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بطولة كاأ�ص االحتاد
ً  املفتوحة للجودو تنطلق غدا

عربي ودويل

بلدية مدينة اأبوظبي تطور دليالً لعمليات 
�سحب )نزح( املياه اجلوفية يف املدينة 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

عملية انتحارية اأمام فندق ب�سو�سة 
واإحباط ثانية ا�ستهدفت �رضيح بورقيبة..!

•• دبي -وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دب��ي  رع��اه �هلل  يف ق�شر �شموه يف زعبيل ظهر �م�س 
�أخاه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم بن حمد بن خليفة �آل 
ثاين �أمري دولة قطر و�لوفد �ملر�فق. و رحب �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم بزيارة �أمري 

قطر �إىل �لدولة موؤكد� �شموه عمق �لعالقات �لأخوية 
�لتي جتمع �ل�شعبني �ل�شقيقني و�ل�شالت �لإجتماعية 
و�لثقافية �لتي تربط بينهما يف �إطار �لقيم و�لعاد�ت 
��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  وج��رى  �مل�شرتك.  و�لتاريخ 
�لعالقات �لأخوية بني دولتي �لإم��ار�ت وقطر و�شبل 
مبا  �ل�شعد  خمتلف  وعلى  كافة  �مليادين  يف  تعزيزها 
دول  و�شعوب  �ل�شقيقني  �ل�شعبني  على  باخلري  يعود 

جمل�س �لتعاون.                         )�لتفا�شيل �س2(

   

وفاة امراأة عربية اإثر ارتطام مركبتها 
بجمل �سائب على طريق املدام - مليحة 

•• ال�شارقة-الفجر:

با�شاباتها  متاأثرة  �م�س  ي��وم  م�شاء  �جلن�شية  عربية  �م���ر�أة  توفيت 
�ثر �رتطام مركبة كانت ت�شتقلها بجمل �شائب على طريق �ملد�م – 
مليحة �لعام بينما ��شيب قائد �ملركبة باإ�شابات بليغة نقل على �أثرها 

�ىل م�شت�شفى �لذيد لتلقي �لعالج �لالزم.  )�لتفا�شيل �س5(

اأخطر مهربي املخدرات اأمام حمكمة اجلنايات يف 24 نوفمرب 
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

برئا�شة  �أم�س  جل�شتها  يف  �خليمة  ر�أ���س  يف  �جلنايات  حمكمة  �أرج���اأت 
�مل�شت�شار يو�شف رجب وع�شوية �لقا�شيني حمد عبد �لكرمي وعارف 
حميد�ن �لنظر يف ق�شية �ملخدر�ت �لكربى �إىل جل�شة �أخرى تعقدها 
�أق��و�ل �شابطني  �إىل  �ل�شتماع  بعد  و�لع�شرين من نوفمرب  �لر�بع  يف 
�خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �مل��خ��در�ت  مكافحة  رج��ال  من 

وردهما على ��شتف�شار�ت وكيل �ملتهم .               )�لتفا�شيل �س5(

وفد الهالل الأحمر اإىل موري�سيو�س يوا�سل لقاءاته مع الوزراء وامل�سوؤولني 
فيها لتنظيم عملية توزيع نحو 50 األف ك�سوة على الأطفال املحرومني

•• موري�شو�س-و�م:

و��شل وفد �لهالل �لحمر �لإمار�تي برئا�شة حميد ر��شد �ل�شام�شي 
مدير �إد�رة �لغاثة و�لتاأهب للكو�رث لقاء�ته مع �لوزر�ء و�مل�شوؤولني 
�لف   50 نحو  ك�شوة  لتوزيع  �لية  �يجاد  يف  للبحث  موري�شيو�س  يف 
طفل ف�������ق�������ري.                                                                   )�لتفا�شيل 

حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله �أمري قطر  )و�م(

حممد بن را�سد ي�ستعر�س مع اأمري
 قطر العالقات الأخوية بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

و�شل �لبالد م�شاء �م�س فخامة �لرئي�س �مل�شت�شار 
�لعربية  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  من�شور  ع���ديل 
ت�شتغرق  للبالد  ر�شمية  زي��ارة  يف  �ملوؤقت  �ل�شقيقة 
يومني يجري خاللها مباحثات ر�شمية مع �شاحب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لدولة حفظه �هلل.

وكان يف ��شتقبال فخامة �لرئي�س �مل�شري و�لوفد 
�لرئا�شة  مطار  و�شوله  ل��دى  له  �مل��ر�ف��ق  �لر�شمي 
باأبوظبي ..�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 

للقو�ت �مل�شلحة.
وتر�فق فخامة �لرئي�س �مل�شري بعثة �شرف برئا�شة 

معايل �لدكتور هادف بن جوعان �لظاهري وزير
 �لعدل.                                                    

حممد بن ز�يد يف ��شتقبال �لرئي�س �مل�شري لدى و�شوله �ىل �لبالد )و�م(

الرئي�س امل�سري ي�سل البالد 
وحممد بن زايد يف ا�ستقباله 

القب�ض على ع�صام العريان 

الأمن ينقذ جامعة الأزهر من عربدة الإخوان
•• القاهرة-رويرتز:

�أم��ك��د م�����ش��در ب�����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ل��ق��ت  �ل�������ش���ل���ط���ات  �ن  �مل�������ش���ري���ة 
�لقب�س على ع�شام �لعريان نائب 
رئ��ي�����س ح���زب �حل���ري���ة و�ل��ع��د�ل��ة 
�ل����������ذر�ع �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة جل��م��اع��ة 

�لخو�ن �ملحظورة.
وقال �لتلفزيون �مل�شري نقال عن 
�لقت  �ل�شرطة  �أن  �أم��ن��ي  م�شدر 
�لقب�س على �لعريان 59 عاما يف 
�شاحية �لقاهرة �جلديدة و�أكدت 
وك���ال���ة �أن����ب����اء �ل�������ش���رق �لو����ش���ط 

�لر�شمية نباأ �عتقال �لعريان.
وح�����������ددت حم���ك���م���ة �����ش���ت���ئ���ن���اف 
�ل���ق���اه���رة �ل����ر�ب����ع م����ن ن��وف��م��رب 
ت�����ش��ري��ن �ل���ث���اين ل��ب��دء حم��اك��م��ة 
مر�شي  حممد  �مل��ع��زول  �لرئي�س 
�لخ���و�ن من  وق��ي��ادي��ني بجماعة 

�جل��م��اع��ة  �إىل  ي��ن��ت��م��ون  ط�����الب 
�لرهابية باحتجاز رئي�س جامعة 
�إد�رة  م��ب��ن��ى  وم��وظ��ف��ي  �لأزه������ر، 
�جل��ام��ع��ة و�مل���و�ط���ن���ني م���ن رو�د 
�مل���ب���ن���ى ل�����دى �ق��ت��ح��ام��ه��م مل��ب��ن��ى 
�مل�����ش��وؤول��ني  ����ش��ط��ر  مم��ا  �لإد�رة، 
ب���اجل���ام���ع���ة ل���الت�������ش���ال ب�������وز�رة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ل����دى ك�����ش��ر �ل��ط��الب 
�حل����ائ����ط و�خ�����رت�ق�����ه و�ق���ت���ح���ام 
تلفزيونية  ق��ن��و�ت  وب��ث��ت  �مل��ب��ن��ى. 
�ل��ذي  للتخريب  ���ش��ور�  م�شرية 
�أحدثه طالب �لإخو�ن د�خل مقر 
مو�قع  وعر�شت  �لأزه���ر  جامعة 
�إلكرتونية م�شرية مقاطع فيديو 
ت��ك�����ش��ف ع��م��ل��ي��ات �ق��ت��ح��ام �مل��ب��ن��ى 
بالقوة،  �لأزه���ر  جلامعة  �لإد�ري 
و�لتخريب �لذي تعر�س له �ملبنى 
�لذين  �لطالب  مئات  جانب  من 

ت�شلق بع�شهم حو�ئطه.

�لتحري�س  بتهمة  �لعريان  بينهم 
ق�شر  قتل متظاهرين خارج  على 

�لحتادية �لرئا�شي �لعام �ملا�شي.
وز�رة  �أع��ل��ن��ت  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
�ل���د�خ���ل���ي���ة �مل�������ش���ري���ة، �م�������س �أن 
�ل�شرطة �قتحمت جامعة �لأزهر، 
و����ش��ت��ب��ك��ت م����ع �أن�������ش���ار ج��م��اع��ة 
�لإخ�����و�ن وج���اء ذل���ك ب��ع��د �أن ق��ام 

�لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س ي�شتقبل �لأ�شرى �ملحررين يف ر�م �هلل  )رويرتز(

اإجالء مئات املدنيني من مع�صمية ال�صام املحا�صرة 

اجلي�س احلر يتقدم يف حم�س وا�ستباكات بريف دم�سق

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�أف������رج������ت ����ش���ل���ط���ات �لح����ت����الل 
�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي ف���ج���ر �م�������س ع��ن 
�ل���دف���ع���ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن �لأ����ش���رى 
 26 ت�����ش��م  �ل��ت��ي  �لفل�شطينيني 
�ل�شفة  م��ن   21 �أ���ش��ري�..م��ن��ه��م 
غزة  قطاع  من  وخم�شة  �لغربية 
�أو�شلو  �تفاق  قبل   �عتقلو�  ممن 
و��شتقبل �لآلف من �أبناء �ل�شعب 
�لغربية  �ل�شفة  يف  �لفل�شطيني 
ف���ج���ر �م�������س ب���ح�������ش���ور �أع�������ش���اء 
�لقيادة �لفل�شطينية وعلى ر�أ�شهم 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حم��م��ود 
ع���ب���ا����س ورئ���ي�������س وزر�ئ��������ه ر�م����ي 
�حل��م��د �هلل �لأ����ش���رى �مل��ح��رري��ن 
�أبناء �ل�شفة �لغربية �ملحتلة  من 
وذلك يف مقر �لرئا�شة يف مدينة 
�لأ����ش���رى  و���ش��ع  ف��ي��م��ا  �هلل..  ر�م 
�مل����ح����ررون �إك���ل���ي���ال م���ن �ل���زه���ور 
على �شريح �لرئي�س �لفل�شطيني 
�لر�حل يا�شر عر�فات. و�أكد قال 
��شتقباله  خ��الل  عبا�س  �لرئي�س 
�لأ�����ش����رى �أن�����ه ل���ن ي���ك���ون ه��ن��اك 
�ت��ف��اق وه��ن��اك �أ���ش��ري و�ح���د ور�ء 
�لق�شبان..م�شري� �إىل �أنه لن تتم 
من  �جلميع  ب��اإخ��ر�ج  �إل  �لفرحة 

�ل�شجون.
�ىل ذل���ك ذك����رت و���ش��ائ��ل �إع���الم 
رئي�س  �أن  �لأرب���ع���اء،  �إ�شر�ئيلية، 
بنيامني  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �ل������وزر�ء 
ن��ت��ن��ي��اه��و، ق���رر ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع 
بينها  �ل��ق��د���س،  يف  ����ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
بناء 1500 وحدة �شكنية، وذلك 
مب�����و�ز�ة �إط�����الق ����ش���ر�ح �ل��دف��ع��ة 
�ل��ث��ان��ي��ة م���ن ق���د�م���ى �لأ����ش���رى 

�لفل�شطينيني.
وق����ال����ت ت���ق���اري���ر ���ش��ح��اف��ي��ة �إن 
نتنياهو قرر خالل �جتماع عقده 
�لليلة قبل �ملا�شية  بعد منت�شف 
م���ع وزي�����ر �ل���د�خ���ل���ي���ة، غ��دع��ون 
�����ش����اع����ر، دف�������ع خم����ط����ط ل���ب���ن���اء 
1500 وحدة �شكنية جديدة يف 
م�شتوطنة رمات �شلومو يف �شمال 
�لقد�س �ل�شرقية، ومنح ت�شاريح 

بن�شبة  قائمة  �شقق  بتو�شيع  بناء 
%50، و�إيد�ع خطة لبناء مركز 
�شلو�ن،  حي  مدخل  عند  �شياحي 
��شم  �لإ�شر�ئيليون  عليه  يطلق 

مدينة د�وود .
وك���ذل���ك ق���رر ن��ت��ن��ي��اه��و و���ش��اع��ر، 
خ��ط��ة لإق����ام����ة ح��دي��ق��ة وط��ن��ي��ة 
ب��ال��ق��د���س �ل�����ش��رق��ي��ة ويف �جل��ه��ة 

�ل�شرقية من �جلامعة �لعربية.

•• عوا�شم-وكاالت:

�ل�شورية  �ملعار�شة  مقاتلي  �إن  �لأرب��ع��اء  ���ش��ام  �شبكة  ق��ال��ت 
�ل�شابعة  كامل منطقة �جلزيرة  على  �ل�شيطرة  متكنو� من 
عنا�شر جي�س  �ن�شحاب  �إىل  �أدى  �لوعر بحم�س، مما  بحي 
�جلي�س  بني  عنيفة  ��شتباكات  ت��دور  حني  يف  منها،  �لنظام 
�ل�شوري �حلر و�جلي�س �لنظامي مبنطقة خان �ل�شيح بريف 

دم�شق.
و�أو���ش��ح��ت �مل�����ش��ادر ذ�ت��ه��ا �أن ع���دد� م��ن �لقتلى و�جل��رح��ى 
�شقطو� جر�ء ق�شف قو�ت �لنظام للحي �لوعر، م�شيفة �أن 

ق�شفا مدفعيا ��شتهدف بلدة �لغنطو بريف حم�س.
وتلة  �ل�شالم  �أوت��و���ش��رت�د  على  ��شتباكات  ج��رت  �لأث��ن��اء  يف 
�لكابو�شية وحميط �لفوج 137 مبنطقة خان �ل�شيح بريف 
دم�شق، و���ش��ط �ن���دلع ن���ري�ن ك��ب��رية د�خ���ل �ل��ف��وج مبنطقة 
ومدفعي  �شاروخي  ق�شف  مع  تز�منا  �ل�شالم،  �أوتو�شرت�د 

��شتهدف �ملنطقة ذ�تها.
وكان ريف دم�شق قد �شهد �أم�س ق�شفا بر�جمات �ل�شو�ريخ 
�ل�شام  ومع�شمية  يربود  مدن  ��شتهدف  �لثقيلة،  و�ملدفعية 
�ل�شرقية،  بالغوطة  و�لزبد�ين ودوم��ا وع��دة مناطق  ود�ري��ا 

كما وقعت ��شتباكات مبدينة د�ريا.

يف  جرحو�  �لأ�شخا�س  من  ع��دد�  �أن  �إىل  �لنا�شطون  و�أ���ش��ار 
�لق�شف باملدفعية و�لهاون على مدينة دوما بريف دم�شق.

وبالعا�شمة �ل�شورية، ذكر نا�شطون �أن عدد� من �لأ�شخا�س 
�ملالكي و�شط  �أ�شيبو� ج��ر�ء �شقوط قذيفة ه��اون على حي 

�لعا�شمة دم�شق.
يف �لأثناء، �غتال جمهولون نا�شطا �إعالميا يف حلب �شمال 
���ش��وري��ا، وف���ق م��ا ذك���ر �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حل��ق��وق �لإن�����ش��ان 

ونا�شطون.
وقال �ملر�شد �غتال م�شلحون جمهولون �لنا�شط �لإعالمي 
�أدى �ىل  �لنار عليه من قنا�شة مما  باإطالق  حممد �شعيد 

��شت�شهاده .
يف غ�شون ذلك مت �ج��الء ح��و�ىل 800 مدين من �لن�شاء 
�لو�قعة  �ل�شام  مع�شمية  مدينة  م��ن  و�مل�شنني  و�لط��ف��ال 
�شنة من قو�ت  و�ملحا�شرة منذ حو�ىل  جنوب غرب دم�شق 
با�شر�ف  �لعملية  ومت��ت  نا�شطون  ذك��ر  ما  بح�شب  �لنظام، 
�لهالل �لحمر �ل�شوري وبالتن�شيق مع �ل�شلطات �ل�شورية.

�ل��ت��اب��ع  �ل�����ش��ام  مع�شمية  مل��دي��ن��ة  �لع���الم���ي  �مل��ك��ت��ب  و�ورد 
�مل�شلحة على �شفحته على في�شبوك �ن �لهالل  للمعار�شة 
�ل�����ش��ام  م��ن مع�شمية  م���دين   800 ب��اج��الء  ق���ام  �لأح���م���ر 
من  ��شتثناء  دون  �لأط���ر�ف  جميع  فيها  ت�شارك  عملية  يف 

معار�شة ممثلة بائتالف )�لوطني لقوى �لثورة و�ملعار�شة 
. و�و���ش��ح �ن  �ل���دويل  �ل��ن��ظ��ام �ىل �ملجتمع  �ل�����ش��وري��ة( �ىل 
�لجالء مت من �ملدخل �لغربي للمدينة )حاجز �لكيمياء( 
على  و�ف��ق��ت  �ملعار�شة  �ن  �ملكتب  ع��ن  �ل�شادر  �لبيان  وق��ال 
هذ� �لجالء على م�ش�س ونعلم �ملخاطر �لتي حتدق باأهلنا 
ن�شتودعهم  �ن  �شوى  لنا خيار  ي��رتك  �خل��ارج��ني، ولكن مل 

�هلل .
و��شار �ىل �ن �لنازحني �شينقلون �ىل خميمات �عدها �لنظام 
م�شبقا باتفاق مربم مع �لهالل �لأحمر يف �شاحية قد�شيا 

غرب �لعا�شمة.
�خرج  �لول-�ك��ت��وب��ر عملية مماثلة  ت�شرين   12 ومت��ت يف 
 19 ويف  �ل�شام  مع�شمية  م��ن  م��دين  �لف  ثالثة  خاللها 
ت�شرين �لول-�كتوبر، طالبت م�شوؤولة �لعمليات �لن�شانية 
يف �لمم �مل��ت��ح��دة ف���ال���ريي �م���و����س ب��وق��ف لط����الق �ل��ن��ار 
يف  �ملحتجزين  �ملدنيني  لنقاذ  ف��وري  �ن�شاين  ممر  و�قامة 

�ملع�شمية.
و��شارت �ىل ��شتمر�ر وجود حو�ىل ثالثة �آلف �آخرين من 
�ملدنيني يف �ملدينة، د�عية كل �لطر�ف �ىل �ل�شماح بو�شول 
�ملنظمات �لن�شانية بهدف �جالء من تبقى وتقدمي �لدوية 
و�لعناية �ل�شرورية يف هذه �ملنطقة �لتي ت�شتد فيها �ملعارك 

اإ�صرائيل تفرج عن 26 اأ�صريًا فل�صطينيًا وتقر م�صتوطنات جديدة 

عبا�س: لن نربم اأي اتفاق وهناك اأ�سري واحد وراء الق�سبان
قيادة  من  اأمريكية  حتذيرات 
املالكي العراق نحو حرب اأهلية

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

�ل�شيوخ  �أع�شاء من جمل�س  حّذر 
�أوباما،  بارك  �لرئي�س  �لأمريكي 
�لعر�قي،  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أن  م��ن 
ن�����وري �مل���ال���ك���ي، ق���د ي���ك���ون ي��ق��ود 

بالده �إىل حرب �أهلية جديدة.
ون��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل �إع����الم �أم��ريك��ي��ة 
�لأرب�������ع�������اء، ع����ن ر����ش���ال���ة ب��ع��ث��ه��ا 
�مل�����ش��وؤول��ون يف جل��ن��ت��ي �ل�����ش��وؤون 
جمل�س  يف  و�خلارجية  �لدفاعية 
�ل�����ش��ي��وخ، �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ان ك��ارل 
ل���ي���ف���ني، وروب���������رت م��ي��ن��ي��ن��دي��ز، 
و�جل����م����ه����وري����ون ب�����وب ك����ورك����ر، 
وج��ي��م�����س �إن�����ه�����وف، ول��ي��ن��د���ش��ي 
غر�هام، �إىل �أوباما، �أن �شوء �إد�رة 
لل�شيا�شة  �ملالكي  �ل���وزر�ء  رئي�س 
موجة  ع��ودة  يف  ت�شاهم  �لعر�قية 

�لعنف �جلديدة .
حكومة  �أن  �لر�شالة  يف  و�عتربو� 
�ل�شيئة  لل�شيطرة  تخ�شع  �ملالكي 
لإي�����ر�ن، ك��م��ا �ع��ت��ربو� �أن �إ���ش��اءة 
م���ع���ام���ل���ة �حل����ك����وم����ة ل��ل��ط��ائ��ف��ة 
�ل�������ش���ن���ي���ة ت����دف����ع �لأق����ل����ي����ة ن��ح��و 
�ل��ت��ط��رف، وح����ذرو� م��ن �أن ه��ذه 
دفعت  �لتي  هي  نف�شها  �لظروف 
�ل��ع��ر�ق نحو �حل���رب �لأه��ل��ي��ة يف 
�ل��ع��ق��د �لأخ����ري ، م��ت��خ��وف��ني من 
عينه  �مل�����ش��ري  �ل���ع���ر�ق  ي��ل��ق��ى  �أن 

جمدد�ً.
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الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

�ملوقع �للكرتوين�لربيد �للكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
�لنفط و�ل��غ��از.  �لعاملية يف جم��ال  �ل�����ش��رك��ات  �أ���ش��ه��ر  م��ع��د�ت وخ��دم��ات 
وخ�شو�شا حلول �لقيا�س و�لعد�د�ت و�أنظمة �لتحكم و�لأجهزة �لدقيقة 
و�مل�شخات، �ىل تركيب و�شيانة �لبنية �لتحتية لل�شبكات و�أنظمة �لأمان 

تغطي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لال�شتف�شار �لت�شالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي
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حممد بن را�سد ي�ستعر�س مع اأمري قطر العالقات الأخوية بني البلدين

اكد ان العالقات بني اأبناء ودول اخلليج العربية متاأ�صلة ووثيقة ومتينة 

حممد بن زايد ي�ستعر�س مع اأمري قطر العالقات الثنائية وامل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  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 ثاين  �أخ��اه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم بن حمد بن خليفة  ظهر �م�س 
�أمري دولة قطر و�لوفد �ملر�فق. و رحب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم بزيارة �أمري قطر �إىل �لدولة موؤكد� �شموه عمق �لعالقات 
�لأخوية �لتي جتمع �ل�شعبني �ل�شقيقني و�ل�شالت �لإجتماعية و�لثقافية 
�لتي تربط بينهما يف �إطار �لقيم و�لعاد�ت و�لتاريخ �مل�شرتك. وجرى خالل 

�آل مكتوم رئي�س هيئة دبي  �أحمد بن �شعيد  �شوؤون �لرئا�شة و �شمو �ل�شيخ 
للطري�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت و�شمو �ل�شيخ من�شور 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل حممد �إبر�هيم �ل�شيباين مدير عام 
ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم دبي و معايل �لفريق �شاحي خلفان نائب رئي�س 
�ل�شرطة و�لأمن �لعام يف دبي و معايل �لفريق م�شبح بن ر��شد �لفتان مدير 
مكتب �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
و �شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي 
�إىل جانب عدد من �أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء و�أعيان �لبالد وكبار �مل�شوؤولني 
�لظاهري  �شيف  ر��شد  جمعة  وع�شكريني..و�شعادة  مدنيني  من  �لدولة  يف 

و�شبل  وقطر  �لإم����ار�ت  دول��ت��ي  ب��ني  �لأخ��وي��ة  �لعالقات  ��شتعر��س  �للقاء 
ب��اخل��ري على  ي��ع��ود  �ل�شعد مب��ا  ك��اف��ة وع��ل��ى خمتلف  �مل��ي��ادي��ن  تعزيزها يف 
�لعربية.  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  دول  و�شعوب  �ل�شقيقني  �ل�شعبني 
ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �للقاء..�شمو  ح�شر 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن  عهد دبي و�شمو 
�ملالية و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
ومعايل حممد �أحمد �ملر رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�لفريق �شمو 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

�شفري �لدولة لدى دولة قطر. كما ح�شر �للقاء..�لوفد �ملر�فق ل�شمو �أمري 
م�شاعد  ث��اين  �آل  خليفة  بن  حمد  بن  حممد  �ل�شيخ  وي�شم..�شعادة  قطر 
مدير مكتب رئي�س جمل�س �لوزر�ء لل�شوؤون �لدولية و�شعادة �لدكتور خالد 
بن  جا�شم  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شعادة  و  �خلارجية  وزي��ر  �لعطية  حممد  بن 
�آل ثاين وزير �لقت�شاد و�لتجارة و �شعادة �ل�شيد �شالح بن غامن  حممد 
�لعثمان �شفري  �ل�شباب و�لريا�شة ومعايل عبد�هلل بن حممد  �لعلي وزير 
�آل  دولة قطر لدى �لدولة. و�أق��ام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
مكتوم ماأدبة غد�ء تكرميا ل�شيف �لبالد و�لوفد �ملر�فق ح�شرها عدد من 

�ل�شيوخ و�لوزر�ء و�أعيان �لبالد وكبار �مل�شوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

بحث �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
بن  متيم  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مع  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�لتي  �لثنائية  �لعالقات �لخوية  �ل�شقيقة  دولة قطر  �أمري  �آل ثاين  حمد 
�شوء  يف  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  و�آف���اق  �ل�شقيقني  و�ل�شعبني  �لبلدين  ت��رب��ط 

�حلر�س �ملتبادل على تنميتها وتطويرها يف كافة �ملجالت.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شمو ويل عهد �أبوظبي م�شاء �م�س بق�شر �لمار�ت 

�شمو �أمري قطر و�لوفد �ملر�فق �لذي يزور �لبالد حاليا.
بلده  �أم��ري قطر يف  ب�شمو  �للقاء  �أبوظبي يف بد�ية  ورح��ب �شمو ويل عهد 
�شعادته  عن  ..و�أع���رب  �أهله  وب��ني  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لثاين 
بهذه �لزيارة �لتي تاأتي يف �طار توثيق �لعالقات وتعزيز �لتعاون بني دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودولة قطر متمنيا �شموه لقطر مزيد من �لتقدم 

ول�شعبها كل رفعة وعزة و�زدهار.
�آليات  تفعيل  �شبل  وبحث  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  ��شتعر��س  �للقاء  وت��ن��اول 
و�أو�شع  �أرح��ب  �آف��اق  �ل�شقيقني وتنميتها ودفعها �ىل  �لبلدين  �لتعاون بني 
من �لتعاون �ملثمر و�لبناء حتقيقا لتطلعات �ل�شعبني �ل�شقيقني ومبا يعود 
باخلري و�لزدهار على دولة �لإمار�ت وقطر ويخدم م�شاحلهما �مل�شرتكة 

يف �طار �مل�شرية �خلرية ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.
�آل نهيان �ن �لعالقات بني  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  و�أك��د �لفريق 
من  قوتها  ت�شتمد  ومتينة  ووثيقة  متاأ�شلة  �لعربية  �خلليج  ودول  �أب��ن��اء 
�جلذور �لعميقة لالإرث �لتاريخي �مل�شرتك وقيم �لخوة و�لعاد�ت �لعربية 
قادتها  بحكمة  ق��وة  و�شتزد�د  كذلك  �شتظل  �نها  �شموه  ..م��وؤك��د�  �لأ�شيلة 

وتعاونهم ومبا حبا �هلل عز وجل �شعوبها من و�شائج �لقربى و�ملحبة.
�لتن�شيق و�لتكامل �شرورة ق�شوى يف  �لعايل من  �مل�شتوى  �ن  وقال �شموه 

و�لريا�شة  �ل�شباب  وزير  �لعلي  غامن  بن  �شالح  �ل�شيد  و�شعادة  �خلارجية 
و�شعادة �ل�شيخ �حمد بن جا�شم بن حممد �آل ثاين وزير �لقت�شاد و�لتجارة 
�آل ثاين مدير مكتب �شمو  و�شعادة �ل�شيخ خالد بن خليفة بن عبد�لعزيز 
�أمري قطر و�شعادة �ل�شيخ حممد بن حمد بن خليفة �آل ثاين م�شاعد مدير 
مكتب رئي�س جمل�س �لوزر�ء لل�شوؤون �لدولية ومعايل عبد�هلل بن حممد 
�لفهيد  نا�شر  بن  حممد  و�شعادة  �لدولة  لدى  قطر  دول��ة  �شفري  �لعثمان 

�لهاجري مدير �إد�رة �لدر��شات و�لبحوث بالديو�ن �لأمريي.
�أمري دولة  �آل ثاين  وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم بن حمد بن خليفة 
ت�شتغرق  للدولة  ر�شمية  زي���ارة  يف  �م�س  �ل��ب��الد  و�شل  ق��د  �ل�شقيقة  قطر 
يومني.. يجري خاللها مباحثات ر�شمية مع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  بن ر��شد 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق  �هلل  رع��اه 
م�شتقبلي  وكان يف مقدمة  �مل�شلحة.  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�شمو �أمري قطر و�لوفد �لر�شمي �ملر�فق له لدى و�شوله مطار �لرئا�شة يف 

�أبوظبي �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان. 
�آل ثاين مر��شم  �ل�شيخ متيم بن حمد بن خليفة  �ل�شمو  وج��رت ل�شاحب 
وعزفت  �مل��ط��ار  �أر����س  على  م�شتقبليه  كبار  �شافح  حيث  ر�شمية  ��شتقبال 
لدولة  �لوطني  و�ل�شالم  قطر  لدولة  �لأم��ريي  �ل�شالم  �ملو�شيقية  �لفرقة 
�لتي  �ل�شرف  حر�س  من  ثلة  ��شتعر�س  بعدها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
��شطفت حتية ل�شموه ير�فقه �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان. كما 
كان يف ��شتقبال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم بن حمد بن خليفة �آل ثاين .. 
�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني و �لفريق �شمو 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

ظل �لظروف �لتي متر بها �ملنطقة مبا يحقق لالإمار�ت وقطر و�شائر دول 
�خلليج �لعربية �ل�شتقر�ر و�لتنمية �ملن�شودتني.

كما �كد �شموه متانة �لعالقات �لأخوية �ملتميزة �لقائمة بني دولة �لإمار�ت 
وق��ط��ر ..م�����ش��ري� �ىل �ن ه���ذه �ل��ع��الق��ات ت�����ش��وده��ا روح �لأخ�����وة و�مل��ح��ب��ة 

و�لتعاون.
و�آخر  �لق�شايا  �أب��رز  �ل��ر�أي حول  وتبادل  �لت�شاور  �للقاء  كما جرى خالل 

�مل�شتجد�ت على �ل�شاحتني �لإقليمية و�لدولية.
و�أبدى �شاحب �ل�شمو �أمري قطر �شعادته بهذه �لزيارة ..معربا عن خال�س 
و�شعبا  قيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  وتقديره  �لأخوية  م�شاعره 
قيادة �شاحب  و�لزده���ار يف ظل  و�لتقدم  �لعزة  لهما مزيد� من  ..متمنيا 

�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة)حفظه �هلل(.
�لأخ��وي��ة  �لعالقات  ث��اين  �آل  حمد  ب��ن  متيم  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك���د 
�ل��ق��ط��ري و�ل�شعب �لإم��ار�ت��ي  ت��رب��ط ب��ني �ل�شعب  �ل��ت��ي  �ل��ق��رب��ى  و���ش��الت 
�لعربية  �لو�حد لدول �خلليج  �إميانه وقناعته بامل�شري  ..وعرب �شموه عن 

مما يقت�شي �ملزيد من �لتعاون و�لتو��شل و�لتن�شيق �مل�شرتك.
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �للقاء  ح�شر 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ومعايل �لدكتور �أنور بن حممد 
�لطاير  بن حميد  لل�شوؤون �خلارجية ومعايل عبيد  �لدولة  وزير  قرقا�س 
�ل�شمو  �ملر�فقة ل�شاحب  �ل�شرف  بعثة  رئي�س  �ملالية  لل�شوؤون  �لدولة  وزير 
�أمري قطر ومعايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز �ل�شئون �لتنفيذية 
و�شعادة  �بوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن  وكيل  �مل��زروع��ي  مبارك  حممد  و�شعادة 

جمعة ر��شد �شيف �لظاهري �شفري �لدولة لدى دولة قطر.
كما ح�شره من �جلانب �لقطري �شعادة �ل�شيخ حمد بن ثامر �آل ثاين رئي�س 
�ملوؤ�ش�شة �لقطرية لالإعالم و�شعادة �لدكتور خالد بن حممد �لعطي�ة وزير 

�شوؤون �لرئا�شة ومعايل عبيد بن حميد �لطاير وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية 
رئي�س بعثة �ل�شرف وعدد من كبار �مل�شوؤولني يف �لدولة و�شعادة جمعة ر��شد 

�شيف �لظاهري �شفري �لدولة لدى دولة قطر. 
��شرت�حة  قاعة  �ىل  قطر  دول��ة  �أم��ري  �أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  و��شطحب 
كبار �لزو�ر حيث رحب �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لثاين  بلده  �آل ثاين يف  �ل�شيخ متيم بن حمد بن خليفة  �ل�شمو  ب�شاحب 

دولة �لمار�ت وتبادل �لأحاديث �لأخوية و�لودية. 
بن  �ل�شيخ حمد  �شعادة  ي�شم  ر�شمي  وف��د  دول��ة قطر  �أم��ري  �شمو  وي��ر�ف��ق 
ثامر �آل ثاين رئي�س �ملوؤ�ش�شة �لقطرية لالإعالم و�شعادة �لدكتور خالد بن 
حممد �لعطية وزير �خلارجية و�شعادة �ل�شيد �شالح بن غامن �لعلي وزير 
�ل�شباب و�لريا�شة و�شعادة �ل�شيخ �أحمد بن جا�شم بن حممد �آل ثاين وزير 
�لقت�شاد و�لتجارة و�شعادة �ل�شيخ خالد بن خليفة بن عبد�لعزيز �آل ثاين 
مدير مكتب �شمو �أمري قطر و�شعادة �ل�شيخ حممد بن حمد بن خليفة �آل 
ثاين م�شاعد مدير مكتب رئي�س جمل�س �لوزر�ء لل�شوؤون �لدولية ومعايل 
عبد�هلل بن حممد �لعثمان �شفري دولة قطر لدى �لدولة و �شعادة حممد 
�لديو�ن  يف  و�لبحوث  �لدر��شات  �إد�رة  مدير  �لهاجري  �لفهيد  نا�شر  بن 
�لأم��ريي. و�أدىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة 
قطر لدى و�شوله �لدولة بت�شريح قال فيه ي�شعدين �أن �أقوم بزيارة بلدي 
�لثاين دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شقيقية معرب� عن خال�س �ملودة 
خليفة  �ل�شيخ  �لأخ  �ل�شمو  �شاحب  لرئي�شها  �لقطري  و�ل�شعب  �أكنها  �لتي 
بن ز�يد �آل نهيان و�شعب �لإمار�ت �لكرمي و�شتتيح لنا هذه �لزيارة فر�شة 
طيبة لتبادل �لر�أي و�لت�شاور حول �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك ويف كل 
ما من �شاأنه �أن ي�شهم يف تعزيز �أو��شر �لأخوة �لوطيدة وعالقات �لتعاون 
بني بلدينا و�شعبينا �ل�شقيقني ملا فيه خريهما �أ�شاأل �هلل تعاىل �أن يجمعنا 

د�ئما على �خلري .

ال�سفارة امل�سرية: زيارة امل�ست�سار عديل من�سور لالإمارت توؤ�س�س لأطر ا�سرتاتيجية ثابتة بني البلدين 

مواقف تفتتح مركزًا جديدًا خلدمة العمالء يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي عن �فتتاحها مركز� جديد� خلدمة عمالء مو�قف فرع �إلكرت� �لذي يقع على مقربة 
�أبوظبي  �إلكرت� مع �شارع بني يا�س �ملعروف ب�شارع �لنجدة يف مدينة  من تقاطع �شارع ز�يد �لأول �ملعروف ب�شارع 
وي�شتقبل �لعمالء من �ل�شاعة 8 �شباحا حتى 8 م�شاء من �ل�شبت �إىل �خلمي�س. وتن�شجم خطوة �فتتاح مركز خدمة 
�لعمالء �جلديد مع �لإ�شرت�تيجية �ل�شاملة ملو�قف و�لر�مية �إىل توفري مر�كز خدمة فعالة تتيح للعمالء �حل�شول 
و�أ�شئلتهم بطريقة فعالة  ��شتف�شار�تهم  �لرد على  �لتي تقدمها مو�قف مع فر�شة  �لي�شر على �خلدمات  مبنتهى 
وب�شرعة من قبل موظفني ذوو خربة عالية يف خدمة �لعمالء كما �شيقدم �ملركز �جلديد خدمات �حل�شول على 
ت�شاريح �ل�شكان و�لبطاقات �ملدفوعة م�شبقا بالإ�شافة �إىل �شد�د خمالفات مو�قف وتلقي �لقرت�حات و�ل�شكاوى 
وتتوفر حاليا �شبعة مر�كز خلدمة �لعمالء لتقدمي �لدعم و�ملعلومات �ملطلوبة ل�شتخر�ج ت�شاريح �ملو�قف و�لإجابة 

على ��شتف�شار�ت و�قرت�حات �لعمالء . 

�لإطار �لتعاون �لإمار�تي �� �مل�شري وهي �أول �تفاقية م�شرية عربية منذ 
�لإم���ار�ت حلزمة منح متويلية  و�لتي تت�شمن تقدمي  30 يونيو  ث��ورة 
وم�شاعد�ت �قت�شادية بقيمة 4.9 مليار دولر منها مليار دولر �أودعت 
تزويد  ��شتمر�ر  �لتفاقية  ت�شمن  كما  �مل�شري..  �مل��رك��زي  �لبنك  ل��دى 
�شولر  طن  �أل��ف   70 بنحو  �لبرتولية  و�مل���و�د  بالطاقة  مل�شر  �لإم���ار�ت 
مي�شرة  م�شرفية  بت�شهيالت  �ل��ق��ادم  �ل��ع��ام  م��ن  ب��د�ي��ة  �شهريا  وبنزين 
بخالف �لكميات �لتي تقوم �لإمار�ت بتزويد م�شر بها حاليا منذ �شهر 
بنهاية عام  �إطار منحة بقيمة مليار دولر وت�شتكمل  �ملا�شي ويف  يوليو 
2013 وكذلك بناء �لمار�ت 25 �شومعة قمح ب�شعة تخزين 60 �ألف 
فور  طن  مليون   1.5 �شتبلغ  �إجمالية  تخزين  وبطاقة  لل�شومعة  طن 
��شتكمال بناء هذه �ل�شو�مع هذ� بال�شافة �ىل �لعديد من �مل�شروعات 

�لتنموية �لكربى �لتي ت�شمنتها �لتفاقية.. مو�شحا �ن من �أهم مميز�ت 
هذه �لتفاقية �أنها و�شعت �آليات �لتعاون �مل�شتقبلي بني �لبلدين.

�أن  �أو�شح  30 يونيو..  �ل�شيا�شي �لمار�تي مل�شر بعد ثورة  �لدعم  وعن 
هذ� �ملوقف �لتاريخي جتلى يف مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
�مل�شرية  بالقيادة  بالت�شال  �لدولة )حفظه �هلل(  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد 
�جلديدة.. معربا لها عن عزم �لإمار�ت �لوقوف �إىل جانب م�شر ودعم 
�شرعية مطالب �شعبها وتال ذلك قيام وفد �إمار�تي رفيع �مل�شتوى بزيارة 
�أجمع  للعامل  توؤكد  وعلنية  �شجاعة  �إمار�تية  �شيا�شية  ر�شالة  يف  م�شر 
�نحياز �لإمار�ت �ملطلق ملا قام به جي�س م�شر �لعظيم من تلبية ملطالب 
دوره��ا  �إىل  م�شر  يعيد  ح�شاري  م��دين  نظام  �إقامة  يف  �مل�شري  �ل�شعب 

�لعروبي و�لإقليمي و�لعاملي من جديد.

�مل�شرتكة خا�شة يف ظل ما متوج به  �أمنهما وم�شاحلهما  �حلفاظ على 
�لعمل  حتمية  ت�شتوجب  ودولية  و�إقليمية  د�خلية  خماطر  من  �ملنطقة 
�لثنائي  �ل��ع��رب��ي  �ل��ت��ع��اون  �أرك����ان ورك��ائ��ز  �مل��رح��ل��ة على تر�شيخ  يف ه��ذه 

و�مل�شرتك.
و�أك��د �ن توقيت زي��ارة �مل�شت�شار عديل من�شور بعد زي��ارة �لدكتور حازم 
�لبباليى رئي�س جمل�س �لوزر�ء �مل�شري لدولة �لمار�ت دليل و��شح على 
مدى ما حتظى به دولة �لمار�ت من �هتمام كبري لدى �لقيادة �مل�شرية 
و�أي�شا ملا يتمتع به �لدور �لمار�تي من تاأثري فاعل يف جمريات �لأحد�ث 

�لأقليمية و�لدولية.
وعن حا�شر وم�شتقبل �لعالقات بني �لمار�ت وم�شر.. قال عبد�لفتاح 
�تفاقية  �أ�شفرت عن توقيع  �لببالوي لالإمار�ت  �لدكتور حازم  زيارة  �ن 

•• اأبوظبي-وام:

�مل�شت�شار  �لرئي�س  فخامة  زي��ارة  �ن  �أبوظبي  يف  �مل�شرية  �ل�شفارة  �أك��دت 
عديل من�شور رئي�س جمهورية م�شر �لعربية �ملوؤقت �ىل دولة �لإمار�ت 
للموقف  �شكر وتقدير  و�شعبا من  تكنه م�شر حكومة  تعبري� عما  تاأتي 
�لتاريخي للقيادة �لمار�تية �لر�شيدة و�لد�عم �شيا�شيا و�قت�شاديا مل�شر 
بعد ثورة 30 يونيو وم�شاندة �إر�دة �ل�شعب �مل�شري وموؤ�زرته يف مو�جهة 

ما مير به حاليا من �شعوبات �قت�شادية خمتلفة.
وقال �مل�شت�شار �لإعالمي بال�شفارة �مل�شرية باأبوظبي �شعيب عبد�لفتاح 
يف بيان �م�س �ن �لزيارة توؤ�ش�س لأطر ��شرت�تيجية ثابتة على طريق دفع 
ت�شمن  �آف��اق م�شتقبيلة  �ىل  �ل�شقيقني  �لبلدين  �لثنائية بني  �لعالقات 

الرئي�س امل�سري يزور
 �سريح ال�سيخ زايد 

••  ابوظبي-وام:

قام فخامة �لرئي�س �مل�شت�شار عديل من�شور رئي�س جمهورية م�شر �لعربية 
�آل  �ل�شقيقة �ملوؤقت �م�س بزيارة �شريح �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
نهيان طيب �هلل ثر�ه ر�فق فخامته و�لوفد �ملر�فق خالل زيارته �ل�شريح 
معايل �لدكتور هادف بن جوعان �لظاهري وزير �لعدل رئي�س بعثة �ل�شرف 

�ملر�فقة وعدد من �مل�شوؤولني يف �لدولة.
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  روح  على  �لفاحت����ة  �جلمي���ع  وق����ر�أ 
نهيان رحمه �هلل د�عني �ملوىل عز وجل �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه 

ف�شيح جناته على ما قدمه لوطنه و�شعبه و�أمته من خري و�أعمال جليلة.
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بيئة و�سرطة ال�سارقة ت�سادران اأجهزة حمظورة ل�سيد الكروان املهدد بالنقرا�س
•• ال�شارقة-وام:

�شادرت هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعة يف �ل�شارقة بالتعاون مع 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة خالل �لأ�شبوع �جلاري..ثمانية 
�لو�شطى  �ملنطقة  يف  �ل��ك��رو�ن  ط��ائ��ر  ل�شيد  حم��ظ��ورة  �أج��ه��زة 
�ل��ت��اب��ع��ة لإم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة. ومت���ت ع��م��ل��ي��ات �مل�����ش��ادرة م��ن قبل 
�شرطة  مع  بالتعاون  �لبيئة  لهيئة  �لتابعني  �لبيئيني  �ملفت�شني 
�ل�شارقة وفق �لقانون �لحت��ادي رقم 24  ل�شنة 1999 ب�شاأن 
حماية �لبيئة وتنميتها و�لذي يحظر ��شتخد�م مثل هذ� �لنوع 
�ل��ك��رو�ن  ط��ري  وخا�شة  �لطيور  �شيد  �لأج��ه��زة يف عمليات  م��ن 
بليغة  �أ�شر�ر  ذلك  على  يرتتب  مما  بالإنقر��س  �ملهدد  �ملهاجر 

يعترب من �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية لهيئة �لبيئة من خالل قانون 
�شاحب  ع��ن  �ل�شادر  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  �إن�شاء 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة ومبوجب �ملادة �خلام�شة من �لقانون فاإن 
ب�شوؤون  وتعنى  حمليا  �ملخت�شة  �لبيئية  �ل�شلطة  ت�شكل  �لهيئة 
�لبيئة و�حلياة �لفطرية يف �ل�شارقة . و�أ�شادت �ل�شويدي بتعاون 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة �لكبري يف حماية �لبيئة .. د�عية 
�جلمهور بالإبالغ �لفوري عن �أي خمالفات يف حق �لبيئة �لربية 
�أو �لبحرية مثل م�شاهدة �ملمار�شات �خلاطئة �لتي يخالف عليها 
�لقر�ر �لإد�ري للمجل�س �لتنفيذي رقم  9  ل�شنة 2012 ب�شاأن 

منع �لتدهور �لبيئي.

�شيف  هنا  وق��ال��ت  �ل��ط��ي��ور.  �شلوك  يف  وتغيري�  �ل��ربي��ة  بالبيئة 
�ل�شارقة  يف  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  رئي�س  �ل�شويدي 
من  هو  �لكرو�ن  �شيد  جهاز  �ملنا�شبة..�إن  بهذه  لها  ت�شريح  يف 
�لأجهزة �ملحظورة يف دولة �لإمار�ت حيث يقوم �جلهاز باإ�شد�ر 
�أ�شو�ت ت�شبه وحتاكي متاما �أ�شو�ت طيور �لكرو�ن لتنجذب من 
م�شافات بعيدة وت�شتقر يف �أماكن تو�جد �جلهاز في�شهل �شيدها. 
و�أ�شارت �إىل �أن �لهيئة تبذل كل جهودها ملكافحة �ل�شيد �جلائر 
حظر  �إىل  �ملهاجرة..�إ�شافة  �لبحرية  �أو  �لربية  للطيور  �شو�ء 
بغر�س  وخد�عها  للطيور  �مل�شللة  و�ملعد�ت  �لأجهزة  ��شتخد�م 
�أح��د  ي�شكل  �ملهاجرة  �لطيور  على  �حل��ف��اظ  �أن  و�أك���د  �شيدها. 
ق�شايا �حلفاظ على منظومة �لتنوع �حليوي يف �لدولة و�لذي 

�سيف بن زايد يكرم ثالثة مراكز �سرطة متميزة

احل�صول على موافقة الإدارات املخت�صة للقيام بعمليات �صحب املياه اإلزامي 

بلدية مدينة اأبوظبي تطور دلياًل لعمليات �سحب )نزح( املياه اجلوفية يف املدينة 

تفاعل كبري من املواطنني يف ملتقى الغربية الأول يف مدينة ليوا 

�لعمل  ل��الرت��ق��اء مب�شتوى  و�لأم��ن��ي��ة  �ل�شرطية  �لأج��ه��زة  ب��ني  و�ل��ت�����ش��اور 
�ل�شرطي و�لأمني. يذكر �أن فوز �ملر�كز �ل�شرطية باملر�كز �لثالثة �لأوىل 
�لأ�شبوعية  �ل��ت��ق��اري��ر  ح�شب  �لأم��ن��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  �إد�رة  تقييم  وف��ق  ج��اء 
ومعايري �لتقييم �ملختلفة . ح�شر �لتكرمي �لفريق �شيف عبد�هلل �ل�شعفار 
�لعام  �لأم���ني  �لنعيمي  خلريباين  نا�شر  و�ل��ل��و�ء  �لد�خلية  وز�رة  وك��ي��ل 
حممد  و�ل��ل��و�ء  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب 
�أبوظبي  ب�شرطة  �ل�شرطية  �لعمليات  ع��ام  م��دي��ر  �مل��ن��ه��ايل  �لعو�شي  ب��ن 
و�لعميد علي خلفان �لظاهري مدير عام �شوؤون �لقيادة ل�شرطة �أبوظبي 
و�لعميد عمري �ملهريي نائب مدير عام �لعمليات �ل�شرطية و�لعميد مكتوم 
�ل�شريفي مدير مديرية �شرطة �لعا�شمة و�لعميد حمد عجالن �لعميمي 
مديرمديرية �شرطة �لعني و�لعقيد �ل�شيخ حممد بن طحنون �آل نهيان 
مدير مديرية �شرطة �ملناطق �خلارجية يف �شرطة �أبوظبي و�لعقيد �شعود 

�ل�شاعدي مدير �شكرتارية مكتب �شمو �لوزير.

•• اأبوظبي-وام:

كرم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�شرطية متميزة هي مركز�  �أم�س ثالثة مر�كز  �لد�خلية يف مكتبه  وزير 
م�شفح ومدينة خليفة �أ يف �أبوظبي ومركز �ملربعة يف �لعني حل�شولها على 
.. و�شلم   2012 لعام  �ل�شاملة  �ل�شرطة  �لأوىل يف تقييم  �لثالثة  �ملر�كز 
 . �لثالثة  للمر�كز  �لتذكارية  و�ل���دروع  و�لتقدير  �ل�شكر  �شهاد�ت  �شموه 
وياأتي �لتكرمي يف �إطار تعزيز �لعمل على تطوير مفاهيم �لتميز يف �لأد�ء 
ونوعية �خلدمات. وحث �شموه على �ل�شتمر�ر يف تطبيق مفاهيم �لتميز 
ل�شرطة  �حل�شارية  �ل�شورة  يعزز من  �لعاملية مبا  �ملمار�شات  �أح��دث  وفق 
�أبوظبي  خطة  عن  �ملنبثقة  و�ملنهجيات  �ل�شرت�تيجيات  �إط��ار  يف  �أبوظبي 

 .  2030
�لتن�شيق  وترية  ورفع  �لو�حد  �لفريق  بروح  �لعمل  ب�شرورة  �شموه  ووجه 

•• املنطقة الغربية - الفجر:

�حل���ك���وم���ي���ة  �ل������دو�ئ������ر  مم���ث���ل���و  رد 
وم����وؤ�����ش���������ش����ات �ل����ق����ط����اع �خل����ا�����س 
�ل��غ��رب��ي��ة  �مل���������ش����ارك����ون يف م��ل��ت��ق��ى 
�أ�شئلة  على   2013 �لأول  �مل��ف��ت��وح 
و�ق����رت�ح����ات �مل���و�ط���ن���ني يف م��دي��ن��ة 
ليو�. و�لذي �نطلقت فعالياته م�شاء 
�أم�س �لأول ب�شالة �أفر�ح ليو� و ياأتي 
�لعامة  �لأم��ان��ة  توجيهات  على  بناًء 
�بوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  للمجل�س 
وت��ن��ظ��م��ه ب��ل��دي��ة �مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة، 
غفري  جمع  �مللتقى  فعاليات  و�شهد 
م���ن م���و�ط���ن���ي وم���و�ط���ن���ات م��دي��ن��ة 

ليو�. 
وق����د ت��ن��وع��ت �أ���ش��ئ��ل��ة وم��الح��ظ��ات 
�مل��و�ط��ن��ني ح���ول �مل��و���ش��وع��ات �لتي 
تخدم �ملنطقة و�لتي ت�شمنت �إن�شاء 
ثقافية  و�أن��دي��ة  تخ�ش�شية  ع��ي��اد�ت 
وري����ا�����ش����ي����ة وحم����ط����ة ل���ل���ح���اف���الت 
�إن�شاء  جانب  �إىل  ليو�  يف  و�لتاك�شي 
�مل��و�ط��ن��ني  ل��ط��ل��ب��ات  تن�شيق  م��ك��ت��ب 
�إىل جانب طرح عدد من �ملو�شوعات 
مم��ث��ل��و  ورد  �لأخ����������رى.  �خل���دم���ي���ة 
�لدو�ئر �حلكومية و�جلهات �خلا�شة 
على �لأ�شئلة و�ملقرتحات، و�أكدو� باأن 
بع�شها  رف��ع  �شيتم  �لطلبات  بع�س 
�إىل د�ئ����رة �ل�����ش��وؤون �ل��ب��ل��دي��ة وم��ن 
للنظر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س  �إىل  ث��م 
ف��ي��ه��ا، ووج����د �مل��ل��ت��ق��ى ق��ب��وًل ك��ب��ري�ً 
�ثنو�  �لذين  ليو�  �أه��ايل مدينة  من 
ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات �مل��ل��ت��ق��ى و�ل��ق��ائ��م��ني 
عليه ملا يهدف �إليه من تو��شل بني 

�ملو�طنني و�جلهات �خلدمية. 
ورد ممثل بلدية �ملنطقة �لغربية �أن 
باإز�لة  م�شتمر  ب�شكل  تقوم  �لبلدية 

�ل���رم���ال م��ن �ل��ط��رق ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ملقاولني كما �أن للبلدية رقم طو�رئ 
�ل�����ش��ك��اوى  ك���ل  ي��ن��ف��ذ   )993( ه���و 
�إليه ب�شكل �شريع  �لطارئة �لتي ترد 
وقيا�شي على مطالبة بع�س �حل�شور 
باإز�لة �لرمال من �لطرق �لد�خلية 
�إن�شاء حمطة  رده على  ليو�. ويف  يف 
مل�شروع قطار �لحتاد يف مدينة ليو� 
�إن م�����ش��روع  �ل��ن��ق��ل  رد مم��ث��ل د�ئ����رة 
ليو�  على  كثرية  فو�ئد  فيه  �لقطار 
وعلى كل �ملنطقة وقال هناك فر�س 
ن��وع��ني،  م��ن  للم�شروع  ����ش��ت��ث��م��اري��ة 
مرحلة  خ��الل  يف  منها  �لأول  �لنوع 
�إن�������ش���اء وت��ن��ف��ي��ذ �مل�������ش���روع و�ل���ث���اين 
بعد �لن��ت��ه��اء و�ف��ت��ت��اح �مل�����ش��روع من 
�لعمل وتقدمي  توفري فر�س  خالل 
خ���دم���ات �ل�����ش��ح��ن م���ن حم��ط��ة �إىل 
ينقل  �لقطار  �إن  �إىل  لفتاً   ، �أخ��رى 

حمولة 300 �شاحنة. 

توزيع جو�ئز على �لفائزين، م�شري�ً 
ح��د�ئ��ق عامة  �إن�����ش��اء  �شيتم  �ن��ه  �إىل 
�لغربية  باملنطقة  ح���ار�ت  وح��د�ئ��ق 
ح�����ش��ب خ��ط��ة �ل��ب��ل��دي��ة. ومت ط��رح 
م���ق���رتح ب�����ان ي���ت���م �إن���������ش����اء حم��ط��ة 
وجاء  ليو�  يف  و�لتاك�شي  للحافالت 
يجري  باأنه  حا�شماً  �لنقل  د�ئ��رة  رد 
�ل��غ��ر���س  ل��ه��ذ�  حم��ط��ة  تنفيذ  �لآن 
وي��ت��م �لن��ت��ه��اء منها ق��ري��ب��اً. وح��ول 
�رت���ف���اع ق��ي��م��ة �لأع�����الف ق���ال ممثل 
�أن  �لغذ�ئية  للرقابة  �بوظبي  جهاز 
هي  كما  �شتظل  �ملطروحة  �لكميات 
تتما�شى  ج���دي���دة  ت�����ش��ع��رية  وه���ن���اك 
عاملياً،  �لأع���الف  �أ�شعار  عرو�س  مع 
و�أ���ش��اف ب��ان ه��ن��اك م��ق��رتح لإن�شاء 
ل��الأغ��ن��ام يف  و���ش��وق  للخ�شار  ���ش��وق 
�حل�شور  من  عدد  �أو�شى  كما  ليو�. 
بتو�شعة �ل�شارع �ملوؤدي �إىل تل مرعب 
وك���ذل���ك زي������ادة �له���ت���م���ام ب��ال��ق��الع 

وتطوير خدمات �جلهات �حلكومية 
و�خل���ا����ش���ة ب��امل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة ، و 
�لط�����الع ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات �مل��ج��ت��م��ع 
�مل��ح��ل��ي و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى ح���ل ق�����ش��اي��ا 
�لبلدية  �إط����ار ح��ر���س  ، يف  �ل�����ش��ك��ان 
�مل��ن��ط��ق��ة على  �ل���ف���ع���ال يف  ودوره�������ا 
�ل���ش��ت��م��ر�ر يف دف���ع ع��ج��ل��ة �ل��ت��ط��ور 
�ل��ف��ر���س  ف���ت���ح  ج���ان���ب  �إىل  ه�����ذ�   ،
للتعبري  �لأه������ايل  �أم�����ام  و�مل���ج���الت 
مبا�شر  ملتقى  يف  متطلباتهم  ع��ن 
و�لهيئات  �جلهات  ممثلي  كل  ي�شم 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة يف �مل��ن��ط��ق��ة 

�لغربية .
وب�������د�أ �مل��ل��ت��ق��ى ب���ال�������ش���الم �ل��وط��ن��ي 
وت�������الوة �آي�������ات ع���ط���رة م����ن �ل���ذك���ر 
�حلكيم ثم �ألقى �شعادة خليفة �شامل 
�ملنطقة  بلدية  عام  مدير  �ملن�شوري 
فيها  نرحب  كلمة  بالإنابة  �لغربية 
و�أك����د ح��ر���س حكومتنا  ب��احل�����ش��ور، 

توفري  �همية  �ىل  �لبع�س  �أ�شار  كما 
مكتب تن�شيق يف مركز مت ليو� يقوم 
و�شندوق  �ملو�طنني  ب��ني  بالتن�شيق 
�ن���ه  �ل���ب���ل���دي���ة  خ��ل��ي��ف��ة. ورد مم���ث���ل 
���ش��ي��ت��م در�����ش���ة �مل��و���ش��وع م���ع ج��ه��ات 
�لخ��ت�����ش��ا���س. ك��ذل��ك �ق����رتح �ح��د 
�مل��و�ط��ن��ني ب��زي��ادة ع���دد �مل���د�ر����س يف 
للمنطقة  �لإقليمي  �ملدير  ورد  ليو� 
�لغربية �لتعليمية بان هناك فائ�س 
يف م��د�ر���س ل��ي��و� ح��ي��ث �أن ه��ن��اك 6 
مد�ر�س مفعل منها 4 فقط وتوجد 
م���در����ش���ت���ني خ���ال���ي���ت���ني يف م��ن��ط��ق��ة 

مزيرعة.
و�ق�������رتح ب��ع�����س �مل����و�ط����ن����ني ب��ع��م��ل 
ح��دي��ق��ة منزلية  لأف�����ش��ل  م�����ش��اب��ق��ة 
�لبلدية  مم��ث��ل  ورد  م��ن��زل  و�أف�����ش��ل 
م�شابقة  برنامج  لديها  �لبلدية  بان 
تنظمها  م��ن��زل��ي��ة  ح��دي��ق��ة  لأف�����ش��ل 
ب�����ش��ك��ل ���ش��ن��وي وم���ن���ذ ���ش��ن��ت��ني ومت 

و�حل�شون يف ليو�.
�ل��ت��ف��اع��ل مع  �إىل  �مل��ل��ت��ق��ى  وي���ه���دف 
�مل���و�ط���ن���ني وم�����ش��ارك��ت��ه��م يف �ت��خ��اذ 
�ل���ق���ر�ر و�ل����ش���ت���ف���ادة م���ن �أف��ك��اره��م 
�ل����ن����رية يف دع�����م ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ملنطقة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ط��وي��ر 
ي�شكل  �ملو�طن  �أن  باعتبار  �لغربية، 
حمور عملية �لتنمية وتويل مو�طن 
روؤيتها وطموحاتها لن  مع  متا�شياً 
ت�شبح �شمن �أف�شل خم�س حكومات 
يف �لعامل . كما �أن �جلهات �حلكومية 
�مللتقى  ت�����ش��ارك يف  �ل��ت��ي  و�خل��ا���ش��ة 
ت��ت��ع��اون ج��م��ي��ع��ه��ا م���ن �أج����ل خ��دم��ة 
�مل���و�ط���ن���ني ب���ه���دف حت��ق��ي��ق �ل��ر���ش��ا 
�حتياجاتهم  تلبية  خ��الل  من  �لعام 
ومقرتحاتهم و�ل�شتماع �إىل �أر�ئهم 

.
�مل�������ش���ارك���ة  دع������م  ج����ان����ب  �إىل  ه������ذ� 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى حت�شني 

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  �ل��ر���ش��ي��دة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
و�هتمام  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق 
�بوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
وم��ت��اب��ع��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
ز�ي�����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
�شبل  ت��وف��ري  على  �لغربية  �ملنطقة 

�حلياة �لكرمية للمو�طنني.
وقد مت خالل �للقاء �لرد على �أ�شئلة 
قدمو�  �لذين  �حل�شور  و�قرت�حات 
و�لق����رت�ح����ات  �لآر�ء  م���ن  �ل��ع��دي��د 
ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر  ت���ه���دف �إىل  �ل���ت���ي 
�أن ه��ن��اك  ك��م��ا   ، �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
ب��ع�����س �مل���و����ش���وع���ات و�لق����رت�ح����ات 
���ش��ي��ت��م رف��ع��ه��ا �إىل د�ئ�����رة �ل�����ش��وؤون 
�ل��ب��ل��دي��ة وم���ن ث��م رف��ع��ه��ا للمجل�س 

�لتنفيذي . 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي حالياً  بلدية مدينة  تنفذ 
توجيهي  دل��ي��ل  ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع 
ل��ع��م��ل��ي��ات ���ش��ح��ب �مل���ي���اه �جل��وف��ي��ة 
ملعلومات  م�����ش��در�ً  �لدليل  ليكون 
ع��ل��م��ي��ة وع��م��ل��ي��ة م�����ش��ت��وح��اة من 
�لأر���س  وطبيعة  �مل�شروعات  �أن��و�ع 
مل�شاعدة  وذل��ك  �أبوظبي  مدينة  يف 
بالأمر  و�ملعنية  �ملخت�شة  �جلهات 
من ��شت�شاريني ومقاولني وجهات 
حكومية وخا�شة يف تطبيق �أف�شل 
ج��ودة  ي�شمن  مب��ا  �لفنية  �ل�شبل 
تنفيذ �لأعمال ب�شكل �قت�شادي مع 
و�لأم��ان  �ل�شالمة  عو�مل  مر�عاة 
�لو�قعة  �ملجاورة  �ملن�شاآت  وحماية 
�شمن نطاق تاأثري عمليات �لنزح. 

�أك���د خ��ل��ف��ان �لنعيمي  م��ن ج��ان��ب��ه 
�ل��ب��ن��اء يف  ت��ر�خ��ي�����س  �إد�رة  م��دي��ر 
�لبلدية  �أن  �أبوظبي  مدينة  بلدية 
تتو��شل مع جميع �جلهات �ملعنية 
متطلباتها  ��شتيفاء  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د 
مب�����ا ي�������ش���م���ن ج��������ودة خم����رج����ات 
�لهتمامات  نحو  وتكييفه  �لدليل 
من  للعديد  �ملختلفة  و�ل��ت��وق��ع��ات 
هذه �جلهات ومالءمته لحتياجات 
�أو  ���ش��و�ء للمباين  �أع��م��ال �لإن�����ش��اء 
�لفلل �أو �لبنية �لتحتية �أو �ملر�فق 
من  ع��دد�ً  تباعاً  �لبلدية  و�شتنظم 
بالدليل  ل��ل��ت��ع��ري��ف  �ل��ع��م��ل  ور�����س 
وخم���رج���ات���ه وم����ر�ح����ل ت��ط��وي��ره 

لتحقيق هذه �لأهد�ف.
وح������ول �أه������م �لآث��������ار �لإي���ج���اب���ي���ة 
ل��ع��م��ل��ي��ات ����ش���ح���ب )ن�������زح �مل����ي����اه( 
�أ����ش���ار �ل��ن��ع��ي��م��ي �أن����ه ن���ظ���ر�ً ل��ق��رب 
�شطح  من  �جلوفية  �ملياه  من�شوب 
مدينة  مناطق  معظم  يف  �لأر����س 
�أب���وظ���ب���ي، ت��ع��ت��رب ع��م��ل��ي��ات �شحب 
عمليات  �أ���ش��ا���ش��ي��ا يف  ج�����زء�ً  �مل���ي���اه 
�لتحتية  و�لبنية  �لأ�شا�شات  �إن�شاء 
�لتنموية  و�مل�����ش��روع��ات  و�مل���ر�ف���ق 
هذه  معظم  وتتم  و�ل�شرت�تيجية 
�لعمليات يف طور �لإن�شاء من دورة 
ح��ي��اة �مل�����ش��روع��ات ون���ظ���ر�ً ل��ت��اأث��ري 
�لأر���س وعمق �حلفر على  طبيعة 
و�متد�د  �ملياه  �شحب  �أعمال  تكلفة 
نطاق تاأثري عمليات �ل�شحب لعدة 
مئات من �لأمتار يف بع�س �لأحيان 
وم�����ا ت��ت��ط��ل��ب��ه ح���م���اي���ة �مل���ن�������ش���اآت 
�حتياطات  م��ن  �مل��ج��اورة  و�مل��ب��اين 
�لز�مية �أثناء عمليات �ل�شحب فاإن 
�شمان جودة هذه �لأعمال مطلوب 
و�شروري للتاأكد من �تباع �جلهات 
ع��ل��م��ي��ة  �أ����ش���ال���ي���ب  �مل�����ش��ل��ح��ة  ذ�ت 
وكذلك  �لت�شميم  �أثناء  وهند�شية 

�أثناء �لتنفيذ.
�لبلدية  �ل�شوؤون  د�ئرة  �أن  و�أو�شح 
�لقر�ر  �لإط��ار  �أ�شدرت �شمن هذ� 
 )2012( لعام   )1( رقم  �لإد�ري 
م��ن لإل���ز�م جميع �جل��ه��ات �ملعنية 
ب����اأع����م����ال ���ش��ح��ب �مل����ي����اه ����ش���رورة 
�حل�شول على مو�فقة للقيام بهذه 

�لت�شميم مبا ي�شمن حماية جميع 
�ملن�شاآت �لو�قعة �شمن نطاق تاأثري 

عمليات �ل�شحب. 
و���ش��ي��ت��ط��رق �ل���دل���ي���ل �أي�������ش���ا �إىل 
�مل��������دخ��������الت �مل�����ه�����م�����ة �مل���ت���ع���ل���ق���ة 
�ملياه  وح��رك��ة  �ل��رتب��ة  بخ�شائ�س 
�جل���وف���ي���ة و�ل���ط���ل���وب���ة يف م��رح��ل��ة 

ت�شميم �أعمال �ل�شحب. 
�لأعمال  نطاق  حتديد  �شيتم  كما 
�حل��ق��ل��ي��ة و�مل��خ��ربي��ة �ل�����ش��روري��ة 
�ملطلوبة  �ملدخالت  على  للح�شول 
ه��ذه  ن��ط��اق  ول��ي�����ش��ب��ح  للت�شميم 
�لأع��م��ال ج���زء�ً م��ن ن��ط��اق �أع��م��ال 
����ش��ت��ك�����ش��اف �ل���رتب���ة و�ل���ت���ي ب����د�أت 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي ب��اإ���ش��د�ر 
ت��ر�خ��ي�����س ل��ه��ا �ب���ت���د�ًء م��ن ت��اري��خ 

20 �أكتوبر 2013. 
عملية  �أمثلة  �لدليل  و�شيت�شمن 
و�قعية مل�شروعات منطية لتو�شيح 
كيفية �لتخطيط لعمليات �ل�شحب 
بناء على �ملخاطر �ملحددة وكيفية 
�لأع���م���ال �حلقلية  ن��ط��اق  حت��دي��د 
لعمليات  و�ل���در�����ش���ات  و�مل��خ��ربي��ة 
�ل�شحب �لو�جب �تباعها للح�شول 
ع���ل���ى م����دخ����الت و�ق���ع���ي���ة ت���وؤم���ن 
�قت�شادية  ت�شميمية  خم��رج��ات 

وعملية متالزمة.
ب��ث��الث  �ل���دل���ي���ل مي���ر  �أن  و�أ�����ش����ار 
�لتنقيح  ت��وؤم��ن  للتطوير  م��ر�ح��ل 
�مل�����ش��ت��م��ر ل��ل��دل��ي��ل، ح��ي��ث ي��ت��م يف 
وجتميع  در�����ش���ة  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة 

م���ت���ط���ل���ب���ات �جل������ه������ات ����ش���اح���ب���ة 
�مل�����ش��ل��ح��ة و م���ن خم���رج���ات ه��ذه 
�إىل  ي�شتند  مبدئي  دليل  �ملرحلة 
�لأر�س  وطبيعة  �لرتبة  معلومات 
�مل����ت����وف����رة ل������دى ب���ل���دي���ة م��دي��ن��ة 
�أب��وظ��ب��ي و�مل��ك��ون��ة م���ن �أك����ر من 
�ألف  )22.000( �ثنان وع�شرين 
بئر �شرب لأعماق تزيد عن خم�شني 
مرت�ً مت جتميعها يف م�شروع �شابق 
�ل��رتب��ة  م��ع��ل��وم��ات  �إد�رة  ن��ظ��ام  يف 
�لتابع لإد�رة �لبيانات �ملكانية ،ويتم 
حتديد  �أي�����ش��اً  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف 
نطاق �لأعمال �حلقلية و�ملخربية 
معلومات  على  للح�شول  �ملطلوبة 
�أثناء  �ملطلوبة  للمدخالت  منطية 
عملية �لت�شميم ويتوقع �أن تنتهي 
�ملرحلة �لأوىل يف �لربع �لثاين من 

عام 2014.
خاللها  فيتم  �لثانية  �ملرحلة  �أم��ا 
�حلقلية  �ملعلومات  على  �حل�شول 
�ملرحلة  ويف  �مل��ط��ل��وب��ة  و�مل��خ��ربي��ة 
�ل���ث���ال���ث���ة ���ش��ي��ت��م �ل����ش���ت���ف���ادة م��ن 
�مل���ع���ل���وم���ات �لإ����ش���اف���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر 

�لدليل �لنهائي. 
تعتزم م�شاركة  �لبلدية  �إىل  وونوه 
�ل�����ش��اأن  و���ش��اح��ب��ة  �ملعنية  �جل��ه��ات 
�أث���ن���اء ت��ط��وي��ر خم��رج��ات �مل��ر�ح��ل 
�لت�شالت  خلطط  وفقاً  �لثالثة 
�لتي مت و�شعها  �ملعلومات  وتوزيع 
لكل  �مل�شروع  �إد�رة  فريق  قبل  من 

جهة م�شاركة.

�أب��وظ��ب��ي حيث  �لإن�����ش��اء يف مدينة 
م�شوؤولن  و�ملقاول  �ل�شت�شاري  �أن 
�لت�شميم  �شالمة  عن  بالت�شامن 
و�لتنفيذ بح�شب �لقو�نني �لنافذة 
يف �لدولة.  �أنا عن �لآثار �لإيجابية 
�أن  �لنعيمي  فاأكد  للدليل  �ملتوقعة 
تطوير دليل عملي لعمليات �شحب 
�مل���ي���اه م���ن ���ش��اأن��ه ت��وع��ي��ة �جل��ه��ات 
�شاحبة �مل�شلحة ل�شرورة مر�عاة 
�خلا�شة  للطبيعة  �لعمليات  ه��ذه 
لالأر�س يف مدينة �أبوظبي وتنبيه 
هذه �جلهات �إىل �ملخاطر �ملتعددة 
�أعمال  تنفيذ  ع��ن  تنجم  ق��د  �لتي 
�أو غري  م���درو����ش���ة  غ���ري  ب�������ش���ورة 

�لعمليات من �لإد�ر�ت �ملخت�شة يف 
تر�خي�س  �إد�رة  وقامت  �لبلديات 
�ل��ب��ن��اء يف ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي 
ب��ت��ط��ب��ي��ق �ل����ق����ر�ر م���ن���ذ ����ش���دوره 
ومت �إ���ش��اف��ة خ��دم��ة �إ����ش���د�ر ه��ذه 
�ملو�فقات عرب �لنظام �لإلكرتوين 
لرت�خي�س �لبناء و�لبنية �لتحتية 
ذل��ك  2012 وم���ن���ذ  ي��ن��اي��ر  م��ن��ذ 
�ملئات من  �لبلدية  �أ�شدرت  �لوقت 
�ملو�فقات على عمليات �شحب �ملياه 
بعد �لتاأكد من ��شتيفائها ملتطلبات 
للو�ئح  ومطابقتها  �ملذكور  �لقر�ر 
دور  �شمن  �ل�شلة  ذ�ت  و�ملقايي�س 
�أعمال  على  رقابية  �لبلدية كجهة 

ه��ن��د���ش��ي��ة م���ن ه��ب��وط يف �لأر�����س 
�أو  �ل�����ش��ح��ل��ة  ل��ل��ك��ه��وف  �ن��ه��ي��ار  �أو 
�ن�����ش��غ��اط ل��ل��ط��ب��ق��ات �ل���رخ���وة �أو 
���ش��ح��ب ل��ل��م��و�د �ل��ن��اع��م��ة ول��ذل��ك 
�شوف يعطي �لدليل �شورة منطية 
عن مناطق وتوزيع و�أنو�ع �ملخاطر 
�لأ�شا�شية �ملتعلقة بطبيعة �لأر�س 
يف مدينة �أبوظبي و�نو�ع �حلماية 
�أن����و�ع  ملختلف  �ت��خ��اذه��ا  �ل���و�ج���ب 
�لأر���س  طبيعة  ح�شب  �مل�شروعات 
وتعقيد �مل�شروع وكذلك مقت�شيات 
�مل���ت���اب���ع���ة و�ل���ت���ح���ك���م و�ل��ق��ي��ا���ش��ات 
�لتنفيذ  �أث��ن��اء  �ملطلوبة  �حلقلية 
ل���ل���ت���اأك���د م�����ن ج��������ودة خم���رج���ات 
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فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يختتم مترينه امل�سرتك مع نظريه الأردين �سرطة اأبوظبي تبحث التعاون مع نظريتها الإيطالية
�ختبار �لقدر�ت �مليد�نية لكال �لفريقني و�آلية �ل�شتجابة للكور�ث �لكربى 
وفق منظومة �لهيئة �لدولية للبحث و�لإنقاذ بالأمم �ملتحدة ومتطلباتها 
�لفريق  �لتمرين  ح�شر   . �لطبيعية  للكو�رث  �لدولية  �ل�شتجابة  ب�شاأن 
�إعجابه  �لأردين مبديا  �ملدين  �لدفاع  عام  �لكوفحي مدير  طالل عبد�هلل 
�لإم��ار�ت  لفريق  �لفاعلة  �مليد�نية  و�لقدر�ت  �ملتطورة  بالتقنيات  �ل�شديد 
وثمن  �لعامل.  يف  ط��ارئ  لأي  �ل�شتجابة  ب�شرعة  م�شيد�  و�لإن��ق��اذ  للبحث 
�أ�شهم يف  �لأن�شاري �لتعاون و�ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية مع �شركة �أجلتي ما 
�إجناح �لتمرين وفقا للتطلعات . وكان فريق �لإمار�ت للبحث و�لإنقاذ عاد 
�إىل �أر�س �لوطن عرب مطار �أبوظبي �لدويل بعد جناحه �لكبري يف �مل�شاركة 
بتمرين �لأردن و�لذي �أ�شهم يف زيادة �لقدر�ت �لتدريبية و�شقل �خلرب�ت 

يف جمالت �لعمل وفق �أف�شل �ملعايري �لعاملية �ملتطورة. 

•• ابوظبي-وام:

�ختتم فريق �لإم��ار�ت للبحث و�لإنقاذ م�شاركته يف �لتمرين �مل�شرتك مع 
�لفريق �لأردين للبحث و�لإنقاذ و�لذي يعد �لأول و�لأكرب من نوعه على 
م�شتوى �ل�شرق �لأو�شط لال�شتجابة للكو�رث �لطبيعية و�لذي مت تنفيذه 
خالل �لفرتة من 21 �إىل 24 �أكتوبر �جلاري مبتابعة مبا�شرة من �لفريق 
وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو 
�لد�خلية. و�شرح �ملقدم عبد�جلليل �لأن�شاري قائد �لفريق باأن �لتمرين 
نفذ يف مقر �أكادميية �لدفاع �ملدين يف �ململكة �لأردنية �لها�شمية �ل�شقيقة 
وبد�أ فعليا يف �لر�بعة ع�شر �لأحد 20 �أكتوبر �جلاري و�متد �إىل ما يقارب 
72 �شاعة م�شتمرة حتى �لأربعاء 24 �جلاري. و�أ�شاف مت خالل �لتمرين 

و�لتقى وفد  وزي��ارة م�شرح �جلرمية.  ليفونو  �لتحقيقات �خلا�شة يف 
�شرطة �أبوظبي مع �لعميد �شبا�شتيانو كوميتيني قائد �لفرقة �لثانية 
بقو�ت �لدرك �لإيطالية حيث ��شتمع �إىل �شرح عن جمالت �لتدريب 
و�أ�شاليب  �لإيطالية  �ل�شرطة  نفذتها  �لتي  �ل�شرطية  �مل��ه��ام  وبع�س 
�للقاء  خ��الل  مت  ..كما  �حلديثة  �لعلمية  بالطرق  �جلرمية  مو�جهة 
�خل��رب�ت  وت��ب��ادل  �ملمكنة  و�لتدريبي  �لأم��ن��ي  �لتعاون  �أوج��ه  مناق�شة 
بني �لطرفني ..موؤكد� �أن �لزيارة تاأتي متهيد لتوقيع �تفاقيات تعاون 
يف جمالت �لعمل �لأمني و�ل�شرطة م�شتقبال . يذكر �أن وفد �شرطة 
�أبوظبي �شم كال من �ملقدم خلفان �لكعبي مدير �إد�رة �لتدريب و�ملقدم 
�شامل �لدرعي مدير م�شرح �جلرمية و�لر�ئد ماجد �ل�شحي من �ملهام 

�خلا�شة و�لنقيب �خلبري �أحمد �شعيد �لكعبي من �لأدلة �جلنائية.

•• اأبوظبي-وام:

بحث وفد من �شرطة �أبوظبي �لتعاون �لتدريبي وتبادل �خلرب�ت مع 
للجمهورية  زيارة  خالل  �لإيطالية  �ل�شرطة  �لإيطالية  �لدرك  قو�ت 
�إد�رة  مدير  حب�س  جمال  �لعقيد  وق��ال  �أي��ام.   4 ��شتغرقت  �ليطالية 
�لتفتي�س �لأمني رئي�س �لوفد �إن �لزيارة جاءت تلبية لدعوة من قو�ت 
و�لأمني  �ل�شرطي  �لعمل  جم��الت  على  لالطالع  �لإيطالية  �ل��درك 
و�ل�شتفادة من �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف هذ� �لإطار. و�شملت �لزيارة 
�لتفتي�س  وزي��ارة  �لإيطالية  �لدرك  بقو�ت  �مل�شوؤولني  كبار  لقاء�ت مع 
�لأمني يف فلورن�شا وق�شم �لتحقيق �لعلمي ومركز �لعمليات بالقيادة 
�لإقليمية يف روم��ا ..ف�شال عن �لط��الع على طبيعة عمل جمموعة 

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل وزير الأ�سغال

هيئة املوارد الب�سرية الوطنية والإدارة املركزية للتنمية الب�سرية يف عجمان تنظمان لقاًء تعريفيًا لأبرز اخلدمات التوظيفية والتدريبية

على هام�ض م�صاركة وقاية يف موؤمتر ال�صرق الأو�صط الأخ�صر

ال�سيباين: وقاية اأول جهة على م�ستوى املنطقة تقدم الإدارة الذكية للنفايات الطبية

وزارة العمل تعر�س حزمة من املبادرات خالل معر�س توعية 2013

•• راأ�س اخليمة-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
يف ق�������ش���ر ����ش���م���وه �م���������س م��ع��ايل 
�لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف 
�لعامة  �لأ���ش��غ��ال  وزي���ر  �لنعيمي 
ز�يد  برنامج  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ملهند�شة  �للقاء  ح�شر  لالإ�شكان 
وز�رة  وك���ي���ل���ة  �ل����ع����ب����ودي  زه�������رة 
�لأ�شغال �لعامة بالإنابة و�ملهند�شة 
جميلة �لفندي مديرة عام برنامج 

�مل��ع��ي�����ش��ي لأب���ن���اء �ل���وط���ن. وق���دم 
بلحيف  �هلل  عبد  �لدكتور  معايل 
�لتي  �مل�شاريع  �لنعيمي �شرحا عن 
م��ب��ادر�ت  �شمن  �ل�����وز�رة  تنفذها 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لبنية  م�شاريع  وع��ن  �هلل  حفظه 
�ل��ت��ح��ي��ة و �مل�����ش��اري��ع �لإ���ش��ك��ان��ي��ة 
�حلالية و�مل�شتقبلية لتنفيذ حزمة 
من �مل�شاريع �لتنموية �حليوية يف 

خمتلف �ملجالت يف �لإمارة . 
�لنعيمي  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
دول����ة  يف  �ل���ر����ش���ي���دة  �ل���ق���ي���ادة  �إن 

�ملقدمة  �خل��دم��ات  م�شتوى  ورف��ع 
ل��ه ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة م��ب��ارك 
ع���ل���ي �ل�����ش��ام�����ش��ي رئ���ي�������س د�ئ�����رة 
ب��ل��دي��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة و�مل��ه��ن��د���س 
حم��م��د ���ش��ق��ر �لأ����ش���م م��دي��ر ع��ام 
و�شعادة  ر�أ�س �خليمة  بلدية  د�ئرة 
ح��م��د �أرح���م���ة �ل�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر 
و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ��رة  ع��ام 
�أحمد  و�ملهند�س  �خليمة  ر�أ���س  يف 
�حلمادي مدير عام د�ئرة �لأ�شغال 
و�خلدمات �لعامة يف ر�أ�س �خليمة 
مدير  �لأ���ش��ق��ر  يو�شف  و�مل��ه��ن��د���س 

�إد�رة �لتخطيط و�مل�شاحة.

�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ل��الإ���ش��ك��ان ب��الإن��اب��ة 
�ل���وز�رة.  �مل�شوؤولني يف  م��ن  وع��دد 
�ل��ل��ق��اء على  و�إط��ل��ع �شموه خ��الل 
�إ�شرت�تيجية وز�رة �لأ�شغال �لعامة 
لالإ�شكان  ز�ي���د  �ل�شيخ  ب��رن��ام��ج  و 
ت�شم  �لتي  �مل�شتقبلية  وخططهما 
جم��م��وع��ة م��ن �مل�����ش��اري��ع..�إ���ش��اف��ة 
�إىل تطوير خدمات �لبنية �لتحية 
يف �لإمارة..مثنيا على �لتعاون بني 
وبرنامج  �ل��ع��ام��ة  �لأ���ش��غ��ال  وز�رة 
�ل���ذي من  ل��الإ���ش��ك��ان  �ل�شيخ ز�ي���د 
لتوفري  كبري  ب�شكل  �أ�شهم  خالله 
�مل�����ش��ك��ن �مل���الئ���م ورف�����ع �مل�����ش��ت��وى 

�لإم�������ار�ت ت���ويل ق��ط��اع �لإ���ش��ك��ان 
�شاحب  �أن  موؤكد�  كبري�  �هتماما 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�أول  حاكم دبي رعاه �هلل و�لفريق 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�مل��ادي��ة  �لإم��ك��ان��ات  ك��اف��ة  ي�شخرنا 
�ملو�طن  ر�ح��ة  �أج��ل  من  و�ملعنوية 

•• عجمان ـ الفجر: 

�لب�شرية  �مل��و�رد  تنمية  هيئة  نظمت 
�لإد�رة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لب�شرية  �مل�����و�رد  لتنمية  �مل��رك��زي��ة 
ت��ع��ري��ف��ي��اً ملوظفي  ل��ق��اء  يف ع��ج��م��ان 
عجمان  دو�ئ����ر  يف  �لب�شرية  �مل����و�رد 
�حلكومية، وذلك يوم �أم�س، يف فندق 
ق�شر عجمان، ونوق�س خاللها �أبرز 
و�لتدريبية  �لتوظيفية  �خل��دم��ات 
�لهيئة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  و�لإر����ش���ادي���ة 
لأ���ش��ح��اب �ل��ع��م��ل و�ل��ب��اح��ث��ون عن 

�لعمل.
وقدم �لور�شة �ل�شيخ عبد �لعزيز بن 
تنمية  مكتب  مدير  �لنعيمي  نا�شر 
�لور�شة  �ن  �و���ش��ح  و�ل���ذي  ع��ج��م��ان، 
�إب��ر�ز دور �لهيئة يف دعم  تهدف �إىل 

وبني �لنعيمي �ن �لهيئة تقدم �لعديد 
من �لرب�مج �لتدريبية للباحثني عن 
�م��ارة  �ل��ذي��ن بلغ ع��دده��م يف  �لعمل 
عجمان 1083 مو�طن ومت توظيف 
موؤ�ش�شات  700 يف  يقارب  ما  منهم 
ع���ج���م���ان �حل���ك���وم���ي���ة و�خل����ا�����ش����ة، 
�لعلمية  �خل���ربة  لإك�����ش��اب��ه��م  وذل���ك 
�ل��ك��اف��ي��ة ول��ت��اأه��ي��ل��ه��م ل��دخ��ول �شوق 
خريجي  تر�شيح  خ��الل  م��ن  �لعمل 
�ل����رب�م����ج �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة ل��ل��ت��دري��ب 
على ر�أ�س �لعمل يف �لقطاع �خلا�س 
و�حل����ك����وم����ي، ك���ربن���ام���ج �ل���ت���دري���ب 
م���ق���اب���ل �ل���ت���وظ���ي���ف �ل������ذي ت��ق��دم��ه 
�لهيئة للباحثني عن عمل و�ملقرتن 
باملهار�ت �ملطلوبة بالوظيفة، و�لذي 
�مل��و�رد  ومهار�ت  كفاءة  لرفع  يهدف 
على  �ل��ت��دري��ب  وب��رن��ام��ج  �لب�شرية، 

�ل���دو�ئ���ر  �أد�ء  يف  م���وؤث���ر  �ل��ب�����ش��ري 
ي�شهم  م��ورد  �أه��م  يعد  و  �حلكومية، 
يف حت�شني وتطوير �لأد�ء �حلكومي، 
و�ل��ن��ه��و���س ب��امل�����ش��ت��وى �لإق��ت�����ش��ادي 
�لدو�ئر  كفاءة  وزي��ادة  و�لإجتماعي، 
بر�مج  �إيجاد  يتطلب  ما  �حلكومية، 
متخ�ش�شة تعنى باملو�رد �لب�شرية يف 
حكومة عجمان من خالل تدريبهم 
ت��ق��دمي  ج���ان���ب  �إىل  وت���ط���وي���ره���م، 
ب��ال��دو�ئ��ر  للمعنيني  �لإ���ش��ت�����ش��ار�ت 
ت��ط��ب��ي��ق��ات  �حل���ك���وم���ي���ة يف جم������ال 
ن��ظ��م �مل����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة، و�ل����رد على 
�����ش���ت���ف�������ش���ار�ت���ه���م، ودع�������م ���ش��ي��ا���ش��ة 
و��شتقطاب  جذب  لغر�س  �لتوطني، 
�لقدر�ت  وزي��ادة  �ملو�طنة،  �لكفاء�ت 
�مل���ه���ن���ي���ة ل������دى م���وظ���ف���ي ح��ك��وم��ة 

عجمان.

�لعمل من خالل  �أ�شحاب  وم�شاندة 
من  �ملختلفة  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت  ت��ق��دمي 
�أج����ل ر���ش��م خ��ط��ط �ل��ت��وط��ني ل��دى 
�لتحديات  على  و�لتغلب  �شركاتهم 
�ملنا�شبة  �حل��ل��ول  �أف�����ش��ل  وت��ق��دمي   ،
يف جم����الت �ل��ت��وظ��ي��ف و�ل��ت��دري��ب، 
و�ل���������ذي ي���ت���م ع�����ن ط����ري����ق ت���وف���ري 
عمل  عن  للباحثني  تدريبية  بر�مج 
ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م ل����دخ����ول ����ش���وق �ل��ع��م��ل 
ب���ك���ف���اءة ع���ال���ي���ة مب����ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م��ع 
حني  يف  �ل��ع��م��ل،  ���ش��اح��ب  متطلبات 
للباحثني عن  تدريبية  بر�مج  تقدم 
مبا  مهار�تهم  تطوير  ب��ه��دف  عمل 
�لعمل  �شوق  �حتياجات  مع  يتنا�شب 
�لتدريبية  ويتم تر�شيحهم للرب�مج 
وم��وؤه��الت��ه��م  لتخ�ش�شاتهم  طبقا 

�لعلمية.

ر��س �لعمل ، و�ل��ذي يقدم �لتدريب 
للباحثني عن �لعمل ملمار�شة �لعمل 
�ملختلفة  �لعمل  جهات  لدى  �لفعلي 
بهدف  ��شهر  �لثالث  تتجاوز  ملدة ل 
�لعملية  و�ملهار�ت  �خل��رب�ت  �كت�شاب 

ل�شوق �لعمل.
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال �ل�������ش���ي���د ر�����ش���د 
�مل��رك��زي��ة  �لإد�رة  م��دي��ر  �ل�����ش��وي��دي 
�لإد�رة  �أن  �لب�شرية،  �مل���و�رد  لتنمية 
�مل����رك����زي����ة ل����ل����م����و�رد �ل���ب�������ش���ري���ة يف 
�لإم����ارة  ت��ك��ون  ب����اأن  ع��ج��م��ان ت�شعى 
ومتكني  تنمية  يف  �ل��ر�ئ��د  �ل��ن��م��وذج 
�مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة �ل��وط��ن��ي��ة �مل��وؤه��ل��ة 
وذل���ك  و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة،  �ل���ك���ف���اءة  ذ�ت 
جمال  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  بتطبيق 
ت��ق��دمي �ف�����ش��ل �خل���دم���ات �مل��ت��م��ي��زة 
�ملورد  ، مبينا �ن  للدو�ئر �حلكومية 

•• اأبوظبي-وام:

من  حزمة  �لعمل  وز�رة  عر�شت 
م���ب���ادر�ت���ه���ا خ����الل م�����ش��ارك��ات��ه��ا 
يف �مل���ع���ر����س �ل���وط���ن���ي ل��ل��ت��وع��ي��ة 
�لإن�شانية  و�خلدمات  �ملجتمعية 
�لثالثة  دورت��ه  2013 يف  توعية 
�م�����س يف  فعالياته  �خ��ت��ت��م  �ل���ذي 
مركز �أبوظبي �لدويل للمعار�س. 
وق����ال ع��ي�����ش��ى �ل����زرع����وين م��دي��ر 
�إن  دب�������ي..  يف  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  �إد�رة 
م�������ش���ارك���ة �ل���������وز�رة يف �مل��ع��ر���س 
على  حر�شها  من  �نطالقا  تاأتي 
�ملجتمعية  م�شوؤوليتها  جت�شيد 
توعية  ب���دوره���ا يف  و�ل���ش��ط��الع 
�ف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع و�ي����ج����اد ث��ق��اف��ة 
وو�جبات  حقوق  حول  جمتمعية 
طريف �لنتاج مبا ي�شهم يف تعزيز 
من  وذل��ك  �لعمل  �شوق  ��شتقر�ر 
خالل تنفيذ �لعديد من �ملبادر�ت 
ف��ري��ق  �أن  �ل���زرع���وين  و�أو����ش���ح   .
�ملعر�س  خالل  قدم  �لعمل  وز�رة 
���ش��رح��ا ح���ول ق����ر�ر ح��ظ��ر ت��اأدي��ة 

نفايات  �لطبية تعترب  �لنفايات  من 
�أمر��س خطرة،  �إىل  وت��وؤدي  خطرة 
ف��ق��د مت��ك��ن م�����ش��روع وق���اي���ة �ل���ذي 
بتوجيهات  �ل�شارقة  �إم���ارة  �أطلقته 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
�ل�شارقة، من  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
�ملن�شاآت �لطبية و�حلد  منع حو�دث 
�لتي  �لطبية  خمالفاتها  ن�شبة  من 

باتت ل تتعدى و�حد باملئة.
ويعمل م�شروع وقاية على �لتخل�س 

ل��ل��رع��اي��ة �ل��ع��م��ال��ي��ة و�خل���دم���ات 
�شيما  ل��ل��ع��م��ال ل  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
بعيدة  م��و�ق��ع  يعملون يف  �ل��ذي��ن 
�ل��وح��دة  �مل����دن ح��ي��ث ت�شكل  ع��ن 
�حد �أبرز �ملبادر�ت �لتي ت�شتهدف 
ت��وج��ي��ه وت���وع���ي���ة �ل���ع���م���ال. كما 
دور  جناحها  يف  �ل����وز�رة  عر�شت 
وم���ه���ام ق�����ش��م م��ك��اف��ح��ة �لجت����ار 
قطاع  يف  �ن�����ش��ىء  �ل����ذي  بالب�شر 
ب������ال������وز�رة يف �ل���ع���ام  �ل��ت��ف��ت��ي�����س 
ر�شد  يعنى مبهام  2010 حيث 
�مل����وؤ�����ش����ر�ت �ل����د�ل����ة ع��ل��ى وج���ود 
�أو�ح��ت��م��ال وج��ود �أع��م��ال تنطوي 
�شد  بالب�شر  �جت��ار  جرمية  على 
ت��ط��ب��ق عليهم  �ل��ذي��ن  �ل��ع��ام��ل��ني 
ع�����الق�����ات �ل���ع���م���ل و�ل������ق������ر�ر�ت 

�ل�شادرة تنفيذ� له.
ح���م���الت  ت���ن���ف���ي���ذ  ج����ان����ب  .�إىل 
��شتقد�م  مكاتب  على  �لتفتي�س 
�ل��ع��م��ال��ة و�ل���ت���اأك���د م���ن ���ش��الم��ة 
�إج�������ر�ء�ت �ل��ت��ع��اق��د و�ل��ت��وظ��ي��ف 
وف���ق���ا مل���ا ت��ن�����س ع��ل��ي��ه �لأن��ظ��م��ة 

و�لقو�نني. 

•• ال�شارقة-الفجر:

�أك����د خ��ل��ي��ف��ة �ل�����ش��ي��ب��اين م��دي��ر ع��ام 
�أن  �لطبية  �لنفايات  لإد�رة  وق��اي��ة 
على  نوعها  م��ن  �لوىل  تعد  وق��اي��ة 
خدمات  بتقدمي  �ملنطقة  م�شتوى 
�لطبية،  للنفايات  �ل��ذك��ي��ة  �لإد�رة 
وتعتمد �آلية ر�شد �لنفايات �لطبية 
و�ن��و�ع��ه��ا ع��ن طريق �ل��ق��ارئ �لآيل 
وذل����ك يف ظ���ل �ل��ت��وج��ه �ل���ع���ام نحو 

�لتحول �ىل �خلدمات �لذكية. 
و�����ش����دد �ل�������ش���ي���ب���اين ع���ل���ى ه��ام�����س 
وموؤمتر  معر�س  يف  وقاية  م�شاركة 
�ل�����ش��رق �لأو���ش��ط �لأخ�����ش��ر �ملنعقد 
ح���ال���ي���اً يف �إم��������ارة �ل�������ش���ارق���ة، ع��ل��ى 
�ل��ع��م��ل �جل��م��اع��ي وتكثيف  ���ش��رورة 
�ل�شليمة  �جلهود يف تطبيق �ملعايري 
�لطبية،  �لنفايات  �ملتعلقة مبعاجلة 
بهدف �حلد من �ملمار�شات �ل�شلبية 
يف ط����رق �ل��ت��خ��ل�����س م���ن �ل��ن��ف��اي��ات 
�لطبية ما من �شاأنه حتقيق �لأجو�ء 

�ل�شحية �لآمنة.
يف  وق��اي��ة  دور  �إىل  �ل�شيباين  ولفت 

خالية  �شليمة  بيئية  �أج���و�ء  ت��وف��ري 
�لتخل�س  �لناجتة عن  �لأ�شر�ر  من 
�حلفاظ  ويف  �لطبية،  �لنفايات  من 
�أن وق���اي���ة هي  ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة م��ب��ي��ن��اً 
ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  �أول ج��ه��ة مت��ت��ل��ك 
�لنفايات  وكميات  لأنو�ع  �لكرتونية 
�ل���ط���ب���ي���ة �ل����ن����اجت����ة ع����ن �مل���ن�������ش���اآت 

�ل�شحية. 
وقاية  م�����ش��روع  �أن  �ل�شيباين  وق���ال 
يعمل �شمن منظومة و��شرت�تيجية 
دول����ة �لإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
ب�����ش��ك��ل ع�����ام ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ب��ي��ئ��ة 
�أخ��ط��ار  م��ن  خ��ال��ي��ة  �شليمة  �شحية 
يتو�فق  م��ا  وه���و  �لطبية  �ل��ن��ف��اي��ات 
مع توجه �إمارة �ل�شارقة يف �حلفاظ 
ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة ت��رج��م��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
يف  �ل�شارقة،  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�آمنة  �شحية  بيئة  بتوفري  �لهتمام 

جلميع �لأفر�د.
�ل���ذي يجد فيه خ��رب�ء  �ل��وق��ت  ويف 
�ل�شحة و�لبيئة �أن 15-20 يف �ملئة 

للموظفني   � �مل�شروع  يقدمها  �لتي 
�ل��ط��ب��ي��ة  �مل����ن���������ش����اآت  �ل���ع���ام���ل���ني يف 
لتزويدهم باأف�شل �لطرق �ل�شحية 
�لطبية  �ل��ن��ف��اي��ات  لإد�رة  �لآم���ن���ة 
و�لتخل�س منها بهدف �شمان �أف�شل 
�لنفايات  م��ن  للتخل�س  �مل��م��ار���ش��ات 
وقاية  ��شتعد�د  ع��ن  معرباً  �لطبية 
�لتدريبية  لتقدمي جميع �خلدمات 
و�ل�شحية  �لطبية  �ملن�شاآت  ملختلف 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لعاملة 
وقاية  باأن  بالذكر  �ملتحدة. �جلدير 
لأكر  خدماتها  تقدمي  على  تعمل 
يف  تعمل  �شحية  من�شاأة   500 ع��ن 
�ل�شرقية  و�ملنطقة  �ل�شارقة  �إم���ارة 
و�ل���و����ش���ط���ى ، ك���م���ا ح���ر����ش���ت ع��ل��ى 
�ل���ع���ام���ل���ني يف  م����ن   600 ت����دري����ب 
�ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي لإر����ش���اده���م على 
�لنفايات  �لآمن من  �لتعامل  كيفية 
�ل��ط��ب��ي��ة ، ه���ذ� وق���د �أن�����ش��اأت وق��اي��ة 
حم��ط��ة خ��ا���ش��ة مل��ع��اجل��ة �ل��ن��ف��اي��ات 
�ل��ط��ب��ي��ة يف �إم������ارة �ل�����ش��ارق��ة وه��ي 
�لأوىل من نوعها يف دولة �لإم��ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

م���ن �أك����ر �ل��ن��ف��اي��ات ����ش���رر�ً وف��ت��ك��اً 
�لبيئية  و�لنظم  �لب�شرية  باحلياة 
بطرق �شحية، وقد متكن من �حلد 
�ملتعلقة  �خل��اط��ئ��ة  �مل��م��ار���ش��ات  م���ن 
�لطبية  �ل��ن��ف��اي��ات  م��ن  بالتخل�س 
�ملن�شاآت �لطبية  باإلز�م جميع  وذلك 
نفاياتها  من  بالتخل�س  و�ل�شحية 
ك���ان له  و�آم���ن���ة مم��ا  �شليمة  ب��ط��رق 
�لج��و�ء  توفري  على  �مللمو�س  �ث��ره 
�ل�������ش���ح���ي���ة �ل���ن���ق���ي���ة �خل����ال����ي����ة م��ن 
�مل��ل��وث��ات.  و�أ���ش��ار م��دي��ر ع��ام وقاية 
من  ت�شتفيد  �ل��ذي  �مل�شروع  �أن  �إىل 
خ��دم��ات��ه �حل��ال��ي��ة �أك���ر م��ن 500 
م��ن�����ش��اأة ط��ب��ي��ة يف �إم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة، 
�مل��ن��ط��ق��ة  دول  �ه���ت���م���ام  ����ش��ت��ق��ط��ب 
�ل���ت���ي �أب������دت رغ��ب��ت��ه��ا ل��ل��ت��ع��اق��د مع 
وق���اي���ة و�ل���ش��ت��ف��ادة م���ن خ��دم��ات��ه��ا 
ك���ون �مل�����ش��روع ي��ه��دف �إىل �حل��ف��اظ 
نظيفة  لتبقى  �ل�شحية  �لبيئة  على 
�ملن�شاآت  خملفات  �أ�شر�ر  من  خالية 
�ل�������ش���ح���ي���ة �ل����ت����ي ت�����ش��ك��ل خ���ط���ورة 
كبرية على �شحة �لأف��ر�د. وحتدث 
�لتدريبية  �خلدمات  عن  �ل�شيباين 

�أن �لقر�ر �شاهم  �ل�شيف..موؤكد� 
يف بلورة ثقافة جممعية �ن�شانية 
ح��ي��ث ب�����ادر �ل���ع���دي���د م���ن �ف����ر�د 
تقدمي  يف  ذ�ت����ي  ب�شكل  �مل��ج��ت��م��ع 
�مل���رط���ب���ات و�مل�������ش���روب���ات �ل���ب���اردة 
وق��ال  عملهم.  م��و�ق��ع  يف  للعمال 
�إن �ل��ف��ري��ق ع��ر���س �أي�����ش��ا خ��الل 

�لع����م����ال حت���ت ����ش��ع��ة �ل�����ش��م�����س 
و�أه���د�ف  �ملك�شوفة  �لأم��اك��ن  ويف 
�لقر�ر �لتي تتمثل يف توفري بيئة 
�لعمل �ملنا�شبة للعمال و�حلر�س 
�شيما  ل  عنهم  �ملخاطر  درء  على 
يف ظ��ل �رت���ف���اع درج����ات �حل����ر�رة 
��شهر  �ل��ظ��ه��ر خ���الل  ���ش��اع��ات  يف 

�مل��ع��ر���س �مل��ع��اي��ري و�ل���ش��رت�ط��ات 
و�لتي  �لعمايل  بال�شكن  �خلا�شة 
�لالئق  �ل�شكن  توفري  �شاأنها  من 
ب�شكل  ي�شهم  �ذي  �لم��ر  للعمال 
فاعل يف زيادة �نتاجيتهم. و�أ�شار 
�ملعر�س  زو�ر  �أن  �ىل  �ل��زرع��وين 
�ط���ل���ع���و� ع��ل��ى �ل����وح����دة �مل��ت��ن��ق��ل��ة 

لقت م�صاركاته يف التوعية 2013 اإقباًل كبريًا

الوطني للوثائق والبحوث اأطلع الزوار على 
اأن�سطته ونظم ندوات وطنية للطالب 

•• ابوظبي-الفجر:

لقت م�شاركات �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث بوز�رة 
�شوؤون �لرئا�شة يف �ملعر�س �لوطني للتوعية �ملجتمعية 
و�خلدمات �لإن�شانية )توعية2013( �إقباًل كبري�ً من 
و�ل��ن��دو�ت  �مل��رك��ز،  جناح  و��شتهدف  و�مل�شاركني،  �ل���زو�ر 
�لوطنية �لتي نظمها يف مقّر �ملعر�س �لتعريف باملركز، 
و�أن�����ش��ط��ت��ه و�أه����د�ف����ه، ودوره ك��اأر���ش��ي��ف وط��ن��ي ل��دول��ة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
مميز�ً  ن�شاطاً  و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز  �أب��دى 
��شتقبل يف جناحه عدد�ً  �ملعر�س حيث  �أي��ام  م��د�ر  على 
وعلى  �إ�شد�ر�ته،  على  �طلعو�  �لذين  �ل��زو�ر  من  كبري�ً 
�لفعاليات �لتي ينظمها، و�ملهام �لتي يوؤديها على �شعيد 
�لتن�شئة �لوطنية لدى �لطلبة و�لأجيال �ل�شابة، ودعم 
�لبحث �لعلمي �ملت�شل بتخ�ش�شاته، وتنظيم �لأر�شيفات 
وحفظ  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �حلكومية 

ذ�كرة �لوطن لالأجيال. 
ون��ظ��م �مل���رك���ز ع�����دد�ً م���ن �ل���ن���دو�ت �ل��وط��ن��ي��ة للطلبة 
�أي���ام �ملعر�س ق��دم �مل��رك��ز ندوته  �ل��ز�ئ��ري��ن؛ ففي ث��اين 
�لأوىل عن �لهوية �لوطنية ومفهوم �لولء و�لنتماء.. 
قيم وطنية عليا ركز فيها على �ملثلث �لوطني )�لهوية.. 
متنحها  رتبة  �لنتماء  �أن  مو�شحاً  �لنتماء(،  �ل��ولء.. 
قيم  ف��ي��ه  ت��ت��ح��ق��ق  �أن  ب��ع��د  �إل��ي��ه��ا  ينت�شب  مل���ن  �ل���دول���ة 
فيه  فتتج�شد  �ل����ولء،  يف  �ملتمثلة  �ل�شاحلة  �مل��و�ط��ن��ة 
�لهوية  جانب  �إىل  �لوطن،  وحب  و�لت�شحية،  �لن�شرة، 

�لتي متيز �أبناء �ملجتمع عن غريهم.
ود�رت �ل���ن���دوة �ل��ث��ان��ي��ة ح���ول �لآب�����اء �مل��وؤ���ش�����ش��ني، وق��د 
��شتهدفت �إثر�ء ذ�كرة �لأجيال بالدور �لريادي �لوطني 
و�جل��ه��ود �لعظيمة �ل��ت��ي ب��ذل��ه��ا �ل��ق��ادة �مل��وؤ���ش�����ش��ون يف 

�لقائد  مقدمتهم  ويف  �لحت�����اد،  ���ش��رح  ت�شييد  �شبيل 
�ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
�أهمية �جلو�نب �لقيادية �لتي متتع  و�أب��رزت �ملحا�شرة 
بوحدة  �ملطلق  و�إميانهم  �هلل  �لقادة رحمهم  �أولئك  بها 

�لأر�س و�لإن�شان.
�أي����ام �مل��ع��ر���س ن��ظ��م �مل��رك��ز �ل��وط��ن��ي للوثائق  ويف �آخ���ر 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عن  �لأوىل  ن��دوت��ني:  و�لبحوث 
�ل��دول��ة حفظه �هلل  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
حباه  وما  �شموه،  حياة  يف  �شفحات وحمطات  وتناولت 
�ملحا�شرة يف  ورك���زت  قيادية،  وم��و�ه��ب  م��ن حكمة  �هلل 
ج��و�ن��ب م��ن ه��و�ي��ات و�إجن������از�ت ���ش��م��وه ع��ل��ى �ل�شعيد 
�ل�����ش��خ�����ش��ي و�ل��وط��ن��ي و�ل������دويل، و�أب������رزت �مل��ح��ا���ش��رة 
�لقائد  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  �شموه يف كنف  ن�شاأة  �أهمية 
م��ا جعل  ن��ه��ي��ان،  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �مل��وؤ���ش�����س 
وذل��ك  �لعظيمة،  �ل�شفات  لتلك  �م��ت��د�د�ً  �شموه  ح��ي��اة 
�لعطاء �لأبوي �لنبيل. و�آخر �لندو�ت د�رت حول �ملركز 
�لوطني للوثائق و�لبحوث �لذي يعمل منذ ن�شاأته عام 
1968على حفظ وتوثيق تاريخ وتر�ث دولة �لإمار�ت 
�لعربية ومنطقة �خلليج، و�لتحول �لكبري �لذي �شهده 
و�ل��ذي جعل   2008 لعام   7 رقم  �لقانون  �إ�شد�ر  بعد 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  وطنياً  �أر�شيفاً  منه 
يبذل �جلهود حلفظ وثائق �لدولة لالأجيال، و�إتاحتها 

�أمام متخذي �لقر�ر و�لباحثني. 
هذ� وقد لقت �لندو�ت �لتي نظمها �ملركز �إقباًل كبري�ً 
جناح  و��شتقبل  �ل��ز�ئ��ري��ن،  �مل��د�ر���س  طلبة  ح�شود  م��ن 
�ملركز �مل�شارك يف �ملعر�س عدد�ً كبري�ً من �لزو�ر �لذين 
�طلعو� على �أهم �إ�شد�ر�ت �ملركز و�أحدثها، وعلى ر�شالته 
وروؤي���ت���ه، و�ل���رب�م���ج �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ت��وع��وي��ة �ل��ت��ي �أع��ده��ا 
للطلبة �لذين تتو�ىل زيار�تهم �إىل مقره يف �أبوظبي.     
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جمموعة عمل الإمارات للبيئة تنظم حما�سرة حول اجتاهات النقل امل�ستدام
يف �ختيار و�شيلة �لنقل كما �أنه يدعم �لقت�شاد و�أ�شافت �أن تخطيط 
�لنقل �مل�شتد�م يجب �أن يت�شمن �لقر�ر�ت �ملتعلقة بقطاع �لنقل �لتي 
توؤثر على �لنا�س يف نو�ح عدة ولذلك فاإن �لأهد�ف و�لتاأثري�ت متنوعة 
يجب  وبالتايل  �لتخطيط  عملية  يف  �لعتبار  بعني  توؤخذ  �أن  وينبغي 
�أن يكون �لنقل �مل�شتد�م مو�زنا بني �لأهد�ف �لقت�شادية و�لجتماعية 
و�لبيئية و�و�شح �ل�شيد بيان �أبو �شعبان �حلا�شل على دكتور�ه يف �شيا�شة 
�ل�شتد�مة من جامعة كورتني يف معهد بريث �أ�شرت�ليا �لغربية مفهوم 
�لرئي�شية  �لنقل  و�شائل  �ملقارنات يف  �إظهار  �مل�شتد�م من خالل  �لنقل 
و�لتغري�ت يف ��شتخد�مات �لأر��شي من �لبحوث �ل�شابقة �لتي �قيمت 

يف �ملدن �لعاملية . 

�لنقل �مل�شتد�م من خالل �إظهار كيفية �حلد من �لنبعاثات و�لنفايات 
��شتهالك  م��ن  و�لتقليل  �لأر�����س  ك��وك��ب  ي�شتوعبها  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي 
�ملو�رد �لغري متجددة بالإ�شافة �إىل حتديد ��شتهالك �ملو�رد �ملتجددة 
و�لتقليل  مكوناته  وت��دوي��ر  ��شتخد�مه  و�إع���ادة  م�شتد�م  م�شتوى  �إىل 
جانبها  وم��ن  �ل�شو�شاء.  و�إ���ش��د�ر  لالأر��شي  �جلائر  �ل�شتخد�م  من 
ملجموعة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  �لها�شمي  ر��شية  �لدكتور  �أ���ش��ارت 
عمل �لإم��ار�ت للبيئة يف �لكلمة �لفتتاحية �ىل �أن وجود نظام �لنقل 
و�ملجتمعات  لالأفر�د  �لأ�شا�شية  �لحتياجات  بتغطية  ي�شمح  �مل�شتد�م 
نظام  ويعترب  و�لبيئة  �لإن�شان  �شحة  مع  تتفق  وبطريقة  �آم��ن  ب�شكل 
�لنقل �مل�شتد�م يف متناول �جلميع ويعمل بكفاءة ويقدم خيار�ت متعددة 

•• دبي-وام:

نظمت جمموعة عمل �لإمار�ت للبيئة �أم�س �ملحا�شرة �لتا�شعة �شمن 
�شل�شلة �ملحا�شر�ت �ملجتمعية لعام 2013 يف دبي حول �جتاهات �لنقل 
�مل�شتد�م : حتليل ومقارنة عاملية وذلك كجزء من بر�مج ن�شر �لتوعية 
قياديني  وخ��رب�ت  روؤى  �ملحا�شرة  ه��ذه  وجمعت  للمجموعة.  �لتابعة 
�لباحثني  من  وكوكبة  و�لأكادميية  و�خلا�شة  �لعامة  �لقطاعات  من 
كما جمعت هذه �ملن�شة كافة �أطياف �ملجتمع �ملدين للم�شاركة وتبادل 
�خلرب�ت لأحدث �لتقنيات و�لتكنولوجيا �ملعا�شرة ملو�جهة �لتحديات 
�لبيئية و�لتي توؤكد على مبد�أ نحن نهتم وركزت �ملحا�شرة على مفهوم 

تفعيل خدمة دفع املخالفات املرورية مبركز �سرطة املنيعي

�صرطة ال�صارقة حتذر من ا�صتهداف ال�صباب

القب�س على �سبكة من املراهقني تروج للعقاقري املخدرة بني ال�سباب

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

و�ل����دوري����ات  �مل������رور  �إد�رة  ب������د�أت 
�ملركزية  للعمليات  �لعامة  بالإد�رة 
ب�شرطة ر�أ�س �خليمة تفعيل نظام 
مركز  يف  �مل��روري��ة  �ملخالفات  دف��ع 
و�إدر�ج��ه��ا  �ل�شامل  �ملنيعي  �شرطة 
يف نظام �مل��روي �لحت���ادي ، وذلك 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  على  ت�شهياًل 
�ل��ق��اط��ن��ني يف �مل��ن��اط��ق �جل��ن��وب��ي��ة 
�ل��ن��ائ��ي��ة، ب��ح�����ش��ور �ل��ع��ق��ي��د �أح��م��د 
عي�شى عبد �هلل رئي�س مركز �شرطة 
�مل��ن��ي��ع��ي �ل�����ش��ام��ل، و�ل��ع��ق��ي��د علي 
�مل��رور  �إد�رة  مدير  �لعلكيم  �شعيد 
�ل�شباط.   م��ن  وع���دد  و�ل���دوري���ات 
�لعلكيم حر�س  علي  �لعقيد  و�أك��د 
����ش���م���و ق����ائ����د ع������ام ����ش���رط���ة ر�أ�������س 
�خليمة على تطبيق �إ�شرت�تيجية ، 
ومبادر�ت وز�رة �لد�خلية يف جمال 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف �إطار جهودها �لر�مية �يل �حلد 
م���ن �ن��ت�����ش��ار �مل���خ���در�ت و�مل���وؤث���ر�ت 
�لعقلية �ملخدرة و�إحباط خمططات 
ترويجها بالدولة وحماية �ملجتمع 
و�أب��ن��ائ��ه م��ن �لجن����ر�ف ور�ء هذه 
�لفة �ملدمرة متكنت �إد�رة مكافحة 
�ملخدر�ت ب�شرطة �ل�شارقة بالتعاون 
مع �لد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت 
�لتن�شيق مع  �لحت��ادي��ة من خ��الل 
من  لكل  �ملخدر�ت  مكافحة  �إد�ر�ت 
�شرطة عجمان و�أم �لقيوين ور�أ�س 
�خليمة ب�شبط كمية من �لعقاقري 
�شملت  �لعقلية  و�مل��وؤث��ر�ت  �مل��خ��درة 
1000 جر�م من خمدر �لهريوين 
عايل �لنقاء وعدد )4700( قر�س 
من �حلبوب �ملخدرة معدة للرتويج 
���ش��ري��ح��ة ك��ب��رية م��ن �ل�شباب  ع��ل��ى 
و�لقب�س  �ملر�هقني  فئة  وبالأخ�س 

على مروجيها .
لإد�رة  وردت  ق��د  معلومات  وك��ان��ت 
مكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة �ل�شارقة 
تفيد بوجود �شبكة �جر�مية قو�مها 
جم��م��وع��ة م��ن �ل�����ش��ب��اب �مل��ر�ه��ق��ني 
�ملنوط  �ل���دور  ك��ل ح�شب  ي��ق��وم��ون 
ب��رتوي��ج  ع��ل��ي��ه م�شبقا  و�مل��ت��ف��ق  ب��ه 
�مل��خ��در�ت ب��ني �ل�����ش��ب��اب، وعليه مت 
من  للتحقق  �أم��ن��ي  ف��ري��ق  ت�شكيل 

ع��ام  يف  �أوىل  ك��م��رح��ل��ة  �ل�����ش��ام��ل 
2013م، و �شيتم تفعيل �خلدمة 
مركز   ( �ل�شرطة  م��ر�ك��ز  باقي  يف 
مركز  و  �ل�شامل،  �لرم�س  �شرطة 
�شرطة �جلزيرة �حلمر�ء �ل�شامل( 
يف عام 2014 .  وتابع مدير �إد�رة 
�ملرور و�لدوريات باأن هذه �خلطوة 
تهدف �إىل تقدمي �أف�شل �خلدمات 
تلك  �شكان  �ملقيمني  و  للمو�طنني 
�مل���ن���اط���ق ، و�إجن��������از م��ع��ام��الت��ه��م 
�لعقيد  وق��ام  ممكن.  وق��ت  باأ�شرع 
�أحمد عي�شى عبد �هلل رئي�س مركز 
و�لعقيد  �ل�شامل،  �ملنيعي  �شرطة 
�إد�رة  م��دي��ر  �لعلكيم  �شعيد  ع��ل��ي 
�مل����رور و�ل����دوري����ات، ب��ت��ك��رمي ع��دد 
�ملنيعي  من موظفي مركز �شرطة 
�لعمل  لتميزهم يف  وذلك  �ل�شامل 
�ملوكلة  �ملهام  و  لالأعمال  و�أد�ئ��ه��م 

�إليهم على �أكمل وجهه. 

�ل��د�خ��ل��ي��ة يف ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون بني 
�لأجهزة �لأمنية �ملختلفة و�لوقوف 
���ش��ف��ا و�ح������د�ً يف وج���ه �مل��رتب�����ش��ني 
�أب��ن��ائ��ه وحمايتهم  و���ش��الم��ة  ب��اأم��ن 
من �آفة �ملخدر�ت، و�شرب و�إحباط 
ج���م���ي���ع �مل���خ���ط���ط���ات �لج���ر�م���ي���ة 
�لوطن  من  �لنيل  �ىل  ت�شعى  �لتي 
و�مل�����ش��ا���س مب���ق���در�ت���ه و����ش��ت��ه��د�ف 
�أب����ن����ائ����ه، حم�������ذر�ً م����ن �ل����وق����وع يف 
حبائل �ملخدر�ت وخطورة �نت�شارها 
�لفئات  خمتلف  م��ن  �ل�����ش��ب��اب  ب��ني 
و�لأع����م����ار و�ل���ذي���ن ي��رتب�����س بهم 
�ل�����ش��م��وم وي�شعون  م��روج��و وجت���ار 
وج��ع��ل��ه��م  �ل���ي���ه���م  �ل����و�����ش����ول  �يل 
�ه���د�ف���ا ���ش��ه��ل��ة ل��ت��ج��ارت��ه��م ب��ه��دف 
تدمري عقولهم و�إ�شعاف قدر�تهم 
�أهمية  �إىل  �لأم���ور  �أول��ي��اء  موجها 
�لتعاون �لتام مع �لأجهزة �ملخت�شة 
�شلوكيات  يف  ت��غ��ري  �ي  وم��الح��ظ��ة 
وت�شرفات �أبنائهم �مل�شتهدفني من 
�ملنظمة  �لإجر�مية  �لع�شابات  قبل 
غ��ري  ����ش���ل���وك  �أي  ع�����ن  و�لإب�����������الغ 
تعاطي  نتيجة  منهم  ي�شدر  �شوي 
�ياهم  �مل��خ��درة مطالبا  �مل���و�د  ه��ذه 
ب��ال��ت��و����ش��ل م���ع �جل���ه���ات �لم��ن��ي��ة 
للحفاظ على جيل �مل�شتقبل وذلك 
ع����رب �لت�������ش���ال ب���ال���رق���م �مل���ج���اين 
8004654 �و �لتوجه �يل �قرب 

مركز �شرطة .

�أف�شل �ملمار�شات �ملطبقة و �ملنفذة 
على م�شتوى �لوز�رة، وكذلك وفق 
ل�شرطة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
�خل��دم��ات  لتفعيل  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 

�ل��ت��ط��وي��ر و �ل��ت��ح�����ش��ني �مل�����ش��ت��م��ر 
�لأد�ء  مب�شتوى  �لرت���ق���اء  ب��ه��دف 
�ل�����ش��رط��ي و مب�����ش��ت��وى �خل��دم��ات 
وفق  للجمهور،  �ملقدمة  �ملختلفة 

�ملرورية يف خمتلف مر�كز �ل�شرطة 
�ل�شاملة، حيث مت تفعيل �خلدمة 
�ل�شامل،  �ملعمورة  �شرطة  يف مركز 
وم����ن ث���م م���رك���ز ���ش��رط��ة �مل��ن��ي��ع��ي 

�ن�شطتهم  ملمار�شة  �م��ار�ت جماورة 
�مل�������ش���ب���وه���ة و�ل�������رتوي�������ج ل���ل���م���و�د 
�لر�غبني  على  وتوزيعها  �ملحظورة 
وم���ع���ظ���م���ه���م م�����ن ف����ئ����ة �ل�������ش���ب���اب 
و�مل���ر�ه���ق���ني وحت�����ش��ي��ل �لم������و�ل، 
وبعد متابعة دقيقة لفر�د �ل�شبكة 
فقد متكن رجال مكافحة �ملخدر�ت 
�إح��ب��اط خططهم �لج��ر�م��ي��ة  م��ن 
و�لقب�س عليهم متلب�شني بجرمهم 
وذلك بالتن�شيق مع �د�ر�ت مكافحة 
و�أم  ب�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان  �مل����خ����در�ت 

و�لبحث  �ل����و�ردة  �ملعلومات  �شحة 
ع���ن �مل�����ش��ت��ب��ه ب��ه��م ، وب��ع��د �ل��ب��ح��ث 
و�ل����ت����ح����ري و�ل����ت����اك����د م����ن ���ش��ح��ة 
�لفريق  �ل�����و�ردة مت��ك��ن  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لعامة  �لد�رة  مع  بالتعاون  �ملكلف 
من  �لحت���ادي���ة  �مل���خ���در�ت  ملكافحة 
حتديد هويات و�أعد�د �فر�د �ل�شبكة 
باأنهم ع�شرة  �لتي تبني  �لجر�مية 
بني  ما  �عمارهم  ت��رت�وح  ��شخا�س 
16 و 25 عاما ويحملون جن�شيات 
ع��دة  يف  ت��وزع��و�  وخليجية  ع��رب��ي��ة 

وعليه مت  ور�أ���س �خليمة،  �لقيوين 
�لنيابة  �يل  وحت��وي��ل��ه��م  توقيفهم 

�لعامة باإمارة �ل�شارقة.
م��ك��اف��ح��ة  �د�رة  م����دي����ر  و�أع����������رب 
�مل���خ���در�ت ب�����ش��رط��ة �ل�����ش��ارق��ة، عن 
ت����ق����دي����ره ل���ل���ج���ه���ود �ل����ت����ي ب��ذل��ه��ا 
ك��اف��ة رج���ال مكافحة �مل��خ��در�ت يف 
�إح��ب��اط  �ىل  �دى  و�ل�����ذي  �ل���دول���ة 
جميع  على  و�لقب�س  �لعملية  هذه 
�مل���ت���ورط���ني ب���ه���ا، و�حل����ر�����س على 
�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وز�رة  وف����ق  �ل��ع��م��ل 

اخلارجية تبحث العالقات 
الثنائية مع ماليزيا

•• اأبوظبي -وام:

�شرق  �إد�رة  مدير  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  ��شتقبل 
�آ�شيا و �لبا�شيفيك يف مكتبه بديو�ن عام وز�رة �خلارجية �شعادة د�تو �حمد 
�أنور بن عدنان �شفري ماليزيا لدى �لدولة. جرى خالل �للقاء ��شتعر��س 
�لثنائية  �لعالقات  بحث  �إىل  �إ�شافة  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  �أه��م 
بني �لبلدين و �شبل تعزيز �لتعاون مبختلف �ملجالت مبا ي�شهم يف حتقيق 

�مل�شالح �مل�شرتكة بني �لبلدين.

حاكم عجمان ي�ستقبل �سفري الهند
•• عجمان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�م كيه  �شعادة  �م�س..  �لأم��ريي �شباح  �لديو�ن  حاكم عجمان يف مكتبه يف 
لوكي�س �شفري جمهورية �لهند لدي �لدولة �لذي قدم لل�شالم على �شموه. 
دوره  على  �لهندي..مثنيا  بال�شفري  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ورح��ب 
يف تعزيز عالقات �ل�شد�قة بني �لإم��ار�ت و�لهند يف �لعديد من �ملجالت. 
من جانبه قدم �ل�شفري �لهندي �شكره �إىل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
حكومة و�شعبا على ما حتظى به �جلالية �لهندية �لكبرية يف �لدولة من 
حفاوة وتكرمي وتعاون و�لتي تتمتع بكل حقوقها يف هذ� �لبلد �ملعطاء �لذي 
�أن ي�شرع  و  �ملتقدمة  �ل��دول  �أن يحتل مكانة متميزة على خارطة  ��شتطاع 
�مل�شاو�ة  لهم  وحتقق  كافة  حقوقهم  �أر�شه  على  للمقيمني  حتفظ  قو�نني 
�لدكتور  �ل�شيخ  �للقاء..معايل  �أو�أ�شل. ح�شر  لغة  �أو  دين  �إىل  �لنظر  دون 
حمد  و�شعادة  عجمان  حاكم  �شمو  دي��و�ن  رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  بن  ماجد 

حاكم عجمان ي�ستقبل وزير البيئة ووكيل وزارة الداخلية�لنعيمي مدير �لديو�ن وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

وزير البيئة ووزير الزراعة امل�سري يبحثان تعزيز التعاون

اأخطر مهربي املخدرات اأمام حمكمة اجلنايات يف 24 نوفمرب 

وفاة امراأة عربية واإ�سابة ال�سائق اإثر ارتطام مركبتهما 
بجمل �سائب على طريق املدام - مليحة العام بال�سارقة

الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء تنظم برناجمًا 
تدريبيًا يف جمال التخطيط ال�سرتاتيجي

•• عجمان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف �لديو�ن 
�لأمريي يف عجمان �م�س كال على حدة..معايل �لدكتور 

ر��شد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه و�شعادة �لفريق 
ح�شر  �لد�خلية،  وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  ع��ب��د�هلل  �شيف 
ب��ن �شعيد  �ل��دك��ت��ور م��اج��د  �ل�شيخ  �ل��ل��ق��اءي��ن.. م��ع��ايل 
عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  دي���و�ن  رئي�س  �لنعيمي 

و�شعادة حمد �لنعيمي مدير �لديو�ن.

•• دبي-وام:

بحث معايل �لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه 
�ل���وز�رة يف دب��ي �م�س ومعايل �لدكتور  يف مكتبه يف دي��و�ن 
�لأر��شي  و��شت�شالح  �لزر�عة  وزير  حديد  �أبو  فريد  �أمين 
يف جمهورية م�شر �لعربية و�لوفد �ملر�فق له.. �شبل تعزيز 
�لتعاون وتبادل �خلرب�ت بني �جلانبني. و�أكد �بن فهد خالل 
�ل�شرع  حممد  �شيف  �ملهند�س  �شعادة  ح�شره  �ل��ذي  �للقاء 
�لوز�رة.. �لزر�عية و�حليو�نية يف  �مل�شاعد لل�شوؤون  �لوكيل 

وجمهورية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لتاريخية  �لعالقات  عمق 
من  ع��دد�  �للقاء  خ��الل  �جلانبان  وبحث   . �لعربية  م�شر 
�ملو��شيع ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك خا�شة يف �ملجالت �لبيئية 
و�لت�شدير  �ل�شتري�د  وحركة  �لغذ�ئي  و�لأم��ن  و�لزر�عية 
و�لطاقة. من جانبه ثمن معايل وزير �لزر�عة و��شت�شالح 
�لأر��شي �مل�شري دعم دولة �لإمار�ت �لد�ئم مل�شر..م�شيد� 
بجهود وز�رة �لبيئة يف �لدولة يف جمال �لتاأكد من �شالمة 
�ل��زر�ع��ي��ة و�حل��ي��و�ن��ي��ة و�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ملختلفة مبا  �ل�����و�رد�ت 

ي�شاهم يف رفع معدلت �لأمن �حليوي يف �لإمار�ت.

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

�أرجاأت حمكمة �جلنايات يف ر�أ�س �خليمة يف جل�شتها �أم�س 
برئا�شة �مل�شت�شار يو�شف رجب وع�شوية �لقا�شيني حمد 
عبد �لكرمي وعارف حميد�ن �لنظر يف ق�شية �ملخدر�ت 
�لكربى �ملتهم فيها مو�طن �إىل جل�شة �أخرى تعقدها يف 
�لر�بع و�لع�شرين من نوفمرب بعد �ل�شتماع �إىل �أقو�ل 
�شابطني من رجال مكافحة �ملخدر�ت بالقيادة �لعامة 
وكيل  ��شتف�شار�ت  على  ورده��م��ا  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة 

�ملتهم .
وكانت �شرطة ر��س �خليمة قد �لقت �لقب�س على �ملتهم 
�مل��خ��در�ت  م��ن  كمية  تهريبه  ح��ول  معلومات  على  بناء 
وذلك بعد توفر معلومات للفريق �ملوحد تفيد باأن �أحد 
من  كبرية  كمية  على  يحوز  بالدولة  �مل��روج��ني  �أخطر 

�ملو�د �ملخدرة و�لعقاقري ويف طريقه �إىل ر�أ�س �خليمة .
ويف �شوء تلك �ملعلومات مت ت�شكيل فرق عمل بالتعاون 
دبي  ب�شرطة  للمخدر�ت  �لعامة  �لإد�رة  مع  و�لتن�شيق 

�لعامة  و�لإد�رة  بال�شارقة  �مل��خ��در�ت  مكافحة  و�إد�رة 
ق��ام بو�شع خطة   ، �لد�خلية  ب��وز�رة  �مل��خ��در�ت  ملكافحة 
على  ��شتملت  �ل�شخ�س  ه��ذ�  ل�شبط  حمكمة  ميد�نية 
�إم���ار�ت  �إح���دى  م��ن  مبركبته  �نطالقته  منذ  مر�قبته 
�لدولة متوجهاً �إىل �إمارة �أخرى بهدف ��شتالم �لكميات 
�أث��ن��اء �شريه  ���ش��دي��د �حل��ر���س  �ل�شخ�س  �مل��خ��درة وب���د� 
حيث يقوم بتم�شيط �ملناطق �لتي ي�شري فيها �أكر من 
مرة للتاأكد من �أنه غري مر�قب ، ويقوم بالتوقف على 
�مل��ن��اور�ت  م��ن  بالعديد  يقوم  وك��ذل��ك  �لطريق  �أط���ر�ف 
تدل  �لتي  �ل�شرعة  وزي���ادة  �ملركبة  �شرعة  تخفيف  من 
على دهائه، وكون �أن �لفريق �ملوحد ميتلك �لحرت�فية 
�ل��ك��ام��ل��ة و�خل����ربة يف �ل��ت��ع��ام��ل م��ع م��ث��ل ه���ذه �لع��م��ال 
��شتطاعو� قر�ءة �أفكاره ونو�ياه، وبعد ��شتالمه و نقله 
على  ب�شرعه  مبركبته  �إنطلق  بحوزته  �ل��ت��ي  للكميات 
طريق �ل�شيخ حممد بن ز�يد متوجهاً �إىل ر�أ�س �خليمة 
ك��ان فريق �لكمني على  �لإم���ارة،  ، وعند دخوله ح��دود 

��شتعد�د ملد�همته و�شبطه.

•• ال�شارقة-الفجر:

توفيت �مر�أة عربية �جلن�شية م�شاء يوم �م�س متاأثرة 
بجمل  ت�شتقلها  كانت  مركبة  �رتطام  �ث��ر  با�شاباتها 
�شائب على طريق �ملد�م – مليحة �لعام بينما ��شيب 
ق��ائ��د �مل��رك��ب��ة ب��اإ���ش��اب��ات بليغة ن��ق��ل ع��ل��ى �أث��ره��ا �ىل 

م�شت�شفى �لذيد لتلقى �لعالج �لالزم.
وك����ان ب���الغ ق��د ورد �يل غ��رف��ة �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل��رك��زي��ة 
�أم�س يفيد بوقوع حادث  �ل�شارقة م�شاء يوم  ب�شرطة 

�للون  بي�شاء  ك��ام��ري  تويوتا  ن��وع  م��ن  مركبة  �شدم 
– مليحة  �مل��د�م  طريق  على  )جمل(  �شائب  بحيو�ن 
�ل�شارقة  ب��اإم��ارة  �ل��روي�����ش��ة  ب��ال��ق��رب م��ن نفق  �ل��ع��ام 
يف  مر�فقته  ووف���اة  بليغة  باإ�شابات  قائدها  و��شابة 
ق��وة �لرت��ط��ام  بليغة ج���ر�ء  ����ش��اب��ات  �مل��رك��ب��ة نتيجة 
و�ن���ح���ر�ف �مل��رك��ب��ة و���ش��دم��ه��ا ع��م��ود �لن����ارة ق��ب��ل �ن 
ت�شتقر يف و�شط �لطريق وعليه مت نقل �ل�شائق وجثة 
�لج����ر�ء�ت  ومتابعة  �ل��ذي��د  م�شت�شفى  �ىل  �ملتوفية 

�لقانونية �لالزمة.

•• دبي-وام:

�لتخطيط  �إد�رة  م��ع  بالتن�شيق  �ل��ت��دري��ب  ق�شم  ن��ظ��م 
�لحتادية  �لهيئة  يف  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �لإ�شرت�تيجي 
ل��ل��ك��ه��رب��اء و�مل������اء �ل���ي���وم ب���رن���اجم���ا ت��دري��ب��ي��ا ب��ع��ن��و�ن 
قيا�س  وموؤ�شر�ت  �لبتكاري  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط 
�لأد�ء �لرئي�شية وبطاقات �لأد�ء �ملتو�زنة قدم �لربنامج 
قاعة  يف  �ل�شعيبي  ع��ل��ى  �ل��دك��ت��ور  �لإع���الم���ي  �خل��ب��ري 
مدة  ي�شتمر  و  فيما  دب��ي  يف  �لهيئة  دي��و�ن  يف  �لتدريب 

خم�شة �أيام .
 وي��ه��دف �ل��ربن��ام��ج �ل���ذي ي�����ش��ارك ف��ي��ه  14  موظفا 

رف��ع  �ىل  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة  و�ل��ف��ئ��ات  �لإد�ر�ت  خم��ت��ل��ف  م���ن 
م�شتوى �لوعي لدى موظفي �لهيئة بعملية �لتخطيط 
�مل�شاركني  تعريف  عرب  �لأد�ء  وحت�شني  �لإ�شرت�تيجي 
مب���ف���ه���وم و�أه���م���ي���ة م����ه����ارة �ل��ت��خ��ط��ي��ط و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�لربنامج  يهدف  كما   . �ملختلفة  و�أبعاده  �ل�شرت�تيجي 
�لتخطيط  �أدو�ت  ��شتخد�م  على  �مل�شاركني  تدريب  �إىل 
لأع��م��ال��ه��م  �لتخطيط  م��ن  لتمكينهم  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�لعتيادية يف �لعمل و�مل�شاركة �لفاعلة يف �إعد�د �خلطط 
�مل�شاركني  متكني  �إىل  بالإ�شافة  للهيئة  �لإ�شرت�تيجية 
خالل  م��ن  �لإ�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  فعالية  قيا�س  م��ن 

قيا�س موؤ�شر�ت �لأد�ء. 

»احلكومة الذكية« حتفز التقنية لتو�سيل اخلدمات اإىل املتعاملني 
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

نظمت هيئة �حلكومة �لإلكرتونية 
ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة ن�����دوة) �حل��ك��وم��ة 
وف��ن��دق  �أم�����س يف منتجع  �ل��ذك��ي��ة( 
ه��ي��ل��ت��ون ر�أ������س �خل��ي��م��ة مب�����ش��ارك��ة 
ن��خ��ب��ة م����ن �خل�������رب�ء يف �مل��ن��ط��ق��ة 
و�لإد�ر�ت  �ل�������دو�ئ�������ر  وم������������در�ء 
و�خل��ا���ش��ة يف خمتلف  �حل��ك��وم��ي��ة 
�أن��ح��اء �لإم����ارة، وذل���ك ب��ه��دف رفع 
�حلكومية  �جلهات  وحتفيز  �لوعي 
�خل��دم��ات  تو�شيل  م��ب��ادرة  لتبني 
�حلكومية �إىل �ملتعاملني يف متناول 

�لإل��ك��رتون��ي��ة م��ن �إجن����از�ت مثمرة 
وق��ال:   . �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  خ��الل 
وتر�شخ  لعك�س  ت�شعى  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�لر�شيدة  لقيادتنا  �ل��ف��ع��ال  �ل����دور 
�ل  ه��ي  وم���ا  جمتمعنا،  وت��ط��ل��ع��ات 
من������وذج ل��ل��ت��الح��م �مل�������ش���رتك ب��ني 
�لقيادة و�ملجتمع يف �لرتقاء مبكانة 
�ل����دول����ة وي������ويل ����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و 
�لقا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل���الإحت���اد، 
ر�أ����س �خليمة حفظه  �إم����ارة  ح��اك��م 
�هلل �ه���ت���م���ام���ا خ���ا����ش���ا ح�����ول ه���ذه 
�ملبادرة وتاأتي ترجمة �هتمام �شموه 

�أيديهم من خالل تطبيق �لتقنيات 
بن  �أحمد  �ملهند�س  �أك��د   . �حلديثة 
�لهيئة  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شياح،  �شعيد 
على  �ملنا�شبة  بهذه  له  كلمة  خالل 
�أن ه��ذه �ل��ن��دوة ت��اأت��ي م��ن منطلق 
�لمي������ان �ل���ت���ام ب��ال��ق��ي��م��ة �ل��ه��ام��ة 
ملبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
ُتعنى بتطبيق  دبي رعاه �هلل و�لتي 
مفهوم �حلكومة �لذكية يف خمتلف 
�إم����ار�ت �ل��دول��ة و�ل��ت��ي م��ن �شاأنها 
�مل�شي قدماً مبا حققته �حلكومات 

يف  �ل�شركات  ك��ربى  م��ع  بتعاقد�ت 
وتنفيذ  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  جم����ال 
م�شاريع مثل �لأر�شيف �لإلكرتوين 
�مل���و�رد  تخطيط  م�شروع  وم��وؤخ��ر� 
�حل��ك��وم��ي��ة وي��ح��ظ��ى ه���ذ� �مل�����ش��روع 
مب��ت��اب��ع��ة م��ب��ا���ش��رة م���ن ق��ب��ل �شمو 
�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د �م�����ارة ر�أ�����س 
�لهيئة  �ن  �ل�شياح  وتابع   . �خليمة 
ت����ويل �ه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا مل��ث��ل ه��ذه 
�مل���ب���ادر�ت وت��ب��ذل ق�����ش��ارى جهدها 
�لتقنية  �ملمار�شات  �أف�شل  لتطبيق 
�خلدمات  تقدمي  �شاأنها  من  و�لتي 

للمتعاملني و�لو�شول �إليهم يعمل 
فريق متخ�ش�س يف هيئة �حلكومة 
�لإلكرتونية يف �لوقت �لر�هن على 
ت��ط��وي��ر �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات و�خل���دم���ات 
�ل���ه���ات���ف���ي���ة ت���ل���ب���ي���ًة لح���ت���ي���اج���ات 
�إىل  للو�شول  وت�شهياًل  �ملتعاملني 
خمتلف �خلدمات �حلكومية يف �أي 
ين�شجم مع  ومب��ا  زم��ان  و�أي  مكان 
روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
وت��اأك��ي��د� على  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�أن ينجز �ملو�طن كل  �أري��د  ما قاله 
�لهاتف  عرب  �حلكومية  معامالته 

�ملحمول . 
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العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

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

لتجارة �ملعد�ت �لكهربائية و�مليكانيكية
رخ�شة رقم:CN 1192336 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل يو�شف حممد علي �ملرزوقي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد يو�شف حممد علي �ملرزوقي

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لروؤية �خل�شر�ء 

CN 1182486:للمقاولت ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد عالء �لدين حممد حممود حممد )%25(

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد حممد �حمد �مل�شري من 49% �ىل %24

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

اإعــــــــــالن
عنو�ن  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1507888:لناقة لتجميل �ل�شيد�ت رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل يحيى �شليمان بالعدر �لعامري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف زينب يحيى �شعد �ل�شلطان

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

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

�خلليج رخ�شة رقم:CN 1119169 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد �شعيد ر��شد م�شعود �مل�شكري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل عبيد �شامل عبيد �لظاهري
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

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

للعاب �لطفال رخ�شة رقم:CN 1183982 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلطان �شامل خمي�س عبد�هلل �حل�شاين )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل حماد علي �شامل مر�ن �لظاهري
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لهد�يا - بالتجزئة )4773402(

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

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

لتجارة �ملعد�ت �للكرتوميكانيكية 
رخ�شة رقم:CN 1053748 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبد�هلل �شامل �جلابري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �شيف جرب �ل�شويدي

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

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

رخ�شة رقم:CN 1080144 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي حممد علي ح�شن �لب�شر )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �عظم خان حممد نور نبي
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

الغاء اعالن �صابق
�ل�شيد/ �شامل علي �حمد  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 
 - عبدي  جامع  وحممود  �جلن�شية  �مار�ت   - �لعامري  من�شور 
�شومايل �جلن�شية و�منه جامع علي - �شومالية �جلن�شية قد 
�بدو� رغبتهم يف �لغاء �لعالن �ل�شابق �ل�شادر يف جريدة �خبار 
�لرخ�شة  بتاريخ 2013/9/5 بخ�شو�س   694 رقم  �لعدد  �لوطن 
رقم CN 1023479 بال�شم �لتجاري ل�شت فا�شن للمالب�س.

ثم تقدمو� بطلب �جر�ء �لتعديالت �لتالية:
�عادة �لو�شع كما كان عليه.

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

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

�لطباعة رخ�شة رقم:CN 1196816 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ه�شام �بر�هيم حممد �شليمان �بو�شارب )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شطفى �شمري عبد�لرحمن نا�شر
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

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

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1312085 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�حمد عالء �لدين حممد حممود حممد من 49% �ىل %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد حممد �حمد �مل�شري )%24(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لدولية للمز�د�ت

 رخ�شة رقم:CN 1525782 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ل�شيخ بطي �شهيل عبيد �شهيل �آل مكتوم )%50(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حيدر �شالح �حمد علي �مل�شعبي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حيدر �شالح �حمد علي �مل�شعبي من 100% �ىل %50
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 0.40*1 �ىل 2*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/�لدولية للمز�د�ت
INTERNATIONAL AUCTION

�ىل/�لدولية للمز�د�ت ذ.م.م  
INTERNATIONAL AUCTION LLC

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

اإعــــــــــالن
�ملدينة  لوؤلوؤة  �ل�ش�����ادة/�شوبرماركت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1061340 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 8.50*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبرماركت لوؤلوؤة �ملدينة ذ.م.م
CITY PEARL SUPERMARKET LLC

�ىل/ بقالة �ملدينة �مللكية ذ.م.م  
ROYAL ALMADEENA BAQALA LLC

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جممع ��شتهالكي )�شوبر ماركت( )4711002(

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بار�مونت لالزياء

 رخ�شة رقم:CN 1034175 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*10.38

تعديل ��شم جتاري:من/بار�مونت لالزياء
PARAMONT FASHIONS

�ىل/كافترييا برجر زون  
BURGER ZONE CAFETERIA

تعديل ن�شاط/��شافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لرجالية �جلاهزة - بالتجزئة )4771101(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لحذية �لرجالية - بالتجزئة )4771901(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

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

CN 1197972:شيلفر للقرطا�شية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

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

�لنخيل لعمال �لبال�شرت و�ل�شري�ميك
رخ�شة رقم:CN 1166928 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

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

 رخ�شة رقم:CN 1549067 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�لرحمن �حمد علي حممد �لنعيمي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�لرحمن �حمد علي حممد �لنعيمي من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شمريه �حمد علي حممد بكاري �لنعيمي )%50(

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 200000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/كافترييا رحاب �ل�شام

REHAB AL SHAM CAFETERIA
�ىل/كافترييا رحاب �ل�شام ذ.م.م  

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمطة �لظفرة لغ�شيل 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1030456 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

علي نا�شر حممد �لق�شيلي �ملن�شوري من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

علي نا�شر حممد �لق�شيلي �ملن�شوري من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�جلوهر �لنفي�س للمقاولت 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1198691 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�جلوهر �لنفي�س للمقاولت �لعامة ذ.م.م
PRECIOUS JEWEL GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/�جلوهر �لنفي�س للمو�د �لبناء ذ.م.م
PRECIOUS JEWEL BUILDING MATERIALS LLC

تعديل ن�شاط/��شافة بيع مو�د �لبناء - بالتجزئة )4752034(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

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

�جلزيرة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1150036 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل عائ�شة لت�شليح جميع �لدو�ت 

�لكهربائية رخ�شة رقم:CN 1040693 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/حمل عائ�شة لت�شليح جميع �لدو�ت �لكهربائية
AISHA ELECTRICAL APPLIANCES REPAIRS SHOP

�ىل/عائ�شة ل�شيانة �ملكيفات �ملركزية
AISHA CENTRAL AIR CONDITIONER MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �لوثبة دكان 11 م 16 �لوثبة قطعة رقم 35 بناية حارب 
8d مفتاح حمد �لنيادي �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� جفن ق 111 م

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �ملو�قد و�ملربد�ت و�لغ�شالت )9522001(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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•• ال�شارقة-الفجر:

�أعربت مو��شالت �ل�شارقة عن عميق 
�لده�س  و�لأ�شف ج��ر�ء ح��ادث  �لأ�شى 
�لذي تعر�س له طفال من �جلن�شية 
�لأج���رة  م��رك��ب��ة  ق��ب��ل  م��ن  �لفلبينية 
عبوره  �أثناء  �ل�شارقة  لأج��رة  �لتابعة 
وف��ات��ه يف موقع  �إىل  �أدى  م��ا  �ل�����ش��ارع 
�حل�����ادث. و�أك����د ���ش��ع��ادة ع��ب��د �ل��ع��زي��ز 
�جلرو�ن م�شاعد �ملدير �لعام للعمليات 
�أن  �ل�شارقة  مو��شالت  يف  �لت�شغيلية 
�ملوؤ�ش�شة تتقدم بخال�س �لعز�ء و�شادق 
�ملو��شاة لأ�شرة �لطفل ، م�شري� �إىل �أن 
لدى  يعمل  �حل���ادث  مرتكب  �ل�شائق 
�أجرة �ل�شارقة منذ ما يقرب �خلم�س 
�أية  �ملوؤ�ش�شة خاللها  تتلق  �شنو�ت مل 

���ش��ك��اوى ����ش���ده م���ن ق��ب��ل �جل��م��ه��ور، 
تتعلق  خمالفة  �أي  بحقه  ت�شدر  ومل 
على  وب��ن��اء  وت��ه��ور.  بطي�س  بالقيادة 
�لعامة  للقيادة  �ملبدئية  �لتحقيقات 

�أن  ،�أو�شح �جلرو�ن  �ل�شارقة  ل�شرطة 
�شغارة  �أب���و  منطقة  يف  وق���ع  �حل����ادث 
�لطفل  و�لد  �إهمال  نتيجة  بال�شارقة 
عقب خروج �لأ�شرة من �إحدى �ملحال 
�لتجارية باملنطقة حني �أفلت �لطفل 
من يد و�لده لتد�همه مركبة �لأجرة 
�أثناء عبوره �لطريق فجاأة ما �أدى �إىل 

عدم �نتباه �ل�شائق.
�مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  �إىل  �جل������رو�ن  و�أ�����ش����ار 
حتر�س على تاأهيل وتدريب �شائقيها 
ب�شفة دورية للتاأكد من من خ�شوعهم 
ل�����دور�ت ت��دري��ب��ي��ة ب��ال��ل��غ��ات �ل��ث��الث��ة 
�لعربية و�لأجنليزية و�لأوردو، تتعلق 
وطرق  �لطريق  مبخاطر  بتعريفهم 
جتنب �حلو�دث وقو�عد �لت�شرف يف 

حالت �لطو�رئ.

•• عمان-وام:

بن  في�شل  �لأم����ري  �شمو  ��شتقبل 
يف  �م�س  �شباح  مكتبه  يف  �حل�شني 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�لأردن�����ي�����ة �ل���ف���ري���ق �ل���رك���ن حمد 
حممد ثاين �لرميثي رئي�س �أركان 
�مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
ل���ه �ل����ذي ي����زور �مل��م��ل��ك��ة �لأردن���ي���ة 
خ��الل  وج���رى  ح��ال��ي��ا.  �لها�شمية 
�أول  �لفريق  ح�شره  �ل��ذي  �للقاء 
�لركن م�شعل حممد �لزبن رئي�س 
هيئة �لأرك���ان �لأردن��ي��ة وع��دد من 
عالقات  ��شتعر��س  �ل�شباط  كبار 
بدعمها  �لكفيلة  و�ل�شبل  �لتعاون 
وت���ط���وي���ره���ا ل����ش���ي���م���ا يف �مل���ج���ال 

�شعادة  عرب  جهته  من  �لع�شكري. 
ثاين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق 
�ل��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س �أرك������ان �ل���ق���و�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة ع����ن ����ش���ع���ادت���ه ل����زي����ارة 
�مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة وع��ل��ى م���ا مل�شه 

�شيافة  وح�شن  بالغة  ح��ف��اوة  م��ن 
�أح���ي���ط ب��ه��م��ا و�ل��وف�����������������د �مل���ر�ف���ق 
ل��ه ..م�����ش��ي��د� يف �ل��وق��ت ذ�ت����ه مبا 
وتطور  ت��ق��دم  م��ن  �ململكة  ت�شهده 
من  �لع�شكري.  �مل��ج��ال  يف  خا�شة 

��شتقبل رئي�س هيئة  �أخرى  ناحية 
�لركان �مل�شرتكة �لردنية �لفريق 
�لزبن  حممد  م�شعل  �ل��رك��ن  �ول 
�م�س  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  مكتبه  يف 
�ل���ف���ري���ق �ل���رك���ن ح��م��د �ل��رم��ي��ث��ي 

و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه. وبحث �لزبن 
بن  في�شل  �لم���ري  �شمو  بح�شور 
�حل�����ش��ني م���ع �ل���ف���ري���ق �ل��رم��ي��ث��ي 
و�ل����وف����د �مل����ر�ف����ق �وج�����ه �ل��ت��ع��اون 
يف  �مل�شلحة  �لقو�ت  بني  و�لتن�شيق 
تعزيز  و�آليات  �ل�شقيقني  �لبلدين 
بني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر 

�جلانبني.
�أرك���ان  رئي�س  ���ش��ع��ادة  وك�����������������ان   
�لقو�ت �مل�شلحة و�لوفد �ملر�فق له 
�لأردن��ي��ة  �لعا�شمة  �إىل  و�شل  ق��د 
ع��م��ان م�����ش��اء �أم�������س ح��ي��ث ك���ان يف 
�لفريق  و���ش��ول��ه  ل���دى  ��شتقباله 
�لزبن  حممد  م�شعل  �ل��رك��ن  �أول 
�ل��ق��و�ت  �شب������اط  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد 

�مل�شلحة.

•• ابوظبي-الفجر:

حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �شلطان 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �شاحب  ب��ن ز�ي����د �ل 
�ل�شمو رئي�س �لدولة ، رئي�س مركز 
و�لإع��الم  للثقافة  ز�ي��د  بن  �شلطان 
م�شاء  و�ملانيا  فرن�شا  �شفارتا  �قامت 
�م�������س ح��ف��ال م��و���ش��ي��ق��ي��ا م�����ش��رتك��ا 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م���رك���ز ���ش��ل��ط��ان ب���ن ز�ي���د 
فنانني  وم�شاركة  و�لعالم  للثقافة 
�إمار�تيني وفرن�شيني و�أملان �حتفال 
بذكرى مرور 50 عاما على عالقات 
�ل�شد�قة بينهما ، وذلك على م�شرح 

�بوظبي مبنطقة كا�شر �لمو�ج .
مانع  حممد  �ل�شتاذ  �حلفل  ح�شر 
�إد�رة �لإع����الم يف  �مل��ن�����ش��وري م��دي��ر 
�شفارتي  باعمال  و�لقائمني  �مل��رك��ز 
و�جلمهورية  �لفرن�شية  �جلمهورية 
م��ن  ع������دد  ج����ان����ب  �إىل  �لمل����ان����ي����ة 
�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني و�لإع����الم����ي����ني 
و�مل����و�ط����ن����ني و�أب������ن������اء �جل��ال��ي��ت��ني 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة و�لمل���ان���ي���ة و�جل��ال��ي��ات 
�ملو�شيقى  ع�شاق  و��شتمع  �لأخ���رى. 

�لكال�شيكية وهو�ة �لثقافة يف �حلفل 
ل���ع���ازف �ل��ب��ي��ان��و �ل��ف��رن�����ش��ي ه��وغ��و 
ل��وك��ل��ري �ل����ذي ي���ر�ف���ق �ل�����ش��وب��ر�ن��و 
�لإم���ار�ت���ي���ة �ل��ف��ن��ان��ة �مل��ت��م��ي��زة ���ش��ار� 
�ل����ق����ي����و�ين �ل���ت���ي ����ش���دت ب�����ش��وت��ه��ا 
�لوب�����ر�يل جم��م��وع��ة م��ن �لغ���اين 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة ، ك���م���ا ق�����دم �ل���رب���اع���ي 
قطعا  �ل�شهري  �لأمل���اين  ماندلرينج 
م��و���ش��ي��ق��ي��ة خم���ت���ارة مل��ل��ح��ن��ني �أمل����ان 

وفرن�شيني وغريهم من �لأوروبيني 
�مل�����ش��ه��وري��ن م���ن م��ث��ل ����ش���رت�و����س ، 

يبو�شي ، بر�مز ، ليزت و فوري. 
وقد عرب �لقائمني باعمال �شفارتي 
عن  �حلفل  ختام  يف  و�ملانيا  فرن�شا 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  �شكرهما 
ز�يد �ل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو 
�شلطان  رئي�س مركز  �لدولة  رئي�س 
بن ز�يد للثقافة و�لإع��الم لرعايته 

�لكرمية لهذه �لم�شية �ملو�شيقية. 
ك��م��ا �أع�����رب دي��ن��ي�����س دوف���ن���و م��دي��ر 
�لتعاون  م�شت�شار  �لفرن�شي  �ملعهد 
و�ل�������ش���وؤون �ل��ث��ق��اف��ي��ة يف �ل�����ش��ف��ارة 
�لفرن�شية عن �متنانه ملركز �شلطان 
�شموه  و�لع����الم  للثقافة  ز�ي���د  ب��ن 
�لذي �تاح دعمه لهذ� �حلفل فر�شة 
�لتو�جد يف م�شرح �أبوظبي يف كا�شر 

�لأمو�ج .

رئي�س  �مل��زروع��ي  خليفة  خلفان  �شرح 
�ن  �ل����رب  د�ر  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لدخل  بتنويع م�شادر  قيام �جلمعية 
و�ل���ت���م���وي���ل مل�������ش���روع���ات���ه���ا �خل���ريي���ة 
و�لإن�������ش���ان���ي���ة وت���ق���دمي م�����ش��اع��د�ت��ه��ا 
�ل�������ش���ه���ري���ة و�مل����ق����ط����وع����ة ل���ل���ف���ق���ر�ء 
و�مل���ح���ت���اج���ني م���ن �لأف��������ر�د و�لأ����ش���ر 
ي���ه���دف ل��ت��ح��ق��ي��ق �لك���ت���ف���اء �ل���ذ�ت���ي 
على  و�لقائمة  �ملنتجة  �لأ�شر  مل�شاريع 
�لوقف �خلريي د�خل �لدولة، وتركز 
د�ر �لرب على دعمها للجهود �ملبذولة 
يف �شبيل تنويع هذه �مل�شادر وت�شجيع 
�ل��وق��ف �خل���ريي لديها،  م�����ش��روع��ات 
�خل�����ريي من  �ل���وق���ف  �أن  وب���اع���ت���ب���ار 
�شلب عاد�تنا وتقاليدنا �لأ�شيلة �لتي 
به  و�أو�شى  ديننا �حلنيف  �إليها  دعانا 
ر�شولنا �لكرمي �شلى �هلل عليه و�شلم 
وتعدد  تفعيله  على  �ل��رب  د�ر  وتعمل 
ق���ن���و�ت���ه د�خ�����ل �مل��ج��ت��م��ع �لإم����ار�ت����ي 
نافعة  ح�شنة  ك�شنة  �مل��ع��ط��اء  �ل��ك��رمي 
�أع��م��ال �خل��ري و�ل��رب  لقطاع كبري يف 
وذل���ك ع��رب ف��روع��ه��ا يف ك��ل م��ن دب��ي 
ور�أ�س �خليمة وعجمان وجلنة �لأ�شر 
�لقيوين  �أم  يف  لها  �لتابعة  �ملتعففة 
وعرب برنامج �أبو�ب �خلري �لذي تبثه 
 7 �إذ�ع��ة نور دبي كل يوم جمعة منذ 
د�ر  جمعية  ح�شرياً  وت��رع��اه  �شنو�ت 
�ل�����رب، ون���ح���ن ب��ف�����ش��ل ه����ذه �جل��ه��ود 
ن���رف���ع ���ش��ق��ف �مل�������ش���اع���د�ت �ل�����ش��ه��ري��ة 
فروعها  عرب  �جلمعية  تقدمها  �لتي 
�إىل �ل��ف��ق��ر�ء و�مل��ح��ت��اج��ني يف �إم���ار�ت 

�لدولة.
�أن ع��م��ل �خل��ري  �مل����زروع����ي  و�أو�����ش����ح 
و�ل����رب م��ت��اأ���ش��ل يف �أب���ن���اء �لإم������ار�ت، 
�ملغفور  �أب��ن��اء  على  غريباً  لي�س  وه��ذ� 
– طيب  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه 
�هلل ثر�ه – �لذي عودهم على �لعطاء 
�لفقر�ء  �إىل  و�لإح�شان  �خلري  وعمل 
و�مل���ح���ت���اج���ني ل��ي�����ش��ل ن�����اجت خ��ريه��م 
�إىل بقاع  وبرهم من �لوقف �خل��ريي 
�ل��وق��ف  �إىل من���و  �ل����ع����امل، وم�������ش���ري�ً 
�خل��ريي ب��د�ر �ل��رب �ل��ذي من خالله 
ومنها  عديدة  وقفية  م�شاريع  قامت 
8 ف��ي��ل��ل م���وؤج���رة ب��اجل��م��ري� يف دب��ي، 
8 خم����ازن يف م��ن��ط��ق��ة �ل���ق���وز ب��دب��ي، 
ق��ط��ع��ة �أر������س ل��ب��ن��اء ع���م���ارة م���ن 11 

بناية  دبي،  �لنهدة يف  طابقاً مبنطقة 
�جلمعية  ق��ام��ت  ع��ج��م��ان  يف  �شكنية 
ب��ب��ن��ائ��ه��ا ع��ل��ى ق��ط��ع��ة �أر������س �أوق��ف��ه��ا 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
حفظه  عجمان  حاكم  �لنعيمي  ر��شد 
�هلل ل��د�ر �ل��رب، قطعتا �أر����س �أَُخ���ر يف 
عجمان حتت �لإجر�ء، 6 فيلل �شكنية 
يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ع��ل��ى �أر�����س �أوق��ف��ه��ا 
فاعل خري، وقطعة �أر�س �أخرى حتت 
�لإجر�ء مبنطقة �لب�شتان يف عجمان، 
يف  ونحن  عجمان،  يف  �شتوديو  و�شقة 
�لأوق��اف  بتفعيل ه��ذه  �ل��رب نقوم  د�ر 
و����ش��ت��ث��م��ار ري��ع��ه��ا خل��دم��ة م�����ش��اري��ع 
�جلمعية د�خل �لدولة وحتقيق �كتفاء 
ذ�تي منها مل�شاريع �أخرى، حيث حتقق 
هذه �مل�شاريع دخاًل �شنوياً يرت�وح بني 
مليون  و1.77  دره��م  مليون   1.25

درهم وفقاً لإيجار�ت �ل�شكن.
وق����ال حم��م��د ���ش��ه��ي��ل �مل���ه���ريي ع�شو 
�ل���رب  د�ر  ج���م���ع���ي���ة  �إد�رة  جم���ل�������س 
رئ��ي�����س ق��ط��اع �ل�����ش��وؤون �مل��ح��ل��ي��ة: ظل 
ن��ظ��ام �ل��وق��ف �لإ���ش��الم��ي م��ت��ف��رد�ً يف 
�لع�شور،  عرب  ومقوماته  خ�شائ�شه 
�ن��ع��ك��ا���ش��اً حقيقياً  �ل��ن��ظ��ام  وك���ان ه���ذ� 
مل��ا غ��ر���ش��ه �لإ����ش���الم يف ن��ف��و���س �أب��ن��ائ��ه 
م�����ن ح�����ب �خل�������ري و�ل���������رب يف دول�����ة 
�لإم��ار�ت، فر�أينا مئات من �خلرّيين 
�لعمل  على  �أمو�لهم  يوقفون  �لذين 
�إىل �هلل، وط��الب  و�ل���دع���وة  �خل���ريي 
�ل���ع���ل���م وم�����ر�ك�����ز حت���ف���ي���ظ �ل����ق����ر�آن 
�ل��ك��رمي و�ل��ف��ق��ر�ء و�مل�����ش��اك��ني وك��اف��ة 
وكانت  و�لإن�شانية،  �خلريية  �مل�شاريع 

ه����ذه �لأوق�������اف ت��ت��م��ث��ل يف �ل��ع��ق��ار�ت 
و�مل��ح��ال  �ل�شيافة  و���ش��ك��ن  و�مل�����ش��اج��د 
دو�ئ��ر  وتبا�شرها  وغ��ريه��ا،  �لتجارية 
�لأوقاف و�ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل 
�خلريي بالدولة و�ملوؤ�ش�شات �خلريية 
�مل��ع��ن��ي��ة بعمل �خل���ري و�ل����رب، ول��ن��ا يف 
�لإ���ش��الم��ي��ة و�لعمل  �ل�����ش��وؤون  د�ئ����رة 
�خل�������ريي ب����دب����ي ودو�ئ���������ر �لأوق��������اف 
�لدولة  باإمار�ت  �لإ�شالمية  و�ل�شوؤون 
�أهل  �إن  �إىل  �لأ�شوة �حل�شنة، وم�شري�ً 
�لإم���������ار�ت ت���رب���و� ع��ل��ى ع��م��ل �خل��ري 
و�لرب و�لإح�شان �إىل �لنا�س، لذ� جند 
�أن خري�ت �لإمار�ت و�شلت �إىل �لعامل 
�لعمل  موؤ�ش�شات  م��ن  كحافز  باأكمله 
ب���دًء م��ن موؤ�ش�شة  ب��ال��دول��ة  �خل���ريي 
ز�ي��د بن �شلطان رحمه �هلل لالأعمال 
خليفة  �ل�شيخ  موؤ�ش�شة  ث��م  �خل��ريي��ة 
 – �هلل  – حفظه  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
لالأعمال �خلريية، ثم موؤ�ش�شة �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم حفظه �هلل 
لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية، وهيئة 
�لأحمر  و�لهالل  �آل مكتوم �خلريية، 
�لإم������ار�ت������ي، و�جل���م���ع���ي���ات �خل��ريي��ة 
�أن����ح����اء �لإم���������ار�ت هي  �مل��ن��ت�����ش��رة يف 
�لإم���ار�ت  �شعب  دليل على ح��ب  خ��ري 
لعمل  �لطيبة  �أر�شها  على  و�ملقيمني 
تقوم  �ملوؤ�ش�شات  وه���ذ�  و�ل���رب،  �خل��ري 
بعمل ما طلبه منهم دينهم ويتاأ�شون 
بنبيهم �لكرمي �شلى �هلل عليه و�شلم، 
ونحن يف جمعية د�ر �لرب �أن�شاأنا منذ 
�أك���ر م��ن 30 ع��ام��اً م�����ش��روع �لوقف 
�خل�����ريي، وذل����ك ل��ف��ت��ح �مل���ج���ال �أم���ام 

�خلري  بعمل  �مل�شاهمة  يف  �ل��ر�غ��ب��ني 
و�مل�����ش��اه��م��ة ب��ال�����ش��دق��ة �جل���اري���ة ول��و 
ب��ال��ق��ل��ي��ل م���ن �لأم�������و�ل، ون�����ش��األ �هلل 
و�أهلها  �لإم����ار�ت  يحفظ  �أن  �ل��ك��رمي 
م��ن ك��ل ���ش��وء وم���ك���روه ن��ظ��ري �خل��ري 

�لذي عرف به �أهلها.
و�أو�����ش����ح خ���ال���د ع���ب���د�ل���ك���رمي م��دي��ر 
�إد�رة �لوقف وتنمية �ملو�رد بد�ر �لرب 
�لعمل  م�شادر  لتنمية  �لرب  د�ر  �شعي 
�خلريي للجمعية د�خل �لدولة حيث 
للجهود  دعمها  على  �ل��رب  د�ر  رك���زت 
�مل�شادر  �شبيل تنويع هذه  �ملبذولة يف 
�خلريي  �لوقف  م�شروعات  وت�شجيع 
لديها �شو�ء �أكانت م�شاجد �أو فيلل �أو 
حمال جتارية �أو غريها، ونتابع خطة 
بالوقوف على متطلبات  �لإد�رة  عمل 
�لأف������ر�د م��ن م����و�رد ب�����ش��ري��ة وم��ادي��ة 
خالل مرحلة �لعمل �ملقبلة و�كت�شاف 
�أك��رب فئة  و�أدو�ت جديدة حلث  ط��رق 
م��ن �أه���ل �خل��ري و�ل���رب للتربع ورف��ع 
طلبات  كافة  وتلبية  �مل�شاعد�ت  �شقف 
�إخو�نهم من �لأفر�د و�لأ�شر �ملتعففة 
و�ملحتاجني، م�شري�ً �إىل �أنه مت توزيع 
�لعطايا  �لإل���ك���رتوين  �ل��دف��ع  �أج��ه��زة 
و�جلمعيات  �لتجارية  �ملر�كز  ببع�س 
ك��م��ا ن��ت��ل��ق��ى �ل���دع���م مل�����ش��اري��ع �ل��وق��ف 
باجلمعية عرب فروعها يف كل من دبي 
ور�أ�س �خليمة وعجمان وجلنة �لأ�شر 
�لقيوين  �أم  يف  لها  �لتابعة  �ملتعففة 
وعرب برنامج �أبو�ب �خلري �لذي يذ�ع 

كل يوم جمعة باإذ�عة نور دبي.
�إد�رة  م���دي���ر  �ل����ز�ه����د  �أح���م���د  وذك�����ر 
�لت�����ش��ال و�ل��ت�����ش��وي��ق ب����د�ر �ل���رب �أن 
نعتمد  ر�قية  �قت�شادية  قيمة  �لوقف 
ع��ل��ي��ه يف مت���وي���ل خم��ت��ل��ف �مل�����ش��اري��ع 
ح��ثَّ عليها  �شنة لطاملا  وه��و  �خلريية 
ر�شولنا �لكرمي �شلى �هلل عليه و�شلم 
، فهو �أول من �أوقف وقفاً يف �لإ�شالم 
�خلطاب  ب��ن  عمر  على  �أ���ش��ار  حينما 
ر���ش��ي �هلل ع��ن��ه ع��ن��دم��ا �أ���ش��اب �أر���ش��ا 
)�إن  فاأو�شاه بوقفها قائاًل:  يف خيرب 
 ،) بها  قَت  وت�شدَّ �أ�شلها  حَب�شَت  �شئَت 
ع��م��ر )ر���ش��ي �هلل عنهما(:  �ب���ن  ق���ال 
ُتباع ول  �أن ل  ق بها عمر على  فت�شدَّ
ُتوهب ول ُتورَّث وي�شل ريعها للفقر�ء 
وذوي �لقربى و�لرقاب و�ل�شيف و�بن 

ويل عهد ال�سارقة ي�ستقبل رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة جمعية الإمارات لالأمرا�س اجلينية

وزارة القت�ســـاد تنظــــم حملـــــة توعويـــــة يف مــــــدار�س اأبوظبـــــــي

•• ال�شارقة-وام: 

��شتقبل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
بن �شلطان �لقا�شمي ويل �لعهد نائب 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ���ش��ب��اح �م�����س مبكتب 
جمل�س  و�أع�شاء  رئي�س  �حلاكم  �شمو 
ل��الإم��ر����س  �لإم������ار�ت  جمعية  �إد�رة 
���ش��م��وه يف م�شتهل  ورح����ب  �جل��ي��ن��ي��ة. 
دور  على  مثنيا  �جلمعية  بوفد  �للقاء 
�آل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزير  نهيان 
�مل��ج��ت��م��ع م��وؤ���ش�����س ج��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ارق��ة 
ل��الأم��ر����س �جل��ي��ن��ي��ة.. و����ش��اد �شموه 
�جلمعية  تاأ�شي�س  يف  معاليه  مببادرة 
�ل��ت��ي �ن�����ش��ئ��ت ل��ت��ك��ون ���ش��دق��ة ج��اري��ة 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  روح  على 
�شلطان �آل نهيان. و�شكر �شموه رئي�س 
على  �جلمعية  �د�رة  جمل�س  و�ع�شاء 
م�شاعيهم �حلثيثة يف �حلد من �نت�شار 
�أفر�د جمتمع  �لأمر��س �جلينية بني 
دول����ة �لإم��������ار�ت. ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء �إىل 

�ل�شارقة �شعادة  جانب �شمو ويل عهد 
�مل�شت�شار �شلطان علي بن بطي �ملهريي 
لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع��ام  �أم���ني 
�ل�شارقة. و��شتمع �شمو �ل�شيخ �شلطان 
من  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
�ل��دك��ت��ورة م��رمي مطر رئي�س  ���ش��ع��ادة 
�جلينية  لالأمر��س  �لإم��ار�ت  جمعية 
�ىل نبذه حول �أهد�ف �إن�شاء �جلمعية 
و�أع��م��ال��ه��ا  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وخططها 
�مل����ي����د�ن����ي����ة و�جن�����از�ت�����ه�����ا �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
�لأع��و�م  �لتي حتققت خالل  و�لنتائج 
بيئة  تاأثريها يف خلق  وم��دى  �ملا�شية 
�شحية خالية من �لأمر��س �جلينية 
�ل��ور�ث��ي��ة. وق��دم��ت �ل��دك��ت��ورة م��رمي 
�ل�شارقة  ع��ه��د  ويل  �شمو  �أم����ام  م��ط��ر 
خالله  من  ��شتعر�شت  مرئيا  عر�شا 
�ل��ت��وزي��ع �ل��ن�����ش��ب��ي ل��ل��ح��الت �ل��ت��ي مت 
فح�شها يف كافة �إمار�ت �لدولة وعدد 
�لتفاعلية  و�مل�شاركات  �لإجن���از�ت  من 
حمليا ودول��ي��ا و�مل�����ش��اري��ع و�لأب��ح��اث 
و�مل��ب��ادر�ت  ب��الأج��ن��ة  �ملتعلقة  �لعلمية 

و�حل��م��الت �ل��ت��وع��وي��ة. و�أو���ش��ح��ت �أن 
�جلينية  لالأمر��س  �لإم��ار�ت  جمعية 
تعد جمعية غري ربحية ��ش�شت يف عام 
نهيان  �ل�شيخ  معايل  برئا�شة   2006
�لثقافة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع وتهدف �إىل 
��شطر�بات  وتاأثري  �نت�شار  من  �حل��د 
�لدولة من  �ل�شائدة يف  �جلينية  �لدم 
خ��الل جمتمع و�ع��ي ح��ول �لأمر��س 
�جلينية و�شبل �لوقاية منها. و�أ�شافت 
ت�شمل  �أن�����ش��ط��ة  ت���ق���دم  �جل��م��ع��ي��ة  �ن 
�ل��ور�ث��ي��ة  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  ع��ن  �لك�شف 
و�ل�����رب�م�����ج �ل���ت���وع���وي���ة و�ل���وق���ائ���ي���ة 
و�مل�������ش���وح���ات �مل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى �ل��ب��ح��وث 
كفاء�ت  بو��شطة  �لناجحة  و�لتجارب 
ومالية  عالية  تقنية  وم���و�رد  ب�شرية 
�ل��ت��و����ش��ل  عملية  وت�����ش��ه��ل  مقت�شدة 
مع �ملجتمع وتوفر ��شت�شار�ت جمانية 
ت�شعى  �جلمعية  �أن  وقالت  للمجتمع. 
��شطر�بات  وتاأثري  �نت�شار  من  للحد 
�لدولة من  �ل�شائدة يف  �جلينية  �لدم 

و�لوقائية  �لتوعوية  �ل��رب�م��ج  خ��الل 
و�مل�������ش���وح���ات �مل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى �ل��ب��ح��وث 
�ملعريف  و�لتبادل  �لناجحة  و�لتجارب 
بو��شطة كفاء�ت ب�شرية ومو�رد تقنية 
ع��ال��ي��ة وم��ال��ي��ة م��ق��ت�����ش��دة. و�����ش���ارت 
�لدكتورة مرمي مطر �ىل �أن �جلمعية 
قامت بالك�شف على ما يقارب من 14 
 713 �أل���ف م��و�ط��ن وم��و�ط��ن��ة منهم 
حيث  جينية  �أم��ر����ش��ا  يحملون  ف���رد� 
ع��ل��ى حمايتهم  �ل��ك�����ش��ف  ه���ذ�  ���ش��اع��د 
م���ن تلك  ي��ع��ان��ون  �ط���ف���ال  م���ن ولدة 

�لأمر��س. 
وذك�������رت ع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل �مل����ث����ال م��ر���س 
ت�������ش���وه���ات �ل���ع���م���ود �ل���ف���ق���ري �ل����ذي 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  يف  ي��ك��ل��ف 
2 م��ل��ي��ون دره����م ب��ي��ن��م��ا �ل��ك�����ش��ف عن 
�مل���ر����س و�ل���وق���اي���ة م��ن��ه خ��ف��ف تلك 
�ألف درهم. ولفتت   23 �لتكاليف �إىل 
لالأمر��س  �لإم����ار�ت  جمعية  رئي�شة 
�جلينية �إىل جمالت �لتعاون �لقائمة 
ب���ني �جل��م��ع��ي��ة وخم��ت��ل��ف �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�حل��ك��وم��ي��ة يف �إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة وعلى 
وج�����ه �خل�������ش���و����س �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى 
ل�����ش��وؤون �لأ����ش���رة و�ل��ق��اف��ل��ة �ل���وردي���ة 
�لثدي.  �شرطان  مبر�شى  تعنى  �لتي 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د  جانبه  م��ن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن 
�لعهد ونائب حاكم �ل�شارقة �أن �أهمية 
�أف����ر�د �ملجتمع م��ن �لأم��ر����س  وق��اي��ة 
وخ�����ش��و���ش��ا �جل��ي��ن��ي��ة م��ن��ه��ا ت��ك��م��ن يف 
من  لهم  �لكرمي  �لعي�س  �شبل  توفري 
 .. �آمنة  وتعليم و�شحة وحياة  م�شكن 
به  تقوم  �ل��ذي  ب��ال��دور  �شموه  م�شيد� 
و�أب��ح��اث  وقائية  جهود  م��ن  �جلمعية 
ع��ل��م��ي��ة ����ش���اع���دت ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري ع��ل��ى 
�لوجه  على  �جلمعية  �أه���د�ف  حتقيق 
�ملرجو منها. وحث �شموه �نطالقا من 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة يف 
توفري �أعلى و�أف�شل معايري �خلدمات 
 .. �ملجتمع  لأف��ر�د  و�لطبية  �ل�شحية 

�لإم��ارة  يف  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  كافة 
�لإم�����ار�ت  �ل��ت��ع��اون م��ع جمعية  ع��ل��ى 
لالأمر��س �جلينية وتوفري �خلدمات 
�أع��م��ال��ه��م بكل ي�شر  �ل��الزم��ة لإجن���از 
�إم��ارة  جاهزية  �شموه  و�أك��د  و�شهولة. 
�ل�������ش���ارق���ة ب��ا���ش��ت��م��ر�ر دع����م �أن�����ش��ط��ة 
�أنو�ع  و�أبحاث �جلمعية وتقدمي كافة 
للجمعية  ���ش��م��وه  متمنيا  ل��ه��ا  �ل��دع��م 
و�ل�����ش��د�د  �لتوفيق  عليها  و�ل��ق��ائ��م��ني 

على  �لعمل  با�شتمر�ر  �شموه  وحثهم 
بالذكر  �جلدير  و�لنهج.  �مل��ن��و�ل  ه��ذ� 
قامت  �ل��ذي  �مل��ي��د�ين  �مل�شح  نتائج  �أن 
 13 ب��ه �جلمعية على م��ا ي��ق��ارب م��ن 
�أل��ف عينة لأك��ر �لأم��ر����س �لور�ثية 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  �ن��ت�����ش��ار� يف 
�مل��ت��ح��دة ���ش��ي��ت��م حت��وي��ل��ه��ا ع��ل��ى �شكل 
وذل��ك  للعامة  متاحة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
�لوقائية  �لأعمال  لال�شتفادة منها يف 

ج��م��ع��ي��ة  وف�����د  و����ش���م  �ل���ب���ح���ث���ي���ة.  �أو 
�لم�������ار�ت ل���الم���ر�����س �جل��ي��ن��ي��ة كال 
م���ن ����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ورة م����رمي مطر 
و�شعيد  �جلمعية  �د�رة  جمل�س  رئي�س 
�ل�����ش��وي��دي �م����ني �ل�����ش��ن��دوق وح��م��د 
ترمي �ل�شام�شي ع�شو جمل�س �لد�رة 
و�ل���دك���ت���ور �ح�����ش��ان �مل��ح��ا���ش��ن��ه ع�شو 
�ملجل�س �لعلمي للجمعية وحورية عبد 

�هلل مدير مكتب رئي�س �جلمعية.

•• اأبوظبي-وام:
نظمت �إد�رتا �لرقابة �لتجارية وحماية �مل�شتهلك يف وز�رة �لقت�شاد بالتن�شيق 
بكر  �أب��ي  بنت  للتعليم حملة توعوية يف مدر�شة عائ�شة  �أبوظبي  مع جمل�س 
�لثانوية ومدر�شة �ملو�هب �لثانوية للطالبات يف �إمارة �بوظبي وذلك لتعريف 
�لطالبات يف �ملدر�شتني مبخاطر �ملو�د �ملقلدة و�ملغ�شو�شة وما ينتج عنها من 
روؤي��ة  �ط��ار جت�شيد  �مل��ب��ادرة يف  �لبيئة. وتاتي ه��ذه  �لفرد وعلى  ����ش��ر�ر على 
�لوز�رة يف �قت�شاد معريف تناف�شي ومتنوع وبكفاء�ت وطنية وحتقيقا للهدف 
�ل�شرت�تيجي للوز�رة �ملتمثل يف متكني �ملمار�شات �لتجارية �ل�شليمة وحماية 
�لتجارية  �ل��رق��اب��ة  �إد�رة  مل��ه��ام  وتنفيذ�  �لفكرية  �مللكية  وح��ق��وق  �مل�شتهلك 
مبكافحة �لغ�س �لتجاري و�لتقليد ون�شر �لوعي بالت�شريعات �لرقابية. وقال 
يف  �لتجارية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  �ملهريي  بطي  بن  علي  حميد  �شعادة 

وز�رة �لقت�شاد �إن �لوز�رة بتوجيهات من معايل �ملهند�س �شلطان بن �شعيد 
�ملن�شوري وزير �لقت�شاد حتر�س على �لتو��شل �لد�ئم مع كافة �لفئات �ملعنية 
من موؤ�ش�شات وجهات حكومية وفعاليات جمتمعية على �مل�شتويني �لحتادي 
�أعلى  �إج��ر�ء�ت �لعمل وحت�شني �لد�ء للو�شول �ىل  و�ملحلي يف �طار تطوير 
مر�تب �لتميز يف تقدمي خدمات �لوز�رة. و�أ�شاف �شعادته �أن �إلد�ر�ت �ملختلفة 
�لوعي  ن�شر  على  وتعمل  �ملجتمع  فئات  كافة  مع  بالتو��شل  تهتم  بالقطاع 
بالت�شريعات �لرقابية و�لتجارية وغر�س �ملبادئ و�ملفاهيم �لتجارية �ل�شليمة 
وب�شكل خا�س لدى �لن�سء نظر� لهمية ذلك يف توعية �ملجتمع وحمايته من 
بع�س �ملمار�شات �ل�شارة وتعزيز� ل�شتقر�ر �ل�شو�ق و�حلفاظ على تناف�شية 
�لظاهري  �شامل  �شعادة حممد  �لوطني. وحظيت �حلملة مبتابعة  �لقت�شاد 
�شارك  حيث  للتعليم  �بوظبي  مبجل�س  �ملدر�شية  للعمليات  �لتنفيذي  �ملدير 
وقام مب�شاركة  �ل��وز�رة  مبادرة  ت�شمنتها  �لتي  �ملختلفة  �لن�شطة  �شعادته يف 

وفد �لوز�رة و�لطالبات بغر�س �شجرة يف باحة مدر�شة �ملو�هب �لثانوية للبنات 
�شحفي  بيان  يف  �لقت�شاد  وز�رة  و�أو�شحت  �لبيئي.  �لوعي  جلهود  تعزيز� 
��شدرته �م�س �ن �لغر�س من �حلملة هو �لتعريف بالغ�س �لتجاري و�لتقليد 
و�أنو�عه و�أ�شكاله وم�شاره ومظاهر �ملو�د �ملقلدة و�ملغ�شو�شة وكيفية �لتعامل 
مع حالت �لغ�س �لتجاري و�لتقليد بال�شافة �ىل ن�شر �لوعي �ل�شتهالكي . 
كما تهدف �ىل رفع �لوعي بدور �ملجتمع �ملهم يف دعم �جلهود �ملبذولة ملكافحة 
و�لتعريف  �ل�شارة  �لتجارية  و�ملمار�شات  و�لتقليد  �لتجاري  �لغ�س  عملية 
بحقوق وو�جبات �مل�شتهلك وتقدمي �لن�شح و�لإر�شاد ليكونو� �شفر�ء يف نقل 
�ملعلومات �ىل �لآخرين. وت�شمنت �حلملة �لعديد من �لن�شطة حيث قام وفد 
من �لوز�رة برئا�شة �ل�شيدة �أمل خليفة �ل�شام�شي من �إد�رة �لرقابة �لتجارية 
بتقدمي عر�س بعنو�ن خماطر �لغ�س �لتجاري و�لتقليد عرفت خالله �لغ�س 
�أنو�عه كما قدمت توجيهات عامة للم�شتهلكني من  �لتجاري وذكرت �أخطر 

كما  �لظاهرة.  لهذه  �لت�شدي  يف  �ملجتمع  دور  لهم  وبينت  �ملدر�شتني  طلبة 
عر�س  �مل�شتهلك  حماية  �إد�رة  من  �ل�شحي  عبد�هلل  خديجة  �ل�شيدة  قدمت 
بتوعية  �ملتعلق  �جلانب  عل  خالله  ركزت  وو�جبات  حقوق  �مل�شتهلك  بعنو�ن 
�مل�شتهلكني بحقوقهم �لثمانية وفق ما حددته �لالئحة �لتنفيذية يف �لقانون 
�ملمار�شات  بع�س  و��شتعر�شت   8 �مل��ادة  2006 يف  ل�شنة   24 رقم  �لحت��ادي 
مطويات  ت��وزي��ع  مت  كما  يتبعها..  �أن  �مل�شتهلك  على  يجب  �ل��ت��ي  �ل�شليمة 
توعوية وتوزيع ��شتبيان على �لهيئة �لتدري�شية وتنظيم م�شابقة للطالبات 
تتعلق باملعلومات �خلا�شة بهذه �ملبادرة �لتوعوية �لتثقيفية. ويف ختام �ن�شطة 
�ملبادرة قام وفد �لوز�رة باهد�ء كتاب وم�شات من فكر ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل وقدم دروعا تذكارية ملديري وم�شوؤويل �ملدر�شتني كما مت تقدمي هد�يا 

للطالبات عبارة عن �شتالت زر�عية.

موا�سالت ال�سارقة تنفي اإهمال ال�سائق 
املت�سبب يف وفاة الطفل الفلبيني

الأمري في�سل بن احل�سني ي�ستقبل رئي�س الأركان

و�صط ح�صور كبري وبتنظيم مركز �صلطان بن زايد و�صفارتي فرن�صا واأملانيا 

فنانون اإمارتيون وفرن�سيون واأملان يعزفون على م�سرح 
اأبوظبي يف كا�سر الأمواج مقطوعات مو�سيقية عاملية 

دار الرب تدعم م�ساريع الوقف اخلريي لتنمية املوارد وتلبية طلبات امل�ساعدات
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العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

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

رخ�شة رقم:CN 1351876 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شوكت ح�شني �بو �لقا�شيم )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شامل قر�ن �لنوبي مزينة �لعامري من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شامل قر�ن �لنوبي مزينة �لعامري من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 40*60 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/حجر �لعناية للمقاولت �لعامة

STONE CARE GENR - CONT
�ىل/خر�شانة �لعناية لل�شيانة �لعامة ذ.م.م  

STONE CARE GENERAL MAINTENANCE 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� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

 اعــــــــــــالن
�ل�شادة/حممد  بان  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  تعلن 
�بدى  قد  �جلن�شية  �مار�تي  �ل�شام�شي  حمد  حممد  فا�شل 
 TL07144 رغبته يف �لتنازل عن �لرخ�شة �ل�شياحية رقم
و�مل�شجلة حتت �ل�شم �لتجاري / �لقلعة لل�شفر �ىل �ل�شيد/ 

ر��شد علي م�شبح �ل�شام�شي �مار�تي �جلن�شية.
�لجر�ء  هذ�  على  �لعرت��س  يف  �حلق  له  من  كل  وعلى 
تاريخ  من  ميالدي  ��شبوع  خالل  �لهيئة  ومر�جعة  �لتقدم 
�ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لهيئة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر 
�شت�شتكمل  حيث  �ملده  هذه  �نق�شاء  بعد  دعاوي  �و  حقوق 

�لجر�ء�ت �ملذكورة �عاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
النادي الغربي للريا�سات البحرية   / بان  �لبحري( 
قد تقدمو� بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها 

بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

جديد جديد �لغربية
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد 10934 بتاريخ 2013/10/31   

بهذ� يعلن �لكاتب �لعدل / يف مبنى غرفة جتارة و�شناعة 

�بوظبي بان �ل�شادة / م�شت�شفى يونيفر�شال ذ.م.م �لعنو�ن 

�بوظبي تقدمو� �لينا بطلب ت�شديق عقد رهن للمعد�ت 

�لطبية ل�شالح �ل�شادة / �لبنك �لعربي �ملتحد - �بوظبي 

مقابل ت�شهيالت م�شرفية.

�لكاتب  مقر  �ىل  تقدمية  عليه  �عرت��س  �ي  لديه  ومن 

مع  �بوظبي  و�شناعة  جتارة  غرفة  مبنى  يف  �لعدل 

م�شتند�ته و�ل فان �لكاتب �لعدل �شيقوم باكمال �جر�ء�ت 

�لت�شديق بعد ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن

اإعـــــــالن رهـــن

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:خدمات �لن�شاري لل�شر�فه
  PAY PLUS:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:136695       بتاريخ:2009/12/9 م
با�ش��م:خدمات �لن�شاري لل�شر�فه

وعنو�نه:�بوظبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36 خدمات م�شرفية 

و�شف �لعالمة:�لعبارة PAY PLUS مكتوبة بالجنليزية .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�ك�شل ميديا
  ALOO:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:197713       بتاريخ:2013/9/9 م
با�ش��م:�ك�شل ميديا

وعنو�نه:�لفجرية ، برج �لبد�ع ، �س.ب: 4687 ، هاتف: 092244100 ، فاك�س: 092244100
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 �نتاج فني )�فالم( 

 O O L ممتد �ىل �ليمني و �على �خلط حريف  AL وحرف  و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن حرفني 
AL مقلوبني وحرف  �ل�شكل حريف  �ملنت�شف وعلى ميني  نقاط ع�شو�ئية �شغريه منف�شلني من  د�خلهما 

  . �لي�شار  �ىل  ممتد   L
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:ب�شت & ب�شت فا�شن ذ.م.م
�شال�س    Slash:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:191751       بتاريخ:2013/5/15 م
با�ش��م:ب�شت & ب�شت فا�شن ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع حمد�ن ، �س.ب: 71585 ، هاتف: 026324465 ، فاك�س: 026303963
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:25 �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�غطية �لر�أ�س 

  . SLASH و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة �شال�س وبجانبها على �جلانب �لي�شر
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�شركة زد �ند �يه لد�رة �لنفايات و�لنقليات 
  A & A C Z Z:لعامة ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية�

�ملودعة بالرقم:196682       بتاريخ:2013/8/21 م
با�ش��م:�شركة زد �ند �يه لد�رة �لنفايات و�لنقليات �لعامة ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �مل�شفح ، �س.ب: 44837 ، هاتف: 025514224 ، فاك�س: 025514220
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:40 �تالف �لنفايات حرق �لنفايات معاجلة �لنفايات معاجلة 

�ملياه . 
ويف  تدوير(  مثلث )عالمة  �شكل  على  �لخ�شر  باللون  �شجر  �ور�ق  �شكل ثالثة  �لعالمة:عبارة عن  و�شف 
منت�شف �ل�شكل ثالث حروف A د�خلها C د�خلهما Z باللون �لزرق �لغامق و��شفل �ل�شكل Z & A باللون 

�لزرق �لغامق و�ل�شكل على خلفية بي�شاء .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:كينتك �نرتنا�شيونال ليمتد - �بوظبي
  K KENTECH:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:191469       بتاريخ:2013/5/9 م
با�ش��م:كينتك �نرتنا�شيونال ليمتد - �بوظبي

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع �ملرور ، �س.ب: 60756 ، هاتف: 026171800 ، فاك�س: 026171801
�لتمديد�ت  �شيانة  �ملركزي  �لتكييف  �جهزة  �شيانة  بالفئة:37  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�لكهربائية �شيانة و��شالح �لت �حلا�شب �للكرتوين ��شالح �لجهزة و�ملعد�ت �للكرتونية تركيب وت�شغيل 

�ملعد�ت �مليكانيكية تركيب وت�شغيل �ملعد�ت �لكهربائية . 
 K حرف  �ل�شكل  ود�خ��ل  و�لخ�شر  �لزرق  باللو�ن  �ل�شالع  �شد��شي  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
باللون  خلفية  على  و�ل�شكل  �لغامق  �لزرق  باللون   KENTECH باللون �لبي�س وعلى ميني �ل�شكل

�لبي�س .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 179728          بتاريخ :   24/ 09/  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: وي يو   
وعنو�نه: �س  ب: 299039 ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لقطع  �أدو�ت  )ع��د�  بها  �ملطاله  �أو  �ملعادن  تلك  من  �مل�شنوعة  و�ملنتجات  منها  خليط  و�أي  �لنفي�شة  �ملعادن 
�لوقت  بقيا�س  �خلا�شة  �لعدد  من  وغريها  �ل�شاعات  �لكرمية،  و�لأح��ج��ار  �ملجوهر�ت  و�مل��الع��ق(،  و�ل�شوك 
و�ل�شاعات وقطع غيارها و�شيور لل�شاعات، �شال�شل لل�شاعات، بلور  لل�شاعات، زجاج �شاعات، نو�ب�س �شاعات، 

يف �لفئة 14.
�لو�ق�عة بالفئة: 14

و�شف �لعالمة:هي عبارة عن كلمة THEWHITESHOP مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 148797         بتاريخ :31/ 10 /2010 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ح�شني �شافارو 
وعنو�نه: �س  ب: 55444 ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
حفا�شات �أطفال من �لن�شيج، فوط �أطفال من �لن�شيج، �أثو�ب �إ�شتحمام، مالب�س لل�شاطى، م�شد�ت لل�شدر، 
مالب�س معاطف، معاطف خفيفة، مالب�س للحفالت �لتنكرية، لبا�س �لقدم، عباء�ت، �شالت من �لفرو، فرو 
�جللد  من  مالب�س  جلدية،  مالب�س  �ل�شوف،  من  �ث��و�ب  جاكيتات،  حمبوكت،  مالب�س  مباذل،  )مالب�س(، 
�شاري  جاهزة،  �ملالب�س  بيجامات،  د�خلية،  �شر�ويل  خارجية،  معاطف  �شرو�لية،  �أردي��ة  عنق،  ربطات  �ملقلد، 
)لبا�س هندي(، �لقم�شان، �أحذية، تنانري، �أخفاف، جو�رب طويلة، بذلت، �أثو�ب �شباحة، قم�شان ن�شف كم، 

بنطلونات، مالب�س د�خلية، بذ�ت نظامية، �شدر�ت، �شدريات يف �لفئة 25
�لو�ق�عة بالفئة: 25

(  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية   VOLKSGYM( لعالمة:هي عبارة عن كلمة� و�شف 
مبتكرة  وبطريقة  �للتينية  باللغة  مكتوبني   VG �بجديني  حرفني  يوجد  وفوقهما  �لقرمزي  وباللون 
مثلث  �شكل  يوجد  ي�شارهما  وعلي  �لحمر  باللون  م�شتطيل  �شكل  يوجد  ميينهما  وعلي  �لقرمزي  وباللون 
و�شكل م�شتطيل ومن ثم �شكل مربع وجميعها باللون �لحمر وفوق �حلرفني يوجد �شكل م�شتطيل و�شكل 

مربع باللون �لحمر. 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

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

�ملودعة بالرقم : 56906
با�ش��م :م.جولدن كوتون �لتجارية  

وعنو�نه : �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �ل�شارقة ، �س.ب: 21686 .
و�مل�شجلة حتت رقم : )46528(  بتاريخ:2004/4/20 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/11/5  وحتى تاريخ :2023/11/5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

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

�ملودعة حتت رقم : 177310        بتاريخ :2012/07/31م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   /   /        م
با�ش��م: �شيجيوناليز �شانز، ��س. �ل.

وعنو�نه: بول. �ند. مالبيكا �شي/ دي 44 و�ي 45، 50016 �شرق�شطة، ��شبانيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات ��شتري�د وت�شدير )وك��الت(؛ خدمات جتميع ت�شكيلة متنوعة من �ل�شلع ل�شالح �لغري و�ملعنى بها 
�أعمدة �ملرفق )�أعمدة �لكرنك( وحماور نقل �حلركة للمركبات �لربية، �أعمدة �لكامات )�حلدبات(، كتلة �و 
قو�لب �ملحرك و روؤو�س ��شطو�نات و�لتمثيل �لتجاري �حل�شري لأعمدة �ملرفق )�أعمدة �لكرنك( وحماور 
��شطو�نات  روؤو���س  و  �ملحرك  قو�لب  �و  كتلة  )�حل��دب��ات(،  �لكامات  �أعمدة  �لربية،  للمركبات  �حلركة  نقل 
�لزبائن من  لتمكني عامة  نقلها(،  و�ملكائن )عد�  وللمو�تري  للمحركات  ��شطو�نات  و  �ملكائن  �و  للمحركات 
معاينتها ب�شكل مريح و�شر�ئها مثل هذه �خلدمات ميكن تقدميها من خالل حمالت �لبيع بالتجزئة ومنافد 
�لبيع باجلملة وعرب طلبات �لربيد �و عرب �لو�شائل �لعالم �للكرتونية مثل �شفحات �لإنرتنت �و بر�مج 

�لت�شويق �لتلفزيونية
بالفئة: 35

منحنى  خط  فوقها  �لأحمر  باللون  لتينية  باحرف   SANZ كلمة  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
باللون �لأحمر
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

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

�ملودعة حتت رقم : 177177         بتاريخ : 2012/07/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   /   /        م

با�ش��م: هوب �شتورز، ��س. �يه.
وعنو�نه: با�شيو دي ل كا�شتيالنا، منرب 201، بالنتا 8، 28046 مدريد، �إ�شبانيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س 

بالفئة: 25
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة HOPE باحرف �للغة �لجنليزية باللون �ل�شود ��شفلها �لرقام 

1967 و�عالها ر�شمة د�ئرة د�خلها حرف H مكتوب بارع �جتاهات 
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

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

�ملودعة حتت رقم : 177312         بتاريخ : 2012/07/31م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   /   /        م

با�ش��م: �أورك�شرت� - كازيبو
وعنو�نه: 400، �أفينيو مار�شيل د��شو، ريد �يه كا�شتيلنو 2000، 34170 كا�شتيلنو- �ل �ي - �ل �ي زيد، فرن�شا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أ�شناف من �ملالب�س و�لب�شة �لقدم و�أغطية �لر�أ�س لالولد و�لفتيات و�لأطفال �لر�شع و�لأطفال �ل�شغار؛ 
حول  )مناديل  ع�شابات  )�مل��الب�����س(؛  حديثا  �مل��ول��ود  وك�شوة  ل��و�زم  و�لر�شع؛  لالأطفال  �لد�خلية  �ملالب�س 
�لرقبه(؛ ع�شائب للر�أ�س )مالب�س(؛ �لعمائم؛ ثوب ف�شفا�س لالأطفال؛ �لأطفال مر�يل قما�س )�شدرية( 
�لر�شع  و�لأط��ف��ال  و�لفتيات  ل��الولد  ج��و�رب  لالأطفال؛  )�شدرية(  بال�شتيك  مر�يل  و�لر�شع؛  لالأطفال 

و�لأطفال �ل�شغار؛ �زياء ل�شتخد�مها يف �للبا�س لالأطفال لللعب
بالفئة: 25

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة ORCHESTRA باحرف �للغة �لأجنليزية باللون �لأ�شود
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

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

�ملودعة حتت رقم : 177179         بتاريخ : 2012/07/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   /   /        م

با�ش��م: ليوزهاو ليوجنميانزهني كو.، �ل تي دي.
وعنو�نه: منرب. 2 ت�شانغفنج رود، ليوبي دي�شرتيكت، ليوزهاو �شيتي، جو�نغك�شي، �ل�شني، بو�شت كود: 545001

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خيوط  �لأ�شنان،  تنظيف  �ع��و�د  �لكهربائية،  �لأ�شنان  فر�شاة  �لأ�شنان،  فر�شاة  �أم�شاط؛  �ل�شابون؛  �شناديق 
لغايات تنظيف �لأ�شنان؛ �أو�ين �و �وعية حلفظ �و حمل م�شتح�شر�ت �لتجميل؛ زجاجات �لتفريغ �و قو�رير 

خو�ئية 
بالفئة: 21

�لأ�شود  باللون  �لأجنليزية  �للغة  باحرف   LMZ و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

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

�ملودعة حتت رقم : 176941         بتاريخ : 2012/07/22م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   /   /        م

با�ش��م: �إيثان كيه بي تي �إي �ل تي دي
وعنو�نه: 39 د�ن�شفولد در�يف، بر�ديل هايت�س �ي�شتيت، �شنغافورة 359394

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
حقائب؛ حقائب �ليد؛ حقائب ذ�ت مقب�س؛ حمافظ �لنقود؛ حمافظ؛ حمافظ للوثائق و�لور�ق؛ �حلقائب 
جميعها  �أحزمة؛  �لتجميل؛  �دو�ت  حقائب  �ملنقول؛  �لكمبيوتر  حمل  حقائب  �لبطاقات؛  حامالت  �ل�شفر؛ 

م�شنوعة من جلد �أو �جللد �ملقلد
بالفئة: 18

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمات ETHAN K باحرف �للغة �لجنليزية باللون �لأ�شود 
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 148798         بتاريخ :    31   / 10 /  2010 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ح�شني �شافارو 
وعنو�نه: �س  ب: 55444 ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�للعب و�أدو�ت �للعب، �أدو�ت �لألعاب �لبدنية و�لأدو�ت �لريا�شية )عد� �ملالب�س( �لزخارف و�لزينات �خلا�شة 
و�شجرة عيد �مليالد، جلي للحفالت وللرق�شات )هد�يا للحفالت(، زينة ل�شجرة عيد �مليالد )ما عد� مو�د 

�لإ�شاءة  و�حللويات(، ذمي  يف �لفئة 28
�لو�ق�عة بالفئة: 28

(  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية   VOLKSGYM( لعالمة:هي عبارة عن كلمة� و�شف 
مبتكرة  وبطريقة  �للتينية  باللغة  مكتوبني   VG �بجديني  حرفني  يوجد  وفوقهما  �لقرمزي  وباللون 
مثلث  �شكل  يوجد  ي�شارهما  وعلي  �لحمر  باللون  م�شتطيل  �شكل  يوجد  ميينهما  وعلي  �لقرمزي  وباللون 
و�شكل م�شتطيل ومن ثم �شكل مربع وجميعها باللون �لحمر وفوق �حلرفني يوجد �شكل م�شتطيل و�شكل 

مربع باللون �لحمر. 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

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

�ملودعة حتت رقم : 177176         بتاريخ : 2012/07/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   /   /        م

با�ش��م: هوب �شتورز، ��س. �يه.
وعنو�نه: با�شيو دي ل كا�شتيالنا، منرب 201، بالنتا 8، 28046 مدريد، �إ�شبانيا
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نهيان بن مبارك يفتتح املنتدى اخلليجي الأول ملكافحة العمى
•• دبي-وام:

�فتتح معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�آل ن��ه��ي��ان وزي����ر �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ب��اب 
وت���ن���م���ي���ة �مل���ج���ت���م���ع �م���������س ب��ف��ن��دق 
�مل��ن��ت��دى �خلليجي  دب���ي  ف��ريم��ون��ت 
جتنبه  �ملمكن  �لعمى  ملكافحة  �لأول 
�لذي تنظمه �ملنظمة �لدولية لإنقاذ 
�لب�شر �شايت �شيفرز مب�شاركة �أكر 
200 خبري وخمت�س وممثلني  من 
لأكر من 65 هيئة ومنظمة حملية 
 13 �أك��ر من  و�إقليمية وعاملية من 
دول��ة. و�أك��د معايل �ل�شيخ نهيان بن 
�لفخري  �لرئي�س  نهيان  �آل  مبارك 
ملكتب �ملنظمة �لدولية لإنقاذ �لب�شر 
ت�شعى  �لإم���������ار�ت  �أن  �لم��������ار�ت  يف 
�ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة ل�شاحب  يف ظ��ل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
�إىل  نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
ياأخذ  متكامل  �شحي  ن��ظ��ام  ت��وف��ري 
ب��ا���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات ر����ش���ي���دة ل��ل��وق��اي��ة 
و�ل�����ع�����الج ����ش���م���ن ن����ظ����ام جم��ت��م��ع��ي 
�ل�شكان  ف��ئ��ات  بجميع  يهتم  �أو����ش���ع 
وذوي  �ملكفوفني  لالأ�شخا�س  ويوفر 
�لحتياجات �خلا�شة كل �شبل �لدعم 
�لإ�شهام  من  ميكنهم  مبا  و�مل�شاندة 
و�ل��دول��ة.  �ملجتمع  م�شرية  يف  �ملنتج 
�أعمال  �فتتاحه  ل��دى  معاليه  وق��ال 
�ملنتدى ي�شعدين كثري� �أن �أرحب بكم 
ملكافحة  �خلليجي  �مل��ن��ت��دى  ه���ذ�  يف 
ينظمه مكتب  و�لذي  �لب�شر  فقد�ن 
�لإم����ار�ت  يف  �شيفرز  �شايت  منظمة 
برئا�شته  �أت�شرف  �ل��ذي  �ملكتب  وه��و 
�ملنظمة  �عتز�ز� مبا متثله  �لفخرية 
م���ن �آم������ال وط���م���وح���ات ب��اع��ت��ب��اره��ا 
و�ح��دة من �أجنح �ملنظمات �خلريية 

منظمة  وه���ي  �ل��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى 
فقد�ن  مكافحة  �إىل  جد  بكل  ت�شعى 
و�لذين  �ملكفوفني  وم�شاعدة  �لب�شر 
وت��رك��ز عملها  �مل��ر���س  ه��ذ�  ي�شيبهم 
بالذ�ت يف مناطق �لعامل �لتي حتتاج 
�أثبتت  �إن��ه��ا منظمة  �ل��ع��ون  ه��ذ�  �إىل 
يف  وكفاءتها  جناحها  �ل�شنو�ت  عرب 
من  لنف�شها  ت�شعه  م��ا  ك��ل  حتقيق 

�أهد�ف وغايات. 
هذ�  منا�شبة  �أنتهز  معاليه  و�أ���ش��اف 
�مل��ن��ت��دى لأرف�����ع ب��ا���ش��م��ي وب��ا���ش��م��ك��م 
و�لتقدير  �ل�شكر  �آيات  �أ�شمى  جميعا 
�ل�شيخ  �ل��و�ل��د  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
�ل�����ذي  �ل�����دول�����ة ح���ف���ظ���ه �هلل وه������و 
�ملبادر�ت  كافة  دعم  �إىل  د�ئما  يوجه 
�لإن�����ش��ان��ي��ة و�خل���ريي���ة وم��ن��ه��ا تلك 
وجه  على  �لإن�����ش��ان  ب�شحة  �ملت�شلة 
�خل�شو�س ويتجلى ذلك على �شبيل 
�مل���ث���ال يف دع����م م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي�����د بن 

�آل نهيان لالأعمال �خلريية  �شلطان 
�شايت  منظمة  لأن�شطة  و�لإن�شانية 
���ش��ي��ف��رز و�ل���ت���ع���اون م��ع��ه��ا يف �إن�����ش��اء 
لرعاية  �لإقليمي  ز�يد  �ل�شيخ  مركز 
مر�شى �لعيون يف جامبيا هذ� �ملركز 
�ملتميزة لهوؤلء  �لذي يقدم خدماته 
 2007 �إن�شائه يف عام  �ملر�شى منذ 
حمييا  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال  �لآن.  وح��ت��ى 
�لليدي ويل�شون �إننا نتذكر معها بكل 
و�إجن����از�ت  ج��ه��ود  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر 
�لذي  ويل�شون  جون  �ل�شري  �ملرحوم 
�أ�ش�س هذه �ملنظمة وق�شى حياته كلها 
يف عمل متو��شل لن�شر �لوعي ب�شبل 
و�لدفاع  �لب�شر  فقد�ن  من  �لوقاية 
ع���ن ح���ق���وق �مل��ك��ف��وف��ني و�مل�����ش��اب��ني 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار معالية  �مل��ر���س.  بهذ� 
�لنجاح �لكبري �لذي ن�شهده ملوؤ�ش�شة 
يف  �لو��شع  و�نت�شارها  �شيفرز  �شايت 
�إمن���ا ه��و يف  �ل��ع��امل �ملختلفة  ق����ار�ت 
ومثابرته  روؤيته  على  �شاهد  �لو�قع 

تعبئة جهود  على  ق��درت��ه  وع��ل��ى  ب��ل 
ك���اف���ة �مل��ه��ت��م��ني ب���ه���ذ� �مل���ر����س على 
معاليه  وق���ال  ك��ل��ه.  �ل��ع��امل  م�شتوى 
�إذ� ك���ان لج��ت��م��اع��ن��ا �ل��ي��وم من  �ن���ه 
دللة فهي �أننا و�أمام �أمر��س �لعيون 
�لأي��دي بل  �أن نقف مكتويف  لميكن 
علينا �أن نعمل �شويا من �أجل �إيجاد 
خطط عمل قوية وم�شتد�مة حتقق 
�ملدى. و�شدد  �أهد�فا وغايات طويلة 
�شرورة  على  �ل�شياق  هذ�  معاليه يف 
�ل���ش��ت��م��ر�ر يف دع���م ج��ه��ود منظمة 
�حلكومات  ت�شجيع  يف  �شيفرز  �شايت 
�لهتمام  على  و�ملجتمعات  و�لأف���ر�د 
مب���ر����ش���ى �ل���ع���ي���ون و�إز�ح���������ة �ل��غ��م��ة 
ع��ن��ه��م وو����ش���ع وت��ن��ف��ي��ذ �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 

و�لإجر�ء�ت �لتي حتقق ذلك. 
ن�����ش��ت��م��ر  �أن  ع��ل��ي��ن��ا  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
�أي�����ش��ا يف دع��م ج��ه��ود ب��ن��اء �لطاقات 
و�لقدر�ت �ملحلية �ل�شحية و�لطبية 
و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة يف خم���ت���ل���ف م��ن��اط��ق 

�ل��ع��امل لي�س ف��ق��ط م��ن �أج���ل ع��الج 
�لتعامل  �أج��ل  من  و�أي�شا  بل  �ملر�س 
�ل��ف��ع��ال ب��اأ���ش��ل��وب ���ش��ام��ل م��ع �أ���ش��ب��اب 
�مل�شابني  �ملر�س ومتكني  ه��ذ�  و�آث��ار 
به من �لنخر�ط �لإيجابي يف حياة 
�شرورة  �إىل  معاليه  و�أ�شار  �ملجتمع. 
�لعيون  �أم��ر����س  بني  �لعالقة  تفهم 
�ملجتمع ومدى  �ملعي�شة يف  وم�شتوى 
�رت��ب��اط ه��ذه �لأم��ر����س مب�شتويات 
�لفقر و�لنظافة ورعاية �لبيئة ومن 
و�ل�شرت�تيجيات  �تخاذ �خلطط  ثم 
�مل���الئ���م���ة. ك���م���ا �أك������د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى 
�ل����ع����الق����ة ب�����ني �أم������ر��������س �ل���ع���ي���ون 
و�لأم����ر������س �لأخ������رى م��ث��ل م��ر���س 
�ل�����ش��ك��ري و�����ش����رورة و����ش���ع خطط 
مالئمة للتوعية و�لوقاية و�لعالج... 
ب��اله��ت��م��ام بجمع  �أي�����ش��ا  كما ط��ال��ب 
�لتي  و�لإح�شاء�ت  �لبيانات  وحتليل 
�لناجح.  للعمل  فعال  �أ�شا�شا  تكون 
وطالب معاليه بن�شر ثقافة �لتعاون 
�مل�شرتك بني كافة قطاعات  و�لعمل 
�لناجح  �لتعامل  �أن  باعتبار  �ملجتمع 
م���ع ه����ذ� �مل���ر����س ي��ت��ط��ل��ب ت�����ش��اف��ر 
وموؤ�ش�شات  �حلكومات  ب��ني  �جل��ه��ود 
�لرعاية �ل�شحية وموؤ�ش�شات �لتعليم 
�لعمل  وموؤ�ش�شات  �لإع���الم  وو�شائل 
�خلريي و�لعمل �لعام. وقال معاليه 
�ملد�ر�س  مع  بالعمل  �لهتمام  علينا 
لالأطفال  �ملبكر  �لفح�س  �أج���ل  م��ن 
و�إتاحة �لفر�س �ملالئمة �أمام �لطلبة 
�شعاف �لب�شر للتعلم �لناجح و�لنمو 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي ق�����در �لإم�����ك�����ان. و���ش��ه��د 
�مل��ن��ت��دى �إع����الن ع���دد م��ن �مل���ب���ادر�ت 
�مللكي  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  منها 
لعالج  عبد�لعزيز  بن  �أحمد  �لم��ري 
كما  �أفريقيا..  يف  م�شاب  �آلف   10

�لتربع  �خلريية  دبي  جمعية  �أعلنت 
200 �ألف درهم مل�شاريع مكافحة  ب� 
تكفلت هيئة  �ل�شياق  ذ�ت  �لعمى ويف 
�ل�شعودية  يف  �لإ���ش��الم��ي��ة  �لإغ���اث���ة 
باأمر��س  م�شاب   2000 مبعاجلة 
�ل���ع���ي���ون يف �أف���ري���ق���ي���ا خ����الل �ل��ع��ام 
�مللكي  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال  �ملقبل. 
�لأم�����ري ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب���ن �أح���م���د بن 
�إحت��اد  رئي�س  �شعود  �آل  عبد�لعزيز 
مكافحة �لعمى لدى �إطالقه مبادرة 
���ش��ع��ود  �آل  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز  ب����ن  �ح���م���د 
�شت�شاعد  �مل��ب��ادرة  �إن  �لعمى  ملكافحة 
يف مرحلتها �لوىل 10 �آلف �شخ�س 
�إ�شتعادة �لب�شر يف �فريقيا كما  على 
�شتتبعها مر�حل لحقة لدعم جهود 

معاجلة �لإعاقات �لب�شرية. 
تاأتي يف  �أن م�شاركة �لحت��اد  و�أو�شح 
�أن�شطة �ملنظمات  �إطار تن�شيق جهود 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة خ���ا����ش���ة وغ����ريه����ا م��ن 
�لعاملة يف جمال مكافحة  �ملنظمات 
ت���ه���دف �ىل و���ش��ع  �ل���ع���م���ى و�ل����ت����ي 
�خلا�شة  و�لرب�مج  �خلطط  وتنفيذ 
و�شرق  �أفريقيا  يف  �لعمى  مبكافحة 

�إحت����اد  �ل��ب��ح��ر�مل��ت��و���ش��ط. وق�����ال �ن 
تخطيط  يف  ن�شط  �ل��ع��م��ى  مكافحة 
وت��ن��ف��ي��ذ �ل���ع���دي���د م���ن �ل����رب�م����ج يف 
�لتعامل  �ملنطقة ومنها برنامج  دول 
م���ع �إع���ت���الل �ل�����ش��ب��ك��ي��ة �ل�����ش��ك��ري يف 
ت��ط��وي��ر  ب���رن���ام���ج  و�أي�������ش���ا  �لأردن 
م�شت�شفى  �ل��ع��ي��ون يف  ط��ب  خ��دم��ات 
جمهورية  يف  �جل��ام��ع��ي  موهنبيلي 
ت��ن��ز�ن��ي��ا و���ش��م��ل �ل���ربن���ام���ج جت��دي��د 
غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات �ل��ع��ي��ون ب��الإ���ش��اف��ة 
�إىل توفري �لأجهزة �لطبية وتدريب 
�لكادر �لطبي و�لتي كانت بدعم من 
�حمد  �لم��ري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب 
�آل ���ش��ع��ود وع���ربت  ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�شايت  رئي�س  نائبة  ويل�شون  �لليدي 
�شيفرز عن �متنانها �ل�شديد جلهود 
�لإمار�ت ودول �خلليج عموما و�لتي 
�إن��ق��اذ  ز�ل���ت ت�شهم يف  �أ���ش��ه��م��ت وم���ا 
�أب�شار �ملاليني من �لنا�س يف خمتلف 
�أنحاء �لعامل. و�شددت ويل�شون على 
����ش���رورة ت��ك��ات��ف �جل���ه���ود �ل��دول��ي��ة 
�حلكومية وغري �حلكومية من �أجل 
�خلروج باإطار عمل متكامل من �أجل 

�إىل  ت���وؤدي  �لتي  �لأ���ش��ب��اب  حما�شرة 
�إىل  و�أ�شارت يف هذ� �جلانب  �لعمى. 
�أن �شخ�شا و�ح��د � على �لأق��ل يفقد 
�ل��ذي  �لرتيكوما  د�ء  ب�شبب  ب�شره 
�لأولية  �مل��ر�ح��ل  يف  معاجلته  ت�شهل 
�لرعاية  �لفقر و�نعد�م  ولكن ب�شبب 
�ل�����ش��ح��ي��ة �لأول����ي����ة يف �ل��ع��دي��د من 
من  بالكثري  �لأم���ر  ينتهي  �ل��ب��ل��د�ن 
�لب�شرية  بالإعاقة  بالإ�شابة  �لنا�س 
�ل��ك��ام��ل��ة وق�����ال ع���ب���د�هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�ملدير �لعام للمنظمة �لدولية لإنقاذ 
�لب�شر يف �ل�شرق �لأو�شط �إن �أهمية 
�مل��ن��ت��دى ت���اأت���ي م���ن و�ق����ع �أن ه��ن��اك 
�أكر من 285 مليون �شخ�س حول 
تتعلق  م�شكالت  من  يعانون  �لعامل 
فاقدون  مليونا   39 منهم  بالب�شر 
�ل��ع��دد  ي��و�ج��ه  ح��ني  يف  كليا  للب�شر 
حقيقية..  ب�شرية  خم��اط��ر  �لباقي 
ووف���ق���ا ل���در�����ش���ة ح��دي��ث��ة ف�����اإن ع��دد 
مليونا   76 �إىل  �شريتفع  �ملكفوفني 
ب��ذل  ي��ت��ط��ل��ب  2020 مم���ا  ب��ح��ل��ول 
�مل�شتويني  ع��ل��ى  م��زي��د م��ن �جل��ه��ود 

�لدويل و�لإقليمي.

•• ال�شارقة-وام:

در��شية  منحا  �ل�شارقة  يف  �لأمريكية  �جلامعة  يف  �لطلبة  �شوؤون  مكتب  �أطلق 
كاملة للطلبة �لريا�شيني �ملوهوبني ت�شمل �لتاأمني �ل�شحي و�ل�شكن يف �جلامعة 
�إ�شافة �إىل تدريبهم من قبل مدربني حمرتفني حر�شا على تنمية مهار�تهم 
وتطوير قدر�تهم و�أكدت �لدكتورة موزة �ل�شحي نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون 
�أهد�فهم  �لريا�شيني لتحقيق  �ل�شارقة حتر�س على دعم  �أمريكية  �أن  �لطلبة 
�إذ �أنها تقدم منحا جزئية ب� 50  يف �ملائة للريا�شيني �مل�شتحقني..م�شيفة �أنه 

�ملنح �جلديدة �شت�شجع �لطلبة �لريا�شيني ليطورو� �أد�ءهم.

•• ابوظبي-وام:

�لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  �أبوظبي  مركز  ينظم 
�مل�شابقة  من  �ل�شاد�شة  �ل��دورة  �ملقبل  �أبريل  خالل 
�لوطنية ملهار�ت �لمار�ت 2014 حيث �شيتناف�س 
�ملهار�ت  24 نوعا من  �ملو�طنون من �جلن�شني يف 
�إبر�هيم  ح�شني  �ملهند�س  وق��ال  و�لتقنية.  �لفنية 
�مل�����ش��اب��ق��ة ت�شمل  �مل���رك���ز �ن  �حل���م���ادي م��دي��ر ع���ام 
�ل�شباب مم��ن ت���رت�وح �أع��م��اره��م م��ا ب��ني 20-16 
�ملجال  يفتح  �ملهار�ت  هذه  �إتقان  �أن  ..م��وؤك��د�  �شنة 
�أم�����ام �مل���و�ط���ن���ني ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �أك����ر �ل��ف��ر���س 

و�خل��ا���س.  �ل��ع��ام  �لقطاعني  يف  مت��ي��ز�  �لوظيفية 
و�����ش���اف يف ت�����ش��ري��ح��ات خ����الل ج���ول���ة ل���ه �ل��ي��وم 
يف م��ع��ر���س جن���اح �خل���ا����س ب��ال��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ت��دري��ب 
و�لوظائف و�ملقام حاليا يف مركز �أبوظبي �لوطني 
للمعار�س �ن �ملعر�س ياأتي �شمن توجيهات �لقيادة 
بني  �مل�شرتك  �لوطني  �لعمل  ب�����ش��رورة  �لر�شيدة 
�لطلبة  لتوعية  و�لتعليم  �ل��ع��م��ل  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
�لعمل  يجب  �لتي  �مل�شتقبلية  �لوظيفية  بالفر�س 
�ملركز  ع��ام  مدير  ودع��ا  مبكر�.  لها  تاأهيلهم  على 
�أولياء �لأمور �ىل توعية �أبنائهم باأهمية �للتحاق 
خا�شة  م�شتقبال  �ملطلوبة  بالتخ�ش�شات  �ملبكر 

يقدمها  �لتي  و�لتقنية  �ملهنية  �لتخ�ش�شات  تلك 
�ملركز يف كلية فاطمة للعلوم �ل�شحية وبوليتكنك 
�أبوظبي ومركز �لتعليم و�لتاأهيل �ملهني وثانويات 
من  �لفنية.  و�لثانويات  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
رئي�س  �ل��دب��و���س  على  فهر  �ملهند�س  �أو���ش��ح  جهته 
ق�شم م�شابقة �ملهار�ت يف موؤ�ش�شة مهار�ت �لمار�ت 
�لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  ملركز  �لتابعة 
�لوطنية  للم�شابقة  �جل��دي��دة  �ل���دورة  �أن  و�ملهني 
كافة  مب�شاركة  ترحب   2014 �لإم����ار�ت  مل��ه��ار�ت 
و�مل��ع��اه��د  و�ل�����ش��ن��اع��ي  �ل��ع��ايل  �لتعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة و�مل�����د�ر������س �حل��ك��وم��ي��ة 

و�خل��ا���ش��ة يف �ل���دول���ة ب��ه��دف �ل��ك�����ش��ف �مل��ب��ك��ر عن 
�ملو�هب �لتي يتمتع بها �لطلبة. وت�شتمل �مل�شابقة 
�ملتطورة  �لتخ�ش�شات  كل  على  للمهار�ت  �لوطنية 
�ل�شبكات  ودع���م  �حل��ا���ش��وب  ب��ر�م��ج  تطبيقات  مثل 
�لغر�فيك�س  وت�شميم  �لإن��رتن��ت  مو�قع  وت�شميم 
و�لر�شم �لهند�شي �لأوتوكاد و�لتو�شيل �لكهربائي 
مب���وؤز�رة  و�لت�شنيع  و�مليكاترونك�س  و�ل��روب��وت��ات 
وتو�شيالت  و�للحام  �ل�شحية  و�لرعاية  �حلا�شب 
�لألياف �ل�شوئية وت�شميم �ملجوهر�ت وتكنولوجيا 
�ل�شيار�ت و�شيانة حمركات �لطائر�ت وغريها من 

�لتخ�ش�شات �لخرى.

اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة تقدم 
منحًا درا�سية للريا�سيني املوهوبني

اأبوظبي للتعليم التقني يعلن عن تنظيم امل�سابقة الوطنية للمهارات اأبريل املقبل

نهيان بن مبارك يزور جامعة العني يف معر�س النجاح للتعليم والتوظيف 2013 
•• ابوظبي-الفجر:

 ، نهيان  �أل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ز�ر 
جناح  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر 
�مل�شارك  و�لتكنولوجيا،  للعلوم  �ل��ع��ني  جامعة 
 2013 و�لتوظيف  للتعليم  �لنجاح  معر�س  يف 
�ل�شيخ معر�س  �فتتاح معايل  ذلك خالل  ، جاء 
يف  �مل��ق��ام   2013 و�ل��ت��وظ��ي��ف  للتعليم  �ل��ن��ج��اح 
با�شتقباله  وك���ان   ، ل��ل��م��ع��ار���س  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
�لدكتور نور �لدين عطاطرة ،�لرئي�س �مل�شت�شار 
ملعايل  د.ع��ط��اط��رة  ق��دم  ، حيث  �ل��ع��ني  جلامعة 
�لعني للعلوم  �ل�شيخ �شرحا مف�شال عن جامعة 

و�لتخ�ش�شات  �لرب�مج  مو�شحا  و�لتكنولوجيا 
�لتي تطرحة �جلامعة .

وتاأتي م�شاركة جامعة �لعني يف معر�س �لنجاح 
�خلام�شة  لل�شنة   2013 و�لتوظيف  للتعليم 
على �لتو�يل �إدر�كاً لأهمية �ملعر�س �لذي يجمع 
جمال  يف  �لعاملة  �ملوؤ�ش�شات  �أك��رب  �شقفة  حت��ت 

�لتعليم .
وق���ال �ل��دك��ت��ور ن��ور �ل��دي��ن ع��ط��اط��رة ،�لرئي�س 
�مل�شت�شار جلامعة �لعني : �إن زيارة معايل �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك �أل ن��ه��ي��ان ، وزي����ر �ل��ث��ق��اف��ة 
�لعني  جامعة  جلناح  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
�لعلمية  للخطو�ت  وحر�شه  رعايته  على  تدل   ،

�لعايل،  �لتعليم  ميد�ن  ي�شهدها  �لتي  �ملتقدمة 
لرفع  �ملبذولة  �جل��ه��ود  معاليةعلى  �أث��ن��ى  حيث 
م�����ش��ت��وى �ل��ط��ل��ب��ة �ل��ع��ل��م��ي، و�أه��م��ي��ة �إ���ش��ر�ك��ه��م 
باملوؤمتر�ت و�ملعار�س �لعلمية �لتي تطلعهم على 
�ملتقدمة،  و�لدر��شات  و�لبحوث  �لتطور�ت  �آخر 
ونوؤكد �أننا نحر�س على �مل�شاركة دوماً يف معر�س 
�لنجاح للتعليم و�لتوظيف لطالع �لطلبة على 
�جلامعة  تطرحها  �لتي  و�لتخ�ش�شات  �لرب�مج 
و�ل��ت��ج��ارب  �مل�شتجد�ت  �آخ���ر  على  و�إط��الع��ه��م   ،
�ملحيطة بهم، بهدف مو�كبة �لتطور�ت �حلديثة 

يف جمال �لتعليم.
هذ� وتطرح جامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا 

�شمن خططها �لدر��شية خم�شة ع�شر برناجماً 
در��شياً يف درجة �لبكالوريو�س موزعني على خم�س 
 ، �ملعلومات  وتقنية  �لهند�شة  كلية  ه��م:  كليات 
كلية �ل�شيدلة، كلية �لرتبية، كلية �إد�رة �لأعمال 
، كما وتطرح �جلامعة برنامج �ملاج�شتري يف �إد�رة 
�لعام  �لقانون  يف  ماج�شتري  وبرنامج   ، �لأعمال 
و�خلا�س ، وبرنامج ماج�شتري �لأد�ب يف تدري�س 
بالأ�شافة  بها  �لناطقني  لغري  �لأجليزية  �للغة 
ل��ربن��ام��ج �ل��دب��ل��وم �مل��ه��ن��ي يف �ل��ت��دري�����س، وم��ن 
�جلدير بالذكر �أن جميع هذه �لرب�مج معتمدة 
من وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي بدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

نهيان بن مبارك يفوز بجائزة �سخ�سية العام 2013 للتعلم املوؤ�س�سي
•• دبي-وام:

�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  �لتز�م  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  رئي�س 
برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
نحو  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  دفع  على  وحر�شها  �مل�شتمر  �ملوؤ�ش�شي  �لتعلم  بتحقيق 
مو��شلة �لعمل على بناء جمتمع متقدم وو�ثق و�آمن وبناء �قت�شاد م�شتد�م مفتوح 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حر�س  معاليه  �أك��د  كما  عامليا.  ومناف�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�أخيه  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة على بناء جمتمع ي�شتجيب لحتياجات �لأفر�د و�ملجتمع 
ب�شكل عام. وقال معاليه �إن قيادة �لإم��ار�ت تريد ملو�طني �لدولة �أن يكونو� على 
يف  �ملو�طنني  يكون  و�أن  �مل�شتوى  وعالية  متميزة  خ��دم��ات  على  بح�شولهم  ثقة 
�لوقت نف�شه و��شعي �ملعرفة و�لطالع وقادرين على �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي تخدم 

�مل�شلحة �لعليا للدولة. 
للتعلم   2013 �ل��ع��ام  �شخ�شية  ج��ائ��زة  ت�شلمه  عقب  ملعاليه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
هيئة  �أعلنت  �لتي  �ملوؤ�ش�شي  للتعلم  �لدولية  �جلائزة  فئات  �إح��دى  وهي  �ملوؤ�ش�شي 
ثقافة  تعزيز  �إىل  تهدف  كمبادرة  �ل��ي��وم  ر�شميا  �إطالقها  ع��ن  للهوية  �لإم����ار�ت 
�لتعلم �ملوؤ�ش�شي وت�شجيع ممار�شاتها على �مل�شتوى �ملحلي و�لدويل. وجرى ت�شليم 
هيئة  تنظمه  �لذي  �ملوؤ�ش�شي  للتعلم  �لثاين  �ملوؤمتر  �فتتاح  ملعاليه خالل  �جلائزة 
�لب�شرية  �ملو�رد  �ملوؤ�ش�شة �لدولية للم�شتثمرين يف  �لإم��ار�ت للهوية بالتعاون مع 
�لذي تقام فعالياته على مدى يومني يف فندق فريمونت نخلة جمري� بدبي حيث 
يناق�س �أكر من 26 ورقة عمل يقدمها خرب�ء من 15 دولة حول �لعامل مب�شاركة 
�أكر من 400 خبري ومتخ�ش�س من د�خل �لدولة وخارجها. و�أكد معايل �ل�شيخ 
نهيان بن مبارك �آل نهيان �أن دولة �لإمار�ت حري�شة على عدم ترك مكان للجهل 
يف موؤ�ش�شاتها و�أن �لتعلم و�ج��ب ل يتوقف عند ح��دود.. وق��ال ل ميكن لقيادتنا 
�حلكيمة حتقيق روؤيتها �إل عرب دعمنا لها من خالل �لقيام بو�جبنا كاأبناء للوطن 
.. .. لفتا يف �لوقت عينه �إىل �أنه ل ميكن �لرتقاء �إىل م�شتوى �لتميز �ملطلوب 
�لتعلم وتعزيز كفاء�تهم يف خمتلف  �لدولة ب�شكل م�شتمر نحو  �أبناء  �إن مل ي�شع 
�ملجالت.  و�أ�شاف معاليه �أن حتقيق ذلك �لهدف ي�شتغرق �لوقت فهو يهدد �لأمر 
�إغفال  �أنه ل ميكن  �ملت�شاربة معترب�  �لآر�ء و�حلجج  �لكثري من  �لو�قع ويطرح 
جائزتكم  بت�شلم  �أت�شرف  �إنني  معاليه  وقال  وو�ج��ب.  ملح  كاأمر  �ملوؤ�ش�شي  �لتعلم 
�أف�شل م�شتويات  �أجل حت�شيل  �شاأ�شاعف جهودي من  �أنني  لكم  و�أوؤك��د  �لكرمية 
على خطى  و�شري�   .. �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  ل��وز�رة  �ملوؤ�ش�شي  �لتعليم 
�حلكماء �لقد�مى �شن�شعى نحو �مل�شتقبل ونحن نتعلم �أ�شياء جديدة ب�شكل م�شتمر 
. و�أعرب معاليه عن �شكره للقائمني على �جلائزة �لدولية للتعلم �ملوؤ�ش�شي موؤكد� 
�أنه من �لد�عمني و�ملتحم�شني ملفهوم �لتعلم �مل�شتمر بالن�شبة لالأفر�د و�ملوؤ�ش�شات 
بالعلم  مهتمني  �أنا�شا  ت�شم  �لتي  �ملجتمعات  �إن  معاليه  و�و�شح  �شو�ء.  حد  على 
مب�شتقبل  وتتمتع  باحلياة  تنب�س  جمتمعات  ه��ي  حت�شيله  �أج��ل  م��ن  ومتفانني 

م�شرق.. وقال �أننا حمظوظون يف هذ� �ملوؤمتر باحل�شول على فر�شة للقاء هذه 
�لنخبة من �خلرب�ء و�ملتخ�ش�شني يف جمال �لتعلم �ملوؤ�ش�شي �لذين ي�شتعر�شون 
ثمرة خرب�تهم �ملحلية و�لعاملية وهو ما من �شاأنه �أن ي�شاعد موؤ�ش�شات �لدولة على 
جتاوز خمتلف �لتحديات �لتي تو�جهها . و�أثنى معاليه على �جلهود �لتي بذلتها 
هيئة �لإمار�ت للهوية بالتعاون مع �شركائها يف �شبيل تنظيم و�إجناح هذ� �حلدث 
وخارجها.   �لإم����ار�ت  د�خ��ل  م��ن  �مل��وؤمت��ر  يف  �مل�شاركني  بجميع  رح��ب  كما  �ملتميز. 
ن�شبيا  �ملوؤ�ش�شي جديد  �لتعلم  �لأكادميي يف جمال  �لتح�شيل  �إن  و��شاف معاليه 
و�إننا نتعامل معه ببع�س �حلذر خا�شة و�أن عدد� قليال من قادة �ملوؤ�ش�شات لديها 
ماألوف  �مل�شتمر  �لتعلم  مفهوم  �أن  �إىل  لفتا  �ملجال  هذ�  يف  �لأكادميية  �ملوؤهالت 
�إن كنا  �لنظر  �نه بغ�س  �لتاريخ. و�كد معاليه  لدينا جميعا فجذروه متاأ�شلة يف 
ننخرط يف �لتعلم �مل�شتمر �أم ل فاإن هناك �أنا�شا �آخرين �لتزمو� به ب�شكل كامل. 
و�أ�شاف �إن �أخذنا مهنة �لطب على �شبيل �ملثال فنحن كمر�شى نريد من �أطبائنا 
و�لتقنيات يف تخ�ش�شاتهم  �مل�شتجد�ت  �أحدث  د�ئم على  ب�شكل  �أن يكون مطلعني 
و�أجنع  �ملتطورة  �لطبية  �لربوتوكولت  �آخ��ر  حول  �ملعرفة  ميتلكو�  و�أن  �ملختلفة 
�لأدوية و�لعالجات �إذ �إننا ل نف�شل �لتد�وي على �أيدي �أطباء جاهلني مل يهتمو� 
د�ئما  ي�شعو�  �أن  نريدهم  ب��ل  �جلامعات  م��ن  تخرجهم  بعد  علمي  حت�شيل  ب��اأي 
لتح�شيل �آخر ما تو�شلت �إليه �لعلوم . و�أبدى معاليه ��شتغر�به من عدم تعامل 
بع�س �ملوؤ�ش�شات مع موظفي �حلكومة باملنطق نف�شه معربا عن �أ�شفه لعدم مبالة 
و�أرج��ع  �مل�شتمر..  �لتعلم  لقيمة  تقديرهم  وع��دم  بالتعلم  �ملوظفني  من  �شريحة 
�لدو�ئر  �لنا�س خارج  �أن  �إىل ثالث فر�شيات تتمثل يف  �لأم��ر  �أ�شباب هذ�  معاليه 
�حلكومية يعتقدون �أن موظفي تلك �لدو�ئر على در�ية تامة مبا يفعلونه و�إل ملا 
كانو� يف مو�قعهم تلك وعلى �عتبار �أنه طاملا يح�شل �ملتعامل على ما يبتغيه من 
�لدو�ئر �حلكومية فنفرت�س خطاأ �أن �لقائمني على �لأعمال �حلكومية موؤهلون 
ب�شكل كاف ول يحتاجون للمزيد من �لتعلم. �أما �لفر�شية �لثانية فاأو�شح معاليه 
�أنها تتمثل يف كون �لكو�در �لذين تتاألف منهم �ملوؤ�ش�شات �حلكومية يعتقدون �أنه 
لول متتعهم باملوؤهالت �لعالية ملا ح�شلو� على تلك �لوظائف وبالتايل يفرت�شون 
�لثالثة  �لفر�شية  تتمثل  �لعلمية. يف حني  �ملوؤهالت  ملزيد من  �أنهم ل يحتاجون 
وفقا ملعاليه يف �أن �لنا�س د�خل وخارج �ملوؤ�ش�شات �حلكومية مييلون �إىل �ل�شتكانة 
�أمر�ن  �أن �ل�شتقر�ر و�لقدرة على ��شت�شر�ف �لآتي  �إىل �لأمر �لو�قع على �عتبار 
�إليهم وب�شكل خا�س �لذين هم د�خل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية حيث  مهمان بالن�شبة 
وبالتايل  خ�شارتها  يتمنون  ول  �لوظيفية  مبو�قعهم  �لحتفاظ  �إىل  يطمحون 
يخ�شون ويقاومون �لتغيري.  وقال معاليه �أنا �شخ�شيا �أعتقد �أن �لغالبية �لعظمى 
م�شتمر  ب�شكل  �لتعلم  على  �حل�شول  �حلقيقة  يف  يتمنون  �حلكومة  موظفي  من 
�إىل  لفتا   .. �لعلم  حت�شيل  يف  �لرغبة  خماطر  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  يقدرون  �إنهم  �إل 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية على م�شتوى �لعامل تو�جه حتديا يتعلق بكيفية حتويل  �أن 
معايل  و�أ�شار  فعلي.  ب�شكل  متعلمة  موؤ�ش�شات  �إىل  و�لوكالت  و�لدو�ئر  �ل��وز�ر�ت 
�ل�شيخ نهيان �إىل �أن هذه �ملالحظات تنطبق �أي�شا بن�شب متفاوتة على �لعاملني 
يف �لقطاعات �لأخرى من �ملجتمع مبا فيها �لتعليم و�لأعمال موؤكد� �أن �لأهمية 
�لعاملني  معاليه  ودعا  �جلانب.  هذ�  يف  تتمحور  �ملوؤ�ش�شي  �لتعلم  ملوؤمتر  �لبالغة 

يف �لقطاعات �حلكومية و�لتعليمية ورجال �لأعمال حول �لعامل لتخاذ خطو�ت 
�أن  �ملوؤ�ش�شي معترب�  �أمام �لتعلم و�شول �إىل حتقيق �لزده��ار  جريئة لفتح �لباب 
�أجل �حلفاظ  �لإد�ري��ة �لالزمة من  �لتي تتمتع بالقدر�ت  �ملتميزة هي  �ملوؤ�ش�شات 
على ��شتمر�رها يف �لعمل ب�شكل فعال وجمدي �قت�شاديا وهي �لتي تتوقع ما ل 
باأمان  �لعي�س  من  �لب�شرية  ك��و�دره��ا  لتمكني  د�ئما  جاهزة  وتكون  توقعه  ميكن 
و�شعادة. من جانبه قال �شعادة �لدكتور �ملهند�س علي حممد �خلوري مدير عام 
هيئة �لإمار�ت للهوية يف �فتتاح �ملوؤمتر �إن تكرمي معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان هو ��شتحقاق �شادف �أهله فمعاليه �شخ�شية غنية عن �لتعريف وي�شعب 
ح�شر �إجناز�ته و��شهاماته يف خمتلف جمالت �لتعليم و�لتعلم �لتي جاد بها على 
�أنه  �ل��دويل. و�أ�شاف  �أو  �أكر من ثالثة عقود �شو�ء على �مل�شتوى �لوطني  مدى 
مت منح جائزة �شخ�شية �لعام للتعلم �ملوؤ�ش�شي ملعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
نهيان بناء على تو�شيات ومعايري جمل�س �أمناء �جلائزة �لدولية للتعلم �ملوؤ�ش�شي 
�ملوؤ�ش�شي  �لتعلم  �مل�شهود لهم يف جمال  �لدوليني  �لذي ي�شم نخبة من �خل��رب�ء 
�شعادة  بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  ملعايل  درع �جلائزة  وق��دم  �ل��دويل.  �ل�شعيد  على 
�لربوفي�شورة  �جلائزة  �أمناء  جمل�س  ورئي�شة  للهوية  �لإم���ار�ت  هيئة  ع��ام  مدير 
جانب  �إىل  �ليونان  من  �مل�شتد�مة  �لتنمية  خبرية  �أرفانتي�س  فالفيانو�س  �أجني 
يف  �خلبري  �إفريقيا  جنوب  جمهورية  حكومة  م�شت�شار  ج��ار�ت  بوب  �لربوفي�شور 
�حلوكمة �ملوؤ�ش�شية و�لتعلم �لتطبيقي و�لدكتور عالء جر�د رئي�س موؤمتر �لتعلم 

�ملوؤ�ش�شي .
و�أكد �لدكتور �خلوري يف ورقة عمل ��شتعر�شها خالل �فتتاح �لدورة �لثانية ملوؤمتر 
�لتعلم �ملوؤ�ش�شي �أن بناء �حلكومات �لذكية يتطلب �إعادة بناء موؤ�ش�شات متعلمة قادرة 
على جتاوز �ملفاهيم �لإد�رية �لتقليدية �ل�شائدة يف �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
على م�شتوى �ملنطقة �لعربية ومو�كبة ع�شر �لإنرتنت و�ل�شبكات �لرقمية �لذي 
نعي�س فيه. ودعا �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �إىل �تباع فكر �لتعلم �ملوؤ�ش�شي لبناء �لقدر�ت 
�لفردية لر�أ�شمالها �لب�شري و�ملوؤ�ش�شي لتتمكن من حتقيق م�شتهدفاتها و�لرتقاء 
باأد�ئها وتطوير خدماتها و�لو�شول �إىل �لبتكار و�لإبد�ع يف نطاق عملها �حلكومي. 
وحث �لدكتور �خلوري �لقياد�ت �لإد�رية يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية على �مل�شارعة �إىل 
حتويل موؤ�ش�شاتهم �إىل موؤ�ش�شات متعلمة �أكر من �أي وقت م�شى مبا ي�شاعدها 
على جتنب �لتحديات �لكبرية �لتي تو�جهها �ملوؤ�ش�شات �ليوم و�لتغلب عليها من 
�إنه يتوجب  خالل �تباع و�شائل �لتعلم من خالل فرق وجمموعات �لعمل. وقال 
مبفهوم  لالرتقاء  ج��دي��دة  �آل��ي��ات  تطوير  على  �لعمل  وقياد�تها  �ملوؤ�ش�شات  على 
�لعمل �ملوؤ�ش�شي تن�شجم مع متطلبات ع�شرنا �حلايل ومبا يحقق ر�شا �ملتعاملني 
�خلارجيني و�لد�خليني م�شري� �إىل �أنه من �ل�شروري على �لدول �أن ت�شعى جاهدة 
لبناء �ملنظومة �لفكرية لر�أ�س مالها �لب�شري على �عتبار �أن فكر �ل�شعوب هو ما 
�أو تر�جعها. و��شتعر�س جتربة هيئة �لإم��ار�ت للهوية يف  يتحكم يف تقدم �لدول 
رحلتها نحو تر�شيخ مفهوم �لتعلم �ملوؤ�ش�شي ويف �إطار �شعيها لأن تكون �أول موؤ�ش�شة 
�حتادية متعلمة يف �ملنطقة لفتا �إىل �أن �لهيئة قطعت �شوطا نحو تطبيق مبادئ 
�ملتعاملني  مع  وعالقاتها  �لد�خلية  ممار�شاتها  من  �لعديد  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لتعلم 
�خلارجيني وكانت �شباقة �إىل تاأ�شي�س مركز �لإمار�ت للتعلم �ملوؤ�ش�شي �لذي يعد 

�أول مركز من نوعه يف �ملنطقة.  و�عترب �لدكتور �خلوري �أن تبني مفاهيم �لتعلم 
بالتحول  �لر�شيدة للدولة  �لقيادة  �لدولة يو�كب توجهات  �ملوؤ�ش�شي يف موؤ�ش�شات 
لتحقيق  �لهادفة  و�مل�شاعي  �ملتعلمة  �حلكومة  بناء  ويدعم  �لذكية  �حلكومة  نحو 
�لتنمية و�ل�شتد�مة يف خمتلف �ملمار�شات و�خلدمات �حلكومية. و�أكد �لتز�م �لهيئة 
بن�شر ثقافة �لتميز و�لتعلم و�لتحفيز على مو��شلة �لتعلم و�لتح�شيل �ملعريف مبا 
ي�شهم يف �لرتقاء بوعي �لكو�در �لوطنية �ل�شابة حول �أهمية �أدو�رهم وو�جباتهم 
وم�شوؤولياتهم �لوطنية و�لإن�شانية و�ملهنية ويف حتقيق تطلعات �لقيادة �لر�شيدة 
��شتمر�ر  �إىل  عامليا لفتا  �ملتقدمة  �ل��دول  �لإم���ار�ت يف م�شاف  تغدو  لأن  للدولة 
وتعزيز  �ملوؤ�ش�شي  �لتعلم  يف  �ل�شتثمار  على  �لقائمة  و�شيا�شتها  نهجها  يف  �لهيئة 
جناحها كاأول هيئة �حتادية على م�شتوى �لدولة حت�شل على �شهادة �مل�شتثمرون 
�ملوؤ�ش�شي  �إىل تعزيز �لوعي مبفاهيم �لتعلم  �مل��و�رد �لب�شرية . ويهدف �ملوؤمتر  يف 
�لد�خلية  بالثقافة  �لرتقاء  وكيفية  وممار�شاته  مفاهيمه  على  �ل�شوء  وت�شليط 
يف  �لدولية  �ملمار�شات  و�أح��دث  �أف�شل  وفق  متعلمة  موؤ�ش�شات  لتغدو  للموؤ�ش�شات 
هذ� �ملجال.  من جانبه قال �لدكتور عالء جر�د رئي�س موؤمتر �لتعلم �ملوؤ�ش�شي �إن 
�جلائزة �لدولية للتعلم �ملوؤ�ش�شي �شتكون مبثابة حمرك لأن�شطة �لتعلم �ملوؤ�ش�شي 
يف �لدولة و�ملنطقة ومن �شاأنها �أن ت�شهم ب�شكل كبري يف رفع �لوعي مبفهوم �لتعلم 
�لتطبيقي و�ملوؤ�ش�شي وكذلك يف تقدير وتكرمي �جلهات و�لأفر�د �لذين يطبقون 
و�شول  �لأد�ء  وحت�شني  �مل�شكالت  حل  يف  ي�شهم  ب�شكل  �ملوؤ�ش�شي  �لتعلم  مفاهيم 
و�إمن��ا  �لتميز  بتحقيق  لي�س  �حلقيقي  �لتحدي  �أن  معترب�  �مل�شتد�م  �لتميز  �إىل 
با�شتد�مته وحتويله �إىل منهاج حياة. يذكر�نه مت تاأ�شي�س �جلائزة �لدولية للتعلم 
�لتي ثبت فعاليتها يف  و�ملمار�شات  �لنظريات  تت�شمن  بناء على معايري  �ملوؤ�ش�شي 
جمال �لتعلم �ملوؤ�ش�شي و�لتعلم �لتطبيقي. وحتتوي �جلائزة على 6 فئات رئي�شية 
هي فئة �ل�شخ�شية �لعامة وفئة �ملوؤ�ش�شة �ملتعلمة وفئة �إد�رة �لتعلم و�لتدريب وفئة 
�لأفر�د وفئة �ملبادر�ت �لإد�ري��ة وفئة �لأنظمة �لذكية . وتنق�شم كل فئة من هذه 
�لفئات �إىل فئات فرعية با�شتثناء �لفئة �لأوىل وهي فئة �ل�شخ�شية �لعامة �لتي 
يتم �ختيار �شخ�شية و�حدة كل عام بناء على معايري حمددة وهي بدون تر�شيح 
�أما  �ملعايري.  عليها  تنطبق  عام  كل  �شخ�شية  �جلائزة  �أمناء  جمل�س  يختار  حيث 
�لأول  �لربع  خ��الل  و�شيتم  تر�شيح.  بطلب  �لتقدم  فتتطلب  �جلائزة  فئات  باقي 
ل�شرح معايري �جلائزة  �لعمل  وور���س  �لندو�ت  �شل�شلة من  2014 عقد  من عام 
�ملقيمني  من  فريق  ت�شكيل  و�شيتم  و�لتحكيم.  �لتقييم  �آلية  و�شرح  �لفئات  لكل 
�لأم��ن��اء  ملجل�س  �لتقييم  نتائج  وت��ق��دم  �ملوؤ�ش�شي  �لتعلم  جم��ال  يف  �ملتخ�ش�شني 
�ملقيمني.  �أعمال  ملر�جعة  �أي�شا  حتكيم  كفريق  �لأوىل  �ل��دورة  يف  �شيعمل  و�ل��ذي 
جار�ت  بوب  �لربوفي�شور  من  كل  �لأوىل  دورتها  يف  �جلائزة  �أمانة  جمل�س  و�شم 
�لقيادة  خبري  ماكريجور  روب��رت  و�لربوفي�شور  �فريقيا  جنوب  حكومة  م�شت�شار 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  خبرية  �أرفانتي�س  �أجني  و�لربوفي�شورة  �ملتحدة  �لوليات  من 
من �ليونان و�لربوفي�شور عمرو عزت �شالمة رئي�س �جلامعة �لأمريكية بالقاهرة 
و�مل�شت�شار ديفيد ديل رئي�س �ملوؤ�ش�شة �لدولية للم�شتثمرين يف �ملو�رد �لب�شرية من 
�ململكة �ملتحدة و�لدكتورة �شودي �شريفي رئي�س مركز �أبحاث �ل�شلوك �لتنظيمي 

و�لقيادة بكلية �إد�رة �لأعمال بجامعة �شالفورد باململكة �ملتحدة. 
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•• الفجرية-وام:

�لفجرية رئي�س موؤ�ش�شة  �ل�شرقي ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد  تر�أ�س �شمو 
�ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  �م�����س..�ج��ت��م��اع  �لأم����ريي  �ل���دي���و�ن  يف  �مل��ن��اط��ق  لتنمية  �ل��ف��ج��رية 
ح�شر�لإجتماع معايل �شعيد حممد �لرقباين نائب رئي�س موؤ�ش�شة �لفجرية لتنمية �ملناطق 
و�ملهند�س خمي�س �لنون مدير �ملوؤ�ش�شة و�أع�شاء �ملجل�س ومقرر �ملوؤ�ش�شة مت خالل �لجتماع 
خالل  �ملوؤ�ش�شة  نفذتها  �لتي  و�لإ�شافات  بال�شيانة  �خلا�شة  �ل�شكانية  �لأعمال  ��شتعر��س 
عام 2013 و�طلع �ملجل�س على �ملو��شيع �ملطروحة علي جدول �لعمال و�لتي �تخذت فيها 

�لجر�ء�ت �ملنا�شبه كما �طلع علي �لربنامج �حلايل و�لروؤية �مل�شتقبليه للموؤ�ش�شة . 

حممد بن حمد ال�سرقي يراأ�س اجتماع 
موؤ�س�سة الفجرية لتنمية املناطق

موؤمتر دبي العاملي ل�سالمة الأغذية ببلدية دبي يعقد ندوة عن الأغذية احلالل 

جواهر القا�سمي توؤكد �سرورة ت�سافر اجلهود الدولية للتخفيف من معاناة الالجئني ال�سوريني

ختـــام موؤمتـــــر اأبوظبـــــي الطبـــــــي 

••  ال�شارقه -وام: 

حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح��رم  �أك���دت 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة جو�هر 
بال�شارقه  لالأ�شرة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد  بنت 
�لالجئني  معاناة  من  للتخفيف  �لدولية  �جلهود  ت�شافر  �أهمية 
�ل�شوريني م�شرية �إىل �أن ت�شاعد �لأزمة وتدهور �لأو�شاع �ملعي�شية 
�لإن�شانية  �ملنظمات  بني  �لتن�شيق  من  مزيد�  يتطلب  لل�شوريني 
و�لإغ��اث��ة  �لفائدة  درج��ات  �أق�شى  يحقق  مبا  �لدولية  و�لتنموية 
�شموها  �جتماع  �ل�شوريني جاء ذلك خالل  و�لالجئني  للنازحني 
�أم�س �لول يف مكتبها مع وزير �شوؤون �لتنمية �لدولية �لربيطاين 
�خلرب�ت  وتبادل  �مل�شرتك  �لتعاون  �أوج��ه  لإ�شتعر��س  دنكان  �آلن 
�ملختلفة فيما يتعلق بدعم وم�شاندة �لالجئني �ل�شوريني. وجرى 
�لإم����ار�ت  ب��ني  بال�شر�كة  �لنهو�س  �شبل  مناق�شة  �ل��ل��ق��اء  خ��الل 
و�لإن�شاين وتطوير  �لتنموي  �لدعم  �ملتحدة يف جمالت  و�ململكة 
�للجوء  ب��اأزم��ة  �مل��ت��اأث��ري��ن  لإغ��اث��ة  �جلانبني  ب��ني  �لتن�شيق  �آل��ي��ات 
لالجئني  �لإقليمية  �ل�شتجابة  خطة  على  و�ل��وق��وف  �ل�شورية 
�ل�شوريني �ىل جانب بحث �لحتياجات ذ�ت �لأولوية د�خل وخارج 
�شوريا ومناق�شة �خلطو�ت �لإجر�ئية �لالزمة ملعاجلتها. و قالت 
�لعديد  وج��ود  م��ن  �ل��رغ��م  على  �لقا�شمي  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
خطة  �أن  �إل  �أجمع  �لعامل  يف  و�لتنموية  �لإن�شانية  �ملنظمات  من 

�ل���ش��ت��ج��اب��ة �لإق��ل��ي��م��ي��ة ل��الج��ئ��ني �ل�����ش��وري��ني لت����ز�ل ت��ع��اين من 
لتلبية  �ملخ�ش�شة  �مليز�نية  باملائة من   53 وج��ود عجز يف متويل 
�حتياجات �لالجئني �لأمر �لذي يتطلب �إعادة �لنظر يف �جلهود 
�لدولية �ملبذولة لعمليات �لإغاثة و�ملزيد من �لتن�شيق فيما بني 
�ملنظمات �لدولية لتقا�شم �لأعباء من منطلق �مل�شوؤولية �مل�شرتكة 
حتقيقا  �ل�شوري  �جل��و�ر  دول  كاهل  عن  �لعبء  بتخفيف  و�لبدء 

ملبد�أ �لت�شامن �لدويل . 
�أخرى ت�شاف ل�شل�شلة  �ل�شتاء مع�شلة  و�أ�شافت �شموها �ن ف�شل 
�ملاآ�شي �لتي يعانيها �لالجئني �ل�شوريني يف �لفرتة �لر�هنة و�لتي 
ل تقل فتكا عن �حل��رب �ل��د�ئ��رة يف دي��اره��م �إذ ميثل ه��ذ� �لوقت 
من �لعام ف�شال جديد� يف ق�ش�س �للجوء �لتي ت�شفحنا �أور�قها 
�إىل  �ليوم  لن�شل  بلحظة  حلظة  معاها  وتعاي�شنا  ي��وم  بعد  يوما 
�أو موت..  �مل�شاألة ق�شية حياة  ذروة �لق�شة و�أق�شاها حني ت�شبح 
�أجل �لبقاء.. ولالأ�شف -يف �لكثري من  وي�شبح فيها �ل�شر�ع من 
�لالجئون  �ملوقف ومع ذلك يظل  �شيد  �مل��وت هو  يبقى  �لأحيان- 
�إخوة لهم خلف تلك �حلدود ويظل  �أمل بوجود  �ل�شورييون على 
يف  بقوة  نف�شه  يفر�س  جانبا  �حلياة  يف  �مل�شرق  و�جلانب  �لتفاوؤل 
�لدفء  ولنبعث  لذ� دعونا ل نخذلهم  �لالجئني..  �أولئك  نفو�س 
ب��رد�  �مل���وت  م��ن  منهم  �ل��ع��دي��د  �أرو�ح  وننقذ  �شتائهم  يف  و�لأم����ل 
ب�شقيع �ل�شتاء �لقار�س.. من خالل �لتربع باملالب�س و�مل�شتلزمات 
�ل�شتوية ل�شالح مبادرة - �لقلوب �لد�فئة - �لتابعة حلملة �لقلب 

�لكبري . من جانبه �أ�شاد دنكان باجلهود �لتي تبذلها حملة �لقلب 
حياة  على  للحفاظ  �لقا�شمي  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو  و  �لكبري 
�لد�ئم  وحر�شها  �لأف�شل  نحو  وتغيريها  �ل�شوريني  �لالجئني 
مثنيا   .. لالجئني  �مللحة  لالإحتياجات  ب�شرعة  �ل�شتجابة  على 
بالتز�من مع قرب حلول  تاأتي  �لتي  �لد�فئة  �لقلوب  على مبادرة 
ف�شل �ل�شتاء �لبارد وما ي�شاحبه من موجات �ل�شقيع و�لثلوج يف 
�لد�فئة.  و�ملالب�س  للبطانيات  �لالجئني  من  �لعديد  �فتقار  ظل 
�ملنظمات  �لقا�شمي  حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخه  �شمو  ونا�شدت 
م�شوؤولية  عاتقها  على  تاأخذ  ب��اأن  �لدولية  و�لتنموية  �لإن�شانية 
تكثيف �جل��ه��ود �ل��ع��امل��ي��ة ل��رف��ع م�����ش��ت��وى �ل��وع��ي ب�����ش��اأن �مل��ع��ان��اة 
�لرب�مج  وتطوير  �ل�شوريون  �لالجئون  يعي�شها  �لتي  �لإن�شانية 
�لتنموية �لتي تركز على �لإرتقاء بالقطاعني �لتعليمي و�ل�شحي 
بالإ�شافة �إىل �حلر�س على تقدمي بر�مج �لإغاثة �لعاجلة ح�شب 
�لأولويات على �أر�س �لو�قع. ي�شار �ىل �أن وز�رة �لتنمية �لدولية 
�لالجئني  لق�شية  �لأ�شا�شيني  �لد�عمني  من  تعترب  �لربيطانية 
17 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ��شرتليني  ت��ربع��ت مب��ب��ل��غ  �ل�����ش��وري��ني ح��ي��ث 
ل�شوؤون  �ملتحدة  �ل�شامية لالأمم  للمفو�شية  دره��م   100 مليون 
�لأ�شا�شية لالجئني كما خ�ش�شت  �لإحتياجات  لتاأمني  �لالجئني 
مبلغ تقدر قيمته ب 500مليون جنيه ��شرتليني 3 مليار درهم  
لال�شتجابة و�لتعامل مع هذه �لأزمة �لإن�شانية �شو�ء يف �لد�خل 

�ل�شوري �أو يف �لبلد�ن �ملجاورة. 

•• ابوظبي- فوؤاد علي:

�خ��ت��ت��م��ت �أع���م���ال م���وؤمت���ر �ب��وظ��ب��ي 
�لطبي و �ملعر�س �مل�شاحب له �أم�س 
تعدى  لف���ت  ح�����ش��ور  و���ش��ط  �لأول 
متحدثاً  و294  م�����ش��ارك   5000
ل��ي��ك��ون  �مل������وؤمت������ر  ت�������ش���م���ي���م  مت  و 
ي�شتفيد  تعليمية  من�شة  مب��ث��اب��ة 
م��ن��ه��ا ط��ي��ف و�����ش���ع م���ن �ل��ع��ام��ل��ني 
باملر�فق �ل�شحية يف مركز �بوظبي 

للمعار�س باأبوظبي .

طب النوم 
وق����ال �ل��دك��ت��ور حم��م��د �حل��وق��اين 
�أ�شتاذ م�شاعد و ��شت�شاري �ل�شدرية 
بجامعة  �لطب  بكلية  �لنوم  طب  و 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ح��ول 
�ل���ورق���ة �ل��ع��ل��م��ي��ة �مل��ق��دم��ة مل��وؤمت��ر 
�أط��ب��اء �لأ���ش��رة �أن���ه م��ن �ل�����ش��روري 
ت��ث��ق��ي��ف �جل���م���ه���ور ح�����ول �ن��ق��ط��اع 
�ل��ت��ن��ف�����س �إث���ن���اء �ل���ن���وم ع��ن��د بع�س 
و  �ل�شخري  �أعر��شها  و من  �ملر�شى 
�لإ�شتيقاظ �أكر من مرة يف �لليل و 
�ثناء �لنهار يح�س �ملري�س باإنقطاع 
�ل��ت��ن��ف�����س ب��ال��ن��ع��ا���س و ت��ع��ت��رب �أح���د 
�أ�شباب �رتفاع �شغط �لدم و �أمر��س 
عند  كبري  خطرها  ي��ك��ون  و  �لقلب 
قيادة �ل�شيارة خا�شًة �إذ� كان �ل�شائق 

م�شاباً بهذه �لأعر��س .
�لت�شخي�س  بخ�شو�س  �ما  و�أ�شاف 
فهو موجود حالياً و يتم من خالل 
مبيت  تتطلب  و  للنوم  در��شة  عمل 
�لليل  �ل���ن���وم يف  �مل��ري�����س مب��خ��ت��رب 
ف��ح�����س تخطيط  ب���اإج���ر�ء  ن��ق��وم  و 
�أي�شاً  و  �لقلب  تخطيط  و  �ل��دم��اغ 
ت��خ��ط��ي��ط ح��رك��ة �لأط������ر�ف و بعد 
�ملري�س  �أن  وج��د  و  �لنتائج  حتليل 
م�����ش��اب ب��اإن��ق��ط��اع �ل��ت��ن��ف�����س ن��ق��وم 
ب���ع���الج���ه ح�����ش��ب �ل����ع����الج �مل��ت��وف��ر 
و�لأف���������ش����ل و ن���ت���ب���ع ح���ال���ي���اً وف���ق 
�ل��ت��و���ش��ي��ات �جل��م��ع��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة 
�ل��ع��الج ع��ن ط��ري��ق ���ش��غ��ط �ل��ه��و�ء 
�ملوجب و يعرف �جلهاز ب� �شيباب و 
هو�ء  جم��رى  لفتح  فعال  جهاز  هو 

�لتنف�س .
ودع������ا �ل���دك���ت���ور حم���م���د ح���وق���اين 
�مل�����ر������ش�����ى �مل���������ش����اب����ني ب����اإن����ق����ط����اع 
�ل��ت��ن��ف�����س و �أه��م��ه��ا �ل��ن��ع��ا���س �إث��ن��اء 

طبيبهم  ��شت�شارة  ب�شرورة  �لنهار 
�ملخت�س و �لذهاب �إىل �أقرب طبيب 

متخ�ش�س باإ�شطر�بات �لنوم .
�نقطاع  �عر��س  �نت�شار  مدى  وعن 
�لتنف�س �و�شح �أن هناك در��شة متت 
ب��اإم��ارة دب��ي ح��ول �أع��ر����س �نقطاع 
�ل��ت��ن��ف�����س ل�����دى �ل�������ش���ك���ان و ك��ان��ت 
%25 م�شابون  ن�شبة  �أن  �لنتيجة 
باإنقطاع �لتنف�س و �أتوقع باأن تكون 
�شحيحة و لكن كم هى �نقطاعاتها 
بال�شبط مل تتطرق �لدر��شة �إليها 
لكن  و  منت�شر  �مل��ر���س  �أن  م�شيفاً 
�ملر�شى ل يعرفون عنها و  لالأ�شف 
من  مالحظة  و  مك�شوفة  غري  هى 
علماً  لكونه  �لأطباء  قبل كثري من 
�لعلمي  �ملنهج  يكن يف  و مل  جديد�ً 
�لأك���ادمي���ي �ث��ن��اء در�����ش���ة �ل��ط��ب و 
مر�كز  بوجود  معرفة  لعدم  كذلك 

متخ�ش�شة يف �أمر��س طب �لنوم.
وك�شف �لدكتور حممد حوقاين �أنه 
على م�شتوى �جلامعة ب�شدد �إقامة 
�ثناء  �لتنف�س  �نقطاع  حول  در��شة 
�بوظبي  �إم���ارة  م�شتوى  على  �لنوم 
ولكن مل نحدد بعد توقيت �نطالق 
�لدر��شة و �ألية �لبحث حول �أف�شل 
�لطرق لأنها تتطلب مبيت �ملري�س 

يف خمترب �لنوم .

موؤمتر طب الأ�صرة الثالث
ع��ث��م��ان من�شق  �ل��دك��ت��ور  �أو����ش���ح  و 
موؤمتر طب �لأ�شرة و ��شت�شاري طب 
�لأ�شرة مب�شت�شفى �لزهر�ء بدبي �ن 
�ملوؤمتر يعقد �شنوياً و ي�شتمر ملدة 3 
�أيام و يتم �ختيار �ملو��شيع �لعلمية 
ب��ع��ن��اي��ة ل��ت��غ��ط��ي��ة ك���اف���ة �جل���و�ن���ب 
كل  تقدمي  و  �لأ�شرة  بطب  �ملتعلقة 
و  مب�شطة  بطريقة  ج��دي��د  ه��و  م��ا 
ب�شيطة و عملية لتجديد �ملعلومات 

و زيادتها على مد�ر �ل�شنة .
و �أبان �أننا ن�شعر �أن �حل�شور �لكثيف 
ك��ل �شنة حيث نرى  ي���زد�د  �ل���ذي  و 
و  باملوؤمتر  �لت�شجيل  ن�شبة  �رت��ف��اع 
ه�����ذ� دل���ي���ل ع���ل���ى م�����دى �ل���ت���ج���اوب 
�ل��ك��ب��ري و�ل��ت��ف��اع��ل �ل��ع��ل��م��ي و���ش��ط 
�طباء �لأ�شرة و �ملحا�شرين م�شيفاً 
ي�شتغرق  للموؤمتر  �ع��د�د  �أن عملية 
3 �أ�شهر لدر��شة �ملو��شيع �حلديثة 
�لأكر �أهمية و ذ�ت �ل�شلة باملوؤمتر 
و نعتمد على ��شت�شافة �لأكادميني 
مبجال طب �لأ�شرة باجلامعات من 
بلد�ن خمتلفة و يف هذه �ل�شنة كان 
رئي�س  �شليمان  نبيل  �لدكتور  معنا 
بكلية  �ملجتمع  و  �لأ���ش��رة  ق�شم طب 
و تطرق  �ل�شارقة  �لطب يف جامعة 
�ل��ع��ام��ة لطب �لأ���ش��رة  �ل��ن��ظ��رة  �إىل 
و ت���وج���ه �ل������دول ح���ال���ي���اً لإع��ت��م��اد 
�أويل يف  �لأ���ش��رة كخط دفاعي  طب 
�ملقدمة  �لطبية  �خل��دم��ات  جم���ال 
للجمهور و كذلك ��شت�شاف �ملوؤمتر 
�ل���دك���ت���ور غ�������ش���ان ح���م���ي���دة رئ��ي�����س 
يف  �لطب  بكلية  �لأ���ش��رة  ط��ب  ق�شم 
بني  و  ب��ريوت  �لأمريكية  �جلامعة 
�ل�شلك  تطوير  �ألية  و  �أهمية  مدى 
و��شحة  �شورة  لإعطاء  �لأك��ادمي��ي 
بطب  �ملقيمني  ل��الأط��ب��اء  مفيدة  و 
�ل��دك��ت��ور عثمان  ول��ف��ت   . �لأ����ش���رة 
�للبان �أن �ملوؤمتر و لأول مرة تطرق 
ع���رب ورق�����ة ع��ل��م��ي��ة ح����ول �ع��ت��م��اد 
خلق  ميكن  كيف  و  �لإن��رتن��ت  على 
�ن�شاء  و  للتثقيف  لالأطباء  فر�شة 
للطبيب  �شخ�شية  �أو مدونة  موقع 
�لزمالء  �لأطباء  �ف��ادة  خالله  يتم 
�لدكتورة  قدمته  ق��د  و  �ل��ط��الب  و 
فايزة �لري�س ��شت�شارية طب �لأ�شرة 

من �ململكة �لعربية �ل�شعودية .
وقال �أن من �شمن �لأمور �جلديدة 

ب��امل��وؤمت��ر ه���ذه �ل�����ش��ن��ة ك��ي��ف ميكن 
م�شت�شار�ُ  يكون  �أن  �لأ�شرة  لطبيب 
لالأ�شرة يف حال �خلالفات �لأ�شرية 
و ما هو دور طبيب �لأ�شرة ملعاجلة 
هذه �خلالفات و �شبل �لأجنع حللها 
و كيفية �إد�رة جل�شة �حلو�ر �لأ�شري 
قدمتها �لدكتورة �شاجدة �شركوين 

من هيئة �ل�شحة بدبي .
موؤمتر �لطب �لريا�شي �لثاين

وحول موؤمتر �ل�شرق �لأو�شط للطب 
�ل��ري��ا���ش��ي ق���ال���ت �ل���دك���ت���ورة رمي��ا 
�لريا�شي  �أخ�شائية طب  �حلو�شني 
�لعامة  للقيادة  �لطبية  باخلدمات 
�للجنة  ع�شو  و  �ب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
�لطبية باإحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم 
�مل��وؤمت��ر عقد على م��دى يومني  �أن 
�لطب  جم��ال  يف  �مل�شتجد�ت  ناق�س 
�ل��ري��ا���ش��ي و ت��و���ش��ل��ت �إل��ي��ه �أح���دث 
�لو�شائل �لعالجية و كذلك �لتعرف 
على �مل�شاكل �لتي ت�شيب �لالعبني 
و ���ش��ب��ل و �أل��ي��ة ت��اأه��ي��ل��ه��م ب��ال��ط��رق 
على  �جلمهور  ت�شجيع  و  �حلديثة 
ممار�شة �لريا�شة �لن�شطة و �لعمل 
تنمو  حتى  �ل�شغرية  �لأج��ي��ال  م��ع 
���ش��ح��ي��اً . وب��خ�����ش��و���س �مل��ن�����ش��ط��ات 
و�شط �لالعبني �أو�شحت �أن �ملوؤمتر 
للطبيب  مي��ك��ن  ك��ي��ف  �إىل  ت��ط��رق 
و �أخ�����ش��ائ��ي �ل��ت��غ��ذي��ة و �مل��ع��ال��ج و 
�ل��الع��ب��ني  تثقيف  �ل��ف��ري��ق  م����درب 
حول �شرورة �لإبتعاد عن �ملن�شطات 
ل�����ش��رره��ا �ل��ب��ال��غ و ع��ل��ى �ل��الع��ب 
����ش��ت�����ش��ارة �ل��ط��ب��ي��ب ق��ب��ل �أخ����ذ �أي 
ت�شبب  �ل��ن��ه��اي��ة  يف  لأن���ه���ا  م��ن�����ش��ط 

خ�شارة حلياته �ملهنية .
�لدكتورة رميا �حلو�شني  ��شافت  و 
�مل���وؤمت���ر ك��ذل��ك �إىل م��دى  ت��ط��رق 
�مل�شابني  ملر�شى  �لريا�شة  ممار�شة 
ب�����د�ء �ل�����ش��ك��ري و ك��ي��ف مي��ك��ن �أن 
ت��و���ش��ف ل��ه��م ن��وع��ي��ة م��ع��ي��ن��ة من 
�لتمارين توؤدى �إىل حت�شني نوعية 
�أع���ر�����س مر�س  ح��ي��ات��ه��م و ت��وؤخ��ر 
�ل�شكري و �شرورة ت�شجيع �ملجتمع 
على �لريا�شة لإقالل ن�شبة �لإ�شابة 
بال�شكري و �شرورة ��شتحد�ث بنية 

حتتية ملمار�شة �لريا�شة .
يقف  عائق  لي�س  �ملر�س  �أن  و�أك��دت 
�أم��ام �لالعبني �ملر�شى من حتقيق 
حتدثنا  و  �لريا�شية  �لإن��ت�����ش��ار�ت 

ع����ن �أب�����ط�����ال ري���ا����ش���ي���ني ع��امل��ي��ني 
و�أم��ر����س  �ل�شكري  ب���د�ء  م�شابون 
ذلك  مع  و  �جهادية  ك�شور  و  �لربو 
�مام  حاجز�ً  �لعو�ئق  ه��ذه  تقف  مل 
ط��م��وح��ات��ه��م �ل��ري��ا���ش��ي��ة و ن��ال��و� 

�مليد�ليات �لذهبية .
و�أو�شحت �لدكتورة رميا �حلو�شني 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة  ����ش��ت��ع��ر���س  �مل����وؤمت����ر  �أن 
�جل������دي������دة ل����ت����اأه����ي����ل �ل���الع���ب���ني 
�ملاء  باإ�شتخد�م  و�جل��ري  بالرك�س 
ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  و ه��ى عملية 
�لالعب ب�شرعة فاإذ� كان لديه ك�شر 
طريق  فعن  �جل���رئ  ي�شتطيع  ل  و 

�ملاء يتم تاأهيله بدون وزن �ملاء .

موؤمتر التمري�ض الثالث
و�أو�شحت �لدكتورة جني جر�فيث�س 
مديرة �إد�رة �لتمري�س يف م�شت�شفى 
�لتمري�س  م��وؤمت��ر  �أن  بدبي  ر����ش��د 
خالل  رك��ز  و  �لثالثة  للمرة  ينعقد 
�لأي��������ام �ل���ث���الث���ة ت���ع���زي���ز �مل����ه����ار�ت 
�كت�شاب  و  للممر�شات  �ل�شرورية 
�أ�شاليب  و  �ل��ن��اق��د  �لتفكري  م��ه��ارة 
�لإحرت�فية يف �لتعامل مع �ملر�شى 
و تطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف 
جمال �لقيادة قدمه خبري ز�ئر من 
��شرت�ليا و قدمت 30 ورقة عملية 
لإث�����ر�ء وت��ث��ق��ي��ف �مل��م��ر���ش��ات ح��ول 
�مل�شتجد�ت يف عدة جمالت  �ح��دث 
�مل��م��ر���ش��ات  ت�����ش��ج��ي��ع  �إىل  ون�����ش��ع��ى 
�مل��و�ط��ن��ات لأن ي��ك��ون��و� ق��ي��ادي��ات يف 

مهنة �لتمري�س و يديرو� دفتها .
و�����ش���ت���ع���ر����ش���ت �مل����م����ر�����ش����ة م���ن���ال 
�لبلو�شي مب�شت�شفى ر��شد جتربتها 
يف جمال كونها من �و�ئل �ملمر�شات 
ت��خ�����ش�����س  �مل�����و�ط�����ن�����ات ع���م���ل���ن يف 
ممر�شة �شريرية بعد تخرجها من 
��شبحت  كونها  و  �ل�شارقة  جامعة 
�ل��وط��ن و تعمل  ب��ن��ات  م��ث��اًل لبقية 
ت�شجيعهن لإنخر�ط يف مهنة  على 
�ل��ت��م��ري�����س و �أ����ش���اف���ت �مل��م��ر���ش��ة 
ن��ع��ي��م��ة حم��م��د ن�����ش��ع��ى م���ن خ��الل 
�ل�شورة  لأب��ر�ز  باملوؤمتر  م�شاركتنا 
�مل�����ش��رف��ة ل��ل��م��م��ر���ش��ة �مل���و�ط���ن���ة و 
ر��شد  مب�شت�شفى  �لعمل  ب��د�أن��ا  ق��د 
مبمر�شتان مو�طنات و �لأن تعدى 
مو�طنة  مم��ر���ش��ة   14 �إىل  �ل��ع��دد 

خالل 3 �شنو�ت .

•• دبي-وام:

بن  حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  وح�شور  رعاية  حتت 
ر��شد �آل مكتوم �حتفلت جامعة ولونغونغ يف دبي بتخريج 
313 طالبا  دفعة جديدة من طالبها �لذين بلغ عددهم 
وطالبة من �حلا�شلني على درجة �ملاج�شتري و�لبكالوريو�س 
جمري�  بفندق  وذل���ك  و�لتخ�ش�شات  �لكليات  خمتلف  يف 
بيت�س. و��شتهل رئي�س �جلامعة �لربوفي�شور ترفل �شبدجن 
�حلفل بكلمة ترحيب بر�عي �حلفل �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم وبال�شادة �حل�شور و�خلريجني 
و�ل��ن��ج��اح��ات  �لإجن������از�ت  م��ن  �مل��زي��د  ل��ه��م حتقيق  متمنيا 
�لأك��ادمي��ي��ة.  وتطلعاتهم  �لعملية  حياتهم  يف  و�ل��ت��وف��ي��ق 

وقام �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد خالل �حلفل بتوزيع 
�ل�شهاد�ت على �خلريجني مثمنا �شموه �جلهود �لتي تبذلها 
�ل�شروح �لأكادميية يف �لإمارة للنهو�س بقطاع �لتعليم يف 
�لدولة ب�شكل عام معربا �شموه عن �شعادته بتخريج �أفو�ج 
جديدة من �ل�شباب �لطموح و�ألقى �خلريجون �ملتفوقون 
معربني  �لدر��شة  زم��الء  �ىل  �لتهنئة  فيها  قدمو�  كلمات 
عن مدى تقديرهم للهيئة �لتدري�شية و�لإد�رية يف جامعة 
ل�شمو  �جلامعة  رئي�س  ق��دم  �حلفل  نهاية  ويف  ولونغونغ. 
�ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم درعا تذكاريا 
مثنيا على ح�شور �شموه ورعايته �لكرمية حلفل �لتخرج 
و�أولياء  �ل�شخ�شيات  كبار  من  عدد  ح�شور  �حلفل  و�شهد 

�لأمور.

•• اأبوظبي-وام: 

وكيل  حامد  �آل  بطي  بن  حممد  عبد�هلل  �شعادة  ح�شر 
وز�رة �خلارجية م�شاء �أم�س �لول حفل �لإ�شتقبال �لذي 
�جلمهورية  �شفري  �لطاي  ف��ور�ل  �شفيك  �شعادة  �أقامه 

لبالده.  �لوطني  �لعيد  �لدولة مبنا�شبة  لدى  �لرتكية 
�ل�شفري..عدد  منزل  يف  �أق��ي��م  �ل��ذي  �حلفل  ح�شر  كما 
�لعربية  �لدبلوما�شية  �لبعثات  وروؤ�شاء  �مل�شوؤولني  من 
و�لأج��ن��ب��ي��ة �مل��ع��ت��م��دي��ن ل���دى �ل���دول���ة و�أب���ن���اء �جل��ال��ي��ة 

�لرتكية �ملقيمة يف �لدولة.

•• موري�شو�س-وام:

و��شل وفد �لهالل �لحمر �لإمار�تي برئا�شة حميد ر��شد 
�ل�شام�شي مدير �إد�رة �لغاثة و�لتاأهب للكو�رث وبح�شور 
�شعادة عي�شى عبد�هلل �لبا�شه �لنعيمي �شفري �لدولة لدى 
لدى  �ملقيم  غري  �ل�شفري  �لإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية 
�ل��وزر�ء و�مل�شوؤولني يف  جمهورية موري�شيو�س لقاء�ته مع 
موري�شيو�س للبحث يف �يجاد �لية لتوزيع ك�شوة نحو 50 
�لف طفل فقري يف �طار حملة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �ل  ر����ش��د  ب��ن 
�لوزر�ء حاكم دبي لك�شوة مليون طفل حمروم حول �لعامل 
و�ل��ت��ق��ى �ل��وف��د �م�����س م��ع �ل��دك��ت��ور �ح��م��د ر�شيد باباجان 
�لطاقة يف جمهورية  ووزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
موري�شو�س حيث قدم رئي�س �لوفد �شرحا حول دور �لهالل 
�لأحمر �لإمار�تي يف كيفية توزيع �مل�شاعد�ت على �لفقر�ء 
يف خمتلف �أنحاء �لعامل وذلك بتوجيهات �لقيادة �حلكيمة 
للدولة ومبتابعة حثيثة من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
هيئة  رئي�س  �لغربية  باملنطقة  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل 
ك�شوة  �إي�شال  يف  دوره  �ل��وف��د  �شرح  كما  �لح��م��ر.  �ل��ه��الل 
�لطفال �ملحرومني يف �طار �ملرحلة �لثانية حلملة �ل�شيخ 
حم��روم  طفل  مليون  لك�شوة  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
حول �لعامل. وقال حميد ر��شد �ل�شام�شي �إن وفد �لهالل 

�لحمر �شيقوم بالتعاون مع �جلهات �حلكومية و �ل�شليب 
من  �لفا   50 على  �لك�شوة  بتوزيع  موري�شو�س  يف  �لأحمر 
�لطفال �ملحرومني �لذين ترت�وح �عمارهم ما بني 3 �إىل 
12 �شنة.  وقد رحب نائب رئي�س �ل��وزر�ء يف موري�شيو�س 
ع��ب��د�هلل  �ل�شفريعي�شى  و���ش��ع��ادة  �لح��م��ر  �ل��ه��الل  ب��وف��د 
حممد  �ل�شمو�ل�شيخ  �شاحب  مب��ب��ادرة  ��شاد  كما  �لنعيمي 
بن ر��شد لك�شوة مليون طفل حمروم حول �لعامل.. �شاكر� 
�لأحمر  �لهالل  وفد  به  يقوم  �ل��ذي  �لإن�شاين  �لعمل  هذ� 
ب�شكل  ك��اف��ة ويف موري�شو�س  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  �لإم���ار�ت���ي يف 
خا�س. و�أكد �أن �حلملة هي نتاج للعالقات �ملميزة بني دولة 
�لإمار�ت وجمهورية موري�شو�س و �أن حكومة بالده �شتقدم 
ل�شتكمال  �لم��ار�ت��ي  للوفد  و�لت�شهيالت  �خلدمات  كافة 
�لتقى رئي�س  �ج��ل��ه. كما  �ل���ذي ج��اء م��ن  �لإن�����ش��اين  عمله 
وف��د �ل��ه��الل �لح��م��ر و���ش��ع��ادة �شفري �ل��دول��ة غ��ري �ملقيم 
لدى موري�شيو�س مع �لدكتور هنور�بل فاز�ن بنو�ري وزير 
�لتعليم يف موري�شو�س ومت بحث �ليات توزيع ك�شوة �لطفال 
�لفقر�ء باملد�ر�س يف موري�شو�س كافة. و�أ�شاد بنو�ري بهذه 
�ملبادرة �لإن�شانية ..مثمنا دور �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف 
�إي�شالها لالطفال �ملحتاجني لها بكل جهد و�إخال�س و�أكد 
لتي�شري  �لم��ار�ت��ي  �ل��ه��الل  م��ع  للتعاون  وز�رت���ه  ��شتعد�د 
لن�شر  �مل��ح��روم��ني  ل��الأط��ف��ال  �مل�����ش��اع��د�ت  �ل�شبل لي�����ش��ال 

�لب�شمة على وجوههم يف جميع �لقطاعات.

من�سور بن حممد ي�سهد حفل تخريج 313 من طلبة جامعة ولونغونغ بدبي 

وكيل وزارة اخلارجية يح�سر حفل ا�ستقبال �سفارة تركيا

وفد الهالل الأحمر اإىل موري�سيو�س يوا�سل لقاءاته مع الوزراء وامل�سوؤولني 
فيها لتنظيم عملية توزيع نحو 50 األف ك�سوة على الأطفال املحرومني

•• دبي-وام:

�أعلنت �أمينة �أحمد حممد رئي�شة �للجنة �لعلمية 
ملوؤمتر دبي �لعاملي �لثامن ل�شالمة �لأغذية �لذي 
�ملقبل  نوفمرب  �شهر  ع�شر من  �لثامن  �شيعقد يف 
عن عقد ندوة متخ�ش�شة حول �لأغذية �حلالل 
�إمي��ان��ا منها ب���اأن ب��د�ي��ة �ل��ع��م��ل يف ه���ذ� �مل�����ش��روع 
ت�شريعية  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة  ب��اإن�����ش��اء  ت���ب���د�أ  �ل��ع��م��الق 
حمكمة ت�شم كل �ملو��شفات و�لإجر�ء�ت �ملتعلقة 
ب��الأغ��ذي��ة �حل��الل ي��اأت��ي عقد �ل��ن��دوة تز�منا مع 
�إط����الق �خل��ط��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر قطاع 
�لق��ت�����ش��اد �لإ���ش��الم��ي م��ن ق��ب��ل ���ش��اح��ب �ل�شمو 

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�ل��دول��ة رئي�س جمل�س �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع��اه 

�هلل . 
وت��ت�����ش��م��ن �خل��ط��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 7 ت��وج��ه��ات 
 36 خ��الل  تنفيذها  يتم  م��ب��ادرة  و46  رئي�شية 
�لثاين من هذه �خلطة  �لتوجه  �إذ جاء يف  �شهر� 
�لأغذية  ل�شناعات  �لرئي�شي  �ملركز  دبي  تكون  �أن 
�عتمادها  يف  �مل��وث��وق  و�ل���ش��م  �حل��الل  و�ملنتجات 
ح���ي���ث ي���ل���زم ذل�����ك ت���ط���وي���ر ���ش��ب��ك��ة حم��ل��ي��ة م��ن 
�لت�شهيالت و�خلدمات �للوج�شتية لإنتاج وتطوير 
هذه �ملنتجات و�لت�شدير و�إعادة �لت�شدير وتطوير 

�شل�شلة من �أف�شل �ملعايري يف هذ� �ملجال. 
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�لأم��ن��ي��ة  �لأج���ه���زة  ق����ادة  �أن  �لرب���ع���اء  م��ي��ل  دي��ل��ي  �شحيفة  ك�شفت 
ل�شرقة  �لرو�س،  �جلو��شي�س  قبل  �أحبطو� حماولة من  �لربيطانية 
معلومات من قلب مكتب رئا�شة �حلكومة �لربيطانية )10 د�وننغ 
�شرتيت(. وقالت �ل�شحيفة �إن رو�شيا منحت م�شاعدي رئي�س �لوزر�ء 
�أجهزة  �لآخرين  �لأجانب  و�ملندوبني  كامريون،  ديفيد  �لربيطاين، 
�حلو��شيب  معلومات  تخزين  ووح����د�ت  �لنقالة  �ل��ه��و�ت��ف  ل�شحن 
�ل��ع�����ش��ري��ن �ل��ت��ي  ك��ه��د�ي��ا، للتن�شت ع��ل��ى �ت�����ش��الت��ه��م خ���الل ق��م��ة 

��شت�شافتها موؤخر�ً و�ر�شال �ملعلومات �ملطلوبة �إىل �لكرملني.
ق��ادرة على  �أن هذه �لأجهزة حتتوي على تقنيات متطورة  و��شافت 
و�أك��د  �لكمبيوتر،  و�أج��ه��زة  �لهو�تف  م��ن  �لقّيمة  �لبيانات  �لتقاط 
مكتب رئا�شة �حلكومة �لربيطانية �أن �مل�شت�شارين �لأمنيني حّذرو� 
��شتخد�مها  عدم  منهم  وطلبو�  �لأج��ه��زة،  هذه  من  �ملكتب  موظفي 
جر�ء ��شتباههم بوجود موؤ�مرة من قبل �لأجهزة �لأمنية �لرو�شية 
للتن�شت على �ت�شالت �لوفد �لربيطاين �مل�شارك يف قمة �لع�شرين.

با�شم رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين  �أن متحدثاً  �إىل  و��شارت �ل�شحيفة 
كامريون نفى �أن يكون �لأخري ح�شل على �أي جهاز من �لرو�س خالل 
قمة جمموعة �لع�شرين مبدينة �شان بطر�شربغ �ل�شهر �ملا�شي، غري 

�أن م�شادر بارزة �أكدت باأن �لأجهزة �ُشّلمت �إىل م�شاعديه.
 

ت��ب��ح��ث �ل�����ش��رط��ة �ل�����ش��ي��ن��ي��ة ع���ن ث��م��ان��ي��ة م�����ش��ب��وه��ني م���ن منطقة 
�شينجيانغ �مل�شلمة بعدما �قتحمت �شيارة �لثنني �جلموع يف �شاحة 
�آخرين،   38 ��شخا�س وج��رح  تيان �منني ما �دى �ىل مقتل خم�شة 
لوكالة  ت�شريحات  ويف  بكني.  يف  ف��ن��ادق  موظفو  �لرب��ع��اء  ذك��ر  كما 
فر�ن�س بر�س، قال �ثنان من موظفي هذه �لفنادق �ن مذكرة �لبحث 
�لتي �ر�شلت �ىل فنادق يف �لعا�شمة، تتحدث عن ثمانية م�شبوهني. 
وتو�شح �ملذكرة �ذ� ما ر�أيتم هوؤلء �ل�شخا�س، �ت�شلو� فور� بروؤ�شائكم 
وكانت �ل�شرطة �ل�شينية بعثت بر�شالة �ىل فنادق يف �لعا�شمة ت�شاأل 
فيها هل لحظ موظفوها زبائن م�شبوهني ومذكرة �لبحث �لوىل 
�آن��ذ�ك �ثنني فقط من �لويغور �ملقيمني يف منطقتني  هذه حددت 
خمتلفتني من �شينجيانغ. وهذه �ملنطقة �ل�شا�شعة �لتي تتمتع بحكم 
ذ�تي على �حلدود �لغربية لل�شني، غالبا ما تو�جه ��شطر�بات ناجمة 
عن �لتوتر�ت �لكبرية بني �تنية هان �لتي ت�شكل �لكرية يف �ل�شني 
�لوريغور  نا�شطي  �ل�شينية  �ل�شلطات  تتهم  ما  ود�ئما  و�لوي��غ��ور. 
�ل�شرطة �ن  �ك��دت  �ع��ت��د�ء  ب��الره��اب. وم��ن دون �ن ت�شتخدم لفظة 
حادثا خطر� قد وقع وكانت �شيارة رباعية �لدفع �شدمت يف �شاحة 
تيان �منني جمموعة من �ل�شائحني وعنا�شر �ل�شرطة �مام مدخل 

�ملدينة �ملحرمة قبل �ن تنفجر حتت �شورة ملاو ت�شي- تونغ.
�شائحة  وك��ذل��ك  �ل�����ش��ي��ارة  يف  �لخ����ر�ن  و�ل�شخ�شان  �ل�����ش��ائ��ق  وق��ت��ل 
فيليبينية و�شائح من غو�نغدونغ جنوب �ل�شني، كما ذكرت �ل�شرطة. 

و��شيب �ي�شا �ربعون �شخ�شا بجروح.
 

�آخ��رون بجروح، �لأربعاء،   19 �لأق��ل و�أ�شيب  �أ�شخا�س على   4 قتل 
بانفجار عبوة نا�شفة يف مدينة كويتا جنوب غرب باك�شتان.

قتلو�،  �لأق��ل  على  �أ�شخا�س   4 �أن  باك�شتانية  �إع��الم  و�شائل  وذك��رت 
19 �آخرون بجروح، بانفجار عبوة نا�شفة مزروعة بدر�جة  و�أ�شيب 

نارية يف مدينة كويتا باإقليم بلو�ش�شتان.
يف  �مل�شغوط  �لطبيعي  �لغاز  �نفجر  �لنفجار،  بعد  �أنه  �إىل  و�أ�شارت 

�شيارة مركونة يف مكان قريب.
�مل��ت��ف��ج��ر�ت  زن���ة  �إن  �ل��ق��ن��اب��ل،  ���ش��رط��ة تفكيك  وق���ال م�����ش��وؤول��ون يف 

�مل�شتخدمة يف �لعبوة ترت�وح بني 6 و7 كيلوغر�مات.
قالت  فيما  �لعالج،  لتلقي  مدين  م�شت�شفى  �إىل  �جلرحى  نقل  وقد 
�إد�رة �مل�شت�شفى �إن 3 من بينهم يف حالة حرجة ويذكر �أن �شرطيني 
باك�شتانيني قتال يف وقت �شابق �ليوم، و�أ�شيب 4 �آخرون بجروح، يف 
�نفجار لغم �أر�شي بقرية ز�تر�ي يف منطقة جنوب وزير�شتان �لقبلية 

�شمال غرب �لبالد.

عوا�شم

لندن

ا�سالم اباد

بكني

برقة الفل�سطينية ت�ستقبل بطل عملية اإيالت
•• برقة-ا ف ب:

ق�شت عائلة �ل�شري �لفل�شطيني موؤيد حجة من قرية برقة بالقرب من 
نابل�س ليلة ع�شيبة بانتظار و�شوله بعد �ن �طلقت ��شر�ئيل �شر�حه �شمن 
دفعة جديدة موؤلفة من 26 ��شري� يف �طار مفاو�شات �ل�شالم �جلارية مع 
�لفل�شطينيني. ورغم تاأخر موعد �لفر�ج عن �لدفعة �ىل ما بعد منت�شف 
�لليل، �حت�شد ع�شر�ت من �هايل �لقرية �مام بيت عائلته بانتظار قدومه، 
بينما زين ن�شطاء من حركة فتح و�لف�شائل �لخرى �شو�رع �لقرية بالعالم 
�لفل�شطينية و�شوره يف �نتظار و�شول بطل عملية �يالت �لذي �م�شى �كر 
بال�شجن مدى  �ل�شر�ئيلية. وحكم على موؤيد  �ل�شجون  21 عاما يف  من 
�حلياة ل�شرت�كه مع خلية ع�شكرية تابعة حلركة فتح بتنفيذ هجوم م�شلح 
يف مدينة �يالت �لو�قعة على �لبحر �لحمر عام 1992 ��شفر عن مقتل 
��شر�ئيلي و��شابة �خر بجر�ح. و��شيب حجة �لذي ��شطر �ىل �ل�شباحة �ىل 
�يالت بجروح بليغة وقتل رفاقه يف �لعملية وو�شل موؤيد )46 عاما( �ىل 
قريته �لو�قعة �شمال غرب مدينة نابل�س �شمال �ل�شفة �لغربية يف �ل�شاعة 
و�ب��و�ق  �ل�شيد�ت  وزغاريد  �لنارية  �للعاب  و�شط  فجر�  و�لن�شف  �لثالثة 

�ل�شيار�ت بينما تد�فع �هل �لقرية لروؤيته ورفعه على �لكتاف.
وقال موؤيد �لذي كان م�شابا بالرهاق و�لذهول لوكالة فر�ن�س بر�س �نها 
��شعد حلظات حياتي م�شري� �ىل �ن �شعوري �لن مثل �ن�شان كان تائها يف 
�ل�شحر�ء ووجد �ملاء �لن . ويقول �شقيقه معني حجة لوكالة فر�ن�س بر�س 
�عتقل موؤيد للمرة �لوىل عام 1986 وحكم عليه بال�شجن ملدة 15 �شهر� 
ولكنه  �لهند  �حدى جامعات  للدر��شة يف  �شافر  �ل�شجن  وبعدما خرج من 
عاد �ىل �لردن بعد عام و�شافر �ىل ليبيا للدر��شة و�لتحق باحدى قو�عد 
فتح هناك . و��شاف �ن موؤيد قرر بعد ذلك يف 1992 تنفيذ عملية �شد 
ميناء  من  �خرين  مقاتلني  مع  و�نطلق  �ي��الت  يف  �ل�شر�ئيلي  �لح��ت��الل 

�لعقبة �لردين بو��شطة قارب مطاطي �ىل �يالت و�شل �ملركب �لطريق .

اأزمة دبلوما�صية بني اإ�صرائيل وفرن�صا 

عبا�س يتعهد بال�سعي لالإفراج عن كل الأ�سرى 

املالكي يف وا�صنطن يبحث الأمن والإرهاب 

ع�سرات القتلى واجلرحى يف هجمات متفرقة بالعراق
م��ع �مل�����ش��وؤول��ني �لأم��ريك��ي��ني، على 
�آفة  باتت  �لظاهرة  هذه  �أن  �عتبار 
ع��امل��ي��ة ت�����ش��رب م�����ش��ال��ح �جل��م��ي��ع 
وت��ن��ت�����ش��ر ك���ال���ن���ار يف �ل��ه�����ش��ي��م يف 
بح�شب   ، �مل��ن��ط��ق��ة  دول  خم��ت��ل��ف 

�ملالكي.
بينهم  �شخ�شا   32 قتل  ميد�نيا 
خ��الل  �لم����ن  ع��ن��ا���ش��ر  م���ن   16
ه��ج��م��ات  يف  �ل�����ع�����ر�ق  يف  ي����وم����ني 
م��ت��ف��رق��ة ب��ي��ن��ه��ا ث���الث���ة ه��ج��م��ات 
�ن���ت���ح���اري���ة، وف���ق���ا مل�������ش���ادر �م��ن��ي��ة 

وطبية.
�عمال  يف  ت�شاعد�  �لعر�ق  وي�شهد 
�كر  مقتل  �ىل  �دت  �ل��ت��ي  �لعنف 
ع��م��وم  يف  ���ش��خ�����ش��ا   5400 م����ن 
�لعام �حلايل وتذكر  �لبالد خالل 
بني  �لبالد  �شهدتها  �لتي  باملوجة 

عامي 2006 و 2008 .
ووف���ق���ا ل��ل��ح�����ش��ي��ل��ة ن��ف�����ش��ه��ا �ل��ت��ي 
تعدها وكالة فر�ن�س بر�س ��شتناد� 
�ىل م�شادر طبية و�منية، مل يغيب 
 16 �ل  �لبالد  عن  و�لقتل  �لعنف 
�خرها  �لعام،  ه��ذ�  من  فقط  يوما 

كان 24 �يار-مايو.
وق����ت����ل ����ش���ت���ة �����ش���خ���ا����س ب��ي��ن��ه��م 
�ل�شرطة  يف  نقيب  برتبة  �شابطا 
�م�س  متفرقة  عنف  �ع��م��ال  ج��ر�ء 
�لنقيب عمر عودة  وق��ال  �لرب��ع��اء 

يف  م�شلحني  م��ع  ��شتباكات  خ��الل 
ن��اح��ي��ة �ل��ري��ا���س، �ىل �ل��غ��رب من 
كركوك )240 كلم �شمال بغد�د(، 

وفقا مل�شادر �منية وطبية.
���ش��م��ال  ك���ل���م   60( ب���ع���ق���وب���ة  ويف 
مقدم  برتبة  �شابط  ق��ال  ب��غ��د�د( 
�ث����ن����ان م����ن ع��ن��ا���ش��ر �لم�����ن،  �ن 
ج��ن��دي و����ش���رط���ي، ق��ت��ال و����ش��ي��ب 
ب��ي��ن��ه��م خم�شة  ����ش��خ��ا���س  ع�����ش��رة 
ج���ن���ود ب���ج���روح يف �ن��ف��ج��ار ث��الث 
متفرقة  مناطق  يف  نا�شفة  عبو�ت 
قرب بعقوبة . و�كد �لطبيب ر�ئد 
نعيم يف م�شت�شفى بعقوبة ح�شيلة 

�ل�شحايا.
ل��ي��ل��ة  م�����ن  م����ت����اخ����رة  ����ش���اع���ة  ويف 
بينهم  �شخ�شا   19 قتل  �لثالثاء، 
يف   ، �لم������ن  ع���ن���ا����ش���ر  م����ن   14

هجومني �نتحاريني.
وق������ال ����ش���اب���ط ب���رت���ب���ة ع��ق��ي��د يف 
بينهم  �شخ�شا   11 �ن  �ل�����ش��رط��ة 
ع��م��ي��د يف �جلي�س  ب��رت��ب��ة  ���ش��اب��ط 
و��شيب  قتلو�  �ل�شرطة  يف  ومقدم 
عنا�شر يف �جلي�س  بينهم  ع�شرون 
و�ل�����ش��رط��ة و�ل�����ش��ح��وة يف ه��ج��وم 
�نتحاري م��زدوج يف �شاعة متاخرة 
م���ن ل��ي��ل��ة �ل���ث���الث���اء ك��م��ا ق��ت��ل يف 
�ول  م��الزم  برتبة  �شابط  �لهجوم 

يف �جلي�س.

م���دي���ن���ة ت���ك���ري���ت . و�ك������د ط��ب��ي��ب 
يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى ت���ك���ري���ت ح�����ش��ي��ل��ة 
و��شيب  ج��ن��دي  وق��ت��ل  �ل�شحايا. 
نا�شفة  عبوة  بانفجار  بجروح  �خر 
عند نقطة تفتي�س للجي�س يف حي 
 350( �ملو�شل  �شمال  يف  �لعربي، 
ك��ل��م ���ش��م��ال ب���غ���د�د(، وف��ق��ا مل�شادر 
ثالثة  ��شيب  كما  وطبية.  �منية 
م����ن ع��ن��ا���ش��ر �ل�������ش���رط���ة ب���ج���روح 

برتبة  ���ش��اب��ط��ا  �ن  �ل�����ش��رط��ة  م���ن 
نقيب قتل و��شيب �شرطي بجروح 
نقطة  ��شتهدف  م�شلح  ه��ج��وم  يف 
�ل�شهد�ء  حي  يف  لل�شرطة  تفتي�س 
ج��ن��وب �ل��ف��ل��وج��ة )60 ك��ل��م غ��رب 

بغد�د( .
و��شيبت  قتل  م��ق��اول  �ن  و����ش��اف 
ب��ج��روح يف ه��ج��وم م�شلح  زوج��ت��ه 
ل����دى م�����روره ب�����ش��ي��ارت��ه �خل��ا���ش��ة 

و�����ش����ط م���دي���ن���ة �ل���ف���ل���وج���ة و�ك����د 
�لطبيب حممد عف�س يف م�شت�شفى 

�لفلوجة ح�شيلة �ل�شحايا.
���ش��م��ال  ك��ل��م   160( ت��ك��ري��ت  ويف 
ر�ئ��د يف  برتبة  بغد�د( قال �شابط 
و��شيب  قتل  �شخ�شا  �ن  �ل�شرطة 
�ل�شرطة  يف  نقيب  برتبة  �شابط 
نا�شفة  �نفجار عبوة  بجروح جر�ء 
�شرقي  يف  �لرئي�شي  �لطريق  على 

•• �شنعاء-ا ف ب:

ق��ت��ل ع�����ش��رة ����ش��خ��ا���س و����ش��ي��ب 20 
�آخ����������رون ب�����ج�����روح يف ق�������ش���ف ن���ف���ذه 
ع��ل��ى م�شجد  �مل���ت���م���ردون �حل���وث���ي���ون 
بجنوب  دم���اج  منطقة  يف  لل�شلفيني 
غرب مدينة �شعدة، معقل �ملتمردين، 
لوكالة  قبلي  م�����ش��در  �ف���اد  بح�شبما 
ف��ر�ن�����س ب��ر���س. وذك���ر ف��ار���س �لو�ئلي 
تقاتل  �لتي  و�ئ��ل��ة  قبيلة  �ىل  �ملنتمي 
�ىل جانب �ل�شلفيني يف دماج، �ن ع�شرة 
20 يف  ��شخا�س قتلو� وج��رح ح��و�ىل 
و�لقذ�ئف  بالدبابات  مدفعي  ق�شف 
�ل�����ش��اروخ��ي��ة ن��ف��ذه �حل��وث��ي��ون �شد 
�ن  �ىل  �ل���و�ئ���ل���ي  و������ش����ار   . �جل����ام����ع 
�مل����ت����م����ردي����ن ي����ح����ا�����ش����رون م��ن��ط��ق��ة 
لل�شلفيني يف  م��رك��ز�  تعد  �ل��ت��ي  دم���اج 
حمافظة �شعدة ب�شمال غرب �لبالد. 
و���ش��ع��دة ه��ي معقل �ل��ت��م��رد �حل��وث��ي 
�لذي خا�س �شت حروب مع �حلكومة 
حاليا  وي�شارك   2004 منذ  �ليمنية 
يف �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة. 
لل�شلفيني  م��در���ش��ة  دم���اج  يف  وي��وج��د 

وقالت م�شادر حملية يف دماج لوكالة 
�حلوثيني  �مل�شلحني  �أن  بر�س  فرن�س 
ظهر  �لثقيلة  �ل���ش��ل��ح��ة  ����ش��ت��خ��دم��و� 
و�لنا�س  �ملزرعة  م�شجد  على  �لربعاء 
ي����وؤدون ���ش��الة �ل��ظ��ه��ر و���ش��ق��ط خ��الل 
ذل���ك ع���دد م���ن �ل��ق��ت��ل��ى و�جل���رح���ى . 

�حلوثيني  دم��اج  من  م�شادر  و�تهمت 
مب���ح���ا����ش���رة �مل��ن��ط��ق��ة ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل 
ومب���ن���ع و����ش���ول �مل�������ش���اع���د�ت وت�����ش��ه��د 
منطقة دماج مو�جهات متقطعة بني 
 .2011 م��ن  و�حل��وث��ي��ني  �ل�شلفيني 
خالل  ��شتدت  �ملو�جهات  ه��ذه  وكانت 

�ليمن  ���ش��ه��ده��ا  �ل��ت��ي  �لح��ت��ج��اج��ات 
�ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س  ���ش��د   2011 يف 
ع��ل��ي ع��ب��د�هلل ���ش��ال��ح. وق���د �حتدمت 
�ل��ت��وت��ر�ت م��وؤخ��ر� جم��دد� يف �ملنطقة 
مب�������و�ز�ة ع����دم �ل��ت��و���ش��ل �ىل ت��و�ف��ق 

نهائي يف �حلو�ر �لوطني �ليمني.

ال�سعودية تدعو جمل�س الأمن اإىل مواكبة تطلعات واآمال �سعوب املنطقة والعاملال�سلطات امل�سرية تقرر فتح معرب رفح 
•• القاهرة-يو بي اأي:

قررت �ل�شلطات �مل�شرية فتح معرب رفح من �جلانبني �عتبار�ً من �ل�شبت 
�أنباء  �لهجرية. وقالت وكالة  �ل�شنة  ر�أ�س  �ملقبل وحتى �خلمي�س مبنا�شبة 
رفح  منفذ  فتح  رت  ق���رَّ �مل�شرية  �ل�شلطات  �إن  �لر�شمية  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�لربي من �جلانبني طبقاً لالآليات �ملعروفة �عتبار�ً من �ل�شبت �لثاين من 
نوفمرب-ت�شرين �لثاين �ملقبل وحتى �ل�شابع من �ل�شهر ذ�ته، ما عد� يوم 
ر�أ�س �ل�شنة �لهجرية . و�أ�شارت �إىل �أن ذلك ياأتي مبنا�شبة �لحتفال بر�أ�س 
باإغالق معرب رفح �لذي يربط  �ل�شلطات �مل�شرية  �ل�شنة �لهجرية وتقوم 
�لأمنية  �لأو���ش��اع  غ��زة، على خلفية  وب��ني قطاع  �مل�شرية  رف��ح  بني مدينة 

�ملرتدية �لتي تعانيها مناطق عدة يف �شمال �شحر�ء �شيناء.

ب�سعدة م�سجد  على  للحوثيني  هجوم  يف  قتلى   10

مقابل  دولية  مبنظمات  فل�شطني 
�إط���الق ���ش��ر�ح 104 م��ن �لأ���ش��رى 

�لقد�مى.
م����ن ج���ه���ة �أخ��������رى، ن�������ش���اأت �أزم�����ة 
وفرن�شا  �إ�شر�ئيل  بني  دبلوما�شية 
ب��ع��دم��ا ق���رر �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي، 
ف���ر�ن�������ش���و� ه����ولن����د، ع�����دم �إل���ق���اء 
خطاب يف �لهيئة �لعامة للكني�شت، 
يوئيل  �لكني�شت،  رئي�س  قرر  فيما 
�لرئي�س  �إدل�شتاين، مقاطعة زيارة 

�لفرن�شي.
�أحرونوت  يديعوت  �شحيفة  وق��ال 
�شيقاطع  �إدل�شتاين  �إن  �لأرب���ع���اء، 
زيارة هولند لإ�شر�ئيل عقب قر�ر 
�لرئي�س �لفرن�شي �إلغاء خطابه يف 

�لكني�شت .
ويتوقع �أن ي�شل هولند لإ�شر�ئيل 
ر�شمية  زي����ارة  �أ���ش��اب��ي��ع يف   3 ب��ع��د 
ت�����ش��ت��م��ر 3 �أي��������ام، وت����ق����رر خ���الل 
�ت�����ش��الت ب��ني �جل��ان��ب��ني �أن ي��زور 
خطابا  وي��ل��ق��ي  �لكني�شت  ه��ولن��د 

�أمام هيئتها �لعامة.
باأنه  �إ�شر�ئيل،  �أبلغت  فرن�شا  لكن 
مت ت��غ��ي��ري �أج����ن����دة ه���ولن���د و�أن����ه 
ق����رر ت��وج��ي��ه خ���ط���اب ل��ل�����ش��ع��ب يف 

••القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�أعلن �لرئي�س �لفل�شطيني حممود 
�تفاق  هناك  يكون  لن  �أن��ه  عبا�س، 
�أ�شري  وه��ن��اك  �إ�شر�ئيل  م��ع  �شالم 

و�حد يف �شجونها.
وق������ال ع���ب���ا����س، ل�����دى ����ش��ت��ق��ب��ال��ه 
�أ�����ش����رى �ل�����ش��ف��ة �ل���ذي���ن �أف���رج���ت 
عنهم �ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية، فجر 
�لرئا�شة يف مدينة  �لأربعاء، مبقر 
�ت��ف��اق  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ل���ن  �هلل،  ر�م 
ور�ء  و�ح��د  �أ�شري  وهناك  )���ش��الم( 
�لق�شبان ، م�شيفاً �طمئنو� ونحن 
�أم��ام��ك��م ب����اإذن �هلل م��ن �أج����ل ه��ذ� 
�لهدف �لنبيل �لذي كر�شنا حياتنا 

من �أجله حتى �آخر حلظة .
وت���اب���ع �ل���ي���وم �ل��ف��رح��ة �ل��ث��ان��ي��ة.. 
�لثالثة، ثم  �لفرحة  �شهرين  وبعد 
�لر�بعة، ثم �خلام�شة، حتى تبّي�س 
�لآن  �إلينا..  �أهلنا  ويعود  �ل�شجون 
جميعهم  �أ���ش��رى   104 عن  نتكلم 
ب�����اإذن �هلل ���ش��ي��خ��رج��ون ك��م��ا خ��رج 
�إخوتنا هوؤلء، لكن لن تتم �لفرحة 

�إل باإخر�ج �جلميع من �ل�شجون .
�أوج��ه ند�ئي  وق��ال عبا�س من هنا 

يون�س،  ك��رمي  �لأ���ش��رى  �إىل عميد 
و�أق��ول له �لفرج قريب و�آت �آت �إن 

�شاء �هلل .
و�أ�شاف نحن تعهدنا �أننا �شن�شتمر 
يف ج��ه��ودن��ا لإط����الق ك��ل �لأ���ش��رى 
�أطيافهم  �أو  م��دت��ه��م  ك��ان��ت  مهما 
�إىل  يعودو�  �أن  �شرط  �أماكنهم،  �أو 

بيوتهم ولي�س �إىل مكان �آخر .
و�أ�شار �لرئي�س �لفل�شطيني �إىل �أن 
هناك بع�س غري �لوطنيني �لذين 
�ل�شفقة  هذه  عقدنا  �أننا  ي�شيعون 
م��ق��اب��ل ع���دم وق���ف �ل���ش��ت��ي��ط��ان.. 
وباطل  باطل  فال�شتيطان  خ�شئو� 
�ن��ت��ق��اد�ت  لنا  ت��وج��ه  ق��د  ، م�شيفا 
عندنا  ب��ه��ا،  ن�شاأل  ل��ن  وه��ن��اك  هنا 
�لتفاهات  �أهم من كل  �أ�شري و�حد 
�ل���ت���ي ي��ط��ل��ق��ون��ه��ا ع����رب �لأق����م����ار 

�لإ�شطناعية .
وكان �لقيادي �ملف�شول من حركة 
ف���ت���ح ، حم���م���د دح��������الن، ق�����ال يف 
ح�شل  �إن���ه  �شحافية  ت�شريحات 
ع��ل��ى حم�����ش��ر �ج��ت��م��اع ي�����ش��ري �إىل 
�لعودة  �لفل�شطيني  قبول �لرئي�س 
ل��ل��م��ف��او���ش��ات يف ظ����ل ����ش��ت��م��ر�ر 
�لإ���ش��ت��ي��ط��ان، و�أن����ه ج��م��د �ل��ت��ح��اق 

�لكني�شت  يف  �أجنبية  دول���ة  رئي�س 
ل���ي�������س ج�������زء� م����ن �ل����ربوت����وك����ول 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي، و�أن������ه ي��ت��م �إل���ق���اء 
خ��ط��اب��ات ك��ه��ذه وف��ق��ا ل��دع��وة من 

�لكني�شت �أو طلب �ل�شيف.
�لأم���ريك���ي،  �ل��رئ��ي�����س  �أن  وي���ذك���ر 
زيارته  �متنع خالل  �أوباما،  بار�ك 
�لأخ�������رية لإ����ش���ر�ئ���ي���ل ع���ن �إل���ق���اء 
خ��ط��اب يف �ل��ك��ن��ي�����ش��ت و�إمن�����ا وج��ه 
من  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  يف  لل�شعب  خ��ط��اب��ا 

مكان �آخر يف �لقد�س.

جامعة  يف  �شيلقيه  و�أن���ه  �إ�شر�ئيل 
ت��ل �أب��ي��ب �أو �جل��ام��ع��ة �ل��ع��ربي��ة يف 
�لكني�شت،  مقر  يف  ولي�س  �لقد�س 
�أك��د �جلانب �لفرن�شي  ورغ��م ذلك 
زي�����ارة  ي���ع���ت���زم  ه����ولن����د  �أن  ع���ل���ى 
وقالت  �إدل�شتاين.  ولقاء  �لكني�شت 
�لفرن�شي  �ل���ب���الغ  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
�أعلن  �ل��ذي  �إدل�شتاين  �أث��ار غ�شب 
�أن���ه يف ح��ال ع��دم وج���ود نية لدى 
خطاب  باإلقاء  �لفرن�شي  �لرئي�س 
�أل  �لف�شل  فاإنه من  �لكني�شت  يف 

ي���زور م��ق��ره��ا ب��ت��ات��ا، و�أم����ر ب��اإل��غ��اء 
زيارة هولند ملقر �لكني�شت و�للقاء 
�أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت  بينهما. 
�إدل�����ش��ت��اي��ن ق���رر �أي�����ش��ا ع���دم دع��وة 
�ل�����ش��ف��ري �ل��ف��رن�����ش��ي يف ت���ل �أب��ي��ب 
زي��ارت��ه��م  ل���دى  فرن�شيني  ووزر�ء 
لإ���ش��ر�ئ��ي��ل �إىل م��ر����ش��م ول��ق��اء�ت 
�إ�شعار  حتى  �لكني�شت  يف  ر�شمية 
�مل�س  ب�شبب ما و�شفه  �آخ��ر وذل��ك 

باحرت�م �لربملان �لإ�شر�ئيلي .
خطاب  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 

•• نيويورك-وام:

�إىل تنفيذه دون  �ل��دويل  �ل�شعودية جمل�س �لأم��ن  �لعربية  �ململكة  دعت 
تقاع�س وليته �خلا�شة ب�شون �لأمن و�ل�شلم �لدوليني مما يجعل �لعامل 
�أكر �أمنا..م�شرية �إىل �أن �أن �أنظار �ملجتمع �لدويل تتجه �لآن �أكر من 
ك��ل مكان  �لأب��ري��اء يف  يتطلع  �لأم���ن حيث  �إىل جمل�س  وق��ت م�شى  �أي 
حول �لعامل �إليه لإنقاذهم من �حلروب وويالتها. ونقلت وكالة �لأنباء 
�ل�شعودية و��س عن �لدكتور عبد �ملح�شن بن فاروق �إليا�س �لقائم باأعمال 
�ملا�شية..�أن عملية  قبل  �لليلة  بالإنابة  �ملتحدة  �لأمم  لدى  �ململكة  وفد 
�شاملة  عملية  تكون  �أن  ينبغي  عمله  و�أ�شاليب  �لأم���ن  جمل�س  �إ���ش��الح 
و��شعة تهدف �إىل تعزيز دور �ملجل�س يف �لقيام مبهامه وتعك�س و�قع �ليوم 
وتعددية �ملجتمع �لدويل وتر�عي م�شالح جميع �لدول �لأع�شاء يف �لأمم 

�ملتحدة. وقالت �ململكة يف كلمتها �لتي �ألقاها �إليا�س �أمام جل�شة جمل�س 
�لأم��ن.. جمل�س  عمل  �أ�شاليب  مبناق�شة  �ملعني  بالبند  �خلا�شة  �لأم��ن 

�حل��ايل  للو�قع  ممثلة  تكون  �أن  يجب  �لأم���ن  جمل�س  هيكلة  تغيري  �إن 
يجب  �لدويل..كما  �ل�شعيد  على  حدثت  �لتي  و�مل�شتجد�ت  و�لتطور�ت 
�لأع�شاء  للدول  و�ملتو�زن  �لعادل  �جلغر�يف  �لتمثيل  �ملجل�س  ير�عي  �أن 
ويحافظ على فاعليته وقدرته على �أد�ء و�جباته ومن ذلك منع حدوث 
�لنز�عات و�ل�شر�عات �لدولية قبل تفاقمها ولي�س فقط �لتعامل معها 
عند حدوثها وما ينتج عنها من �إزهاق لالأرو�ح وتعري�س �لأمن و�ل�شلم 
�ملنظمات  خ��رب�ت  ذلك من  �ل�شتفادة يف  �إىل  ودع��ت  للخطر.  �لدوليني 
على  م�شددة  ن�شوبها  ومنع  �لنز�عات  حل  يف  �لإقليمية  ودون  �لإقليمية 
�مل�����ش��او�ة ودون  ب��ق��ر�ر�ت �ملجل�س على ق��دم  �ل���دول  �إل����ز�م جميع  �أه��م��ي��ة 
�لنتقائية �لتي �أدت �إىل معاناة منطقة �ل�شرق �لأو�شط ومنذ �أمد بعيد 

�لدوليني من دون تدخل فعلي  بال�شلم و�لأم��ن  �إخ��اللت م�شتمرة  من 
باأ�شرها وعلى �ملجتمع  �ملنطقة  �إىل ويالت على  �أدت  �أزم��ات  وفعال حلل 
�ملزدوجة  و�ملعايري  مبكيالني  �لكيل  �أ�شلوب  �أن  و�أو�شحت  ككل.  �ل��دويل 
�شيوؤدي حتما  �لأو�شط  �ل�شرق  فيما يخ�س منطقة  و�لنظر  �لتعامل  يف 
موؤ�ش�شات  يف  �ملنطقة  تلك  ل�شعوب  �لأم��ل  فقد�ن  �إىل  �ملطاف  نهاية  يف 
�لعمل �لدويل �مل�شرتك وعلى ر�أ�شها جمل�س �لأمن .  يف �لوقت �لذي كان 
�ملتحدة و�شمان  �ملجل�س للحفاظ على هيبة �لأمم  �أن ي�شعى فيه  يجب 
معاجلة  ع��ن  �لأم���ن  جمل�س  عجز  �إن  وق��ال��ت  وفاعليتها.  م�شد�قيتها 
�لتي  �لق�شية  وهي  �ملحتلة  و�لعربية  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  يف  �لو�شع 
ينظر فيها �ملجل�س منذ وقت يقارب تاريخ �إن�شاء منظمة �لأمم �ملتحدة 
ما  و�ل��ذي  للمجل�س  �لعجز  ذل��ك  على  و��شح  مثال  �ملوقر هي  و�ملجل�س 
يز�ل عاجز� عن �إحالل �لأمن و�ل�شلم �لدوليني و�إعادة �حلق لأ�شحابه. 

مقررة اأممية: تزايد
 الطلب على اأع�ساء الب�سر 

•• نيويورك-وكاالت:

قالت �ملقررة �خلا�شة لالأمم �ملتحدة ملكافحة �لجتار بالب�شر �إن عدد متز�يد� 
من �لنا�س ي�شتغلون ويجربون ب�شبب �لفقر على عر�س �أع�شائهم لت�شتخدم 
يف زر�عة �أع�شاء لأ�شخا�س مر�شى �شو�ء د�خل بلد�نهم �أو خارجها. وذكرت 
لالأمم  �لعامة  للجمعية  رفعته  �ل��ذي  �ل�شنوي  تقريرها  يف  �إنزيلو،  ج��وي 
�ملتحدة، �أن �لطلب على �لأع�شاء �لب�شرية يتز�يد ب�شورة كبرية . و�أعربت 
تتم  �لذين  �لأ�شخا�س  حول  �ملعلومات  �شح  من  �لأممية  �ملنظمة  قلق  عن 
�شرية  ب�شورة  تتم  �لأع�شاء  �إز�ل��ة  باأع�شائهم، وذلك لأن عمليات  �ملتاجرة 

وعادة ل توجد لل�شحايا فر�س ول دو�فع ل�شجب مثل تلك �ملخالفات .
ووفق �مل�شوؤولة �لأممية فاإن �مل�شتفيدين من �لأع�شاء يف �لعادة �أغنياء، �أما 
�ل�شحايا فهم فقر�ء وعاطلون عن �لعمل وعلى م�شتوى تعليمي منخف�س 

ولهذ� فمن �ل�شهل خد�عهم فيما يتعلق بهذ� �لفعل وما يرتتب عليه.
�أوروب��ا  من  خدعو�  كثريين  �أن  على  �أدل��ة  لديها  �إن  �ملتحدة  �لأمم  وتقول 
مقابل  طائلة  �أم��و�ل  �شيجنون  باأنهم  و�آ�شيا  �جلنوبية  و�أم��ريك��ا  �ل�شرقية 
�أن  �إل جزء� مما وعدو� به. كما  �أع�شائهم، ولكنهم مل يتلقو�  �لتنازل عن 
�لرعاية �لطبية بعد �لعملية عادة ل تكون كافية، ورمبا تعر�س �ل�شحايا 
للتهديد بغر�س �إ�شكاتهم ومنعهم من �ملطالبة بحقوقهم. وترى �ملنظمة �أن 
�ل�شيا�شات و�لقو�نني �لدولية �خلا�شة مبكافحة �لجتار بالب�شر، �شعيفة. 
�لأمم  �ملجرمني. وطالبت  �ل�شحايا وحما�شبة  م�شاعدة  �أنه لبد من  كما 
�لأطباء  منا�شدة  �ل�شجناء،  �أع�شاء  ل�شتخد�م  �لبات  باملنع  �ل��دول  �ملتحدة 

�لإبالغ عند ��شتباههم يف �أي عملية تتعلق بتجارة �لأع�شاء.

•• بغداد-وا�شنطن-وكاالت:

ع���ق���د رئ���ي�������س �ل���������وزر�ء �ل���ع���ر�ق���ي 
نوري �ملالكي �لأربعاء يف و��شنطن 
�لرئي�س  نائب  بايدن  لقاء مع جو 
�لأم��ريك��ي و�آخ��ر مع وزي��ر �لدفاع 
ت�شاك هيغل، وذلك يف �إطار زيارته 
للوليات  �لأول  �أم�����س  ب���د�أت  �لتي 
�مل�����ت�����ح�����دة �لأم������ريك������ي������ة ل��ب��ح��ث 
بينها  من  �لق�شايا  من  جمموعة 

�لأزمة �ل�شورية.
�ل���ي���وم �خلمي�س  �مل��ال��ك��ي  وي��ل��ت��ق��ي 
���ش��ب��اط��ا �أم��ريك��ي��ني ك���ب���ار�، حيث 
م��ع��ه��م  ي���ب���ح���ث  �أن  �مل���ن���ت���ظ���ر  م����ن 
و�ملخابر�ت،  بالأمن  تتعلق  م�شائل 
�إليها  �أ�شلحة يحتاج  �إىل  بالإ�شافة 
�جلي�س �لعر�قي ملحاربة �لإرهاب ، 
وفقا لت�شريحات �أدىل بها يف بغد�د 

قبيل مغادرته �لبالد.
�ملالكي  يلتقي  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  ك��م��ا 
�لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما يف 
�لأول من نوفمرب-ت�شرين �لثاين 
وق�شايا  �لثنائية  �لعالقات  لبحث 
�إق��ل��ي��م��ي��ة، ح�����ش��ب م���ا ذك����ر �ل��ب��ي��ت 

�لأبي�س �لأمريكي.
�أه��م  �أح��د  �لإره���اب  و�شيكون ملف 
�مل���ل���ف���ات �ل���ت���ي ���ش��ت��ت�����ش��در �أج���ن���دة 
�لعر�قي  �لوزر�ء  رئي�س  �جتماعات 
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العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2272 عم جز- م ع- ب- اأظ

�حلياة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �ل�شالم  نور  �بوبكر  مدعي/   
�لذهبية للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لذهبية  �حلياة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/11/04 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية �لكائنة �ملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/30
قلم املحكمة                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2061 عم جز- م ع- ب- اأظ

لين  زووم  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  نبي  نور  ��شالم  نور  مدعي/   
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
�ملطلوب �عالنه/ زووم لين للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  
�لثنني �ملو�فق 2013/11/04 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية    �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/07
قلم املحكمة                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2241 عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعي/ بالويندر �شينغ �مار �شينغ  �جلن�شية: �لهند  مدعي عليه: �ل�شو�عد 
�لذهبية للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لذهبية  �ل�شو�عد  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/11/04 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية �لكائنة �ملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/30
قلم املحكمة                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1990و2013/1989 ت عمل- م ع-ت - اأظ (
�لتنفيذ/ 1-عبد�لرحيم �كرب علي 2-حممد عارف �ل�شالم حممد عبد�لرحيم  طالب 
ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ملروج  ركن   : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية: 
ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ملروج  ركن   : �عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية: 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية: 
�لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2083و2013/2015 عم جز- م ع- ب-�أظ  وحدد لنظره 
مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/11/16 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة 
�و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-   باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1462 ت اجر- م ر-ت - اأظ (
طالب �لتنفيذ/ �شركة �خلليج �لول �لعقارية �جلن�شية: �لمار�ت  �ملنفذ �شده 
: �شركة �شدمي ل�شت�شار�ت �جلودة �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: : �شركة 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �جلودة  ل�شت�شار�ت  �شدمي 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم   وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/06 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
�لرئي�شي    باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي   باد�رة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله،  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم اليجاري                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1530 ت عمل- م ع-ت - اأظ (
�جلن�شية:  �حل�شن  مفيز  حممد  ليت  مياه  ديبون  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�بوظبي  فرع  ذ.م.م  و�لفو�كه  للخ�شار  �طل�س  �شركة   : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س 
ذ.م.م  و�لفو�كه  للخ�شار  �طل�س  �شركة   : �عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية: 
تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �بوظبي  فرع 
ع  م  عمايل-   2013/395 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
لنظر  �ملو�فق 2013/11/06 موعد�  �لربعاء  يوم  لنظره جل�شة  -�س-�أظ  وحدد 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة 
باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله،  تفاديا 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1522 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
�شربينت  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لوطني  �لحتاد  بنك  مدعي/ 
�جلن�شية:  �لبو�شعيدي  حمد  �شعيد  حممد  خالد  ملالكها/  �لعامة  و�ملقاولت  للنقليات 
درهم      137239 �لتحفظي  �حلجز  و�شحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  
ملالكها/ خالد حممد  �لعامة  و�ملقاولت  للنقليات  �شربينت  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب 
�قام  �ملدعي  �ن  بالن�شرحيث  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لبو�شعيدي  حمد  �شعيد 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/11 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة  �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة  �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/698عم جز- م ع- ب-اأظ

�بوظبي �ل�شالمي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: هنادي  مدعي/ م�شرف 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ح�شني  حممود 
بقيمة 99635.81  �ملطلوب �عالنه/  هنادي حممود ح�شني �جلن�شية: �لمار�ت  
عنو�نه: بالن�شرحيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/11/05 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة  
وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد    بن  �لعمالية مدينة حممد  �ملحكمة 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/385 مد جز- م ر- ب-اأظ

عي�شى  �شمري  عليه:  مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  خلف  قا�شم  �هلل  عطا  مدعي/ 
�لغز�يل �جلن�شية: �شوريا مو�شوع �لدعوى: �ثبات بيع وت�شجيل �شيارة   �ملطلوب 
�عالنه/  �شمري عي�شى �لغز�يل �جلن�شية: �شوريا عنو�نه: بالن�شر)بقر�ر �عادة 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  للمر�فعة(  �لدعوى 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/11/03 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  بد�ئرة  �لكائنة  �لبتد�ئية 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/06
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1310 جت جز- م ت- ب-اأظ

�ل�شينية  �ل�شركة  عليه:  مدعي  �لطرق  لعمال  رمياك�س  �شركة  مدعي/ 
للهند�شة �ملالحية ذ.م.م   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية  �ملطلوب �عالنه/ 
�ملدعي  �ن  بالن�شرحيث  �ل�شينية للهند�شة �ملالحية ذ.م.م   عنو�نه:  �ل�شركة 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/9 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لتجارية    �ملحكمة  �لكائنة   �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ //
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  932/ 2013 -عمايل - م ع-  �ص- اأظ

�مل�شتاأنف : �حمد �شيد حممد م�شعود �جلن�شية: م�شر   �مل�شتاأنف عليه: عادل 
ح�شني لعمال �لطابوق و�لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �ل�شتئناف : 
تعديل �حلكم يف �مل�شتحقات �لعمالية  �ملطلوب �عالنه/ عادل ح�شني لعمال 
�لطابوق و�لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت    �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف 
قد ��شتاأنف 2013/932 عمايل - م ع- �س- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء 
�مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/11/5 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- �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  10934 بتاريخ   2013/10/31     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1295/ 2013 -جتاري - م ت-  �ص- اأظ

غازي  �شامل  عبد�لرز�ق  للمقاولت وميثلها/  �لدولية  �ملجموعة  موؤ�ش�شة   : �مل�شتاأنف 
�جلن�شية: �لمار�ت �مل�شتاأنف عليه:  بخيته مبارك خالد �ملن�شوري عن نف�شها وب�شفتها 
وليه طبيعية على �بنتها/ حمدة �شامل   �ملن�شوري و�خرون  �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
�ل�شتئناف : �لغاء حكم 126000 درهم �ملطلوب �عالنه/ جاب معماريون ومهند�شون 
��شتاأنف  �مل�شتاأنف قد  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن:  ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  ��شت�شاريون 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/2096 جت كل- م ت-ب- �أظ   وحدد لنظره جل�شة 
يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان  �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 التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1001/ 2013 -عمايل - م ع-  �ص- اأظ

�مل�شتاأنف : موؤ�ش�شة �لربكان للنقليات �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �مل�شتاأنف عليه:  
ك�شيد خان نو�ب خا ن �جلن�شية: باك�شتان   مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم 
�ملطلوب �عالنه/  �شفر وجو�ز و�لرخ�شة  �ملبلغ 1600 درهم ما عد� تذكرة  يف 
ك�شيد خان نو�ب خا ن �جلن�شية: باك�شتان  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد 
��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/1608 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/3 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-�ملحكمة 
�لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول    مزيد  �لعمالية- 

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  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة  

 يف الطلب  رقم   6-2013 التما�ص 352-2013 جت جز - م  ت-ب -اأظ
�شده:  �مللتم�س  �لمار�ت   �جلن�شية:  �مل�شتعارة  للقو�طع  في�شتا  �مللتم�س/ 
�عادة  �لتما�س  �لطلب:  مو�شوع  �شوريا     �جلن�شية:  �ل�شو�  يحيى  عبد�لرحمن 
�ل�شو� �جلن�شية: �شوريا  عنو�نه:  �لنظر  �ملطلوب �عالنه:  عبد�لرحمن يحيى 
بالن�شر حيث �ن �مللتم�س �قام �لطلب �ملذكور �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/11/11 موعد لنظر �لطلب،لذ� فانت مكلف باحل�شور�مام �لد�ئرة 
�و  �شخ�شيا  �لتجارية  باملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل 
بو��شطة وكيل معتمد، وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� مل�شتند�تك موقعا 
بتاريخ  �لقل.�شدر  على  �يام  بثالثة  �لطلب  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

2013/10/2 :
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
    اعالن بالن�سر 

�ملدعى : بنك �بوظبي �لوطني 
�ملدعى عليها: �شركة �ملارية لتجارة �لدو�ت �لكهربائية

 تقرر يف �لق�شية رقم )2013/3098 ( منازعات �يجارية �ملنظورة �مام جلنة 
�بوظبي  /بنك  من  و�ملرفوعة  �لثالثة(  �للجنة   ( �ليجارية  �ملنازعات  ف�س 
�لكهربائية-  �لدو�ت  لتجارة  �ملارية  �شركة  عليها/  �ملدعى  لعالن  �لوطني- 
�مل��و�ف��ق  ي���وم �لح���د  ن�����ش��ر�- حل�����ش��ور جل�شة  ت��وم��ا���س ف��ر�ن�����ش��ي�����س-  ميثلها/ 
2013/11/10 يف �ل�شاعة 06.00 م�شاًء يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي- �شارع 
�لدفاع-منطقة مع�شكر �آل نهيان-بجانب �شندوق �لزو�ج فيال رقم 2- �لطابق 

�لر�شي-وذلك على نفقة �ملدعي.
ق�سم قلم الق�سايا
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

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

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
    اعالن بالن�سر 

�ملدعى : بنك �بوظبي �لوطني 
�ملدعى عليها: موؤ�ش�شة �شري كون�شلت  

 تقرر يف �لق�شية رقم )2013/3099 ( منازعات �يجارية �ملنظورة �مام جلنة 
�بوظبي  /بنك  من  و�ملرفوعة  �لثالثة(  �للجنة   ( �ليجارية  �ملنازعات  ف�س 
�لوطني- لعالن �ملدعى عليها/ موؤ�ش�شة �شري كون�شلت- ميثلها/ نبيل حلمى 
�ل�شاعة  يف   2013/11/10 �ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  حل�شور  ن�شر�-   خ��د�م- 
06.00 م�شاًء يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي- �شارع �لدفاع-منطقة مع�شكر 
�ل��زو�ج فيال رقم 2- �لطابق �لر�شي-وذلك على  �آل نهيان-بجانب �شندوق 

نفقة �ملدعي.
ق�سم قلم الق�سايا
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

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

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/331  مدين كلي                
�ىل �مل��دع��ى عليه  / 1 - ك��الي��ر �ين م��اج��وي��ري جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/�حمد جالل �بر�هيم �حمد وميثله: �حمد عبد�هلل حممد �لكندري   قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )150000 درهم( قيمة �ل�شيك حمل �لدعوى وتعوي�شا عن �ل�شر�ر 
�ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة   و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
2013/11/4 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 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 بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1527  جتاري كلي                

�ىل �ملدعى عليه  / 1 - تيلكا �لكرتوميكانيكيال �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
وميثله:  �����س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  لالعمال  �لكبري  �مل��دع��ي/�حل��ل��م  �ن  مب��ا 
عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
�ل�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �لدعوى  يف  �خلبري  بندب 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.    وحددت لها 
 ch2.E.22 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/4 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/561 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة عو�شي قرقا�س للعقار�ت ) ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة 
حمادي  عبد�لمري  ع�شام  وميثله:  ذ.م.م  لالن�شاء�ت  �شالح  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا 
 2011/376+268 رقمي  �ل�شتئنافني  مو�شوع  يف  �ملحكمة  حكمت  �لتميمي   �لفا�شلي 
وتلزم  دره��م(   13801723.23( مبلغ  به  �ملق�شي  �ملبلغ  بجعل  �مل�شتاأنف  �حلكم  بتعديل 
�ملحكمة �مل�شتانفة ��شليا )عو�شي قرقا�س للمقاولت( باد�ئه للم�شتاأنف �شدها �لثانية 
ذلك  عد�  فيما  �مل�شتاأنف  �حلكم  وبتاأييد  وفو�ئدة  لالن�شاء�ت(  �شالح  �شركة   ( ��شليا 
و�لزمت �مل�شتاأنفه بامل�شاريف �ملنا�شبة يف �ل�شتئنافني ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة وباد�ئه لطالبة �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعالن  و�ل فان �ملحكمة �شتتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقكم.
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/4 طلب بيع مال مرهون
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- �شليم ز�ه��د دي��ن   جمهول حمل �لق��ام��ة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ لويدز تي ��س بي بنك بي �ل �شي وميثله: ع�شام عبد�لمري حمادي 
�لفا�شلي �لتميمي  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2013/10/27 �عالنكم 
ل�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )5.274.898 درهم( يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ل 
بيع �لعقار حمل �لرهن ) نوع �لعقار: �شقة �شكنية- �ملنطقة: برج خليفة- رقم 
�لر�س- 155- رقم �ملبنى 1- ��شم �ملبني : خليفة تاور زون 2 بي- رقم �لعقار: 
3102 رقم �لطابق: 31 م�شاحة �لعقار 2008 قدم مربع( خالل 30 يوم من تاريخ 

�لعالن.
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/96 طلب بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شده/1- مري  �شاكيل �لرحمن    جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود وميثله: 
بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  ع��ل��ي    �آل  رم�شان  ح�شن  �حمد 
2013/10/24 �عالنكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )26.773.127.17 
درهم( درهم يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ل بيع �لعقار حمل �لرهن )نوع 
�لعقار: قطعة �ر�س- �ملنقطة : تالل �لم��ار�ت �لثالثة - رقم �لر�س- 

:203 م�شاحة �لعقار: 38.562.88 ( خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن.
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/89  ا�ستئناف تنفيذ جتاري

بخ�س  ج��ود�  هوما   -2 باثليث  ب��روث  خ��ان  مهان  �شدهم/1-  �مل�شتاأنف  �ىل 
3- هما ر�شا خد� بخ�شي جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /فيتايل 
��شتاأنف �لقر�ر/  �شيبيت�شني وميثله: غازي �بر�هيم �حمد بن �شيفان   قد 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/648 تنفيذ �يجار�ت بتاريخ 2013/6/5  
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/6 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/101   عقاري كلي                

�ىل �ملحكوم عليه /1- دوجان بروبرتيز ليمتد/ �يدن بلو   جمهول حمل �لقامة  نعلنكم بان 
ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2013/8/29 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
عامر عبد�لمري حمادي �لفا�شلي �لتميمي للمدعى عليهما و�خل�شم �ملدخل �لول وح�شوريا 
بالن�شبة للخ�شم �ملدخل �لثاين �ول: بعدم قبول �لدخال للخ�شمني �ملدخلني بالدعوى. ثانيا: 
�لوىل  عليها  و�ملدعي  �ملدعي  بني  و�مل��ربم   dub 207 �لوحدة  ببطالن من��وذج �حلجز عن 
وبالز�م �ملدعي عليها �لوىل )�شركة دوجان بروبرتيز ليمتد( بان توؤدي للمدعي مبلغ 384750 
درهم ثالثمائة و�ربعة وثمانون �لفا و�شبعمائة وخم�شون درهما ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات 
قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  �مل�شاريف  و�لزمتها 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �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  10934 بتاريخ 2013/10/31     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 1368 /2013 نزاع جتاري                  
�ىل �ملتنازع �شده/1- بن بليلة للمقاولت ) �س.ذ.م.م(   جمهول حمل �لقامة 
�ملطوع     حممد  ح�شن  عبد�لرحمن  وميثله:  خ��ان  زم��ان  م��ري  �مل��ت��ن��ازع/  �ن  مب��ا 
و�لفائدة  �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  قد 
و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  منذ   %9 بوقع  �لقانونية 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.     
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/27  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �مل�شلح 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�ص الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�سلفي يرف�س تزويج �سقيقته لع�سكري ليبيا تنفي م�ساعدة اأمريكا يف اعتقال اأحمد اأبو ختالة
ويقودها جلهاد النكاح يف تون�س..!

•• الفجر - تون�س - خا�س:

�لبالد متّكنو� موؤخر�  �شمال غرب  �لأم��ن مبحافظة جندوبة  �أع��و�ن  �أن  �لتون�شية،  �ل�شروق  ذكرت �شحيفة 
من �إلقاء �لقب�س علي �شاب �شلفي رفقة �شقيقته كانا على منت �شيارة �أجرة و�عرتف �مل�شنون فيه باأنه �شّلم 
�شقيقته �شابقا �إىل �حد �شيوخ �ل�شلفية ملعا�شرتها يف �إطار ما ي�شمى بجهاد �لنكاح و كان ينوي ت�شليمها مرة 
ثانية �إىل عدد �أخر من �ل�شلفيني.  وكانت دورية �أمنية تابعة لوحد�ت �لتدخل بجندوبة تقوم مبهمة روتينية 
وبقدوم �شيارة �أجرة مت �لإ�شارة عليها بالتوقف و بالتثبت وجدو� �شابا ملتحي فطلبو� هويته غري �نه قال 
لهم �نتم طاغوت فتم �إنز�له و بتفتي�شه عرو� على وثائق حتمل �أرقاما غريبة و مو�عيد غري و��شحة فتم 
ت�شليمها �إىل �لفرقة �ملخت�شة. وقد �أفاد �مل�شنون فيه بان من كانت معه هي �شقيقته �لتي منعها من �لزو�ج 
كان  باأنه  وذك��ر  �ل�شلفية  �شيوخ  باأحد  �لوقت  لبع�س  يزوجها  �آن  قبل  �لطو�غيت  من  باعتباره  ع�شكري  من 

يقودها �إىل جماعة �أخرى ول تز�ل �لأبحاث متو��شلة ملعرفة �ملجموعة �لتي ينتمي �إليها �ل�شاب �ل�شلفي.

•• طرابل�س-يو بي اأي:

�لليبية علي زي��د�ن  بعد  نفى رئي�س �حلكومة 
ظ��ه��ر �ل��ي��وم �لأرب���ع���اء �لأخ���ب���ار �مل��ت��د�ول��ة عن 
دور حل��ك��وم��ت��ه مب�����ش��اع��دة �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 
�أحمد  �ل�شريعة  �أن�شار  زعيم  على  �لقب�س  يف 
�أبوختالة �لذي تتهمه و��شنطن بتنفيذ �لهجوم 
زيد�ن  وقال  بنغازي  قن�شليتها يف مدينة  على 
يف موؤمتر �شحفي عقده مبقر رئا�شة �حلكومة 
�أ�شا�س  ل  �لأخبار  �إن هذه  بالعا�شمة طر�بل�س 
لها من �ل�شحة، و�حلكومة ل تقوم مبثل هذه 
�لأعمال . من جهة ثانية قال زيد�ن �إن ميناء 

و�شائل �لإعالم �شنقف �شدهم ولن نتيح لأحد 
�أهمية  �أن يهدد وح��دة ليبيا ود�ف��ع ب�شدة على 
ليبيا  �ل��ت��و�أم  تعد  �أن��ه��ا  معترب�  ل��ب��الده،  م�شر 
وباأنها ل تتبدل �أو تتغري لدى �لليبيني نتيجة 

مو�قف �شيا�شية .
زي���ارة م�شر ع��ز وف��خ��ر ملن  وق���ال نحن نعترب 
يرت�أ�س �حلكومة �لليبية و�أنا �شخ�شيا م�شتعد 

لزيارتها حتى بدون دعوة ر�شمية يف �أي وقت .
و�أ�شاف �أن حكومته جتاهد ملو�جهة �لتحديات 
17 فرب�ير  ث���ورة  ت��د�ع��ي��ات  �ل��ت��ي ترتبت ع��ن 
�لنجاح  �أم��ام��ه��ا  ت��ت��وف��ر  ح��ك��وم��ة  ل�شنا  ون��ح��ن 

وتعرف �أي�شا �أن �أمامها كل معوقات �لف�شل .

بني  �شيفتح  ط��ربق  مبدينة  �لنفطي  �حلريقة 
يومي �لأحد و�لثنني �لقادمني ح�شب �لتفاق 
�ل��ذي وق��ع مع �أع��ي��ان ووج��ه��اء �ملدينة وحر�س 
بتنفيذ  �ل�شروع  عن  وك�شف  �لنفطية  �ملن�شاآت 
�خل���ام،  �ل��ن��ف��ط  لتكرير  ج��دي��دت��ني  م�شفاتني 
مبدينة  برميل  �أل���ف   300 بطاقة  �إح��د�ه��م��ا 
ب��رم��ي��ل  50�ألف  ب��ط��اق��ة  و�لأخ��������رى  ط����ربق 

مبدينة �أوباري جنوب ليبيا .
و�ع���ت���رب �لأ����ش���خ���ا����س �ل���ذي���ن ي��ت��ح��دث��ون �إىل 
ميثلون  ل  �لفيدر�لية  با�شم  �لإع���الم  و�شائل 
باأنهم خارجون عن  �إياهم  �أنف�شهم، و��شفا  �إل 
عرب  �أحاديثهم  يف  جت���اوزو�  �إذ�  وق��ال  �لقانون، 

•• الفجر - تون�س - خا�س:

يو��شل �مل�شاركون يف �حلو�ر �لوطني 
�ل��ن��ق��ا���س ح���ول �لأ���ش��م��اء �مل��ق��رتح��ة 
ل���رئ���ا����ش���ة �حل����ك����وم����ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
 5 �جل��دي��دة حيث مت �لإب��ق��اء على 
على  �عتماد�   8 بني  من  مر�شحني 
معيار �خلربة، وهم �أحمد �مل�شتريي 
�لنا�شر  م��ع��ل��ى وحم��م��د  وم��ن�����ش��ور 
وج����ل����ول ع���ي���اد وم�����ش��ط��ف��ى ك��م��ال 
�ل��ن��اب��ل��ي و����ش��ت��ب��ع��اد ك��ل م��ن �شوقي 
�ل��ط��ب��ي��ب وق��ي�����س ���ش��ع��ي��د ور�����ش���ي 

�ملدب.
قائمة  يقع عر�س  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
�مل��ت��ب��ق��ني م���ن ق��ب��ل �ل���رب���اع���ي على 
روؤ�شاء �لأح��ز�ب �مل�شاركة يف �حلو�ر 
ل��ي��ق��ع �إع�������ادة �ل��ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا �ل��ي��وم 
�خل��م��ي�����س. وت��ت��م��ث��ل �مل��ع��اي��ري �ل��ت��ي 
���ش��ي��ت��م مب��وج��ب��ه��ا �خ���ت���ي���ار رئ��ي�����س 
و�لثقة  �حل��ي��اد  �ل��ق��ادم يف  �حلكومة 
و�ل���ت���ج���رب���ة و�ل���ك���ف���اءة و�خل�����ش��ال 
�ليد  ونظافة  و�مل�شد�قية  �لقيادية 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �لإ���ش��ع��اع �خل��ارج��ي 
ن��ظ��ر�  دول����ي����ا  م���ق���ب���ول  ي���ك���ون  و�ن 
حل��اج��ة ت��ون�����س �مل��ا���ش��ة �إىل �ل��دع��م 
دينار  مليار   6 بنحو  �مل��ق��در  �مل���ايل 
وجوب  ي�شيف  من  وعناك  تون�شي 
وز�ري  من�شب  �لأق����ل  ع��ل��ى  ت��ق��ّل��ده 
يف ح��ي��ات��ه. وق���د �أمل��ح��ت ق���ي���اد�ت يف 
�ل�شعبية  و�جل��ب��ه��ة  �لإن���ق���اذ  جبهة 
يف  �ملتقدمني  �ملر�شحني  �شت�شتبعد 
�حلكومة  رئا�شة  من�شب  من  �ل�شن 
�لقادمة، يف �إ�شارة �إىل كل من �أحمد 
�مل�شتريي �لبالغ من �لعمر 86 �شنة 

كبرية  حتفظات  لها  لي�س  �لوطني 
لي�س  �أّن��ه  �لنا�شر رغم  على حممد 
حممد  �أّن  �إىل  ي�����ش��ار  م��ر���ش��ح��ه��ا.  
�لنا�شر متمّر�س بكو�لي�س �ل�شلطة 
م��ن��ذ ع��ه��د ب��ورق��ي��ب��ة وع��م��ل وزي���ر� 
ل���ل�������ش���وؤون �لج��ت��م��اع��ي��ة يف �أزم���ن���ة 
�أوىل يف  م����رة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، 
نويرة)1974- �ل��ه��ادي  ح��ك��وم��ة 

��شتقالته  ت��ق��دمي  ح��ت��ى   )1977
يف  ث��ان��ي��ة  وم�����رة   ،  1977 ن��ه��اي��ة 
حكومة نويرة ثم يف حكومة حممد 
 1985 �شنة  تنحيته  حتى  م��ز�يل 
وز�رت���ني،  �إىل  �ل����وز�رة  تق�شيم  بعد 
�ل���ه���دف م��ن��ه هو  �أن  ك����ان و����ش��ح��ا 
�ل��ت��خ��ل�����س م����ن حم���م���د �ل��ن��ا���ش��ر، 
ث��م ع��ّي��ن��ه �ل��زع��ي��م ب��ورق��ي��ب��ة رئي�شا 
و�لجتماعي  �لقت�شادي  للمجل�س 
وه�������ي �خل����ط����ة �ل����ت����ي ����ش���غ���ل���ه���ا يف 
�ل�شنو�ت �لأوىل من حكم بن علي. 
و����ش���غ���ل حم���م���د �ل���ن���ا����ش���ر م��ن�����ش��ب 
رئي�س �لبعثة �لد�ئمة لتون�س لدى 
�ل��دول��ي��ة  �مل��ت��ح��دة و�ل��ه��ي��ئ��ات  �لأمم 
�مل���خ���ت�������ش���ة ب��ج��ي��ن��ي��ف ب����ني ���ش��ن��ت��ي 
�شنة  وع�����نّي  و1996،   1991
�لعاملي  للميثاق  من�شقا   2005
�إىل  �ن�شم  بتون�س.  �ملتحدة  ل��الأمم 
�لثانية  �لغنو�شي  حم��ّم��د  ح��ك��وم��ة 
�لرئي�س بن علي  بعد �شقوط نظام 
وب��ق��ي ���ش��م��ن �ل��ت�����ش��ك��ي��ل �حل��ك��وم��ي 
�نه  وي��ذك��ر  �ل�شب�شي  قائد  للباجي 
�شيتم �لإعالن عن رئي�س �حلكومة 
�جل��دي��د ي��وم �ل�شبت �ل��ق��ادم وذل��ك 
�ل�شيا�شية  �مل�������ش���اور�ت  �إن���ه���اء  ب��ع��د 
ب���ني جميع  �����ش���م  �ل���ت���و�ف���ق ع��ل��ى  و 

�لأحز�ب.

ومن�شور معلى فوق �لثمانني عاما 
باعتبار �أّن رئي�س �حلكومة �جلديد 
م��ط��ال��ب ب��ب��ذل ج��ه��د ك��ب��ري يوميا. 
وتقول جبهة �لإنقاذ �أنها ل ت�شكك 
�لذين  �لثمانية  �لأ���ش��م��اء  ك��ف��اءة  يف 
ق��دم��ت��ه��م جل��ن��ة �مل�����ش��ار �حل��ك��وم��ي 
ولكنها �شتعمل على تطبيق �ملعايري 
عند �ختيار �ملر�شح �لأخري و�شتدعم 
�مل���ر����ش���ح �لأك�������ر ����ش��ت��ج��اب��ة ل��ه��ذه 
�ملعايري �لتي مت �لتفاق عليها. ويف 
�ل�شديق  �ح��م��د  ���ش��دد  �ل�شياق  ه��ذ� 
على  �ل�شعبية  �جلبهة  يف  �ل��ق��ي��ادي 
على  ���ش��ت��د�ف��ع  �لإن����ق����اذ  ج��ب��ه��ة  �أن 
�ملر�شحني �لأكر حظوظا و �لذين 
ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��م ه���ذه �مل��ع��اي��ري ب�شكل 
م���ت���و�زن وم��ت��ك��اف��ئ وف����ق ت��ع��ب��ريه.  
قائمة  �أّن  مطلعة  م�����ش��ادر  و�أّك����دت 
�ملقبلة  لرئا�شة �حلكومة  �ملر�شحني 
ماز�لت مفتوحة لرت�شحات جديدة 
�لنه�شة  ح��رك��ة  م��ن  ك��ل  �أّن  خا�شة 
وح���رك���ة ن�����د�ء ت��ون�����س مل ت��ت��ق��دم��ا 
مر�شحيهما.  باأ�شماء  �لآن  حد  �إىل 
وح�����ش��ب �مل���ع���ل���وم���ات ، ف�����اإن �أ���ش��ت��اذ 
�ل��د���ش��ت��وري ق��ي�����س �شعيد  �ل��ق��ان��ون 
�مل�شتريي  �أح��م��د  �لأ���ش��ب��ق  و�ل��وزي��ر 
هما مر�شحي حركة �لنه�شة ملن�شب 
�شيكتفي  ح��ني  يف  �حل��ك��وم��ة  رئي�س 
�حلا�شل  �ملر�شح  بدعم  تون�س  ن��د�ء 

على �أو�شع تو�فق.
وك�����ش��ف��ت ب��ع�����س �ل��ت�����ش��ري��ب��ات من 
كو�لي�س �حلو�ر �أن �جلبهة �ل�شعبية 

�مل���و�����ش���ف���ات جت��ت��م��ع يف  �أّن ج��م��ي��ع 
�شخ�شه �إىل جانب �شغر �شّنه، رغم 
�ن�شحاب  بعد  �لأوف���ر حظا  ب��د�  �ن��ه 
�لدفاع  وزير  �لزبيدي  �لكرمي  عبد 
�ل�����ش��اب��ق �ل�����ذي رف�������س �ل��ع��م��ل مع 
�مل��رزوق��ي،  �ملن�شف  �مل��وؤق��ت  �لرئي�س 
�أّن  هو  تعيينه  ��شتبعاد  يف  و�ل�شبب 
حركة  مبو�فقة  يحظى  ل  �لنابلي 
حظوظ  ت��ب��دو  ه���ذ�،  لكل  �لنه�شة. 
تبقى  م��ا  ق��ي��ادة  يف  �لنا�شر  حممد 
بل  و�ف���رة،  �لنتقالية  �ملرحلة  م��ن 
�ملحتمل  �ملر�شح  يعتربه  من  هناك 
من  ب��ه  ي��ت��م��ّي��ز  مل��ا  للمن�شب  �لأول 
ر���ش��ان��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ون���ز�ه���ة وب��ع��ده 
و�أن��ه  و�ل�����ش��ر�ع��ات،  �لتجاذبات  ع��ن 
باإمكانه قيادة �لبالد دون �خل�شوع 

لهيمنة �أّي حزب من �لأحز�ب. 
�لنا�شر  �أّن  �مل�����ش��ادر  بع�س  وذك���رت 
ي��ت��م��ّت��ع ب���دع���م ع��ل��ن��ي م���ن �أح�����ز�ب 
�جل���م���ه���وري و�مل�������ش���ار و�ل��ت��ح��ال��ف 
�لدميقر�طي و�آفاق تون�س و�ملبادرة 
و�خليار �لثالث، و مب�شاندة مبطّنة 
م��ن ح��رك��ة ن���د�ء ت��ون�����س �ل��ت��ي يعّد 
مر�شحها  �لنابلي  كمال  م�شطفى 
�لأّول لكّن �عرت��س حركة �لنه�شة 
�ل�شتنجاد  �أمام خيار  يجعلها  عليه 
ب��ه كمر�شح ث��ان لها يف ���ش��ورة عدم 

�ملو�فقة على مر�شحها. 
ح��رك��ة  �أن  �مل�����ش��ادر  ذ�ت  و�أ����ش���اف���ت 
�أح���ز�ب  و  �لتكتل  ح��زب  و  �لنه�شة 
�حل��و�ر  يف  �ملمّثلة  �ل�شعبية  �جلبهة 

حولها تو�فق بني جميع �لأطر�ف.  
من�شور معّلى، �حد �برز �ملر�شحني 
ي��ك��ون  �أن  �مل��ن�����ش��ب، مت���ّن���ى  ل���ت���ويل 
�مل��ر���ش��ح��ون ل��رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة من 
�ل�����ش��ب��اب �ل���ق���ادر ف��ع��ال ع��ل��ى �لعمل 
�مل��ت��و����ش��ل و�إ����ش���ف���اء ح��رك��ي��ة على 
و�لج��ت��م��اع��ي،  �لق��ت�����ش��ادي  �مل�شهد 
وعرّب عن رف�شه لهذ� �ملن�شب لأنه 
�لعمل  على  ق��ادر�  نف�شه  يت�شور  ل 
ملدة �شاعات طويلة يف �ليوم، م�شيفا 

�أب��دت حتفظاتها على تر�شيح قي�س 
�مل�شتريي. من جهته  �شعيد و�أحمد 
ق����ال رئ��ي�����س ح����زب �مل����ب����ادرة ك��م��ال 
مرجان �إّن �ملهم يف �ختيار �شخ�شية 
ل���رئ���ا����ش���ة �حل���ك���وم���ة �ل���ق���ادم���ة ه��و 
ت��و�ف��ق ك��ل �لأط����ر�ف ح��ول كفاءته 
 . �ليد  بنظافة  وم��ا و�شفه  وح��ي��اده 
و�أ�شاف مرجان �أّن حزب �ملبادرة مل 
يقدم �أّي مر�شحا لرئا�شة �حلكومة، 
�شيكون  �شخ�شية  �أي  �شيدعم  و�ن��ه 

ي��ت��ق��ل��د ه���ذ�  �أن  �أن������ه م����ن �خل����ط����اأ 
�ملن�شب �شيخ فاق �ل�شتني مبديا يف 
من�شب  لقبول  ��شتعد�ده  ذ�ته  �لآن 
�لقت�شادية.  �مل�شائل  يف  ��شت�شاري 
كما �أّن �حمد �مل�شتريي �ل�شم �لبارز 
�ل���ث���اين، ق���د ي��رف�����س ب�����دوره ت��ويل 
�ملهمة بالنظر لكرب �شّنه من جهة، 
باعتباره  عليه  �ملعار�شة  ولح��رت�ز 
�لنه�شة.  حلركة  مني  �ل�شّ �ملر�شح 
وم�����ن ه�����ذ� �مل���ن���ط���ل���ق، ي�����رى ب��ع�����س 

من�شب  �إىل  �ل�����ش��ب��اق  �أن  �مل��ر�ق��ب��ني 
�نح�شر  �جل��دي��دة  �حلكومة  رئي�س 
�ل�شوؤون  وزي��ر  �لنا�شر  حممد  بني 
ب��ورق��ي��ب��ة  �لج���ت���م���اع���ي���ة يف ع���ه���د 
�ل�شب�شي،  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  وح��ك��وم��ة 
حمافظ  �لنابلي  كمال  وم�شطفى 
�ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي �ل�����ش��اب��ق، و�ل��وج��ه 
�لق����ت���������ش����ادي �مل�����ع�����روف ت��ون�����ش��ي��ا 
ودول�����ي�����ا.  وق����د ����ش��ت��ب��ع��د ك��ث��ريون 
رغم  �لنابلي  ك��م��ال  م�شطفى  ف��وز 

ّتقل�س عدد املر�سحني اإىل خم�سة .. من �سيتوىل قيادة ال�سفينة التون�سية املرتّنحة.. ؟

ي�صعى اإىل توحيد �صفوف الد�صاترة

عمر �سحابو ي�سف احلوار الوطني بامل�سرحية الفا�سلة
•• الفجر - تون�س - خا�س:

���ش��ك��ك م��وؤ���ش�����س ورئ��ي�����س ح��رك��ة �ل��د���ش��ت��وري��ني �لأح�����ر�ر عمر 
علي  وت�شليم  �حل��ك��م  م��ن  �لنه�شة  ح��رك��ة  خ���روج  يف  �شحابو، 

�لعري�س ملقاليد �حلكومة �إىل رئي�س حكومة جديد.
و�أو�شح عمر �شحابو ، �أن علي �لعري�س تعهد بال�شتقالة �شرط 
تالزم �مل�شارين �حلكومي و�لتاأ�شي�شي، و�ّلذين لن يلتقيا �أبد� 
على حد تعبريه، م�شري� �إىل �أن �لرزنامة �لتي حّددتها خارطة 
�لطريق وطريقة عمل �ملجل�س �لتاأ�شي�شي ل ميكن �أن يتقابال؟ 
�إىل  �لوطني  �لنه�شة �حل��و�ر  �أن حُتول حركة  وتوّقع �شحابو 
م�شرحية، موؤكد� �أنها لن ُت�شلم �حلكم لأنها تعلم �أنها لن تعود 
�إليه �أبد� �إىل جانب �أنها تخاف من �ملحا�شبة م�شتدل يف ذلك 
باأحد�ث �لر�س �لتي عرفتها حمافظة �شليانة عندما كان علي 

�لعري�س وزير� للد�خلية وحمادي �جلبايل رئي�شا للحكومة.

وقال رئي�س حركة �لد�شتوريني �لأحر�ر خالل �إعالن ت�شكيل 
�جلبهة �لد�شتورية �إنه ل فرق بني �لتجمعيني )حزب �لرئي�س 

بن علي �ملنحّل( و�لد�شتوريني )�لّتّيار �لبورقيبي( .
وجماعة  �لتجمعيني  بني  �لتفريق  �شرورة  �إىل  �شحابو  ودع��ا 
بن علي ح�شب تعبريه، م�شري� �إىل �أن ند�ء تون�س لي�س حزبا 
رغم  و�ل��ت��وج��ه��ات  �حل�شا�شيات  ع��دي��د  جتمع  لأن��ه��ا  د���ش��ت��وري��ا 

تقدير �لد�شتوريني للباجي قايد �ل�شب�شي.
وقال عمر �شحابو كد�شتوري �أفتخر بالباجي قايد �ل�شب�شي ، 

موؤكد� يف هذ� �ل�شياق �أن هذ� �لأخري د�شتوري للنخاع.
�لأح��ر�ر  �لد�شتوريني  حركة  رئي�س  �نتقد  �ل�شياق،  نف�س  ويف 
علي  ب��ن  �لرئي�س  عهد  يف  �لأول  �ل��وزي��ر  �ل��ق��روي  حامد  بعث 
حلركة حزبية ت�شم �لد�شتوريني �لآن بعد �شمته منذ �أحد�ث 
14 جانفي، قائال �إّنه كان عليه �أن ينظّم للحركات �لد�شتورية 

�لقائمة ح�شب تعبريه.

�أنه يعتقد  و�أ�شار موؤ�ش�س ورئي�س حركة �لد�شتوريني �لأحر�ر 
يتجاوب  �أن  ي�شتطيع  �ّل��ذي  �لإيديولوجي  و�ملنهج  �لفكر  �أن 
ويتناغم مع حقيقة �لو�شع �لتون�شي هو فكر �لد�شاترة موؤكد� 
ميالد  بد�ية  عن  و�أع��ل��ن  �لد�شاترة.  �شفوف  توحيد  ���ش��رورة 
�ملبادرة  ح��زب  وه��ي  �لد�شتورية  �لأح���ز�ب  بني  توحيدي  م�شار 
برئا�شة كمال مرجان وحزب �لوطن بقيادة حممد جغام وحركة 
�أج���ل توحيد �شفها و�لن��خ��ر�ط  �لأح����ر�ر م��ن  �ل��د���ش��ت��وري��ني 
جاء  �لتوحد  طلب  �أن  �إىل  م�شري�  و�ح��دة  د�شتورية  جبهة  يف 
�لأح���ز�ب  ه��ذه  يف  �ملنخرطني  م��ن  �ل��ق��اع��دة  ملطلب  ��شتجابة 
�أن  �أكد عمر �شحابو  �آخر  ولأنه حتمية تاريخية. على �شعيد 
خطر �لإرهاب لن يزول وفق تقديره �إّل يف �شورة تخلي حركة 
�لنه�شة عن �شدة �حلكم مبينا �أن تفاقم �لعتد�ء�ت �لإرهابية 
�لرتويكا  ل��دى  �حلقيقية  �ل�شيا�شية  �لإر�دة  غياب  �إىل  يعود 

�حلاكمة و�شيما حركة �لنه�شة لوقف هذ� �خلطر �لد�هم.

•• تون�س - الفجر - خا�س:

ظ��اه��رة ك��ان��ت، لم�����س ق��ري��ب، يتابع 
�لتون�شيون �أطو�رها وتفا�شيل خر�بها 
ودمارها على �شا�شات �لتلفزيون، ويف 
���ش��اح��ات وخ���ر�ئ���ط �أخ�����رى، ومل يكن 
يدور يف خلدهم �أّن بالدهم �شتتحّول 
يوما �إىل م�شرح لتلك �لظاهرة و�أّنهم 
قد يكتوون بنري�نها، ولكن جرت رياح 
�لتون�شيون  ي�شتهيه  مل  مبا  �ل�شيا�شة 
�مل��ر�ح��ل  �أ���ش��و�  يف  حتى  يتوّقعوه  ومل 

�لتي مرت بها بالدهم �شابقا.

انتحاري على ال�صاطئ
فقد جّد �شباح �أم�س �لأربعاء �نفجار 
�أم������ام ف���ن���دق �ل��ن��خ��ي��ل �ل����و�ق����ع على 
�شو�شة  �شاطئ بوجعفر من حمافظة 
قيام  �ث��ر   ، تون�س(  �ل�شياحّية)�شرق 
�ن���ت���ح���اري ب��ت��ف��ج��ري ن��ف�����ش��ه ف��ي��م��ا مل 

ي�شجل �شقوط �شحايا.
وح�����ش��ب ���ش��ه��اد�ت �أوردت����ه����ا حم��ط��ات 
�أ�شمر  �لعملية  مرتكب  ف��اإن  �إذ�ع��ي��ة، 
�للون وحاول دخول �لفندق من �لباب 
�خللفي �إل �أنه مت منعه، فقام بتفجري 

نف�شه بحز�م نا�شف. 
�نتحاريني  �أن  �أمنية،  م�شادر  وقالت 
حاول �شباح �أم�س �لدخول �إىل مغازة 
ت��ت��و�ج��د ب���ني ف��ن��دق��ي �مل��وف��م��ب��ي��ك و 
�شكوك  �أث��ار�  �أنهما  �إل  ب��امل  �لريا�س 
�إل  �ل��ه��روب  فحاول  �حلر��شة  �أع���و�ن 
على  هروبه  عند  �نفجر  �أحدهما  �أّن 
�ل�شاطئ بالقرب من ك�شك للمناطيد 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة ع��ل��ى �ل�����ش��اط��ئ ف��ي��م��ا لذ 
�لآخ����ر ب��ال��ف��ر�ر و���ش��ط �مل��دي��ن��ة وج��ار 

�لتفتي�س عنه.

تون�صيو اجلن�صّية
�أك��دت  مطلعة  �أمنية  م�شادر  وك��ان��ت 
����ش��ت��ه��دف فندق  �ل���ذي  �ل��ت��ف��ج��ري  �أن 
خ�شائر  ي�شجل  مل  ب�شو�شة  �لنخيل 
ب�شرية �أخرى با�شتثناء منفذ �لعملية 
�ل����ذي ل��ق��ي ح��ت��ف��ه ع��ل��ى ع���ني �مل��ك��ان. 
و����ش��ت��ن��اد� �إىل م��ا ذك���ره �مل�����ش��در ذ�ت��ه 
�ل��دخ��ول  ح���اول  �لعملية  مفجر  ف���اإن 

�ل��ت��ج��ّم��ع��ات �ل�����ش��ك��ان��ي��ة و�ل��ف�����ش��اء�ت 
�لتجارية �أو حمطات �لنقل �لعمومي 
�لقت�شادية  �لتد�عيات   . و�لأ���ش��و�ق 
�إذ  �ح��د  �ل��ت��ط��ور ل تخفى على  ل��ه��ذ� 
متثل �ل�شياحة حجر �أ�شا�س لالقت�شاد 
�ل��ت��ون�����ش��ي �مل���ت���د�ع���ي �أ����ش���ال و�ل����ذي 
يعي�س �أزمة حادة. فقد �ألقى �لتفجري 
�لنتحاري بظالله على حركة تد�ول 
�لأ�شهم ببور�شة تون�س. و�شهدت عدة 
خ�شائر  ت�شجيل  وموؤ�ش�شات  �شركات 
بيع  �إىل  �أن عمدو�  مالية كبرية، بعد 
�أ�شهمهم باأ�شعار هبطت حتت �ملعدلت 
�لكاتب  �ل�شياق، قال  ذ�ت  �لعادية ويف 
و�ل�شناعات  و�لتجارة  لل�شياحة  �لعام 
�لتون�شي  �ل��ع��ام  ب��الحت��اد  �لتقليدية 
�لأرب��ع��اء،  �أم�����س  رج��ب  لل�شغل حبيب 
�ملقيمني  �لأج��ان��ب  �ل�شياح  �أغلبية  �أن 
ب��ال��ف��ن��ادق �ل��ت��ون�����ش��ي��ة ق������ررو� وم��ن��ذ 
�لن��ت��ح��اري  �لتفجري  خ��رب  �شماعهم 
ب�������ش���و����ش���ة ق���������ررو� ق���ط���ع �إج����ازت����ه����م 
و�لل���ت���ح���اق ب���امل���ط���ار حل��ج��ز ت��ذ�ك��ر 
ب��ل��د�ن��ه��م. و����ش��ت��ن��اد� �إىل  �ل��ع��ودة �إىل 
�أف��اد به �مل�شدر ذ�ت��ه، فاإن �لعملية  ما 
كارثي  تاأثري  لها  �شيكون  �لتفجريية 
على �لقطاع �ل�شياحي حيث �شّرح �أن 
يف  �لفنادق  �أ�شحاب  من  كبري�  ع��دد� 
خمتلف �ملحافظات �أعربو� عن نيتهم 
غلق وحد�تهم �ل�شياحية �إىل حني �أن 
تقرر �حلكومة �ملوؤقتة �تخاذ �إجر�ء�ت 
عاجلة توفر على �إثرها حر��شة �أمنية 

للوحد�ت �ل�شياحية.
�لتون�شية  �لأم����ن  ق����و�ت  ق��ام��ت  وق���د 
�أم���������س �لأرب������ع������اء ، ب���و����ش���ع ح���و�ج���ز 
�أم���ن���ي���ة مب���د�خ���ل م��ن��اط��ق ���ش��ي��اح��ي��ة 
�أي  م��ن  �ل��ب��الد، حت�شبا  م��ن  خمتلفة 
�ملدير  �أع��ل��ن  كما  �إره��اب��ي��ة.  تهديد�ت 
لل�شياحة  �ل��ت��ون�����ش��ي  ل��ل��دي��و�ن  �ل��ع��ام 
�أنه �شيتم تكوين خلية  �حلبيب عمار 
�ل�شياحة  وز�رة  م�شتوى  ع��ل��ى  �أزم����ة 
لت��خ��اذ �ل��ق��ر�ر�ت �مل��الئ��م��ة. و�أ���ش��اف 
�ل��ق��ادم��ة  �ل��ف��رتة  �أن���ه �شيتم يف  ع��م��ار 
�لرحالت  مبتعهدي  �لت�شال  تكثيف 
�لو�شعية  ل�����ش��رح  �لأ���ش��ف��ار  ووك�����الت 

�لأمنية يف �لبالد. 

�أنه  �إل  �لعملية  تنفيذ  و  �لفندق  �إىل 
ق��ام  �لأم����ر  عليه  ��شتع�شى  �أن  وب��ع��د 
�مل��ذك��ور.  �ل��ن��زل  �أم���ام  نف�شه  بتفجري 
وقال بالغ لوز�رة �لد�خلية �لتون�شية 
�لب�شرة،  �أ���ش��م��ر  �لأ���ش��خ��ا���س  �أح���د  �إن 
�شو�شة  �لأرب��ع��اء مبدينة  �أم�����س  ت��وىّل 
�لن���ت���ح���ار ب��ت��ف��ج��ري ن��ف�����ش��ه يف �أح����د 
خ�شائر  ت�شجل  ومل  �ملدينة  �شو�طئ 
مادية �أو ب�شرية، و�لأبحاث متو��شلة 
مل��ع��رف��ة ح��ي��ث��ي��ات و�أ����ش���ب���اب �حل����ادث. 
و�أك����د �ل��ن��اط��ق �ل��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م وز�رة 
�لد�خلية، �أن �لعن�شر �لذي �أقدم على 
تفجري نف�شه يف �شو�شة وكذلك �لأخر 
�لذي مت �لقب�س عليه يف �ملن�شتري بعد 
�آل  �أحبطت عملية تفجريه ملقربة  �أن 
بورقيبة و�لعن�شرين �لآخرين �لذين 
�جلن�شية  تون�شيو  ه��م  ب��ال��ف��ر�ر  لذ� 
على  تعرفت  �لأم��ن��ي��ة  �ل�شلطات  و�أن 
�أّن  �مل�����ش��ادر  ه��وي��ات��ه��م وذك����رت بع�س 
�أم���ام  ف��ج��ر نف�شه  �ل����ذي  �لن��ت��ح��اري 
يدعى  �شو�شة  يف  �لنخيل  ريا�س  ن��زل 

جن��ح��ت �ل���ف���رق �لأم���ن���ي���ة يف �إف�����ش��ال 
خمطط �لنتحاري و�إيقافه.  و�أ�شاف 
تفطن  �شياحيا  م��ر���ش��د�  �أن  �مل�����ش��در 
�لقيام  حماولته  �أثناء  �ملذكور  لل�شاب 
يرتديه،  ك��ان  �ل���ذي  �حل���ز�م  بتفجري 
باإبالغ  وعّجل  ذلك  ملنعه من  وتدخل 
�ل��ت��ي حلت على عني  وح���د�ت �لأم���ن 
�ملكان لتلقي �لقب�س عليه وهو �أ�شيل 
حمافظة زغو�ن وفقا ملا �أكده م�شدر 
�أخ��رى،  �أمني. يف حني ذك��رت م�شادر 
�شمن  �ل��دخ��ول  ح��اول  �لنتحاري  �أّن 
قدمو�  �ل��ذي��ن  �ل�شياح  م��ن  جمموعة 
مريبة  هياأته  وك��ان��ت  �ملتحف  ل��زي��ارة 
�شابط  وه��و  �مل��رك��ز  رئي�س  مم��ا جعل 
م���ن �لأم�����ن �ل��رئ��ا���ش��ي ي��ت��ف��ط��ن �إل��ي��ه 
بحوزته  وك���ان  �لقب�س  عليه  ويلقي 
ح���ق���ي���ب���ة حت����ت����وي ع����ل����ى ك���م���ي���ة م��ن 

�ملتفجر�ت.
و�أكد �شهود عيان �أن �لنتحاري �لذي 
�شخ�س  معه  ك��ان  نف�شه،  تفجري  �أر�د 
ث��ان متكن م��ن �ل��ف��ر�ر وجت���ري �لآن 

رم�شان  بن  �لعيادي  �جلليلي  حممد 
منطقة  �أ�شيل   1992 مو�ليد  م��ن 
�لغربية  �ل�شو�حي  �إحدى  �لزهروين 
ل��ل��ع��ا���ش��م��ة ت��ون�����س وي��ن��ت��م��ي ل��ل��ت��ي��ار 
�ل�شلفي �ملت�شدد وكان يقاتل يف �شوريا 

قبل �أن يعود �إىل تون�س.

ا�صتهداف رمز الزعيم بورقيبة
من جهة �أخرى، ويف توقيت متز�من 
مع �لعملية �لتفجريية يف �شو�شة، مت 
�إحباط عملية �نتحارية يف مقربة �آل 

بورقيبة و�شط ��شتنفار �أمني .
�أن ف��رق��ة  وذك������رت م�������ش���ادر م��ط��ل��ع��ة 
تفكيك �ملتفجر�ت مبحافظة �ملن�شتري 
م�����ش��ق��ط ر�أ��������س �ل���زع���ي���م �ل��ت��ون�����ش��ي 
�شباح  حتولت  قد  بورقيبة،  �حلبيب 
�أم�����س �إىل ���ش��ري��ح �ل��رئ��ي�����س �ل��ر�ح��ل 
عليها  ورد  �أن  بعد  بورقيبة  �حلبيب 
بوجود  �ملو�طنني  �حد  من  معلومات 
ح��اول  نا�شفا  ح��ز�م��ا  ي��رت��دي  �شخ�س 
�ل�����ش��ري��ح وق��د  ت��ف��ج��ري نف�شه د�خ����ل 

و�شيكون  فيها  �ل��ق��ر�ر  ل�شناع  ك��ربى 
�لإف�����ش��اح  ت��ه��دي��د� ج�شديا م��ن غ��ري 
ما �إذ� كان هذ� �لتهديد هو عبارة عن 
عملية �غتيال �شيا�شي جديدة لتكون 
�لثالثة من نوعها يف تون�س بعد مقتل 
�مل��ع��ار���ش��ني ���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د وحم��م��د 

�لرب�همي.

منعرج جديد 
وكارثة اقت�صادية

�لنتقال  مبثابة  �حل��ادث��ة  ه��ذه  وتعّد 
�لنوعي يف �ملخططات �لإرهابية �لتي 
تون�س  يف  قليلة  �أ�شهر  منذ  �نطلقت 
حيث  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  با�شتهد�ف 
مت �غتيال 8 من �لكومندو�س يف جبل 
�ل�شعانبي و ذبح ثالثة منهم لنتنقل 
فيما بعد �إىل ��شتهد�ف �أعو�ن �لأمن 
من   6 ب��ح��ي��اة  �أودت  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل 
ت���ك���ون عملية  �ل������درك. وق����د  �أع������و�ن 
���ش��و���ش��ة ف��احت��ة ل��ع��م��ل��ي��ات لح��ق��ة قد 
يف  تنفيذها  يتم  �مل��دن��ي��ني،  ت�شتهدف 

�لنفجار م�شري� �إىل �أّن هذ� �ل�شخ�س 
�ل�شبهات  غري ملتحي مما يبعد عنه 
وكان حمل متابعة ومالحقة من قبل 

�لوحد�ت �لأمنية . 
من  كبرية  كمية  على  �لعثور  مّت  كما 
باملن�شتري،  �مل��ن��ازل  ب��اأح��د  �مل��ت��ف��ج��ر�ت 
ب��ورق��ي��ب��ة  �آل  ب���ال���ق���رب م���ن رو���ش��������ة 
و�لف�شاء �ل�شياحي مارينا وفق م�شدر 
�أم���ن���ي، وق���د مّت �إل���ق���اء �ل��ق��ب�����س على 
�ملتفجر�ت.  بهذه  عالقة  ل��ه  �شخ�س 
�لأخ��ب��ار  م�شتجد�ت  م��وق��ع  �أّن  ي��ذك��ر 
�لأمنية يف تون�س، و�لذي ي�شرف عليه 
�لأمريكية يف  لل�شفارة  �لأمني  �ملن�شق 
�أمريكيا  تقرير�  �لثنني  ن�شر  تون�س، 
خطري  ت��ه��دي��د  م��ن  حت��ذي��ر�  ت�شّمن 
حم���ت���م���ل ���ش��ت�����ش��ه��ده ت���ون�������س خ���الل 
�ل��ق��ادم��ة يف ر�شالة  �أ���ش��اب��ي��ع  �لأرب���ع���ة 
�لأم��ري��ك��ي��ني  �ل���رع���اي���ا  �إىل  وج��ه��ه��ا 

�ملقيمني يف تون�س.
وجاء يف �لتقرير �أن حدثا �أو ظرفا ما 
مفاجاأة  و�شيكون  تون�س  يف  �شيح�شل 

�أن  على  م�شدد�  عنه،  �لبحث  عمليات 
قو�ت مكافحة �لإرهاب طوقت حميط 
رو�شة �آل بورقيبة ومنعت �جلميع من 
�مل��دخ��ل خ�شية وج��ود  �لق����رت�ب م��ن 
مو�د متفجرة على مقربة من �ملكان. 
نقابة  با�شم  �لر�شمي  �ل��ن��اط��ق  وق���ال 
�لأم����ن �ل��رئ��ا���ش��ي ه�����ش��ام �ل��غ��رب��ي، �إّن 
بعملية  �لقيام  ح��اول  �ل��ذي  �ل�شخ�س 
�آل بورقيبة و�لذي  تفجريية برو�شة 
مت �لقب�س عليه يدعى �أمين �ل�شعدي 
�شنة   18 �لعمر  م��ن  يبلغ  ر�شيد  ب��ن 
وهو �أ�شيل حمافظة زغو�ن من ذوي 
�ل�شو�بق �لعدلية و�شدرت يف حقه 4 
بطاقة  يف  وي��ح��م��ل  تفتي�س  ب��ط��اق��ات 

�لتعريف �لوطنية �شفة تلميذ .
�لأم�����ن  �أن  �ل����غ����رب����ي،  ه�������ش���ام  و�أك��������د 
على  �لقب�س  �ألقى  من  هو  �لرئا�شي 
�لأجهزة  بالتن�شيق مع  �ل�شخ�س  هذ� 
�لأم��ن��ي��ة ورئ��ي�����س م��رك��ز �جل��ه��ة وه��و 
ي��ح��م��ل ح��ق��ي��ب��ة ظ��ه��ر وب��ت��ف��ت��ي�����ش��ه مت 
�ل��ع��ث��ور ع��ل��ى م���ادة ت��ي ن ت��ي �شديدة 

يف نقلة نوعية تهّدد ال�صياحة التون�صية

عملية انتحارية اأمام فندق ب�سو�سة واإحباط ثانية ا�ستهدفت �سريح الزعيم بورقيبة..!

�حفاد بورقيبة يتوحدون

م�شطفي كمال �لنابلي حممد �لنا�شر ..�لوفر حظا
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العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/897 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
وطلب  �لم�����ار�ت    �جلن�شية:  �ل��ل��ن��ج��اوي  مو�شى  ع��ب��د�ل��ر���ش��ول  مو�شى  ح�شني 
�لتجاري )�صالون  �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم  �لت�شديق على 
�صهر الليايل للحالقة ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان 
بعجمان  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )64235( �مللف  رق��م  حت��ت 
�ىل:عبد�لعزيز عبد�هلل غامن �حمد �لعلي �جلن�شية: �لم��ار�ت   ليكن معلوما 
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/744 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/
�خلليفي  �ح��م��د  �شرقي  �ل�شعدية  �ل�شيدة:  �مل��غ��رب  �جلن�شية:  �مل��ع��ط��اوي  وف���اء 
:ف�شخ  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت   �جلن�شية: 
عقد �شر�كة وت�شفية يف �ل�شم �لتجاري )رمياين لتجارة املالب�ض اجلاهزة  
عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة  ذ.م.م(   ( والقم�صة 
بعجمان     و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )64033( �مللف  رق��م  حت��ت 
ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم �ملو�طن /علوى احمد علي حم�صن  /بطلب �ىل حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية ق�شم �لتوثيقات بتغيري ��شمه من )علوى( 

�ىل) خالد( 
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
امل�ست�سار/ خالد �سعيد الرا�سدي    
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
/بطلب  ال�صعيبي   نا�صر  حمد  �صامل  /املعت�صم  �ملو�طن  تقدم 
�ىل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية ق�شم �لتوثيقات بتغيري ��شمه 

من )�ملعت�شم( �ىل) حمدان( 
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
امل�ست�سار/ خالد �سعيد الرا�سدي    
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
    اعالن بالن�سر 

تقرر يف �لق�شية رقم )2013/3277 ( منازعات �يجارية �ملنظورة �مام 
من  و�ملرفوعة  �ل�شابعة(  �للجنة   ( �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة 
�ملدعي/ م�شرف �بوظبي �ل�شالمي ، لعالن �ملدعى عليها/ �شركة 
�لعامة، ميثلها/ حممد عبد�لكرمي  و�ل�شيانة  للعقار�ت  �يزى هوم 
 12.00 �ل�شاعة  يف   2013/11/4 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  ��شليم، 
منطقة  �ل��دف��اع-  ���ش��ارع  �بوظبي-  يف  �لكائن  �للجنة  مقر  يف  م�شاًء 

مع�شكر �آل نهيان- بجانب �شندوق �لزو�ج فيال رقم 2.
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

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

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
    اعالن بالن�سر 

�م��ام  �ملنظورة  �ب��ت��د�ئ��ي(   2013/3276( رق��م  �ل��دع��وى  يف  تقرر  لقد 
جل��ن��ة ف�����س �مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة و�مل��رف��وع��ة ع��ل��ى �مل��دع��ى عليها/ 
�شعيد،  �شامل  ح�شه  ل�شاحبها/  للتجميل  �لدماين  مركز  موؤ�ش�شة 
�عالنها ن�شر�، وقد حتدد لنظر �لدعوى جلل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لكائن  �للجنة  مبقر  ظهر�   01.00 �ل�شاعة  مت��ام  يف   2013/11/25
�آل نهيان وذلك على نفقة �ملدعي �شلطان بن ر��شد �شعيد  مبع�شكر 

�لظاهري.
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

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

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/270م 

�ىل �ملنفذ �شده/ �شفر عبد�هلل جمايل    �لعنو�ن: بالن�شر
حيث �نه بتاريخ 2012/7/26م  قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملنفذ لها/ 
-    �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شالمية و�لوقاف، - يف �لق�شية رقم -�د�ري كلي -2011/444    
ومبا �ن �ملحكوم لها �ملذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي: �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف: 
52.636 درهما -  فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه 
�عاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �عالنك بهذ� �لخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/8 �ل�شاعة 8.30 �س، �مام 
�ملحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي 

�ملقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/10/01.
                  املدير الداري

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/289م 

�ىل �ملنفذ �شده/ هز�ع �لردمان خالد     �لعنو�ن: بالن�شر
حيث �نه بتاريخ 2011/5/19م  قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملنفذ لها/ 
-    �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شالمية و�لوقاف، - يف �لق�شية رقم -�د�ري كلي -2010/220    
ومبا �ن �ملحكوم لها �ملذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي: �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف: 
36.813 درهما -  فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه 
�عاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �عالنك بهذ� �لخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/8 �ل�شاعة 8.30 �س، �مام 
�ملحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي 

�ملقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/10/01.
                  املدير الداري

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
  يف الدعوى رقم 2013/287 جتاري جزئي

للخدمات  بر�شتيج  �ملدعي/  وكالء  �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة  بر�شتيج  �ل�شادة/ 
�ملوقرة  �لبتد�ئية  تكليفنا من قبل حمكمة دبي  بانه مت  نود �لف��ادة  ����س.ذ.م.م   �لعامة 
�ع��اله، وبناء عليه فاننا نرغب يف  �ملذكرة  �لدعوى  للقيام مبهمة �خل��ربة �حل�شابية يف 
�لجتماع بكم يف مقر مكتبنا �لكائن مبنطقة �لنهدة 2 )دبي( �شارع بغد�د مقابل مدر�شة 
�للفية بجانب كليات �لتقنية �لعليا للطالبات- بناية مركز بالتنيوم لالعمال- �لطابق 
يوم  رق��م 2344330-04 يف  رق��م 2344403-04 فاك�س   رق��م )406( هاتف  �ل��ر�ب��ع- مكتب 
مو�شوع  ملناق�شة  وذل���ك  �شباحا   11.30 �ل�شاعة  مت��ام  يف   2013/11/4 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني 
�لتي  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  ��شطحاب  لذ� يرجى  �ع��اله   �ملذكورة  �لدعوى 

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

اعالن اجتماع خربة ح�سابية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
  يف الدعوى رقم 2013/339 عقاري كلي- دبي  

�ملدعى عليها: �شركة فورت�شن �شريين �ملحدودة / وميثلهاقانونا �شيد حممد علي 
خبري�  تعيينا  مت  قد  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  من  �ل�شادر  �حلكم  مبوجب  �شيد 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله، وقد تقرر عقد جل�شة خربة  هند�شية يوم �لثالثاء 
مبنطقة  �لكائن  مبكتبنا  �شباحا  �لعا�شرة  �ل�شاعة  متام  يف   2013/11/5 �ملو�فق 
ديرة- دبي- مركز �بو هيل �لتجاري �لطابق  �لول مكتب رقم )FL-05( هاتف 
مكتب  �ىل  �حل�شور  عليكم  يتوجب  ل��ذ�   04*2669245  : فاك�س   04-2669246
�خلبري يف �ملوعد �ملذكورة �عاله لتقدمي ما لديكم من دفاع ودفوع و�ل �شوف يتم 

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

  اعالن اجتماع خربة هند�سية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/موؤ�ش�شة زينب للمقاولت  جمهول حمل �لقامة نعلنكم باأن 
�ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�شة يوم �لثنني بتاريخ  2013/11/18 �ل�شاعة 8:30 �شباحا يف مكتب �لقا�شي.

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3923/2013/13
3801/2013/13
3810/2013/13
3805/2013/13
9803/2013/13
3798/2013/13
3816/2013/13
3802/2013/13
3812/2013/13
3806/2013/13
3803/2013/13
3807/2013/13
3800/2013/13
3815/2013/13
3814/2013/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

��شم �ملدعي
حممد جميب �لرحمن �شر�ج �ل�شالم

ريا�س فقر �ل�شالم
حممد �بو �حل�شني هو�ت �هلل
ماجنوديب ناد رمي�س ديبناد
�شهادور �شينغ مود�ن �شينغ

�شجاد �لرحمن تالوكار حمب �لرحمن
بريتي�س �شركار بهارت �شركار

هوميون مياه �شوروز مياه
جهانغري مياه بزلو مياه

ز�كر ح�شني عبد�ملالك مال
منجو لل دهر �شوتيندر� دهر

بابول عبد علي
حممد �شريف �شديقي �خال�س �شديقي

ديف �شارون يادف �شوخديف يادف
برديب كومار �شودري باجي نات

مبلغ �ملطالبة
 10491 درهم
 13106 درهم 
 10916 درهم
 12026 درهم
 34374 درهم
 11720 درهم
 11976 درهم
 13220 درهم
 10495 درهم
 13122 درهم
 14506 درهم
 13620 درهم
 10984 درهم
 29933 درهم
 29933 درهم

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/ خدمات تنظيف �ل�شباعي   جمهول حمل �لقامة نعلنكم باأن 
�ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�شة يوم �لثنني بتاريخ  2013/11/14 �ل�شاعة 8:30 �شباحا يف مكتب �لقا�شي.

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3756/2013/13
3793/2013/13
3760/2013/13
3759/2013/13
3762/2013/13
3766/2013/13
3765/2013/13
3763/2013/13
3758/2013/13
3757/2013/13
3764/2013/13
3761/2013/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

��شم �ملدعي
حممد ��شرف �ل�شالم �بو �حل�شن

�لمني حممد فول مياه
�بو �لكا�شم م�شطفى مياه

بينتو �شاركار �شاجهان
�بو �خلري �بو �حل�شني

حممد علي مياه علي �ل�شو�ب
حممد روبيل مياه حممد م�شطفى

حممد �شهيد �ل�شالم حممد عابد جازي
ر�تان عبد�حلكيم
عز�ل عبد�ملنان
�كر�م هميون

حممد �شمول حممد ر�شا �لكرمي

مبلغ �ملطالبة
 8324 درهم

 7727 درهم 
 8660 درهم
 8003 درهم
 8411 درهم
 8231 درهم
 9032 درهم
 7584 درهم
 5420 درهم

 10833 درهم
 7524 درهم
 8042 درهم

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/563  مدين جزئي                  
�ىل �مل��دع��ى عليه / 1 - �م��رين��از حممد رف��ي��ق  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
مببلغ وقدره )13839.31 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بن�شبة  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثني �ملو�فق 2013/11/4 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/769  مدين جزئي                  
�ىل �ملدعى عليه / 1 - كامبيز حممد ر�شا �ليو�شفي   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   5659.23( وقدره  مببلغ 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بن�شبة  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثني �ملو�فق 2013/11/4 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�لق��ل.ويف حالة  �يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
انرتنا�صيونال  كومباين  اأنــد  راوز  الوكيل/  تقدم  عن  التجارية  العالمات  ق�صم  يعلن 

)اوفر�صيز( ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

  KINDLE FREETIME  
املودعة حتت رقم:   179502           بتاريخ : 2012/9/18

با�صم     : اأمازون تكنولوجيز، انك
وعنوانها : �ض.ب 8102، رينو، نيفادا 89507، الوليات املتحدة المريكية.  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
امل�صموعة واملرئية وال�صمعب�صرية وبرامج  املت�صمنة الأعمال  البيع بالتجزئة  متاجر 
واملن�صورات  الريا�صية  وال�صلع  والإك�ص�صوارات  واملالب�ض  واللعب  والألعاب  احلا�صوب 
والن�صرات  والدوريات  )ال�صحف(  واجلرائد  واملجالت  الكتب  مت�صمنة  اللكرتونية 
خمتلفة  موا�صيع  تتناول  التي  الإر�صادية  والكتيبات  اليومية  وال�صحف  الإخبارية 
ل�صتخدامها يف الأجهزة اللكرتونية املحمولة والقابلة للنقل اأو احلوا�صيب ال�صخ�صية 
والجهزة اللكرتونية القابلة للنقل واملحمولة واملحمولة  باليد لنقل وتخزين ودمج 
)التالعب( وت�صجيل ومراجعة الن�صو�ض وال�صور وال�صوت والفيديو والبيانات مبا يف 
اللكرتونية  الت�صالت  و�صبكات  ل�صلكية  و�صبكات  عاملية  حا�صوب  �صبكات  عرب  ذلك 
واحلوا�صيب واأجهزة احلا�صوب اللوحية وقارئات الكتب اللكرتونية وامل�صغالت ال�صمعية 
والفيديوية واملفكرات ال�صخ�صية اللكرتونية وامل�صاعدات ال�صخ�صية الرقمية واأجهزة 
لذلك،  وامليكانيكية  اللكرتونية  والتجهيزات  والقطع  العاملية  املواقع  حتديد  نظام 
والأ�صالك  العر�ض  و�صا�صات  احلا�صوب  �صا�صات   ، الت�صغيلية  احلا�صوب  واأجزاء  برامج 
والكابالت واأجهزة املودم والطابعات وم�صغالت الأقرا�ض واملحولت وبطاقات املحولت 
اللكرتونية  الطاقة  ومو�صالت  الكهربائي  بالقاب�ض  واملو�صالت  الكابالت  ومو�صالت 
وقواعد الرتكيب والتثبيت وامل�صغالت و�صواحن البطاريات وحزم البطاريات وبطاقات 
الذاكرة وقارئات بطاقات الذاكرة و�صماعات الراأ�ض )ذات ال�صماعتني( و�صماعات الأذن 
الواحدة  ال�صماعة  الراأ�ض )ذات  و�صماعات  )املذياع(  وامليكروفونات  ال�صوت  ومكربات 
واحلوا�صيب  اللكرتونية  لالأجهزة  واملحامل  والأغطية  واحلافظات  واملايكروفون( 
املحمولة واملحمولة  باليد والقابلة للنقل واأجهزة التحكم من بعد لالأجهزة الإلكرتونية 
املطبوعة  املن�صورات  احلا�صوب،  واأجهزة  باليد  واملحمولة  واملحمولة  للنقل  القابلة 
والكرا�صات  والكتيبات  والن�صرات  الإخبارية  والن�صرات  واملجالت  والكتب  والدوريات 
والــوحــدات  واملل�صقات  والكاتولوجات  اليومية  وال�صحف  الإر�ــصــاديــة  والن�صرات 
الألعاب اللكرتونية والأدوات والألعاب اللكرتونية  للعب  باليد  املحمولة واملحمولة 
متاجر  الفيديو،   واألعاب  اللكرتونية  والألعاب  والألعاب  باليد  واملحمولة  املحمولة 
البيع بالتجزئة على اخلط مبا�صرة )الإنرتنت( املت�صمنة الأعمال امل�صموعة واملرئية 
وال�صلع  والإك�ص�صوارات  واملالب�ض  واللعب  والألعاب  احلا�صوب  وبرامج  وال�صمعب�صرية 
)ال�صحف(  واجلرائد  واملجالت  الكتب  مت�صمنة  اللكرتونية  واملن�صورات  الريا�صية 
التي  الإر�صادية  والكتيبات  اليومية  وال�صحف  الإخبارية  والن�صرات  والــدوريــات 
تتناول موا�صيع خمتلفة وخدمات الع�صوية لأندية الأطفال امل�صتخدمة يف الأجهزة 
القابلة  اللكرتونية  والأجهزة  ال�صخ�صية  احلوا�صيب  اأو  للنقل  القابلة  اللكرتونية 
للنقل واملحمولة واملحمولة  باليد لنقل وتخزين ودمج )التالعب( وت�صجيل ومراجعة 
الن�صو�ض وال�صور وال�صوت والفيديو والبيانات مبا يف ذلك عرب �صبكات حا�صوب عاملية 
احلا�صوب  واأجهزة  واحلوا�صيب  اللكرتونية  الت�صالت  و�صبكات  ل�صلكية  و�صبكات 
واملفكرات  والفيديوية  ال�صمعية  وامل�صغالت  اللكرتونية  الكتب  وقارئات  اللوحية 
ال�صخ�صية اللكرتونية وامل�صاعدات ال�صخ�صية الرقمية واأجهزة نظام حتديد املواقع 
العاملية والقطع والتجهيزات اللكرتونية وامليكانيكية لذلك، برامج واأجزاء  احلا�صوب 
املودم  واأجهزة  والكابالت  والأ�صالك  العر�ض  و�صا�صات  احلا�صوب  و�صا�صات  الت�صغيلية 
الكابالت  ومو�صالت  املحولت  وبطاقات  واملحولت  الأقرا�ض  وم�صغالت  والطابعات 
الرتكيب  وقواعد  اللكرتونية  الطاقة  ومو�صالت  الكهربائي  بالقاب�ض  واملو�صالت 
والتثبيت وامل�صغالت و�صواحن البطاريات وحزم البطاريات وبطاقات الذاكرة وقارئات 
بطاقات الذاكرة و�صماعات الراأ�ض )ذات ال�صماعتني( و�صماعات الأذن ومكربات ال�صوت 
واملايكروفون(  الواحدة  ال�صماعة  )ذات  الراأ�ض  و�صماعات  )املذياع(  وامليكروفونات 
واحلافظات والأغطية واملحامل لالأجهزة اللكرتونية واحلوا�صيب املحمولة واملحمولة  
واحلوا�صيب  الإلكرتونية  لالأجهزة  بعد  عن  التحكم  واأجهزة  للنقل  القابلة  باليد 
والكتب  والدوريات  املطبوعة  واملن�صورات  باليد  واملحمولة  واملحمولة  للنقل  القابلة 
واملجالت والن�صرات الإخبارية والن�صرات والكتيبات والكرا�صات والن�صرات الإر�صادية 
باليد  واملحمولة  املحمولة  والوحدات  واملل�صقات  والكاتولوجات  اليومية  وال�صحف 
باليد  املحمولة واملحمولة  الألعاب اللكرتونية والأدوات والألعاب اللكرتونية  للعب 
على  جتاري  معلومات  دليل  وتوفري  الفيديو  واألعاب  اللكرتونية  والألعاب  والألعاب 
ات�صالت  �صبكة  عرب  لالآخرين  والإعــالن  الدعاية  ن�صر  )الإنرتنت(،  مبا�صرة  اخلط 
اإلكرتونية على اخلط مبا�صرة )الإنرتنت(، توفري قواعد البيانات القابلة للبحث على 
بالكتب  تتعلق  ا�صتهالكية  منتجات  عن  معلومات  مت�صمنة  )الإنرتنت(  مبا�صرة  اخلط 
و�صائل  حمتويات  من  وغريها  والدوريات  والأفالم  واملو�صيقى  الإلكرتونية  واملن�صورات 
دليل  توفري  الريا�صية،  وال�صلع  والإك�ص�صوارات  واملالب�ض  والألعاب  واللعب  الإعــالم 
لالآخرين  والإعــالن  الدعاية  ن�صر  )الإنرتنت(،  مبا�صرة  اخلط  على  جتاري  معلومات 
عرب �صبكة ات�صالت اإلكرتونية على اخلط مبا�صرة )الإنرتنت(، خدمات اإدارة قواعد 
البيانات املحو�صبة، خدمات اإدارة قواعد البيانات املحو�صبة، ال�صرتاكات يف ال�صحف 
ال�صرتاكات  )تنظيم  والال�صلكية  ال�صلكية  الت�صالت  خدمات  الإلكرتونية،  اليومية 

يف( لالآخرين.
بالأحرف  مكتوبة   KINDLE FREETIME و�صف العالمة: العالمة هي عبارة 

الالتينية
الفئة : 35

ال�صرتاطات: ل يوجد 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف وزارة 
القت�صاد والتجارة اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه و ذلك خالل ثالثني 

يوما من تاريخ هذا الإعالن.
 ق�صم العالمات التجارية

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 174345          بتاريخ :   27/ 05/  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �لمان ل�شناعة معد�ت مكافحة �حلريق  
وعنو�نه: �س  ب: 117750 ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�شيار�ت   ، �إخماد �حلريق، مالب�س و�قية من �حلريق  ، بطانيات  �ن��ذ�ر �شد �حلرق  �أدو�ت  طفايات �حلريق، 

�إطفاء ،�أجهزة  يف �لفئة 9.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعالمة:"AL AMAN" تظهر �لعالمة �لتجارية. “AL AMAN”مكتوبة باللون �لأحمر 
يف  وتوجد  �لأحمر  وباللون  �لعربية  "�لأمان" باللغة  كلمة  فوقها  وتوجد  �لكبرية  �لجنليزية  وباحلروف 

جانب ي�شارهما �شعلة.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�ص  31  اأكتوبر 2013 العدد 10934

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/906  عقاري كلي                    
�ىل �ملدعى عليهما / 1 - �شركة ب�شت هومز �لمار�ت �لعقارية و�لن�شاء�ت �س م ح 
�خل�شم �ملدخل /2- �شن فايل هولد ينجز ليمتد جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/جياليل فاطمي وميثله: بدر حممد علي �لقرق    قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي عليها و�لز�م �ملدعي  عليها 
مببلغ وقدره )1087300 درهم ( و�لر�شوم  و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت 
 ch1.A.1 لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/1 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان �سهادة ا�سهم
�لظاهري-  حممد  جمعة  غ��م��ر�ن  �ل�شيد/  يعلن 

�مار�تي �جلن�شية �شهادة ��شهم رقم 2991 �شادرة 

�لعني لالنتاج �حل��ي��و�ين. من يجدها  م��ز�رع  من 

عليه �لت�شال برقم 050/6433238

اعالن تغيري ا�سم
�نا، حاجي بن بكري حممد ، حامل جو�ز �شفر هندي رقم 

 19/12/2012 بتاريخ  �بوظبي  �ل�شادرة من   )K 8712261  (
و�مل��ق��ي��م يف ����ش���ارع م�����ش��ل��م، ك��ي��م��ان��دور، ك���ارب���ور، م��ك��ت��ب �ل��ربي��د: 
نادو، هندي،  تاميل  تاجنور،  تالوك، منطقة  تريوفايد�ميارودور 
و�عمل حاليا يف �بوظبي، حتت �لعنو�ن �س ب : 31248 مبوجبه 

�علن بتغيري ��شمي من حاجي �ىل حاجي حممد 

فقدان جوازات �سفر
فقد كل من �ملدعو:

1- ور���ش��م��ه حم��م��د ك��اه��ن - ���ش��وم��ال ج���و�ز ���ش��ف��ره رق��م 
)185064( �ل�شادر من �لمار�ت

2- حممد ور�شمه حممد �شومال �جلن�شية جو�ز �شفره 
ي��ج��ده عليه  �ل�����ش��ادر م��ن �لم�����ار�ت م��ن  رق���م )45739( 

�لت�شال بتليفون رقم   050-6726297   

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل���دع���و/ �ب���ري�ه���ام 
ب��ن جامي�س    -  جامي�س 
ه��ن��دي �جل��ن�����ش��ي��ة -ج���و�ز 
�شفره  رقم   )56611(    
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/6628292

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ن���ور �حل��ق 
بنجالدي�س  عبد�لكا�شم- 
�شفره   -ج���و�ز  �جلن�شية   
رقم   )20791(    �شادر 
من بنغالدي�س من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6411911   

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوت/ �مياويي�س 
ل����ن����ت���������ش����ول����ت����ا- �ث����ي����وب����ي����ة 
�شفرها   �جل�����ش��ي��ة-  -ج����و�ز 
    )0506724( رق����������م   
�شادر من �أثيوبيا من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/8732100

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ ب�����ش��ي��وين �آم��ني 
م�شري  حميده  علي  ب�شيوين 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رق��م 
من  �ل�������ش���ادر   )813128(
م�شر  �لرجاء من يعر عليه 
مركز  �ق���رب  �ىل  ي�شلمه  ب���ان 
�لقن�شلية  �و  بالدولة  �شرطة 

�مل�شري بدبي م�شكور�     
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وا�صنطن توا�صل جتميد برامج ت�صليح مل�صر 

القاهرة تدعو لرقابة دولية على النتخابات املقبلة
•• القاهرة-رويرتز:

دعت �للجنة �لعليا لالنتخابات يف 
م�شر �ملنظمات �لدولية ومنظمات 
�مل��ج��ت��م��ع �مل���دين �مل��ح��ل��ي��ة �ل��ر�غ��ب��ة 
يف م��ر�ق��ب��ة �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ق��ادم��ة 
�لتقدم بطلبات ملمار�شة �أن�شطتها.

وج������اء يف ق������ر�ر ل��ل��ج��ن��ة ن�����ش��ر يف 
�جل�����ري�����دة �ل���ر����ش���م���ي���ة ي���ت���م ف��ت��ح 
�ل��دول��ي��ة  للمنظمات  �ل��ت��ق��دم  ب���اب 
�ملحلية  �مل��دين  �ملجتمع  ومنظمات 
�لتي  �أو  قبل  م��ن  تتقدم  مل  �ل��ت��ي 
تقدمها  ب�شبب  قبولها  ع��دم  تقرر 
وذلك  �ملقرر..  �مليعاد  بعد  بطلبها 
يف �لفرتة من �لثاين من نوفمرب 
2013 وحتى �لتا�شع من نوفمرب 

.2013
وين�س �ع���الن د���ش��ت��وري ���ش��در يف 
ي��ول��ي��و مت����وز �مل��ا���ش��ي ع��ق��ب ع��زل 
�لرئي�س حممد مر�شي على �جر�ء 
����ش��ت��ف��ت��اء ���ش��ع��ب��ي ع��ل��ى ت��ع��دي��الت 
د����ش���ت���وري���ة ث���م �ج������ر�ء �ن��ت��خ��اب��ات 
رئا�شية  �نتخابات  تعقبها  برملانية 

يتوقع �ن تنظم يف �لربيع �ملقبل.
لالنتخابات  �لعليا  �للجنة  وقالت 
يف ق��ر�ره��ا �ل���ذي ذك���رت �جل��ري��دة 
�ن���ه ���ش��در ي���وم �ل�شبت  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�ملا�شي �نها �شت�شدر بيانا باملنظمات 
�مل��ق��ب��ول��ة يف م���وع���د �ق�������ش���اه 17 
�ن  و�شبق  �لثاين  ت�شرين  نوفمرب 
�لدوليني  باملر�قبني  م�شر  رحبت 

خالل �لنتخابات �ملقبلة.
وقال وزير �لدفاع �مل�شري �لفريق 

وق����ال �أع�����ش��اء يف جل��ن��ة �ل�����ش��وؤون 
�خل���ارج���ي���ة مب��ج��ل�����س �ل����ن����و�ب �إن 
خف�س �مل�����ش��اع��د�ت ق��د ي��وؤث��ر على 
�ل���ع���الق���ات �ل��وث��ي��ق��ة م���ع �ل���دول���ة 
�لإ�شرت�تيجية  �لناحية  �ملهمة من 
و�لتي بها قناة �ل�شوي�س، بالإ�شافة 
�أك����رب دول����ة ع��رب��ي��ة من  �أن���ه���ا  �إىل 

حيث عدد �ل�شكان.
�إد روي�����س  �ل��ل��ج��ن��ة  وق�����ال رئ��ي�����س 
ولي��ة  ع��ن  �ل��ن��و�ب  جمل�س  ع�شو 
كاليفورنيا يف جل�شة ��شتماع ب�شاأن 
�أوؤيد عالقة ع�شكرية قوية  م�شر، 

وم�شتمرة مع م�شر .
�لدميقر�طيني  بع�س  �أي�شا  وعرب 
يف �ل���ل���ج���ن���ة م����ن �أع���������ش����اء ح���زب 
�أوباما عن قلقهم،  ب��ار�ك  �لرئي�س 
�ل��ب��ي��ت  ك����ان  �إذ�  ع��م��ا  وت�������ش���اءل���و� 
�لتي  �إ�شر�ئيل  مع  ت�شاور  �لأبي�س 
�أب��رم��ت �ت��ف��اق��ي��ة ���ش��الم م��ع م�شر 

قبل �تخاذه �لقر�ر.
وق������ال ن���ائ���ب ن���ي���وي���ورك �إي���ل���ي���وت 
�إجنيل وهو �أرفع ع�شو دميقر�طي 
�مل�����ش��اع��د�ت  تعليق  �إن  �ل��ل��ج��ن��ة  يف 
ع��ق��ود�  للخطر  ي��ع��ر���س  �أن  مي��ك��ن 
م��ن �ل��ت��ع��اون �ل��وث��ي��ق م��ع �جلي�س 

�مل�شري.
و�أ�������ش������اف ه������ذه �لأف������ع������ال جت��ع��ل 
�أ�شعب ولي�س  �أمر�  تاأثرينا عليهم 
كنت  �إذ�  �أن�����ه  �أرى  لأن���ن���ي  �أ���ش��ه��ل 
�لنفوذ  بع�س  ل��ك  �شيكون  ت�شاعد 
و�إذ� كنت تبتعد ف�شيكون موقفهم 
ملاذ� يتعني علينا  حينئذ هو ح�شنا 

�أن ن�شتمع لكم؟ . 

و�أ������ش�����اف ���ش��ول��ي��ه خ�����الل ج��ل�����ش��ة 
ب�شاأن  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف  ��شتماع 
�مل�����ش��اع��د�ت �لأم��ريك��ي��ة مل�����ش��ر، �أن 
بع�س  ت�شليم  �لإد�رة جتميد  ق��ر�ر 
�أنظمة �لت�شلح �إىل �لقو�ت �مل�شلحة 
�مل�����ش��ري��ة ل��ن ي��وؤث��ر ع��ل��ى ق��در�ت��ه��ا 

�لعملية يف �شبه جزيرة �شيناء.
روي��رتز  نقلت  مت�شل  �شعيد  على 
�أم��ريك��ي��ني قولهم  ع��ن م�����ش��رع��ني 
بالتخفي�شات  ���ش��ع��د�ء  غ��ري  �إن��ه��م 
مل�شر  �لأم���ريك���ي���ة  �مل�����ش��اع��د�ت  يف 
�لتي �أعلن عنها يف وقت �شابق هذ� 

�ل�شهر . 

كلمة  يف  �ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �ول 
�ثناء حفل تخرج دفعة جديدة من 
�لكلية �حلربية يف 24 يوليو متوز 
�نتخابات  لجر�ء  م�شتعدون  نحن 
�لمم  م����ن  دويل  �������ش�����ر�ف  حت����ت 
�أو  �أو �لحت����اد �لوروب�����ي  �مل��ت��ح��دة 
�لفر�نكفونية و�شي�شهد لها �لعامل 

�أجمع و�شتكون �نتخابات حا�شمة.
و�ع����ل����ن �ل�����ش��ي�����ش��ي ع�����زل م��ر���ش��ي 
�ملنتمي جلماعة �لخو�ن يف �لثالث 
م���ن ي��ول��ي��و مت���وز ب��ع��د ع���ام و�ح���د 
�عقاب �حتجاجات  �نتخابه يف  من 

�شعبية حا�شدة �شد حكمه.

حتديا  �لم��ن��ي  �ل��و���ش��ع  و�شي�شكل 
�أي  �ج����ر�ء  ع��ن��د  لل�شلطات  ك��ب��ري� 
�ن���ت���خ���اب���ات. ف��ب��ع��د ع�����زل م��ر���ش��ي 
�ن��دل��ع��ت �أع���م���ال ع��ن��ف ق��ت��ل فيها 
بينهم  �شخ�س   1000 م��ن  �أك���ر 

�أكر من 100 من قو�ت �لمن.
�ىل ذل�����ك، ق����ال دي���ري���ك ���ش��ول��ي��ه 
م�����ش��اع��د وزي���ر �ل���دف���اع �لأم��ريك��ي 
�لإد�رة  �إن  �ل��دويل  �لأم��ن  ل�شوؤون 
�لأم����ريك����ي����ة ����ش���ت���و�����ش���ل جت��م��ي��د 
�إىل  �لت�شليح �لكربى مل�شر  �أنظمة 
ت��ق��دم��ا يف عملية  �إح����ر�زه����ا  ح���ني 

�نتقال دميقر�طي.

قطر توؤكد التزامها بال�ستمرار يف جهود تعزيز الأمن الغذائي اإقليميًا 
•• نيويورك-وام:

�لتز�مها بال�شتمر�ر يف جهود حت�شني  �أك��دت دول��ة قطر 
�لأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي و�ل��ت��غ��ذي��ة وم��ع��اجل��ة م�����ش��األ��ة �لتنمية 
و�لدولية  و�لإقليمية  �لوطنية  �مل�شتويات  على  �لزر�عية 
وذلك باعتبارها جزء� ل يتجز�أ من خطة �لتنمية ملا بعد 
�لليلة  �ألقاه  �ل��ذي  بيانها  و�شددت قطر يف   .2015 عام 
ق��ب��ل �مل��ا���ش��ي��ة ���ش��ع��ادة �ل�شيخ �أح��م��د ب��ن حم��م��د �آل ث��اين 
�أم��ام  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ل��دى  وف��ده��ا  �ل��ث��ال��ث يف  �ل�شكرتري 
�للجنة �لثانية لالأمم �ملتحدة �للجنة �لقت�شادية و�ملالية 
�لغذ�ئي  و�لأم��ن  �لزر�عية  بالتنمية  �خلا�س  �لبند  حول 
�ت��ب��اع نهج متكامل و�إج����ر�ء�ت  �أه��م��ي��ة  و�ل��ت��غ��ذي��ة ..ع��ل��ى 

و�لتغذية  �لغذ�ئي  �لأم��ن  ملعاجلة  �لأج��ل  وطويلة  فوية 
�لأزم��ة  �لتي عززتها  �لعاملية  �لغذ�ء  �أزم��ة  �أ�شبحت  حيث 
للتنمية  كبري�  حتديا  متثل  �لعاملية  و�لقت�شادية  �ملالية 
ثاين  �آل  و�أ���ش��ار  لالألفية.  �لإمنائية  �لأه���د�ف  ولتحقيق 
ت��ق��ري��ر منظمة �لأغ���ذي���ة و�ل���زر�ع���ة عن  �إىل م��ا ج���اء يف 
حالة �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي �لأخري حيث جاء �أن �ملاليني 
يعانون �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي يف �لعامل و�أن 98 يف �ملائة 
�لبلد�ن  يف  يعي�شون  �لتغذية  نق�س  يعانون  �ل��ذي��ن  م��ن 
تعزيز  و  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم����ن  حتقيق  �أن  �ل��ن��ام��ي��ة..م��وؤك��د� 
وتن�شيط قطاع �لزر�عة يف �لبلد�ن �لنامية يتطلب متكني 
�لريفية  �ملحلية  و�ملجتمعات  �لأ�شلية  و�ل�شعوب  �لن�شاء 
�إىل توفري  و�مل��ت��و���ش��ط��ني..�إ���ش��اف��ة  �ل�����ش��غ��ار  و�مل���ز�رع���ني 

�لتكنولوجيا  على  و�حل�شول  و�ملالية  �لتقنية  �مل�شاعدة 
ون��ق��ل��ه��ا وب���ن���اء �ل����ق����در�ت و�ل���ب���ح���وث وت����ب����ادل �مل���ع���ارف 
و�خلرب�ت. وقال �إن مناق�شات �لفريق �ملفتوح �لعامل على 
�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة تناولت مو�شوع �لأمن �لغذ�ئي 
و�لتغذية و�لزر�عة �مل�شتد�مة و�أوجه �لرت�بط مع �لق�شاء 
وتدهور  و�لت�شحر  و�جلفاف  �ملائي  و�لأم��ن  �لفقر  على 
�لتنمية  �أهد�ف  �أخرى �شتدرج �شمن  �لأر��شي وجمالت 
�ل�شخ�شيات  لفريق  �لأخ��ري  بالتقرير  ون��وه  �مل�شتد�مة. 
�لبارزة عن خطة �لتنمية ملا بعد 2015 حيث �أو�شح �أن 
هدف كفالة �لأمن �لغذ�ئي و�لتغذية �جليدة ي�شمل غايات 
�لق�شاء على �جلوع و حماية حق كل فرد يف �حل�شول على 

�لطعام �لكايف و�ملاأمون و�ملي�شور �لتكلفة .

•• اأبيي-ا ف ب:

ف��رز �ل���ش��و�ت يف �ل�شتفتاء غري  �لرب��ع��اء عملية  ب���د�أت 
�بيي  منطقة  م�شتقبل  ح��ول  به  �ملعرتف  وغ��ري  �لر�شمي 
�ل��ت��ي ي��ط��ال��ب ب��ه��ا �ل�����ش��ود�ن وج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن، بح�شب 
�شاأنه  م��ن  �ل��ذي  �لق���رت�ع  ه��ذ�  على  �مل�شرفني  �ملر�قبني 
�ل�شابقني.  و�ل��ع��دوي��ن  ب��ني �جل��اري��ن  �ل��ت��وت��ر�ت  �ن يثري 
و�بيي �لتي ت�شاهي مب�شاحتها م�شاحة لبنان ويقدر عدد 
حم�شورة  منطقة  �ل��ف،  مئة  بنحو  �حل�شريني  �شكانها 
�ل�����ش��ود�ن وتبقى �ح���دى �لنقاط  �ل�����ش��ود�ن وج��ن��وب  ب��ني 
�خل��الف��ي��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �ل��ت��ي مل حت���ل يف �ت���ف���اق �ل�����ش��الم 
لعقدين  ح��د�  و���ش��ع  و�ل���ذي   2005 يف  �مل��وق��ع  �ل�شامل 
م��ن �حل���رب �له��ل��ي��ة ب��ني �حل��ك��وم��ة �ل�����ش��ود�ن��ي��ة وح��رك��ة 
 .2011 �لتمرد �جلنوبية و�دى �ىل تق�شيم �ل�شود�ن يف 
�ن  �ملكان  �ملوجود يف  �مل�شتقل  �ملر�قب  تيم فالمتان  وقال 
�لعملية  و��شفا  ب��د�أت  �ل�شاقة قد  �ل�شو�ت  تعد�د  عملية 
بانها بطيئة لكنها �شفافة . وينتظر �عالن �لنتائج م�شاء 
�لربعاء �و �خلمي�س. و�لناخبون مدعوون لالختيار بني 
من  جندي  �لف  �ربعة  نحو  ينت�شر  حيث  �بيي  �ن�شمام 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ركزت �فتتاحيات �ل�شحافة �لأمريكية على �ل�شرق �لأو�شط 
وكذ�  جنيف2،  مبوؤمتر  يتعلق  وم��ا  �شوريا،  يف  يجري  وم��ا 
تد�عيات �أعمال �لعنف بالعر�ق، �إ�شافة �إىل ق�شية �لتج�ش�س 
�ل��ت��ي لق��ت ردود فعل و����ش��ع��ة، وحت���رك �لبيت  �لأم��ريك��ي 
�لأبي�س لتقييد نظام �ملر�قبة على حلفاء �لوليات �ملتحدة.  
و��شنطن  �شحيفة  �فتتاحية  �أ���ش��ارت  �ل�شوري  �ل�شاأن  ففي 
�خلارجية  لوزير  �لأج��وف  بالكالم  و�شفته  ما  �إىل  بو�شت 
�لتي  �لوح�شية  �لأع��م��ال  على  رد�  ك��ريي  ج��ون  �لأم��ريك��ي 

ق���و�ت حفظ �ل�����ش��الم �ىل �ل�����ش��ود�ن �و ج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن. 
وقد جرى �ل�شتفتاء �لذي و�شفه �لحتاد �لفريقي بانه 
�لثالثاء ومل تعرتف  �ل�شالم من �لح��د �ىل  خطر على 
ونظمته  �ل����دويل.  �ملجتمع  ول  ج��وب��ا  ول  �خل��رط��وم  ب��ه 
من جانب و�حد قبيلة �لدينكا نغوك �حل�شرية يف �بيي 
�لتي توؤكد �نها �شئمت من �نتظار ��شتفتاء تقرير �مل�شري 
2005 لكنه  �ملن�شو�س عليه يف �تفاق �ل�شالم �ملوقع يف 
�رجئ تكر�ر� منذ ذلك �حلني خ�شو�شا ب�شبب خالف بني 
�خلرطوم وجوبا على �جل�شم �لنتخابي. ومع �نه مفتوح 
�مام �جلميع مل يتوجه �ىل �شناديق �لقرت�ع �شوى �فر�د 
قبيلة �لدينكا نغوك وهم من �شعب �لدينكا �لتنية �لتي 
ت�شكل غالبية يف جنوب �ل�شود�ن وينتمي �ليها �لعديد من 
�شلفا  �لرئي�س  �شود�نيني ومنهم  �مل�شوؤولني �جلنوب  كبار 
�ملنطقة  �ن�شمام  ي��وؤي��دون  �لعظمى  بغالبيتهم  وه��م  كري 
�ىل جوبا. �ما يف ما يتعلق بالفريق �لخر �ملوؤيد تقليديا 
لاللتحاق باخلرطوم فقد رف�شت قبيلة �مل�شريية �لعربية 
�ل�����ش��ود�ن  ب��ني  يتنقلون  رح��ل  �شبه  �ف��ر�ده��ا  يعترب  �ل��ت��ي 
�لدينكا  ينظمه  ��شتفتاء  يف  م�شاركة  �ي  م��وؤخ��ر�  و�ب��ي��ي، 

نغوك وهددت بتنظيم ��شتفتائها �خلا�س.

قالت �إن �لنظام �ل�شوري يقوم بها �شد �ملو�طنني، وت�شاءلت 
عما ميكن �أن تقرتحه �إد�رة �أوباما لوقف مثل هذه �لأعمال 
�لب�شيطة  �لإج��اب��ة  �إن  �ل�شحيفة  وقالت  �ل�شوريني.  بحق 
على ذلك هي: ل �شيء �شوى �لت�شريحات �ملليئة بالكلمات 
�لقوية فقط، م�شرية �إىل �أن �لعالج �لذي يقرتحه كريي هو 
�أن ي�شغط حلفاء �شوريا )رو�شيا و�إير�ن( على �لرئي�س ب�شار 
�لدولية. وترى  باملعايري  لين�شاع ويتقيد  �لأ�شد وموؤيديه 
�أن هجوم كريي غري �لفعال نتيجة مبا�شرة للناأي �لو��شح 
�أوباما بال�شيا�شة �لأمريكية عن  للرئي�س �لأمريكي بار�ك 

�ل�شرق �لأو�شط خريف هذ� �لعام.

•• مو�شكو-يو بي اأي:

�أع����ل����ن وزي������ر �ل���د�خ���ل���ي���ة �ل����رو�����ش����ي، ف���الدمي���ري 
�أن ع����دد �لأع���م���ال  ك��ول��وك��ول��ت�����ش��ي��ف �لأرب�����ع�����اء، 
�لإره����اب����ي����ة يف رو����ش���ي���ا ت���ر�ج���ع مب���ع���ّدل م��رت��ني 
خالل �ل�شنو�ت �ل�3 �لأخرية بف�شل جهود وز�رة 

�لد�خلية بالتعاون مع هيئة �لأمن �لفدر�لية.
�إعالم رو�شية عن كولوكولت�شيف،  ونقلت و�شائل 
ق��ول��ه �أم����ام جم��ل�����س �لإحت�����اد �ل��رو���ش��ي، �إن ع��دد 
�لأعمال �لإرهابية يف رو�شيا �نخف�س مبرتني يف 
�لد�خلية  وز�رة  جهود  بف�شل  �شنو�ت   3 غ�شون 

بالتعاون مع هيئة �لأمن �لفدر�لية .
�أنه يجب بذل ق�شارى �جلهود من �أجل  و�أ�شاف 
�إرهابي جديد، لأن  �أي عمل  �حليلولة دون وقوع 
�أي���ة ج��رمي��ة م��ن ه���ذ� �ل��ن��وع ت��ث��ري ق��ل��ق �ملجتمع 
�لثقة  وتقو�س  �أق��ارب��ه��م،  على  �ملو�طنني  وخ��وف 

باأجهزة �لأمن.
وع���ار����س �ل���وزي���ر �ل��رو���ش��ي مت��ج��ي��د �لإره��اب��ي��ني 
م�شري�  �ل�شخ�شية،  حياتهم  تفا�شيل  ومناق�شة 
�مل��و�د  �إز�ل���ة  ت�شتطيع  �لرو�شية  �لد�خلية  �أن  �إىل 
�لتي تروج للتطرف و�لعنف من �شبكة �لإنرتنت، 
�أنها غري ق��ادرة على �لتاأثري يف بع�س و�شائل  �إل 

�لإع���������الم �ل���ت���ي ت���ت���ج���اوز ه�����ذ� �خل�����ط ومت��ج��د 
�لإرهابيني .

��شتحد�ث مادة جديدة  �إىل  ودعا كولوكولت�شيف 
مرتكبي  ملعاقبة  �ل��رو���ش��ي  �جل��ن��ائ��ي  �ل��ق��ان��ون  يف 
�إن  وق��ال  �لإن��رتن��ت.  با�شتخد�م  �لتطرف  جر�ئم 
400 ع�شابة  �أوقفت ن�شاط نحو  قو�ت �ل�شرطة 
ت�شم ممثلي جمموعات عرقية معينة، ومعاقبة 
�لأع�شاء  �أو  �لع�شابات  ه��ذه  ق��ادة  من   1187
خا�س  ق�شم  �إن�شاء  �إىل  م�شري�  فيها،  �لنا�شطني 
يعمل  �جلنائية  للتحريات  �لعامة  �لإد�رة  باإطار 

على �لتحقيق يف ن�شاط �لع�شابات �لإثنية .

الداخلية الرو�سية توؤكد تراجع الأعمال الإرهابية 

بدء فرز اأ�سوات ال�ستفتاء يف منطقة اأبيي 

�سحيفة: احلل ب�سوريا لي�س بالكلمات فقط 

اإيران توؤكد ا�ستمرار تخ�سيب اليورانيوم بن�سبة 20 %

•• عوا�شم-وكاالت:

ي��اأم��ل �مل��وف��د �ل���دويل �خل��ا���س �ىل 
���ش��وري��ا �لخ�����ش��ر �لب��ر�ه��ي��م��ي يف 
م�����ش��ارك��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة يف م��وؤمت��ر 
�ي��ج��اد حل  �ل��ه��ادف �ىل  جنيف2- 
 31 منذ  �مل�شتمر  �ل�شوري  للنز�ع 
�ملتحدثة  ذك��رت  ما  بح�شب  �شهر�، 
با�شمه خولة مطر لوكالة فر�ن�س 
ب���ر����س �لرب����ع����اء، م�����ش��رية �ىل �ن 
يف  �ململكة  دور  ي��ق��در  �لب��ر�ه��ي��م��ي 

�عطاء دفع لعملية �ل�شالم .
نقل  ك��الم  على  تعلق  وكانت مطر 
ع���ن �لب���ر�ه���ي���م���ي يف �ل�����ش��ح��اف��ة 
�ل���دور  �ن��ت��ق��د  �ن���ه  وف��ي��ه  �للبنانية 
�ل���������ش����ع����ودي �مل����ع����رق����ل ل��ل��ت�����ش��وي��ة 

�ل�شيا�شية يف �شوريا.
م��ب��ع��وث جامعة  �ن  م��ط��ر  وق��ال��ت 
�مل��ت��ح��دة  و�لمم  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����دول 
�ل���ع���رب���ي���ة  �مل���م���ل���ك���ة  دور  ي�����ق�����در 
مل�شرية  دف��ع  �ع��ط��اء  يف  �ل�شعودية 
�ل�شالم يف �شوريا و�ملنطقة، و ياأمل 
جنيف2-  م��وؤمت��ر  يف  مب�شاركتها 
ت�����ش��ري��ن   23 م��ب��دئ��ي��ا يف  �مل���ح���دد 

�لثاين-نوفمرب.
ل  �لب���ر�ه���ي���م���ي  �ن  �ىل  و������ش����ارت 
�حل��رم��ني  وخل����ادم  للمملكة  ي��ك��ن 
�ل���ت���ق���دي���ر  ك�����ل  �ل  �ل�������ش���ري���ف���ني 
ل�شانه  على  نقل  وم��ا  و�لح����رت�م، 
حول �لدور �ل�شعودي غري �شحيح 

.
لقوى  �لوطني  �لئ��ت��الف  و�نتقد 
�ل���ث���ورة و�مل���ع���ار����ش���ة �ل�����ش��وري��ة يف 

�ل��ث��الث��اء مو�قف  ب��ي��ان ���ش��در عنه 
�لبر�هيمي، معترب� �ن ت�شريحاته 
�مل���رح���ل���ة  يف  �لأ�������ش������د  دور  ح������ول 
�لن��ت��ق��ال��ي��ة وم�����ش��ارك��ة �ي������ر�ن يف 
�ل�شتقطاب  تعزز  �ل��دويل  �ملوؤمتر 
�ل�������دويل ح�����ول �حل�����ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
جتاوز�  ومتثل  �شوريا،  يف  لل�شر�ع 
به، وخمالفة ملوقف  �ملنوط  للدور 
�ل�شوري  لل�شعب  �لأ�شدقاء  �لدول 

.
ور�أى �لئتالف �ن �جلميع، ومنهم 
ح��ل��ف��اء دم�����ش��ق، ي��درك��ون �ن نظام 
�لأ�شد هو �أ�شا�س �مل�شكلة، ول ميكن 

�للجنة  بباري�س  نظمتها  ندوة  ويف 
�لربملانية �لفرن�شية من �أجل �إير�ن 
دمي��ق��ر�ط��ي��ة ���ش��ك��ك �ل��ربمل��ان��ي��ون 
ب�����ج�����دوى �إ��������ش�������ر�ك �ل�������ش���ل���ط���ات 
�لإي����ر�ن����ي����ة يف م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف 2 
ب�����ش��اأن �لأزم�����ة �ل�����ش��وري��ة، وق��ال��و� 
لطهر�ن  �لإقليمية  �ل�شيا�شة  �إن 
و�شول  منذ  تغيري  �أي  ت��ع��رف  مل 
�لزعيم �لإ�شالحي ح�شن روحاين 
من   14 يف  �ل���ب���الد  رئ���ا����ش���ة  �إىل 
و�عتربو�  �ملا�شي  يونيو-حزير�ن 
�أن نظام �ملاليل ما ز�ل ي�شعى �إىل 
�لتو�شع يف �ملنطقة وت�شدير منوذج 

ج��زء� من  يكون  �ن  �مل�شكلة  ل�شبب 
حلها .

ت�شريحات  يف  �لب��ر�ه��ي��م��ي  وق���ال 
�ل�شد  �ن  دم�شق  �ىل  و�شوله  قبل 
يف  مفيد  ب�شكل  ي�شاهم  �ن  ميكنه 
ب��ب��الده م��ن مرحلة �ىل  �لن��ت��ق��ال 

مرحلة.
�ىل ذلك، ندد برملانيون فرن�شيون 
ب���ال���ت���ورط �لإي�������ر�ين يف �ل�����ش��ر�ع 
�ل���د�خ���ل���ي يف ����ش���وري���ا م��ع��ت��ربي��ن 
�جل�����ر�ئ�����م  ����ش���ري���ك���ا يف  ط�����ه�����ر�ن 
�ل��وح�����ش��ي��ة �ل���ت���ي ي��رت��ك��ب��ه��ا ن��ظ��ام 

دم�شق بحق �ل�شعب �ل�شوري .

حكم ��شتبد�دي �إىل بلد�نها .
وق�������ال ع�������ش���و جم���ل�������س �ل�������ش���ي���وخ 
�لفرن�شي جان بيار مي�شال �لنظام 
على  يحا�شب  �أن  ي��ج��ب  �لإي�����ر�ين 
و�ملدنيني  �لثو�ر  م�شاركته يف قمع 
�ل�شوريني �لعزل م�شيفا �أن فرن�شا 
�أدل���ة  ودول غ��رب��ي��ة �أخ����رى مت��ل��ك 
تثبت �أن �لدور �لإير�ين يف �ل�شر�ع 
د�خل �شوريا ل يقت�شر على �لدعم 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�لق���ت�������ش���ادي ل��ن��ظ��ام 
�لرئي�س ب�شار �لأ�شد، و�إمنا ي�شمل 
�إىل  و�ملقاتلني  �لعتاد  �إر�شال  �أي�شا 

ميادين �ملو�جهة يف �لبالد .
ميكن  ل  طهر�ن  �إن  مي�شال  وق��ال 
���ش��ي��ا���ش��ي  ح���ل  �أي  يف  ت�����ش��اه��م  �أن 
لالأزمة �ل�شورية معلال ر�أيه بكون 
متم�شكة  �شتظل  �لإير�نية  �لقيادة 
ببقاء �لأ�شد يف �حلكم مما �شين�شف 
تو�فقي  �إىل حل  �لو�شول  �إمكانية 
�جلديد  �لرئي�س  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار   .
�شيا�شة  على  تعديل  �أي  يدخل  مل 
بالده يف �ل�شرق �لأو�شط، فالرجل 
ل ي���ري���د �ل��ق��ط��ي��ع��ة م���ع �مل��ا���ش��ي، 
و�إمن������ا ت��ك��ري�����س ث���و�ب���ت و���ش��ع��ت��ه��ا 
�ل��ث��ورة �لإ���ش��الم��ي��ة، ع��ام 1979، 
�لنظام  نفوذ  تو�شيع  ر�أ�شها  وعلى 
حكم  من��وذج  وت�شدير  �ملنطقة  يف 
م�شيفا  ب��ل��د�ن��ه��ا  �إىل  ����ش��ت��ب��د�دي 
�أن روح�����اين ي��ت��ح��ل��ى ب��اع��ت��د�ل يف 
�خل����ط����اب وق�������ش���وة يف �لأف�����ع�����ال، 
�شخ�س  ثالثمائة  ح��و�ىل  وه��ن��اك 
مت �إعد�مهم يف �إير�ن منذ و�شوله 

�إىل �ل�شلطة .

الإبراهيمي ياأمل مب�صاركة ال�صعودية يف جنيف 2 

برملانيون فرن�سيون ينددون بالتدخل الإيراين يف �سوريا

عدد قتلى احلرب يف ليبيا تخطى 6 اآلف
•• طرابل�س-يو بي اأي:

�أظهر م�شح وطني �أجرته م�شلحة �لإح�شاء و�لتعد�د يف ليبيا �أن عدد حالت قتلى 
�ملفقودين  وع��دد  �شخ�شاً   6048 بلغ  �ل�شابق  �لنظام  وق��و�ت  �لثو�ر  بني  �حل��رب 
عدد  �أن  ليبيا  يف  و�لتعد�د  �لإح�شاء  م�شلحة  �أجرته  وطني  م�شح  �أظهر   .  831
�ألف و838  5 ماليني و185  �إىل   2012 �ملا�شي  �لعام  �لبالد و�شل يف  �شكان 
�ملا�شي  �لعام  �أجرته  �لذي  �مل�شح  �مل�شلحة يف تقرير مف�شل حول  ن�شمة. وذك��رت 
وح�شلت يونايتد بر�س �نرتنا�شونال على ن�شخة منه �أن عدد �لوفيات بني �لليبيني 
نتيحة �حلرب �لتي �شهدتها �لبالد بني �لثو�ر وقو�ت �لنظام �ل�شابق بلغت 6048 
حالة وفاة فيما بلغ عدد �ملفقودين 831 مفقود� . و�أ�شاف تقرير �مل�شلحة �أن عدد 
�لأ�شر �ملقيمة يف ليبيا حلظة �أجر�ء هذ� �مل�شح بلغ مليوناً وثالثة �آلف و307 �أ�شر 
�أن متو�شط عدد  وتابع  �أجنبية  �أ�شر  و�لباقي  ليبية،  �أ�شرة   959434 بينها  من 

�أفر�د �لأ�شر �لليبية بلغ يف حدود 5.41 �أفر�د لالأ�شرة �لو�حدة .

•• طهران-ا ف ب:

�كرب  علي  �لذرية  للطاقة  �لير�نية  �ملنظمة  رئي�س  �علن 
�لر�شمي  للموقع  �لرب��ع��اء  ب��ه  �دىل  ت�شريح  يف  �شاحلي، 
ب�����ش��ورة  ت��و����ش��ل  �ي����ر�ن  �ن  �لي������ر�ين،  �ل�����ش��ورى  ملجل�س 
%20. وق���ال  ب��ن�����ش��ب��ة  �ل���ي���ور�ن���ي���وم  ط��ب��ي��ع��ي��ة ت��خ�����ش��ي��ب 
�شاحلي �ن �نتاج �ليور�نيوم بن�شبة %20 و�نتاج �شفائح 
�لوقود )ملفاعل �لبحث يف طهر�ن( م�شتمر�ن، ومل يح�شل 
، نافيا بذلك ت�شريحات نائب حتدث �ل�شبوع  �ي توقف 
يتم  %20 و��شاف  بن�شبة  �لتخ�شيب  تعليق  �ملا�شي عن 
�ن��ت��اج �ل��وق��ود مل��ف��اع��ل ط��ه��ر�ن ب�����ش��ورة طبيعية، وت��وؤم��ن 
�شهريا �لكميات �ل�شرورية من �شفائح �لوقود . و�ل�شبت 
�خلارجية  لل�شوؤون  �لير�نية  �للجنة  رئي�س  �كد  �ملا�شي، 
بن�شبة  �ليور�نيوم  تخ�شيب  �ن  ب��وروج��ردي  �لدين  ع��الء 
هذه  با�شم  للمتحدث  ت�شريحا  نافيا  م�شتمر،   20%
�للجنة ح�شني جنفي ح�شيني. وتخ�شيب �ليور�نيوم من 
و��شر�ئيل  �لغربية  �لبلد�ن  �ي��ر�ن يف �شلب هو�ج�س  قبل 

�لتي تتخوف من �ن ي�شتخدم �ليور�نيوم �ملخ�شب بن�شبة 
%20 للح�شول على �ليور�نيوم بن�شبة %90 من �جل 
وت��وؤك��د  ط��ه��ر�ن.  نفي  رغ��م  على  �لع�شكري،  �ل���ش��ت��خ��د�م 
�ير�ن �ن هذ� �ليور�نيوم خم�ش�س ملفاعل طهر�ن للبحوث 
و�لختبار�ت �لطبية، وت�شدد على حقها يف �لتخ�شيب على 
�ر��شيها على رغم مطالب �لمم �ملتحدة بوقف برناجمها 
�ل���ن���ووي و�ل��ع��ق��وب��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��دول��ي��ة �مل��ف��رو���ش��ة. 
وت��ط��ال��ب ب���ل���د�ن جم��م��وع��ة 5+1 )�ل�����ش��ني و�ل���ولي���ات 
جتري  �لتي  و�ملانيا(  ورو�شيا  وبريطانيا  وفرن�شا  �ملتحدة 
�ل��ن��ووي��ة،  ل��الزم��ة  دبلوما�شية  ت�شوية  ح���ول  م��ف��او���ش��ات 
و�مل��ف��او���ش��ات   .20% بن�شبة  �لتخ�شيب  ب��وق��ف  ط��ه��ر�ن 
�ملتوقفة منذ ني�شان-�بريل، ��شتوؤنفت يف منت�شف ت�شرين 
طريق  خريطة  �ي��ر�ن  وعر�شت  جنيف.  يف  �لول-�كتوبر 
�شرية.  �بقائها  على  �لطرفات  �تفق  �لزم��ة  من  للخروج 
ومن �ملقرر عقد �جتماع جديد يف 7 و8 ت�شرين �لثاين-

نوفمرب وكل �ن�شطة �لتخ�شيب �لنووي هي حتت ��شر�ف 
�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.
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وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
خدمات  والثقافية،  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه،  التدريب،  خدمات  توفري  التعليم، 
واأعمال  وال�صمعب�صرية  امل�صموعة  الت�صجيالت  توفري  بالتحديد  والرتفيه  التعليم 
العام  الهتمام  ذات  خمتلفة  موا�صيع  تتناول  التي  م�صبقًا  امل�صجلة  املتعددة  الو�صائط 
لالأطفال عرب النرتنت اأو عرب جهاز حا�صوب اآخر اأو �صبكات ات�صالت، خدمات التعليم 
اخلط  على  اللكرتونية  واملواقع  اللكرتونية  البوابات  توفري  وبالتحديد  والرتفيه 
مبا�صرة )النرتنت( مت�صمنة املحتويات املنا�صبة )الآمنة( لالأطفال على هيئة جمالت 
امل�صموعة  والأعمال  واملو�صيقى  ال�صمعب�صرية  والأعمال  وتلفزيون  واأفالم  ترفيهية 
ال�صتجمامية  والأن�صطة  الريا�صية  والأحــداث  الأدبية  والأعمال  وامل�صرح  والكتب 
والرق�ض  والفنون  واملباريات  الهوايات  هيئة  على  الفراغ  اأوقــات  لتغطية  والأن�صطة 
الأحــداث  ومعار�ض  الريا�صة   وممار�صة  والثقافة  والفنون  املو�صيقية  وامل�صرحيات 
اجلارية، التعليمات الريا�صية والأندية والراديو وامل�صرحيات الهزلية )الكوميدية( 
بالألعاب  واللعب  ــاب  ــع والأل للفنون  املرئية  ــال  ــم والأع وامل�صابقات  وامل�صرحيات 
والن�صر  املو�صيقية  واحلفالت  الثقافية  والأحــداث  واحلدائق  واملتاحف  واملهرجانات 
والر�صوم املتحركة والأحداث اجلارية والأزياء وعرو�ض الو�صائط املتعددة واملعلومات 
التعليمية التفاعلية والختبارات، ن�صر الكتب اللكرتونية مت�صمنة الفيديو والألعاب 
والن�صو�ض وال�صور الفوتوغرافية والتو�صيحات عرب اأجهزة الكرتونية حممولة وقابلة 
والأخبار  املعلومات  توفري  ات�صالت،  و�صبكات  عاملي  وحا�صوب  حا�صوب  واأجهزة  للنقل 
التي  املوا�صيع  مت�صمنة  املوا�صيع  خمتلف  يف  الأحـــداث  على  والتعليقات  واملــقــالت 
تتناول الهتمام العام لالأطفال، توفري اأجهزة احلوا�صيب على اخلط مبا�صرة )املت�صلة 
بالنرتنت( والألعاب التعليمية والق�ص�ض التفاعلية على اخلط مبا�صرة )النرتنت(، 
ن�صر الكتب واملجالت والدوريات والأعمال الأدبية واملرئية وامل�صموعة وال�صمعب�صرية، 
وامل�صجلة  للتنزيل  القابلة  غري  وال�صمعب�صرية  واملرئية  امل�صموعة  الأعمال  توفري 
مبا�صرة  التفاعلية على اخلط  والق�ص�ض  الألعاب  �صبكات ل�صلكية، توفري  م�صبقًا عرب 
)النرتنت(، توفري الن�صرات الإخبارية واملدونات على اخلط مبا�صرة مت�صمنة جمالت 
امل�صموعة  ال�صمعب�صرية واملو�صيقى والأعمال  الرتفيه والأفالم والتلفزيون والأعمال 
ال�صتجمامية  والأن�صطة  الريا�صية  والأحــداث  الأدبية  والأعمال  وامل�صرح  والكتب 
والأن�صطة لتغطية اأوقات الفراغ واملباريات والفنون والرق�ض وامل�صرحيات املو�صيقية 
واملعار�ض والتعليمات الريا�صية والأندية والراديو وامل�صرحيات الهزلية )الكوميدية( 
وامل�صابقات والأعمال املرئية والألعاب ولعب الألعاب واملهرجانات واملتاحف واحلدائق 
والأحداث الثقافية واحلفالت املو�صيقية والن�صر والر�صوم املتحركة والأحداث اجلارية 
والدوريات  الكتب  من  مقتب�صات  ن�صر  املتعددة،  الو�صائط  وعرو�ض  الأزيــاء  وعرو�ض 
والأعمال الأدبية وتوفري البيئات الفرتا�صية املحاكية للواقع لتمكني امل�صتخدمني من 
التفاعل لالأغرا�ض ال�صتجمامية وتغطية اأوقات الفراغ والرتفيه، اخلدمات التعليمية 
التفاعلية بنظام )هيئة( التعلم القائم على احلا�صوب والتعليم مب�صاعدة احلا�صوب يف 
والأدب  احلرة  والفنون  واللغة  والتاريخ  والتعليم  اجلارية  بالأحداث  تتعلق  موا�صيع 
والريا�صيات والأعمال التجارية والعلوم والهوايات والتكنولوجيا والثقافة والريا�صات 
والفل�صفة،  النف�ض  وعلم  والفنون  والريا�صات  والثقافة  والتكنولوجيا  والهوايات 
الن�صرات )ال�صوتية( والإعالن يف  وبالتحديد توفري  التعليمية والرتفيهية  اخلدمات 
الإنرتنت والربامج امل�صتمرة التي ت�صم الأخبار والتعليقات على الأحداث يف جمالت 
امل�صموعة  والأعمال  واملو�صيقى  ال�صمعب�صرية  والأعمال  التلفزيون  وبرامج  الأفــالم 
ال�صتجمامية  والأحــداث  الريا�صية  والأحــداث  الأدبية  والأعمال  وامل�صرح  والكتب 
املو�صيقية  وامل�صرحيات  والرق�ض  والفنون  واملباريات  الفراغ  اأوقات  تغطية  واأحداث 
واملعار�ض والتعليمات الريا�صية والأندية والراديو وامل�صرحيات الهزلية )الكوميدية( 
وامل�صرحيات وامل�صابقات والأعمال املرئية والألعاب ولعب الألعاب واملهرجات واملتاحف 
املتحركة  والر�صوم  والن�صر  املو�صيقية  واحلفالت  الثقافية  والأحـــداث  واحلــدائــق 
والأحداث اجلارية والأزياء وعرو�ض الو�صائط املتعددة التي ميكن الو�صول اإليها عرب 
والأخبار  املعلومات  توفري  ات�صالت،  �صبكات  اأو  اآخر  حا�صوب  جهاز  عرب  اأو  النرتنت 
التعليمية، اخلدمات  واملعاهد  التعليم  والتعليقات على الأحداث يف جمالت  واملقالت 
التعليمية بنظام )هيئة( التدري�ض يف الف�صول الدرا�صية ونظام التعلم عن بعد تتعلق 
والريا�صيات  احلرة  والفنون  واللغة  والتاريخ  والتعليم  اجلارية  بالأحداث  مبوا�صيع 
والفنون  والريا�صات  والثقافة  والتكنولوجيا  والهوايات  والعلوم  التجارية  والأعمال 
م�صبقًا  امل�صجلة  وال�صمعب�صرية  امل�صموعة  الت�صجيالت  توفري  والفل�صفة،  النف�ض  وعلم 
املت�صمنة جمالت الرتفيه والأفالم والتلفزيون والأعمال  املتعددة  الو�صائط  واأعمال 
الأدبية  والأعمال  وامل�صرح  والكتب  امل�صموعة  والأعمال  واملو�صيقى  ال�صمعب�صرية  
الفراغ  اأوقـــات  تغطية  واأن�صطة  ال�صتجمامية  والأن�صطة  الريا�صية  ـــداث  والأح
الريا�صية  والتعليمات  واملعار�ض  املو�صيقية  وامل�صرحيات  والرق�ض  والفنون  واملباريات 
املرئية  والأعمال  وامل�صابقات  )الكوميدية(  الهزلية  وامل�صرحيات  والراديو  والأندية 
الثقافية  والأحـــداث  واحلــدائــق  واملتاحف  واملهرجانات  الألــعــاب  ولعب  والألــعــاب 
الأزياء  وعرو�ض  اجلارية  الأحداث  املتحركة  والر�صوم  والن�صر  املو�صيقية  واحلفالت 
�صبكات  اأو  اآخــر  حا�صوب  جهاز  عرب  اأو  النرتنت  عرب  املتعددة  الو�صائط  وعرو�ض 
ات�صالت، اإنتاج وتاأجري الأعمال ال�صمعب�صرية وعلى وجه اخل�صو�ض ال�صور املتحركة 
وبرامج التلفزيون والفيديو والفيديوهات املو�صيقية واملو�صيقى للتدفق اأو التنزيل يف 
جمالت الأخبار والرتفيه والريا�صات وامل�صرحيات الهزلية )الكوميدية( وامل�صرحيات 
هذه  يف  )املت�صمنة  الإلكرتونية  املن�صورات  توفري  املو�صيقية،  والفيديوهات  واملو�صيقى 
الفئة(، توفري املعلومات يف جمالت الن�صر الإلكرتوين يف جميع الأ�صكال عرب الإنرتنت 

اأو عرب جهاز حا�صوب اآخر اأو �صبكة ات�صالت.
بالأحرف  KINDLE FREETIME مكتوبة  العالمة هي عبارة  العالمة:  و�صف 

الالتينية
الفئة : 41

ال�صرتاطات: ل يوجد 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف وزارة 
القت�صاد والتجارة اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه و ذلك خالل ثالثني 

يوما من تاريخ هذا الإعالن.

 ق�صم العالمات التجارية
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وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
خدمات  بذلك،  املتعلقة  والت�صاميم  والأبــحــاث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات 
التحليالت ال�صناعية والأبحاث، ت�صميم وتطوير برامج واأجزاء احلا�صوب الت�صغيلية، 
والبيانات  والن�صو�ض  والفيديوهات  الفوتوغرافية  وال�صور  املحتويات  ا�صت�صافة 
لالآخرين  اململوكة  الإلكرتونية  الأعمال  من  وغريها  الإلكرتونية  واملواقع  وال�صور 
ال�صمعب�صرية  والأعمال  والتلفزيون  لالأفالم  املت�صمنة  الرتفيه  مبجالت  املتعلقة 
والأحـــداث  الأدبــيــة  والأعــمــال  وامل�صرح  والكتب  امل�صموعة  والأعــمــال  واملو�صيقى 
واملباريات  الفراغ  اأوقــات  لتغطية  والأن�صطة  ال�صتجمامية  والأن�صطة  الريا�صية 
والأندية  الريا�صية  والتعليمات  واملعار�ض  املو�صيقية  وامل�صرحيات  والرق�ض  والفنون 
والألعاب  املرئية  والأعمال  وامل�صابقات  )الكوميدية(  الهزلية  وامل�صرحيات  والراديو 
واحلفالت  الثقافية  ـــداث  والأح واحلــدائــق  واملتاحف  واملهرجانات  الألــعــاب  ولعب 
املو�صيقية والن�صر والر�صوم املتحركة والأحداث اجلارية والأزياء وعرو�ض الو�صائط 
والعلوم  التجارية  والأعمال  والريا�صيات  احلرة  والفنون  واللغة  والتاريخ  املتعددة 
والتكنولوجيا والهوايات والثقافة والريا�صات والفنون وعلم النف�ض والفل�صفة، توفري 
ال�صبكات  خدمات  توفري  الآخرين،  ل�صالح  التنزيل  يف  ل�صتخدامها  البيانات  حامالت 
التي متكن امل�صتخدمني من الو�صول )الولوج( وتبادل املحتويات وال�صور الفوتوغرافية 
ا�صت�صافة  الإلكرتونية،  الأعمال  من  وغريها  وال�صور  والبيانات  والن�صو�ض  والفيديو 
)التخزين  وتخبئة  نقل  من  احلا�صوب  م�صتخدمي   متكن  التي  اللكرتونية  املواقع 
املوؤقت( وتلقي وتنزيل وتدفق )التو�صيل الذي يقلل من فرتة النتظار اأثناء امل�صاهدة 
الفوتوغرافية  ال�صور  وتبادل  وحتويل  وتن�صيق  وعر�ض  ون�صر)اذاعة(  ال�صتماع(  اأو 
والفيديو والن�صو�ض والبيانات وال�صور غريها من الأعمال اللكرتونية، توفري من�صات 
البحث لتمكني امل�صتخدمني من طلب وا�صتالم ال�صور الفوتوغرافية والفيديو والن�صو�ض 
متكن  التي  التفاعلية  ال�صت�صافة  خدمات  اللكرتونية،  والأعمال  وال�صور  والبيانات 
والبيانات  والن�صو�ض  والفيديو  الفوتوغرافية  ال�صور  وتبادل  ن�صر  من  امل�صتخدمني 
اخلط  على  جمتمع  ت�صميم  )الإنــرتنــت(،  مبا�صرة  اخلط  على  بهم  اخلا�صة  وال�صور 
على  واحل�صول  النقا�صات  يف  امل�صاركة  من  امل�صتخدمني  للتمكني  )الإنرتنت(  مبا�صرة 
ردود الفعل من اأقرانهم وت�صكيل املجتمعات الفرتا�صية املحاكية للواقع والإنخراط 
يف �صبكات التوا�صل الجتماعي، توفري ال�صبكات على اخلط مبا�صرة )الإنرتنت( لتمكني 
والأعمال  املرئية  والأعمال  والن�صو�ض  املحتويات  وا�صتالم  الو�صول  من  امل�صتخدمني 
وامل�صتندات  وامللفات  والبيانات  الأدبية  والأعمال  ال�صمعب�صرية  والأعمال  امل�صموعة 
اإمكانية نقل  اإلكرتوين يوفر مل�صتخدمي احلا�صوب  والأعمال الإلكرتونية، توفري موقع 
فرتة  من  يقلل  الذي  )التو�صيل  وتدفق  وتنزيل  وا�صتالم  املوؤقت(  )التخزين  وتخبئة 
وتبادل  وحتويل  وتن�صيق  وعر�ض  ــة  واإذاع ال�صتماع(  اأو  امل�صاهدة  اأثناء  النتظار 
ال�صمعب�صرية  والأعمال  امل�صموعة  والأعمال  املرئية  والأعمال  والن�صو�ض  املحتويات 
بيانات  نقل  الإلكرتونية،  والأعمال  وامل�صتندات  وامللفات  والبيانات  الأدبية  والأعمال 
توفري  البحث،   حمركات  توفري  لآخــر،  حا�صوب  جهاز  من  معني  بتن�صيق  امل�صتندات 
الفوتوغرافية  ال�صور  )تلقي(  وا�صتالم  طلب  من  امل�صتخدمني  لتمكني  البحث  من�صات 
وحتديث  �صيانة  الإلكرتونية،  والأعــمــال  وال�صور  والبيانات  والن�صو�ض  والفيديو 
ال�صري(  )الرقم  املرور  رقم  حماية  واأنظمة  والإنرتنت  باحلا�صوب  املتعلقة  الربامج 
)الرقم  املــرور  وكلمة  الإنرتنت  خماطر  من  والوقاية  والإنرتنت  احلا�صوب  ووقاية 
الديكور  وهند�صة  والبيئة  واجلــو  الفلك  علم  يف  املتعلقة  املعلومات  توفري  ال�صري(، 
للحا�صوب  الطرفية  والأجهزة  احلا�صوب  وبرامج  واحلوا�صيب  والتكنولوجيا  الداخلي 
والهند�صة  والهند�صة  اجليولوجيا  وعلم  للحا�صوب  الت�صغيلية  والأجــزاء  )امللحقات( 
املعمارية والبحوث الطبية وبحوث املنتجات والختبارات عرب النرتنت اأو عرب جهاز 
حا�صوب اآخر اأو �صبكات ات�صالت، تركيب )حتميل( برامج احلا�صوب و�صيانتها، توفري 
وبراجمه  احلا�صوب  بربامج  متعلقة  )تقنية(  فنية  معلومات  ي�صم  اإلكرتوين  موقع 
ا�صت�صارات  وخدمات  والتطبيقات  والربامج  الت�صغيلية  احلا�صوب  اأجــزاء  الت�صغيلية، 
البحث عن  التقني يف جمال  الدعم  باحلا�صوب، توفري  املتعلقة  ال�صت�صارات  ال�صبكات، 
العيوب وامل�صاكل وحلها املتعلقة باأجزاء احلا�صوب الت�صغيلية، برجمة احلا�صوب، نقل 
بيانات امل�صتندات من جهاز حا�صوب بتن�صيق معني لآخر،ا�صت�صافة املحتويات الرقمية 
عرب �صبكات حا�صوب عاملية و�صبكات ل�صلكية و�صبكات الت�صالت الإلكرتونية، توفري 
والن�صو�ض  املحتويات  )تلقي(  وا�صتالم  طلب  من  امل�صتخدمني  لتمكني  البحث  من�صات 
الأدبية  والأعمال  ال�صمعب�صرية  والأعمال  امل�صموعة  والأعمال  املرئية  والأعمال 
املوؤقت  ال�صتخدام  توفري  الإلكرتونية،  والأعــمــال  وامل�صتندات  وامللفات  والبيانات 
)النرتنت(  مبا�صرة  اخلط  على  والت�صهيالت  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�صوب  لربامج 
لتمكني امل�صتخدمني من الو�صول )الولوج( وتنزيل برامج احلا�صوب، توفري ال�صتخدام 
)تنتج(  تولد  التي  مبا�صرة  اخلط  على  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�صوب  لربامج  املوؤقت 
التطبيقات لربامج احلا�صوب امل�صممة بح�صب الطلب واملو�صى بها بناًء على ما يف�صله 
امل�صتخدم، مراقبة البيانات املحو�صبة واأنظمة احلا�صوب وال�صبكات لالأغرا�ض الأمنية، 
الربجميات كخدمة )الربجميات عند الطلب "SaaS"(  التي ت�صم الربامج امل�صتخدمة 
فيما يتعلق بخدمات الإ�صرتاكات يف املحتويات امل�صموعة والفيديوية والرقمية و�صراء 
املحتويات امل�صموعة والفيديوية والرقمية ملرة واحدة وبالتحديد متكني امل�صتخدمني 
من الدفع واإن�صاء املحتويات للبائع، خدمات الكمبيوتر وبالتحديد توفري اآلية ت�صفية 
نتائج البحث على الإنرتنت بف�صل املحتويات املرغوب فيها عن املواقع غري املرغوب فيها 
الإلكرتونية  املواقع  على  الوالدين  قبل  من  التحكم  وتوفري  )الالئقة(  املنا�صبة  وغري 
الوالدين  والتحكم من قبل  الإنرتنت  البحث على  املنا�صبة عن طريق  الإباحية وغري 

بر�صائل الربيد الإلكرتوين
يو�صف العالمة: العالمة هي عبارة KINDLE FREETIME مكتوبة بالأحرف 

الالتينية
الفئة : 42

ال�صرتاطات: ل يوجد 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف وزارة 
القت�صاد والتجارة اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه و ذلك خالل ثالثني 

يوما من تاريخ هذا الإعالن.
 ق�صم العالمات التجارية 

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/691   عقاري كلي          
�ىل �ملدعى عليهم/ 1 - زينت تاور للعقار�ت- موؤ�ش�شة فردية 2- زينت للتطوير �لعقاري 
�س.ذ.م.م 3- كرمي مرز� جاهدي بري جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد 
ح�شني ��شغر كا�شاين وميثله: �شعيد جمعة �شالح مبارك �لغيالين   قد �قام عليك 
وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�لدعوى  �عادة  )8.207.392 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب كما نعلمكم بقر�ر 
 2013/10/31 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملبينة.   للجل�شة  للمر�فعة 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.B.8 بالقاعة  ���س    11:00 �ل�شاعة 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                        �ىل �ملدعي عليه/ �لبد�ير �شتار لالن�شاء�ت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/13 �ل�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3631/2013/13
3632/2013/13
3629/2013/13
3633/2013/13

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
 �شوخبري �شينغ ماجنيت �شينغ

حممد قا�شم ف�شل كرمي
حممد فاروق حممد ظهري حممد

�ولد فريد مياه 

مبلغ �ملطالبة
47397 درهم + تذكرة �لعودة
20480 درهم + تذكرة �لعودة
30200 درهم + تذكرة �لعودة

27806 درهم + بدل تذكرة قدوم وعوده 

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/479  مدين جزئي                  
حمل  جمهول  ذ.م.م  و�ل�شالمة-  لالمن  �لقائد  �شركة   -  1  / عليه  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع( وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة    عزب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )7281.47 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بن�شبة  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�س   8.30 �ل�شاعة   2013/11/4 �مل��و�ف��ق  �لث���ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام. 
بالقاعة ch2.D.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 بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/696  مدين جزئي                  
�ىل �مل��دع��ى عليه / 1 - �ح��م��د ج���الل �حل��اي��ك جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود حجاج 
�ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �ق��ام  قد  �ب��وج��ري��دة    ع��زب 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره  )3608.96 دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف  بان  �شده 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بن�شبة  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثني �ملو�فق 2013/11/4 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2.D.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 بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عن  �ل��ي��وم  دب��ي  يف  �لنخلة  �أتالنت�س  منتجع  �أع��ل��ن 
جت��دي��د ع��ق��د رع��اي��ت��ه ب�����ش��ف��ت��ه �ل��ف��ن��دق �ل��ر���ش��م��ي 
با�شتعد�ده  للجولف  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  لبطولة 
�ل��ب��ط��ول��ة، �شمن  60 لع����ب يف  �أب�����رز  لح��ت�����ش��ان 
جولت �ل��دوري �لأوروب��ي و�ل�شباق �إىل دبي، و�لتي 
دولر  ماليني   8 �إىل  �ملالية  جو�ئزها  قيمة  ت�شل 

�أمريكي.
 14 �خلمي�س  ي��وم��ي  ب��ني  �مل�شابقة  دب��ي  وحتت�شن 
�أر���س ملعب  2013 على  17 نوفمرب  �لأح��د  �إىل 
جم��م��ع ع��ق��ار�ت ج��م��ري� ل��ل��ج��ول��ف. وت��ع��د ه���ذه هي 
�ل�شنة �خلام�شة على �لتو�يل لل�شر�كة بني �لبطولة 
موقعه  خ��الل  م��ن  �لأخ���ري  �شيقوم  �ل���ذي  و�ملنتجع 
�ل��ر�ئ��د جم���دد�ً ب��دع��م ري��ا���ش��ة �جل��ول��ف يف �ل��دول��ة 

وترويجها للزو�ر �لدوليني. 
�لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لرئي�س   ، زع��ل��وف  ���ش��ريج  وق���ال 
��شتمتعنا  لقد  دب���ي:  يف  �لنخلة  �أت��الن��ت�����س  ملنتجع 
�لعاملية  دبي  مو�نئ  بطولة  مع  �لناجحة  ب�شر�كتنا 
�لعام  يف  دب��ي  �إىل  �ل�شباق  �ن��ط��الق  منذ  للجولف 
2009 ونفخر باأن نكون �لفندق �لر�شمي للبطولة 

لل�شنة �خلام�شة على �لتو�يل . 
م�شو�ر  يف  �خلتامية  �جل��ول��ة  باعتبارها  و�أ���ش��اف: 
�لعاملية  دب��ي  مو�نئ  بطولة  ف��اإن   ، دب��ي  �إىل  �ل�شباق 
�خلا�شة  �لريا�شية  �لأح����د�ث  �أك���رب  ه��ي  للجولف 
باجلولف �شنوياً وتو��شل هذه �لبطولة ��شتقطابها 
لأ�شهر �لأ�شماء يف عامل �لريا�شة. ون�شعد باحت�شاننا 
جولف  باحتفال  لال�شتمتاع  وعائالتهم  لالعبني 
وف��ر���ش��ة لال�شتمتاع  �ل��ك��ل��م��ة  م��ع��ن��ى  ب��ك��ل  ري��ا���ش��ي 

باإقامة وجتارب ترفيه ر�ئدة عاملياً .
وب��الإ���ش��اف��ة �إىل �ح��ت�����ش��ان �ل��الع��ب��ني وع��ائ��الت��ه��م، 
�لوعي  لرفع  �مل��ب��ادر�ت  من  ب�شل�شلة  �أتالنت�س  يقوم 

جتاه �لبطولة وتعزيز ن�شاطاتها من خالل �لعديد 
من �لفعاليات و�مل�شابقات و�ل�شحوبات.

ويعقد �لالعب �لأوروبي �ملحرتف جويل �شجوهومل 
�لثانية  �لن�شخة  �أتالنت�س،  لفندق  �شفري �جلولف   ،

من ري�س تو �أتالنت�س يوم �لثنني، 4 نوفمرب. 
وع��م��الء   VIP ���ش��ي��وف  �مل��ت��ن��اف�����ش��ون  و�شيت�شمن 
ملنتجع �أتالنت�س و�لذين �شيتناف�شون للح�شول على 
بطولة  حل�شور  مكان  �شمنها  من  ح�شرية  جو�ئز 
م��و�ن��ىء  ب��ط��ول��ة  و�ل���ه���و�ة يف  رول��ك�����س للمحرتفني 
ف��اخ��رة يف منتجع  و�إق���ام���ة  للجولف  �ل��ع��امل��ي��ة  دب���ي 
دبي  مو�نىء  بطولة  �إىل  �شيافة  وتذ�كر  �أتالنت�س 
�لعاملية للجولف وحقيبة جلدية ر�شمية من بطولة 
 60 مو�نىء دبي �لعاملية للجولف موقعة من قبل 
�لذي يحرز دخول من �شربة  �لأول  وللفائز  لعباً 
 BMW 3 Series و�حدة �شيح�شل على �شيارة
مقدمة من مركز �خلليج �لعربي �مليكانيكي   GT

 .AGMC
وقال نيك تار�ت ، مدير �لدوري �لأوروبي �لدويل - 
مكتب دبي: �إن �لتعاقد مع منتجع �أتالنت�س �لنخلة 
باأن يكون �لفندق �لر�شمي هو خيار �شائع لالعبني 
�ل��ب��اح��ث��ني ع���ن �مل��ن��اف�����ش��ة يف ب��ط��ول��ة م���و�ن���ىء دب��ي 
لق�شائها  �إج���ازة  على  و�حل�شول  للجولف  �لعاملية 

مع �لعائلة .
�أتالنت�س  م��ع  وط��ي��دة  ع��الق��ة  بنينا  لقد  و�أ����ش���اف: 
2009 و�ليوم �أ�شبح  منذ �فتتاح �مل�شابقة يف �لعام 
وبينما  �لبطولة.  ه��ذه  �شركاء  �أب��رز  �أح��د  �أتالنت�س 
وم�شاركة  �للقب  على  للح�شول  �لالعبون  يتناف�س 
 ،The Race to Dubai Bonus Pool
م���ن �مل��م��ك��ن �ل���ش��ت��م��ت��اع ب��ال��ع��دي��د م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لرتفيهية يف �ملنتجع مثل خليج �لدلفني ومدينة 
�أكو�فنت�شر �ملائية وحو�س �أ�شماك �حلجر�ت �ملفقودة 

لتكون جتربة مثالية للجميع .

•• العني- الفجر: 

بطولة  يف  �لقوية  نتائجه  �لنيجريي  �ملنتخب  تابع 
عقبة  وتخطى   2013 �لإم����ار�ت  للنا�شئني  �ل��ع��امل 
�لبطولة  من  �لنهائي  ثمن  يف   1-4 �ي��ر�ن  منتخب 
�أول من �أم�س على ملعب خليفة بن ز�يد بنادي �لعني 
. و�شجل �أهد�ف �لن�شور �شامويل �أوكون و�إيهينات�شو 
هدف  �ح��رز  بينما   ، يحيى  ومو�شى  حممد  ومو�شى 
�ي�����ر�ن ع��ل��ي غ���ول���ي���ز�ده ، م���ا ���ش��م��ح ب��ت��اأه��ل �ملنتخب 
�لنيجريي �إىل �لدور ربع �لنهائي للمرة �لتا�شعة يف 
تاريخه .  وبعد بد�ية غري جيدة من �لطرفني ، جنح 
منتخب �لن�شور يف �فتتاح �لت�شجيل بحلول �لدقيقة 
23 بعد جمهود فردي مميز من مو�شى يحيى �لذي 
�إىل  �أر�شية  دخل منطقة �جل��ز�ء ومرر كرة عر�شية 
�أوكون �لذي �شجل من ز�وية �شيقة يف �ملرمى ليفتتح 
�رتفعت  فقط  دقيقتني  وب��ع��د  �ل��ل��ق��اء.  يف  �لت�شجيل 
تايوو  من  مميز  جمهود  بعد   ، هدفني  �إىل  �لنتيجة 
�أوونيي �لذي يتقدم د�خل �ملنطقة وميرر كرة عر�شية 
�إىل �لالعب كيليت�شي �لقادم من �خللف و�لذي ي�شدد 
كرة قوية من على حافة �ملنطقة وي�شجل على ي�شار 
�حل���ار����س �لإي������ر�ين م��ه��دي �أم��ي��ن��ي. وك����اد �ملنتخب 
بعدما   33 �لدقيقة  �ل��ف��ارق يف  يقّل�س  �أن  �لإي���ر�ين 
�خرتق ر�شا جعفري منطقة �جلز�ء و�شدد كرة قوية 
وقبل  �ألمبا�شو.  ديلي  �لنيجريي  �حل��ار���س  �أبعدها 
�ملنتخب  �أ�شاف  دقائق،  بثالث  �لأول  �ل�شوط  نهاية 
�لثالث عن طريق مو�شى حممد  �لهدف  �لنيجريي 
�لذي ��شتفاد من خطاأ دفاعي من م�شطفى ها�شمي 
ي����ر�وغ كميل ح���ق���ز�ده وي�����ش��ج��ل ع��ل��ى ميني  �أن  ق��ب��ل 
بتقدمي  �لأول  �ل�����ش��وط  لينتهي  �لإي����ر�ين  �حل��ار���س 
مريح لنيجرييا بثالثية نظيفة. ويف �ل�شوط �لثاين، 
حاول �ملنتخب �لإير�ين �لتقدم �إىل �لأمام بحثاً عن 

هدف تقلي�س �لفارق ولكن �ملنتخب �لنيجريي �شجل 
ع��ن ط��ري��ق مو�شى   76 �لدقيقة  �ل��ر�ب��ع يف  �ل��ه��دف 
25 ياردة ور�وغ قبل  يحيى بعدما تقدم بالكرة من 
�أن يطلق ت�شديدة غريت �جتاهها عرب �أحد �ملد�فعني 
�أميني.  م��ه��دي  �حل��ار���س  ي�شار  على  �مل��رم��ى  لتدخل 
وقبل نهاية �للقاء ب�شت دقائق، قّل�س منتخب �ير�ن 
ت�شديدة  و�أطلق  بالكرة  عليتقدم  طريق  عن  �لفارق 
�ليمنى  �لعليا  �لز�وية  على  �ملنطقة  خ��ارج  من  قوية 
مل��رم��ى �حل���ار����س �ل��ن��ي��ج��ريي ل��ي��ن��ت��ه��ي �ل��ل��ق��اء ب��ف��وز 
و�أكد مدرب  عري�س ملنتخب نيجرييا بنتيجة 1-4. 
�ملبار�ة  بعد  �ي��ر�ن علي دو�شتمري يف موؤمتر �شحفي 
ب��اأن  ت��وؤك��د  �ل��ق��دم جتعله  ك��رة  �لكبرية يف  �أن خربته 
ت�شري   ، �ي��ر�ن  �لنيجريي يف مبار�ة  �لفريق  م�شتوى 
�إىل �أن �أعمارهم فوق �ل�شن �مل�شموح بها يف �لبطولة. 
و�أ�شاف : �إذ� مت جتاوز قانون فيفا �أو مل يتم جتاوزه 
، فاإنني �أبارك لهم بلوغهم �لدور ربع �لنهائي ، وهذ� 
�ملنتخب �شيمثل نو�ة مهمة للمنتخب �لوطني �لأول 

لكرة �لقدم يف نيجرييا.  ودعا مدرب نيجرييا ، مانو 
غاربا ، مدرب �ير�ن �إىل تقدمي �لثبات �أعمار لعبي 
قامو�  �ملنتخب  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ني  �إن  وق���ال   ، نيجرييا 
�لت�شوير  طريق  عن  �ملنتخب  لعبي  جميع  بفح�س 
�ملغناطي�شي قبل م�شاركتهم يف �لبطولة . و�أو�شح �أن 
فريقه ظهر ب�شكل ممتاز يف �لبطولة وخالل �ملبار�ة 
، فكان  �لتقدير  �لذي ي�شتحق  �مل�شتوى �جليد  وقدم 
�لفوز �لالفت على �ير�ن وحجز مقعد يف �لدور �ملقبل 
من �ملناف�شة بدوره �أكد دو�شتمري �أن لعبي فريقه ل 
ميتلكون �خلربة �ملنا�شبة ملقارعة �ملنتخبات �لأخرى 
لبلوغ  �لوقت  بع�س  �إىل  بحاجة  وه��م   ، �ملونديال  يف 
درجة �جلاهزية �لتي ت�شاعدهم على �لأد�ء �لقوي ، 
ت�شحيح  �شنعمل على   : و�أ�شاف  �لنت�شار�ت.  جللب 
بت�شويب   ، �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  خ���الل  �ل��ف��ري��ق  �أو����ش���اع 
�لأخطاء �لتي ر�فقت �ملنتخب يف مونديال �لنا�شئني 
�ل�شرب  وينبغي   ، �لتدريبية �جليدة  �لرب�مج  وو�شع 

على �لالعبني �ل�شغار.

عبداهلل بن حممد

متنينا اأن ي�ساحب النجاح التنظيمي للمونديال تاأهل منتخبنا ولكن!

متطوع من تكاتف يدعمون �سباق جائزة الحتاد للطريان الكربى   500

ب��ن حممد بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �أ���ش��اد 
�إد�رة  �آل نهيان، رئي�س جمل�س  خالد 
ن�����ادي �ل���ع���ني ل���ك���رة �ل���ق���دم ب��اجل��ه��د 
�ل��ك��ب��ري و�ل��ع��م��ل �ل�����دءوب �مل��ت��و����ش��ل 
�لعليا  �ملحلية  �للجنة  به  �لذي تقوم 
حتت  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  لبطولة  �ملنظمة 
17 �شنة �لإمار�ت 2103 و�لهتمام 
�ل�شيخ  معايل  يوليه  �ل��ذي  �ملتعاظم 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �لثقافة 
رئي�س �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب 
و�ل���ري���ا����ش���ة رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا 
�للجنة  و�أع�����ش��اء  للبطولة  �ملنظمة 
�مل��ن��ظ��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا وج��م��ي��ع روؤو�����ش����اء 
�لعاملة  �ل��ل��ج��ان  و�أع�����ش��اء  وم�����در�ء 
هذ�  ت�شت�شيف  �لتي  �ل�شتة  �مل��دن  يف 
�حلدث �لعاملي �لكبري. وقال �إن �لكل 
تخرج  �أن  �أج���ل  م��ن  و�أع��ط��ى  �جتهد 
لدولة  م�شرفة  �لتنظيمية  �ل�شورة 
�لإمار�ت مما يرفع من �شمعتها بني 
وتلك  �لبطولة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �ل���دول 
�لتي تتابعها من على �لبعد لفتاً �إىل 
�لتحتية  �لبنية  متلك  �لإم����ار�ت  �أن 
�ل����ت����ي ت�������ش���اع���ده���ا ع���ل���ى �ل��ت�����ش��دى 
ومتلك  ع��امل��ي��ة  ب��ط��ول��ة  �أي  لتنظيم 
كو�درها �خلربة �لكافية �لتي تعينها 
يف  قبل  م��ن  ح��دث  كما  �لنجاح  على 
ب��ط��ول��ة م��ون��دي��ال �ل�����ش��ب��اب 2003 
�لتي  �لعامل  �أبطال  �لأندية  وبطولة 
 2009 عامي  �لإم���ار�ت يف  نظمتها 
عبد�هلل  �ل�شيخ  �أثنى  .كما  و2010 
�حلا�شد  �جلماهريي  �حل�شور  على 
�ملجموعة  مباريات  به  متيزت  �ل��ذي 
�ل�������ش���اد����ش���ة مب��ج��م��وع��ة �ل���ع���ني مم��ا 
وق��ال:  �ل��ع��م��ل.  لنجاح  م��وؤ���ش��ر�ً  يعد 

ه���ذ�  ي�����ش��اح��ب  �أن  ن��ت��م��ن��ى  ك���ن���ا 
تاأهل  �ل��ر�ئ��ع  �لتنظيمي  �لنجاح 
متقدمة  م��ر�ح��ل  �إىل  منتخبنا 
م��ن �ل��ب��ط��ول��ة ول��ك��ن ه���ذ� م��ا مل 
يحدث �آملني �أن يحالفه �لتوفيق 

و�لنجاح يف �ملر�ت �ملقبلة .

ر�ــصــحــهــا لحـــتـــالل املــركــز 
الأول يف التنظيم

ـــــي: ل  ـــــاع ـــــرف طـــــــالل ال
املحلية  للجنة  مالحظات 
لـــلـــمـــونـــديـــال عـــلـــى عــمــل 

جمموعة العني
ع�����رب ط������الل �ل����رف����اع����ي م���دي���ر 
�ملحلية  �للجنة  يف  �ل��ربوت��وك��ول 
�شنة   17 حت���ت  �ل���ع���امل  ل���ك���اأ����س 
�شعادته  ع��ن   2013 �لإم������ار�ت 
مب�����ش��ت��وى �ل��ت��ن��ظ��ي��م و�حل�����ش��ور 
مل��ب��اري��ات جمموعة  �جل��م��اه��ريي 
�ل��ع��ني يف م��ون��دي��ال �ل��ن��ا���ش��ئ��ني ، 

�إىل  �أدى  �ملتميز  �مل�شتوى  �إن  وق���ال: 
جن���اح لف���ت ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ف��ن��ي ، 
�إىل جانب �حلر�س من �لعاملني يف 
�ل�شيوف  ��شتقبال  ع��ل��ى  �مل��ج��م��وع��ة 
لتحقيق  �ملالئمة  �ل��ظ��روف  وتهيئة 
وهذ�   ، �لنجاح  �لكاملة من  �لعالمة 
�لأمر يت�شق مع طبيعة �جلهود �لتي 
ب��ذل��ت م���ن ج��م��ي��ع �ل��ل��ج��ان لإظ��ه��ار 
�ل�������ش���ورة �مل�����ش��رف��ة ع���ن �ل����دول����ة يف 
�ل��ن��ج��اح �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي و�جل��م��اه��ريي 

للحدث �لريا�شي �لكبري .
�لعني  جمموعة  �أن  �ل��رف��اع��ي  و�أك���د 
ب����ات����ت م���ر����ش���ح���ة ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى 

�لتنظيمي  �مل�شتوى  يف  �لأول  �مل��رك��ز 
بف�شل   ، �لنا�شئني  م��ون��دي��ال  خ��الل 
�مل��ع��ط��ي��ات �جل��ي��دة �مل��ت��و�ف��رة وحجم 
�ل���ع���م���ل �ل���ك���ب���ري م�����ن ق���ب���ل ج��م��ي��ع 
�للجان ، ما �أدى �إىل جناح كبري بد� 
و��شحاً خالل جميع مباريات �لدور 
�ل��دور  وم��ب��ار�ة  �لبطولة  م��ن  �لأول 
و�ي��ر�ن  نيجرييا  ب��ني  �لنهائي  ثمن 
، و�أي�������ش���ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �حل�����ش��ور 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �حلا�شد  �جلماهريي 
لي�شت  ل��ل��م��ون��دي��ال  �ملحلية  �للجنة 
على  ت���ذك���ر  م���الح���ظ���ات  �أي  ل��دي��ه��ا 
ع��م��ل جم��م��وع��ة �ل��ع��ني ، وت���رى ب��اأن 
�ملناف�شة  يف  للغاية  ق��وي��ة  حظوظها 

تطبيق  بف�شل   ، �لأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى 
�لعنا�شر  وتقدمي  �ملطلوبة  �ملعايري 
�لتي قدمت �شورة ممتازة من �لعمل 
�مل��ع��اي��ري  لتطبيق  و�ل��دق��ي��ق  �مل��ن��ظ��م 
�أن  �إىل  �ل��رف��اع��ي  �مل��ط��ل��وب��ة .و�أ����ش���ار 
�لكبري  �ل��ع��امل��ي  ����ش��ت�����ش��اف��ة �حل����دث 
ي��وؤك��د ق��در�ت��ه��ا �ملمتازة   ، �ل��دول��ة  يف 
�لريا�شية  �ل��ت��ط��ور�ت  م��و�ك��ب��ة  على 
ومناف�شة   ، �لقوية  �شورتها  وتقدمي 
بف�شل   ، �لتنظيم  �لكربى يف  �ل��دول 
�لر�شيدة  �لقيادة  من  �لكبري  �لدعم 
و�لكفاء�ت  �لقوية  �لتحتية  �لبنية  و 
ف�شهدنا   ، �مل���و�ط���ن���ني  م���ن  �جل���ي���دة 
�ل��ع��ن��ا���ش��ر �مل���و�ط���ن���ة م����ن �ل���رج���ال 

لعك�س  عاليٍة  بهمٍة  يعملون  و�لن�شاء 
�ل�شورة �مل�شرفة عن �لدولة .

اأمينو مايجاري
�إذ�  ي��خ��ي��ف��ن��ا  �ل����رب�زي����ل ل  م��ن��ت��خ��ب 

و�جهناه و�مليد�ن هو �لفي�شل
لكرة  �لنيجريي  �لحت��اد  رئي�س  �أك��د 
�لقدم ، �أمينو مايجاري ، �أن منتخب 
ب�����الده ل ي��خ�����ش��ى م��و�ج��ه��ة ن��ظ��ريه 
�لنا�شئني  م��ون��دي��ال  يف  �ل���رب�زي���ل���ي 
�لقرعة  كانت  ح��ال  ، يف  �ل��ق��دم  لكرة 
 ، �مل��ق��ب��ل��ة  �مل��رح��ل��ة  يف  و�شعتهما  ف��د 
م�شري�ً �إىل �أن منتخب بالده ميتلك 
�لفوز  على  ت�شاعده  �ل��ت��ي  �لعنا�شر 
و�أن �مل�����ش��ت��وى �ل��ف��ن��ي ل��الع��ب��ني ك��ان 
لتعزيز   ، �ملا�شية  �ملباريات  يف  جيد�ً 
ثقة �ملنتخب يف �لفوز باللقب للمرة 
�ل��ر�ب��ع��ة يف ت��اري��خ��ه .وق����ال :�أع��ت��ق��د 
مب�شتوى  ك���ان  �ل��ف��ن��ي  �مل�����ش��ت��وى  �أن 
و�أث��ب��ت   ، �لبطولة  خ��الل  �ل��ت��وق��ع��ات 
�لكثري  لديهم  �أن  �ل��الع��ب��ني  جميع 
ليتحفو� به �جلماهري �لغفرية �لتي 
، و�لرب�زيل ل  �شاندتهم يف �ملباريات 
وتو�جهنا  م��ع��اً  �شعدما  �إذ�  تخيفنا 
�أن  و�أع��ت��ق��د  �لنهائي،  قبل  �ل���دور  يف 
�مل���ي���د�ن وح����ده ه��و م��ن �شيف�شل يف 
وثقتي  ح��دث��ت،  �إذ�  بيننا  �مل��و�ج��ه��ة 
�لنتائج  ملتابعة  �ل��الع��ب��ني  يف  ك��ب��رية 

�جليدة يف �لبطولة .
�أم�س خالل  �أول من  و�أكد مايجاري 
ب���الده مع  ح�����ش��وره م��ب��ار�ة منتخب 
�ي�����ر�ن ���ش��م��ن �ل�����دور ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي 
قائاًل : نيجرييا �أثبتت قدرتها على 
�ملناف�شة بقوة مع �ملنتخبات �لأخرى 
�لأد�ء  خ�����الل  م����ن   ، �ل���ب���ط���ول���ة  يف 

�لقوي و�لنتائج �جليدة يف �ملجموعة 
ثمن  �ل���دور  مرحلة  ويف   ، �ل�شاد�شة 
�لأم��ور  مت�شي  �أن  ونتمنى  �لنهائي 
�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  ن��ح��و ج��ي��د يف  ع��ل��ى 
لتحقيق تطلعات �جلمهور �لريا�شي 
�أن �نت�شار�ت  يف نيجرييا ، خ�شو�شاً 
�ملنتخب باتت تت�شدر �ملجال�س هناك 
و�أو�شح مياجري   . و��شع  على نطاق 
�إي����زك  �مل���ه���اج���م  ع�����ودة  �ح���ت���م���ال  �أن 
�لبطولة  يف  �ملنتخب  م��ع  للم�شاركة 
تتوقف على تقرير طبيب �ملنتخب ، 
بعد حت�شن و�شعه �ل�شحي ، ونتمنى 
�لالعبني  بقية  مع  �أن يكون حا�شر�ً 
ل���ل���دف���اع ع����ن ط���م���وح���ات �مل��ن��ت��خ��ب 
يف �ل��ب��ط��ول��ة . وق����ال م��اي��ج��اري �إن��ه 
ل ي�����ش��ت��ط��ي��ع �حل���ك���م ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
�مل��ن��ت��خ��ب �لإم�����ار�ت�����ي ب��ع��د خ��روج��ه 
�لبطولة  يف  �ملجموعات  مرحلة  من 
، ب�����ش��ب��ب ع����دم مت��ك��ن��ه م���ن م��ت��اب��ع��ة 
مبارياته خالل �ملناف�شة ، و�أكد �أنه ل 
لبلوغ  منتخب  �أي  تر�شيح  �إىل  مييل 
وي��رى  �لبطولة  يف  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 
للمنتخبني  �شتكون  �لدرجة  هذه  �أن 

�لأف�شل يف �ملناف�شة .

يف  وجيان  عبدالرحمن  اأولد 
املونديال 

ح��ر���س لع��ب��و �ل��ع��ني ع��م��ر وحممد 
وخ�����ال�����د ع���ب���د�ل���رح���م���ن و�مل���ه���اج���م 
، على ح�شور  �أ�شامو�ه جيان  �لغاين 
�لأول  �أم�س  ونيجرييا  �ي��ر�ن  مبار�ة 
ع��ل��ى ����ش��ت��اد خليفة ب��ن ز�ي���د ب��ن��ادي 
�ل��ع��ني يف �ل����دور ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي من 
مونديال �لنا�شئني �لإمار�ت 2013 
.و����ش��ت��م��ت��ع لع��ب��و �ل��ع��ني ب���الأج���و�ء 

�ل���ر�ئ���ع���ة يف �مل���و�ج���ه���ة �مل���ث���رية بني 
�عجابهم  ع��ن  وع����ربو�   ، �مل��ن��ت��خ��ب��ني 
بامل�شتوى �لفني لالعبني ، خ�شو�شا 
ن�����ش��ور جن���ريي���ا .و����ش��ت��ط��ل��ع م��وق��ع 
�لحت�����اد �ل�����دويل ل��ك��رة �ل���ق���دم فيفا 
�لالعب جيان حول ر�أيه يف �لبطولة 
و�ل��ن��ج��وم �ل��ذي��ن ب���رزو� يف �مل��ب��اري��ات 
�مل��ا���ش��ي��ة م���ن م��رح��ل��ة �مل��ج��م��وع��ات 
و�لدور ثمن �لنهائي و�شارع م�شوؤولو 
�للجان �ملختلفة يف فيفا �إىل �إلتقاط 
 ، �ل�شور �لتذكارية مع لعبي �لعني 
عمر  �لعيناوي  �لنجم  مع  خ�شو�شا 
عبد�لرحمن و�لغاين �أ�شامو�ه جيان 

جامعة الإمارات تعزز احل�صور 
اجلماهريي يف جمموعة العني

�م���ت���دح���ت ف���رح���ة ع���ب���د�ل���رح���م���ن ، 
جامعة  طالبات  دخ��ول  على  �مل�شرفة 
ز�يد  بن  خليفة  ��شتاد  �إىل  �لإم���ار�ت 
حل�شور  �لأول  �أم�����س  �ل��ع��ني  ب��ن��ادي 

م����ب����ار�ة �ل������دور ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي بني 
�لتقدير   ، �ي��ر�ن ونيجرييا  منتخبي 
�أع�شاء  م��ن  ب��ه  قوبلن  �ل��ذي  �لكبري 
 ، �لنا�شئني  مب��ون��دي��ال  �ل��ع��ني  جلنة 
طالبة   42 نحو  ح�شور  �أن  و�أك���دت 
�لإم���ار�ت كان عبارة عن  من جامعة 
دعم  يف  �جل��ام��ع��ة  قبل  م��ن  م�شاركة 
�ل��ب��ط��ول��ة يف  �ل����ذي حققته  �ل��ن��ج��اح 
�أن  �إىل  .و�أ�����ش����ارت  �ل��ع��ني  جم��م��وع��ة 
�لريا�شية  �لأن�شطة  تدعم  �جلامعة 
�لطلبة و�لطالبات  و�لثقافية وحتث 
على �مل�شاركة يف �لأحد�ث �لريا�شية 
�لتي توؤدي �إىل تعزيز �لقدر�ت وتنمي 
ع��ل��ى تعزيز  ، وت�����ش��اع��ده��م  �مل���ه���ار�ت 
�لتح�شيل �لعلمي من خالل جت�شيد 
فكرة �جل�شم �ل�شليم يف �لعقل �ل�شليم 
�جلامعة  طالبات  �أن  ف��رح��ة  و�أك���دت 
��شتاد  �لر�ئعة يف  بالأجو�ء  ��شتمتعن 
خليفة بن ز�يد ، من خالل �لت�شجيع 
 ، و�ي��ر�ن  �ملثايل جلمهوري نيجرييا 

•• ابوظبي- الفجر:

�لربنامج  تكاتف  م��ن  متطوعاً   500 ي�شارك 
�شباق  فعاليات  يف  �لجتماعي  للتطوع  �لوطني 
للفورمول1  �لكربى  للطري�ن  �لحت��اد  جائزة 
�إح����دى �أك���رب �لن�����ش��ط��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف �ل��ع��امل، 

و�لتي ُتقام فعالياتها حالياً يف �أبوظبي.
و ق���ال���ت �ل�����ش��ي��دة م��ي��ث��اء �حل��ب�����ش��ي �ل��رئ��ي�����س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ل���رب�م���ج يف م��وؤ���ش�����ش��ة �لإم�������ار�ت 
م�شاركة  للغاية  �ل�شروري  من  �ل�شباب  لتنمية 
�ملتطوعني يف �لفعاليات �لريا�شية �لتي ُتقام يف 
��شرت�تيجية  �شياق  تاأتي يف  �لدولة فهي  �أنحاء 
�ل�شباب  ت�شجيع  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  تكاتف  ب��رن��ام��ج 
على �لتطوع و��شتثمار �وقاتهم يف �أن�شطة ُتنمي 

م�شوؤولياتهم جتاه �ملجتمع. 
و�شيلعب �ملتطوعون خالل م�شاركتهم يف �شباق 
دور�ً  �لفورمول1  ل��ل��ط��ري�ن  �لحت�����اد  ج���ائ���زة 
بالعديد من  �لقيام  عليه  يرتتب  وهاماً  حيوياً 
�ملهام و�مل�شوؤوليات مبا فيها �ل�شيافة و�لرتحيب 
�ل�شباق  �أماكن وحلبة  �إىل  باحل�شور و�إر�شادهم 
�إىل ج��ان��ب ت��وف��ري دع��م للعديد م��ن �خل��دم��ات 
�لأخ����رى وم��ن��ه��ا �له��ت��م��ام ب���ذوي �لح��ت��ي��اج��ات 
�خلا�شة وتعريف �شيوف �لبطولة من خمتلف 
ُم�شرق  ح�شاري  وجه  ذ�ت  بدولة  �لعامل  �أنحاء 
مثل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة باعتبارهم 
�شيار�ت  ق��ي��ادة  و  �لبطولة  ه��ذه  يف  لها  �شفر�ء 
�ل�شيافة.  وُيعد �شباق �لفومول1 �شباقاً دولياً 
ل��ل�����ش��ي��ار�ت ُي��ق��ام ���ش��ن��وي��اً يف �ل��ع��دي��د م��ن ب��ل��د�ن 

�لعامل مبا فيها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
وي�شتقطب هذ� �حلدث �لبارز زو�ر من خمتلف 
�أنحاء �لعامل للدولة �ملُ�شيفة.  ومن جهته قال 
�أحمد �حلمادي �أحد �ملتطوعني يف تكاتف تتيح 
لنا �مل�شاركة يف مثل هذه �لفعالية �إمكانية تطوير 
فر�شة  تُعد  �أنها  كما  مهار�تنا  و�شقل  قدر�تنا 
حقيقية للتعرف على ثقافات جديدة وذلك من 
خالل �لتفاعل مع ح�شور �لبطولة من خمتلف 
�أنحاء �لعامل و دورنا يف هذه �لبطولة �شروري 
جهة  من  �ملُ�شرق  �حل�شاري  �لوجه  يعك�س  فهو 
و�مل�شوؤولية  �لوطني  بالنتماء  �حل�����س  وُينمي 

�لجتماعية جتاه جمتمعنا �ملحلي.
وت�شمل �ملهام �لتي �شيقوم متطوعو� تكاتف بها 
�لحتاد  �شباق جائزة  دعم  م�شاركتهم يف  خالل 

عملية  تنظيم  �أي�����ش��اً  �لفورمول1  ل��ل��ط��ري�ن 
وتقدمي  �ل���زو�ر  كبار  ومر�فقة  �مل�شجعني  نقل 
جانب  �إىل  �لإع�����الم  و���ش��ائ��ل  ملمثلي  �مل�����ش��اع��دة 

�شمان �شري �لعمليات ب�شهولة وي�شر. 
وك���م���ا يف �لع�������و�م �ل�����ش��اب��ق��ة ف��ق��د مت �إخ��ت��ي��ار 
�ملتطوعني من خالل موقع برنامج تكاتف على 
�شبكة �لنرتنت وحمالت لأ�شتقطاب �ملتطوعني 
�لذي  �ملتطوعون  �شيلعب  و  �لدولة  يف جامعات 
ه���ام���اً يف  �ل��ب��ط��ول��ة دور�ً  ي�����ش��ارك��ون ح��ال��ي��اً يف 
�ل�����ش����ر�ف ع��ل��ى ح�����ش��ن ت��ن��ظ��ي��م ���ش��ب��اق ج��ائ��زة 
�لحتاد للطري�ن للفورمول1 و ذلك من خالل 
�ل��ت��اأك��د م��ن ���ش��الم��ة �جل��م��اه��ري �أث��ن��اء �ل�شباق 
و�ل�شتمتاع مب�شاهدتهم لأكرب حدث ريا�شي يف 

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

�لريا�شية  �شالته  يف  �لريا�شي  مليحة  ن��ادي  ��شتقبل 
وفد� من �ملعاقني مبدينة �ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية 
خالل  م��ن  معاقا  خم�شون  �شم  �لو�شطى  �ملنطقة  ف��رع 

برنامج �ليوم �ملفتوح.
بر�مج  �إط���ار  يف  �ملفتوح  �لريا�شي  �للقاء  تنظيم  وي��اأت��ي 
�ملجتمع  يف  �ملعاقني  لدمج  �لر�مية  �ملجتمعية  �خلدمة 
�ملحلي و��شتمل �لربنامج على فعاليات ريا�شية وتر�ثية 

و�ألعاب ترفيهية وثقافية .

متثلت  �لريا�شية  �لن�شطة  من  ع��دد�  �ملعاقون  وم��ار���س 
�إ�شر�ف  حتت  �لريا�شية  �ل�شالة  يف  �أقيمت  مناف�شات  يف 
�ل��ك��اب��نت ع��ب��د �ل���ه���ادي وم����ز�ول����ة ل��ع��ب��ة �ل��ري�����ش��ة حتت 
�إ�شر�ف �لكابنت عامر عالوة على �إجر�ء بع�س �حلركات 

�لريا�شية و�ألعاب �لذكاء .
من  ل��ع��دد  ح��ر  مر�شم  فعاليات  تنفيذ  �ل��ربن��ام��ج  و���ش��م 
�لطالبات كما كانت هنالك فقر�ت غنائية و�نا�شيد لبع�س 

طالب وطالبات مدينة �ل�شارقة للخدمات �لن�شانية .

�ل��ط��الب خ��الل ممار�شتهم  ت��ك��رمي  �ل��ي��وم مت  نهاية  ويف 
�لن�شطة �ملختلفة كما مت توزيع �لدروع .

�لتي  �لفعاليات  م��ن  �آخ��ر  ع��دد�  �ملفتوح  �ل��ي��وم  وت�شمن   
تقدمت  �ملفتوح  �ليوم  نهاية  ويف  �مل�شاركون  معها  تفاعل 
م��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة ل��ل��خ��دم��ات �لإن�����ش��ان��ي��ة ف���رع �ملنطقة 
مليحه  ن��ادي  لإد�رة  �جل��زي��ل  بال�شكر  بالذيد  �لو�شطى 
�ل���ث���ق���ايف �ل��ري��ا���ش��ي ل��رع��اي��ت��ن��ا ل���ه���ذ� �ل���ي���وم ول��دع��م��ه��ا 

�لالحمدود لأبنائنا من ذوي �لإعاقة.

نادي مليحه ي�ست�سيف 50 معاقًا من فرع املنطقة الو�سطى 
ملدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية يف يوم ريا�سي مفتوح 

اأتالنت�س النخلة يف دبي يدخل يف �سراكة مع بطولة موانئ 
دبي العاملية للجولف لل�سنة اخلام�سة على التوايل

يف الدور ثمن النهائي من مونديال النا�صئني 

منتخب نيجرييا يتغلب على اإيران برباعية ويبلغ ربع النهائي 
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بال�شر�كة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  ل��الأل��ع��اب  �ل��ع��ني  ن���ادي  نظم 
�لأل��ع��اب  م��ه��رج��ان  للتعليم،  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  م��ع 
�لنادي  ب�شالة  �لأول  �أم�����س  ي��وم  �شباح  �جلماعية، 
منهجية  تغيري  يف  للم�شاهمة  �شعياً  �ل��ق��ط��ارة،  يف 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ري��ا���ش��ي ب���ال���دول���ة، ع��ل��ى �ع��ت��ب��ار �ن 
�مل����د�ر�����س ن��ق��ط��ة �لن���ط���الق �حل��ق��ي��ق��ي��ة و�لأ����ش���ا����س 
�ملتني لكافة �مل�شاريع �مل�شتقبلية، على كافة �ل�شعد، 
وتر�شيخاً ملفهوم �ل�شر�كة يف �إعد�د �لأبطال ما بني 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�لأندية حتت مظلة �لحتاد�ت 
بالعنا�شر  �لوطنية  �ملنتخبات  ل��دع��م  �ل��ري��ا���ش��ي��ة، 

�ملتميزة من خمتلف �ملر�حل �ل�شنية.
�لريا�شية  لالألعاب  �لعني  ن��ادي  مهرجان  ويعترب 
�لذي �شاركت فيه 12 مدر�شة تابعة ملجل�س �أبوظبي 
بالدولة،  نوعه  �لأول من  �لعني،  للتعليم يف مدينة 
وهو يهدف �إىل تنفيذ روؤية �لنادي �لر�مية لالهتمام 
نحو  على  �لريا�شية  �إمكانياتها  وتطوير  باملو�هب 
مميز ي�شهم يف �إعد�د لعبني دوليني مميزين حتت 
مظلة �لنادي، وباأحدث �لأ�شاليب يف عامل �لتدريب، 
وذلك حتى يتمكنون من ح�شد �لألقاب يف �ملحافل 

و�لبطولت �لعاملية، لرفع ��شم �لدولة عالياً. 
وح�����ش��ر �مل��ه��رج��ان ���ش��ع��ادة غ���امن م��ب��ارك �ل��ه��اج��ري 
رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لعني لالألعاب �لريا�شية، 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  ���ش��امل  و���ش��ع��ادة حممد 
لقطاع �لعمليات �ملدر�شية مبجل�س �أبوظبي للتعليم، 

وح�����ش��ر ك��ذل��ك م���ن ج��ان��ب ن����ادي �ل��ع��ني ل��الأل��ع��اب 
�لريا�شية �شعادة عبد�لعزيز �جلنيبي ع�شو جمل�س 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة، و���ش��ع��ادة  ل��الأل��ع��اب  �ل��ع��ني  ن����ادي  �إد�رة 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لدرمكي  جمعة  عبد�هلل 
�لعني لالألعاب �لريا�شية، �إىل جانب �ل�شيد هايدن 
�شفاي �ملدير �لتنفيذي ل�شركة نادي �لعني لالألعاب 
�ل��ك��ث��ريي م��دي��ر مكتب �لعني  �ل��ري��ا���ش��ي��ة، و���ش��امل 
�لإقليمي مبجل�س �بوظبي للتعليم وعدد من مدر�ء 

�ملد�ر�س و�ملدر�شني و�لطلبة �مل�شاركني باملهرجان.

رئي�س جمل�س  �لهاجري  �شعادة غامن مبارك  وعرب 
بالغ  �ل��ري��ا���ش��ي��ة، ع��ن  ل��الأل��ع��اب  �ل��ع��ني  ن���ادي  �إد�رة 
�ل�شامية  �لر�شيدة، وذلك لرعايتها  تقديره للقيادة 
و�ل��ري��ا���ش��ة  �لتعليم  لعملية  �ل���الحم���دود  ودع��م��ه��ا 
بدولتنا �حلبيبة، مما يدفعنا �إىل م�شاعفة �جلهود، 
ومو�كبة عالمات �لتطور �لتي ظلت ت�شهدها �لدولة 
يف ك��ل �مل��ج��الت . و�أ����ش���اف: �ل��ه��دف �لأ���ش��ا���ش��ي من 
�مل�شروع يكمن يف ن�شر وتو�شيع قاعدة �مل�شاركني من 
بني طالب �ملد�ر�س، �نطالقاً من �إمياننا باأنها �ملنبع 

و�لو�شول  �لريا�شة  لتطوير  و�لأ���ش��ا���س  �لرئي�س، 
ب��ال��ن��و�ح��ي �لعلمية  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل���رج���وة،  ل���الأه���د�ف 
و�لريا�شية و�لأخالقية و�لجتماعية، و�لعمل على 
�إمكانياتهم باأحدث �لأ�شاليب �لعلمية حتت  تطوير 
�إ�شر�ف مدر�ء فنيني وخرب�ء متخ�ش�شني و�إد�ريني 
دقيقة  مبو��شفات  �ختيارهم  مت  �ملختلفة،  لالألعاب 
مبقدورها  �لتي  �لأمينة  �لأي��دي  مبثابة  لي�شبحو� 
من  ميكنهم  جيد  م�شتقبل  نحو  باأبنائنا  �لرت��ق��اء 
ل  نحو  على  �لريا�شية،  �ملحافل  يف  وطنهم  خدمة 
يتعار�س مع �لنو�حي �لأكادميية. و�متدح �لهاجري 
�أبوظبي  وجمل�شي  �ل��ن��ادي  ب��ني  م��ا  �ملثمر  �ل��ت��ع��اون 
�ل���وق���ت نف�شه  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي و�ل��ري��ا���ش��ي، م�����ش��ي��د�ً يف 
مل��ب��ادرة  ��شتجابتهما  و�شرعة  �ل��الف��ت  بح�شورهما 
�مل��ه��رج��ان ودع��م  ن���ادي �ل��ع��ني، يف تنظيم مثل ه��ذه 
�مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ط��وي��ري��ة �مل��ه��م��ة �ل��ت��ي ت��ع��ود باملكا�شب 
ثقتنا  يعزز من  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملجتمع،  على  �ملرجوة 
يف بلوغ �أعلى موؤ�شر�ت �لنجاح، ومتابعة �لعمل على 
تنظيم  يف  و�ل�شتمر�ر  �لتطويرية  �مل�شاريع  تنفيذ 
نتمكن  �لألعاب حتى  ملختلف  �ملهرجانات  �ملزيد من 
. وم��ن جانبه ثمن  �مل��رج��وة  �لأه����د�ف  م��ن حتقيق 
�مل��دي��ر �لتنفيذي  �ل��ظ��اه��ري  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة حم��م��د 
لقطاع �لعمليات �ملدر�شية مبجل�س �بوظبي للتعليم 
ج��ه��ود ن���ادي �ل��ع��ني ل��الأل��ع��اب �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف �إع���د�د 
�لناجحة  �مل��ه��رج��ان��ات  تنظيم  خ���الل  م��ن  �أب���ط���ال، 

مثل  يف  �مل�شاركة  �ن  �ىل  م�شري�  �مل��د�ر���س،  لالعبي 
حر�س  ت��وؤك��د  �ملتميزة  �لريا�شية  �لفعاليات  ه��ذه 
مع  �ل��ب��ن��اء  �ل��ت��ع��اون  على  للتعليم  �ب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�لفاعلة يف خدمته  جميع موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملحلي 
وبنائه ورعاية �ملبدعني و�ملوهوبني من �أبناء دولتنا 
�حلبيبة باأ�شاليب علمية حديثة . و�أكد �لظاهري �أن 
توفري  باأبوظبي متمثلة يف  �لتعليمي  �ملجل�س  روؤي��ة 
نظام تعليمي متطور يدفع جميع �لطالب �ملبدعني 
�لريا�شية  ومقدر�تهم  �مكانياتهم  ��شتغالل  نحو 

�مل�شتوى  ع��ل��ى  للتناف�س  م��وؤه��ل��ني  ي�شبحو�  ح��ت��ى 
مدر�شة  ف��وز  عن  �ملهرجان  نتائج  و��شفرت  �لعاملي. 
م�شتوى  وعلى  �ل�شلة  كرة  يف  �لأول  باملركز  �لظاهر 
كما  ز�ي��د  بن  �شلطان  مدر�شة  ف��ازت  �لطائرة  �لكرة 
ح�شدت مدر�شة �لظاهر ذهبية كرة �ليد، ويف ختام 
ع�شو  �جلنيبي  عبد�لعزيز  �شعادة  حر�س  �ملهرجان 
�لريا�شية وعدد  �لعني لالألعاب  نادي  �إد�رة  جمل�س 
من �لإد�ريني ولعبي �لنادي على ت�شليم �مليد�ليات 

و�لكوؤو�س للمد�ر�س �لفائزة باملهرجان.

�ل�شركة  م��ع  لل�شباقات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  �حت��دت 
لتاأ�شي�س  �شمان   – �ل�شحي  لل�شمان  �لوطنية 
�أكادميية لتعليم �لقيادة �لحرت�فية و�ملتخ�ش�شة 
وتهيئتهم  �ل�����ش��اب��ة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��و�ه��ب  ب�شقل 
�إ�شم  عليها  �أط��ل��ق  �ل�شيار�ت،  ريا�شة  لح���رت�ف 

�أكادميية �شمان لل�شرعة . 
�شبعة  م��ن  �مل��وؤل��ف��ة  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  و���ش��ت��ب��د�أ 
ثمانية  م��ن  تدريبيا  برناجما  �شباب  مو�طنني 
�أ�شبوع  بعد  مبا�شرة  يا�س  �أ�شهر يف حلبة مر�شى 
�شباق جائزة طري�ن �لحتاد �لكربى للفورمول1 

يف �أبوظبي. 
وت���ه���دف �لأك���ادمي���ي���ة لإي���ج���اد ج��ي��ل ج��دي��د من 
���ش��ائ��ق��ي �ل�����ش��ي��ار�ت ق���ادري���ن ع��ل��ى �مل��ن��اف�����ش��ة يف 
خمتلف فئات ريا�شة �ل�شيار�ت �لعاملية، تت�شمن 
�ملقعد،  �لأح��ادي��ة  �ل�شيار�ت  و�شباقات  �لكارتينغ 
�ل��ق��درة  و�شباقات  ت��ي  ج��ي  �ل���  ل�شباقات  و���ش��وًل 

و�لر�يل. 
و�شيتم تنظيم �شندوق للجو�ئز يوفر لل�شائقني 
�ملحلية  �ل�شباقات  يف  للمناف�شة  �ل���الزم  �ل��دع��م 
و�لعاملية بهدف �كت�شاب �خلربة وتطوير قدر�تهم 
�لأكادميية  وه��دف  م�شتمر  نحو  على  �لقيادية 
على �ملدى �لبعيد هو تقدمي �أول �شائق �إمار�تي 
للمناف�شة يف �شباقات للفورمول1، وهو ما يعترب 

حافز� كبري� وملهما لالإمار�تيني �ل�شباب. 
ومت �لإف�����ش��اح ع��ن �مل��ف��ه��وم �ل��ع��ام ل��الأك��ادمي��ي��ة 
�شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  �مل�شتقبلي  وب��رن��اجم��ه��ا 
�لع�شو  �لقبي�شي،  خالد  فيه  حت��دث  �ليوم  عقد 
و�لدكتور  لل�شباقات،  �أبوظبي  �شركة  يف  �ملنتدب 
للعمليات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  روه���ت���ي،  �شفني 
�لتجارية يف �ل�شركة �لوطنية لل�شمان �ل�شحي 

– �شمان.
و����ش���رح �ل��ق��ب��ي�����ش��ي ق���ائ���ال: �ل���ه���دف �ل��رئ��ي�����ش��ي 
لل�شباب  �ل��ت��دري��ب  م�شتويات  �أع��ل��ى  ت��وف��ري  ه��و 
�لإم���ار�ت���ي���ني و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ه��ار�ت��ه��م 

�ل���ق���ي���ادي���ة وحت�������ش���ريه���م لح��������رت�ف ري���ا����ش���ة 
�ل�شيار�ت .

ب�شقل  �شنقوم  �لعملية،  ه��ذه  خ��الل  و�أ����ش���اف: 
لريا�شة  �شفر�ء  لي�شبحو�  وتاأهيلهم  �ل�شائقني 
�ل�������ش���ي���ار�ت يف �ل����دول����ة وق�������دوة ل���غ���ريه���م م��ن 
�ملو�طنني �ل�شباب، ماله دور يف �لرتويج للوجهات 
�ل��دول��ة،  يف  و�لتجارية  و�لريا�شية  �ل�شياحية، 
بالإ�شافة �إىل �لثقافة و�لرت�ث �ملحلينّي. ونحن 
ل�شمان  لل�شباقات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  يف  ممتنون 
على دعمهم لنا �شمن هذه �لتفاقية �جلديدة، 
ونتطلع قدما للعمل معا على تطوير جيل جديد 

و�شاب يف ريا�شة �ل�شيار�ت تفخر به �لدولة .
م��ن جهته ع��ل��ق �ل��دك��ت��ور روه��ت��ي ق��ائ��ال: نحن 
����ش���ع���د�ء ب�����اأن ن���ك���ون ����ش���رك���اء ل�����ش��رك��ة �ب��وظ��ب��ي 
لنا  بالن�شبة  �ملتميزة.  �ملبادرة  هذه  يف  لل�شباقات 
وبكوننا �شركة وطنية م�شوؤولة �جتماعيا، نفتخر 
من  للدولة  م�شرق  م�شتقبل  �إيجاد  يف  بالإ�شهام 
�لإم���ار�ت���ي عرب  �ل��دع��م لل�شباب  ت��ق��دمي  خ���الل 
ت�شجيعهم  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  خمتلف 
فاأكادمية  قدر�تهم.  كامل  لإط��الق  وحتفيزهم 
���ش��م��ان ل��ل�����ش��رع��ة ق���د ���ش��م��م��ت لإل���ه���ام �ل�����ش��ب��اب 

خارج  �أو  د�خ��ل  كانت  ���ش��و�ء�ً  مهار�تهم  وتن�شيط 
حلبة �ل�شباق. 

لل�شرعة  ���ش��م��ان  �أك���ادمي���ي���ة  ت���ه���دف  و�أ�����ش����اف: 
تعزيز  منهاج  على  مبنية  فهي  �ل��رو�د.  ل�شناعة 
قّيم  و�ر���ش��اء  �مل��ه��ار�ت  و�شحذ  �لبدنية،  �للياقة 
خ�شال  جميعها  ت��ع��د  و�ل��ت��ي  �لأد�ء،  يف  �ل��ت��م��ّي��ز 
فح�شب،  �ل�شباقات  بطل  بها  ليتحلى  �أ�شا�شية 
بل كل فرد ر�ئد يف عمله. وخ�شال �لريادة هذه 
هي �لتي ن�شعى لالإرتقاء بها من خالل تعاوننا 
يف هذه �ملبادرة، �آملني �أن يكون لهذه �ملبادرة �أثر 
ب�شكل  �مل��و�ط��ن��ة  �لعمالة  تطوير  ليدعم  �أ�شمل 

عام. 
�ل�شباب  م��ن  �لأوىل  �ملجموعة  �ختيار  ومت  ه��ذ� 
�لإم���ار�ت���ي���ني �مل�����ش��ارك��ني يف ب��رن��ام��ج �أك��ادمي��ي��ة 
ت��رت�وح  مرت�شحا   40 بني  من  لل�شرعة  �شمان 
بالأ�شل  و�ل��ذي��ن  �شنة،   17-13 بني  �أعمارهم 
�خ��ت��ب��ار�ت  يف  نتائجهم  على  ب��ن��اء  �ختيارهم  مت 
�لكارتينغ يف �لإم��ار�ت خالل �لعامني �ملا�شيني، 
وقد متت مقابلتهم قبل �ختيار �أف�شل �شبعة من 

بينهم .
و�ل�����ش��ائ��ق��ون �مل��خ��ت��ارون ه���م: ع��ب��د�هلل �ل��ن��وح��ي 

)16�شنة(،  ك��رم�����ش��ت��ج��ي  حم��م��د  )17�شنة(، 
�ل�شيخ خالد �آل نهيان )15�شنة(، �آمنة �لقبي�شي 
)13�شنة(،  �ل�����ش��وي��دي  م��ن�����ش��ور  )13�شنة(، 
من  وج��م��ي��ع��ه��م  )13�شنة(،  �ل��ه��ام��ل��ي  و�أح���م���د 
�لعلي )14�شنة(  �شعيد  �إىل  بالإ�شافة  �أبوظبي، 

من دبي. 
وت��ك��رمي��ا ل��ه��م، ���ش��ي��ق��وم خ��ال��د �ل��ق��ب��ي�����ش��ي، �أح���د 
بت�شليم  �لإم��ار�ت��ي��ني،  �ل�شباقات  حم��رتيف  �أب���رز 
ت��ذك��اري��ة م�شنعة  �ل�����ش��ب��ع��ة خ�����وذ�ت  �ل�����ش��ائ��ق��ني 
خ�شي�شا لأكادميية �شمان لل�شرعة وذلك خالل 
فعالية خا�شة تقام يف م�شاء �ليوم )�لأربعاء 30 

�أكتوبر(. 
�لربنامج  �شي�شهد  �ل��ق��ادم،  �لأ���ش��ب��وع  م��ن  وب���دء� 
م�شاركة  لل�شرعة  ���ش��م��ان  لأك���ادمي���ة  �ل��ت��دري��ب��ي 
�أ�شبوعية  ح�ش�س  يف  �ل�شبعة  �ل�شباب  �ل�شائقني 
مكثفة مرتني يف �لأ�شبوع و�لتي �شتقوم يف �ربع 
منتجع  وحلبة  يا�س  مر�شى  حلبة  وه��ي  حلبات، 
�لعني  ن��ادي  وحلبة  للريا�شة،  �ل��دويل  �لفر�شان 

ل�شباقات �لكارتينغ، وحلبة �أوتودروم دبي.
�ل���ت���دري���ب���ي �شعيد  �ل���ربن���ام���ج  ب��ت�����ش��م��ي��م  وق�����ام 
�ملهريي، مدرب يف حلبة مر�شى يا�س و�أحد �أكر 

تي،  �جل��ي  �شباقات  يف  �ملتمر�شني  �لإم��ار�ت��ي��ني 
و�شميحة زموري من �أبوظبي لل�شباقات، مديرة 
�لربنامج. ويتاألف �لربنامج من تدريبات د�خل 
�لقيادة  م��ه��ار�ت  لتطوير  �حللبة  �أر����س  وخ���ارج 
للم�شرتكني، وح�ش�س للياقة �لبدنية، ون�شائح 
للنظام  وتقييم  �شحي،  حياة  ��شلوب  �إتباع  حول 
و�شائل  م��ع  �لتعامل  على  وت��دري��ب��ات  �ل��غ��ذ�ئ��ي، 

�لإعالم وتعليمات حول قو�نني �ل�شالمة. 
و�لتقييمات  �ل��ب��دن��ي��ة  �ل��ت��دري��ب��ات  ع��ق��د  و�شيتم 
�لغذ�ئية من قبل فيل روبن�شون، �أحد �أبرز خرب�ء 
�ل�شيار�ت.  ريا�شة  حلبات  يف  �لعاملني  �للياقة 
وي��ح��ظ��ى روب��ن�����ش��ون ب��خ��ربة ت��ف��وق 20 ع��ام��ا يف 

�لتدريب �لع�شكري ون�شاطات �للياقة �لبدنية. 
و���ش��ي��ت��م ع��ق��د �ل��ت��دري��ب��ات �مل��خ��ت�����ش��ة ب���الإع���الم 
�لتي  ف��ورم��ول  ر�ي��ت  �شركة  قبل  من  و�لت�شويق 
تتخذ من لندن مقر� لها، و�لتي يحظى �ع�شاء 
م��ن �خل��ربة  �شنة   100 م��ن  �أك��ر  فريقها على 
�ملرت�كمة يف عامل �لفورمول1 بالعمل مع �لفرق، 
و�لرعاة و�ل�شركات �ملرتبطة بالريا�شة. و�شيعمل 
ر�يت  �شتيف  �إ�شر�ف  فورمول حتت  ر�ي��ت  فريق 
�لذي يحظى بخربة تفوق على 20 عاما بالعمل 

مع مكالرين، فري�ري، ولوت�س. و�شتقوم �شمان 
�لتغذية  �أخ�شائيي  م��ن  �إث��ن��ني  بتوفري  ب��دوره��ا 

مكر�شنّي لدعم �ل�شائقني يف �لأكادمية. 
و���ش��ي��ق��وم �ل�����ش��ائ��ق��ون �أي�����ش��ا ب��ح�����ش��ور ل���ق���اء�ت 
حول  مفاهيمهم  لتطوير  �ل�شباقات  �إد�رة  حول 
ري��ا���ش��ة �ل�����ش��ي��ار�ت �مل��ح��رتف��ة، و�حل�����ش��ول على 
تقييمات �شهرية حول ن�شاطهم ب�شكل عام، مدى 
ت��ق��دم��ه��م، م��ه��ار�ت��ه��م، و�لل���ت���ز�م �ل���ذي يبدونه 
ل��ل��ربن��ام��ج و�أي�����ش��ا حت��دي��د �جل���و�ن���ب �ل��و�ج��ب 
يحقق  ل  �شائق  و�أي  عليها.  و�لعمل  تطويرها 
�مل�����ش��ت��وى �مل��ط��ل��وب ���ش��ي��ت��م ����ش��ت��ب��ع��اده م���ع خ��ت��ام 
�لربنامج منت�شف يونيو، على �لرغم من ذلك، 
قد مت �لتح�شري لت�شفري �ل�شائقني �ل�شبعة �إىل 
�أوروب��ا حل�شور �شل�شلة من �لتدريبات �ل�شيفية 
�لإ����ش���اف���ي���ة ع��ل��ى �أر�������س ���ش��ب��ع��ة ح��ل��ب��ات ���ش��ب��اق 

فرن�شية.
ه���ذ� و���ش��ي��ت��م تنظيم ���ش��ن��دوق ل��ل��ج��و�ئ��ز و�مل��ن��ح 
�ل�شائقني  مل�شاعدة  لل�شباقات  �أبوظبي  قبل  من 
و�ل��ب��ط��ولت.  لل�شباقات  ل��ق��اء�ت  �ل��دخ��ول يف  يف 
وبالعتماد على �ل�شن وم�شتوى �لأد�ء، �شيناف�س 
�ل�����ش��ائ��ق��ون يف ���ش��ب��اق��ات �ل��ك��ارت��ي��ن��غ و���ش��ب��اق��ات 

�ل�شيار�ت �لأحادية �ملقعد. 
بفر�شة  �ملتميزين  �ل�شائقني  �أك���ر  و�شيحظى 
�ملو�شم �حل��ايل يف  للم�شاركة يف وق��ت لح��ق من 
�أف   1000 �خلليج  ف��ورم��ول  بطولة  �شباقات 
جي و�لتي �شتقام بني �لإمار�ت و�لبحرين. ومن 
يف  للم�شاركة  بحملة  �لتجهيز  يتم  �أن  �ملحتمل 

�لبطولة كاملة يف �لعام �ملقبل. 
�لتدريبي،  للربنامج  �لثماين  �لأ���ش��ه��ر  وخ���الل 
�لدخول  باإمكانية  �ل�شبعة  �ل�شائقون  �شيحظى 
�للياقة  وم��ر�ف��ق  للكارتينغ  �لفر�شان  حلبة  �إىل 
خرب�ء  ��شر�ف  حتت  مهار�تهم  تطوير  ملو��شلة 
ت��غ��ذي��ة وخ������رب�ء ���ش��ح��ي��ني ي��ت��م ت��ع��ي��ي��ن��ه��م من 

�شمان. 

ت�شت�شيف دولة �لإمار�ت خالل �لفرتة من �ل�شابع من �شهر دي�شمرب �ملقبل 
و�ل�شيد�ت  للرجال  �لعربي  �لعامل  بطولة  مناف�شات  �ل�شهر  من   17 �إىل 
�أبطال  نخبة من  �أبوظبي  يف  تقام  �لتي  �لفعاليات  ي�شارك يف   . لل�شطرجن 
لعب  �لإم���ار�ت  بطل  يتقدمهم  �جلن�شني  من  و�مل�شنفني  �لعربي  �لعامل 
���ش��امل ع��ب��د�ل��رح��م��ن �شاحب  �ل��ك��ب��ري  �ل����دويل  �ل��وط��ن��ي �ل���ش��ت��اذ  �ملنتخب 
�مليد�لية �لذهبية يف بطولة �ملدن �لآ�شيوية �لأخرية �لتي �أختتمت موؤخر� يف 
�لفلبني. ويعقد على هام�س �لبطولة �لعربية �جتماعات �ملكتب �لتنفيذي 
و�جلمعية �لعمومية لالحتاد �لعربي لل�شطرجن و�لتي �شتجرى يف يومها 
�د�رة �لحتاد �لعربي لل�شطرجن  �أع�شاء جمل�س  �لأخري �نتخابات لآختيار 
 18 �ر�شال دع��و�ت م�شاركة �ىل  2013 -2017 . ومت  للدورة �جلديدة 

�حت��اد� وطنيا ع�شو� يف �لحت��اد �لعربي لل�شطرجن حيث حدد يوم �ل�شابع 
�آخر يوم للت�شجيل و�مل�شاركة يف �لبطولة. وتقام  �لقادم  من �شهر نوفمرب 
�أكر  �ل�شوي�شري من ت�شع جولت يف حال م�شاركة  �لبطولة وفقا للنظام 
�إذ� كان عدد �لالعبني  �ل��دوري �لكامل  10 لعبني بينما تقام بنظام  من 
�أو �أقل من ذلك ويح�شل كل لعب على وقت تفكري �أ�شا�شي للمبار�ة   10
90 دقيقة �إ�شافة �إىل 30 ثانية عن كل نقلة يلعبها من بدء �ملبار�ة  نظام 

في�شر . 
وبنف�س  و�ل�شيد�ت  للرجال  �لفردية  �لعرب  بطولة  هام�س  على  تقام  كما 
خمتلفتان  بطولتان  �لطويل   �لكال�شيك   �ل�شطرجن  بطولة  �إقامة  مكان 
لل�شطرجن  �ملبار�ة  زمن  يكون  و�خلاطف..حيث  �ل�شريع  �ل�شطرجن  بنظام 

20 دقيقة لكل لعب مع �إ�شافة خم�س ثو�ن لكل نقلة بدء� من  �لن�شيط 
�لنقلة �لأوىل..وزم��ن �ملبار�ة لل�شطرجن �خلاطف خم�س دقائق لكل لعب 
وي��ق��دم �حت��اد  �لأوىل.  �لنقلة  م��ن  ب��دء�  نقلة  ث��و�ن لكل  ث��الث  �إ�شافة  م��ع 
�لإمار�ت لل�شطرجن �لكوؤو�س و�مليد�ليات للفائزين �لثالثة �لأو�ئل للرجال 
و�ل�شيد�ت يف كل من �لبطولت �لكال�شيك و�ل�شريع و�خلاطف بينما يقدم 
كل  يف  �لأوىل  باملر�كز  للفائزين  مالية  جو�ئز  لل�شطرجن  �لعربي  �لحت��اد 
بطولة.  من جانب �آخر يعقد �جلهاز �لفني يف �حتاد �لإم��ار�ت لل�شطرجن 
�لعو�شي  �شهيل  برئا�شة  �أبوظبي  يف  �لفرعي  �ملكتب  يف  �ل��دوري  �جتماعه 
�ملدير  �مل��رزوق��ي  وعبد�لكرمي  �لفني  �جلهاز  رئي�س  �لد�رة  جمل�س  ع�شو 
�لفني نائب رئي�س �جلهاز و��شماعيل �خلوري رئي�س جلنة �ملنتخبات ويحيى 

�حلكام.. جلنة  رئي�س  �خل��وري  وخليفة  �مل�شابقات  جلنة  رئي�س  �لعو�شي 
�لأعمال..حيث  و�ملدرجة يف جدول  �ملهمة  �ملو�شوعات  �لعديد من  ملناق�شة 
يناق�س ��شتعد�د تنظيم نهائيات بطولة �لمار�ت للفئات �لعمرية ودر��شة 
�لر�شمية  �ملحلية  �لأح��د�ث  وتنظيم  �خلارجية  �مل�شاركات  ن�شاط  روزنامة 
��شتعد�د�ت  وك��ذل��ك   2014 �لريا�شي  للمو�شم  �ل��دول��ة  د�خ��ل  و�ل��دول��ي��ة 
و�ل�شيد�ت  للرجال  �لفردية  �لعرب  بطولة  يف  للم�شاركة  �لوطني  �ملنتخب 
و�لتي تقام يف �أبوظبي خالل �لفرتة من �ل�شابع �ىل 16 من �شهر دي�شمرب 
�لفرتة  �لعني  مدينة  ت�شت�شيفها  و�لتي  للنا�شئني  �لعامل  وبطولت  �ملقبل 
من 17 �ىل 27 من �ل�شهر نف�شه بجانب �لطالع على برنامج �ملعد من 

قبل مدرب منتخبنا �لوطني �خلبري �لهولندي �يفان �شوكولوف.

الإمارات ت�ست�سيف بطولة العرب وموؤمتر اجلمعية العمومية لالحتاد العربي لل�سطرجن يف دي�سمرب

بال�صراكة مع جمل�صي اأبوظبي التعليمي والريا�صي 

نادي العني لالألعاب الريا�سية يبداأ تنفيذ مبادراته ال�ستثنائية مبهرجان الألعاب اجلماعية الأول من نوعه
الهاجري: اأهداف امل�صروع ا�صتثنائية وتعتمد اأحدث الأ�صاليب العلمية

�صمان واأبوظبي لل�صباقات تطلقان اأكادميية للقيادة الحرتافية بهدف اإلهام املواطنني ال�صباب

اأكادميية �سمان لل�سرعة �ست�ساهم يف �سقل مواهب اجليل ال�ساعد من الإماراتيني وم�ساعدتهم لحرتاف ريا�سة ال�سيارات.. و�سباق الفورمول1 الهدف الأ�سمى

ب��رع��اي��ة حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي �حت���اد 
�لإم����������ار�ت ل��ل��م�����ش��ارع��ة و�جل��������ودو و�ل��ك��ي��ك 
�لرئي�شية  �لحت�����اد  ���ش��ال��ة  ت�����ش��ه��د  ب��وك�����ش��ي��ن��غ 
مب��ن��ط��ق��ة �مل�����ش��رف يف �أب���وظ���ب���ي �ع���ت���ب���ار� من 
�ل��ع��ا���ش��رة م��ن ���ش��ب��اح ي���وم غ��د �جل��م��ع��ة وحتى 
�خلام�شة م�شاء فعاليات بطولة كاأ�س �لحتاد 
�ملفتوحة للمر�حل �ل�شنية للجودو �لتي ت�شهد 
250 لعبا من مو�طنني  �أك��ر من  م�شاركة 
ومقيمني حتت 17 ،وحتت 15 �شنة للنا�شئني 
و�لأ�شبال و�لذين ميثلون 16ناد ومركز� علي 
�لريا�شة  �حتاد  مع  بالتعاون  �لدولة  م�شتوى 
تقوم  حيث   .. �لتعليمية  و�مل��ن��اط��ق  �مل��در���ش��ي��ة 
فعاليات  خ��الل  من  �لوطنية  �ملنتخبات  جلنة 

�ملو�طنني  �ل��الع��ب��ني  �أف�����ش��ل  بر�شد  �لبطولة 
ت�شتعد  �ل��ت��ي  �ل�شنية  للمنتخبات  لالن�شمام 
لتلك  للجودو  �آ�شيا  غرب  بطولة  يف  للم�شاركة 
�أب��وظ��ب��ي يف  �ل��ف��ئ��ات ،و�ل��ت��ي ت��ق��ام يف �لعا�شمة 
�لقادم �شمن �حتفالت �لبالد باليوم  دي�شمرب 
�لوطني، حيث ت�شهم �لبطولة يف حتقيق �ملزيد 
م��ن ف��ر���س �لح��ت��ك��اك و�ل�����ش��ق��ل و�ل���ش��ت��ع��د�د 
�جلائزة  بطولة  تعقب  �لتي  �ل�شنية  للبطولة 
�لحت���اد  ي�شت�شيفها  �ل��ت��ي  ل��ل��ج��ودو  �ل���ك���ربى 
باأر�س  �ملقبل  نوفمرب  م��ن  �ل��ث��اين  �لن�شف  يف 

�ملعار�س يف �أبو ظبي بجانب بطولة �ملا�شرتز .
و�أ�����ش����اف حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي رئ��ي�����س 
جمل�س �إد�رة �لحتاد باأنه �شيتم خالل �لبطولة 

ب��الأج��ه��زة  �مل��ن��اف�����ش��ات  �إد�رة  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل�����ش��ن��ي��ة 
�لل���ي���ك���رتون���ي���ة �جل����دي����دة وت��ط��ب��ي��ق �ل��ل��و�ئ��ح 
�جلديدة �لتي مت �شرحها خالل ور�شة �حلكام 
�ل��ت��ي �ن��ع��ق��دت م��وؤخ��ر� مب��ق��ر �لحت����اد لتاأهيل 
وت��رف��ي��ع ح��ك��ام �ل��ل��ع��ب��ة وف��ق��ا ل��ل��ن��ظ��ام �جل��دي��د 
يف  موؤخر�  تطبيقها  مت  �لتي  �ملباريات  �إد�رة  يف 
موؤخر�  �أقيمت  �لتي  للجودو  �لعربية  �لبطولة 
يف �لعا�شمة �لأردنية عمان ترجمه لتوجيهات 
�شيتم تطبيقها  �لحتاد �لدويل للجودو و�لتي 
�ل��ت��ي تنظم حت��ت مظلته  �ل��ب��ط��ولت  ك��اف��ه  يف 
وقد مت توفري كافه متطلبات �لنجاح للبطولة 
�ملفتوحة �لتي متثل باكورة ن�شاط �جلودو لهذ� 

�ملو�شم .

بطولة كاأ�س الحتاد املفتوحة للجودو تنطلق غدًا
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�لقدم قمة ملتهبة بني  لكرة  �ل�شعودي  �ل��دوري  �لثامنة من  �ملرحلة  ت�شهد 
�لهالل و�شيفه �ل�شباب غد� �جلمعة على ��شتاد �مللك فهد �لدويل بالريا�س. 
تفتتح �ملرحلة �ليوم �خلمي�س بلقاء �لهلي مع �لر�ئد، ويلعب �جلمعة �ي�شا 
وتختتم  �لعروبة،  مع  وجن��ر�ن  �لتعاون  مع  و�لنه�شة  �لت��ف��اق  مع  �لحت��اد 

�ل�شبت مبو�جهتي �ل�شعلة مع �لفتح و�لفي�شلي مع �لن�شر.
يتطلع �لهالل لتجاوز عقبة �ل�شباب و�نتز�ع �ل�شد�رة موقتا على �أمل تعر 
غرميه �لتقليدي �لن�شر �لذي تنتظره مبار�ة �مام �لفي�شلي �ل�شبت، حيث 
يطمع مدربه �شامي �جلابر باعتالء �لقمة قبل فرتة �لتوقف �لتي ت�شتمر 
18 يوما لرتباط �ملنتخب �ل�شعودي مبو�جهة نظريه �لعر�قي يف �جلولة 
�لثاين-نوفمرب  ت�شرين   15 يف  �آ�شيا  لنهائيات  �ملوؤهلة  للت�شفيات  �لر�بعة 

�ملقبل.
وي�شعى �لهالل ملو��شلة نغمة �لنت�شار�ت بعد فوزه يف �ملرحلة �ملا�شية خارج 

مدرب  فريير�  �مييلو�  �لبلجيكي  يتطلع  بينما   ،1-2 �لتعاون  على  ملعبه 
�ل�شباب ل�شتثمار �ملعنويات �لعالية لالعبيه بعد �لفوز على جنر�ن 1-5.

يدخل �لهالل �ملبار�ة وهو يف �ملركز �لثاين بر�شيد 16 نقطة بفارق نقطة 
و�حدة عن �لن�شر، وي�شم نخبة من �لالعبني �ملميزين و�لبدلء �جليدين 
ون��و�ف  �ل��دو���ش��ري  وعبد�لعزيز  �ل��دو���ش��ري  و���ش��امل  �ل�شهر�ين  يا�شر  �أم��ث��ال 
كا�شتيلو  و�لإك�����و�دوري  هرما�س  ع��ادل  و�ملغربي  �ل�شمر�ين  ونا�شر  �لعابد 
�لذي  �ل�شباب  ف��اإن  �ملقابل،  يف  �لقحطاين.  ويا�شر  نيفيز  تياغو  و�لرب�زيلي 
�شلم  يف  و�لتقدم  �لثالث  �لنقاط  عن  يبحث  تدريجيا  م�شتو�ه  ي�شتعيد  ب��د�أ 
�ل��رتت��ي��ب مل��ز�ح��م��ة ف��رق �مل��ق��دم��ة، و���ش��ريك��ز م��درب��ه ف��ريي��ر� على �جل��و�ن��ب 
�لدفاعية و�لعتماد على �لهجمات �ملرتدة �لتي ُت�شكل خطورة بالغة يف ظل 

ه�شا�شة دفاع �مل�شيف.
ح�شن  �شفوفه  يف  وي��ربز  نقطة،   14 بر�شيد  �لثالث  �ملركز  �ل�شباب  يحتل 

و�لكولومبي  ه��ز�زي  ونايف  �لرويلي  وعبد�ملجيد  �لأ�شطى  وعبد�هلل  معاذ 
ماكنيلي توري�س و�لرب�زيلي فريناندو مينيغازو ومو�طنه ر�فينيا و�لكوري 
كو�ك تاي. وي�شتقبل �لحتاد نظريه �لتفاق على �أمل ح�شد �لثالث نقاط 
وتعوي�س خ�شارته �مام �لفي�شلي يف �جلولة �ملا�شية �شفر-3، ويدرك �ملدرب 
متو�زنة  بطريقة  �شيلعب  ول��ه��ذ�  �ملهمة  �شعوبة  بينات  خ��وزي��ه  �لأ���ش��ب��اين 
من  �ل�شتفادة  جانب  �إىل  �مل��ن��اورة  منطقة  على  لل�شيطرة  وهجوما  دف��اع��ا 
�لتو�يل  على  �لثاين  فوزه  �إىل حتقيق  �لتفاق  ي�شعى  بينما  �لثابتة،  �لكر�ت 
وم�شاعفة ج��ر�ح م�شيفه. وي��ربز يف �لحت��اد ف��و�ز �لقرين و�حمد ع�شريي 
بونفيم  ومو�طنه  غوب�شون  و�ل��رب�زي��ل��ي  فالته  وخم��ت��ار  �لفريدي  و�ح��م��د 
و�للبناين حممد حيدر بينما �شيغيب لعب �لو�شط �شعود كريري عن �ملبار�ة 
لاليقاف، ويف �شفوف �لتفاق ح�شن كاد�س و�شلطان �لربقان وحمد �حلمد 
يا�شني  و�لأردين  غريغوري  نيكول  و�ل��روم��اين  مور�ي�س  د�ين  و�لرب�زيلي 

�لبخيت و�ل�شنغايل بابا ويغو.
ويفتتح �لهلي مو�جهات �ملرحلة با�شت�شافة �لر�ئد �شاعيا �إىل حتقيق �لفوز 
و�لبقاء �شمن فرق �ملقدمة و�ملناف�شة بقوة على �ل�شد�رة، بينما ياأمل �لر�ئد 
يف حتقيق �لفوز �أو �لعودة بنقطة �لتعادل وحت�شني موقعه يف �شلم �لرتتيب.

تختتم مباريات �ملرحلة عندما يحل �لن�شر �ملنت�شي بال�شد�رة �شيفاً ثقياًل 
على �لفي�شلي �ملنت�شي هو �لآخر بفوزه على �لحتاد بثالثية نظيفة، ويعترب 
�إل �أن نتيجة �ملبار�ة �شتقى على �شفيح �شاخن  �لن�شر �لفريق �لأف�شل فنياً 

ول ميكن �لتكهن بها �إل مع �شافرة �لنهاية.
نقاط  ث��الث  لتحقيق  يتطلع  �لن�شر  م���درب  كارينيو  د�ن��ي��ال  �لرغ���وي���اين 
بينما  �ل��ه��ز�ئ��م،  م��ن  خاليا  �شجله  وعلى  �شد�رته  على  للمحافظة  ج��دي��دة 
بالفريق  يقفز  فوز  حتقيق  �لفي�شلي  مدرب  بري�س  مارك  �لبلجيكي  ي�شعى 

�ىل �ملنطقة �لد�فئة .

قمــــة بيــــن الهــــالل وال�سبــــاب يف الـــــدوري ال�سعـــــــودي

)دبي البحري( جاهز لالنطالقة ال�صبت

اإغالق الت�سجيل ل�سباق )اإك�سبو 2020( اليوم

الحتاد للطريان تعزز خيارات الت�سلية على منت الطائرة عرب اإ�سافة قنوات اإخبارية 
وريا�سية وتغطية �سباق الحتاد للطريان اأبوظبي اجلائزة الكربى للفورمول1

يغلق �ليوم ويف متام �ل�شاعة �خلام�شة ع�شر� 
)�ك�شبو  �شباق  يف  للم�شاركة  �لت�شجيل  باب 
�ملحلية  �ل�شر�عية  للقو�رب  دب��ي(   2020
22 قدما و�لذي ينظمه نادي دبي �لدويل 
للريا�شات �لبحرية يف �شو�طئ دبي يوم بعد 
�ملو�شم  �شباقات  روزنامة  �شمن  �ل�شبت  غد 

�لريا�شي �لبحري 2014-2013.
وي���اأت���ي �إق���ام���ة �حل���دث �ل��ك��ب��رية ����ش��ت��م��ر�ر� 
�ل���دويل  دب���ي  ن����ادي  �إد�رة  مل���ب���ادرة جم��ل�����س 
��شت�شافة  مللف  دعما  �لبحرية  للريا�شات 

للمعر�س  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
وكم�شاهمة  دب��ي(   2020 )�ك�شبو  �لعاملي 
�أ���ش��رة �ل��ري��ا���ش��ات �لبحرية  وم�����ش��ارك��ة م��ن 
�لدنيا  لتحقيق هذ� �حللم حتى تتبو�أ د�نة 
ه����ذه �مل��ك��ان��ة ب��و���ش��ف��ه��ا �أف�����ش��ل �ل��وج��ه��ات 
�ل�شياحية و�لقت�شادية يف �ل�شرق �لأو�شط 
و�مل���ن���ط���ق���ة �ل���ع���رب���ي���ة و�خل���ل���ي���ج���ي���ة ع��ل��ى 

�لإطالق.
وحتظي �شباقات �لقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 
�مل��الك  قبل  م��ن  كبري  باهتمام  ق��دم��ا   22

لتعليم  م���در����ش���ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  و�ل���ن���و�خ���ذة 
�ل��رت�ث��ي حيث  �ل�شر�عي  �لإب��ح��ار  م��ه��ار�ت 
ت�شتهوي هذه �لفئة بالذ�ت دونها عن باقي 
�وجد  �لذي  �لأمر  �ل�شباب  قلوب  �ملناف�شات 
ت��ن��اف�����ش��ا ح��م��ا���ش��ي��ا يف ج��م��ي��ع �مل���ر�ح���ل منذ 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  من  مبباركة  �إ�شهارها 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 

�ملالية عام 1999. 
وم���ن �مل��ن��ت��ظ��ر �إن ي��ن��ط��ل��ق ���ش��ب��اق )�ك�����ش��ب��و 
�ملحلية  �ل�شر�عية  للقو�رب  دب��ي(   2020

22 قدما )�جلولة �لأوىل من بطولة دبي( 
يوم بعد غد �ل�شبت يف متام �ل�شاعة �لو�حدة 
�ل���ذي �شتحدده  �مل��ك��ان  و�ل��ن�����ش��ف ظ��ه��ر� يف 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ح�����ش��ب ظ�����روف وح��ال��ة 
�لبحر و�شرعات �لرياح حيث �كملت �للجنة 
�ملنظمة جتهيز�تها و�شيتم �إخطار �مل�شاركني 
�إحد�ثيات  وخا�شة  �مل�شتجد�ت  بكل  كاملعتاد 
خطي �لبد�ية و�لنهاية وذلك بعد �لو�شول 
�إىل نقطة �لتجمع قبالة فندق برج �لعرب 

و�لتحرك بعد ذلك �إىل نقطة �لبد�ية.

�أعلنت �لحتاد للطري�ن، �لناقل �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ل��ط��ائ��رة عرب  م��نت  �لت�شلية على  خ��ي��ار�ت  تعزيز  ع��ن  �مل��ت��ح��دة، 
�إ�شافة ثماين قنو�ت �إخبارية وريا�شية مبا�شرة وتغطية فعاليات 
 ،1 �لفورمول  �لكربى  �أبوظبي �جلائزة  �شباق �لحتاد للطري�ن 

�ملقرر �إقامتها نهاية هذ� �لأ�شبوع.
ت�شّم �لقنو�ت �جلديدة قناة بي بي �شي وورلد وقناة بي بي �شي 
�لعربية ويورو نيوز و�شبورت 24 و�ملقرر تو�فرها �عتبار�ً من 1 
نوفمرب-ت�شرين �لثاين، وذلك �إىل جانب قناة �إن �إت�س كيه وورلد 
�إن و�ملقرر تو�فرهما خالل �شهر  �إن  برمييم �ليابانية وقناة �شي 
نوفمرب-ت�شرين �لثاين، علماً باأنه �شيتم �إ�شافة قناة �شكاي نيوز 

باللغة �لعربية خالل �ل�شهر �لقادم.
عر�س  �شيتم  �لعاملية،  �لريا�شية  بالفعاليات  �لهتمام  �إط��ار  ويف 
�ل�شباقات �خلتامية �لثالثة ملو�شم �لفورمول 1 يف �إطار مناف�شات 
�ملقرر   1 �لفورمول  �لكربى  �جلائزة  �أبوظبي  للطري�ن  �لحت��اد 

بحلبة  �ل��ث��اين،  نوفمرب-ت�شرين   3 �مل��و�ف��ق  �لأح���د  ي��وم  �إقامتها 
يوم  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �لكربى  و�جلائزة  مارينا  يا�س 
�لأحد �ملو�فق 17 نوفمرب و�جلائزة �لكربى �لرب�زيل يوم �لأحد 
بومغارترن،  بيرت  وع��ّق��ب  �ل��ث��اين.  نوفمرب-ت�شرين   24 �مل��و�ف��ق 
�أن  �لتجارية يف �لحتاد للطري�ن، بقوله: ي�شرنا  �ل�شوؤون  رئي�س 
�لكربى  �جلائزة  �أبوظبي  للطري�ن  �لحت��اد  �شباق  بتغطية  نقوم 
كثري من  على  �لأ���ش��ب��وع  ه��ذ�  نهاية  �إق��ام��ت��ه  �مل��ق��رر  �لفورمول1 
طائر�ت �ل�شركة، مبا ي�شاعد �شيوف �ل�شركة على متابعة فعاليات 
�ل�شباق �أثناء تو�جدهم على منت �لطائرة وعدم تفويت حلظات 
�شباق  على  وع���الوة  م��اري��ن��ا.   ي��ا���س  حلبة  م��ن  و�لت�شويق  �ملتعة 
�أبرز  و��شعة من  باقة  للم�شافرين م�شاهدة  1، ميكن  �لفورمول 
�لفعاليات �لريا�شية خالل �شهر نوفمرب-ت�شرين �لثاين مبا يف 
و�لدوري  �لتن�س  لر�بطة حمرتيف  �لعاملية  نهائيات �جلولة  ذلك 
�ل���دوري �لأمل���اين �ملمتاز و�ل���دوري  �لإجن��ل��ي��زي �ملمتاز وم��ب��اري��ات 

�لأح���د�ث  �أب���رز  تغطية  ت�شتمر  و���ش��وف  �ل�شلة.   ل��ك��رة  �لأوروب����ي 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة خ���الل ع���ام 2014 و�ل��ت��ي ت�����ش��ّم ب��ط��ول��ة �أ���ش��رت�ل��ي��ا 
�ملفتوحة  �أم��ري��ك��ا  وب��ط��ول��ة  �ملفتوحة  فرن�شا  وب��ط��ول��ة  �ملفتوحة 
من  �لأ���ش��ات��ذة  وب��ط��ول��ة  �ل�شتوية  �لأوليمبية  و�لأل��ع��اب  للتن�س 
�أوغا�شتد� وكاأ�س ر�يد للجولف وبطولة كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم 
منت  على  �لت�شلية  برنامج  مُيثل  بيرت:  و�أ���ش��اف  �ل��رب�زي��ل.   يف 
�لطائرة جزء�ً هاماً من جتربة �ل�شفر يف �لحتاد للطري�ن وياأتي 
�إطالق ثماين قنو�ت كربى مثل �شي �إن �إن وبي بي �شي �إىل جانب 
 ،24 �شبورت  قناة  على  �لعاملية  �لريا�شية  �لفعاليات  م��ن  باقة 
مبثابة �إ�شافة ر�ئعة ت�شهم يف �لرتقاء بتجربة �ل�شفر على منت 
�إط��الق �لقنو�ت  �أن �شيتم  �إىل  �ل�شركة.  وجت��در �لإ�شارة  رح��الت 
�لبدن  عري�شة  طائرة   21 على  �لثماين  و�لريا�شية  �لإخبارية 
�إىل  �لثاين، و�لتي �شيتم زيادتها  7 نوفمرب-ت�شرين  �عتبار�ً من 

37 طائرة عري�شة �لبدن بنهاية عام 2014. 

كرة  ملحرتيف   2012 دوري  خ��امت  هيت  ميامي  حمل 
�ل�شلة يف �لوليات �ملتحدة ثم تغلب على �شيكاغو بولز 

107-95 يف �ليوم �لول من �لن�شخة �جلديدة .
-37 ثانيا قويا  ربعا  ورفاقه  لوبرون جيم�س  وق��دم 

18 بينها 17 نقطة متتالية ليتفوقو� على �شيوفهم 
 19964 �م��ام  �رينا  �يرلينز  �مرييكان  ملعب  على 

متفرجا. كما �ف�شد حامل �للقب يف �خر مو�شمني عودة 
�ملوزع ديريك روز �ىل �ملالعب بعد 

غ��ي��اب ط��وي��ل ل��ت��م��زق يف �رب��ط��ة 
ركبته. ولقيت عودة روز �هتماما 
�لرئي�س  فكتب  �ل��ب��الد،  يف  كبري� 

ب����ار�ك �وب��ام��ا ع��ل��ى م��دون��ة ت��وي��رت: 
�هال بك جمدد� ديريك روز .

ه��ي��ت، ف�شجل جيم�س  ل��ي��ل��ة  ك��ان��ت  �ل��ل��ي��ل��ة  ل��ك��ن 
�ف�شل لعب يف �ملو�شم �ملا�شي و�رب��ع مر�ت يف م�شريته 

17 نقطة و8 مترير�ت حا�شمة و6 متابعات. و�لالفت �ن �شبعة 
لعبني من هيت �شجلو� 10 نقاط �و �كر، كما تفوق �حتياطيوه على 

و�شع  ثم  �لول،  �لربع  بعد   15-17 هيت  وتقدم   26-42 بولز  ب��دلء 
 33-54 �لفارق ب�شكل كبري يف �لثاين ليدخل �ىل �ل�شرت�حة متقدما 
و��شاف للفائز كري�س بو�س 16 نقطة ودو�ين و�يد 13 نقطة و�لبديل 

4 حم��اولت وعلى رغم  4 ثالثيات من  14 نقطة بني  �شاين باتري 
حتى  �لكبري  تقدمه  على  حافظ  �ن��ه  �ل  �لثالث،  �لربع  يف  تباطوؤ 

ت�شتت  ق��د  �ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة  قبل  �لحتفالية  وع��ن  �مل��ب��ار�ة.  نهاية 
لعبيه قليال، قال مدرب هيت �ريك �شبول�شرت�: ل ميكنك 

�ل�شا�س.  بالمر  �لقيام  حت��اول  عندما  ينتظرك  ما  توقع 
لكن كان ر�ئعا �ن نحقق �لفوز بعد كل ما ح�شل . ولدى 

�خلا�شر، �شجل �ملخ�شرم كارلو�س بوزر 31 نقطة و7 
من   4( نقطة  ب�12  روز  �لعائد  و�كتفى  متابعات، 

15 حماولة( و4 متابعات، و��شاف جيمي باتلر 
ثيبودو  ت��وم  ق��ال  روز،  �د�ء  وع��ن  نقطة.   20

م���درب ب��ول��ز: ق��دم ج��ه��د� ك��ب��ري� و�عجبتني 
�لول  �ل��رب��ع  يف  �ل��ل��ع��ب  ب�شناعة  طريقته 

وك��ان��ت �مل��و�ج��ه��ة �ح���دى ث��الث م��ب��اري��ات يف 
�ليوم �لفتتاحي من �لدوري ملو�شم 2013-

.2014
ويف لو�س �جنلي�س، حقق لو�س �جنلي�س ليكرز فوز� 

 103-116 كليربز  �جنلي�س  لو�س  جاره  على  معنويا 
بر�ينت  ك��وب��ي  جنمه  غ��ي��اب  رغ��م  على  خم��ي��ب،  مو�شم  بعد 

و�م��ام  بالفريقني  �خلا�س  �شنرت  �شتيبلز  ملعب  فعلى  �مل�شاب. 
�لبلجيكي  �لفريق �ل�شفر ف�شيطر  تاألق بدلء  18997 متفرجا، 

وج��ودي  نقطة(   16( فارمر  وج���ورد�ن  نقطة(   22( ه��رني  كز�فييه 
ميك�س )13 نقطة( وجورد�ن هيل )12 نقطة و8 متابعات(، وتفوقو� 
 15 باو غا�شول  �لعمالق  �ل�شباين  �لذين �شجل منهم  �ل�شا�شيني  على 

نقطة و13 متابعة.
مكانة  لرت�شيخ  بو�شطن  من  �لقادم  ريفرز  دوك  كليربز  م��درب  و�شهد 

ليكرز )76- ب��دلء  �م��ام  �حتياطييه  تر�جع  �لطليعة،  فريقه بني 
34(، فربغم ت�شجيل باليك غريفني 19 نقطة و7 متابعات، 
ولعب �لرتكاز دي �ندري جورد�ن 17 نقطة و11 متابعة 
و�مل�����وزع ك��ري�����س ب���ول 15 
مت��ري��رة  و11  ن��ق��ط��ة 
متابعات  و6  حا�شمة 
ر�شخ  كليربز  �ن  �ل 

�مام جاره �لعريق.
وج�����ل�����������س غ����ا�����ش����ول 
و�ملوزع �لكندي �شتيف 
ن���ا����س �ل����رب����ع �لخ����ري 
مقاعد  ع��ل��ى  ب��اك��م��ل��ه 
بدلء  و�ثبت  �ل��ب��دلء 
ل���ي���ك���رز �ن������ه مي��ك��ن��ه��م 
بانتظار  �مل�����ش��ع��ل  ح��م��ل 
ع����ودة ق��ائ��ده��م ب��ر�ي��ن��ت 
�خيل  وت��ر  ��شابة يف  من 
وعن تعافيه من �ل�شابة، 
�ل�شعب  م��ن  بر�ينت:  ق��ال 
بقوة  ��شغط  �نا  ذل��ك.  قيا�س 
ع��ل��ي��ه ه���ذ� �ل����ش���ب���وع. ك���ل ي��وم 
��شعى لو�شغ �شغط ��شايف ، لكني 
�ح����اول �ن �ك����ون ذك��ي��ا و����ش��رب 
�ل��ث��ال��ث��ة،  �مل����ب����ار�ة  . ويف  ع��ل��ي��ه 
ق���اد ب���ول ج���ورج ف��ري��ق��ه �ن��دي��ان��ا 
�ل�شرقية  �ملنطقة  و�شيف  بي�شرز 
على  �لتغلب  �ىل  �مل��ا���ش��ي  للمو�شم 
 87-97 م��اج��ي��ك  �ورلن������دو  ���ش��ي��ف��ه 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ب���ان���ك���رز لي����ف ف��ي��ل��ده��او���س 
ثالثية  و���ش��اه��م��ت  متفرجا   18165 �م���ام 
ناجحة  ب�شل�شلة  �لثالث  �لربع  نهاية  يف  ج��ورج 
�ل�شيوف  ع��ن  �ل��ف��ارق  ليو�شع  لن��دي��ان��ا   4-21
وق��ال ج���ورج: علينا �ل��ف��وز يف �مل��ع��ارك و�مل��ب��اري��ات 
ول  م��ب��ك��ر�  �م��رن��ا  نح�شم  �ن  علينا  �ل�شعبة. 
ننتظر نهاية �لدور �ملنتظم كي نبد�أ باللعب 
وقت  يف  �ل�شل�شلة  نحقق  �ن  علينا  جيد�. 
مبكر و��شاف للفائز روي هيربت 16 
متابعة و7 �شد�ت بلوك �شوت و8 
�شتيفن�شون  ولن�����س  ن��ق��اط، 
و7  ن���ق���ط���ة   19
فيما  م��ت��اب��ع��ات، 
ك����������ان �ل����ب����دي����ل 
نيكول�شون  �ندرو 
�لف�����������������ش��������ل ل�������دى 
�خلا�شر مع 18 نقطة.

ميامي يف�سد عودة روز وبدلء ليكرز ي�سقطون كليربز 

•• �شاحية ال�شيف – اللجنة االأوملبية:

����ش��ت��ق��ب��ل �ل��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال �لأم����ني �ل��ع��ام للجنة 
�لأومل����ب����ي����ة �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة ع���ب���د�ل���رح���م���ن ع�����ش��ك��ر 
بدول  �لقوى  لألعاب  �لتنظيمية  �للجنة  �أع�شاء 
جم��ل�����س �ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي و�أع�������ش���اء �ل��ل��ج��ن��ة 
يف  �مل�شاركة  للمنتخبات  �ل��وف��ود  وروؤ���ش��اء  �لفنية 
و�لتي  للنا�شئات،  �ل��ر�ب��ع��ة  �خلليجية  �لبطولة 
�أم�س، وذلك بح�شور  �ململكة  �أر�س  �ختتمت على 
جهاد  و�لإد�ري���ة  �ملالية  لل�شئون  �لتنفيذي  �ملدير 
خلفان، و�لقائم باأعمال �ملدير �لتنفيذي لل�شئون 
�لريا�شية ه�شام �لبلو�شي، و�أع�شاء جمل�س �إد�رة 
�لحتاد �لبحريني لألعاب �لقوى �لدكتور حممد 

بن دينة ورقية �لغ�شرة وبدر نا�شر.
يف بد�ية �لجتماع رحب ع�شكر بالوفود �خلليجية 
لهم  ون��ق��ل  �لبحرين،  مملكة  �لثانية  بلدهم  يف 
حتيات �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل خليفة رئي�س 
�ملجل�س �لأعلى لل�شباب و�لريا�شة، رئي�س �للجنة 
بن  �شلمان  �ل�شيخ  ومعايل  �لبحرينية،  �لأوملبية 
�إبر�هيم �آل خليفة �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى 
لل�شباب و�لريا�شة، نائب رئي�س �للجنة �لأوملبية. 
قدمتها  �لتي  �جل��ي��دة  بامل�شتويات  ع�شكر  و�أ���ش��اد 
�لالعبات �لنا�شئات يف �لبطولة �خلليجية و�لتي 
ريا�شة  �إل��ي��ه  و�شلت  �ل��ذي  �لتطور  م��دى  تعك�س 
�ألعاب �لقوى يف �ملنطقة، منوهاً باجلهود �لكبرية 
�لتي تقوم بها �للجنة �لتنظيمية لريا�شة �ألعاب 
�لقوى بدول جمل�س �لتعاون يف �شبيل دعم هذه 
ب�شكل  �نعك�س  �ل���ذي  �لأم���ر  وت��ط��وره��ا  �لريا�شة 
�إيجابي على نتائج �ملنتخبات �خلليجية يف خمتلف 

�لبطولت �لعربية و�لقارية و�لعاملية.

�أي  لدعم  �لأوملبية  �للجنة  ��شتعد�د  ع�شكر  و�أك��د 
مقرتح �أو برنامج تعتزم �للجنة �لتنظيمية طرحه 
منطقة  يف  �للعبة  لدعم  �لقادمة  �لفرتة  خ��الل 
�إىل  منوهاً  �مل�شرفة،  م�شريتها  وتعزيز  �خلليجي 
�شرورة ��شتثمار �جتماع �ملكتب �لثامن و�ل�شبعني 
ل��روؤ���ش��اء �ل��ل��ج��ان �لأومل��ب��ي��ة و�لج��ت��م��اع �مل�شرتك 
�لثاين ع�شر لروؤ�شاء �للجان �لتنظيمية لالألعاب 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ب����دول جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، 
خالل  �لبحرين  مملكة  �شت�شت�شيفهما  و�ل��ل��ذ�ن 
لطرح  �ملقبل،  نوفمرب   11 لغاية   9 من  �لفرتة 
�لأفكار و�ملقرتحات �لر�مية �إىل �لنهو�س باللعبة 

�إىل �آفاق �أرحب من �لتقدم و�لتطور.
ومن جانبه، �أعرب �لأمني �لعام للجنة �لتنظيمية 

�لإمار�تي  �لتعاون  جمل�س  ب��دول  �لقوى  لألعاب 
للجنة  وتقديره  �شكره  خال�س  عن  �ملهري  �شعد 
وكرم  �ل�شتقبال  حفاة  على  �لبحرينية  �لأوملبية 
�خلليجية،  �ل��وف��ود  ب��ه��ا  حظيت  �ل��ت��ي  �ل�شيافة 
م�����ش��ي��د�ً ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م �ل���ر�ئ���ع �ل����ذي ظ��ه��رت عليه 
�لبطولة، �لأمر �لذي يعك�س �لقدر�ت �لتنظيمية 

�لهائلة �لتي تتمتع بها مملكة �لبحرين.
و�أ�����ش����اد �مل���ه���ري ب��اجل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ب��ذل��ه��ا 
ع�����ش��ك��ر يف ���ش��ب��ي��ل دع����م وت���ط���ور ري��ا���ش��ة �أل���ع���اب 
�لقوى مبنطقة �خلليج �لعربي عندما كان نائباً 
لرئي�س �لحتاد �لبحريني لألعاب �لقوى، مثمناً 
�أبلغ  لها  ك��ان  �لتي  �لكبرية  وب�شماته  �إ�شهاماته 

�لأثر يف �لنهو�س باللعبة على كافة �لأ�شعدة.
وبدوره، قدم نائب رئي�س �لحتاد �لعربي لألعاب 
�لقوى، وع�شو �للجنة �لفنية باللجنة �لتنظيمية 
�شكره  خال�س  �ل��دو���ش��ري  �شيف  �ل��ق��وى  لأل��ع��اب 
�لأوملبية  للجنة  �لأمني  باأعمال  للقائم  وتقديره 

على حر�شه ل�شتقبال �لوفود �خلليجية.
�ملكتب  يف  ع�شكر  وج����ود  ب����اأن  �ل��دو���ش��ري  و�أ����ش���ار 
�أن  �شاأنه  �لأوملبية من  �للجان  لروؤ�شاء  �لتنفيذي 
�ملزيد  �إىل  �ألعاب �لقوى  ي�شاهم يف �لدفع بعجلة 
م��ن �ل��ت��األ��ق و�ل��ن��ج��اح ل��ك��ون��ه �أح���د �أب���ن���اء �للعبة 
�لذين �شاهمو� يف و�شع �للبنات �لأ�شا�شية لألعاب 

�لقوى.
ويف خ��ت��ام �لج��ت��م��اع، ق���ام �لأم����ني �ل��ع��ام للجنة 
�لتعاون  �لقوى بدول جمل�س  �لتنظيمية لألعاب 
�إب��ر�ه��ي��م  �لفنية  �للجنة  ورئ��ي�����س  �مل��ه��ري  �شعود 
و�لع�شو  ع�شكر  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ب��ت��ك��رمي  �ل�����ش��ك��ار 
�ل�شابق بالحتاد �لبحريني لألعاب �لقوى حممد 
ع��ل��ي حم��م��د ن���ظ���ر�ً لإ���ش��ه��ام��ات��ه��م��ا �ل��ك��ب��رية يف 

�لرتقاء باللعبة طو�ل �ل�شنو�ت �ملا�شية.

لدى ا�صتقبال اللجنة الأوملبية للوفود امل�صاركة يف البطولة اخلليجية

اللجنة التنظيمية لألعاب القوى تكرم ع�سكر وحممد علي
الوفود اخلليجية ت�صيد باإ�صهامات ع�صكر يف الرتقاء باللعبة 



ثمانيني ينت�سر على .. دب 
ت�شاجر عجوز عمره 80 عاماً مع دب �شخم �عرت�شه على طريق جبلي يف 

جمهورية قربدينو- بلقاريا �لرو�شية ب�شمال �لقوقاز، و�نت�شر عليه.
ونقلت و�شائل �إعالم رو�شية عن �لرجل وهو ر�عي �أغنام، �إنه كان متوجهاً 

من �ملرعى يف غابة جبلية �إىل منزله برفقة كلب، فاعرت�شه دب.
و�أدرك �لرجل �أن �لفر�ر لن ينقذه من �لدب �لذي ميكن �أن يلحقه ب�شهولة، 
فقرر �أن ي�شتبك معه خمرجاً �شكيناً ليهاجم �حليو�ن، لكن �لدب �أم�شك يد 

�لرجل ورمى به على �لأر�س.
ومل ي�شت�شلم �لعجوز فاأم�شك بفك �لدب و�شربه على وجهه، ولعب �لدب 

معه لعبة �لقط و�لفاأر �إىل �أن ��شت�شلم وفارقه يف �آخر �ملطاف.
وعاد �لرجل �إىل منزله م�شيا على قدميه حيث ك�شف عن ج�شمه �لذي بدت 

عليه �آثار ��شتباكه مع �لدب من ع�شات وجروح عميقة.
وق���ال  ل��و ك��ان �ل��دب جائعا فعال لقتلني ف���ور�.. لكنه كما ي��ب��دو، مل يكن 

جائعاً، لذلك قرر جمرد �للعب معي .

خطر ال�سكتات الدماغية يزيد لدى 
الأطفال ُبَعيد اإ�سابتهم بجدري املاء 
�لأطفال  ل��دى  يزيد  �لدماغية  �ل�شكتات  خطر  �أن  جديدة  در����ش��ة  وج��دت 
�لعلمي  �شاين�س  ليف  موقع  وذكر  )�حُلماق(  �ملاء  بجدري  �إ�شابتهم  ُبَعيد 
�لإ���ش��ت��و�ئ��ي  و�ل��ط��ب  لل�شحة  ل��ن��دن  م��در���ش��ة  يف  �لباحثني  �أن  �لأم���ريك���ي، 
ق��د يزيد  �مل��اء  ب��ج��دري  �ل��ذي��ن ي�شابون  �لأط��ف��ال  �أن  �لربيطانية، وج���دو� 

لديهم خطر �ل�شكتات �لدماغية بعيد �لإ�شابة بالعدوى.
 6.6 قاربت  مل��دة  متابعتهم  ج��رت  طفاًل   49 عن  معلومات  �لعلماء  وحلل 

�شنو�ت، وقد �أ�شيبو� بجدري �ملاء و�شكتة دماغية خالل فرتة �لدر��شة.
وتبنّي �أن �لأطفال كانو� على �لأرجح �أكر عر�شة 4 مر�ت لالإ�شابة ب�شكتة 
دماغية خالل 6 �أ�شهر بعد �إ�شابتهم بعدوى جدري �ملاء، مقارنة باخلطر 
يف فرت�ت لحقة خالل �لدر��شة ولكن �لدر��شة �أو�شحت �أن خطر �إ�شابة �أي 

طفل ب�شكتة دماغية بعد معاناته من جدري �ملاء ل يز�ل �شعيفاً.
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كري�س براون يف 
مركز تاأهيل

قرر �لنجم �لأمريكي، كري�س بر�ون، 
لإع��ادة  مركز  �إىل  �لدخول  طوعياً 
�لتاأهيل، يف ظل تز�يد �مل�شاكل �لتي 
يتورط فيها. و�أفادت و�شائل �إعالم 
بر�ون  با�شم  �ملتحدث  �ن  �أمريكية، 
�إىل مركز لإعادة  �أعلن عن دخوله 
�لتاأهيل و�أ�شدر �ملتحدث بياناً قال 
ب��ر�ون دخل طوعياً  �ن كري�س  فيه 
�إىل مركز لإعاد�ة �لتاأهيل، وهدفه 
بت�شرفاته  و�لتفكري  �لرتكيز  ه��و 
من  ميكنه  م��ا  و�حل��ال��ي��ة،  �ملا�شية 
�مل�شي يف حياته ومهنته من نقطة 
�أك��ر �شحة . وي��اأت��ي دخ��ول ب��ر�ون 
و�ح�����د على  ي����وم  ب��ع��د  �مل���رك���ز  �إىل 
مت�شيته يف �ل�شجن 36 �شاعة على 
خلفية �شجار مع �شخ�س �أدخل �إىل 
ما  و�عترب  و��شنطن،  يف  �مل�شت�شفى 
فاأفرج  ب�شيطة  جنحة  جمرد  فعله 
ي�شار  ك��ف��ال��ة.  دف���ع  دون  م���ن  ع��ن��ه 
�خ��ت��ب��ار  ف�����رتة  يف  ب�������ر�ون  �ن  �إىل 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة �ع���ت���د�ئ���ه ب��ال�����ش��رب 
�ل�2009،  يف  ري��ه��ان��ا  �مل��غ��ن��ي��ة  ع��ل��ى 
�إىل  يدخله  ل�شروطها  �نتهاك  و�أي 

�ل�شجن.

طفلة تخرج من 
قربها 

خرجت فتاة باك�شتانية 13 عاماً من قربها، بعد دفنها على 
باأنها ماتت من جر�ء �عتد�ئهما  �عتقاد�ً  يد مغت�شَبْيها، 
عليها، وذلك يف �إحدى �لقرى �ل�شغرية باإقليم �لبنجاب. 
�أن �لطفلة متكنت من  وذكرت �شحيفة نيويورك بو�شت 
دفنها بفرتة  بعد  �ل�شحل  ��شتعادة وعيها، وحفر قربها 
�لرئي�شي،  �ل�����ش��ارع  �إىل  �ل��و���ش��ول  م��ن  لتتمكن  ب�شيطة، 
عابر  ِقبل  من  �لقريبة  �مل�شت�شفيات  �أح��د  �إىل  نقلها  ومت 
�ل��ط��ف��ل��ة ك��ان��ت يف ط��ري��ق��ه��ا حل�شور  �إن  ���ش��ب��ي��ل. وق��ال��ت 
�أن يختطفها جمهولن  قبل  �لكرمي،  �ل��ق��ر�آن  درو���س يف 
�ل�شحيفة  وذك���رت  م��ع��زول��ة.  منطقة  يف  عليها  ويعتديا 
�أن  بعد  �لفتاة،  �ختفاء  يف  �لتحقيق  رف�شت  �ل�شرطة  �أن 
�لعليا  �ملحكمة  �أن  �إل  �ختفائها،  عن  ببالغ  و�لدها  تقدم 
يف لهور �أ�شدرت �أمر�ً بالقب�س على �ملعتَدين و�لتحقيق 
يف �لق�شية. وبح�شب تقارير ملنظمات حقوقية باك�شتانية، 
�أ�شبحت حالت �غت�شاب �لأطفال ت�شكل ق�شية ر�أي عام 
يف باك�شتان، وت�شهد �رتفاعاً ملحوظاً يف �لفرتة �لأخرية 
�لأطفال،  بق�شايا  �ملهتمة  �خلريية  �شهل  ملنظمة  ووفقاً 
ف��اإن ع��دد ح��الت �غت�شاب �لأط��ف��ال بني عامي 2002 و 

2012 �رتفعت من 668 �إىل 2788 حالة.

�سياد يهرب فزعًا من 
�سمكة

مقطع  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  م�شتخدمو  ت��د�ول 
فيديو ُيظهر فزع �شياد لدى قفز �شمكة �إىل �لقارب �أثناء 

�شيده لها، وحاول �لهروب منها ليقفز هو �إىل �لبحر.
م�شتقطباً  ي��وت��ي��وب  على  ن�شر  �ل���ذي  �لفيديو،  ويك�شف 
مليون ون�شف �ملليون م�شاهدة خالل �أقل من 24 �شاعة، 
�أحد �ل�شيادين،  �إىل قارب  �أن �شمكة بر�أ�س م�شنن قفزت 
يتعر�س  ل  حتى  �ل��ب��ح��ر،  �إىل  �لقفز  م��ن  ب���د�ً  يجد  فلم 
�ل�شياد  �ن�شغال �شديق  �لفيديو  ل��الأذى. ويظهر مقطع 
على �ملركب مبحاولة �إنقاذه، يف م�شهد بني مدى فزعهما 

من �ل�شمكة �لتي كانت تتحرك بعنف على �ملركب.

يدخل غيني�س ب�سارب 
اأمتار  4

�لقيا�شية،  ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�شوعة  هندي  رج��ل  دخ��ل 
ك�شاحب �أطول �شارب يف �لعامل، و�لذي بلغ طوله 4 �أمتار 
ميل  د�يلي  �شحيفة  �أوردت  ما  بح�شب  �شنتيمرت�ً،  و20 

�لربيطانية.
وبد�أ ر�م �شينغ �شوهان )85 عاماً( تربية �شاربه منذ 32 
ي�شذبه  �أو  ���ش��اب��اً، ومل يق�شه  ي��ز�ل  ك��ان ل  ع��ام��اً، عندما 
لتحطيم  يكن يخطط  �أن���ه مل  ب��رغ��م  �مل���دة،  تلك  ط���و�ل 

�لرقم �لقيا�شي، ح�شب قوله.

حتتفظ بر�سيعتها يف �سندوق �سيارة ل�سنتني 
عر على طفلة و�شعت منذ ولدتها يف �شندوق �شيارة ومل تتلق �لعناية �لالزمة يف حادثة �أثارت �شجة يف فرن�شا 
و�أوقف يف �إطارها �لو�لد�ن. وتعاين �لفتاة �ل�شغرية، �لتي ير�وح عمرها بني 15 و23 �شهر�، نق�شا �شديد� يف �لنمو 

على �شعيد �لطول و�حلجم و�لوزن وقدر�تها �حلركية. 
وقد وجدت عارية يف �شندوق �شيارة و�لديها وم�شابة بجفاف وحمى وكانت �لو�لدة قد جلبت �شيارتها �إىل مر�آب 
لإ�شالح �ل�شيار�ت يف و�شط فرن�شا، عندما �شمع �مليكانيكي �شجة غريبة ت�شبه �ل�شر�خ . ففتح �ل�شندوق وعر على 
�أمام حمكمة  �أوقف �لو�لد�ن وهما �مر�أة يف �خلام�شة و�لأربعني ورجل يف �لأربعني من �لعمر ومثال  �لفتاة. وقد 
�أطلق  وقد  للعنف  وتعري�شها  و�لطعام  �لعناية  �لفتاة من  تهمة حرمان  �لو�لدين  �إىل  بريف. ووجهت  يف منطقة 

�شر�حهما لكنهما حتت �ملر�قبة �لق�شائية.
و�شرحت �لو�لدة للمحققني �أنها �أجنبت طفلتها لوحدها ومل تخرب �شريكها �لذي �أكد بدوره �أنه يجهل وجودها.

ويو�جه �ل�شريكان عقوبة �شجن قد ت�شل �إىل 10 �شنو�ت ولهما ثالثة �أطفال �آخرين هما فتاة يف �لر�بعة و�شبيان 
يف �لعا�شرة و�لتا�شعة يرتادون �ملدر�شة ويعي�شون حياة طبيعية وقد مت ت�شليمهم للخدمات �لجتماعية.

و�لو�لدة فرن�شية من �أ�شل برتغايل وهي عاطلة عن �لعمل. �أما �لو�لد فهو برتغايل يعمل يف قطاع �لبناء عاطل 
عن �لعمل �أي�شا.  وكان �لو�لد يف حالة �شكر �شديد عند توقيفه و��شطر �ملحققون �إىل �نتظاره لي�شحو من ثمله 

ل�شتجو�به يف �ليوم �لتايل.
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ي�ساب به�سترييا بعد جناح ابنه 
�ملنزل  ب��اب  على  �بنه  ��شتقبل  بعدما  ه�شتريية  بحالة  �أب  �أ�شيب 
مب�شر�ً بنجاحه يف �متحانات �لثانوية �لعامة وقالت جريدة �لأنباء 
�ملفاجاأة عند ح�شن  بال�شر�خ من هول  �لفرح �متزج  �إن  �لكويتية 

�لأب �بنه ب�شدة يف حلظة �إن�شانية موؤثرة. 
يف �لبد�ية، مل ي�شدق �لو�لد خرب جناح �بنه �إذ يظهر يف �لفيديو 
يقول لبنه: هل �أنت متاأكد، �ألي�س هذ� خطاأ مطبعياً؟ ، ما يوحي 

رمبا �أن �لأب مل يتوقع جناح �بنه. 
�لبن كان قد ر�شب يف �ملدر�شة قبل عام من ت�شوير �لفيديو، لأنه 
لي�شعد  �ملقبل  �لعام  �أن ينجح  �لدر��شة مطلقاً، لكنه قرر  ل يحب 

و�لده ويجعله فخور�ً به. 

يلتهم 121 قطعة حلوى يف 
فرتة قيا�سية 

�أ�شاف �لأمريكي، جوي ت�ش�شتنت، رقماً قيا�شياً جديد�ً �إىل �شجله 
�إذ متكن من �لتهام 121 قطعة حلوى خالل 6 دقائق فقط. 

با�شم  تعرف  حلوى  قطع  باأكل  عاملية  بطولة  يف  �شارك  ت�ش�شتنت 
توينكي ، يف تونيكا مب�شي�شيبي وحقق فوز�ً كبري�ً عندما جنح يف 

�لتهام 121 قطعة خالل فرتة ل تتعدى �ل�6 دقائق. 
�لبطولة،  يف  �مل�شاركة  �لوحيدة  �مل��ر�أة  وهي  �شودو،  ميكي  ومتكنت 
�لتي  �حل��ل��وى  قطع  كمية  �أن  �إىل  وي�����ش��ار  قطعة   71 �ل��ت��ه��ام  م��ن 
�ألفاً و150 وحدة حر�رية ويذكر   18 �أكلها ت�ش�شتنت حتتوي على 
�أن ت�ش�شتنت يحمل �أرقاماً قيا�شية عديدة �أبرزها تناول �أكرب عدد 

�شطائر هوت دوغ، و�أجنحة دجاج. 

اأنفقت 2415 دولرًا على 
كلب �سارد

جنيه   1500 �لعمر  م��ن  و�لع�شرين  �لتا�شعة  يف  معلمة  �أنفقت 
من  ���ش��ارد  كلب  لنقل  دولر�ً،   2415 ي��ع��ادل  م��ا  �أي  ��شرتليني، 

�لكويت �إىل منزلها يف �ململكة �ملتحدة.
وقالت �شحيفة ديلي مريور �إن �ملعلمة، �شارة �ل�شيد، عرت على 
�لكويت، ويعي�س معها  �أثناء عملها يف  �شيارة  �ل�شال حتت  �لكلب 

�لآن يف منزلها بكارديف عا�شمة ويلز و�طلقت عليه ��شم جورج.
و��شافت �أن �ملعلمة �ملحبة للكالب قررت نقل جورج �إىل بريطانيا 
حني وجدت �شعوبة يف تاأمني مكان �آمن له يف �ل�شرق �لأو�شط، بعد 

�أن عرت عليه وهو يت�شور جوعاً حتت �شيارة يف �شارع بالكويت.
وعظماً  جلد�ً  ك��ان  ج��ورج  �إن  قولها  �شاره  �إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت 
ف�شعرت  للم�شاعدة  لها خملبه طلباً  لكنه مد  عليه،  حني عرت 
يف  منزلها  �إىل  بنقله  وق��ام��ت  ت��رتك��ه،  �أن  ميكن  ل  ب��اأن��ه��ا  وقتها 
�أن جورج  �ملعلمة  و��شافت  عائلتها  �لآن مع  يعي�س  كارديف حيث 
�شعيد جد�ً �لآن يف موطنه �جلديد، لكن �لطق�س قد يكون �شبب 

هايلي �صتينفيلد خالل ح�صورها العر�ض الأول من فيلم لعبة اأندر يف امل�صرح ال�صيني بهوليوود. )رويرتز(له نوعاً من �ل�شدمة .

�سبح بري�سلي يزور 
�سوزان بويل

زع����م����ت �ل���ن���ج���م���ة �لإ����ش���ك���ت���ل���ن���دي���ة، 
�ل��روك  �شبح ملك  �ن  بويل،  ���ش��وز�ن 
بري�شلي،  �إلفي�س  �لر�حل  �لأمريكي 
ثنائية  �أغنية  ت�شجيل  خ��الل  ز�ره���ا 
����ش��ت��خ��دم��ت ف��ي��ه��ا ���ش��وت��ه. ون��ق��ل��ت 
�لربيطانية  �شتار(  )د�يلي  �شحيفة 
ق���ول���ه���ا  �����ش����ن����ة(   52( ب�����وي�����ل  ع������ن 
�ن���ه���ا ���ش��ع��رت ب�����ش��ب��ح ب��ري�����ش��ل��ي �إىل 
�لتي  �لأغنية  ت�شجيل  عند  جانبها 
ب�شوته  ت�شجيل  ف��ي��ه��ا  ����ش��ت��خ��دم��ت 
�لنجم  �ن  موؤكدة   ،1971 �لعام  من 
بويل  وقالت  ير�قبها.  ك��ان  �ل��ر�ح��ل 
�أ���ش��ع��ر �أح��ي��ان��اً ب��وج��وده ع��ن��د �إن�����ش��اد 
ت�شجيل  �ن  م�شيفة   ، �لأغنية  ه��ذه 
ك����ان يتخطى  �إل��ف��ي�����س  �أغ���ن���ي���ة م���ع 
�أن  �إىل  ي�شار   . �أحالمي حتى  ح��دود 
�مليالد  لعيد  وبري�شلي  بويل  �أغنية 
 O Come All Ye ����ش��م  حت��م��ل 
�ملوؤمنون(،  �أيها  )تعالو�   Faithful
ومن �ملتوقع �أن حتتل �ملر�كز �لأوىل 
�لأول- ك��ان��ون   8 يف  �إط��الق��ه��ا  عند 
دي�����ش��م��رب �مل���ق���ب���ل وي����ع����ود ري�����ع ب��ي��ع 
�لأط��ف��ال  �أن���ق���ذو�  �لأغ��ن��ي��ة جلمعية 

�خلريية، وبويل �شفرية لها.

لوريتا لني املرهقة 
ترجئ حفلني 

�لريف  مو�شيقى  �أ���ش��ط��ورة  ق���ررت 
�لأم���ريك���ي���ة، ل��وري��ت��ا ل���ني، �إرج����اء 
ح��ف��ل��ني ك���ان���ت ت��ع��ت��زم �إح��ي��اءه��م��ا 
�أي����و� �لأم��ريك��ي��ة ب�شبب  يف ولي���ة 
�لإرهاق �لناجم عن قيامها بجولة 
�مل��ت��ح��دث با�شم  يف ك��ن��د�. و�أ����ش���در 
على  ن�شره  بياناً  �شنة(   78( ل��ني 
�لإن��رتن��ت،  على  �لر�شمي  موقعها 
�أع��ل��ن فيه ع��ن ق��ر�ر �إرج���اء موعد 

�حلفلني يف �أيو� ب�شبب �لإرهاق.
وقال �ن لني بد�أت ت�شعر بال�شعف 
يف منت�شف جولتها �لتي ��شتمرت 
3 �أ�شابيع، ولوريتا حمرتفة وتريد 
�إعطاء معجبيها �أف�شل ما لديها .

باأنها  �شعرت  �لنجمة  �ن  و�أ���ش��اف 
غ���ري ق������ادرة ج�����ش��دي��اً ع��ل��ى ذل���ك، 
ولذ� قررت �أخذ وقت كاف للر�حة 
وم��ع��اجل��ة �لإره��������اق، وت���اأم���ل ب���اأن 
تقرر  فيما  �لأم���ر  �جلميع  يتفهم 

حتديد موعد جديد للحفلني .

�أظهرت در��شة جديدة �أن غالبية �لن�شاء �لربيطانيات 
ي��خ�����ش��ني �ل��ت��ح��دث �أم�����ام �جل��م��ه��ور، �أك����ر م���ن �مل���وت 

و�لثعابني و�لعناكب و�لفئر�ن.
ووجدت �لدر��شة، �لتي ن�شرتها �شحيفة ديلي ميل، �أن 
�إمر�أة   2000 �لبالغ عددهن  �مل�شاركات  �لن�شاء  غالبية 
كن �أكر ��شتعد�د�ً للقاء خالقهن من �لوقوف يف غرفة 
كلمة تخرج من  كل  يعّلق على  �أم��ام جمهور  للتحدث 

�أفو�ههن.
يف  �لتفكري  يبغ�شن  �لربيطانيات  �لن�شاء  �إن  وق��ال��ت 
و�شع �أنف�شهن كم�شهد لالآخرين و�إلقاء كلمة �أمامهم، 
وبخوف  و�لتاأتاأة  �لتلعثم  عند  �أكر  بع�شبية  وي�شعرن 
�لقرب يف وق��ت مبكر و��شافت  �إىل  �ل��ذه��اب  �أك��رب م��ن 
�لعلني  �لإذلل  �أن �لربيطانيات يخ�شني من  �لدر��شة 
�أو �شقوط  ب��ك��ث��ري م���ن زي�����ارة ط��ب��ي��ب �لأ����ش���ن���ان  �أك����ر 
�أ���ش��ن��ان��ه��ن �أو ح��ت��ى �ل��ت��ق��دم يف �ل��ع��م��ر، يف ح��ني يجعل 
�ملر�س �أو فقد�ن �لوظيفة غالبيتهن �أكر ع�شبية من 

كونهن �لناجي �لوحيد على �لأر�س.
�مل�شاركات  �لربيطانيات  م��ن   %  50 �أن  �إىل  و����ش��ارت 

�عرتفن باأنهن يكّلفن رجالهن �لقيام باملهام �لتي تثري 
% لز�ل��ة عنكبوت   43 ذعرهن مثل �لإم�شاك بفاأر، و 
% بنقل �ملهمالت �إىل حاوية �لقمامة  من �حلمام، و5 

لياًل �أو �ح�شار �شيء من �ل�شيارة يف هذ� �لوقت.
و���ش��ّن��ف��ت �ل���در�����ش���ة 20 ع���ام���اًل ت��ث��ري خ���وف �ل��ن�����ش��اء 
وتاله  �لأقرباء،  �أحد  فقد�ن  �أولها  جاء  �لربيطانيات، 
�لأماكن  يف  و�لتحدث  �لثانية،  �ملرتبة  يف  حياً  �لدفن 
�لر�بعة،  �ملرتبة  يف  و�مل��وت  �لثالثة،  �ملرتبة  يف  �لعامة 
�ملرتبة  يف  و�لثعابني  �خلام�شة،  �ملرتبة  يف  و�حل��ري��ق 
�ل�شابعة، و�لعناكب يف  �ملرتبة  �ل�شاد�شة، و�ملرتفعات يف 
�لتا�شعة،  �ملرتبة  �ل�شيارة يف  �لثامنة، وحتطيم  �ملرتبة 

و�لإذلل �لعلني يف �ملرتبة �لعا�شرة.
وج���اء ف��ق��د�ن �ل�����ش��ور �ل��ت��ذك��اري��ة يف �مل��رت��ب��ة �حل��ادي��ة 
ع�شرة،  �لثانية  �مل��رت��ب��ة  �لأ���ش��ن��ان يف  و���ش��ق��وط  ع�����ش��رة، 
و�لتقدم يف �ل�شن يف �ملرتبة �لر�بعة ع�شرة، و�لفقر يف 
�ملرتبة  يف  عزلة  يف  و�لعي�س  ع�شرة،  �خلام�شة  �ملرتبة 
�ملرتبة  �لأ���ش��ن��ان يف  وزي����ارة طبيب  ع�����ش��رة،  �ل�����ش��اد���ش��ة 

�ل�شابعة ع�شرة.

املوت اأهون للربيطانيات من التحدث اأمام اجلمهور

باليك ليفلي الوجه الإعالمي اجلديد للوريال باري�س 
�لر�ئدة  باري�س  لوريال  ل�شركة  �جلديد  �لإعالمي  �لوجه  لت�شبح  ليفلي،  باليك  �لأمريكية،  �ملمثلة  �ختريت 

مبجال �لتجميل و�لعناية بالب�شرة.
وذكرت �ل�شركة من خالل موقع )�إن�شتاغر�م( �ن ليفلي، �ختريت لتكون �لوجه �لإعالمي �جلديد مل�شتح�شر�ت 

لوريال باري�س .
�أن نرحب بالر�ئعة و�ملوهوبة باليك ليفلي، �شفريتنا �جلديدة، وهي  وكتبت �إعالن ح�شري!.. ي�شعدنا 

من دون �شك ت�شتحق ذلك .
ومتثل لوريال باري�س جنمات عامليات بينهن جنيفر �أني�شتون، وجوليان مور، وبيون�شيه، وليا مي�شال، 

وغوين �شتيفاين.


