 
�أجل �لتعرف على طبيعة �لأجو�ء و�ملياه قدر �مل�شتطاع 
�لذي  �ملركز �خلام�س  �ن  �لبطولة. وقال  بد�ية  قبل 
بطولة  يف  بلوغه  من  متكن  مركز  �أف�شل  هو  حققه 

�لعامل لكنه م�شر على حتقيق مركز �أف�شل و�لرتقاء 
ق���در �لإم���ك���ان ع��ل��ى ���ش��ل��م �ل��رتت��ي��ب ح��ي��ث �شتنطلق 
 . �ملقبل  �أك��ت��وب��ر  م��ن  �خل��ام�����س  يف  �لعاملية  �لبطولة 
وبالإ�شافة �إىل ممار�شة ركوب �لدر�جات �ملائية يعمل 

خالد �شمن فريق تطوير �لأعمال لدى �شركة �آيبيك 
�لدعم  له  وقدمت  �لر�شمية  �لرعاية  له  توفر  �لتي 
�أثناء �رتقائه �شمن �لرتتيب �لإمار�تي حتى  �للزم 

و�شوله �إىل �لبطولت �لعاملية. 

ث��اين  �آل  ج��رب  ب��ن  ح�شن  �ل�شيخ  ���ش��ع��ادة  ي�شتعد 
زورق��ه��م��ا  لتد�شني  ك��ورت��ي�����س  �شتيف  وم�����ش��اع��ده 
96( يف جر�ند بري نيويورك  �جلديد )�لأدع��م 
بطولة  م��ن  �ل�شابعة  �جل��ول��ة   ،23 �ل����  �ل�����ش��ن��وي 

�شوبر بوت �نرتنا�شيونال.
وك����ان ���ش��ع��ادة �ل�����ش��ي��خ ح�����ش��ن ب��ن ج��رب �آل ث��اين، 
رئي�س �لحتاد �لقطري للريا�شات �لبحرية، قد 
قام مع م�شاعده �شتيف كورتي�س باختبار )�شيك 
�لأ���ش��ب��وع  يف  �جل��دي��د  �لتوربيني  ل��زورق��ه  د�ون( 
�ملا�شي على �شفحة مياه بحرية �شتانفورد بولية 
فلوريد�، وذلك قبل �لتوجه خلو�س غمار جر�ند 

بري نيويورك، �أوىل حمطات �لأدعم 96 .
�ل�����ش��ي��خ ح�شن:  ���ش��ع��ادة  �ل�����ش��ي��اق، ق���ال  ويف ه���ذ� 
بحرية  مياه  على  �جل��دي��د  زورق��ن��ا  �ختربنا  لقد 
�شتانفورد بهدف �لتاأكد من جاهزيته متاماً بعد 
م�شكلة ت�شرب �لوقود �لتي حالت دون م�شاركتنا 
يف ���ش��ار����ش��وت��ا. ومل ن��رك��ز خ���لل �لخ��ت��ب��ار على 
�ل�����ش��رع��ة وع���دد �لأم���ي���ال يف �ل�����ش��اع��ة، ب��ل لإل��ق��اء 
�ل��وق��ود �جل��دي��د على  ن��ظ��ام  ن��ظ��رة فاح�شة على 
�لأول مذهًل،  �نطباعي  ك��ان  لقد  �ل���زورق.  منت 
جيدة،  و�لقيادة  مم��ت��ازة،  �لت�شارع  عملية  وكانت 
�أك��رب  فهو  �ل���زورق  على  للتعّود  بحاجة  ولكنني 
�لتي  �لأوىل  �ل��ف��ئ��ة  ���ش��ب��اق��ات  زورق  م��ن  ح��ج��م��اً 
�أن  و�أعتقد  �ل�شابق،  يف  بطولتها  يف  �أ�شارك  كنت 
�شعادته  و�أ�شاف   . ب�شرعة  ذلك  حتقيق  بامكاين 
�لقادمة  للمناف�شة  ب�شغف  �تطلع  �إن��ن��ي  ق��ائ��ًل: 
ن��ي��وي��ورك، ون��رغ��ب بالتاأكد من  يف ج��ر�ن��د ب��ري 
زورقنا  باختبار  و�شنقوم  ��شتعد�د�تنا،  جهوزية 
هناك على م�شار �ل�شباق �لفعلي. و�شيقام �ل�شباق 
وع��ب��ار�ت  ت��ي��ار�ت مائية  ه��ن��اك  وي��ك��ون  على نهر 
متخر عباب �ملياه جيئة وذهاباً . من جانب �آخر، 
عن  �لنا�شر  حممد  �لقطري  �ل�شائق  غياب  ف��ان 
�شباق بطولة �شوبر بوت نظر�ً للتز�مه بامل�شاركة 
يف  بطولة �لعامل لزو�رق �لإك�س يف �ل�شني و�لتي 
تتز�من مع جولت �لبطولة �لأمريكية، �شين�شم 
زميله بالفريق علي �لنعمة �إىل �ل�شائق �لأمريكي 

�خلبري بيللي مور �لقادم من مدينة جر�ندبورو 
�ل���زورق  م��نت  ع��ل��ى  �ل�شمالية،  ك��ارول��ي��ن��ا  ب��ولي��ة 
�لقطري روح قطر 20 للمناف�شة يف جر�ند بري 
ناف�س  �أن  م��ور  لبيللي  �شبق  قد  وك��ان  نيويورك. 

يف �شوبر ب��وت على منت 
�ل��زورق ووتربوينت هذ� 
�ملو�شم. وتوفر هذه �لفئة 
م����ن �ل�������ش���ب���اق���ات ب��ع�����س 
خلل  �ملناف�شات  �أع��ن��ف 
 ،2013 ع������ام  م���و����ش���م 
�ت�س  دبلو  فريق  وي�شل 
�إىل  م���وت���ور����ش���ب���ورت  �م 
جر�ند بري نيويورك يف 

�شد�رة �لبطولة ويف جعبته 183 نقطة، متقدماً 
ع��ل��ى ف��ري��ق ���ش��ت��ي��ل:، يليهما ف��ري��ق ب��اي��ر�ي��در يف 
�ملركز �لثالث. و�أكد �شعادة �ل�شيخ ح�شن بن جرب 
�آل ثاين قيام �شائق �لر�ليات رقم و�حد يف �لعامل 
�لعربي ومت�شدر بطولة �ل�شرق �لأو�شط للر�ليات 
مع  بالختبار�ت  �لعطية،  �شالح  نا�شر  �حل��ايل، 
�لفريق يف قطر يف �كتوبر �ملقبل، قبل �ن�شمامه 

ل��ل��زو�رق  �ل��ع��امل ك��ي وي�����ش��ت  ب��ط��ول��ة  للفريق يف 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  فلوريد� يف  ولي��ة  �ل�شريعة يف 
�شباقات  و�أقيمت  �ملقبل.  نوفمرب  يف  �لأمريكية 
نيويورك  يف  �نرتنا�شيونال  ب��وت  �شوبر  بطولة 
ملدة 22 عاماً وذلك على 
ن��ه��ر ه��د���ش��ون و�لأن���ه���ار 
و�شتتناف�س  �ل�����ش��رق��ي��ة، 
�ل�����ف�����رق ه������ذ� �ل�����ع�����ام يف 
م����ان����ه����ات����ن و����ش���ي�������ش���ك���ل 
ب������رج �حل�����ري�����ة ومت���ث���ال 
�حل���ري���ة خ��ل��ف��ي��ة ر�ئ��ع��ة 
وحمطات  �ل�شباق  مل�شار 
�ل�شريعة  �ل��زو�رق  توقف 
يف جري�شي �شيتي. وت�شتهل فعاليات جر�ند بري 
�مل�شتند�ت  وت��وث��ي��ق  �لفني  بالفح�س  ن��ي��وي��ورك 
بالقيام  ل��ل��زو�رق  ي�شمح  �أن  على  �ملقبلة،  �جلمعة 
�ل�شبت،  �ل�����ش��ب��اق  م�����ش��ار  ع��ل��ى  �لأول  ب��الخ��ت��ب��ار 
و�شتقام �شباقات فئات �لتوربني و�شوبر �ك�شرتمي 
و�شوبر بوت يف �حلادية ع�شرة �شباحاً )�ل�شاد�شة 

م�شاًء بتوقيت �لدوحة( يوم �لأحد. 

لدعم تطبيق نتائج الأبحاث العلمية الريا�سية مبنطقة ال�سرق الأو�سط

جمل�س دبي ينظم موؤمتر تكنولوجيا الريا�ضة 20 و21 �ضبتمرب املقبل

البطولة املدر�ضية العربية اخلام�ضة لكرة القدم تنطلق اليوم بتون�س

بطل الدراجات املائية يف الإمارات ي�ضتعد خلو�س حتدٍّ عاملي جديد

ح�سن بن جرب يد�سن زورق الأدعم 96 يف جراند بري نيويورك

بيللي مور ين�ضم اإىل علي النعمة على منت زورق روح قطر 20
ح�سن بن جرب يبدي اإعجابه بالزورق اجلديد بعد اختبار فلوريدا

�لعربية  �ملدر�شية  �لبطولة  فعاليات  �ليوم  تنطلق 
ت�شت�شيفها  �ل���ت���ي  ب��ن��ني  �ل���ق���دم  ل���ك���رة  �خل��ام�����ش��ة 
عربيا  منتخبا   15 وت�شم  �لتون�شية  �جلمهورية 
للطلب حتت 18 عاما مب�شاركة منتخبنا �لوطني 
�لقدم بنني وذلك خلل �لفرتة من  �ملدر�شي لكرة 
ولي��ت��ي  م���ن  ك���ل  يف  �جل�����اري  �شبتمرب   13 �إىل   4
�إ�شر�ف �لحتاد �لعربي للرتبية  تون�س ونابل حتت 
�لبدنية و�لريا�شة �ملدر�شية. ويتم تنظيم �ملباريات 
ب��ن��ظ��ام �ل��ن��ق��اط وط��ب��ق��ا ل��ق��و�ن��ني و�أن��ظ��م��ة �لحت���اد 
�لعربي و�للو�ئح �لفنية �ملعتمدة من طرف �للجنة 
�لفنية �لعليا للحتاد �لعربي بعد تق�شيم �ملنتخبات 

�مل�شاركة على �أربع جمموعات.
عملية  �لأول  �شهد  �ج��ت��م��اع��ان  �لول  �أم�����س  وع��ق��د 
�لبطولة  يف  �مل�شاركة  �ملنتحبات  بني  �لقرعة  �إج��ر�ء 
مب��ع��رف��ة �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة للعبة ف��ي��م��ا ���ش��م �لأخ���ر 
روؤ�شاء وم�شوؤويل �لوفود و�للجنة �ملنظمة للتن�شيق 
فيما بينها خا�شة بعد �كتمال و�شول جميع �لوفود 

�مل�شاركة . و مت خلل �لجتماع ��شتعر��س برنامج 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

و�لأن�شطة �ملو�زية �مل�شاحبة للبطولة.
وعقد طاهر علي �شاجو�ين رئي�س ق�شم �لتخطيط 
و�لتدريب باإد�رة �لرتبية �لريا�شية بوز�رة �لرتبية 
�لبطولة  ه��ذه  �إىل  �لإم���ار�ت  بعثة  رئي�س  و�لتعليم 
�جتماعا �أم�س �لول �شم �أع�شاء �لبعثة و�للعبني 
و�جلهاز �لفني و�لإد�ري و�لطبي للتاأكيد على كافة 
�ملتعلقة  و�لتنظيمية  و�لإد�ري�����ة  �لفنية  �جل��و�ن��ب 
باملناف�شات. و�أ�شار �شاجو�ين �ىل �أن لعبي منتخبنا 
مقر  �إىل  و�شولهم  ف��ور  �نتظمو�  �ملدر�شي  �لوطني 
�لتدريبات  يف  �لتون�شية  ن��اب��ل  مدينة  يف  �قامتهم 
للتاأقلم مع �لظروف �ملناخية و�أر�شية �مللعب ذ�ت 
من  ع��دد  �ق��ام��ة  �شيتم  و�ل��ت��ي  �ل�شطناعي  �لع�شب 
�ملباريات عليها �إ�شافة �إىل ملعب �لع�شب �لطبيعي 
�لأخ��������رى. و�أ�����ش����اد مب�������ش���وؤويل ����ش���ف���ارة �ل����دول����ة يف 
�جلمهورية �لتون�شية وتو��شلهم مع �أع�شاء �لبعثة 

وعلى  عليهم  و�لطمئنان  تون�س  �إىل  و�شولها  فور 
و�لإد�ري����ة  �لفنية  و�لأج��ه��زة  و�لأع�����ش��اء  �للعبني 
ر�ح��ة �جلميع وتوفري  �أج��ل  م��ن  �أم��وره��م  ومتابعة 
�أ�شباب �لنجاح لهم يف هذه �لبطولة. من جهته �أكد 
ب��وز�رة  �لريا�شية  �لرتبية  �إد�رة  مدير  لوتاه  ح�شن 
�لتي  �لهاتفية  �لت�شالت  خلل  و�لتعليم  �لرتبية 
�أجر�ها مع م�شريف و �أع�شاء بعثتنا للطمئنان على 
��شتعد�د�ت �ملنتخب ..�أهمية هذه �لبطولة بالن�شبة 
متثله  ملا  نظر�  كافة  �مل�شاركة  �لعربية  للمنتخبات 
من فر�شة مثالية للحتكاك �لريا�شي و�لكروي يف 
مناخ تربوي وعلمي بني زملء در��شة و�أخوة �أ�شقاء 
�ملدر�شية  بالريا�شة  �لأرت��ق��اء  �أج��ل  م��ن  يتناف�شون 
بينهم.  فيما  �لأخ��وي��ة  �ل��رو�ب��ط  وت��ع��زي��ز  �لعربية 
و�أ�شاد لوتاه باجلهود �ملخل�شة �لذي يقوم به �لحتاد 
من  �ملدر�شية  و�لريا�شة  �لبدنية  للرتبية  �لعربي 
�أجل دعم وتعزيز م�شاعي �لدول �لعربية و�أجهزتها 

�لرتبوية و�لريا�شية و�لعلمية يف هذه �ملجال.

نا�سر �سالح العطية 
يخترب مع الفريق 
يف اأكتوبر يف قطر

بح�سور رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة النادي

ا�ضتئناف �ضقور الإمارات تدريباتهم بعد مع�ضكر اأملانيا
بعد  �لول  �أم�س  م�شاء  تدريباته  �لإم���ار�ت  بنادي  �لكرة  فريق  ��شتاأنف 
�لر�حة �لتي ح�شل عليها �لفريق من �ملدرب عيد باروت عقب �لعودة من 
�ملع�شكر �لأملاين ��شتعد�د� للمو�شم �جلديد. و�نطلق �لتدريب على �مللعب 
�لفرعي برفع �ملعدل �للياقي للعبني و�شط �أجو�ء حارة ورطبة باجلري 
على ن�شف ملعب لفرتة جتاوزت �لن�شف �شاعة . ثم حول باروت �لتدريب 
�إىل بع�س �خلطط �لفنية و��شتطاع �للعبون تنفيذ تلك �جلزئية بدرجة 
عالية نالت ر�شا و��شتح�شان باروت �لذي طالب �للعبني بالت�شديد فيما 
لو �شنحت �لفر�شة على م�شارف منطقة �جلز�ء وبقوة.  وقد ح�شر جميع 
�للعبني �لتدريبات من �أجل �ل�شتعد�د للقاء �لأهلي يف 9 من �شبتمرب 
�لثانية  �إط��ار �جلولة  �لأهلي يف  بالنادي  ر��شد  �شتاد  �حلايل على ملعب 

�إجبارية  �لفريق على ر�حة  �أن نال  كاأ�س �ت�شالت للمحرتفني بعد  من 
من خو�س مباريات �جلولة �لأوىل ح�شب جدول جلنة دوري �ملحرتفني. 
�إىل  �شكر،  بن  �أحمد  حممد  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  متابعة  �مل��ر�ن  و�شهد 
جماهريي  ح�شور  �إىل  �إ�شافة  �لإد�رة،  جمل�س  �أع�شاء  من  ع��دد  جانب 
و�لإطمئنان  �خلارجي  مع�شكره  من  �لعودة  بعد  �ل�شقور  ليتابع  ح�شر 
على م�شتوى �لفريق قبل خو�س مناف�شات �ملو�شم �ملقبل. من جانبه وجه 
�إبر�هيم حممد عبد �هلل مدير �لفريق �ل�شكر للعبني على �للتز�م يف 
�ملع�شكر وتنفيذ تعليمات �جلهاز �لفني، موؤكد� �أن �لظروف كانت �إيجابية 
ومهياأة وت�شري يف �لجتاه �ل�شحيح. و�أ�شاف �أن جميع �للعبني يعملون 
ب��اروت يف  �لكابنت عيد  �لفني من خ��لل عمل  �مل�شتوى  ق��وة على  بكل 

و����ش���ع �خل���ط���ط وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
�ملباريات و�أي�شا �لتز�م �للعبني 
و�أي�����ش��ا �جل��ه��از �ل��ط��ب��ي و�ل���ذي 
للعبني  �لتقوية  ح��الت  يتابع 
و�أي���������ش����ا �ل���ت���غ���ذي���ة، و�جل����ه����ود 
�لإد�رية لجناح م�شرية �لفريق. 

�لفريق  يبد�أ  �أن  �لتفاوؤل يف  �أن هناك حالة من  �لفريق  و�أو�شح مدير 
5 مباريات ودية  �لفريق  ب�شكل جيد، وقد لعب  �ملقبل  �ملو�شم  م�شو�ره 
حتى �لآن وهي ن�شبة جيدة جد�، وقد تعمد �جلهاز �لفني ذلك من �أجل 

جتهيز �للعبني ل�شغط �ملباريات يف �ملو�شم.
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•• ر�صالة ايطاليا-وليد اجلابري:

�ل�شلطة  �أعلنتها  �لتي  �ل��ر�ئ��ع��ة  �مل��ب��ادرة  م��ع  تز�منا 
��شم  ب��اإط��لق  �لي��ط��ال��ي��ة  �شرتي�شا  مل��دي��ن��ة  �ملحلية 
�ملدينة كان جمهور  �ملائية يف  �لو�جهة  )ف��ز�ع( على 
�ملدينة �لويف على موعد مع �لإثارة و�لت�شويق لي�س 
يف وج���ود ع�����س ���ش��ب��اق �جل��ول��ة �ل��ر�ب��ع��ة م��ن بطولة 
�ملفاجاأة  ولكن  ك��ات  �ك�س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �لعامل 
�ل�����ش��ارة �ل��ت��ي يف �ل���ش��ت��ع��ر����س �جل���وي �ل���ر�ئ���ع من 
جنوم فريق �شكاي د�يف دبي لل�شتعر��س باملظلت 
من  ذ�دت  �شيقة  ب��ع��رو���س  �جل��م��ه��ور  �شحر  و�ل����ذي 
�لعري�س  �جلمهور  �لفريق  و�أم��ت��ع  �حل���دث.  روع���ة 
و�لذي زحف ملتابعة فعاليات بطولة �لعامل للزو�رق 
�ل�شريعة على مد�ر يومني حيث هبطو� من م�شافات 
ر�ئ��ع عدة  �ملظلت يف منظر  ي��ف��ردو�  �إن  بعيدة قبل 
�حل�شور  بها  ��شتمتع  مالية  لوحة  م�شكلني  م��ر�ت 
على  د�ئما  تعود  و�ل��ذي  �ليطايل  �جلمهور  خا�شة 
�ملرة  ل�شت  و�إنها  �لفريق خا�شة  بعرو�س  �ل�شتمتاع 
�لأوىل ل�شقور �لإمار�ت فقد �شبق لهم مر�فقة وفد 
موؤ�ش�شة �لفيكتوري تيم ويف نف�س �ملدينة قبل ثلثة 
�أعو�م عندما �أ�شهرت م�شاركة زورق �شكاي د�يف دبي 
�لعامل للزو�رق �ل�شريعة �لفئة �لأوىل  بطولة  يف   1
�إب���د�ع���ات ل تن�شي مب�����ش��ارك��ة �ب��رز  وق��دم��و� وق��ت��ه��ا 
للقفز  دب��ي  د�ي��ف  �شكاي  فريق  وف��د  و�شم  �لنجوم. 
باملظلت كل من �شعود �شنو�ن �ل�شمري )بو �شنو�ن( 
�آل  ر����ش��د  وع��ب��د�هلل  �ل�شحي  و�ح��م��د  �لكعبي  وحمد 
علي وحممد �حلمادي حيث قدمو� ت�شكيلت ر�ئعة 
حما�س  �أث����ارت  و�ل��ت��ي  �جلميلة  �ل�شتعر��شات  م��ن 
�جلمهور و�أك�شبتهم �شعبية كبرية لدي �شكان �ملدينة 
�شرتي�شا حيث حر�س  �ملائية يف  ف��ز�ع  و�جهة  ورو�د 
علة مقربة من هذه  �ل�شتعر��س  يكون  �أن  �لفريق 

�إىل  عزيز  با�شم  و�رتباطها  خل�شو�شيتها  �ملنطقة 
قلوب �جلميع. و�جري جنوم �لفريق �لقفزة �لأويل 
قدم   3000 �إىل  �رتفاع و�شل  ��شتعر��شهم من  يف 
فوق �شطح �لأر�س و��شتغرق �ل�شقوط �حلر ما ب�شل 
�إىل 5 دقائق وقد مت فتح �ملظلة و�ل�شتعر��س فوق 
فز�ع  و�جهة  �م��ت��د�د  ط��ول  على  �لغفرية  �جلماهري 
مب�شاركة  �لكبرية  �شعادتهم  �ب��دو�  و�للذين  �ملائية 
�أبناء �لإمار�ت و�إجناح �حلدث �لعاملي �لكبري خا�شة 
نائب عمدة مدينة �شرتي�شا و�لذي  بوتيني  جوزبي 

�أ�شاد بالعرو�س.

اإبداع جوي وبحري
م���ن �مل�������ش���ادف���ات �جل��م��ي��ل��ة يف م��ن��اف�����ش��ات �جل��ول��ة 
�ل��ر�ب��ع��ة م���ن ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل )���ش��ك��اي د�ي����ف دب���ي( 
جمعية  نظمتها  و�لتي  كات  �ك�س  �ل�شريعة  للزو�رق 
بي  بي  دبليو  �ل�شريعة  للزو�رق  �لدولية  �ملحرتفني 
�أيه �أن �لبطولة �لعاملية حتمل ��شم �شكاي د�يف دبي 
باعتبار �ملوؤ�ش�شة �لوطنية �ل�شريك �لر�شمي و�لر�عي 
�لبطولة  ت�شهد  �لوقت  نف�س  ويف  للحدث  �لرئي�شي 
�لعاملية بروز زورق �شكاي د�يف دبي 7 بقيادة �لثنائي 
بر�ي�س  جي  و�لأمريكي  �لطاير  �شهيل  ر��شد  بطلنا 
كنجم متوج على �ألقاب �جلولة �لر�بعة بعد �نتز�عه 
باملركز  �لفوز  وقبله  �لرئي�شي  لل�شباق  �لأول  �ملركز 
�لعنا�شر  ت��األ��ق  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��زم��ن  ل�شباق  �لأول 
�ملوهوبة جد� يف فريق �شكاي د�يف للقفز باملظلت 

�لأمر �لذي و�شفه �لبع�س بالتاألق بحريا وجويا.
�لكبرية  �شعادته  عن  �ل�شمري  �شنو�ن  �شعود  وع��رب 
�إخ��و�ن��ه يف فريق �شكاي د�ي��ف دب��ي للقفز  نيابة عن 
�لر�بعة  �جلولة  منا�شبة  يف  لل�شتعر��س  باملظلت 
من بطولة �لعامل للزو�رق �ل�شريعة �ك�س كات و�أمام 
عليه  كانت  �ل��ذي  مثل  ومتحم�س  عري�س  جمهور 

�شرتي�شا يف �لأيام �ملا�شية.
وقال �أن �لقفز يف بحرية ر�ئعة وجميلة مثل بحرية 
ماجيوري �خللبة �لتي متثل ثاين �كرب �لبحري�ت 
يف �يطاليا ل�شيء مثري وجميل حيث حتفها �جلبال 
�خل�شر�ء ف�شل عن �جلزر �ملائية بالق�شور و�ملناظر 
�أمام  �لقز  نلنا �شرف  �إننا  �ن�شي  و�أ�شاف ل  �لر�ئعة. 
ف��ز�ع  و�ج��ه��ة  �أرك���ان  م��ل  �ل���ذي  �لعري�س  �جلمهور 
�ملائية يف مدينة �شرتي�شا كاأول ظهور لفريق �لقفز 
باملظلت بعد �إ�شهار ��شم �ملنطقة �جلديدة وهو ��شم 

عزيز �إىل قلوب �جلميع.

تهنئة الثنائي البطل
و�أ�شار �إىل �أن م�شاركتهم تز�منت مع �لنتائج �لباهرة 
�لتي حققها زورق �شكاي د�يف دبي 7 بقيادة �لثنائي 
جي  �لأمريكي  وزميله  �لطاير  �شهيل  ر��شد  بطلنا 
لتقدمي  نتحفز  يجعلنا  �يجابي  �أم��ر  وه��ذ�  بر�ي�س 
�ملزيد من �لإبد�عات �لتي تو�كب جناح هذ� �لزورق.

اأرونا على املوعد
للقفز  دب���ي  د�ي����ف  ���ش��ك��اي  ف��ري��ق  �أع�����ش��اء  �شيلتحق 
�لتي توجهت  و�لفرق  �لتنظيمية  بالوفود  باملظلت 
مبكر� �إىل مدينة �رونا �ليطالية و�لتي تبعد نحو 
�ل���ش��ت��ع��د�د�ت  ل��ب��دء  ميلنو  مدينة  ع��ن  كلم   50
ل��ل��ج��ول��ة �خل��ام�����ش��ة م���ن ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ل���ل���زو�رق 
�ملقبل  �جلمعة  مي  تنطلق  �لتي  كات  �ك�س  �ل�شريعة 
��شتعر��شات  �لفريق  �أع�شاء  يقدم  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
تاأتي  و�ل��ت��ي  �ملرتقبة  �لبطولة  �أي���ام  خ��لل  مماثلة 

مر�فقة لفعاليات �لبطولة �لعاملية.

طاقمه رفع راية التحدي مبونديال )اإك�س 
كات(

�لباهرة  �لنتائج  حتقيق  على  ق��ادر   33 �لفيكتوري 
يف �أرون��ا �شرف: �أد�ء �ل��زورق �جلديد مينحنا �لأمل 
ومثابرة  جلهد  نحتاج  �لعديدي:  �ملت�شدر  مللحقة 
م��ن �أج���ل �ل��و���ش��ول �إىل �ل��ه��دف رف���ع ط��اق��م زورق 
�ل�شيد �شرف  �لثنائي طالب  33 بقيادة  �لفيكتوري 
مناف�شات  يف  �لتحدي  ر�ي���ة  �ل��ع��دي��دي  علي  و���ش��امل 
بطولة �لعامل )�شكاي د�يف دبي( للزو�رق �ل�شريعة 
بعد  ي��وم  �خلام�شة  جولتها  تدخل  و�لتي  ك��ات  �ك�س 
تقع  و�لتي  �ليطالية  �رون��ا  مدينة  يف  �جلمعة  غد 
على �شفاف بحرية ماجيوري ثاين �كرب �لبحري�ت 
يف �لقطر �لأوروبي. ويحتل �لزورق �ملركز �لثالث يف 
عليها  ح�شل  نقطة   750 بر�شيد  �لعام  �لرتتيب 
من م�شاركته يف �جلولت �لأربع �ملا�شية و�لتي ظهر 
فيها كمناف�س كبري على �للقب و�نهي �لفريق �شباق 
�جلولة �لر�بعة �ملا�شية يف �شرتي�شا يف �ملركز �لثالث 
يف �أول ظهور ل�شباقات �ك�س كات �أوروبيا وهي نتيجة 

تعك�س قيمة �لفريق كمناف�س قوي وكبري.
ب���زورق يظهر  �ملا�شية  �ل��ف��ري��ق يف �جل��ول��ة  و���ش��ارك 
للمرة �لأوىل يف �لبطولة �لعاملية مت ت�شنيعه د�خل 
ج����در�ن م��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م ل��ي��ك��ون �إ���ش��اف��ة 
جديدة ومتميزة للبطولة ورغما عن ذلك فان �أد�ء 
�لزورق ل يوحي بذلك فقد قدم �لثنائي ��شتعر��شا 
ر�ئعا رغم �مل�شاكل �لتي وجهته خلل �ملر�حل �لأوىل 

ليجي �أد�ئه يف �ل�شباق �لرئي�شي �أكرث من مقنع.
وقال �ملت�شابق �ملخ�شرم طالب �ل�شيد �شرف �أن نتيجة 
�جلولة �لر�بعة مر�شية �إىل حد� ما مقارنة بظروف 
جاءت  �لنطلقة  �أن  �إىل  م�شري�  �ملختلفة  �ل�شباق 
موفقة و�شهدت �شر�عا ثلثيا بني زو�رق �لإمار�ت 

�لتي �أنهت �ل�شباق يف �ملر�كز �لثلثة �لأوىل.
�أن �حل�����ش��ول ع��ل��ى �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث منحنا  و�أ����ش���اف 
�لد�فع لنو��شل م�شريتنا لفي �لبطولة ونتقدم �أكرث 

�لو�شيف  �لزورق  �ل�شد�رة وخا�شة  ملز�حمة فرق 
�لفارق كثري� برت�جعه  50 بعدما �شاق  معو�س 
ب��ع��د �إح������ر�زه �مل���رك���ز �ل���ر�ب���ع يف �ل��رتت��ي��ب �ل��ع��ام 
�أ�شبح  �ملا�شي حيث  �لأحد  يوم  �لرئي�شي  لل�شباق 
زورقنا  ر�شيد  �رتفع  بينما  نقطة   840 ر�شيده 
زورق  ع��ن  نقطة   380 ب��ف��ارق  نقطة   750 �إىل 
فز�ع 3 �ملت�شدر. ومن جانبه قال �لبطل �ل�شاعد 
قائمة  �ملناف�شة  فر�شة  �أن  �لعديدي  علي  �شامل 
�مل�شي  م��ن  و�جتهاد  بجد  �لعمل  كطاقم  وعلينا 
�نه  �إىل  م�شري�  �ملن�شود  �ل��ه��دف  لتحقيق  ق��دم��ا 
�شعيد يف �ملقام �لأول مب�شاركته مع زو�رق موؤ�ش�شة 
 33 �ل��زورق �جلديد رقم  �لفيكتوري تيم وقيادة 
مع �ملت�شابق �شاحب �خلربة طالب �ل�شيد �شرف. 
ووجه �لعديدي �ل�شكر و�لتقدير �إىل جمل�س �إد�رة 
�لفيكتوري تيم برئا�شة �شعادة �شيف بن  موؤ�ش�شة 
�لفرق  مل�شرف  �حلثيثة  و�جلهود  �لكتبي  مرخان 
للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �لزفني  �شيف  ع��ارف 
و�لذي مل ياألو� جهد� يف تقدمي �لن�شح و�مل�شورة. 
�شكل   33 �لفيكتوري  زورق  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
ح�شور� قويا يف بطولة �لعامل )�شكاي د�يف دبي( 
�لأوىل  �جلولة  منذ  كات  �ك�س  �ل�شريعة  للزو�رق 
عرب  �لثالث  �ملركز  فيها  حقق  و�لتي  �بوظبي  يف 
مارك  و�لربيطاين  �لعديدي  علي  �شامل  �لثنائي 
و�لكر ثم �شارك يف �جلولة �لثانية �لتي جرت يف 
ليظهر  ب�شبب عطل فني  �ل�شباق  يكمل  دبي ومل 
بقوة يف �جلولة �لثالثة �لتي �أقيمت يف دبي �أي�شا 
�أخ���ري� يف  �ل��ث��اين ث��م ظهر  �ل��ف��وز باملركز  حمققا 

�جلولة �لر�بعة وعاد باملركز �لثالث.

)اإك�س  مبونديال  تهتم  الإيطالية  ال�سحف 
كات(

)ل غ��ازي��ت��ا دي���ل���ي ����ش���ب���ورت( ت����ربز جن����اح ج��ول��ة 
�ليومية  �ليطالية  �ل�شحف  �هتمت  )�شرتي�شا( 
�لر�بعة  �جل��ول��ة  حققته  �ل���ذي  �لكبري  بالنجاح 
م��ن بطولة �ل��ع��امل )�شكاي د�ي��ف دب��ي( ل��ل��زو�رق 
�ل�شريعة �ك�س كات و�لتي جرت يف مدينة �شرتي�شا 
�كرب  ث��اين  �خللبة  ماجيوري  بحرية  مياه  على 
غازيتا  )ل  �شحيفة  وذك���رت  �يطاليا.  يف  بحرية 
�إقامة  �أن  �لنت�شار  و��شعة  �لعاملية  �شبورت(  ديلي 
�حل���دث وخ��روج��ه للمرة �لأوىل م��ن م��ي��اه دول��ة 
�يطاليا  يف  و�إق��ام��ت��ه  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
لهو تاأكيد على �لدور �لكبري و�لر�ئع �لذي تلعبه 
تعترب مهد  و�إن��ه��ا  �ملجال خا�شة  ه��ذ�  �يطاليا يف 

�ل�شباقات �لبحرية �ل�شريعة.
و�أ�شادت �ل�شحيفة يف تقريرها �لذي عر�س �على 
�أع��م��دة   6 م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  �ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��ف��ح��ة 
�للوج�شتية  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  �لح����رت�يف  بالتنظيم 
�ل�شخمة للفرق من ور�س ومقار ودعاية و�شالت 
و�ل�شيوف  �ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  خل��دم��ة  متحركة 
وجتهيز�ت �ملركز �لإعلمي و�لتي ت�شاهي كربي 
�لبطولت و�لأح��د�ث �لعاملية مثل بطولة �لعامل 
لفورمول �ل�شيار�ت وطو�ف فرن�شا للدر�جات ما 

ي�شهل للمدن �مل�شت�شيفة.
وع��ل��ى ذ�ت �ل�����ش��ي��اق ذه��ب��ت ���ش��ح��ي��ف��ة )ت��وت��ت��ي( 
م��ر�ح��ل �جلولة  �أخ��ب��ار  �أب���رزت  و�ل��ت��ي  �لريا�شية 
�لر�بعة من �لبطولة �لعاملية �أول باأول من خلل 
يوؤكد  مم��ا  �ل�شباق  ع��ن  و�ملتابعات  �لإخ��ب��ار  �إب���ر�ز 
ذي���اع �شيت �ل��ب��ط��ول��ة و�ل��ت��ي ت��ق��م ل��ل��م��رة �لأوىل 
��شرف  خ��لل  م��ن  �إم��ار�ت��ي��ة  و�إب���د�ع���ات  بلم�شات 
�ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��دول��ي��ة  �مل��ح��رتف��ني  جمعية 
كموؤ�ش�شة وطنية  �حل��دث  على  �أي��ه  ب��ي  ب��ي  دبليو 

ناجحة ومتميزة.

ل��لإب��د�ع  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  �أعلنت ج��ائ��زة حممد 
لت�شلم ملفات  �مل���ح���ددة  �مل���دة  خ��ت��ام  ع��ن  �ل��ري��ا���ش��ي 
للجائزة  �خلام�شة  �ل���دورة  يف  للتناف�س  �ملر�شحني 
يف ف��ئ��ات �لإب������د�ع �ل��ري��ا���ش��ي �ل���ف���ردي و�جل��م��اع��ي 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  م�شتوى  ع��ل��ى  و�مل��وؤ���ش�����ش��ي 
فئة  وكذلك   ، �أي�شا  �لعربي  �مل�شتوى  وعلى  �ملتحدة 
�لإبد�ع �ملوؤ�ش�شي على �مل�شتوى �لعاملي وذلك يوم 31 
�أغ�شط�س �ملا�شي ، لكن �لعمل يتو��شل لت�شلم ملفات 

�لنا�شئني  �لريا�شيني  فئة  يف  للتناف�س  �ملر�شحني 
على م�شتوى دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وذلك 
�لعا�شر من �شهر �شبتمرب �جل��اري ح�شب  حتى يوم 
ما مت �لإع��لن عنه يف �ل�شحف ويف �لإع��لن �لذي 
�لريا�شية  دب���ي  ق��ن��اة  �شا�شة  ع��ل��ى  م��ن  ي��وم��ي��ا  ي��ب��ث 
�ل�شريك �ل�شرت�تيجي للجائزة. وكان جمل�س �أمناء 
�جلائزة �لأغلى و�لأكرب من نوعها قد �أعلن ��شافة 
فئة خا�شة بالريا�شيني �لنا�شئني �لإمار�تيني وذلك 

تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
دبي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد 
�لريا�شي ر�عي �جلائزة ، وذلك ت�شجيعا للريا�شيني 
�لإم���ار�ت���ي���ني �ل��ن��ا���ش��ئ��ني وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى �ل��ت��ط��ور 
و�لإبد�ع ، حيث �شيتم �ختيار وتكرمي ثلث فائزين 

يف كل دورة من �جلائزة بدء� من �لدورة �خلام�شة.
ويف �لوقت �لذي �شتقوم فيه جلنة �لتحكيم بتقييم 
�خلا�شة  �جل��ائ��زة  بفئات  للفوز  �ملرت�شحني  ملفات 

و�ملوؤ�ش�شي  و�جلماعي  �ل��ف��ردي  �لريا�شي  ب��الإب��د�ع 
و�ختيار �أف�شل ريا�شي و�أف�شل �إد�ري ، وذلك ح�شب 
�ختيار  ف��اإن   ، و�ملعلنة  �ملو�شوعة  �لتناف�س  معايري 
خمتلفة  �آل��ي��ة  وف��ق  �شيكون  �لنا�شئني  �لريا�شيني 
ترجيح  يف  كلمته  �لريا�شي  للجمهور  �شيكون  حيث 
ك��ف��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ني ، ح��ي��ث ���ش��ت��ق��وم �لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة 
�لريا�شيني  �أ�شماء  من  جمموعة  باختيار  للجائزة 
قناة  ع��رب  وعر�شها  للتناف�س  �ملر�شحني  �لنا�شئني 

دبي �لريا�شية للت�شويت من قبل �جلمهور ، حيث 
�لريا�شيني  �شيكون للت�شويت دور يف تعزيز فر�شة 
�ملر�شحني للفوز قبل �لعر�س على �للجنة �ملخت�شة 
عر�شها  ثم  وم��ن  �لت�شويت  ونتائج  �مللفات  لتقييم 
ع��ل��ى جم��ل�����س �لأم���ن���اء لع��ت��م��اد �خ��ت��ي��ار �ل��ف��ائ��زي��ن 
�لريا�شيني و�لفرق  �أ�شماء  �لثلثة قبل رفع جميع 
�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  للفوز  �ملر�شحة  و�ملوؤ�ش�شات 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �جلائزة رئي�س 

على  �مل�شادقة  �أج��ل  من  �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة 
�أ���ش��م��اء �ل��ف��ائ��زي��ن و�إع��لن��ه��ا ع��رب م��وؤمت��ر �شحفي 
مل  �ل��ذي��ن  �لنا�شئني  للريا�شيني  ومي��ك��ن  م��و���ش��ع. 
و  لذويهم  �أو  �لآن  حتى  تر�شحهم  ملفات  يقدمو� 
من  �لعا�شر  ي��وم  حتى  �مللفات  يقدمو�  �أن  �أنديتهم 
�ملطلوب  �ل��وث��ائ��ق  ع��ل��ى  و�لط����لع  �جل����اري  �ل�شهر 
ت��وف��ره��ا م���ن خ���لل �مل���وق���ع �لل���ك���رتوين ل��ل��ج��ائ��زة 
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ا�ستعرا�سات )القفز باملظالت( ت�سحر اجلمهور

جن�����وم )�ضك����اي داي����ف دب����ي( يحلق�����ون يف �ضم�������اء �ض�ت�������ري�����ضا
رواد واجهة )فزاع( املائية �سعيدون بامل�ساركة الإماراتية

جائزة حممد بن را�ضد اآل مكتوم لالإبداع الريا�ضي توا�ضل ت�ضّلم ملفات النا�ضئني حتى 10 �ضبتمرب

يقيم جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي حفله م�شاء يوم 
�ل�شبت �ملقبل �ل�شابع من �شهر �شبتمرب �جلاري 
�جلديد  لل�شطرجن  �ل�شارقة  ن��ادي  مبقر  وذل��ك 
ت��د���ش��ني �ل���ش��د�ر  �مل��ط��ار مبنا�شبة  ���ش��ارع  ع��ل��ى 
�حل�شاد  وزم��ن  �ل�شارقة  ك��رة  كتاب  م��ن  �ل��ث��اين 
�خلام�س  �ل�شيفي  �لن�شاط  بختام  و�لح��ت��ف��ال 

لعام 2013م ملجل�س �ل�شارقة �لريا�شي .
وب��ح��ث��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ن�����ش��اط 
�ل�����ش��ي��ف��ي مل��ج��ل�����س �ل�����ش��ارق��ة �ل��ري��ا���ش��ي خ��لل 
�ج��ت��م��اع��ه��ا �ل�����ذي ع��ق��دت��ه ���ش��ب��اح �أم�������س مبقر 
�لرتتيبات  خمتلف  �ل�شارقة  مدينة  يف  �ملجل�س 
�خل��ا���ش��ة ب��ربن��ام��ج �حل��ف��ل �خل��ت��ام��ي و�إ����ش���د�ر 

�لكتاب �لثاين.
�إد�رة  �لعاجل مدير  �شعيد علي  �لجتماع  ح�شر 
�لريا�شي  �ل�شارقة  مبجل�س  �ملجتمعية  �خلدمة 
حممد  وط���ارق  �ل�شيفي  �لن�شاط  ع��ام  م�شرف 
�ل�شيفي  للن�شاط  �ملنظمة  �للجنة  ع�شو  خيال 
وي��ا���ش��ر ع��م��ر �ل���دوخ���ي ع�����ش��و �ل��ل��ج��ن��ة �ملنظمة 
�لعظيم  عبد  حممد  �لدكتور  �ل�شيفي  للن�شاط 

ع�شو �للجنة �ملنظمة للن�شاط �ل�شيفي �لدكتور 
حمود خلف �شامل �لعنزي ع�شو �للجنة �ملنظمة 
للن�شاط �ل�شيفي وحممد �شل�س �شكرتري �للجنة 

�ملنظمة للن�شاط �ل�شيفي.
و�أق������رت �ل��ل��ج��ن��ة ت��ن��ظ��ي��م ع����دد م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�لأن�شطة �ملعربة عن مدى �لتنوع و�لتميز �لذي 

حفل به �لن�شاط �ل�شيفي بعد �أن �شهد م�شاركة 
�إم��ارة  يف  ناديا  ع�شر  ثلثة  يف  طالب   2400
�ل�شارقة وزعو� على �ختلف مناطقها �جلغر�فية 
�أو يف �ملنطقة �لو�شطى  �شو�ء يف مدينة �ل�شارقة 
�ل�شرقية  و�ملنطقة  و�أنديتها  مناطقها  مبختلف 
�إقامة �لعرو�س  على حد �شو�ء و�لذي �شيتخلله 

�لرت�ثية �إ�شافة �ىل عر�س لكافة �ملنا�شط �لتي 
مت تنفيذها من م�شابقات �شملت ت�شعة م�شابقات 
وق��ي��ام ر�ع���ي �حل��ف��ل ب��ت��وزي��ع �جل���و�ئ���ز وت��ك��رمي 
�لندية �لفائزة يف خمتلف �مل�شابقات علوة على 
�لن�شاط  يف  �لأول  �ملركز  �شاحب  �ل��ن��ادي  تتويج 

�ل�شيفي لهذ� �لعام.
�لتح�شري�ت  خمتلف  �للجنة  و��شتعر�شت  كما 
مميز  تد�شني  �إق��ام��ة  م��ن  �حلفل  �شرت�فق  �لتي 
للكتاب و�ملطبوع �لثاين ملجل�س �ل�شارقة �لريا�شي 
و�لذي يحمل عنو�ن ) كتاب كرة �ل�شارقة وزمن 
�حل�شاد( ليتم توزيعها على كافة روؤ�شاء �لندية 
�لم�شية  ه��ذه  يف  �حل�����ش��ور  �ل�شخ�شيات  وك��ب��ار 

�لريا�شية .
�خلدمة  �إد�رة  مدير  �لعاجل  علي  �شعيد  وق��ال 
م�شرف  �لريا�شي  �ل�شارقة  مبجل�س  �ملجتمعية 
�لنجاح  بهذ�  �شعد�ء  �إننا  �ل�شيفي  �لن�شاط  ع��ام 
�ل�شارقة  جمل�س  فعاليات  حققته  �ل��ذي  �لكبري 
�ل��ري��ا���ش��ي يف �ل���ف���رتة �ل�����ش��ي��ف��ي��ة م���ن �لج����ازة 
�ل���ط���لب���ي���ة وم�����ا ح��ق��ق��ت��ه �لن�����دي�����ة م����ن جن���اح 

لف��ت يف خمتلف �ل��رب�م��ج �لأم���ر �ل���ذي ي�شاف 
�ل���ش��رة  حققتها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح��ات  �شل�شلة  �إىل 
�لريا�شية مبختلف منظوماتها �لد�رية و�لفنية 
و�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��ي��ام ب���دوره���ا يف خ��دم��ة �أب��ن��اء 

�ملجتمع.
�خلام�س  �ل�شيفي  �لن�شاط  �أن  �لعاجل  و�أ�شاف 
ل���ه���ذ� �ل���ع���ام ع��م��وم��ا ت���ن���وع مب���ا ي��ن��ا���ش��ب جميع 
�ل�شتغلل  حتقيق  �إىل  وه��دف  �لعمرية  �لفئات 
�لأم��ث��ل لأوق���ات �ل��ف��ر�غ ب��اإ���ش��ر�ف ك���و�در وطنية 
وع���رب���ي���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة وت���رب���وي���ة ���ش��اه��م��ت من 
على  ع��لوة  �ل�شابيع  وفعاليات  �لرب�مج  خ��لل 
�مل�شابقات و�لأه��د�ف �ل�شرت�تيجية من جمل�س 

متكاملة  �شخ�شية  بناء  على  �لريا�شي  �ل�شارقة 
و�لقيام بو�جبها يف  �مل�شوؤولية  قادرة على حتمل 
خدمة نف�شها وجمتمعها ووطنها. و��شار �إىل �أننا 
للأع�شاء  �لفعال  �لأد�ء  �إىل  �لر�شا  بعني  نظر 
يف �ل��ل��ج��ان ويف ك��اف��ة �لن��دي��ة حتى �آخ���ر ي��وم يف 
�مل�شاركني  قبل  من  �للفت  و�حل�شور  �لن�شاط 
�أن وجود بر�مج و�أن�شطة خمتلفة جعلت  موؤكد�ً 
م�����ش��ارك��ة �ل��ط��ل��ب��ة ك��ب��رية وم��ث��م��رة ����ش���و�ء على 
�أو  �لرتفيهية  �أو  �لريا�شية  �لأن�شطة  م�شتوى 
�مل�شرفون  بذله  �ل��ذي  بالدور  وم�شيد�  �لثقافية 
و�ملنظمون على م�شتوى جميع �لأن�شطة لإخر�ج 

�لن�شاط بهذه �ل�شورة �ملتميزة .

جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي يحتفل باإ�ضدار كتاب كرة ال�ضارقة وزمن 
احل�ضاد وختام الفعاليات ال�ضيفية م�ضاء يوم ال�ضبت املقبل

�ملنظمة  �ملجتمعية  �لريا�شية  �لكينية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �للجنة  ع��ق��دت 
�ل��ذي   )SPORTS BOYS( �ل�شنوي  خليفة(  ملهرجان)كلنا 
يقام يوم �ل�شبت �ملقبل 7 �شبتمرب- �أيلول �حلايل يف ممبا�شا �لكينية 
�لفنية مبمبا�شا  �ل��ث��ان��وي��ة  ز�ي���د  ب��ن  م��در���ش��ة خليفة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
برئا�شة  ممبا�شا  يف  �للجنة  مبقر  �لأول  �أم�س  لها  �جتماعا  �لكينية 
فهد عبد�لعزيز �آل بريك رئي�س �للجنة �ملنظمة للمهرجان بح�شور 
�ل�شنوي.. وقد مت خلله  �حل��دث  �إجن��اح  �مل�شاهمة يف  كافه �جلهات 
��شتعر��س كافه �لرتتيبات �لتي متت مبتابعة �شفارة دولة �لإمار�ت 
�ل�شوء  �أع��ط��ت  �ل��ت��ي  �ملحلية  �ل�شلطات  و�ه��ت��م��ام  ودع���م  كينيا  ل��دي 
مدينة  ح��اك��م  م��ن  بتوجيهات  �مل��ه��رج��ان  فعاليات  لإجن���اح  �لأخ�����ش��ر 
يعزز  �ل���ذي  �ل�شنوي  �خل���ريي  �ل��ري��ا���ش��ي  �مل��ه��رج��ان  لإب����ر�ز  ممبا�شا 

�لعلقة ما بني �شباب �لإمار�ت وكينيا .
و�أ�شاف �ل�شاب �لإمار�تي فهد عبد�لعزيز �آل بريك بان كافه �جلهات 
�لزمني  �جل���دول  حتديد  بعد  �ملهرجان  لإجن���اح  جتهيز�تها  �أكملت 
لفقر�ت �ملهرجان �لذي يعطى �شارة �نطلقته بطل �لعامل يف �شباق 
مو�شكو  بذهبية  �لفائز  ك��ي��ربوب  �أ�شبل  �لكيني  ع��دو  م��رت   1500
�إجناح  �ملنظمة م�شاهمة يف  باللجنة  �ت�شال  و�لذي ظل علي  موؤخر�ً 
�ملهرجان و�لذي يتمتع ب�شعبية طلبية كبرية ،حيث ميثل تو�جده 
خلل  لغيابه  �ل�شنوي  �لريا�شي  �حل��دث  �إجن��اح  يف  كبرية  م�شاهمة 

�لفرتة �ملا�شية يف مع�شكر�ت خارجية ��شتعد�د� مل�شاركاته �لعاملية .
مع  بالتن�شيق  �ملهرجان  فقر�ت  �عتمدت  �ملنظمة  �للجنة  ب��اأن  و�أ�شار 
�للجنة �ملحلية و�جلهات �حلكومية و�ل�شلطات �لأمنية ،حيث ت�شتمل 

�لطريق  �شباق  �ل��ق��دم،  ك��رة  مناف�شات  �لريا�شي  �ملهرجان  فعاليات 
 400 200 م��رت ع���دو�ً،  100 م��رت ع���دو�ً،  10 ك��م ج��ري��اً،  مل�شافة 
3000 مرت  1500 م��رت ع����دو�ً،  800 م��رت ع����دو�ً،  م��رت ع����دو�ً، 
ون�شاط  �لرتفيهية،  �ل�شعبية  �لفقر�ت  بجانب  �مليد�ن،  و�ألعاب  عدو�ً 
�ك�شبو  ملعر�س)  �لت�شويق  �ملهرجان  وي�شهد  لل�شياحة  �أبوظبي  خيمة 
دبي و�لذي ميثل و�حدة  مدينة  ل�شت�شافته  ت�شعى  (�لذي   2020
�لعاملية و�لذي ي�شكل نقلة نوعية حتت �شعار تو��شل  من �لفعاليات 
�لعقول و�شنع �مل�شتقبل، حيث تقام معار�س �ك�شبو �لدولية كل خم�س 
مليني  ت�شتقطب  و�لتي  �أ�شهر   6 �أق�شاها  لفرتة  وت�شتمر  �شنو�ت 
و�لت�شريتات  �لبو�شرت�ت  �آلف  �ملنظمة  �للجنة  �أع��دت  حيث  �ل��زو�ر، 

و�لقبعات �لتي حتمل �شعار معر�س �ك�شبو دبي 2020 .

مه���رجان كلنا خليف�ة ينطلق ال�ضبت يف مم��ب��ا�ضا
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•• ال�صخري – حلبة البحرين الدولية: 

ريا�شة  م��وط��ن  �ل��دول��ي��ة  �لبحرين  حلبة  يف  جم���دد�  ينطلق 
�ملقدمة  �حللبة  فعاليات  مو�شم  �لأو�شط  �ل�شرق  يف  �ل�شيار�ت 
و�لتي  لك  �حللبة  كفعالية  �ل�شيار�ت  ريا�شة  وحمبي  لع�شاق 
���ش��ت��ق��ام ي���وم �جل��م��ع��ة �مل���و�ف���ق 6 ���ش��ب��ت��م��رب وف��ع��ال��ي��ة جت���ارب 
�شبتمرب،   7 �ملو�فق  �ل�شبت  يوم  �شتنطلق  �لتي  �ملثرية  �لقيادة 
تخفي�س  على  و�حل�شول  مبكر�  �حلجز  فر�شة  تفوتكم  فل 
و�ل�شتمتاع بق�شاء عطلة نهاية �لأ�شبوع على �مل�شمار �لعاملي.

ارقــى  على  �سيارتك  بقيادة  ا�ستمتع  لــك  احللبة 
امل�سامري 

و�شي�شهد يوم �جلمعة فعاليات كثرية و�لتي �شتكون متو��شلة 
طو�ل �ليوم حيث �شيكون باإمكان ع�شاق ريا�شة �ل�شيار�ت قيادة 
�حللبة.  م�شار  على  �خلا�شة  �لنارية  در�جتهم  �أو  مركباتهم 
من  ج��و  �إعطائهم  م��ع  تن�شى  ل  �لتجربة  ه��ذه  �شتكون  حيث 

�لإثارة �لتي ل ميكن و�شفها على م�شمار �جلي بي .
�حللبة  م�شمار  على  مركباتهم  قيادة  يف  �لر�غبني  وباإمكان 
ي���وم، حيث  �أو ن�شف  ك��ام��ل  ي���وم  مل���دة  �ل��ت��ج��رب��ة  ب��ه��ذه  �لتمتع 
بالإمكان جتربة �ل�شيارة على م�شمار �حللبة ليوم كامل من 

باإمكان  فيما  ع�شر�ً.  �لر�بعة  وحتى  �شباحاً  �لتا�شعة  �ل�شاعة 
قيادة  ي��وم  لن�شف  �لتجربة  خو�س  يف  �لر�غبني  �لأ�شخا�س 
�ملركبات �إما من �لتا�شعة �شباحا وحتى �لثانية ع�شر ظهر�ً، �أو 

�لو�حدة ظهر�ً وحتى �لر�بعة ع�شر�ً.
ولقيادة �ل�شيارة ليوم كامل �شتكون ر�شوم �مل�شاركة بدفع مبلغ 
دينار بحريني، وللم�شاركة لن�شف يوم دفع مبلغ  وقدره 85 
بحريني. مع �أخذ فر�شة �حل�شول على تخفي�س  دينار   60
يف حال مت �حلجز يف وقت مبكر قبل يوم �لفعالية، وذلك فقط 

�مل�شبق. �حلجز  عند  يوم  ن�شف  لق�شاء  دينار  ب� 50 

اإثارة ال�سحراء على منت الالند روفرز
�لطرق  على  �لرباعي  �لدفع  جت��ارب  يف  �مل�شاركة 
�لوعرة و�ملت�شمن ل�23 حاجز� من �أكرث �لتجارب 
�إثارة يف حلبة �لبحرين �لدولية، من خلل جولة 
�لتي  �لرباعي  �لدفع  ذ�ت  روف��رز  �للند  ب�شيار�ت 
جتعل �لتحدي مع �لرمال يف غاية �لإثارة، وميكن 
�ل��ر�ك��ب يف هذه  م��ن مقعد  �لفعالية  ه��ذه  جت��رب��ة 
�ل�����ش��ي��ارة �ل��ق��وي��ة و�خ��ت��ب��اره��ا على �ل��ط��رق �ل��وع��رة 
من  �جل��ولت  �أوىل  وتبد�أ  فقط،  دينار�   12 مقابل 
�آخر جولة عند �ل�شاعة  �لتا�شعة �شباحا، و�شتنطلق 

�لر�بعة ع�شر�، و�شيكون �لت�شجيل يف مبنى �لفرق رقم 18.

 جولت الكاترهام 
بالإ�شافة لفر�شة �ل�شتمتاع بع�شق �ل�شرعة �حلقيقية يف يوم 
يف  �ل��دول��ي��ة  �لبحرين  حلبة  ح��ول  ج��ول��ة  ف���اإن  �أي�شا  �جلمعة 
�شيارة �لكاترهام �شتمتعك حتما، ��شتمتع بقيادة مثرية ب�شرعة 
 12 �إن��ه��ا جتربة ف��ري��دة ج��د� مقابل  عالية م��ع �شائق م��وؤه��ل 

دينار فقط.

ال�سبت.. موعد جتارب القيادة املثرية 
فر�شة  �ل�شرعة  ع�شاق  �إىل  �لفعالية  ه��ذه  يف  �حللبة  وتتيح 
جتربة وقيادة �شيار�ت ذ�ت �أد�ء قوي يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط. 
حيث تقدم حلبة �لبحرين �لدولية �شيارة م�شتوبي�شي لن�شر 
�شيارة  و  ل��رت،   2 جين�ش�س  هيوند�ي  و�شيارة  �أك�س،  �يفلو�شن 
�ل��ك��ات��ريه��ام جي7، وذل���ك �شمن ع��ر���س و�ح���د و�ل���ذي يقدم 
للجماهري �ملتعة و�لإثارة على م�شمار حلبة �شخري �لعاملية.  
 X �إيفيلو�شن  ميت�شوبي�شي  ���ش��ي��ارة  جت��رب��ة  فر�شة  و�شتتاح 
لفات  ب��ث��لث  للقيام  ح�شان   291 ق��وة  ذ�ت 
ع��ل��ى م�����ش��ار �حل��ل��ب��ة م��ع ت��و�ج��د �أح��د 
�مل���درب���ني �مل��وؤه��ل��ني. و من 

ثم �شياقة هوند�ي جين�شي�س T 2.0 ذ�ت قوة 210 ح�شان 
بثلث لفات حول م�شمار �حللبة بثلث لفات، وبعدها �شياقة 
�مل�شار.  على  لفات  خلم�س  ح�شان   160 بقوة  ك��ات��ر�م  �شيارة 
و���ش��وف ت��ك��ون �ل��ف��ر���ش��ة ل��ل��ر�غ��ب��ني يف خ��و���س ه���ذه �لتجربة 
115 دينار بحريني ، حيث �لتمكن من  دفع ر�شوم وقدرها 
�حللبة  م�شمار  على  لفة   11 مبجموعة  �ل�شيار�ت  قيادة 
ومب�شافة تقدر ب� 35.7 كيلومرت كاملة خلل �شاعتني من 
�ل�شتمتاع بالإثارة و�ملتعة. ولأ�شباب تتعلق بال�شلمة �شيتم 
�لتن�شيق مع �لعملء من حمبي وع�شاق �ل�شرعة من �أجل 
طرح بع�س �لتعليمات و�لإر�شاد�ت �لتي يجب تطبيقها قبل 
�أن يتم قبولهم للقيام بهذ� �لتجارب على م�شار �حللبة.ويف 
�لوقت نف�شه يجب على �ل�شائقني عر�س ن�شخة من رخ�شة 
قيادة �شارية �ملفعول و�أن ل تقل مدة �شلحيتها 
ع���ن ���ش��ن��ة و�ح�����دة ع��ل��ى �أق����ل ت��ق��دي��ر مع 
�لت�شجيل  ع��ن��د  ل��ل��م��ن��ظ��م��ني  ت��ق��دمي��ه��ا 
للم�شاركة يف هذه �لفعالية. ويجب على 
�مل�شاركني كذلك �رتد�ء �مللب�س �ملنا�شبة، 
مع لب�س �خلوذ�ت �لتي �شتكون متو�فرة 

طو�ل �لفعالية.

�لنكليزية  للندية  �برزها  كان  نارية،  تعاقد�ت  �ل�شيفية  �لنتقالت  فرتة  من  �لخري  �ليوم  �شهد 
�لتي ��شدلت �ل�شتار بانفاقها ن�شف مليار جنيه )780 مليون دولر( ��شرتليني على لعبيها 

�جلدد . �شحيح �ن �لويلزي غاريث بايل ودع توتنهام �لنكليزي �ىل ريال مدريد �ل�شباين 
)نحو 80 مليون جنيه(، �ل �ن �ندية �لربميري ليغ لعبت دور �لبطولة يف �ليوم �لخري 
لناحية �لنجوم �ملنتقلني. �ل�شفقة �خلاطفة �لخرية عقدها �ر�شنال منفقا 42 مليون 
جنيه )66 مليون دولر( للتعاقد مع �شانع �للعاب �لملاين م�شعود �وزيل من ريال 
مدريد، وهي قيا�شية للنادي �للندي �لذي مل يدفع �كرث من 23 مليون دولر �شابقا 
للتعاقد مع �ي لعب. و��شبح �وزيل )24 عاما(، �لذي �نتقل يف �شيف 2010 من 
15 مليون ي��ورو(، �غلى لع��ب �ملاين  ف��ريدر برمين �لمل��اين �ىل ري��ال مدريد )نحو 

�مللكي عن لعب �لو�شط �لمل��اين بعد تعاقده  على �لط��لق وجاء تخلي �لنادي 
مع بايل. كما �علن �ر�شنال �شم �حلار�س �ليطايل �مييليانو فيفيانو )27 

و�شين�شم  �ملو�شم.  نهاية  حتى  �لع���ارة  �شبيل  على  بالريمو  م��ن  ع��ام��ا( 
�لملاين �لدويل �ىل �ملدفعجية بعقد ميتد خلم�شة �عو�م مقابل ح�شوله 

على 7 مليني يورو كر�تب �شنوي، و�شيلعب يف ��شتاد �لم��ار�ت �ىل 
جانب زميله �ل�شابق يف فريدر برمين �ملد�فع بري مريتي�شاكر و�ىل 

بودول�شكي.  لوكا�س  �ملهاجم  �لمل��اين  �ملنتخب  يف  �ل��درب  رفيق 
وخ�����ش��ع �وزي�������ل، �مل���ت���و�ج���د م���ع م��ن��ت��خ��ب ب�����لده ����ش��ت��ع��د�د� 
يف  �لروتيني  �لطبي  للفح�س   ،2014 مونديال  لت�شفيات 
ميونيخ على يد طبيب بايرن ميونيخ هانت�س-ويلهلم مولر-

وول��ف��اه��رت. و����ش��ب��ح �وزي���ل �مل��ت��وج م��ع �ل��ن��ادي �مللكي بلقب 
�لدوري �ل�شباين عام 2012 و�لكاأ�س �ل�شبانية عام 2011 

�مللكي،  �لنادي  يبيعه  لع��ب  �غلى   ،2012 ع��ام  �ل�شوبر  و�لكاأ�س 
�شيتي  مان�ش�شرت  �ىل  �نتقل  �ل��ذي  روبينيو  �لرب�زيلي  على  متفوقا 

��شبح  كما   .2008 ع��ام  ي��ورو  مليون   38 ح��و�يل  مقابل  �لنكليزي 
�ملنتخب ماريو غوت�شه  �ملاين متفوقا على زميله يف  �وزي��ل �غلى لعب 

�لذي بلغت قيمة �شفقة �نتقاله من بورو�شيا دورمتوند �ىل بايرن ميونيخ 
هذ� �ل�شيف 37 مليون يورو. وياأتي �ن�شمام �وزيل �ىل �ر�شنال بعد �ن 

ف�شل فريق �ملدرب �لفرن�شي �ر�شني فينغر يف �جر�ء �ي تعاقد با�شتثناء 
�لفرن�شي �ل�شاب يايا �شانوغو وعودة �لفرن�شي �لخري ماتيو فلميني، 

علما بانه �شعى جاهد� للح�شول على �لرجنتيني غونز�لو هيغو�ين 
وعلى  �لي��ط��ايل،  نابويل  �ىل  �نتقل  لكنه  بالذ�ت  ري��ال مدريد  من 
�لوروغوياين لوي�س �شو�ريز �لذي �شيو��شل م�شو�ره مع ليفربول 

�ل�شاعات �لخرية تعاقد مان�ش�شرت  رغم رغبته بالرحيل وبرز يف 
يونايتد بطل �لدوري مع �لدويل �لبلجيكي مرو�ن فيليني من 
م��رو�ن فيليني  �نتقل  له  بيان  �يفرتون يف  ن��ادي  وق��ال  �يفرتون 

�ىل مان�ش�شرت يونايتد مقابل 5ر27 مليون جنيه ��شرتليني )43 
مليون دولر( . وجاء �لتعاقد مع فيليني )25 عاما( بعد مفاو�شات 

�ن يبد�أ  ��شر�ف ديفيد مويز قبل  �لذي كان حتت  �يفرتون  �شاقة مع 
لل�شكتلندي  خلفا  يونايتد  مان�ش�شرت  مع  مهمته  �ملو�شم  ه��ذ�  �لخ��ري 

�ليك�س فريغو�شون �لذي قرر �لعتز�ل. لكن يونايتد تاأخر يف �لتعاقد 
مع �لربتغايل فابيو كوينرت�و من ريال مدريد وف�شل ب�شم لعب 

�لو�شط �ل�شباين �ندير هريير� من �تلتيك بلباو. وكان يونايتد 
�لثاين-يناير  كانون  يف  �ل�شتوية  �لنتقالت  فرتة  خلل  تعاقد 

�ملا�شي يف �ملهاجم �ل�شاب ويلفريد ز�ها )20 عاما( من كري�شتال 

بال�س مقابل نحو 10 مليني جنيه. وفر�شت �لندية �لنكليزية هيبتها يف �ل�شابيع �ملا�شية، ف�شم 
توتنهام لعب و�شط روما �لهجومي �ليطايل �لدويل �لرجنتيني �ريك لميل )21 عاما( مقابل 
للتاأهل �ىل  �ليائ�شة  110 مليني جنيه يف حماولته  لريفع نفقاته �ىل  جنيه،  مليون   30
دوري �بطال �وروبا. وتعاقد نادي �شمال لندن �ي�شا مع �شاحب هدفيه �لوحيدين يف �ملو�شم 
26 مليون جنيه  �حلايل من ركلتي جز�ء �ل�شباين روبرتو �شولد�دو من فالن�شيا مقابل 
بعد تاألقه يف �ملو��شم �لثلثة �ملا�شية مع فريقه �ل�شباين، ولعب �لو�شط �لفرن�شي �تيان 
كابوي �مل�شاب حاليا من تولوز )7ر11 مليون جنيه( و�لدمناركي كري�شتيان �ريك�شن من 
�ياك�س �لهولندي )3ر11 مليون جنيه(. و�شرب ت�شل�شي �لباحث عن ��شتعادة لقب 
�لربتغايل جوزيه مورينيو، فخطف  �ل��دوري مع مدربه �جلديد-�لقدمي 
لعب �لو�شط �لرب�زيلي ويليان من فم توتنهام )30 مليون جنيه( من 

�جني حمج قلعة �لرو�شي �لذي �شفى لعبيه �لنجوم ل�شباب مالية.
�شامويل  �ملخ�شرم  �لكامريوين  هد�فه  �جني  ترك  عينه،  ولل�شبب 
�لبلجيكي  مهاجميه  ع��ن  ب���دوره  تخلى  �ل���ذي  ت�شل�شي  �ىل  �ي��ت��و 
�ىل  موزي�س  فيكتور  و�لنيجريي  �يفرتون  �ىل  لوكاكو  روميلو 
لعب  ��شتقد�م  للبلوز،  �لناجحة  �ل�شفقات  وم��ن  ليفربول 
�لو�شط �لملاين �لدوي �ندري �شوريل )22 عاما( من باير 
ل�شتعادة  �شعيه  ويف  جينه(.  مليون   18( ليفركوزن 
مع  �شيتي  مان�ش�شرت  تعاقد  �مل��ا���ش��ي،  �مل��و���ش��م  لقب 
 28( فرناندينيو  �ل��رب�زي��ل��ي  �لو�شط  لع��ب 
�ىل  ليكون  جنيه  مليون   30 مقابل  عاما( 
جانب جنم �لو�شط �ليفو�ري يحيى توريه 
بقيادة مدربه �جلديد   ، �شيتيزنز  كما �شم 
�لت�شيلي مانويل بيليغريني �لذي حل بدل من 
�ليطايل روبرتو مان�شيني �ملقال من من�شبه، وبعد رحيل �ملهاجمني �ليطايل 
ماريو بالوتيلي �ىل ميلن و�لرجنتيني كارلو�س تيفيز �ىل يوفنتو�س �ليطايل، 
 23( يوفيتيت�س  �شتيفان  �ملونتينيغري  �ل��دويل  �ليطايل  فيورنتينا  و�شط  لعب 
نافا�س  خي�شو�س  �ل�شباين  ��شبيلية  و�شط  ولع��ب  جنيه،  مليون   22 مقابل  عاما( 
)8ر16 مليون جنيه(. ويف ظل غياب تيفيز، �شيلعب �ىل جانب �لرجنتيني �شريخيو 
عاما(  نيغريدو )28  �لفارو  �ل�شباين  �ملهاجم دويل  ديجكو،  �دين  و�لبو�شني  �غويرو 
�لقادم من ��شبيلية )20 مليون جنيه(. وبعد �ن حافظ على هد�فه �لوروغوياين لوي�س 
�شو�ريز �لذي �شرع له �ر�شنال �بو�به، �علن ليفربول عن تعاقده مع قلب دفاع باري�س �شان 
جرمان �لفرن�شي مامادو �شاخو )16 مليون جنيه( ومل يجد �شاخو )23 عاما( مكانا له يف 
ت�شكيلة �ملدرب لور�ن بلن، �ذ يف�شل عليه �لرب�زيليني �ليك�س وماركينيو�س يف �ملوقع �لثاين 
�مل�شاند للرب�زيلي �لخر تياغو �شيلفا يف قلب �لدفاع. و�ن�شم �شاخو )14 مبار�ة دولية( �لذي كان 
2014، �ىل ليفربول  �لفرن�شي حتى حزير�ن-يونيو عام  �ل��دوري  مرتبطا بعقد مع حامل لقب 
لربعة مو��شم. و�كد ليفربول �ي�شا تعاقده مع مد�فع �شبورتينغ ل�شبونة �لربتغايل تياغو �يلوري 
7ر6 مليني جنيه، �ذ يريد تقوية دفاعه بعد ��شابة �لفرن�شي علي �شي�شوكو  )20 عاما(. مقابل 
�شيمون  �ل��دويل  �لبلجيكي  �شابقا مع �حلار�س  وتعاقد �حلمر  �شيبا�شتيان كو�تي�س.  و�لوروغ��وي��اين 
مينيوليه من �شندرلند مقابل 5ر10 مليني جنيه، ليحل بدل من �ل�شباين بيبي رينا �ملعار �ىل 

نابويل �ليطايل ليلتقي جمدد� مع مدربه �ل�شابق يف ليفربول ومو�طنه ر�فايل بينيتيز.
مليني  )4ر6  ��شبيلية  من  �لربتو  لوي�س  �ل�شبانيني  �ملهاجمني  �ي�شا  ليفربول  و�شم 
و�شطه  وتخلى عن لعبي  فيغو )8ر6 مليني جنيه(،  �شلتا  ��شابا�س من  وياغو  جنيه( 
�شتيور�ت دو�نينغ �ىل و�شت هام )8ر4 مليني جنيه( وجوجنو �شلفي �ىل �شو�ن�شي )5 

مليني جنيه(.

انطالق املو�سم اجلديد من فعاليات احللبة

حلبة البحرين تفتح اأبوابها لع�ضاق ريا�ضة ال�ضيارات بفعاليات احللبة لك وجتارب القيادة املثرية

اأبرزها �سفقة اأوزيل القيا�سية لأر�سنال

الأندية الإنكليزية تنفق ن�ضف مليار جنيه على النتقالت
دني�س رودمان يعود اإىل بيونغ يانغ 

بر�ضلونة يرف�س النتقادات بعد 
اإخفاقه يف �ضم مدافع 

�علن جنم كرة �ل�شلة �لمريكي �ل�شابق دني�س رودمان 
�نه �شيعود �ىل كوريا �ل�شمالية بدون �ن يحدد ما �ذ� كان 
هدف زيارته �ل�شعي لطلق �شر�ح �مريكي معتقل لدى 
بيونغ يانغ وكان رودمان �كد مر�ر� �نه �شيعود �ىل كوريا 
�ل�شمالية للتو�شط يف ق�شية �لمريكي �لكوري �ل�شل 
كينيث باي �ملعتقل منذ ت�شعة ��شهر و�لذي �شدر بحقه 

حكم بال�شغال �ل�شاقة ملدة 15 يوما.
لكن دني�س رودمان قال �م�س ل�شحافيني لدى توقفه يف 
مطار بكني يف طريقه �ىل عا�شمة كوريا �ل�شمالية مل 
�قطع �ي وعد . وتابع �شوف �لتقي �شديقي كيم )جونغ 
جديدة  مبار�ة  لطلق  �ل�شمايل(  �لكوري  �لزعيم  �ون 

لكرة �ل�شلة. �حاول فقط �بقاء �لت�شالت بيننا .
وكانت بيونغ يانغ �لغت �جلمعة دعوة موجهة �ىل موفد 
متذرعة  ب���اي،  كينيث  ق�شية  لبحث  �م��ريك��ي  ر���ش��م��ي 
ن��ووي مع  �ملتحدة يف م��ن��اور�ت ردع  �ل��ولي��ات  مب�شاركة 
�لبالغ  �ملتقاعد  �ل�شلة  كرة  وكان جنم  كوريا �جلنوبية. 
�شباط-فرب�ير  يانغ يف  بيونغ  ز�ر  عاما   51 �لعمر  من 
وح�شر مبار�ة يف كرة �ل�شلة �ىل جانب كيم جونغ �ون 
و��شفا �لزعيم بانه �شديق مدى �حلياة ويقال �ن كيم 

جونغ �ون �لذي تلقى درو�شه يف �شوي�شر�، من هو�ة فريق 
�شيكاغو بولز �لذي كان ينتمي �ليه ديني�س رودمان يف 

�لت�شعينيات �ىل جانب مايكل جورد�ن.
دبلوما�شية  ع��لق��ات  وو��شنطن  ي��ان��غ  بيونغ  تقيم  ول 
�ذ�ر-م��ار���س فكرة  ونفت وز�رة �خلارجية �لمريكية يف 

�ن يلعب رودمان �ي دور دبلوما�شي.
و�وقف كينيث باي و��شمه �لكوري باي جون يف ت�شرين 
2012 و�تهمته كوريا �ل�شمالية �لتي  �لثاين-نوفمرب 
�ىل  �دخ���ل  �جنيلي  ب��ان��ه  تب�شريية  ن�شاطات  �ي  حتظر 

�لبلد مو�د من �شانها زعزعة ��شتقر�ر �لنظام.
وقال �لريا�شي �لمريكي يف �يار-مايو �شوف �عود �ىل 
هذ�  �شر�ح  �ط��لق  على  �حل�شول  �ح��اول  �شوف  هناك، 
�لرجل . وكتب يف ح�شابه على موقع تويرت �دعو �لزعيم 
�لعلى لكوريا �ل�شمالية �و +كيم+ كما �ناديه، �ىل ��شد�ء 
وق��ال متحدث   . ب��اي  �شر�ح كينيث  خدمة يل و�ط��لق 
با�شم �شركة �لرهانات بادي باور �لر�عية لزيارة رودمان 
لوكالة فر�ن�س بر�س �ن جنم �لريا�شة �ل�شابق ل يزور 
)�نها  باي  كينيث  �شر�ح  �طلق  لبحث  �ل�شمالية  كوريا 

جمرد( جولة جديدة لدبلوما�شية كرة �ل�شلة .

لرب�شلونة  �لريا�شي  �مل��دي��ر  زوب��ي��ز�ري��ت��ا  �ن���دوين  د�ف���ع 
عن  �لقدم  لكرة  �ل�شباين  �لوىل  �ل��درج��ة  دوري  بطل 
�شيا�شة ناديه يف �شوق �لنتقالت بعد �إخفاقه يف �لتعاقد 
مع قلب دفاع قبل نهاية فرتة �لنتقالت �ل�شيفية وكان 
بر�شلونة يرغب يف �شم تياجو �شيلفا لكن قائد منتخب 
�لرب�زيل �ختار �لبقاء مع باري�س �شان جريمان ليكتفي 
�ل��ن��ادي �ل���ش��ب��اين بالتعاقد م��ع لع��ب و�ح���د كبري هو 

�ملهاجم �لرب�زيلي نيمار من �شانتو�س.
وب���د� و����ش��ح��ا م��ع��ان��اة بر�شلونة �ل��دف��اع��ي��ة وك���ان ذل��ك 
�ملو�شم  �وروب��ا يف  �أبطال  �أ�شباب �خل��روج من دوري  من 
�ملا�شي كما تاأكد ذلك يف �ملبار�ة �لتي �نتهت بفوز �لفريق 
3-2 على بلن�شية يف �لدوري �ل�شباين مطلع �ل�شبوع 

�جلاري.
كان  بر�شلونة  �إن  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  زوبيز�ريتا  وق��ال 

ير�قب �شوق �لنتقالت عن قرب وهو ما يرجح �إمكانية 
�شم مد�فع يف يناير �ملقبل.

ب��ر���ش��ل��ون��ة وم��ن��ت��خ��ب ��شبانيا  و�أ����ش���اف ح��ار���س م��رم��ى 
�لإ�شابة  من  بويول  كارلي�س  �لقائد  تعايف  �أن  �ل�شابق 
�أكد وجود مفاو�شات مع  يعادل �شم مد�فع جديد كما 
�ملد�فع �ل�شاب مارك بارتر� لتجديد عقده �لذي ينتهي 

يف نهاية �ملو�شم �جلاري.
ويتطلع بر�شلونة لإحر�ز لقب �لدوري للمرة �خلام�شة 
بر�شيد  �ل���دوري  حاليا  ويت�شدر  �شنو�ت  �شت  �آخ���ر  يف 
كاأ�س  بلقب  ت��وج  كما  م��ب��اري��ات  ث��لث  م��ن  ن��ق��اط  ت�شع 
�ل�شوبر �ل�شبانية على ح�شاب �تليتيكو مدريد يف �ل�شهر 
�ملا�شي و�أوقعت قرعة دور �ملجموعات يف دوري �لأبطال 
ب��ر���ش��ل��ون��ة يف �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ام��ن��ة م��ع م��ي��لن و�ي��اك�����س 

�م�شرتد�م و�شيلتيك.

)رازق( ملن�ضور بن زايد يتوج بلقب كاأ�س الوثبة �ضتد يف فرن�ضا
توج �جلو�د ر�زق ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
جان  وباإ�شر�ف  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�شباق  بلقب  مي�شو  ديفيد  �لفار�س  وبقيادة  برينارد  فر�ن�شو� 
2300 مرت  مل�شافة  ب��و�   ف��ردري��ك  ب��ري  �شتد   �لوثبة  ك��اأ���س 
�لبالغ �إجمايل جو�ئزه �ملالية 12 �ألف يورو و�لذي �أقيم �أم�س 

�لول مب�شمار بومونت �لفرن�شي.
وجاء فوز  رز�ق �لذي ينحدر من ن�شل  منجز و�لفر�س �شينا 
�ملدرب  �لعلويط وباإ�شر�ف  منا�شفة مع �جلو�د يا هل لفايز 
جهاز  يتمكن  ومل  حيث  فور�شي  توما�س  وبقيادة  فور�شي  تي 
�ل�شباقات  �ح��د  يف  �لفائز  �لبطل  حت��دي��د  م��ن  �لفوتوفين�س 
�لتي تعترب �لأقوى و�لنادر ح�شولها. ومتكن  رز�ق  من قطع 
�مل�شافة يف زمن وقدره 2:35:40 دقيقة بينما جاء يف �ملركز 

�لثالث  بانامك�س لكيور دي �شري� وباإ�شر�ف جان بيري توتني 
وبقيادة �شارل�س نور�. و�أكدت لر� �شو�يا مدير مهرجان �شمو 
�لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
�فهار  �ل��دويل   �ل�شيد�ت يف �لحت��اد  �شباقات  رئي�شة  �لأ�شيلة 
يعد  �شتد  �لوثبة  ك��اأ���س  ب�شباق  رز�ق  حققه   �ل��ذي  �ل��ف��وز  �أن 
بنجاح  �شو�يا  و�أ���ش��ادت   . �نت�شار�ته  مل�شل�شل  جديدة  �إ�شافة 
�ل�شباق �لذي �شاركت فيه جمموعة كبرية من �خليول وهناأت 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان على هذ� �لجناز �لذي 
�أثنى �شلطان �ملرزوقي مدير  حققه �جلو�د ر�زق ومن جانبه 
�آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  �لعائدة  �لوثبة  �إ�شطبلت 
نهيان على �لفوز �لذي حققه �ملهر �لنا�شئ  رز�ق �لذي ي�شارك 

فقط يف �شباقه �لثالث ليحقق فوزه �لثاين على �لتو�يل.

دوري اخلليج العربي.. توجه نحو القوة.. ال�ضرعة والإثارة 
جميع  بعثات  ع��ودة  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شاعات  �شهدت 
فرق �أندية �ملحرتفني �إىل �لدولة بعد �إ�شد�ل �ل�شتار 
على مع�شكر�تها �لإعد�دية �لتي نظمتها يف عدد من 
وخا�شت  �ملا�شي  �أغ�شط�س  خ��لل  �لأوروب��ي��ة  �ل���دول 
جاهزيتها  �إط���ار  يف  �ل��ودي��ة  �ل��ت��ج��ارب  بع�س  خللها 
و��شتعد�د�تها خلو�س غمار مناف�شات مو�شم 2013-

 . �لعربي  �خلليج  دوري  بطولة  و�أبرزها   2014
تهدف �لعلمة �لتجارية لدوري �خلليج �لعربي �إىل 
هذه  وتت�شمن  ل��ل��دوري  �جل��دي��دة  �ل�����ش��ورة  جت�شيد 
�لأ�شكال و�لألو�ن ب�شكل  ��شتخد�م  �لتجارية  �لعلمة 
نهجا  معاً  تعك�س  �لعنا�شر  ه��ذه  وديناميكي،  ج��ريء 
�أكرث تناف�شية بالن�شبة للدوري. ف�شعار دوري �خلليج 

�لعربية  �لإم��ار�ت  �لعربي هو جت�شيد خلريطة دولة 
�أل��و�ن علم �لدولة، وميثل علمة  �ملتحدة، ممثل يف 

للفخر �لوطني. 
ومن �ملنتظر �أن تاأتي بطولت هذ� �ملو�شم �لتي تنظمها 
�خلليج  دوري  يف  و�ملتمثلة  �مل��ح��رتف��ني  دوري  جل��ن��ة 
�لعربي، كاأ�س �ملحرتفني �لإمار�تي، كاأ�س �شوبر �خلليج 
�لعربي ودوري �لرديف حامية �لوطي�س، ويتوقع لها 
�لفوز  بالقوة و�لإث��ارة و�لندية و�لتي ميثل  �أن تت�شم 
بلقبها حتدياً كبري�ً لكل �لفرق �لأربعة ع�شر وطموحاً 
ل يد�نيه �أي طموح على �مل�شتوى �ملحلي و�شرف يدعو 
ي�شعى  منها  ف��ري��ق  ك��ل  �أن  ح��ي��ث  و�لع���ت���ز�ز،  للفخر 
خلو�س مبارياته برتكيز عاٍل و�هتمام كبري وبعيون 

مينحه  �ل��ذي  �للقب  لنتز�ع  وتطلعاً  طمعاً  مفتوحة 
باأحرف من نور يف �شجل  ��شمه  كل �حلق يف ت�شجيل 
هذه �لبطولت كاأول فريق يحظى بنيل هذ� �ل�شرف 
و�ل��ذي ميثل  كافة  �ملحرتفني  �أندية  بني  �لغايل من 
حم��ف��ور�ً  �شيظل  ف��ري��د�ً  �إجن�����از�ً  ل�شاحبه  بالن�شبة 
يف ذ�ك���رة ت��اري��خ �ل��ك��رة �لإم��ار�ت��ي��ة ب��اأح��رف م��ن ذهب 

ل�شنو�ت و�شنو�ت طويلة قادمة يف �لطريق.
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اتهام مراهقتني بال�ضطو على ح�ضانة
�تهمت �ل�شرطة �لربيطانية، تلميذتني يف �ل� 18 من �لعمر، بال�شطو على 

ح�شانة يف بلدة ليذرهيد مبقاطعة �شاري، و�شرقة 5 در�جات هو�ئية. 
500 ج��ن��ي��ه ��شرتليني  ن��ح��و  ���ش��ب��ب��ت خ�����ش��ائ��ر م��ق��د�ره��ا  �ل�����ش��ط��و  ع��م��ل��ي��ة 
بتورط  �ل�شرطة  وت�شتبه  خارجاً.   معد�تها  بع�س  ترك  نتيجة  للح�شانة، 
فتاتني �أخريني يف عملية �ل�شطو �لتي وقعت خلل �لفرتة من 16 �إىل 19 
�غ�شط�س �ملا�شي، كما ��شتبهت لحقاً بتورط فتاة خام�شة فيها.  ومتكنت 
�ل�شرطة من ��شتعادة �لدر�جات �لهو�ئية �مل�شروقة و�إعادتها �إىل �حل�شانة، 
لكنها لن تتخذ �إج��ر�ء�ت �إ�شافية بحق �لفتيات لكونهن دون �لعا�شرة من 
�لعمر، وهي �شن �مل�شوؤولية �جلنائية.  ون�شبت �إىل متحدثة با�شم �حل�شانة 
قولها �إن جمرد �لتفكري باأن طفلت يف هذ� �ل�شن ميكن �أن يفعلن مثل هذه 

�لأمور، ي�شكل �شدمة قوية . 

الختناق يقتل املئات.. فكيف تتعامل معه؟ 
ميوت �ملئات �شنويا ب�شبب �لختناق، ويحدث ذلك عند دخول لقمة �أو ج�شم 
غريب �إىل جمرى �لتنف�س ومنعه �لهو�ء من �لو�شول �إىل �لرئتني، فما هي 

�لطريقة �مللئمة للتعامل معه ب�شرعة لإنقاذ حياة �ل�شخ�س؟
ميوت يف �أملانيا �شنويا �أكرث من 600 �شخ�س ب�شبب �لختناق، ويقول طبيب 
�لطو�رئ �لدكتور ر�يرن غورغا�س �إن �لختناق قد يهدد عادة حياة نوعني 
من �لأ�شخا�س، مر�شى �لنوبات �لدماغية و�ملر�شى �لذين ل ي�شتطيعون 
�لبلع، و�لأطفال �ل�شغار �لر�شع و�لأكرب قليل حتى عمر �شنتني �أو ثلث 

�شنو�ت.
ويحدث �لختناق غالبا عند حماولة �بتلع لقمة كبرية قبل م�شغها جيد�، 
�أو عند �لكلم و�ل�شحك �أثناء تناول �لطعام. فاإذ� حدث �ن�شد�د جزئي يف 
جمرى �لتنف�س فاإن �مل�شاب ي�شتطيع �أن ي�شعل بقوة لإز�لة �جل�شم �لغريب 
من حلقه. لكن �إذ� حتول �لن�شد�د �جلزئي �إىل �ن�شد�د كامل ملجرى �لتنف�س 

فعندها ل ي�شتطيع �مل�شاب �ل�شعال ول �لكلم وقد يفقد �لوعي وميوت.
حني  و�إىل  �لإ���ش��ع��اف،  طبيب  ��شتدعاء  يجب  �ل���ش��ط��ر�ري��ة  �حل���الت  ويف 
فيقول  ر�شيعا  �مل�شاب  كان  و�إذ�  �لأولية.  �لإ�شعافات  تقدمي  يجب  و�شوله 
�لدكتور ر�يرن غورغا�س �إن ما ل ينبغي فعله هو رفع �لطفل عاليا و�شربه، 
�لطفل  ذل��ك يجب و�شع  �لرقبة. وعو�شا عن  ي��وؤذي فقر�ت  ذل��ك قد  لأن 
�أو  �أرب��ع  �لأن��ام��ل  ب��روؤو���س  و�شربه  �لأ�شفل  نحو  متجها  ر�أ�شه  يكون  ب�شكل 

خم�س مر�ت على ظهره ب�شكل �شريع وبقوة.
�إىل  بالنحناء  مطالبتهم  فيجب  �لكبار  �لأط��ف��ال  �أو  �لكبار  �مل�شابون  �أم��ا 
�لأمام ثم �ل�شغط بقب�شة �ليد �أ�شفل �ل�شدر وفوق �ل�شرة، وهو ما ي�شمى 
مناورة هاميليخ. ومن �ملهم �أن يكون �جل�شم منحنيا �إىل �لأمام، مما ي�شاعد 

على خروج �جل�شم �ملبتلع عرب �لفم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كايتي كوريك.. 

خمطوبة 
ت�شتعد  ترّملها،  على  �شنو�ت  بعد 
�لإع����لم����ي����ة �لأم����ريك����ي����ة ك��اي��ت��ي 
�لذهبي  �لقف�س  لدخول  كوريك، 
جمدد�ً بعد �أن ُخطبت من �مل�شريف 

جون مولنري.
�أن كوريك  وذك���ر م��وق��ع )ب��ي��ب��ول( 
طلب  ع��ل��ى  و�ف���ق���ت  ع����ام����اً(   56(
�أك��رث من  �ل��زو�ج من حبيبها منذ 
�شنتني، �مل�شريف جون مولرن، �لذي 

قّدم لها خامتاً ما�شياً �شخماً.
ت��ت��زوج  مل  ك���وري���ك  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
م��ن��ذ وف���اة زوج��ه��ا ج���اي م��ون��اه��ان 
ب�شرطان  �إ�شابته  بعد   ،1998 عام 

�لقولون.
�إيلي  لبنتني،  �أم  كوريك  �أن  يذكر 

)21 عاماً( وكاري )17 عاماً(.

تزوجت �ضديق ابنها الكرتونيا لرتاقب ولدها
د�ئ���م���اً م��ا ت�شعى �لأم���ه���ات ل��لط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى �أولده����ن 
�شينية  �شيدة  ��شرتكت  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن  ك��ربو�،  مهما 
يف لعبة على �لن��رتن��ت وت��زوج��ت من خ��لل �شخ�شيتها 
ولدها  �أد�ء  لرت�قب  �ل�شكن  يف  �بنها  زميل  من  �لوهمية 
�ل�شينية  تاميز(  )غلوبال  وذكرت �شحيفة  �جلامعة.  يف 
�أن �ل�شاب �لذي عرف با�شم ليو ن�شح زميله بال�شكن يل، 
من  ت��ت��زوج  �شخ�شية  فيها  ينتقي  �لن��رتن��ت  على  بلعبة 

�شخ�شية �أخرى على �لإنرتنت .
وقد �ن�شمت و�لدة ليو �إىل �للعبة لحقاً حيث وجدت يل 
و�شعت للتقرب منه لأنها كانت قلقة من �أن �بنها يق�شي 
�لكثري من �لوقت يف ممار�شة �ألعاب �لفيديو ول يخ�ش�س 

ما يكفي من �جلهد للدر��شة.
و�شرعان ما �ن�شجمت �لأم يف �للعبة وتزوجت �لكرتونياً 
من يل. وقد ثار غ�شب ليو حني عرف �أن زوجة �شديقه 
على �لإنرتنت هي يف �لو�قع �أمه وقال �إنه مل يتمكن من 
�إىل  و�أ�شار  �أع��رب يل عن �شدمته  م�شاحمتها بعد، فيما 
لي�شو�  �ل�شخا�س على �لنرتنت  �أن  �لآن  بات يدرك  �أنه 

د�ئماً من نتوقعهم.

تعي�س بحديقة احليوانات ع�ضقًا للكنغر
��شطرت �إمر�أة للعي�س يف حديقة حيو�نات، حباً حليو�ن 
�مل�����ش��وؤول��ون  �أن رف�����س  ب��ع��د  ت��رب��ي��ه،  �ل���ذي ك��ان��ت  �لكنغر 

�ملحليون بقاءه معها يف �ملنزل. 
�لكنغر  حيو�نها  مع  كري�شتي  تنقلت   24 موقع  وح�شب 
�لتي  �لولية  يف  مناطق  ع��دة  بني  �ملا�شيني،  �لعامني  يف 
تتم  �أن  م��ن  م��ن��زل��ه��ا، خ��وف��اً  م��ن  ه��رب��ا  �أن  ب��ع��د  ت�شكنها، 
يف  م�شاكل  ب�شبب  �مل�شوؤولني  قبل  م��ن  �لكنغر  م�����ش��ادرة 
�أخ����ري�ً يف  �ل��رح��ال  �ل��رتخ��ي�����س و�ل��ت��اأم��ني، ليحط بهما 
ميل  د�ي��ل��ي  �شحيفة  �أوردت  م��ا  وف��ق  �حل��ي��و�ن،  حديقة 

�لربيطانية. 
�حليو�ن  حديقة  �إىل  �نتقاله  فكرة  �أن  كري�شتي  وتعتقد 
مع  يتفاعل  �لكنغر  �أ�شبح  حيث  لكليهما،  موفقة  كانت 
يف  تقيم  و�نها  �حليو�نات،  بع�س  وم��ع  �آخرين  �أ�شخا�س 
وت�شعر  �حل��دي��ق��ة،  يف  �لعاملني  ل�شكن  �ملخ�ش�س  �مل��ك��ان 

ب�شعادة غامرة. 

يتخل�ضون من ابنتهم خوفًا من امل�ضاءلة
�ل�شعودية  �لتو��شل �لجتماعي يف  تناقلت بع�س و�شائل 
بجو�ر  ملقاة  حقيبة  ب��د�خ��ل  لم���ر�أة  جثة  تظهر  ���ش��ورة 
�إن  �ل�شعودية  �لريا�س  ن��ف��اي��ات.  وق��ال��ت ج��ري��دة  ح��اوي��ة 
�لرو�يات تعددت حول مقتل هذه �ملر�أة وطريقه �لتخل�س 
�لإعلمي  �لناطق  م�شاعد  عن  �جل��ري��دة  ونقلت  منها.  
�مليمان  �لريا�س �لعقيد فو�ز بن جميل  ب�شرطة منطقة 
�أن �ملر�أة غري مقتولة.  و�أ�شاف �أن �ملعاينة �لطبية �أظهرت 
�لعمر،  من  �لثالث  �لعقد  يف  �أفريقية  لم���ر�أة  �جلثة  �أن 
وخالية من �لإ�شابات، ويرجح �أن تكون وفاتها طبيعية. 

نظامية،  غ��ري  بطريقة  �ململكة  يف  تقيم  �أن��ه��ا  تبني  وق��د 
�مل�شاءلة  م��ن  خ��وف��اً  ذوي��ه��ا  قبل  م��ن  منها  �لتخل�س  ومت 

�لنظامية. 

يقتالن جدهما لأنه �ضرب والدتهما
�شحيفة  بح�شب  ك��رري،  منطقة  يف  جدهما  قتل  �شقيقني  ب��اإع��د�م  �ل�شود�ن  يف  جنائية  حمكمة  ق�شت 

�خلرطوم . 
وقالت �ملحكمة �إن �ل�شقيقني ل ي�شتفيد�ن من �لدفوعات و�ل�شتثناء�ت �لتي تعدل و�شف �جلرمية من �لعمد 

�إىل �شبه �لعمد. 
و�أ�شافت �أن �جلد )�ملجني عليه( ويل لو�لدة �جلانيني وبالتايل من حقه �أن ي�شربها �إذ� كان ذلك منا�شباً. 

وكان �حلفيد�ن موجودين مع جدهما �ملجني عليه يف جمل�س حلل م�شكلة وقعت بني و�لديهما. 
و�أثناء �جلل�شة، وقعت مل�شنات بني �لزوجني؛ �لأمر �لذي دفع �جلد ل�شرب �بنته، و�لدة �حلفيدين. 

فما كان من �حلفيدين �إل �أن ��شتنكر� �لأمر وقاما ب�شرب وطعن جدهما مما ت�شبب يف وفاته. 
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�ضبط طبيب ي�ضور مري�ضاته ب�ضاعة
حكمت حمكمة بريطانية بال�شجن 12 عاما لطبيب �أمر��س ن�شاء 
ت�شوير مري�شاته  بتهمة  �إد�نته  بعد  �ملهنة،  و�إيقافه عن ممار�شة 

�أثناء فح�شهٌن بو��شطة �شاعة يد مزودة بكامري� جت�ش�س. 
�لعمر  من  تبلغ  فتاة  �إن  �لربيطانية،  ميل  د�يلي  �شحيفة  وقالت 
عليها  ب��الع��ت��د�ء  تتهمه  �لطبيب  �شد  ب��ب��لغ  تقدمت  ع��ام��اً،   19

وت�شويرها. 
مت  حيث  �لطبيب،  عيادة  �إىل  �ملحققني  من  فريق  بعدها  وتوجه 
 4 ذ�ك��رة  بتقنية متطورة و�شعة  �شاعة يد بكامري� جت�ش�س  �شبط 

جيجابايت، م�شجًل عليها 361 فيلماً. 
لرتكاب  قاطع  �إد�ن���ة  دليل  �ملحكمة  �عتربتها  �لت�شجيلت  ه��ذه 
�لطبية  �لفحو�شات  بدعوى  جن�شي  �ع��ت��د�ء  عملية   39 �لطبيب 

لفتيات و�شيد�ت تر�وحت �أعمارهٌن ما بني 14 عاماً و51 عاماً.

تتربع لزوجها بكليتها 
مل تتحمل زوجة �شعودية معاناة زوجها من �لف�شل �لكلوي، فقررت 

على �لفور �لتربع له بكليتها لإنهاء معاناته. 
�إمام  وهو  زوجها،  مع  ح�شرت  �لزوجة  �إن  عكاظ  �شحيفة  وقالت 
وخطيب م�شجد يف منطقة �أبوعري�س، �إىل �مل�شت�شفى �لتخ�ش�شي 

يف جدة وتربعت بكليتها. 
�لكلية  زر�ع���ة  عملية  �أن  �ل����زوج(  )�شقيق  و����ش��ل��ي  طيب  و�أو���ش��ح 

�أجريت بنجاح ل�شقيقه حممد. 
ويرقد �لزوجان يف م�شت�شفى �مللك في�شل �لتخ�ش�شي بجدة وهما 

بحاجة ملتابعة من قبل �لأطباء. 
�شيبقى  بينما  �ملقبلني  �ليومني  �ل��زوج��ة خ��لل  تقرر خ��روج  وق��د 

�لزوج حتت �ملر�قبة ملدة �أ�شبوعني. 

منر ينه�س �ضاق �ضائحة
نه�س منر �شائحة بريطانية �شابة وغر�س �أ�شنانه يف فخذها �أثناء 
ميل  ديلي  �شحيفة  بح�شب  تايلند،  يف  �شعبية  منطقة  يف  جولة 
�لربيطانية.  �لطالبة �جلامعية �إيز�بيل برينان )19 عاًما( كانت 
تقوم برحلة �شياحية يف �إحدى �ملناطق �لتي تعد و�حدة من �أماكن 
قليلة يف �لعامل ت�شمح للزو�ر بالقرت�ب من �حليو�نات �ملفرت�شة 

وهي نائمة و�لت�شوير معها. 
فخذها  يف  ت�شوه  ندبة  لها  و�شيرتك  بو�شات،   4 �جل��رح  بلغ  وق��د 
�مل��ري��رة، من  م��دى �حل��ي��اة.  برينان حت��ذر �جلميع بعد جتربتها 

خماطر �لقرت�ب من �لنمور �لتي مت تنوميها. 
وقالت برينان لل�شحيفة �أ�شعر �أنني حمظوظة لأنني ما ز�لت على 
قيد �حلياة. لقد ح�شل هذ� ب�شرعة كبرية. كنت �أد�عب ظهر منر يف 
دقيقة. ويف �لدقيقة �ملو�لية، ��شتد�ر بر�أ�شه و�شربني على �لأر�س 
مبخلبه .  لكن �حلر��س كانو� يقظني حيث حالو� بني �ل�شابة وبني 
�لنمر �لغا�شب فيما قامت �شقيقتها �لكربى ورفيقتها يف �لرحلة 

�ل�شياحية بجرها بعيد�. 
�أنيابه، �شعرت بالأمل ثم قفز حار�س  و�أ�شافت �ل�شابة: وهو يدفع 
بيني وبني �لنمر لينقذين من �أنيابه، و�أ�شرع �حلر��س لوقف �لنمر 
عن مهاجمتي، فيما كانت �أختي �لكربى جترين من حتت ذر�عي 

�إىل منطقة �آمنة . 
املمثلة �سكارليت جوهان�سون تقف امام عد�سات امل�سورين خالل ح�سورها عر�س فيلم حتت اجللد، من اإخراج 

جوناثان جليزر، خالل مهرجان البندقية ال�سينمائي. )رويرتز(

هونام وجون�ضون بطال 
)50 درجة للرمادي( 

ت��رق��ب �ملعجبني  �أ���ش��ه��ر م���ن  ب��ع��د 
�شيوؤديان  �للذين  �ملمثلني  ملعرفة 
 50 �لإث���ارة  فيلم  �لبطولة يف  دور 
�لرو�ئية  �أعلنت   ، للرمادي  درج��ة 
�أن  ج��امي�����س  �أل  �إي  �ل���ربط���ان���ي���ة 
ود�ك��وت��ا  ه��ون��ام،  ت�شاريل  �ملمثلني 
�لفيلم  بطلي  �شيكونان  جون�شون، 

�جلديد.
وذك����رت ت��غ��ري��دة ل��� ج��امي�����س على 
ح�����ش��اب��ه��ا ع��ل��ى م���وق���ع ت���وي���رت �أن 
�ل��ر�ئ��ع و�مل���وه���وب ت�����ش��اريل ه��ون��ام 
غ���ر�ي  ك��ري�����ش��ت��ي��ان  دور  ����ش���ي���وؤدي 
درج��ة   50 ع��ن  �ملقب�س  �لفيلم  يف 

للرمادي .
�بنة  ع���ام���اً(،  ج��ون�����ش��ون )23  �أم����ا 
ودون  غريفيث  م��ي��لين  �لنجمة 
�أنا�شتازيا  دور  �شتوؤدي  جون�شون، 
���ش��ت��ي��ل، �ل��ط��ال��ب��ة �جل��ام��ع��ي��ة �لتي 

حتولت �إىل عبدة يف �لكتاب.
ويذكر �أن هونام )33 عاماً( ��شتهر 
بدوره يف م�شل�شل �أبناء �لفو�شى . 
�إىل  ي�شتند  �لفيلم  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
كتاب �لرو�ئية �لربيطانية، �إي �أل 
جيم�س، �لذي يحمل �ل�شم نف�شه، 
�لأول من  يبد�أ عر�شه يف  �أن  على 

�آب �أغ�شط�س 2014.
و���ش��ي��ت��وىل ���ش��ام ت��اي��ل��ر ج��ون�����ش��ون 
ه  ن�شّ كتابة  يتوىل  فيما  �إخ��ر�ج��ه، 
كيلي مار�شيل �مل�شتند �إىل �لكتاب.

درجة   50 رو�ي��ة  �شل�شلة  �أن  يذكر 
للرمادي �ل�شادرة يف ثلثة �أجز�ء 
حول  عالية  مبيعات  ن�شبة  حققت 
بني  �لعلقة  تتناول  وه��ي  �ل��ع��امل 
ف��ت��اة ج��ام��ع��ي��ة م��ت��خ��رج��ة ح��دي��ث��اً 
ورج������ل �أع�����م�����ال ����ش���اب وت��ت��ح��دث 

بو�شوح عن �لعلقة بينهما.

يهنئ نف�ضه 
بذكرى ميالده

ه���ن���اأ �مل��م��ث��ل �لأم����ريك����ي �ل�����ش��ه��ري 
ت�شاريل �شني نف�شه بذكرى ميلده 

�لثامن و�لأربعني. 
�لتو��شل  م��وق��ع  على  �شني  وك��ت��ب 
�لج���ت���م���اع���ي ت���وي���رت ، مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ذك����رى م���ي���لده �ل����ذي �ح��ت��ف��ل به 
�م�����س �ل��ث��لث��اء: 48 ع��ام��اً مل���اذ�؟ 
�أب�������دو ك���م���ا ل����و ك���ن���ت يف �ل��ث��ام��ن��ة 
و�لع�شرين!، لكن �لأهم �أنني �أ�شعر 
كما لو كنت يف �لثامنة و�ل�شتني!! 

�أطيب �لتمنيات يل!! . 
يذكر �أن �شني �شار جد�ً لأول مرة 
قبل �أ�شابيع قليلة. و�أعرب �شني عن 
�شعادته �لغامرة بحفيده �لأول من 
�ملوقع  عنه  ونقل  كا�شاندر�،  �بنته 
�لإل��ك��رتوين ت��ي �إم زد ق��ول��ه: هذ� 

�أعجب يوم يف حياتي . 

قالت منظمة �ل�شحة �لعاملية �إن متو�شط �لعمر �ملتوقع 
بني  �لتباعد  لكن  �رت��ف��ع،  �خلم�شني  �شن  عند  ل��ل��م��ر�أة 
يتفاقم  وق��د  �لت�شاع،  يف  �آخ��ذ  و�لغنية  �لفقرية  �ل��دول 
�أمر��س  ومعاجلة  �كت�شاف  عملية  حت�شني  يتم  مل  �إذ� 

�شر�يني �لقلب و�ل�شرطان.
ووجدت �لدر��شة تر�جعاً كبري�ً يف حالت �لوفاة ب�شبب 
�لأم���ر�����س غ��ري �مل��ع��دي��ة يف �ل����دول �ل��غ��ن��ي��ة يف �ل��ع��ق��ود 
�مل��ع��دة و�ل��ق��ول��ون  �لأخ������رية، ل���ش��ي��م��ا نتيجة ���ش��رط��ان 
فوق  �لن�شاء  �إن  �لدر��شة  وقالت  �لرحم.  وعنق  و�لثدي 
�شن �خلم�شني يف �لدول ذ�ت �لدخل �ملنخف�س و�ملتو�شط 
�ملزمنة مثل  �أطول، ولكن �لأمر��س  �أي�شاً فرتة  يع�شن 

�ل�شكري تفتك بهن عند �شن �أ�شغر من نظري�تهن .
�لن�شرة  �ملنظمة، وهي جزء من عدد من  وقالت در��شة 
ل�شحة  �ملخ�ش�شة  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  �ل�شهرية 
�ملر�أة، �إن �لهوة يف متو�شط �لعمر �ملتوقع بني مثل تلك 

�لن�شاء يف �لدول �لغنية و�لفقرية �آخذة يف �لت�شاع .
�إنه توجد هوة متز�يدة مماثلة  وقال م�شوؤولو �ملنظمة 
بني متو�شط �لعمر �ملتوقع للرجل فوق �شن �خلم�شني 
�لهوة  �ملنخف�س، وتكون  �لدخل  �لغنية وذ�ت  �ل��دول  يف 
�أكرب يف بع�س مناطق �لعامل . وقال �لدكتور جون بريد، 
مدير �إد�رة �ل�شيخوخة وم�شار �حلياة: ميكن لعدد �أكرب 

�لبقاء  ولي�س  �أط���ول،  لفرتة  �لعي�س  توقع  �لن�شاء  من 
وجدناه  ما  ولكن  �ل���ولدة،  بعد  �حلياة  قيد  على  فقط 
هو �أن �لتح�شن يف �لدول �لغنية �أقوى بكثري من �لدول 
�لفقرية، كما هذ� �لتفاوت بني �جلانبني �خذ يف �لزدياد 
�أننا بحاجة  هو  �أي�شاً  �إليه  ت�شري  �أن ما  و�أ�شاف بريد   .
ب�شكل خا�س يف �لدول ذ�ت �لدخل �ملنخف�س و�ملتو�شط 
�لحتياجات  تلك  معاجلة  كيفية  يف  �لتفكري  ب��دء  �ىل 
ي�شري  �لغني  �لعامل  يف  فالنجاح  �لن�شاء،  لدى  �لنا�شئة 
�لمر��س  �لوقاية من  �أن ذلك من خلل حت�شني  �إىل 

غري �ملعدية ومعاجلتها .
و�أو�شحت �لدر��شة �أنه يف �لن�شاء �للئي تزيد �أعمارهن 
بالعدوى،  تنتقل  �لتي ل  �لأمر��س  تعد  50 عاماً  على 
ل�شيما �ل�شرطان ومر�س �لقلب و�جللطات �لدماغية، 
�أك���رث �لأ���ش��ب��اب ���ش��ي��وع��اً ور�ء �ل��وف��اة،  �ل��ت��ي تعترب م��ن 
للدولة  �لقت�شادي  �لنمو  م�شتوى  عن  �لنظر  ب�شرف 
ع��دد  �أن  �إىل  �ل��در����ش��ة  و�أ����ش���ارت  ف��ي��ه��ا.  يعي�شن  �ل��ت��ي 
حالت �لوفاة بني �لن�شاء فوق �شن �خلم�شني فاأكرث يف 
�لدول �لغنية نتيجة مر�س �لقلب و�جللطة �لدماغية 
و�ل�شكري تر�جع باملقارنة مع 30 عاماً م�شت، و�أن هذ� 
�لعمر  متو�شط  زي���ادة  يف  كبري  ب�شكل  �شاهم  �لتح�شن 

�ملتوقع وهو �شن �خلم�شني.

تزايد متو�ضط العمر املتوقع للمراأة 

تايلر �ضويفت يف فيلم جا�ضو�ضية 
تلقت جنمة مو�شيقى �لريف �لأمريكية تايلر �شويفت عر�شاً لتطّل يف دور �شغري بفيلم �جلا�شو�شية 

�جلديد �خلدمة �ل�شرية .
وذكرت جملة مريور �لربيطانية �أن خمرج �لفيلم ماثيو فون عر�س على �شويفت دور�ً 

�شغري�ً يف �لفيلم �لذي يوؤدي فيه دور �لبطولة كّل من مايكل كاين وكولني فريث.
ونقلت عن م�شدر قوله �إن ماثيو در�س عدّة ممثلت قبل �أن يقع �خليار على تايلر �لتي 

يبدو �أنها تبدو طبيعية جد�ً على �ل�شا�شة .
و�شامويل  جون  و�ألتون  بيكهام  وديفيد  �دي��ل  �أمثال  �لنجوم  من  باقة  �أن  �إىل  �أ�شارت  تقارير  وك��ان 

جاك�شون وتوم كروز وليوناردو ديكابريو عر�شت عليهم �طللت �شغرية يف �لفيلم.
ومن �ملقرر بدء ت�شوير �لفيلم يف ت�شرين �لأول �أكتوبر يف لندن وجنوب فرن�شا.


