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منتخب اجلودو يـعود من اليابان 
ويــ�ستعد لبطولة اخلليج 

عربي ودويل

قطار االحتاد يغري معامل ال�سحراء 
ويعيد ر�سم م�سار التنمية من جديد

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

حراك ال�سباق االنتخابي يف تون�ص .. دعوة ال�سب�سي 
اإىل عدم الرت�ّسح.. واأول امراأة ر�سمياً يف ال�سباق!

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �طلع 
�أم�س على عدد من  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل  �لدولة رئي�س جمل�س 
�لأك��ر يف  �ل��دويل  �آل مكتوم  مل�شروع مطار  �ملعدة  �لهند�شية  �لت�شاميم 

�لعامل عند بلوغه �لتمام.
وقد �شاهد �شموه و�إىل جانبه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  حاكم  نائب 
دبي للطري�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت رئي�س موؤ�ش�شة 
مطار�ت دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات 
و�ل�شيافة بدبي عر�شا مرئيا حول م�شرية تطور حركة �لنقل �جلوي 
�أك��ر من  باتت بعد  �لتي  دب��ي وحتديث مر�فقها  و�لبحري و�ل��ري يف 
�أو�ئ��ل �ملدن �لعاملية  خم�شني عاما من �لتطوير و�لتحديث و�لبناء من 
يف هذ� �لقطاع �حليوي �ملهم �إن جلهة تعزيز وتنويع �لقت�شاد �لوطني 
و�ل�شياح  �مل�شتثمرين  وج��ذب  وثقافاته  �ل��ع��امل  على  �لإن��ف��ت��اح  جلهة  �أو 
�لعمل و�حلياة  �إىل جانب توفري فر�س  �ملعمورة  �أرج��اء  �إىل بالدنا من 

�لرغيدة ملو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�خلر�ئط  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتفقد 
و�ملج�شمات �لهند�شية و�لت�شاميم �ملعرو�شة للم�شروع �لو�عد �لذي قد 

   

انطالق فعاليات الدورة الـ12 للمعر�ض 
الدويل لل�سيد والفرو�سية الأربعاء املقبل 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
�لأربعاء  �لإم��ار�ت تنطلق يوم  نادي �شقاري  �لغربية رئي�س  �ملنطقة 
12 للمعر�س �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية  �ل�  �ملقبل فعاليات �لدورة 

�أبوظبي2014 وذلك مبركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
 ويقام �ملعر�س - �لذي ينظمه نادي �شقاري �لإمار�ت و�شركة �إنفورما 
للمعار�س وي�شتمر حتى 13 �شبتمر �جلاري - بدعم من جلنة �إد�رة 
�ملهرجانات و�لر�مج �لثقافية و�لرت�ثية يف �أبوظبي وهيئة �أبوظبي 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  من  وبرعاية  و�لثقافة  لل�شياحة 
�أبوظبي  وجمل�س  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�ي��د 

�لريا�شي و�شريك قطاع �أ�شلحة �ل�شيد تو�زن .
وتعقد �للجنة �لعليا �ملنظمة للمعر�س موؤمتر� �شحفيا غد� �لأحد يف 
�أبوظبي وذلك لالإعالن عن تفا�شيل �لدورة  �إنرتكونتيننتال  فندق 
�ملرتقبة و�جلديد فيها وبرنامج �لأن�شطة و�لفعاليات و�لتحاور مع 

ممثلي و�شائل �لإعالم �ملحلية و�لعربية و�لدولية.
�ملزروعي  خلف  حممد  �شعادة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  و�أك���د 
رئي�س  �أبوظبي  �شمو ويل عهد  دي��و�ن  و�ل��رت�ث يف  �لثقافة  م�شت�شار 
دولة  �أن  و�ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل���ر�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جل��ن��ة 
�لإمار�ت وبتوجيهات من قيادتنا �لر�شيدة مل تاأل جهد� يف �شبيل دعم 
�لتي تعد جزء� مهما  �ل��رت�ث و�شون ركائزه  م�شاريع �حلفاظ على 
و�لفرو�شية  �ل�شقارة  مقدمتها  ويف  �لعريق  وتاريخنا  ثقافتنا  من 

و�حلرف �ليدوية و�لفنون �ل�شعبية و�لبيئة �لرية و�لبحرية.
ون����وه �إىل �أن دول����ة �لإم�������ار�ت مت��ك��ن��ت م���ن حت��ق��ي��ق جن���اح ب��اه��ر يف 
جمال �شون عنا�شر �ل��رت�ث غري �مل��ادي بعدما ح�شلت �ل�شقارة يف 
�إن�شاين  �أرق��ى و�أه��م �ع��رت�ف عاملي ك��رت�ث ثقايف  2010 على  ع��ام 
من  عن�شر�  كونه  �لدولية  و�ملعايري  �ل�شروط  جلميع  با�شتيفائها 
�لعنا�شر �لثقافية وتر�ثا �أ�شيال ومتميز� .                        �لتفا�شيل 

حممد بن ر��شد خالل تفقده �خلر�ئط و�ملج�شمات �لهند�شية مل�شروع �ملطار )و�م(

اطلع على عدد من الت�شاميم الهند�شية مل�شروع مطار اآل مكتوم الدويل 

حممد بن را�سد: امل�ساريع التنموية وال�ستثمارية التي تنفذها دبي اإمنا ت�سب يف خدمة الوطن واملواطن 

•• القاهرة-وكاالت:

قدم �لرئي�س �مل�شري، عبد �لفتاح �ل�شي�شي، �عتذ�ر� 
�نقطاع  ج��ر�ء  ت�شررو�  �ل��ذي��ن  �شعبه  لأب��ن��اء  ر�شميا 
�لبالد،  �أرج��اء  ل�شاعات عن معظم  �لكهربائي  �لتيار 

�خلمي�س 4 �أيلول �شبتمر �جلاري.
للم�شريني،  وجهها  متلفزة  كلمة  يف  �ل�شي�شي  وق��ال 
�م�س �ل�شبت: �عتذر لكل من توقف عمله �أو م�شنعه 
�أتلف  �ل��ت��ي  �لأ����ش���ر  �ل��ك��ه��رب��اء، وك���ل  �ن��ق��ط��اع  ب�شبب 

�لكهربائيةد�عيا  �لأج���ه���زة  ت��وق��ف  ب�شبب  طعامها 
�مل�شريني �إىل �ل�شر و�لوقوف معه.

م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، �ت��ه��م��ت م�����ش��ر �ل��رئ��ي�����س �ملعزول 
حممد مر�شي وت�شعة �آخرين �م�س �ل�شبت بالإ�شر�ر 
�لدولة  �أ���ش��ر�ر  ت�شريب  طريق  ع��ن  �لقومي  ب��الأم��ن 
ووثائق ح�شا�شة .وقال مكتب �لنائب �لعام يف �لقاهرة 
�إن حتقيقاته �ل�شرية ك�شفت ما يكفي من �لأدلة على 
�آخرين  متهمني  وت�شعة  مر�شي  لإح��ال��ة  �لتج�ش�س 

للمحاكمة �جلنائية. 

بعد  �لأوىل  �ملرحلة  تكلفة  ت�شل 
درهم  مليار   120 �إىل  �إمتامها 
.. و��شتمع �شموه ومر�فقوه من 
�ملهند�س خليفة �لزفني �لرئي�س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة م���ط���ار�ت 
�مل�شرفني  و�مل���ه���ن���د����ش���ني  دب������ي 

�لت�شميم  ع��ن��د  ���ش��م��وه  وت���وق���ف 
و�أب���دى   ) )�جل���وه���رة  �لهند�شي 
�لت�شميم  ب����ف����ك����رة  �إع�����ج�����اب�����ه 
لبيئتنا  وم��الءم��ت��ه��ا  وب�شاطتها 
وتنفيذه  باعتماده  و�أم��ر  �ملحلية 
�آل مكتوم �لدويل  لي�شبح مطار 

�ل����وزر�ء  �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ح����اك����م دب������ي و�����ش����ف �مل�������ش���روع 
�ل�����ع�����م�����الق ب������اأن������ه �ق����ت���������ش����ادي 
ك��ب��ري يف تعزيز  ب�����ش��ك��ل  وي�����ش��ه��م 
�لنقل  �جل��وي��ة  �ل�شناعة  ق��ط��اع 
ويعك�س  و�لإ���ش��ت��ث��م��ار  و�ل�����ش��ح��ن 

حول  ����ش���رح  �إىل  �مل�������ش���روع  ع��ل��ى 
ت�شميم  كل  ومميز�ت  خ�شائ�س 
و�ملعدة  �ملقرتحة  �لت�شاميم  من 
�لطري�ن  مل�شاريع  دب��ي  قبل  م��ن 
مطار�ت  موؤ�ش�شة  يف  �لهند�شية 

دبي.

ح�شاريا  معلما  �جلديدة  بحلته 
ب��ارز� ومميز� ي�شاف �ىل معامل 
دول����ت����ن����ا �ل����رت�ث����ي����ة �مل���ت���ج���ددة 
و�حل���������ش����اري����ة �مل���ت���ن���اغ���م���ة مع 

ثقافتنا وما�شينا �خلالد.
رئي�س  ن���ائ���ب  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

دولتنا  مكانة  برت�شيخ  �هتمامنا 
عموما ودبي خا�شة على خارطة 
���ش��ن��اع��ة �ل����ط����ري�ن �ل���ت���ي غدت 
على  �لرئي�شية  �ل�شناعات  م��ن 

م�شتوى �لعامل.
�لتفا�شيل )�س2(

عنا�شر من �جلي�س �ليمني حلماية �لأمن يف �شنعاء  )� ف ب(

•• �صنعاء-وكاالت:

��شتباكات  يف  �ل���ع�������ش���ر�ت  ق���ت���ل 
ب��ني ق����و�ت م��ن �جل��ي�����س �ليمني 
مدعومة مب�شلحني قبليني، وبني 
عنا�شر تابعة جلماعة �أن�شار �هلل 
)�حلوثيني( يف حمافظة �جلوف 

�شمايل �لبالد.
وق���ال م�����ش��در حم��ل��ي يف �جلوف 
�ملعارك  �إن  �ل��ي��م��ن  ���ش��رق  ���ش��م��ال 
�ملا�شيني  �ل��ي��وم��ني  ج���رت خ���الل 
ب����ني �جل���ي�������س و�ل���ق���ب���ائ���ل وبني 
ع�شرين  وخ���ّل���ف���ت  �حل����وث����ي����ني، 
قتياًل و�أكر من 35 جريحاً من 
 37 �جلي�س و�لقبائل، فيما قتل 

من �حلوثيني وجرح 46 منهم.
و�أو�شح �مل�شدر �أن �ملعارك ��شتدت 

معارك دامية بني اجلي�ض اليمني واحلوثيني تخلف ع�سرات القتلى 

اجلي�ض يح�سد لتطهري طرابل�ض 
وبنغازي من امللي�سيات املتطرفة

•• طرابل�س-وكاالت:

و�شلت وحد�ت كبرية من �جلي�س 
�لوطني �لليبي �إىل تخوم �لعا�شمة 
لدخولها،  ����ش��ت��ع��د�د�  ط��ر�ب��ل�����س 
ملي�شيات  مل���و�ج���ه���ة  ومت���ه���ي���د� 
�لناطق  ك�����ش��ف  ل��ي��ب��ي��ا.ك��م��ا  ف��ج��ر 
�لوطني  �جلي�س  با�شم  �لر�شمي 
بنغازي-�شرق  مدينة  يف  �لليبي 
ل��ي��ب��ي��ا- �ل��ع��ق��ي��د حم��م��د حجازي 
�لتي  ق���و�ت �جل��ي�����س  �أن  �م�����س،   ،
ي��ق��وده��ا �ل��ل��و�ء �مل��ت��ق��اع��د خليفة 
ح��ف��رت ع��ل��ى و���ش��ك ���ش��ن معركة 
وطرد  ب��ن��غ��ازي  لج��ت��ي��اح  حا�شمة 
و�ملتطرفة  �مل�شلحة  �لت�شكيالت 
�مل���وج���ودة ب��ه��ا.وق��ال ح��ج��ازي �إن 
قو�ت �جلي�س �لليبي جنحت على 
مدى �ليومني �ملا�شيني يف �إنز�ل 
و�إحل�����اق خ�شائر  ك��ب��رية  ه��زمي��ة 
فادحة ب� �ملتطرفني على م�شتوى 

�ملقاتلني و�لعتاد �لع�شكري.

ــي  ــس اأرا� ي�سلب  ــالل  الحــت
ـــدة جـــنـــوب الــ�ــســفــة ـــدي ج

•• رام اهلل -اأ ف ب:

���ش��ل��م��ت �����ش���ر�ئ���ي���ل ����ش���ك���ان قرى 
فل�شطينية جنوب �ل�شفة �لغربية 
�م�س قر�ر� ��شدرته حمكمة �لعام 
�لفي  مب�����ش��ادرة  يق�شي   1997
لأغ���ر�����س  ل���ش��ت��خ��د�م��ه��ا  دومن 
ع�شكرية، بح�شب ما نقلت وكالة 
�لنباء �لفل�شطينية �لر�شمية.    

ب��ع�����س ه�����ذه �لر������ش����ي  ك���م���ا �ن 
مزروع باأ�شجار �لزيتون.

( مبديرية  يف منطقة )و�دي �إْيررَ
م�شلحو  ح������اول  ح��ي��ن��م��ا  �ل���غ���ي���ل 
على  لل�شيطرة  �ل��ت��ق��دم  �حل��وث��ي 

�لقبائل  و���ش��لَّ��م��ت  �ل��غ��ي��ل.  جبهة 
14 جثة جلماعة �حلوثي؛ فيما 
ب��ج��ث��ة نائب  حت��ت��ف��ظ �جل��م��اع��ة 

م��دي��ر �أم����ن �جل����وف �ل����ذي قتل 
�أي������ام. و����ش���نَّ م�شلحو  ق��ب��ل ع���دة 
ه��ج��م��ات متفرقة  ���ش��ت  �حل��وث��ي 
�لغيل،  مديرية  يف  مناطق  على 
�لأ�شلحة  ف��ي��ه��ا  و�����ش���ت���خ���دم���و� 
قبلية  م�����ش��ادر  وت��ق��ول  �لثقيلة. 
لل�شيطرة  ي�شعون  �حلوثيني  �إن 
على �لطريق �لذي ي�شل �شنعاء 
م�������اأرب، وذل�����ك لقطع  وم���دي���ن���ة 
�ملحافظات  ع��ن  �لنفط  �إم����د�د�ت 
ت�شهد  �أ����ش���ه���ر،  �ل��ي��م��ن��ي��ة. وم��ن��ذ 
�جل���وف م��و�ج��ه��ات ب��ني �جلي�س 
و�ل��ل��ج��ان �ل�����ش��ع��ب��ي��ة �مل��و�ل��ي��ة له 
�لقبليني(،  )�مل�شلحني  جهة  من 
من  �حل��وث��ي  ج��م��اع��ة  وم�شلحي 
جهة �أخرى، ما �أ�شفر عن �شقوط 

قتلى وجرحى من �لطرفني.

مواقــيت ال�صالة
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�نت�شال جثث �شحايا ق�شف قو�ت �لنظام ملخبز يف تل �بي�س بالرقة)رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ق�����ال م���رك���ز �ل����رق����ة �لإع����الم����ي 
�لطري�ن  ق�����ش��ف  ق��ت��ل��ى  ع���دد  �إن 
�ل�����ش��وري مل��دي��ن��ة �لرقة  �حل��رب��ي 
جتاوز خم�شني قتيال مع �شقوط 
ع��دد كبري م��ن �جل��رح��ى، وذلك 
يف وقت تدور فيه معارك �شارية 
بني قو�ت �لنظام وقو�ت �ملعار�شة 

يف �لقنيطرة باجلولن.
�لقتلى  معظم  �أن  �ملركز  و�أ�شاف 
�شقطو� يف جمزرة فرن �لأندل�س 
�أن  �إىل  م�شري�  �أبي�س،  تل  ب�شارع 
ه���ذ� ه���و �أك����ر ع���دد م���ن �لقتلى 
�مل�شلحة  �مل��ع��ار���ش��ة  �شيطرة  منذ 

على مدينة �لرقة.
�إن  مبا�شر  ���ش��وري��ا  �شبكة  وق��ال��ت 
�م�س  �شباح  �شنت  �مليغ  مقاتالت 
غ��ار�ت جوية على مدينة  ثماين 
�لغار�ت  �إح���دى  وت�شببت  �ل��رق��ة، 
�ملدنيني  يف مقتل وج��رح ع�شر�ت 

�أمام فرن �لأندل�س لبيع �خلبز يف 
�شارع تل �أبي�س.

�لطائر�ت  �أن  نا�شطون،  �أف��اد  كما 
�حل����رب����ي����ة �����ش���ت���ه���دف���ت �ل���ف���رن 
�أث���ن���اء وجود  ب��غ��ارت��ني ج��وي��ت��ني 

�لأهايل ل�شر�ء �خلبز.
يف ه��ذه �لأث��ن��اء جت���ددت �ملعارك 

�لقنيطرة  ري�����ف  يف  �ل�������ش���اري���ة 
�ملعار�شة  ك��ت��ائ��ب  ب��ني  �جل��ن��وب��ي 
�ل�����ش��وري��ة وق�����و�ت �ل��ن��ظ��ام �لتي 
يف  �حلربي  �لطري�ن  ��شتخدمت 
حماولتها ��شتعادة �ل�شيطرة على 
�لقريبة من خط  �لبلد�ت  بع�س 
وق��ف �إط���الق �ل��ن��ار يف �جلولن. 

النظام ال�سوري يرتكب جمزرة يف الرقة واملعار�سة تخو�ض معارك باجلولن

حماكمة مر�شي بتهمة ت�شريب اأ�شرار الدولة

ال�سي�سي يعتذر للم�سريني عن انقطاع الكهرباء ويحذر املخربني
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد يقدم واجب العزاء بوفاة 
احلاج بن خادم بن بطي امليدور املهريي

••  دبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
ب��اإذن �هلل تعاىل �ملرحوم  و�ج��ب �لعز�ء يف وف��اة �ملغفور له 

�حلاج بن خادم بن بطي �مليدور �ملهريي.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �شموه م�شاء �أم�س �إىل 

منزل �لعائلة يف منطقة جمري� يف دبي ير�فقه �شمو �ل�شيخ 
ن��ائ��ب ح��اك��م دبي  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  مكتوم 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات 
و�ل�شيافة بدبي حيث قدم �شموه �شادق تعازيه ومو��شاته 
�إىل �شعادة عي�شى بن �حلاج بن خادم �مليدور �ملهريي مدير 
عام هيئة �ل�شحة يف دبي و�إخو�نه خادم وخالد وعمر وعلي 
�لعلي  �هلل  �شموه  د�عيا  و�لدهم  وف��اة  يف  وعبد�هلل  وبطي 

�لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته ومغفرته.
وقد �أعرب عي�شى �مليدور و�إخو�نه وذوو �لفقيد عن عظيم 
تقديرهم ملو��شاة �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي يف م�شابهم �جللل د�عني �هلل 
تبارك وتعاىل �ن يحفظ �شموه ويدمي عليه نعمة �ل�شحة 
و�لعافية وطول �لعمر و�ن يحمي قيادتنا �ملعطاءة من كل 

�شر ومكروه . �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون .

قطار الحتاد يغري معامل ال�سحراء ويعيد ر�سم م�سار التنمية من جديد

 اطلع على عدد من الت�شاميم الهند�شية مل�شروع مطار اآل مكتوم الدويل 

حممد بن را�سد: امل�ساريع التنموية وال�ستثمارية التي تنفذها دبي اإمنا ت�سب يف خدمة الوطن واملواطن 

•• من �صيخة الغاوي. املنطقة الغربية -وام:

يعيد م�شروع قطار �لحتاد �ل�شرت�تيجي �لذي تقدر تكلفته بحو�يل 40 
مليار درهم كتابة تاريخ �ملنطقة من جديد خا�شة �ن �لعمليات �لتجريبية 
بني حب�شان و�لروي�س قد بد�أت منذ عام تقريبا �شبتمر 2013 يف حني 
و�شاه قبل  �لأوىل بني حب�شان  �ملرحلة  �لأخ��ري من  ��شتكمال �جل��زء  �شيتم 
يعر  ق��ط��ار�  ت�شغل  دول��ة خليجية  �أول  �لإم����ار�ت  لتكون  �ل��ع��ام  ه��ذ�  نهاية 
للقطار  �لتجريبي  و�لت�شغيل  �لنطالق  وم�شرح   . �خل��ايل  �لربع  �شحر�ء 
مير بقلب و�حات ليو� �ل�شهرية مزيرعة و�لتي تعتر بو�بة ومدخل �لربع 
�لكثبان �لرملية يف �لعامل وهي م�شاحة  �أكر و�أجمل  �خلايل و�لتي ت�شم 
�ل�شعودية و�شلطنة  �لعربية  �ململكة  �لتي متتد عر  �ل�شحر�ء  �شا�شعة من 
عمان و�لتي كانت يف �ملا�شي �لقريب هدفا لكثري من رحالت �مل�شتك�شفني 
غام�س  ع��امل  عن  و�لبحث  �ل�شتك�شاف  �أج��ل  من  خ�شي�شا  ج��اءو�  �لذين 
لي�شبح له تاريخا. وتلك �لو�حات �ل�شحر�وية حتى بد�ية �ل�شبعينيات من 
�لقرن �ملا�شي ل تعرها باأح�شن �لأحو�ل �إل قو�فل �لإبل ولكن عندما بد�أ 
�آل نهيان  - طيب �هلل ث��ر�ه -  موؤ�ش�س  �ملغفور له �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان 
وباين دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يزورها بعد توليه مقاليد �حلكم يف 
�إمارة �بوظبي  - عام 1966 -  لم�س حاجة �ملنطقة لك�شر عزلتها �ملوح�شة 
فاأمر ب�شق �لطرق و�شط �لرمال و��شتبدلت �لإبل بال�شيار�ت و�أخذ �لتطور 
�أجمل و�أح��دث �ملدن  �أ�شبح بها �لآن  يدب يف �ل�شحر�ء روي��د� روي��د� حتى 
�ملاألوف  �أ�شبح من  . ولأن كل �شيء يتطور يف �لإم��ار�ت ب�شرعة �لرق لذ� 
�ل�شحر�ء  تلك  �إىل  للو�شول  �إع��الن��ا  �أبوظبي  مدينة  يف  �ل�شائح  يجد  �ن 
بع�س  تنظمها  �لتي  �ل�شياحية    - �لهيلوكوبرت   - برحالت   وعبورها جو� 
من  �ليوم  �ل�شحر�ء  تلك  �أ�شبحت  حتى  �لعا�شمة  يف  �ل�شياحية  �ل�شركات 
�أهم �لوجهات �ل�شياحية خارج �لعا�شمة ملن يريد م�شاهدة عظمة �شحر�ء 
�لربع �خلايل �ل�شاكنة و�أكر منب�شط �شحر�وي رملي يف �لعامل . �ن تعر 
تلك �ل�شحر�ء بطائرة  - �لهيلوكوبرت -  لتهبط و�شط ق�شر �ل�شر�ب يف 
�عتيادي  ب�شكل  و�إىل هنا و�لأم��ور ت�شري  �أمر طبيعي  �ل�شحر�ء فهذ�  قلب 
و�أث��ن��اء جت��و�ل��ك مي��ر قطار  �مل��ك��ان  وتتجول يف  هناك  تهبط  ولكن عندما 
بجو�رك ي�شق طريقه و�شط �لرمال �ملتحركة فهذه معجزة ل تتحقق �إل يف 
دولة �لإمار�ت ولت�شيف لإجناز�تها �ل�شابقة �ملميزة �إجناز� جديد� . �ملو�طن 

�أكر من 26 ميناء بحريا على �شو�حل دولة �لإمار�ت عد� مو�نئ ت�شدير 
�لبحرية  �لرئي�شية  �لتجارية  �ملنافذ  منها  ميناء   13 نحو  ت�شكل  �لنفط 
للدولة �لتي ترتبط مع �لعامل �خلارجي وت�شتحوذ على �أكر من 61 باملائة 
من �إجمايل حركة �ل�شحن يف منطقة �خلليج لن يكفي �رتباطها بالطرق 
�لرية ولبد من ربطها ب�شبكة من خطوط �ل�شكك �حلديدية خا�شة �أنه 
عمان  �شلطنة  مع  �خلليجية  �حلديدية  �ل�شكك  ب�شبكة  ربطها  �ملزمع  من 
و�ململكة �لعربية �ل�شعودية من خالل �ملرحلة �لثانية و�لتي مت �لنتهاء من 
�لأعمال �لهند�شية �ملبدئية ومن عملية �ملناق�شات و�شيتم منح �لعقود قريبا 
بح�شب �شركة �لحتاد للقطار�ت. وتوؤكد �لتقارير �ملخت�شة �أن وجود ثمانية 
مطار�ت دولية يف كل من �أبوظبي ودبي و�ل�شارقة ور�أ�س �خليمة و�لفجرية 
و�لعني فيما يجري بناء مطار�ت دولية جديدة وتو�شعات كبرية يف مطاري 
�أبوظبي ودبي �لدوليني حيث ينتظر �أن ي�شل حجم �ل�شتثمار�ت يف مطار�ت 
100 مليار درهم ت�شبح  �ملقبلة �ىل نحو  �لدولة خالل �لأع��و�م �خلم�شة 
�شبكة �ل�شكك �حلديدية مطلبا وطنيا و�شروريا لرفع كفاءة هذه �ملطار�ت 
وو�شولها للطاقة �لت�شغيلية �لق�شوى . و�شركة �لحتاد للقطار�ت  - مطور 
كتابة  تعيد  �لرمال  �ل�شرت�تيجي و�شط  �مل�شروع  بهذ�    - �مل�شروع  وم�شغل 
تاريخ �ملنطقة من جديد �إذ �ن قبيلة بني يا�س �نطلقت من ليو� يف �شحر�ء 
بها  لت�شتقر  �لإب��ل  على ظهور  �أبوظبي  �إىل جزيرة  �خل��ايل متجهه  �لربع 
وتتخذها عا�شمة لها ثم لدولة �لإمار�ت ككل و�ليوم ينطلق قطار �لحتاد 
من ليو� متجها �إىل حب�شان وباإذن �هلل قريبا �إىل �أبوظبي ومنها �إىل باقي 
�إمار�ت �لدولة �لأخرى . ي�شري فوق �أنقا�س مدقات وطرق �لقو�فل �لقدمية 
ويحيها لتدب �حلياة من جديد و�شط �ل�شحر�ء يف وقت نرى كثري� من 
دول �لعامل جتدد خطوط �شكك �حلديد �لقدمية لديها كونها من �ملعامل 
تر�ثا  �أحيت  �أنها  تفتخر  �لحت��اد  قطار  �شركة  ولكن  و�لرت�ثية  �ل�شياحية 
�ل�شكك  �شيانة خطوط  �أ�شعب من  �أم��ر �شعب  وه��و  �ل��رم��ال  غا�س حتت 
�حلديدية �ملوجودة و�لظاهرة للعيان . و�أخذ قطار �لحتاد هذه �لت�شمية 
تاأ�شي�س دولة  �إع��الن  1971 وهو يوم  �لثاين من دي�شمر عام  �إىل  ن�شبة 
�أعلنها ز�يد على م�شامع �حلكام: �لحتاد  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقتها 
�أمنيتي و�أ�شمى �أهد�يف ل�شعب �لإمار�ت ومن هنا ف� ل وقت لل�شياع ول بديل 
لالحتاد و�شيقوم ويزدهر وعاد ز�يد ليكرر: �لحتاد هو طريق �لقوة وطريق 
�لعزة و�ملنعة و�خلري �مل�شرتك و�لفرقة ل ينتج عنها �إل �ل�شعف و�لكيانات 

حممد بن علي �ملرر 75 عاما �أحد �شكان و�حات ليو� ل يحلو له �جللو�س 
ويجل�س مفرت�شا  ي�شعد  �لرتفاع  �ل�شاهقة  �لرملية  �لكثبان  �حد  فوق  �إل 
�لرمال �لناعمة يلقي بب�شره بعيد� على �لكثبان �لرملية �لتي تلوحها �أ�شعة 
�ل�شم�س ممتدة على �متد�د �لب�شر يف عمق �ل�شحر�ء ل يطيل �لنظر فيها 
لنها منطقة جرد�ء ول يوجد بها ما ي�شد �لنظر ولكن عندما يحرك نظره 
و�شط  �لب�شر  بطول  �لتي متتد  �ل�شكة �حلديد  ق�شبان  يرى  �لأ�شفل  �إىل 
�ل�شحر�ء �جلرد�ء ويطيل �لنظر و�لتاأمل يف تلك �لق�شبان ويقول:  - كانت 
�ملحا�شر حمطة مف�شلة لتوقف �لقو�فل لال�شرت�حة من عناء �لطريق يف 
مز�رع �لنخيل و�لتي جتاورها وفرة �ملياه �لعذبة ثم ت�شتكمل �لرحلة وقد 
كتبت هذه �لقو�فل نوعا من �لتو��شل حل�شار�ت ظهرت و�ندثرت باملنطقة 
و�لعجيب �ن �لتنقل على ظهور �لهجن كان لوقت قريب هو �أف�شل و�شائل 
�لتنقل و�لرتحال ونقل �لب�شائع يف هذه �ل�شحر�ء -  . ويو��شل �ملرر: يف 
�لفرتة �لتي �شبقت قيام �لحتاد مل تكن هناك �أية طرق �آمنة ول رجال �أمن 
يوفرون �لأمان لعابري �لطريق وكانت �لرحلة �إىل �أبوظبي �شاقة وخميفة 
و�شط �لرمال وت�شتغرق �أ�شبوعا كامال ل يخفف من م�شقتها �إل �ملرور على 
بع�س �لطو�يا فرتوي ظماأ �لإن�شان و�حليو�ن . ل ين�شى �ملرر يف جل�شته �ن 
�إذ �أمر بتعبيد  يرتحم على �ل�شيخ ز�يد ثم يبد�أ بذكر ف�شله على �ملنطقة 
�إىل �لأح�شن وي�شيف:  - �شرعان ما بزغ  �لطرق وتغري �حل��ال و�لأح��و�ل 
فجر ز�يد وبلغ �أرجاء هذه �ملناطق و�أ�شبح �أهلها و�ملناطق �ملجاورة ينعمون 
عا�شوها  �لتي  و�ل�شقاء  �لبوؤ�س  �أهلها عن حياة  �ملز�يا وعو�س  بالكثري من 
جيال بعد جيل ولتبد�أ �ملحا�شر مرحلة تاريخية جديدة وملحمة بطولية 
مذهلة مع �لبناء و�لتطور قادها بحنكة وحكمة و�إ�شر�ر وعزمية ل تلني 
حاكم تفهم �ملعنى �حلقيقي لهبات �هلل و�شط �ل�شحر�ء -  . وم�شى يقول:  
-  - كاأن �لتاريخ يعيد كتابة نف�شه يف هذه �ملنطقة �إذ �شخر �هلل لنا �ل�شيخ 
�ملو��شفات  باأف�شل  �شريعة  ط��رق  �إىل  �لقو�فل  ط��رق  مدقات  ليحول  ز�ي��د 
ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ز�يد �شاحب  �أبناء  و�ليوم ويف عهد  �لعاملية 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة حولو� 
يف  �أبوظبي  �إىل  لن�شل  حديدية  �شكك  خطوط  �إىل  و�ملدقات  �لطرق  هذه 

�أقل من �شاعة .
ويرى �خلر�ء و�ملخت�شون يف �شوؤون �لنقل و�خلدمات �للوج�شتية �ن وجود 

�لع�شور  مر  على  �لتاريخ  عر  وتلك  �ليوم  ع��امل  يف  لها  مكان  ل  �لهزيلة 
�أمام عقد �لجتماع �لأهم حلكام �لإمار�ت  �لكلمات �لطريق  . مهدت هذه 
�لذي �أقرو� فيه م�شروع �لدولة �لحتادية و�نطلق قطار �لحتاد بقوة دفع 
�لع�شر �حلديث  روح  و�لقيادة معا لالندماج مع  �ل�شعب  هائلة فقد عمل 
ب�شورة �شمولية يف جميع �مليادين �حلياتية وحققت �لدولة �لفتية معدلت 
مرتفعة للنمو �ل�شريع تعد نادرة �لتحقق يف كثري من �ملجتمعات �لنامية 
�أو حتى �ملتقدمة ف�شمي �لقطار بهذ� �ل�شم تيمنا بالحتاد و�إجناز�ت �حتاد 
دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة . وكما يقول متحدث با�شم �شركة �لحتاد 
منذ  ب��د�أت  قد  و�لروي�س  بني حب�شان  �لتجريبية  �لعمليات  �ن  للقطار�ت: 
و�شاق  ق��دم  على  �لعمل  ج���اري  ح��ني  -  يف   2013 �شبتمر   - ع��ام م�شى 
ل�شتكمال �جلزء �لأخري من �ملرحلة �لأوىل بني حب�شان و�شاه بعد �ن مت 
كيلومرت� عن   264 بطول  �ملرحلة  لإنهاء هذه  �لالزمة  �ل�شيولة  ترتيب 
7.4 مليار درهم بعدها �شيتم ت�شغيل  طريق قر�س م�شرتك بلغت قيمته 
ز�يد وحب�شان  �شاه ومزيرعة ومدينة  بالكامل مرور� مبناطق  هذ� �خلط 
م�شافة  على  ميتد  �شوف  �مل�شروع  م��ن  �لنتهاء  وعند   . و�ل��روي�����س  و�مل��رف��اأ 
�لف و 200 كيلومرت بطاقة ��شتيعابية ت�شل عند بدء �لت�شغيل �إىل 50 
مليون طن من �لب�شائع و16 مليون ر�كب �شنويا وتغطي �شبكة �لحتاد 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شناعية  �ملناطق  خا�شة  �لدولة  �إم��ار�ت  كافة  للقطار�ت 
�ل��ك��رى فيها �إ���ش��اف��ة �إىل �ل��رب��ط ب��ني م��دي��ن��ة �ل��غ��وي��ف��ات �ل��و�ق��ع��ة على 
حدود �لإم��ار�ت مع �ل�شعودية ومدينة �لعني مع �شلطنة عمان �إىل جانب 
�لتي  �لغربية  �ملنطقة  ومنها  �لدولة  مناطق  �لعديد من  دوره �حليوي يف 
�أطلقت خطتها �ل�شرت�تيجية 2030 حيث �إن �لقطار �شي�شرع يف �لعملية 
�لتنموية وي�شهل نقل �لب�شائع و�لركاب . ويبلغ طول �ملرحلة �لثانية من 
�ل�شناعية  �ملناطق  و�شرتبط  كيلومرت�   628 نحو  �لحت��اد  م�شروع قطار 
�لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  ب��دول  �لدولة  ومنافذ  و�حل�شرية 
ربط  فيها  ويتم  كيلومرت�   279 �لثالثة  �ملرحلة  م�شار  طول  �شيبلغ  فيما 
كافة مناطق �إمار�ت �لدولة ببع�شها . وي�شكل م�شروع قطار �لحتاد ر�فد� 
روؤية  ب��اجت��اه حتقيق  ك��ب��رية  خ��ط��وة  وه��و  �لإم�����ار�ت  دول���ة  مهما لقت�شاد 
�لإمار�ت 2021 وروؤية �أبوظبي 2030 �للتني ت�ركز�ن على بن�اء �قت�ش�اد 
متي�ن وم�شتد�م م�ن خ�الل تطوي�ر م�شروعات بني�ة حتتي�ة متط�ورة وتن�ويع 

�مل�و�رد �لقت�شادية للدولة .

•• دبي-وام:

�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �أم�س على عدد من �لت�شاميم 
عند  �ل��ع��امل  يف  �لأك���ر  �ل���دويل  مكتوم  �آل  مل�شروع مطار  �مل��ع��دة  �لهند�شية 

بلوغه �لتمام.
وقد �شاهد �شموه و�إىل جانبه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
دبي  مطار�ت  موؤ�ش�شة  رئي�س  �لإم���ار�ت  ط��ري�ن  ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�س 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي 
عر�شا مرئيا حول م�شرية تطور حركة �لنقل �جلوي و�لبحري و�لري يف 
دبي وحتديث مر�فقها �لتي باتت بعد �أكر من خم�شني عاما من �لتطوير 
�ملهم  �حليوي  �لقطاع  هذ�  �لعاملية يف  �مل��دن  �أو�ئ��ل  من  و�لبناء  و�لتحديث 
�لعامل  على  �لإنفتاح  جلهة  �أو  �لوطني  �لقت�شاد  وتنويع  تعزيز  جلهة  �إن 
�إىل  �ملعمورة  �أرج��اء  �إىل بالدنا من  و�ل�شياح  �مل�شتثمرين  وج��ذب  وثقافاته 
جانب توفري فر�س �لعمل و�حلياة �لرغيدة ملو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
وت��ف��ق��د ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم �خلر�ئط 
قد  �ل��ذي  �لو�عد  للم�شروع  �ملعرو�شة  و�لت�شاميم  �لهند�شية  و�ملج�شمات 
ت�شل تكلفة �ملرحلة �لأوىل بعد �إمتامها �إىل 120 مليار درهم .. و��شتمع 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لزفني  خليفة  �ملهند�س  من  ومر�فقوه  �شموه 

وقد بارك �شموه �مل�شروع بعد �لتوكل على �هلل عزوجل.
موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �أ���ش��ار  ذل��ك  و�إىل 
م�شاحة  و�شيغطي  مرحلتني  على  �شينفذ  �مل�����ش��روع  �أن  �إىل  دب��ي  م��ط��ار�ت 
خم�شة و�شتني كيلومرت� مربعا من �لأر�س يف منطقة جبل علي وعلى بعد 

�أربعني كيلو مرت� من و�شط مدينة دبي.
مكتوم  �آل  ملطار  �لتقنية  �لبتكار�ت  �أح��دث  �عتماد  مت  �أن��ه  �شموه  �أو�شح  و 
�لدويل �جلديد مع قابلية حتديثها م�شتقبال و�لتي تركز على �ل�شتد�مة 
و�للتز�م بتطبيق �ملعايري �لبيئية مثل توليد �لطاقة �ملتجددة و��شتخد�م " 
�لآليات �ملوجهة �أوتوماتيكيا " وتركيب �ألو�ح لتوليد �لكهرباء من �لطاقة 
�ل�شم�شية وتدوير �لنفايات �ل�شلبة وتكرير �ملياه وما �إىل ذلك ومن �ملجالت 
م �لتي �شيتم �عتماد �لتقنيات �حلديثة فيها �عتماد �لقيا�شات �حليوية "قُىٍ
�لنتقال  حركة  تاأمني  بهدف  للم�شافرين  �لذكي  �لتتبع  " ونظام  ôْىكرَ 
�مل�شافات  وتق�شري  �لورقية  �ملعامالت  من  ن�شبة  باأقل  �ملطار  �أروق��ة  د�خ��ل 
�إلغاء  وك��ذل��ك  �لأق����د�م  على  ���ش��ري�  قطعها  �مل�شافرين  على  يتوجب  �ل��ت��ي 

�شفوف �لإنتظار و�لت�شهيالت �ملت�شلة بخدمات �لأمتعة.
�لرئي�شية ملبنى  �آل مكتوم �خل�شائ�س  �شعيد  �أحمد بن  �ل�شيخ  و�شرح �شمو 
" �إف  �ملطار و�ملتمثلة بخم�شة مد�رج متو�زية للطائر�ت �مل�شنفة من نوع 
�أربعة  ��شتخد�م  تتيح  4.5 كيلو مرت ومتباعدة بحيث  " كل مدرج بطول 
مد�رج لهبوط و�إق��الع �لطائر�ت يف �آن و�ح��د.. ومنها �أي�شا �شبكة ثالثية 
من �مل�شالك �مل�شنفة "�إف " مبحاذ�ة �ملدرجني �لو�قعني من جهتي مباين 
ثالثية  �شبكة  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ط��ار  و���ش��ط  �ل��و�ق��ع��ة  �مل�شافرين  حم��ط��ات 
ومتقاطعة مع �ل�شبكة �ل�شابقة عر منطقة �ملباين توؤمن حركة �لطائر�ت 

مطار�ت دبي و�ملهند�شني �مل�شرفني على �مل�شروع �إىل �شرح حول خ�شائ�س 
ومميز�ت كل ت�شميم من �لت�شاميم �ملقرتحة و�ملعدة من قبل دبي مل�شاريع 

�لطري�ن �لهند�شية يف موؤ�ش�شة مطار�ت دبي.
وتوقف �شموه عند �لت�شميم �لهند�شي )�جلوهرة ( و�أبدى �إعجابه بفكرة 
وتنفيذه  باعتماده  و�أم��ر  �ملحلية  لبيئتنا  ومالءمتها  وب�شاطتها  �لت�شميم 
بارز�  ح�شاريا  معلما  �جل��دي��دة  بحلته  �ل���دويل  مكتوم  �آل  مطار  لي�شبح 
ومميز� ي�شاف �ىل معامل دولتنا �لرت�ثية �ملتجددة و�حل�شارية �ملتناغمة 

مع ثقافتنا وما�شينا �خلالد.
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�شف 
�مل�شروع �لعمالق باأنه �قت�شادي وي�شهم ب�شكل كبري يف تعزيز قطاع �ل�شناعة 
�جلوية �لنقل و�ل�شحن و�لإ�شتثمار ويعك�س �هتمامنا برت�شيخ مكانة دولتنا 
عموما ودبي خا�شة على خارطة �شناعة �لطري�ن �لتي غدت من �ل�شناعات 

�لرئي�شية على م�شتوى �لعامل.
و�أكد �شموه �أن �مل�شاريع �لتنموية و�لإ�شتثمارية �لتي تنفذها دبي �إمنا ت�شب 
يف خدمة �لوطن و�ملو�طن ون�شعى من خاللها لتوفري بنية حتتية متكاملة 
وبناء �قت�شاد وطني قوي ومتما�شك ومتنوع للحفاظ على رفاهية �شعبنا 

و�إ�شعاد وتاأمني �مل�شتقبل �ملزدهر لأجيالنا �ملتعاقبة.
و�شدد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم على �أن تظل منافذ 
�لعامل  على  مفتوحة  ب��و�ب��ات  و�لبحرية  و�ل��ري��ة  �جلوية  �لعزيزة  دولتنا 
ونافذة يطل �لعامل من خاللها على ثقافتنا �لعربية �لإ�شالمية �لعريقة 
�شيافة  وك��رم  �ملحلية  بيئتنا  وج��م��ال  و�لإن�شانية  �حل�شارية  �إجن��از�ت��ن��ا  و 

وت�شامح �شعبنا �لأ�شيل.

خالل وقت ق�شري.
ومت كذلك ت�شميم مو�قف �لطائر�ت بح�شب �لقيا�شات �ملتوقعة و�لتي تتيح 
��شتقبال �جليل �جلديد من �لطائر�ت بح�شب مو��شفات كرى �ل�شركات 

�مل�شنعة للطائر�ت �إيربا�س و بوينج.
بالإ�شافة  مغادرون  و  قادمون  رئي�شيني  مبنيني  هناك  �أن  �شموه  و�أ�شاف 
2.8 كيلومرت مع ثالث نقاط  �أربعة مبان كونكور�س طول كل منها  �ىل 
مركزية وتو�زي م�شاحة كل �ملحطات �شبعة �أ�شعاف م�شاحة ملعب كرة قدم 
�لبدن  عري�شة  للطائر�ت  موقف  مبائة  جمهزة  للم�شافرين  حمطة  وكل 
�ملطار  ��شتيعاب  ق��درة  يجعل  ما  م�شافر  مليون  و�شتني  خم�شة  وت�شتوعب 
�إجمايل مو�قف للطائر�ت  �شنويا مع  "مليون م�شافر   220 " �لإجمالية 

تبلغ 400 موقف.
توؤمن خدمة مميزة  �شكة حديد  ب�شبكة  �ملطار  رب��ط  �شيتم  �أن��ه  �إىل جانب 
�ملطار دون عناء وكذلك  و�لقادمي د�خل مباين  �ملغادرين  �مل�شافرين  لنقل 
ت�شل بني  ك��ي��ل��وم��رت�  �أرب���ع���ني  ب��ط��ول  �لأن���ف���اق  م��ن  �شبكة �شخمة  �ن�����ش��اء 
منطقة �خلدمات يف �شمال �ملطار ومنطقة حمطات �مل�شافرين يف �لو�شط 
ومباين ومن�شاآت �ل�شحن يف �جلنوب وهناك �أي�شا نظام متطور للخدمات 
�للوج�شتية لمثيل له يف مطار�ت �لعامل يت�شمن نظاما �أوتوماتيكيا لنقل 
كيلومرت�ت  ثمانية  �إىل  م�شاحتها  ت�شل  �شحن  ومنطقة  �مل�شافرين  �أمتعة 
�ل�شيانة  ملن�شاآت  خم�ش�شة  مربعة  كيلومرت�ت  خم�شة  �ىل  �إ�شافة  مربعة 
جتارية  من�شاآت  لبناء  �شتخ�ش�س  �آخ��رى  ومنطقة  �ملطار  خدمات  ومباين 
للم�شروع  �لأوىل  �ملرحلة  من  �لنتهاء  و�شيتم  جت��اري  ومركز  فندق  منها 

خالل �شت �إىل ثماين �شنو�ت كي ي�شتوعب 130 مليون م�شافر �شنويا.
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اأخبار الإمارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لر�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سيف بن زايد يطلع على جائزة اأف�سل جهة حكومية ح�سلت عليها �سرطة اأبوظبي لتطبيق حار�ض املدينة

هيئة الهالل الأحمر تنفذ دورة تدريبية يف الإ�سعافات الأولية باملقر الرئي�سي يف اأبوظبي 

�جلودة  ع��ال��ي��ة  �شرطية  خ��دم��ات 
�لدولة  يف  و�ملقيمني  للمو�طنني 
�أن ج�����ودة �لأم����ن  �ن���ط���الق���ا م���ن 
يف  �أ�شا�شيا  مطلبا  باتت  و�لأم���ان 
�آمنة  ح��ي��اة  �إىل  للو�شول  �ل��ع��امل 
م��ط��م��ئ��ن��ة ل��ك��ل م���ن ي��ع��ي�����س على 
�أر������س �ل���دول���ة ..ك���م���ا �أك����د �شعي 
خدمات  لتقدمي  �لد�ئم  �ل�شرطة 
�شموه  وك���ان  للجمهور.  متميزة 
حممد  منالر�ئد  �جل��ائ��زة  ت�شلم 
�إد�رة  مدير  �لهرمودي  �إ�شماعيل 
�لإد�رة  يف  و�ملقرتحات  �ل�شكاوى 
وتطوير  لال�شرت�تيجية  �لعامة 
�لأد�ء يف وز�رة �لد�خلية ..و�أو�شح 
�أبوظبي  ���ش��رط��ة  �أن  �ل��ه��رم��ودي 
�إجن����از� ج��دي��د� لأنظمة  �أح����رزت 
ت��ع��زي��ز روح  �مل��ط��ب��ق��ة يف  �ل��ع��م��ل 
�ملبادرة لدى �ملوظفني بح�شولها 
�أف�شل جهة حكومية  على جائزة 
يف �ل�شتجابة حلالت �ملتعاملني. 
�أبوظبي  ����ش���رط���ة  �ن  و�أ������ش�����اف 
����ش��ت��ط��اع��ت �إغ���الق���احل���الت من 
�شكاوى ومقرتحات و�لتي تلقتها 
وفقا  �ملدينة  حار�س  تطبيق  عر 

•• ابوظبي-وام:

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �طلع 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن ز�ي���د 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�أف�شل جهة حكومية  على جائزة 
�ملتعاملني  حل��الت  �ل�شتجابة  يف 
من خالل تطبيق  - حار�س �ملدينة 
�لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  يف  �مل��ت��وف��ر    -
�لقيادة  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ش��ل��ت  و�ل���ت���ي 
نتيجة  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �لعامة 
مبادر�ت  م���ع  �مل��ت��م��ي��زة  �مل�����ش��ارك��ة 
�لإلكرتونية.  �أب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
خلريباين  ن��ا���ش��ر  �ل���ل���و�ء  و�أك�����د 
�ل����ع����ام ملكتب  �لأم�������ني  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لنجاح  ه���ذ�  �أن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر 
�شموه  لتوجيهات  جت�شيد�  ج��اء 
�لكبري  �لإمي��������ان  م����ن  �ن���ط���الق���ا 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  ب���روؤي���ة 
�أبوظبي يف �لعمل بفعالية لت�شبح 
�أف�شل  �إح������دى  �أب���وظ���ب���ي  �إم������ارة 
�مل���دن �أم��ن��ا و���ش��الم��ة. ول��ف��ت �إىل 
تقدمي  على  حت��ر���س  �ل��ق��ي��ادة  �أن 

للمعدلت �لزمنية �لقيا�شية �لتي 
لالأنظمة  �أبوظبي  مركز  حددها 
�لإلكرتونية لت�شبح بهذ� �لإجناز 
و�لدو�ئر  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ق��دم��ة  يف 
�أف�شل  حت��ق��ي��ق  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 
لال�شتجابة..مت�شمنا  زم�����ن 
حت���وي���ل ج��م��ي��ع �ل���ط���ل���ب���ات على 
�شرطة  يف  �ملعنية  �لإد�ر�ت  جميع 
بدورها  تفاعلت  و�ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي 
نحو  على  �مل�شتقبلة  �حل��الت  مع 
معامالت  �أن  �إىل  لف��ت��ا  �أم���ث���ل.. 
�ملخت�شة  �جلمهور ومالحظاتهم 
كو�در  تتابعها  �ل�شرطة  مبجالت 
متناهية  ب�����ش��رع��ة  ت��ع��م��ل  م��وؤه��ل��ة 
ودق���ي���ق���ة وف���ق���ا ل��ل��ن��ظ��ام . و�أك����د 
�أهمية هذه �جلائزة �لتي ت�شلمتها 
و�مل���ق���رتح���ات  �ل�������ش���ك���اوى  �إد�رة 
�خلام�س  �مللتقى  فعاليات  خ��الل 
�لإلكرتونية  �أب��وظ��ب��ي  حل��ك��وم��ة 
�لهيئات  جميع  مب�شاركة  موؤخر� 
و�ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة يف �إم�����ارة 
�جلائزة  �أن  �إىل  ..لف��ت��ا  �بوظبي 
�شرطة  ل�����ك�����و�در  ح����اف����ز�  مت���ث���ل 
�لنظام  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ل��ة  �أب���وظ���ب���ي 

مب��ا ي��ع��زز م��ن �خل��دم��ات �ملقدمة 
�لتح�شني  وحت���ق���ي���ق  ل��ل��ج��م��ه��ور 
ل�شرت�تيجية  جت�شيد�  �مل�شتمر 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
حار�س  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  ول��ف��ت   .
�للجنة  �ع��ت��م��دت��ه  �ل����ذي  �مل��دي��ن��ة 
للمجل�س  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي وي�شرف 
لالأنظمة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع��ل��ي��ه 
�لإل��ك��رتون��ي��ة و�مل��ع��ل��وم��ات يعتر 
قناة تفاعلية وخطوة جديدة من 
خطو�ت تفعيل م�شاركة �جلمهور 
�جلهات  م����ع  ت���ع���اون���ه���م  وزي��������ادة 
�لنهو�س  �أج�����ل  م���ن  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ملختلفة  �مل��ج��الت  ويف  ب���الإم���ارة 
ك����اف����ة. وي�����ش��ع��ى �ل���رن���ام���ج �إىل 
حتقيق جملة من �لأه��د�ف منها 
تبذلها  �لتي  �مل�شاهمة يف �جلهود 
حكومة �أبوظبي لتكون من �شمن 
�لعامل  يف  حكومات  �أف�شل  قائمة 
وتوظيف �لبنية �لتحتية �لتقنية 
��شتيعاب  يف  ل���الإم���ارة  �مل��ت��ط��ورة 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ج���دي���دة مت��ك��ن��ه��ا من 
وتطلعاتها  �أه����د�ف����ه����ا  حت��ق��ي��ق 

تاأتي  �ل����دورة  ه��ذه  �أن  �ملن�شوري 
�ل����دور�ت  م��ن  ل�شل�شلة  ت��و����ش��ال 
�لهالل  ينفذها  �لتي  �لتدريبية 
�لأحمر لتدريب �ملنت�شبني للهيئة 
يف مقر �لهالل �لأحمر �لرئي�شي 
وبني  �أبوظبي  يف  �لهيئة  وفرعي 
موظفي  ك���اف���ة  ل��ت��ع��ري��ف  ي���ا����س 
�لهيئة مببادئ �لإ�شعافات �لأولية 
�لو�جب  �ل��وق��ائ��ي��ة  و�لإج�������ر�ء�ت 
�إت���ب���اع���ه���ا ح���ني وق�����وع �حل�����و�دث 
�أو  �لعامة  �لأم��اك��ن  يف  �لب�شيطة 
�أو  �ليومي  �لعمل  �شاعات  خ��الل 
�إد�رة  �ن  �إىل  م�شري�   .. �مل��ن��زل  يف 
�لأحمر  بالهالل  �ملحلية  �ل�شوؤون 
�شتو��شل تنفيذ دور�ت �لإ�شعافات 
�لأول�����ي�����ة ت���ب���اع���ا يف ب��ق��ي��ة ف����روع 

•• ابوظبي-وام:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �لأح���م���ر 
يف  للهيئة  �لعامة  �لأم��ان��ة  مبقر 
دورة تدريبية يف  �أبوظبي موؤخر� 
جمال �لإ�شعافات �لأولية بح�شور 
���ش��ع��ادة ر����ش��د مبارك  وم�����ش��ارك��ة 
�لعام  �لأم�����ني  ن��ائ��ب  �مل��ن�����ش��وري 
حممد  و�شعادة  �ملحلية  لل�شوؤون 
ي���و����ش���ف �ل��ف��ه��ي��م ن���ائ���ب �لأم�����ني 
و�ل�شيد  �مل�شاندة  للخدمات  �لعام 
�ل��رم��ي��ث��ي مدير  ���ش��ع��ي��د  حم��م��د 
ف��رع �ل��ه��الل �لأح��م��ر يف �أبوظبي 
وح�شور 31 موظفا من �لأمانة 
�لعامة وفرعي �لهالل �لأحمر يف 
ر��شد  وق��ال  يا�س.  وبني  �أبوظبي 

�لدولة.  �إم��ار�ت  �لهيئة يف جميع 
و�و�شح �ن هذه �لدورة تاتي �ي�شا 
�لت�شغيلية  �خلطة  بر�مج  �شمن 
�لهالل  بهيئة  �ملحلية  ل��ل�����ش��وؤون 
�ملجتمع  توعية  �لأحمر يف جمال 
باأ�ش�س ومبادئ �لإ�شعافات �لأولية 
و�ل�شحة �ملجتمعية لعام 2014 
�لتدريبية  �ل�����دورة  وت�����ش��م��ن��ت   .
حما�شرة نظرية للتعريف باأ�ش�س 
وم����ب����ادئ �لإ�����ش����ع����اف����ات �لأول����ي����ة 
و�أهمية �كت�شاب �ملتدربني �خلرة 
�لكافية باإجر�ء �لإ�شعافات �لأولية 
و�شارك  �حل��������و�دث.  وق�����وع  ع��ن��د 
يف ت���ق���دمي حم���ا����ش���ر�ت �ل�����دورة 
ومتخ�ش�شون  مدربون  �لنظرية 
بالإ�شافة  �لأح���م���ر  �ل��ه��الل  م��ن 

�إىل تنفيذ �جلل�شات �لعملية �لتي 
�لإ�شعافات  ت��ق��دمي  �آل��ي��ة  ت��و���ش��ح 
�لأول��ي��ة وع��م��ل �لإن��ع��ا���س �لقلبي 
�لرئوي ومعاجلة �جلروح ونزيف 
�ل����دم وك��ي��ف��ي��ة م��ع��اجل��ة �حل���روق 
و�����ش����رب����ة �ل�������ش���م�������س و�لإج�����ه�����اد 
لتدريب  ب���الإ����ش���اف���ة  �حل��������ر�ري 
�مل�����ش��ارك��ني ع��ل��ى خ��ط��و�ت �لأم���ن 
و�ل�����ش��الم��ة يف م��و�ج��ه��ة �حلالت 
�ل��ط��ارئ��ة م��ث��ل �إل���ش��ع��اف �لأويل 
و�لك�شور  �جل��������روح  و�إ�����ش����اب����ات 
و�حل�����������روق وح����������الت �لإغ�����م�����اء 
و�لتعامل  و�لخ��ت��ن��اق  و�ل�شدمة 
و�لتدريب  �ل��ت�����ش��م��م  ح����الت  م���ع 
ع���ل���ى �ن���ع���ا����س �ل���ق���ل���ب �ل����رئ����وي 
وطرق نقل �مل�شاب. كما مت خالل 

دع�������م �جل����ه����ود  و�مل���������ش����اه����م����ة يف 
روؤي�������ة  �حل����ك����وم����ي����ة يف حت���ق���ي���ق 

�أبوظبي �لقت�شادية 2030.
. كما �أن �لرنامج ي�شيف معاين 
وم����ت����ط����ورة  ج�����دي�����دة  ودللت 

للمفهوم �لأمني ت�شتند �إىل فكرة 
�أن �ملو�طن �أ�شبح ي�شهم يف تعزيز 
�ل�شالمة  وحالة  �لأمنية  �حلالة 
�إ���ش��اف��ة �إىل �أن  �ل��ع��ام��ة ل���الإم���ارة 
�أ���ش��ب��ح��ت قبلة  �ل���ت���ي  �أب���وظ���ب���ي 

و�لأعمال  �مل����ال  ورج����ال  لل�شياح 
و�مل�شتثمرين بحاجة �إىل مثل هذه 
ي�شهم  �ل���ذي  وبال�شكل  �مل���ب���ادر�ت 
�خلدمات  مب�شتوى  �لرت���ق���اء  يف 

�حلكومية �ملقدمة فيها. 

�ل������دورة ت���دري���ب �مل��وظ��ف��ني على 
�ل�شعقة  ج��ه��از  ����ش��ت��خ��د�م  كيفية 

�لكهربائية �لذي مت تعميمه على 
لتوجيهات  مو�كبة  �لهيئة  ف��روع 

باأنظمة  �خلا�شة  �لد�خلية  وز�رة 
�ل�شالمة �لعامة.

بدء ا�ستخدام بطاقات الهوية يف التعامالت امل�سرفية عرب اأجهزة �سراف م�سرف الهالل
•• اأبوظبي-وام:

�أعلن م�شرف �لهالل �أن باإمكان �لعمالء �لآن بدء ��شتخد�م بطاقات 
للهوية يف عمليات  �لإم����ار�ت  ع��ن هيئة  �ل�����ش��ادرة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لهوية 
�أجهزة �ل�شر�ف �لآيل  �لنقدي وحتويل �لأم��و�ل عر جميع  �ل�شحب 

�لتابعة للم�شرف يف �لدولة.
.. ه��ي بطاقتك  ت��اأت��ي ه��ذه �خل��دم��ة حت��ت �شعار هويتك �لإم��ار�ت��ي��ة 
�مل�شرفية لت�شكل خطوة �شابقة من نوعها يف ��شتخد�م بطاقات �لهوية 
�لإمار�تية يف جمال �لتعامالت �مل�شرفية عر �أجهزة �ل�شر�ف �لآيل 

يف دولة �لإمار�ت.
�لتي  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �تفاقية  ثمار  �ملبتكرة  �ملبادرة  هذه  تعد 
�إبر�مها بني م�شرف �لهالل و هيئة �لإم��ار�ت للهوية يف �شهر  جرى 
يناير من �لعام �ملا�شي و�لتي تتيح للم�شرف مبوجبها �لو�شول �إىل 
�ل�شم  مثل  للعميل  �لهوية  بطاقة  عر  �ملتوفرة  �لأ�شا�شية  �ملعلومات 
ورقم جو�ز �ل�شفر و�جلن�شية و�إدر�جها ب�شكل �آيل يف �لأنظمة �لأ�شا�شية 
للم�شرف مبا من �شاأنه �لرتقاء بعملية ��شتخر�ج �لبيانات �لأ�شا�شية 
ل�شاحب �لبطاقة وفق �أعلى معايري �ل�شال�شة و�لفعالية و�لأمن من 
�ملتميز  �لإجن��از  �مل�شرفية ويعك�س هذ�  �ملعامالت  �إج��ر�ء  ت�شيري  �أج��ل 

�لذكية  �مل�شرفية  �خل��دم��ات  �أف�شل  بتقدمي  �لهالل  م�شرف  �ل��ت��ز�م 
وحتقيق �أق�شى درجات �لبتكار. 

وقال حممد جميل برو �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة م�شرف �لهالل 
نويل �هتماما كبري� للتكنولوجيا يف �شياق جهودنا �لر�مية �إىل تقدمي 
خ��دم��ات م��رن��ة وع��ال��ي��ة �جل���ودة مل��و�ك��ب��ة �إح��ت��ي��اج��ات �ل��ع��م��الء ولذلك 
هيئة  مع  �ل�شرت�تيجية  �شر�كتنا  من  �ملثلى  �ل�شتفادة  على  حر�شنا 
.. هي  �لإمار�تية  �إط��الق م�شروع هويتك  �شبيل  للهوية يف  �لإم���ار�ت 
بطاقتك �مل�شرفية �لقائم على �أحدث �لتقنيات �ملتطورة مبا يتما�شى 
مع م�شرية دولة �لإمار�ت يف �لتحول �إىل جمتمع رقمي بامتياز ونحن 

ندعو عمالءنا �إىل �ل�شتفادة من �ملز�يا �لعديدة �لتي تقدمها �خلدمة 
�جلديدة. 

�لقائمة  �ملبتكرة  �ملبادر�ت  �لعديد من  �أطلق  قد  �لهالل  كان م�شرف 
�أول نظام للتحقق  على �أحدث �لتقنيات �ملتقدمة مبا يف ذلك �إطالق 
من �لهوية بب�شمة �لإبهام لإجناز �ملعامالت �مل�شرفية و�أول ��شتخد�م 
لالأقالم �لرقمية يف �لتعامالت �مل�شرفية يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
�إئتمان حتدد �جتاه �لقبلة بالإ�شافة �إىل غريها  و�إطالق �أول بطاقة 
من �لإجناز�ت �ملبتكرة �لتي تعك�س فل�شفة �مل�شرف يف تقدمي �خلدمات 

�جلديدة و�لذكية و�لر�ئدة. 

بتوجيهات نائب رئي�س الدولة

 اإطالق جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية كاأول جامعة تابعة ل�سلطة مدينة دبي الطبية
••   دبي-وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات   
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �أعلنت 
�لهيئة  �لطبية  دبي  مدينة  �شلطة 
�لتنظيمية  و�جل���ه���ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
تاأ�شي�س  ع��ن  �ل��ط��ب��ي��ة  دب���ي  مل��دي��ن��ة 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن ر�����ش���د للطب 
و�ل���ع���ل���وم �ل�����ش��ح��ي��ة �ل��ت��اب��ع��ة لها 
م�شت�شفى  �إط����الق  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
و�لذي  �جلامعي  ر��شد  بن  حممد 
و�أو�شحت  لح��ق��ا.  �فتتاحه  �شيتم 
���ش��ل��ط��ة م��دي��ن��ة دب����ي �ل��ط��ب��ي��ة �أن 
�جل���ام���ع���ة ����ش���ت���وف���ر ل��ل��ط��ل��ب��ة من 
جمموعة  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل���و�ط���ن���ني 
�لطبية  �ل��در����ش��ي��ة  �ل���ر�م���ج  م���ن 
�جل����ام����ع����ي����ة �مل����ت����م����ي����زة وب�����ر�م�����ج 
�ملجال  ذ�ت  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل���در�����ش���ات 
�أول  �جل����ام����ع����ة  ت�����ش��ت��ق��ب��ل  ح���ي���ث 
�شهر  �ل��ط��ب خ���الل  كلية  دف��ع��ة يف 
 2015 �ملقبل  �لعام  من  �شبتمر 
وفقا ملعايري قبول حمددة ت�شمن 
فعليا  م����وؤه����ل����ني  ط���ل���ب���ة  �خ����ت����ي����ار 
�ملرحلة  و�شت�شم  �ل��ط��ب.  ل��در����ش��ة 

هما  كليتني  �جل��ام��ع��ة  م��ن  �لأوىل 
لطب  كلية  و  �لب�شري  �لطب  كلية 
من  حيث  فعليا  �لقائمة  �لأ���ش��ن��ان 
ت�����ش��ت��ق��ب��ل �جل���ام���ع���ة يف  �أن  �مل���ق���رر 
�ل�شنة �لأوىل من تاأ�شي�شها خم�شني 
طالبا يف كلية �لطب بالإ�شافة �إىل 
�لتخ�ش�شية  �لدر��شاتالعليا  طلبة 
�لأ����ش���ن���ان. ونوهت  يف جم���ال ط��ب 
�شلطة مدينة دبي �لطبية بالروؤية 
�جلامعة  �إط�����الق  ور�ء  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
�لثانية  م��رح��ل��ت��ه��ا  �أن  و�أو����ش���ح���ت 
�أكر  جم��م��وع��ة  �إ���ش��اف��ة  �شت�شمل 
يف  مبا  و�لتخ�ش�شات  �لكليات  من 
و�ملهن  و�ل��ق��ب��ال��ة  �لتمري�س  ذل���ك 
�لعامة  و�ل�شحة  �مل�شاندة  �لطبية 
تلك  �شم  �شيتم  حيث  و�ل�شيدلة 
لروؤية  حتقيقا  �لإ�شافاتتدريجيا 
و��شعة من  قاعدة  بناء  �ل�شلطة يف 
عالية  �مل�شتد�مة  �لطبية  �ل��ك��و�در 
�لكفاءة و�إيجاد �شبكة جتمع �أف�شل 
جمال  يف  و�ملتخ�ش�شني  �خل���ر�ء 
وخدماتها.  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة 
وجتري �شلطة مدينة دبي �لطبية 
جمموعة  م���ع  م��ن��اق�����ش��ات  ح��ال��ي��ا 
�لأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  من  خمتارة 
مو�كبة  ���ش��م��ان  ب���ه���دف  �ل���دول���ي���ة 

�ل�شحية  و�لعلوم  للطب  ر��شد  بن 
ف�شول  م��ن  �آخ����ر�  ف�شال  لت�شطر 
وق�شة  �لطبية  دب��ي  مدينة  تطور 
�لتقدير  ���ش��ي��اق  ويف  دب�����ي.  جن����اح 
�ل����دويل جل��ه��ود وم���ب���ادر�ت �إم����ارة 
و��شحا  �هتماما  تعك�س  �لتي  دب��ي 
ب�����ش��ح��ة �لإن�������ش���ان وت��ع��ل��ي��ق��ا على 
�إط����الق �جل��ام��ع��ة �جل���دي���دة قالت 
�ملديرة  ت�شان  مارغريت  �لدكتورة 
�لعاملية:   �ل�شحة  ملنظمة  �ل��ع��ام��ة 
تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود  جميع  نقدر 
�إمارة دبي يف �شبيل تطوير وتنمية 
�ل�����ش��ح��ي��ة ويعد  �ل���رع���اي���ة  ق���ط���اع 
ر��شد  ب��ن  حممد  جامعة  تاأ�شي�س 
��شتثمار�  �ل�شحية  و�لعلوم  للطب 
مهما يف هذ� �ملجال حيث �شي�شاهم 
يف رف������د ه������ذ� �ل����ق����ط����اع �حل���ي���وي 
ب��درج��ة ع��ال��ي��ة من  ب��ك��و�در تتمتع 
تتمتع  م��ا  �إىل  وبالنظر  �ل�تاأهيل. 
�شجل  م��ن  �لطبية  دب��ي  ب��ه مدينة 
ح��اف��ل ب��ال��ن��ج��اح م���ع �ل��ع��دي��د من 
و�لذي  بها  �لعاملة  �لطبية  �ملنافذ 
�لز�ئرين  �أع�����د�د  يف  ج��ل��ي��ا  يت�شح 
�لعامل  يف  ح�����رة  م��ن��ط��ق��ة  لأك������ر 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  يف  متخ�ش�شة 
خ���الل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ح��ي��ث جتاوز 

ع���دده���م �مل���ل���ي���ون م��ري�����س وز�ئ����ر 
�شي�شتفيد طلبة �جلامعة من �لكم 
�لتي  �ملر�شية  �لكبري من �حل��الت 
و�لتي  �مل��دي��ن��ة  م��ع��اجل��ت��ه��ا يف  ي��ت��م 
�ل�شحية  �ل��ت��ح��دي��ات  �أب����رز  تعك�س 
�لإمار�ت  دول��ة  م�شتوى  على  �شو�ء 
ي�شاهم  مب��ا  ع���ام  ب�شكل  و�مل��ن��ط��ق��ة 
�ل��ت��غ��ل��ب عليها  ك��ب��رية يف  ب�����ش��ورة 
�إىل  و���ش��ول  �نت�شارها  م��ن  و�حل���د 
بالذكر  ج���دي���ر  ع��ل��ي��ه��ا.  �ل��ق�����ش��اء 
�أن م��دي��ن��ة دب���ي �ل��ط��ب��ي��ة ت�����ش��ع يف 
بقطاع  �لنهو�س  �أهد�فها  مقدمة 
�لرعاية �ل�شحية ب�شقيه �لأكادميي 
و�لتطبيقي عر توفري تعليم طبي 
�لطالب  ي�����ش��ج��ع  �مل�����ش��ت��وى  ع���امل���ي 
�ل��ر�غ��ب��ني يف در�����ش���ة �ل��ط��ب على 
�لتخلي عن �مليل �لتقليدي لدر��شة 
�خلارج  يف  �لدقيق  �لتخ�ش�س  هذ� 
دبي  �مل��دي��ن��ة يف  ت��وف��ره  م��ا  بف�شل 
�مل�شتوى  رفيعة  علمية  بر�مج  من 
�لأف�شل من  تو�كب  عالية �جلودة 
�أرقى �جلامعات و�ملعاهد  نوعها يف 
�لطبية �لعاملية ومبا يجنبهم عناء 
�لتح�شيل  ب��ه��دف  �ل�شفر  وم�شقة 
طلبة  و�شي�شتفيد  �لطبي.  �لعلمي 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن ر�����ش���د للطب 

و�لعلوم �ل�شحية من وجود خر�ت 
�أب��رزه��ا م�شت�شفى  �أخ���رى  وم��ر�ف��ق 
و�لذي  �جلامعي  ر��شد  بن  حممد 
وكلية  �ف��ت��ت��اح��ه لح����ق����ا..  ���ش��ي��ت��م 
لأطباء  �ملخ�ش�س  �لأ���ش��ن��ان  لطب 
�لأ����ش���ن���ان �مل��ق��ي��م��ني وم���رك���ز خلف 
�لطبية  للمحاكاة  �حلبتور  �أح��م��د 
�لذي يعد �أول مركز تدريبي طبي 
م��ت��ك��ام��ل م��ت��ط��ور يف �مل��ن��ط��ق��ة كما 
�أي�����ش��ا للطالب  ���ش��ت��وف��ر �جل��ام��ع��ة 
�لطبي  للبحث  �ل���الزم���ة  �مل���ر�ف���ق 
�آل مكتوم  وذل��ك من خالل مكتبة 
�جلليلة  موؤ�ش�شة  مركز  و  �لطبية 
مركز  �أول  وه��و  �لطبية  للبحوث 
متعددة  �لطبية  لالأبحاث  م�شتقل 
�أن  كما  �لإم���ار�ت.  يف  �لتخ�ش�شات 
حممد  جامعة  تاأ�شي�س  غايات  من 
�ل�شحية  و�لعلوم  للطب  ر��شد  بن 
ت��ذل��ي��ل �ل��ع��ق��ب��ات �ل��ت��ي حت���ول دون 
�ل�شحية  �ل���رع���اي���ة  ق���ط���اع  ت���ط���ور 
�أهد�ف  حتقيق  ل��دع��م  �ملنطقة  يف 
�لإمار�ت  لدولة  �لوطنية  �لأجندة 
قطاعي  ت���ط���وي���ر  مي���ث���ل  و�ل�����ت�����ي 
ركائزها  �أح����د  و�ل�����ش��ح��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة مب���ا ي��ح��ق��ق �لأه�����د�ف 

�ل�شاملة ل� روؤية �لإمار�ت 2021 

تقدمها  �ل��ت��ي  �لتعليمية  �مل��ن��اه��ج 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن ر�����ش���د للطب 
و�لعلوم �ل�شحية مع �أرقى �ملعايري 
�شيتم  كما  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �لدولية 
جميع  و�عتماد  �جلامعة  ترخي�س 
تقدمها  �لتي  �لأكادميية  �لر�مج 
م��ن خ��الل �جل��ه��ات �ملخت�شة عر 
تطبيق �ملعايري �لدولية يف ت�شنيف 
�جل��ام��ع��ات. وب��ه��ذ� �ل�����ش��دد قالت 
���ش��ع��ادة رج���اء �ل��ق��رق ن��ائ��ب رئي�س 
يوؤمن  �لطبية:  دبي  �شلطة مدينة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 

�ل����������وزر�ء حاكم  رئ���ي�������س جم���ل�������س 
�مل�شتد�م  �لنمو  ب��اأن  �هلل  رع��اه  دب��ي 
�شبعة  تطوير  على  يعتمد  لدولتنا 
�شمنها  م����ن  ح���ي���وي���ة  ق����ط����اع����ات 
ومن  و�لتعليم..  �ل�شحية  �لرعاية 
ه����ذ� �مل��ن��ط��ل��ق د�أب������ت م��دي��ن��ة دبي 
�لعام  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا يف  م��ن��ذ  �ل��ط��ب��ي��ة 
يف  ف��اع��ل  دور  لعب  على   2002
�لقطاعني من  دعم تطوير هذين 
�لطبي عايل  �لتعليم  �إتاحة  خالل 
�جل���ودة وب��ذل �لكثري م��ن �جلهود 
لالرتقاء مب�شتوى خدمات �لرعاية 
حممد  جامعة  وت��اأت��ي  �ل�شحية.. 

�سرطة اأبوظبي ت�سبط 4 اآ�سيويني يرّوجون 245 كب�سولة هريوين 
•• اأبوظبي- الفجر:

وترويج  ح��ي��ازة  ب�شبهة  �آ���ش��ي��وي��ني،   4 �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  �شبطت 
2.5 كيلو غر�م(  �أقل من  245 كب�شولة خمدرة هريوين )تزن 
باإمارة  �مل�شفح و�ملفرق  يف ق�شيتني منف�شلتني وقعتا يف مدينتّي 
�أبوظبي. وقال �لعقيد �لدكتور ر��شد حممد بور�شيد، مدير �إد�رة 
�لتحريات و�ملباحث �جلنائية، �إنه جرى حتريز 209 كب�شولت يف 
�ل�شبطية �لأوىل بامل�شفح �ل�شناعية )تزن �أقل من 2 كيلو جر�م(، 
�ملفرق  يف  �لثانية  �ل�شبطية  يف  كب�شولة   36 حتريز  ج��رى  فيما 
)تزن �أقل من ن�شف كيلو جر�م(. وذكر �أن �مل�شتبهني �لأربعة، مت 
�ملخدرة  �ل�شموم  ببيع  قامو�  بعدما  �لقب�س عليهم موؤخر�ً،  �إلقاء 

�لتحريات  �إد�رة  يف  �مل��خ��در�ت  مكافحة  ق�شم  م��ن  عن�شرين  �إىل 
و�ملباحث �جلنائية، مّت تكليفهما بعد تقنني �لإج��ر�ء�ت، بتقّم�س 
دور �مل�شرتي )�لزبون(؛ بهدف �شر�ء تلك �ملخدر�ت باملبالغ �ملتفق 
عليها. وث�ّم�ن مدير حتريات �شرطة �أبوظبي، �جلهود �لتي بذلها 
عنا�شر �ملكافحة يف �لتعامل �ملحرتف مع �ملعلومات �لو�ردة، و�لتي 
ق��درة عنا�شر  م��وؤك��د�ً  �ل�شموم،  بتلك  �إح��ب��اط �لجت��ار  �أ�شهمت يف 

�ل�شرطة يف �لت�شّدي ملثل هذه �لأن�شطة �لإجر�مية.
ق�شم  رئي�س  �ل��درم��ك��ي،  �شو�يح  �شلطان  �لعقيد  حت���ّدث  وب���دوره 
عن  �جلنائية؛  و�مل��ب��اح��ث  �لتحريات  �إد�رة  يف  �مل��خ��در�ت  مكافحة 
تفا�شيل �لعمليتني قائاًل: تلقى �لق�شم يف وقت �شابق، معلومات 
متعلقان  م�شبوهني  منف�شلني  ن�شاطني  ب��وج��ود  تفيد  م��وؤك��دة 

ب��رتوي��ج �مل���خ���در�ت، وع��ل��ى ���ش��وء ه���ذه �مل��ع��ل��وم��ات، ت���وىّل فريقان 
حمرتفان، كٌل على حدة، �لبحث و�لتحّري و�ملر�قبة.

و�أ�شاف: �أ�شفرت مر�جعة وتدقيق �ملعلومات �لو�ردة، وبعد حتليلها 
و�لتثبت من دقتها، توّرط �مل�شتبهني يف حيازة وترويج �ملخدر�ت، 
فتّمت متابعتهم ومر�قبتهم �إىل حني �شبطهم يف �للحظة �ملنا�شبة، 
و�أفاد  �ملخدرة.  �لكب�شولت  يف كمينني منف�شلني؛ وحتريز جميع 
تخ�شهم،  �ملخدرة  �لكب�شولت  باأن  �ل�شتجو�ب،  خالل  �مل�شتبهون 
و�أنهم حاولو� ترويجها جلني �ملال. فيما طالب �لعقيد �لدرمكي 
و�ملوؤ�ش�شاتية  و�ملجتمعية  �لفردية  �جلهود  جميع  تكاتف  ب�شرورة 
م��ع �جل��ه��ود �ل�����ش��رط��ي��ة ل��ل��ت�����ش��ّدي ل��ه��ذه �لآف����ة �ل��ت��ي م��ن �شاأنها 

�لإ�شر�ر باملجتمع.
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اأخبـار الإمـارات

التعليم العايل : تب�سيط اإجراءات ت�سليم الطلبة املبتعثني خم�س�ساتهم املالية
•• اأبوظبى-وام:

د�أبت وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي على تب�شيط �إجر�ء�ت �لعمل 
و�ل�شرعة يف �لإجناز لتوفري �لوقت و�جلهد على �لطالب �ملبتعث من 
خالل مو��شلة تطوير وحتويل خدماتها �إىل �إلكرتونية وذكية تفعيال 
�ل�شرت�تيجية  خطتها  �شمن  �ملو�شوعة  و�أه��د�ف��ه��ا  �ل���وز�رة  خلطط 
�ملنا�شبة  �لدر��شية  �لأج��و�ء  لتهيئة  �جلهود  �أق�شى  بذل  على  و�لعمل 
لهم بالتن�شيق مع �جلهات ذ�ت �لعالقة ليبقى �ملبتعثون حمل رعايتها 
و�هتمامها. ويقوم �لطالب �ملبتعث مبر�جعة �لوز�رة ل�شتالم �ل�شمان 
�لبعثة  على  باملو�فقة  �إبالغه  تاريخ  �شهر من  �أق�شاه  �مل��ايل يف موعد 

وذلك للح�شول على تاأ�شرية در��شية من �شفارة �لدولة �لتي �شيبتعث 
�إليها ليتمكن من �شرف تذكرة �ل�شفر من �لوز�رة وتوقيع عقد �لبعثة 
�لتي  �جلامعة  من  �لنهائي  �لقبول  �إج���ر�ء�ت  �أنهى  قد  يكون  �أن  بعد 
�شيدر�س بها.. وقد نظمت �لوز�رة موؤخر� يوما �إر�شاديا خا�شا لهوؤلء 
�لأكادميي  �جل��ان��ب  ذل��ك  وي�شمل  �لبتعاث  �أم���ور  كافة  ح��ول  �لطلبة 
و�لإد�ري و�لقانوين. وتت�شمن �ملخ�ش�شات �ملالية بدل ��شتعد�د �ل�شفر 
در��شي  عام  كل  بد�ية  و�ح��دة فقط يف  ملرة  وتدفع  �لدر��شية  و�للو�زم 
�ل�شهري  و�ل��ر�ت��ب  �لطلبة  ه��و حم��دد يف ج��دول خم�ش�شات  مل��ا  وفقا 
من  �عتبار�  �لدر��شة  يف  و�ملنتظمني  �ملبتعثني  للطلبة  ي�شرف  �ل��ذي 
�ل�شهر �لذي ي�شل فيه �ملبتعث �إىل بلد �لدر��شة على �أن يكون موعد 

بد�ية  يف  وذل��ك  �لأك���ر  على  باأ�شبوعني  در��شته  ب��د�ي��ة  قبل  و�شوله 
كما  �لدر��شية  �لبعثة  نهاية  حتى  �ل�شرف  وي�شتمر  �لدر��شية  �لبعثة 
��شتمر�رية  ل�شروط  ووف��ق��ا  �لطلبة  خم�ش�شات  ب��ج��دول  حم��دد  ه��و 
�ما  در��شية  �شنة  كل  عن  ت�شرف  �ل�شفر  تذكرة  �إىل  �إ�شافة  �ل�شرف 
�أ�شولية �شادرة من  �لر�شوم �لدر��شية فتدفع مبوجب وثائق ر�شمية 
�ملوؤ�ش�شة �لتعليمية �مللتحق بها �ملبتعث على �أن يكون م�شدقا عليها من 
�مل�شوؤول عن �لبعثات وتعد من �شمن هذه �لر�شوم  - �لر�شوم �لدر��شية 
�لالمنهجية -  �ملكملة لدر��شة �ملبتعث كما تدفع خم�ش�شات للطالب 
ذلك  در��شته  تطلبت  �إذ�  علمية  �أجهزة  �شر�ء  له عن  تعوي�شا  �ملبتعث 
�إ�شافة �إىل �لتاأمني �ل�شحي يف حالة عدم وجود تاأمني �شحي يف بلد 

�لدر��شة. وي�شتحق �ملبتعثون �جلدد �لذين ي�شافرون لأول مرة نفقات 
6 ليال كما تتحمل  �أل تتجاوز مدة �لإقامة  �لفندق على  �لإقامة يف 
�لوز�رة نفقات �ل�شكن للطلبة �ملبتعثني للدر��شة يف �خلارج وعلى �شوء 
�شو�بط من�شو�س عليها يف �لالئحة �ملالية لقانون �لبعثات. وميكن 
�أبوظبي  يف  �ملتعاملني  خدمة  مركز  فرعي  مر�جعة  �ملبتعث  للطالب 
لت�شهيل و�شول  �لفرع �جلديد يف دبي  �لتوجه بفتح  ودب��ي حيث كان 
خدمات وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي لكافة مناطق و�إمار�ت 
ي��وف��ر للطلبة  و�أ���ش��رع��ه��ا مم��ا  �ل��ط��رق  وب��اأ���ش��ه��ل  �ل��دول��ة بكل �شهولة 
ولتذليل  باأقل وقت ممكن  �إجر�ء�تهم  وي�شهل  �لر�حة  �شبل  �ملبتعثني 

�ل�شعوبات �لتي قد تو�جههم �أول باأول.

ت�شتقبل نحو 2000 طالب وطالبة

العام الدرا�سّي اجلديد مبراكز رعاية وتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة التابعة لزايد العليا.. ينطلق اليوم 
ت�شتقبل �ليوم مر�كز �لرعاية و�لتاأهيل �لتابعة ملوؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للّرعاية 
�ألفي  نحو  �أبوظبي  م�شتوى  على  �خلا�شة  �لحتياجات  وذوي  �لإن�شانية 
طالب وطالبة من منت�شبيها يف �نطالقة �لعام �لدر��شّي �جلديد 2014-
2015. وينتظم �لطالب و�لطالبات من خمتلف �أنو�ع �لإعاقات بف�شولهم 
�أبوظبي،  �إم��ارة  م�شتوى  على  �ملنت�شرة  �ملوؤ�ش�شة  مر�كز  كافة  يف  �لدر��شّية 
ومركز  �خلا�شة،  �لحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية  �أبوظبي  مركز  وه��ي: 
�أبوظبي للتوحد، ومركز �لعني لرعاية وتاأهيل ذوي �لحتياجات �خلا�شة، 
�لعني  وم��رك��ز  �خلا�شة،  �لحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية  �ل��ق��وع  وم��رك��ز 
للخدمات �لأولية، �إ�شافة �إىل مر�كز �ملوؤ�ش�شة يف �ملنطقة �لغربية يف مدينة 
�لتدخل  ف�شاًل عن وحدتي  و�مل��رف��اأ،  دمل��ا،  وجزيرة  وغياثي،  و�ل�شلع،  ز�ي��د، 
يف  و�لتاأهيل  للتنمية  �لزر�عي  ز�يد  ومركز  �لعني،  مبدينة  و�لتوحد  �ملبكر 
من  منت�شبيها  ل�شتقبال  ��شتعد�د�تها  �ملوؤ�ش�شة  و�أكملت  يا�س.  بني  منطقة 
ذوي �لعاقة حيث مت توفري �لكو�در �لب�شرية �ملوؤهلة و�ملتخ�ش�شة يف تاأهيل 
وتعليم تلك �لفئات وتوفري كافة متطلبات و�حتياجات �أبنائنا �لطالب من 
�لتي  و�لتجهيز�ت  و�ملر�فق  و�ملن�شاآت  �لتحتية  �لبنى  �لإعاقة، وجتهيز  ذوي 
تاأهيلهم  يف  ي�شاعد  ومب��ا  لهم  �ملنا�شبة  �لتعليمّية  �لبيئة  تاأمني  يف  ُت�شهم 
و�إع����د�ده����م ل��الن��دم��اج يف �مل��ج��ت��م��ع و�مل�����ش��ارك��ة �ل��ف��ع��ال��ة يف م�����ش��رية �لبناء 
و�لتنمية �لتي ت�شهدها �لدولة، كما مّت �إجناز كافة عمليات �ل�شيانة �لدورية 

و�لإ�شافات و�لإ�شالحات يف جميع مر�كز �لرعاية و�لتاأهيل �لتابعة لها.
ويف ت�شريح �شحفّي �أ�شاد �شعادة حممد حممد فا�شل �لهاملي �لأمني �لعام 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمّو  �شاحب  باهتمام  للموؤ�ش�شة 
وذوي  عام  بوجه  للمو�طنني  �لكرمية  �حلياة  بتوفري  �هلل،  حفظه  �لدولة، 
�أّول �شمّو  �لإعاقة بوجه خا�س، كما ثّمن �ملتابعة �حلثيثة من قبل �لفريق 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي،  عهد  ويّل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�أف�شل  توفري  ب�شرورة  �شمّوه  وتوجيهات  �ملوؤ�ش�شة  مل�شرية  �مل�شلحة  للقو�ت 
لرعاية  لها  �لتابعة  �ملر�كز  لكافة  و�لتاأهيلية  �لطبية  و�لأج��ه��زة  �خل��ر�ت 
تلك �لفئات من �أبناء �ملجتمع و�ل�شتفادة من جتارب �لدول �ملتقدمة يف هذ� 

�ملجال ليتمتع منت�شبو �ملوؤ�ش�شة بخدمات رعاية مب�شتويات عاملية .
و�أ�شاف �لأمني �لعام �إّن �ملوؤ�ش�شة ووفقاً لتوجيهات �شمّو ويّل عهد �أبوظبي 
ومبقت�شى ر�شالتها و�شعت خطة متكاملة لتطوير �لأد�ء تتو�فق مع معايري 
ومنها  �لقطاعات  جميع  م�شتوى  على  وذل��ك  �لأد�ء،  يف  �لتميز  ومتطلبات 
��شتعد�د�تها  �أمتت  و�لتي  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  لقطاع  �لتابعة  �ملر�كز 
ل�شتقبال �لطالب و�لطالبات من تلك �لفئات، م�شري�ً �إىل �أن �ملوؤ�ش�شة قامت 
بتوفري كافة �لحتياجات للمر�كز من مناهج در��شية وبر�مج تاأهيل ومو�رد 
�حلكيمة.  �لقيادة  وتوجيهات  طموح  يلّبي  مبا  �لفئة  لهذه  و�أجهزة  ب�شرية 
و�أو�شح �لهاملي �أّن موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للّرعاية �لإن�شانية ت�شتمّد روؤيتها من 
�لأهد�ف �لرئي�شة لأجندة حكومة �بوظبي �لر�شيدة يف �لقطاع �لجتماعي 
ُيعّد  �لحتياجات �خلا�شة  ذوي  �لأف��ر�د من  بفئة  �لهتمام  �أّن  توؤكد  و�لتي 
�شمّو  برئا�شة  �ملوؤ�ّش�شة  �إد�رة  جمل�س  حر�س  موؤكد�ً  عملها،  يف  رئي�شاً  هدفاً 
�ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان على ترجمة تلك �لأهد�ف �إىل بر�مج فاعلة 
على �أر�س �لو�قع ت�شعى من خاللها �إىل تنمية �جتاهات جمتمعّية �إيجابّية 
نحو �لفئات �خلا�شة بالدرجة �لأوىل ومن ثّم �لرتقاء مب�شتوى �خلدمات 

�ملقدمة لأبنائنا من ذوي �لإعاقة وفقاً للممار�شات �لعاملّية �لأكر فاعلّية.
�ملوؤ�ش�شة تعمل ومن خالل جمموعة من �خلطط و�لر�مج  �أّن  �إىل  و�أ�شار 
مر�كز  ك��اف��ة  يف  �مل��ق��ّدم��ة  �خل��دم��ات  تطوير  على  علمّية  بطريقة  �ملنظمة 
�لرعاية و�لتاأهيل �لتابعة لها ومبا يتو�فق مع �ملعايري �لعاملية، حيث تعمل 
على ��شتقطاب �أف�شل �خلر�ت �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف هذ� �ملجال لال�شتفادة 
�لإن�شانّية،  �ملوؤ�ش�شة  ور���ش��ال��ة  روؤي���ة  ي��خ��دم  مب��ا  وتوظيفها  خ��ر�ت��ه��م  م��ن 
�لفئات  لتلك  �خل��ا���س  �لقطاع  يقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  �أف�شل  و��شتخد�م 

من ذوي �لحتياجات �خلا�شة �ملو�طنني يف دولة �لإمار�ت منذ �مليالد حتى 
�لإعاقة يف  �لأطفال من ذوي  �شنو�ت، وتقوم على مبد�أ تدريب  �شن خم�س 
�شورة مبكرة حتى ل تتحول �لإعاقة �إىل عجز كما تقوم بتدريب �لأمهات 
هذه  ت�شاهم  حيث  �لإع���اق���ة،  ذوي  م��ن  �أط��ف��ال��ه��ن  م��ع  للتعامل  وتاأهيلهن 
�خلدمة يف ن�شر ثقافة �لتدخل �ملبكر و�لعمل على رفع م�شتوى وعي �ملجتمع 
�ل�شغر لي�شبحو� فئة فاعلة يف  �لإعاقة منذ  نحو تقبل �لأطفال من ذوي 

�ملجتمع فيما بعد.

التعليم التعاوين
تفريد  مبد�أ  على  تقوم  متخ�ش�شة  خدمة  وهي  �لكادميي  �لتعليم  خدمة 
�لفردية  �ل��رتب��وي��ة  �خل��ط��ط  و�إع����د�د  �لع��اق��ة  ذوي  م��ن  للطالب  �لتعليم 
�لتابعة  �لرعاية و�لتاأهيل  لكٍل منهم وتقدم هذه �خلدمة يف جميع مر�كز 
لاللتحاق  �ل��ف��ئ��ات  ت��ل��ك  م��ن  �ل��ط��الب  بع�س  حت�شري  ب��ه��دف  للموؤ�ش�شة 
مبد�ر�س �لتعليم �لعام من خالل �تباع �ملناهج �ملعتمدة يف جمل�س �أبوظبي 
للتعليم، بينما يتم تدريب �لطالب �لآخرين و�إك�شابهم مهار�ت متعددة يف 

خمتلف جمالت �لتعليم و�حلياة �ليومية.

العالج الطبيعي
خدمة �لعالج وهي خدمة ر�ئدة تبنتها �ملوؤ�ش�شة حيث قامت باإيجاد م�شروع 
متكامل خلدمات �لعالج �لطبيعي و�لوظيفي وفقاً لأرقى �ملعايري �لعاملية، 
وت�شتمل خدمة �لعالج على �أنو�ع متعددة من �لعالج مثل �لعالج بالكهرباء 
و�ملاء و�لطني و�جلل�شات �لفردية و�جلماعية �إ�شافًة �إىل �إيجاد ور�س خا�شة 
بتعديل �لكر��شي �ملتحركة و�شبطها جلميع �لطالب ولأفر�د �ملجتمع �ملحلي 
�ملحتاجني لهذ� �لنوع من �خلدمات، وما ز�لت هذه �خلدمة يف تو�شع كبري 
�مللتحقني  للطالب  �ل��ع��الج  خ��دم��ات  تقدم  كما  للخدمات،  مميز  و�م��ت��د�د 
مبر�كز �لرعاية و�لتاأهيل �لتابعة للموؤ�ش�شة �إ�شافًة �إىل �حلالت �لتي حتتاج 

�إىل هذه �خلدمة يف �ملجتمع �ملحلي.

الإر�شاد النف�شي
خ��دم��ة �لإر�����ش����اد �ل��ن��ف�����ش��ي و�لج��ت��م��اع��ي وه���ي �خل���دم���ة �مل��ق��دم��ة جلميع 

وتبنيها يف كافة مر�كز �ملوؤ�ش�شة و�إد�ر�تها. 

مراكز جديدة
وذوي  �لإن�شانّية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  ملوؤ�ّش�شة  �لعام  �لأم��ني  �شعادة  و�أعلن 
خدمات  تد�شني  �شي�شهد  �جلديد  �لدر��شي  �لعام  �أن  ة  �خلا�شّ �لحتياجات 
للموؤ�ش�شة يف  تابع  �لحتياجات �خلا�شة  وتاأهيل ذوي  لرعاية  مركز جديد 
�لوقن خلدمة و��شتيعاب �شكان تلك �ملنطقة من ذوي �لعاقة، وللتخفيف 
باملبادرة �لطّيبة �لتي قامت  عليهم من �لنتقال �إىل مدينة �لعني، م�شيد�ً 
مقر  �إىل  لتحويله  موؤقتاً  مبنى  �ملوؤ�ش�شة  منح  خ��الل  من  �لعني  بلدية  بها 
للمركز �لذي يقدم خدمات رعاية وتاأهيل �شاملة لفئات �ملعاقني باملنطقة، 

و�لذي ت�شل قدرته �ل�شتيعابية �إىل 60 من فئات ذوي �لإعاقة.
و�أو�شح �أّن �لعمل يجري حالّياً لفتتاح عدد من �ملر�كز و�لوحد�ت �جلديدة 
�لتابعة للموؤ�ش�شة على م�شتوى �أبوظبي خالل �لفرتة �ملقبلة وذلك خلدمة 
�شمن  وذلك  و�لتعليم،  �لتاأهيل  على  �حل�شول  من  ومتكينهم  �لفئات  تلك 
توجيهات �لقيادة �لر�شيدة بالعمل على دمج ذوي �لإعاقة يف �ملجتمع، �إ�شافة 
�إىل عدد من �مل�شروعات �لإن�شائية ملقار جديدة ملر�كز �ملوؤ�ش�شة ول �شيما يف 
ملركز  �جل��دي��د  �ملقر  ع��ن  ف�شاًل  وغياثي  ز�ي��د  مدينة  يف  �لغربية  �ملنطقة 
�أن مر�كز �ملوؤ�ش�شة ت�شتقبل حالت �لتخلف �لعقلي  �أبوظبي للتوحد. وذكر 
و�لإعاقات �جل�شدية و�لإعاقات �ل�شمعية و�لب�شرية وحالت �لتوحد، حيث 
ت�شتخدم �أحدث �لر�مج �لتاأهيلية �لتي تو�كب �آخر �لتطور�ت يف هذ� �ملجال 
و�لتي مت تبنيها من قبل �ملوؤ�ش�شة و�ملر�كز �شماناً للنتائج �ملرجوة، حيث يتم 
تقييم كل حالة يتم ��شتقبالها ب�شكل منف�شل وت�شميم �لرنامج �لتاأهيلي 
�لذي يتنا�شب معها م�شري�ً �إىل وجود عدد من �لوحد�ت �لتي تقدم كل منها 
خدمات متنوعة لتلك �لفئات من بينها خدمة �لتقييم �ل�شامل �لتي تهدف 
�لفرد من ذوي �لحتياجات �خلا�شة من �خلدمات  �حتياجات  �إىل حتديد 
�لرتبوية و�لنف�شية و�لجتماعية و�لتاأهيلية بهدف �لرتقاء بقدر�ت �لفرد 

لأق�شى قدر ممكن ومبا ي�شاعد يف عملّية دجمه وتكّيفه مع �ملجتمع. 

التدخل املبكر
خدمة �لتدخل �ملبكر وتعتر خدمة تاأهيلية وتعليمية تقدم جلميع �لأطفال 

�لطالب يف جميع �ملر�حل وجلميع �لفئات يف �ملر�كز �لتابعة للموؤ�ش�شة يف 
�أبوظبي و�لعني و�ملنطقة �لغربية و�لتي ت�شعى �إىل تقدمي �لدعم �لنف�شي 
و�لط��الع على ظروفهم �حلياتية عن كثب  و�لجتماعي للطالب جميعاً 
و�شوًل حلل بع�س �مل�شكالت �لنف�شية �أو �لأ�شرية �لتي من �ملمكن �أن حتد 

من عملية �لتعليم.

التاأهيل املهني
تقدمي  يف  �ل���ش��ت��م��ر�ري��ة  على  �ملوؤ�ش�شة  وحت��ر���س  �ملهني  �ل��ت��اأه��ي��ل  خ��دم��ة 
خدماتها �إىل �أعمار متقدمة للطالب �ملنت�شبني وهذ� هو �شر جناح موؤ�ش�شة 
ز�يد �لعليا للّرعاية �لإن�شانية حيث ميتد تقدمي �خلدمات من �شن �لولدة 
�إعد�د م�شاريع خا�شة  30-40 �شنة وما ز�لت �ملوؤ�ش�شة بطور  �أعمار  حتى 
بكبار �ل�شن من �ملعاقني. بالن�شبة لور�س �لتاأهيل �ملهني فهناك م�شروعني 
عمالقني للتاأهيل �ملهني يف كٍل من �أبوظبي و�لعني وهو يف طور �لتو�شعة 
ت�شم  ور�شة عمل خمتلفة   18 �إن�شاء  �لغربية حالياً، حيث مت  �ملنطقة  يف 
ت���وؤم���ن م�شتقبلهم مثل  م��ه��ن  لإك�����ش��اب��ه��م  �جل��ن�����ش��ني  ك���ال  م���ن  �ل���ط���الب 
�ملهنية  �لور�س  من  وغريها  �حلياكة،  �لنجارة،  �لكهرباء،  �ل�شمع،  �شناعة 

�ملتخ�ش�شة.

توظيف ذوي الإعاقة
و�خلا�س  �لقطاعني �حلكومي  �لتو��شل مع  على  وتعمل  �لتوظيف  وحدة 
لإيجاد فر�س عمل ووظائف منا�شبة للموؤهلني من فئات ذوي �لعاقة ذوي 
�لحتياجات �خلا�شة، وتوؤمن موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للّرعاية �لإن�شانية ب�شكٍل 
وت�شدد  �ملحلي  �ملجتمع  �لإع��اق��ة يف  ذوي  �لأف���ر�د من  باأهمية متكني  كبري 
على مبد�أ متكينهم وم�شاندتهم وتقدمي �لدعم �للوج�شتي و�ملعنوي �لالزم 
�لالزم لتطوير مهار�تهم  �ملهاري  �لتدريب  لهم، كما حتر�س على تقدمي 
مليولهم  منا�شبة  مهنة  �أو  وظيفة  على  �حل�����ش��ول  يف  م�شاعدتهم  ب��ه��دف 
على  �لتنمية  م�شرية  يف  م�شاهمني  �أف��ر�د�ً  لي�شبحو�  م�شتقباًل  وقدر�تهم 

�أر�س �لدولة. 

الدمج
وحدة �لدمج تعمل على تهيئة �لظروف �ملنا�شبة لدمج ذوي �لإعاقة منت�شبي 
�ملوؤ�ش�شة �شو�ء كان ذلك يف حميط �لأ�شرة �أو �ملدر�شة �أو �ملجتمع ككل وهو 
�أهمية،  له  �أف��ردت  فقد  ولهذ�  �ملوؤ�ش�شة،  �إليه  ت�شعى  �ل��ذي  �لأ�شمى  �لهدف 
وهي تعنى بنقل �لطالب من مر�كز �لرعاية و�لتاأهيل �إىل مد�ر�س �لتعليم 
�لعام وفقاً ل�شر�كة فاعلة ومثمرة مع جمل�س �أبوظبي للتعليم، كما ي�شتمر 
تقدمي �خلدمات لهوؤلء �لطالب مبا ي�شمى باخلدمات �خلارجية �مل�شاندة 
و�لتي يتلقى فيها �لطالب �ملدموج �خلدمات �ملتخ�ش�شة من خالل فريق 
متعدد �لتخ�ش�شات من موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا �إىل جانب تعليمه �لأكادميي 
ودور�ت  �لنطق  وع��الج  و�لوظيفي  �لطبيعي  �لعالج  �خل��دم��ات  ه��ذه  وم��ن 

�لتدريب �ملهني للمعلمني يف �ملدر�شة. 

�شّد ال�شواغر
وقامت �ملوؤ�ش�شة يف �لفرتة �لأخرية باإنهاء كافة �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بتعيني 
ذوي  م��ن  �خل��ا���ش��ة  �ل��رتب��ي��ة  يف  و�لخت�شا�شيني  �لفنيني  م��ن  جم��م��وع��ة 
�مل��ر�ك��ز من  �إىل توفري كافة �حتياجات  �إ���ش��اف��ة  �مل��ج��ال،  �خل���ر�ت يف ه��ذ� 
يخدم  مبا  �لإمكانيات  كافة  وت�شخري  م�شاعدة  تعليمّية  وو�شائل  �أج��ه��زة 
�أبنائنا من ذوي �لحتياجات �خلا�شة وذلك يف �إطار  عملّية تعليم وتاأهيل 
لكافة  و�لتاأهيل  �لّرعاية  �شبل  �أرقى  �ملوؤ�ش�شة وحر�شها على تقدمي  جهود 

طلبتها خالل �لعام �لدر��شي �جلديد. 

تقدمه موؤ�ش�شة الإمارت وتنفذه بريطانية دبي 

ختام التدريب النظري للمجموعة الثالثة لربنامج 
كياين للمعلمات امل�ساعدات باأبوظبي

تلقي 157 فكرة متنوعة يف جمال ال�شالمة التطبيقية للموا�شالت املدر�شية

بدء تقييم اأفكار اجلولة الأوىل من دوري املبدعني مبوا�سالت الإمارات

�خ��ت��ت��م��ت �ل��ي��وم يف ف��ن��دق �مل��ف��رق ب��اب��وظ��ب��ي ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��دري��ب �لنظري 
على  �ل��رتك��ي��ز  م��ع  �مل�����ش��اع��د�ت  للمعلمات  ب��رن��ام��ج  يف  �لثالثة  للمجموعة 
 221 ��شل  من  معلمة   36 لعدد  �لدولة  مد�ر�س  يف  �خلا�شة  �حتياجات 
معلمة م�شاعدة متدربة على م�شتوى �لدولة �شمن م�شروع تدريبي تنفذه 
�لمار�ت  موؤ�ش�شة  مبادرة  و�شمن  بالتعاون  دب��ي  يف  �لريطانية  �جلامعة 
�لرنامج  ي��ب��د�أ  فيما  ك��ي��اين  ب��رن��ام��ج  ب��ا���ش��م  �أب��وظ��ب��ي  �ل�����ش��ب��اب يف  لتنمية 

�لتدريبي �لعملي و�مليد�ين يف مد�ر�س �لدولة يف �كتوبر �ملقبل.
و�شيختتم �لرنامج �لتدريبي �لنظري يوم �لأحد �لثامن من �شبتمر يف 

قاعة �جلامعة �لريطانية بدبي مب�شاركة 45 متدربة .
وتعتر مبادرة م�شاعد معلم ، �إحدى م�شاريع برنامج كياين ، و�لذي ُيعد 
نقلة نوعية ومبادرة مبتكرة يف �مل�شرية �لتعليمية يف دولة �لمار�ت �لعربية 
�لأو�شط ويعمل �لرنامج على تدريب جمموعة  �ل�شرق  �ملتحدة ومنطقة 
�لعايل وغري  �لتعليم  ي�شتكملو� مرحلة  �للذين مل  �لمار�تي  �ل�شباب  من 
مد�ر�س  يف  معلمني  م�����ش��اع��دي��ن  وظ��ي��ف��ة  يف  للعمل  لتاأهيلهم  �ل��ع��ام��ل��ني 

�لدولة.
ي�شتكملو�  مل  �ل���ذي  �مل��و�ط��ن��ني  و�ل�شباب  �لفتيات  ه��م  �مل�شتهدفة  و�لفئة 
مرحلة �لتعليم �لعايل �أو من خريجي �لثانوية �لعامة و�لفئة �لعمرية من 
عمر 18-35 �شنة من �لإمار�ت �ل�شبع ومدة �لرنامج: 12 �شهر�ً، ينق�شم 
�إىل مرحلتني �ملرحلة �لنظرية و�ملرحلة �لعملية ومينح خريجي �لرنامج 

�شهادة معتمدة من �جلامعة �لريطانية.
�جلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�شام�شي  �هلل  عبد  �ل��روف��ي�����ش��ور  ق��ال  جهته  م��ن 
يف  �خل��رة  على  �لقائمة  �ملعرفة  لديها  �جلامعة  �ن  دب��ي  يف  �لريطانية 
جمالت ذوي �لحتياجات �خلا�شة حيث �شاهمت منذ تاأ�شي�شها يف �لتطوير 
�ملجتمعي و�لإجتماعي ، معربا عن �شعادته بالتعاون مع موؤ�ش�شة �لمار�ت 
هذ�  يف  و�لتدريب  �لتدريبية  �ل���دور�ت  ت�شميم  �أج��ل  من  �ل�شباب  لتنمية 
�لرنامج وكذلك �لعمل مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم لت�شهيل �إدماج �لطلبة 

من ذوي �لعاقة يف �ملد�ر�س �لعامة.
للمعلمات  �ل��ت��دري��ب��ي  للرنامج  �لثالثة  �ل����دورة  �ن��ط��الق��ة  �ن  �إيل  و�أ���ش��ار 
�مل�شاعد�ت يعك�س �لتوجيهات �ل�شامية للقيادة �لر�شيدة �لر�مية �إيل توفري 
كل �ل�شبل وتذليل جميع �ل�شعاب �أمام �ملعاقني وذوي �لحتياجات �خلا�شة 

و�لتي �أ�ش�شت مناذج فريدة عاملياً يف جمال رعاية ذوي �لعاقة و�لحتياجات 
دمج  تكفل  �لتي  و�ل��ق��و�ن��ني  �لت�شريعات  م��ن  جمموعة  �شاحبها  �خلا�شة 
�ملعاقني يف �ملجتمع ود�خل �ملو�قع �لإنتاجية مبختلف جمالتها مبا يحقق 

�لعي�س �لكرمي و�ل�شتقر�ر �ملجتمعي و�لنف�شي لهذه �لفئة .
و�كد �ن هذه �لفئة حتظى برعاية خا�شة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�أخيه �شاحب  �لدولة حفظه �هلل  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�لعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهما  �هلل  رع��اه  دبي 

حكام �لمار�ت .
و�أ�شادت �لروفي�شورة �ميان جاد عميدة كلية �لرتبية باجلامعة �لريطانية 
بدبي وم�شرف عام �لرنامج و�ملنفذة له برعاية موؤ�ش�شة �لمار�ت لتنمية 
قطعت  �لتي  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  بجهود  وم�شيدة  للرنامج  �ل�شباب 
و�لتعليمية  �لرتبوية  ومر�فقها  مد�ر�شها  تهيئة  طريق  على  مهماً  �شوطاً 
ل�شتقطاب �ملزيد من �لطلبة �ملعاقني وذوي �لحتياجات �خلا�شة ودجمهم 
خدمات  لتلقي  �أمامهم  �لكاملة  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  �لدر��شية  �لف�شول  يف 
تعليمية �أف�شل بجودة عالية ووفق �ملعايري �ملعمول بها عاملياً يف هذ� �ملجال 

.
وك�شفت �لروفي�شورة �إميان جاد عميد كلية �لرتبية باجلامعة �لريطانية 
و�مل�شرفة �لعامة على �لرنامج �أن هذ� �لرنامج ي�شعى لتحقيق �لأهد�ف 
�لرتبوية يف دمج ذوي �لعاقة وتهيئة كافة �ل�شبل �لالزمة لهم يف �ملجتمع 
�ملدر�شي مع �خو�نهم �لأ�شوياء على مقاعد �لدر��شة ، مو�شحة �ن �مل�شروع 
�لعامة  �لثانوية  خريجات  من  �ملو�طنة  �لب�شرية  للقدر�ت  ��شتثمار�  يعد 
لتدريب  �لتدريبي  �مل�شروع  �إن  وق��ال��ت  �لعمل  ع��ن  �لعاطالت  و�جل��ام��ع��ات 
م�شاعد �ملعلم ميثل فر�شة طيبة لالإمار�تيات من حملة �ل�شهادة �لثانوية 
يف  �لعمل  لبدء  �لبكالوريو�س  �شهادة  على  �حل�شول  من  يتمكن  مل  ممن 

جمال �لتدري�س .
م�شرية �ىل �ن جميع �لإمار�تيات �للو�تي �أكملن �ل�شهادة �لثانوية موؤهالت 
للتقدم لهذه �لدورة �لتدريبية �لتي تقام على م�شتوى �لدولة بدعم موؤ�ش�شة 
�لمار�ت لتنمية �ل�شباب ، و��شافت �ن �لدفعة �لوىل من �مل�شاركات قد مت 

تعيينها و�لدفعة �لثانية مت �جر�ء �ملقابالت وجار تعينها . 

•• دبي- الفجر:

مبو��شالت  �ملبدعني  دوري  م��ب��ادرة  حتكيم  جلنة  ب���د�أت 
�إليها  �ل���و�ردة  �لإبد�عية  �لأف��ك��ار  تقييم  �أعمال  �لإم���ار�ت 
م�شاركة  �شهدت  و�ل��ت��ي  ل��ل��دوري،  �لأوىل  �جل��ول��ة  �شمن 
17 فريقاً، تقدمو� ب�157 فكرة متحورت جميعها حول 
كمو�شوع  �ملدر�شية  للمو��شالت  �لتطبيقية  �ل�شالمة 
�مل����ب����ادرة برعاية  ه����ذه �جل���ول���ة وحت���ظ���ى  ل��ل��ت��ن��اف�����س يف 
جمموعة من �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات على ر�أ�شها جمموعة 
و�شركة  لل�شيار�ت  �ليو�شف  و�شركة  �لقرق،  �شالح  عي�شى 

�لزرعوين �لعاملية للمعد�ت. 
�ن��ط��ل��ق��ت يف بد�ية  ق��د  ل���ل���دوري  �لأوىل  وك��ان��ت �جل��ول��ة 

�أغ�شط�س �ملا�شي، من خالل حفل مت تنظيمه برعاية وح�شور �شعادة �ملدير 
�أهمية �لأهد�ف �ملوؤ�ش�شية  �أكد على  �لعام حممد عبد�هلل �جلرمن، و�لذي 
�لعمل  �إج����ر�ء�ت  وحت�شني  تطوير  يف  و�أث��ره��ا  �ل��رن��ام��ج،  لها  ي�شعى  �لتي 

و�خلدمات �ملقدمة.
فريال  �شعادة  برئا�شة  حمكمني  �أع�شاء   7 �لتحكيم  جلنة  فريق  وي�شم 
�لإعالن  �شيتم  حيث  �ملوؤ�ش�شية،  �خلدمات  لد�ئرة  �لتنفيذي  �ملدير  توكل 
عن نتائج �جلولة يف نهاية �لأ�شبوع �حلايل، وبالتز�من مع طرح مو�شوع 
�جلولة �لثانية من �لدوري، حيث ي�شرتط �أن يتقدم كل فريق ب�10 �أفكار 
�لتخطيط  �إد�رة  مدير  �لتميمي  علي  حممد  وق��ال  �أق�شى.  كحد  �إبد�عية 
�لتقييم  �إن  �لتحكيم  جلنة  رئي�س  نائب  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �لإ�شرت�تيجي 
يرتكز على 5 معايري رئي�شية تتمثل يف تفا�شيل �لفكرة ودرجة مالءمتها 
�لأخذ  بعد  لتطبيقها  �حلاجة  وم��دى  تطبيقها،  و�شهولة  �جلولة  ملو�شوع 
يف �لعتبار �لفو�ئد و�ملميز�ت، ودرجة �لإبد�ع و�لبتكار يف �لفكرة، ومدى 
حد�ثتها يف ذ�تها �أو يف تطبيقها، بالإ�شافة �إىل �لإجناز�ت و�لنتائج �مللمو�شة 
من حتقيق �لفكرة، و�لنتائج �ملالية �لتي �شترتتب على تطبيق �لفكرة من 
�أو �لربح �لناجت عن تطبيق �لفكرة. كما ي�شمل �لتقييم  حيث ن�شبة �لوفر 
غري  و�لنتائج  �ل��ف��ك��رة،  حتقيق  م��ن  �مللمو�شة  و�لنتائج  �لإجن����از�ت  معيار 
�ملالية، ومدى م�شاهمة �لفكرة يف �إحد�ث تغيري جذري �أو حت�شني ملمو�س 
�ملقدمة  �لأف��ك��ار  جميع  ترتبط  �أن  ي�شرتط  �إن��ه  وتابع  �ملوؤ�ش�شي.  �لأد�ء  يف 

مبعايري �جلودة و�لتميز و�ل�شتد�مة، مع �لرتكيز على 
حتقيق  ب��اجت��اه  �ملوؤ�ش�شة  نتائج  يف  �ل��ت��ق��دم  م��دى  قيا�س 
هذه �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية بن�شبة %100 من خالل 
و�إبد�عات  �أف��ك��ار  ن��اجت  �شتكون  �لتي  �لنهائية  �حل�شيلة 

�لفرق �ملتناف�شة.
و�أ�شاف �إن �لتقييم مير بعدد من �ملر�حل بدء�ً بالتقييم 
ح�شر  يليه  �لتحكيم،  جلنة  يف  ع�شو  ك��ل  م��ن  �ل��ف��ردي 
�إجر�ء  ثم  ومن  �لتقييم،  متو�شط  و��شتخال�س  �لنماذج 
�لتقييم �جلماعي، وت�شنيف �لأفكار �ملقبولة و�ملحفوظة، 
من  �لثانية  �جل��ول��ة  و�إط����الق  �لنتائج  بعر�س  وينتهي 
ي�شاركون  وموظفة  موظفاً   161 �أن  و�أو���ش��ح  �ل���دوري. 
خمتلف  ومي��ث��ل��ون  �ل����دوري،  يف  �ملتناف�شة  �ل��ف��رق  �شمن 
�ل�شائقني  على  و�لتنفيذية عالوة  و�لإ�شر�فية  �لقيادية  �لوظيفية  �لفئات 
وم�شريف �لنقل و�ل�شالمة و�لفنيني و�لعاملني، لفتاً �إىل �أن هذ� �لتنوع يف 
�لأفكار  و�إث��ر�ء  �مل�شاركة  قاعدة  تو�شيع  �إىل  يهدف  �مل�شاركة  �لفرق  �أع�شاء 
�ل��ت��ي ي��ت��م ط��رح��ه��ا ع��ل��ى ن��ح��و م��ت��ك��ام��ل و���ش��ام��ل، و���ش��م��ان �حل�����ش��ول على 
�لو�قع، وت�شهم يف تطوير  �أر���س  �أفكار وحلول عملية قابلة للتطبيق على 
تو�جه  قد  �لتي  و�لعو�ئق  �لتحديات  وتعالج  �ملقدمة،  �خلدمات  وحت�شني 
�إحدى  ه��و  �ملبدعني  دوري  �أن  يذكر  �ملختلفة.  �لقطاعات  يف  �لعمل  �شري 
�ملبادر�ت �ملوؤ�ش�شية �لر�ئدة �لتي تبنتها مو��شالت �لإمار�ت بهدف �إ�شر�ك 
ت�شجيع  ع��ر  �ملوؤ�ش�شي،  و�لإب�����د�ع  �لتطوير  يف  �لوظيفية  �ل��ف��ئ��ات  جميع 
�لإجر�ء�ت  تطوير  يف  ي�شهم  ومبا  �لو�حد،  �لفريق  ب��روح  و�لتفكري  �لعمل 
�إمياناً  كافة،  �ملوظفني  و�إم��ك��ان��ات  مو�هب  و��شتثمار  �خل��دم��ات،  وحت�شني 
مهار�ت  وتنمية  �ملختلفة،  �أف��ك��اره��م  لتقدمي  �مل��وظ��ف��ني  متكني  ب�����ش��رورة 
�أ�شا�شية لكل موظف  باعتبارها مهار�ت  و�لتميز لديهم،  و�لإب��د�ع  �لبتكار 
�لو�ردة  �لأفكار  ح�شيلة  ت�شهم  �أن  �ملوؤمل  ومن  ناجحة.  موؤ�ش�شة  يف  ناجح 
من �لفرق �ملتناف�شة يف تعزيز �ل�شتثمار يف ��شرت�تيجية �لإبد�ع �ملوؤ�ش�شي، 
وبر�مج  م��ب��ادر�ت  تطبيق  خ��الل  من  للموؤ�ش�شة  �لتناف�شي  �ملوقع  وتعزيز 
جمال  يف  �ملطبقة  �ملمار�شات  لأف�شل  وتبينها  خمتلفة،  و�إبد�عية  �بتكارية 
�لب�شرية، و��شتقطاب �لكفاء�ت و�أ�شحاب �ملو�هب  حتفيز وتكرمي مو�ردها 

و�لقدر�ت �ل�شابة و�ملوؤهلة.
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اأخبـار الإمـارات

 

�صح الكالم 

فلنتفق جميعاً كافة �أع�شاء �ملنظومة �لتعليمية معلم و�إد�ري وويل 
�أمر وطالب بال�شافة �ىل م�شوؤويل �لوز�رة و�ملناطق �لتعليمية على 
�أن �ليوم �لدر��شي من بدء �حل�شة �لدر�شية �لوىل لنهاية �لدو�م 
طالب  فلكل   ، كامال  �لدر��شي  باليوم  لالنتفاع  �لطالب  حق  من 
�لدر��شي و�حل�شة  و�لف�شل  �ملدر�شة  د�خل  �لتعليم  تلقي  �حلق يف 
ومن هذ�   ، �ملهني  وتطويره  �ملعلم  �أد�ء  بني  �خللط  دون  �لدر�شية 
�أوق��ات �ل��دور�ت �لتدريبية  �أعلنته �ل��وز�رة من تعديل  �ملنطلق فما 
من �ل�شباح �ىل فرتة �مل�شاء �أو يوم �ل�شبت كبديل عن �أيام �لدو�م 
هو عني �لعقل و�ل�شو�ب ، ولنرتوى قليال يا�شادة قبل �أن نتحفظ 
، وما  بيننا  �لر�شائل فيما  ون��ت��د�ول  �أو نعرت�س   ، على ه��ذ� �لم��ر 
ت�شمنته من �أن �لوز�رة حتملنا ما ل طاقة لنا به ، وكاأن م�شلحة 
�لطالب تهم �لوز�رة فقط يف �ملقام �لول ، ون�شينا �أو تنا�شينا للحظة 
�أن هوؤلء �لطالب هم �أبناوؤنا و�أخو�تنا و�هلينا ، �أبناء هذ� �لوطن 
�لذي نتمنى له �خلري كل �خلري، ليعلو� ��شم �لمار�ت عاليا يف ظل 
�ملفاهيم �لتناف�شية �جلديدة يف �لتعليم ، وم�شاركاتنا يف �ختبار�ت 
دولية تركز على �لتمّيز، فقياد�ت �لوز�رة ت�شعى لتطوير �لتعليم ، 
وحتر�س على �أن حتقق مبتغاها ، بحيث ل تت�شبب يف �أن حر�شها 
ب��اأد�ء �ملعلم مهنيا من خالل �ل��دور�ت �لتدريبية ، يوؤثر  لالرتقاء 
فينبغي  ول���ذ�   ، �ل�شف  د�خ���ل  �ملعلم  �أد�ء  على  ب��اأخ��رى  �أو  ب�شورة 
�لف�شل بني �لثنني وهذ� حق ، وحتى ل نرى �حل�ش�س �لدر�شية 
لدور�ت  �ل��دو�م  �ملعلمني خالل  �حتياط خل��روج  تتحول حل�ش�س 
تدريبية ، كما �أن تنفيذ هذه �لدور�ت خالل �ليوم �لدر��شي ، يعد 
�ل�شباحي لهدف و�حد خدمة  �لذي خرج لدو�مه  للمعلم  ت�شتيتاً 
�أو ح�شتني  ، ولي�س �جلمع بني ح�شة  �لدر�شية  �لطالب و�حل�شة 
يوؤديهما ثم يخرج لدورة تدريبية ، فمحور �ليوم �لدر��شي يا�شادة 
�أكون  ل  وحتى   ، �ملعلم  وتطوير  �لطالب  ولي�س  فقط  �لطالب   ،
�نتقدت �ملعلمني على حتفظهم فيما ذهبت �إليه �لوز�رة ، ول �أوؤيد 
دون  �لم���ر  �أت���رك  ل  وح��ت��ى   ، �قرتحته  فيما  �لتاأييد  ك��ل  �ل����وز�رة 
، فلماذ�  �قرت�ح خا�شة و�أنها لي�شت م�شكلة كيميائية حمال حلها 
ل نعمل مبا هو متبع يف بع�س ريا�س �لطفال ، و�أن يخ�ش�س يوم 
يبد�أ مع  ر�شمي  ل��دو�م  �لدر��شي  �ليوم  فيق�شم   ، �شهريا  يومني  �أو 
، وينتهي دو�م �لطالب قبل نهاية  بد�ية �حل�شة �لدر�شية �لوىل 
�أو  �حل�شة  تخ�ش�س  �أن  على   ، ح�شتني  �أو  بح�شة  �ملعتاد  �ل���دو�م 
خالل  �شتكون  و�أنها  خا�شة   ، �لتدريبية  للجو�نب  تلك  �حل�شتني 
�لف�شل �لدر��شي يوم �أو يومني خالل �ل�شهر ، �أو كيفما يتم �لتفاق 
عليه وفق �لروؤية �لعامة وخطة زمنية مرجمة ، كما �آمل �أن يتم 
�لد�رية  �لقر�ر�ت  �أل تخرج  �ل��وز�رة على  د�خ��ل  بعد ذلك  �لتفاق 
 301 دون �لتفاق على حمتو�ها ، فما جاء بالقر�ر �لد�ري رقم 
حول �لدور�ت وتنفيذها بدء� من �ليوم �لحد بالفرتة �ل�شباحية 
، وقر�ر �لوزير �ل�شائب و�ل�شح لتعديلها حتى ل تكون �شببا فيما 
تنفيذها  �ملفرت�س  من  ك��ان  �لتي  �ل��دورة  و�يقاف   ، م�شبقا  ذكرته 
يا�شادة ومنكم  �لتذمر  ، وملاذ�  �ليوم حلني و�شع مقرتحات بديلة 
من كان ي�شعى لدور�ت مبر�كز تدريبية خا�شة يدفع لها ، وخارج 
�لدو�م وباأيام �لعطل �لر�شمية بهدف �شمها لوثيقة �لد�ء ، فلماذ� 
�لتذمر و�لرتبية توفر لكم دور�ت جمانية ، فلن�شع جميعاً م�شلحة 

�لوطن فوق كل �عتبار .
حم�صن را�صد

R_dubai2005@yahoo.com

اليوم الدرا�شي 
من حق الطالب

كرنفال العودة اإىل املدار�ض ينطلق اخلمي�ض املقبل يف نادي �سيدات ال�سارقة جامعة العني توقع اتفاقية احت�سان اختبار اآيلت�ض مع املجل�ض الثقايف الربيطاين
•• اأبوظبي-وام:

وقعت جامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا �تفاقية مع �ملجل�س �لثقايف �لريطاين 
مت مبوجبها �إعتماد �جلامعة مكانا لإختبار �متحان �لكفاءة يف �للغة �لإجنليزية 
 2014 للعام �جلامعي �جلديد  �شبتمر �حل��ايل  �شهر  �بتد�ء من  وذل��ك  �يلت�س 
تتبعها  �لتي  و�لتحديث  �لتطوير  �لتفاقية �شمن م�شرية  تاأتي هذه   .2015  -
وتعتر  �لطلبة  �أم��ام  �ل�شعوبات  كل  لتذليل  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعني  جامعة 
ه��ذه �خل��ط��وة �إجن���از� ج��دي��د� يتيح �مل��ج��ال �أم���ام �ل��د�ر���ش��ني يف �جلامعة وطالب 
توقيع  و مت  �حل��رم �جلامعي.  �آيلت�س �شمن  للتقدم لختبار  �لأخ��رى  �جلامعات 
�لتفاقية يف مقر �جلامعة مبدينة �لعني من قبل �لدكتور غالب �لرفاعي رئي�س 
�جلامعة و نيك غودفري نيابة عن �ملجل�س �لثقايف �لريطاين بح�شور ممثلني 
عن �ملجل�س. و قال غالب �لرفاعي �ن �عتماد جامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا 

مكانا لختبار �آيلت�س يندرج يف �إطار جهودنا �مل�شتمرة لتح�شني جتربة �لتعلم يف 
�جلامعة و�يجاد بيئة تعليمية �شاملة ومتكاملة تلبي �حتياجات �لد�ر�شني. و �أ�شاف 
�أن �لهدف �لرئي�شي للجامعة يتمثل يف تاأهيل جميع �لد�ر�شني باملعارف �لنظرية 
�ملجالت  و�لتميز يف خمتلف  �لنجاح  �لتي متكنهم من حتقيق  �لعملية  و�ملهار�ت 
�ملجتمع.  يف  مهمة  �أد�ة  حاليا  باتت  �لإجنليزية  �للغة  �أن  موؤكد�  و�لخت�شا�شات 
دولة  ر�ئ��دة يف  تعليمية  �لعني موؤ�ش�شة  �إن جامعة  نيك غودفري  قال  من جانبه 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة فهي تقوم بخدمة طالب من مدينة �لعني ومن جميع 
�أنحاء �لدولة ..م�شري� �إىل �أن �شمعة جامعة �لعني جتعلها مكانا مثاليا لإحت�شان 
�لختبار �لعاملي للمجل�س �لثقايف �لريطاين للكفاءة يف �للغة �لجنليزية �آيلت�س 
. و�أ�شاف �أن �متحان �آيلت�س �خلا�س باملجل�س �لثقايف �لريطاين هو �أكر �متحان 
�لعايل و�لهجرة  للتعليم  �لعامل  �لإجنليزية �شعبية على م�شتوى  �للغة  كفاءة يف 

�لعاملية حيث جرى �أكر من مليوين �ختبار �لعام �ملا�شي وحده .

•• ال�صارقة-وام:

�لعودة  كرنفال  �ملقبل  �خلمي�س  ي��وم  �ل�شارقة  �شيد�ت  ن��ادي  ينظم 
وتهيئة�لأطفال  �جلديد  �لدر��شي  �لعام  ببدء  �حتفاء  �مل��د�ر���س  �إىل 
ل�شتقبال �ملد�ر�س مبعنويات عالية يف �أجو�ء مرحة حافلة بالن�شاطات 

و�لفقر�ت �ملمتعة.
وي��ت�����ش��م��ن �ل��ك��رن��ف��ال �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي ت�����ش��ارك فيها 
عمل  ور�س  وت�شمل  مينيونز  با�شم  �ملعروفة  �لكرتونية  �ل�شخ�شيات 
وركنا  �ل��وج��ه  على  ور���ش��م��ا  ح��ر�  ومر�شما  ترفيهية  وع��رو���ش��ا  فنية 
�أمرية  وق��ال��ت  ترفيهية.  و�أل���ع���اب  م�شابقات  ج��ان��ب  �إىل  للت�شوير 

�نتهاء  �نه مع  �ل�شارقة  �جلريري مديرة �لفعاليات يف نادي �شيد�ت 
�لجازة �ل�شيفية وبدء �ملو�شم �لدر��شي �جلديد يجد بع�س �لأطفال 
�شعوبة يف تقبل فكرة �ملدر�شة و�لبتعاد عن �أجو�ء �ملنزل ورمبا ي�شل 
�لأمر ببع�شهم �إىل عدم �لتفاعل مع �ملدر�شني و�لزمالء يف �ملدر�شة. 
و�أ�شافت �أنه من خالل كرنفال �لعودة �إىل �ملد�ر�س نتطلع �إىل منح 
و�مل�شلية  �ملرحة  �لفعاليات  ببع�س  �ل�شتماع  فر�شة  �لأطفال  ه��وؤلء 
�لأمهات  ومب�����ش��ارك��ة  يحبونها  �ل��ت��ي  �ل��ك��رت��ون��ي��ة  �ل�شخ�شيات  م��ع 
مكانا  باعتبارها  معها  و�لتعامل  �ملدر�شة  تقبل  على  ن�شاعدهم  كي 
�شروريا لتعليمهم و�شقل مو�هبهم و�شنقدم لهم فر�شة �ل�شتمتاع 

مع �أ�شدقائهم بهذ� �لكرنفال �لرتفيهي �ملرح.

وزير الرتبية: ت�سكيل 6 جلان عمل رئي�سية لتطوير املعلمني واملناهج والو�سائل وجوانب العملية التعليمية كافة

الرتبية : مواعيد تدريب املعلمني ل تخرج 
عن �ساعات الدوام الر�سمي

حائزة على جوائز عربية و اإماراتية

مو�سيقى ال�سرطة وال�سخ�سيات الكرتونية تتوج مبادرة رو�سة الورود مرحبًا مدر�ستي 

خريية حممد بن را�سد توزع القرطا�سية على 
اأ�سر التائبني من الإدمان

مرور الغربية ينظم حملة للتوعية 
بال�سالمة املرورية لطالب املدار�ض 

•• املنطقة الغربية-وام:

�ملنطقة �لغربية حملة توعية لطالب ريا�س �لأطفال  �لعامة بق�شم مرور  نظم فرع �لعالقات 
و�ملد�ر�س �لبتد�ئية يف عدد من مدن �لغربية وذلك مبنا�شبة بدء �لعام �لدر��شي �جلديد . وتاأتي 
هذه �خلطوة يف �إطار ��شرت�تيجية �شرطة �أبوظبي �ملنبثقة عن �خلطة �لعامة لوز�رة �لد�خلية 

و�لد�عية �إىل تعزيز �ل�شالمة �ملرورية.
مرور  بق�شم  بالنابة  �لعامة  �لعالقات  فرع  مدير  �لعلي  عبد�هلل  عبد�لرحمن  �لنقيب  و�أو�شح 
�لغربية �أن حمالت �لتوعية �لتي �شملت عدد� من �ملد�ر�س ركزت على �أهمية �تباع قو�عد �ل�شري 
و�ملرور وتقدمي �لن�شائح �ملرورية يف �شورة مب�شطة للطالب وحثهم على �شرورة �تباع تعليمات 

م�شريف �حلافالت ل�شمان �أمنهم و�شالمتهم.
�أمام  �مل��روري��ة  �لختناقات  ملنع  �ل�شري  لت�شهيل حركة  �مل��روري��ة  �ل��دوري��ات  وف��ر  �لفريق قد  ك��ان 
�ملد�ر�س باملنطقة �لغربية و�ملحافظة على �شالمة �لطالب وذلك �شمن حملة �شالمة �لطالب 
على  �لأول  �لدر��شي  �ليوم  من  �بتد�ء  �ملرورية  دورياتها  تكثيف  جانب  �إىل  �جلميع  م�شوؤولية 
�لتقاطعات و�لطرق �لد�خلية و�خلارجية وحول �ملد�ر�س يف خمتلف مدن �لغربية وذلك لتوفري 
�ل�شالمة للطالب ووقايتهم من �حل��و�دث �ملرورية خا�شة يف �لفرتة �لتي ت�شهد ذهاب �لأبناء 

�لطالب �إىل مد�ر�شهم وخالل �لفرتة �لتي ت�شهد عودتهم منها.

•• دبي-وام:

لقاء  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حل��م��ادي  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ن  ح�شني  معايل  عقد 
�لقياد�ت  م��ن  نخبة  م��ع  �ل�شرت�تيجي  للعمل  وور���ش��ة  مو�شعا  �أك��ادمي��ي��ا 
�لتعليمية و�جلامعية بالدولة مت خاللهما ت�شكيل �شت جلان عمل رئي�شية 

متخ�ش�شة يف خمتلف قطاعات �لعمل �لرتبوي.
و�لو�شائل  و�ل��ل��غ��ات  و�مل��ن��اه��ج  �ملعلمني  تطوير  جل��ان  �للجان  ه��ذه  ت�شمل 
�لتي  �لتقييم  جلنة  �ىل  �إ�شافة  �لتطوعي  و�لعمل  و�لأن�شطة  �لتعليمية 
يف  للطلبة  �خلا�شة  و�مل��ه��ار�ت  �ل��ق��در�ت  وقيا�س  لمتحان  ق�شما  تت�شمن 

�إمار�ت �لدولة كافة.
مبا  �لتعليمية  �لعملية  جو�نب  جميع  تغطي  �أن  �للجان  ه��ذه  يف  وروع��ي 
�لوطنية  �ملخرجات  تطوير  يف  �ملتمثل  �لأ�شا�شي  �لهدف  حتقيق  ي�شمن 
�مل�شتويات  �أرقى  بها �ىل  �لعاملي و�لو�شول  و�لتناف�س  �لقادرة على �لبد�ع 

�لعاملية.
�لأهد�ف  لتحقيق  �ملتطور  �لفوري  بالعمل  كافة  �للجان  معاليه  وطالب 
و�خلر�ت  و�ل��ق��در�ت  بالوطنية  جميعا  متتعكم  يف  �أث���ق  وق���ال:  �مل��رج��وة 
و�لأفكار �لتي جتعلكم عند م�شتوى طموحات �لقيادة �لر�شيدة �لتي تثق يف 
وحدتكم و�جتهادكم و�بد�عكم من �أجل �أبنائكم �لطلبة فاجلميع مو�طنون 
م�شوؤولياتنا  و��شتح�شرنا  تكاتفنا  طاملا  م�شتحيال  لي�س  �لعظيم  و�لهدف 
�عتمدنا منهجية علمية حديثة يعمل  به وطاملا  نقوم  �لوطنية يف كل ما 
ثم  �لنبيلة ومن  �أهد�فنا  لتحقيق  و�حد  �جلميع مبقت�شاها �شمن فريق 
فاجلميع مطالب باأن ي�شاهم باأفكاره �ملبدعة وخر�ته �لكبرية للتوجه �إىل 
وخمرجاته  �لتعليم  م�شوؤويل  من  وتتوقع  �لر�شيدة  �لقيادة  تتطلع  حيث 
�ل�شعد  على  تطور  م��ن  �ل��دول��ة  ت�شهده  مل��ا  مو�كبة  تكون  �أن  ينبغي  �لتي 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  �لأكادميي قد عقد يف جممع  �للقاء  كان   . كافة 
�ملتخ�ش�شني  م��ن  نخبة  مب�شاركة  �أب��وظ��ب��ي  يف  ز�ي���د  ب��ن  حممد  مبدينة 
�لرتبويني يف �لوز�رة وموؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل من جامعات وكليات �إىل 
جانب �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة وبح�شور �شعادة مرو�ن �ل�شو�لح وكيل وز�رة 
�لرتبية. و بد�أت فعاليات �للقاء بكلمة ملعايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي 
�لعاملية يعد  �إىل  �لدولة  �لتعليم و�لو�شول مبد�ر�س  �إن تطوير  قال فيها 
كان  �إذ�  وتكاتفهم ل�شيما  ت�شافر جهود �جلميع  ت�شتوجب  مهمة وطنية 
�لو�شول �إىل نظام تعليمي من �لطر�ز �لأول يحتاج �إىل �لتطوير �ل�شامل 
و�ملتكامل للمنظومة �لتعليمية وعنا�شرها �لأ�شا�شية من �لبنية �لتحتية 
�لرتبوية  و�لإد�رة  �لتدري�س  وط��ر�ئ��ق  �لتعليم  و�أ�شاليب  و�ملعلم  وملناهج 

وغري ذلك من مكونات �ملجتمع �ملدر�شي .. لفتا �ىل �أن جهود� بذلت خالل 
�ملرحلة �لأخرية لتطوير �لتعليم غري �أن �شوق �لعمل و�حتياجات �لتنمية 
�مل�شتد�مة تتغري وتدعونا للتطوير بذ�ت �لوترية و�ل�شرعة من �أجل �إعد�د 
�أبناء �لدولة على �لنحو �لذي ميكنهم من �حلفاظ على مكت�شبات �لوطن 

وما حتقق من �زدهار ومو��شلة م�شرية �لرخاء.
وذكر معاليه �أن �لوز�رة �أمام مرحلة فا�شلة ومهمة وهي ت�شتهدف تطوير 
�لثانوية  �ملرحلة  نهاية  �لأطفال وحتى  ريا�س  بد�ية من مرحلة  �لتعليم 
وم�شاهما  وجامعاته  �ل��ع��ايل  للتعليم  مميز�  ر�ف���د�  �ل��ع��ام  �لتعليم  ليكون 
رئي�شا يف تاأهيل �أبناء �لإمار�ت لاللتحاق باجلامعات �لعريقة �شو�ء د�خل 
�لتعليم  خمرجات  تاأهيل  �إىل  بحاجة  �إننا   : وق��ال   .. خارجها  �أو  �ل��دول��ة 
خمرجات  رب��ط  ���ش��رورة  يظهر  م��ا  وه���ذ�  منها  و�ل���ش��ت��ف��ادة  ل�شتثمارها 
�لعمل  ب�شوق  و�لتخ�ش�شات من جهة  �جلامعات  مالعام مب�شاقات  �لتعلي 

ومتطلبات �لتنمية و�حتياجات �مل�شتقبل من جهة ثانية .
للع�شف  حملة  يومني  قبل  �أطلق  قد  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  معايل  كان 
تويرت  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  �شفحات  ع��ل��ى  �لتعليم  لتطوير  �ل��ذه��ن��ي 
وروؤيتهم  �قرت�حاتهم  �شجلو�  ممن  �ملغردين  عدد  جت��اوز  وقد  وفي�شبوك 
�آلف مغرد خالل يومني فقط وقد وجه معاليه بر�شد  للتطوير ثالثة 

كل �مل�شاركات وو�شعها �شمن برنامج �لتخطيط �لذي �شتنفذه �لوز�رة.
وخالل ور�شة �لعمل �ل�شرت�تيجية �لتي تر�أ�شها معاليه قال �إن �لمار�ت 
تتمتع بالت�شريعات �ملتميزة و�لقابلة للتطوير مبا ي�شمن حتقيق �حلماية 
خا�شة  �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن  يف  �لعاملني  وجميع  و�لطلبة  للتعليم  �لد�ئمة 
لإدخال  مبقرتحاتهم  �لتقدم  �ىل  �جلميع  د�عيا   .. �خلا�شة  �مل��د�ر���س  يف 
للوطن  �لعليا  �مل�شلحة  حتقيق  ت�شمن  �ل��ت��ي  �لت�شريعية  �ل��ت��ع��دي��الت 

و�ملو�طن.
وطالب بالعمل على وحدة �ملو�د �لأ�شا�شية �لتي تدر�س يف �لق�شمني �لعلمي 
و�لأدبي مثل �للغة �لعربية بحيث يتم �لغاء مفهوم لغة عربية لطلبة �لأدبي 
و�أخرى للعلمي �إذ �أن هذه �ملو�د �ل�شا�شية غري قابلة للتق�شيم بهذ� �ملفهوم 
 ××××××××××----------×××××××××× �خل��اط��ئ. 
وحتدث �شعادة مبارك بن �شعيد �ل�شام�شي نائب مدير عام مركز �أبوظبي 
للتعليم و�لتدريب �لتقني ع�شو جمل�س جامعة ز�يد و�ملهني خالل �لور�شة 
معربا عن �شكره �جلزيل ملعايل وزير �لرتبية و�لتعليم �لذي حر�س على 
�لتعليم  لتطوير  وق��وي��ة  ج��دي��دة  ب��د�ي��ة  ليكون  �مل��ه��م  �ل��ل��ق��اء  ه��ذ�  تنظيم 
بالدولة ..موؤكد� �أن �لقيادة �لر�شيدة حتر�س د�ئما على توفر �ملناخ �ملنا�شب 
و�لمكانيات �لالزمة لإحد�ث هذ� �لتطوير �ملن�شود ومن ذلك �إن�شاء كلية 

�لمار�ت للتطوير �لرتبوي �لتي �أن�شئت من �أجل تطوير �ملعلمني.
ولفت �ىل �شرورة �أن يحر�س �لعاملون يف �مليد�ن �لرتبوي على �لرتقاء 
مب�شتويات �لأد�ء من خالل �حل�شول على �ل�شهاد�ت �لتخ�ش�شية �لتي ل 
تقل مدة �لدر��شة للح�شول عليها عن ثالث �شنو�ت در��شية و�لبتعاد عن 
�ل�شهاد�ت �ل�شريعة �لتي يتم �حل�شول عليها خالل �أيام و�أ�شابيع لأهد�ف 

�إد�رية ل تخدم م�شتوياتهم �لعملية و�ملهنية.
من جانبها ��شتعر�شت �شعادة خولة �ملعال وكيل �لرتبية �مل�شاعد لل�شيا�شات 
�لتي  و�لتوقعات  �لتعليم  تطوير  تو�جه  �لتي  �لتحديات  جملة  �لتعليمية 
�ملناهج  ذل��ك  يف  مبا  و�لتحديث  �لتخطيط  �أعمال  من  �ملجتمع  ينتظرها 
و�ملقرر�ت �لدر��شية يف �لوقت نف�شه مت طرح حزمة نو�جت �لتعلم و�ملهار�ت 
�لتي يجب �أن يكت�شبها �لطالب يف كل مرحلة تعليمية و�أهمية ربط تلك 

�ملهار�ت بالتقنيات �حلديثة �لتي متثل لغة �لع�شر و�مل�شتقبل.
و�لتعليم  �لرتبية  يتقدمهم معايل وزير  �نتقل �حل�شور  �للقاء  ويف ختام 
�إىل ور�س �لعمل �لتفاعلية �لتي �شهدت ع�شفا ذهنيا على درجة عالية من 
�لتخطيط  ور�شة  �إىل  �لور�س  تق�شيم  و�مل�شوؤولية حيث مت  و�ل��روؤى  �لفكر 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي مب�����ش��ارك��ة م��ع��ايل �ل���وزي���ر وور������س ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �لتعليم 
وما  �لتعليم  و�قع  ��شتعر��س  مت  حيث  و�لعلوم  و�لريا�شيات  و�لإن�شانيات 
وم�شار�ت  �لأف��ك��ار  م��ن  �لعديد  ��شتعر��س  بجانب  حت��دي��ات  م��ن  يو�جهه 

�لتطوير �لتي ميكن تنفيذها لتجاوز �لتحديات.
�ملفتوح  �للقاء  فعاليات  �أن  �حل��م��ادي  معايل  �أك��د  �ملو�شع  �للقاء  ختام  ويف 
�ملعنية  �جل��ه��ات  جميع  ب��ني  و�ل��د�ئ��م  �مل�شرتك  �لعمل  ل�شمان  �شتتو��شل 
بالعملية �لتعليمية يف �لدولة لتنفيذ ما مت �لتفاق عليه وتبادل �خلر�ت 
�أبناء  �أج��ل  �إن �جلميع يعمل م��ن  و�ل��ت��ج��ارب و�لف��ك��ار و�مل��ق��رتح��ات وق��ال 

�لمار�ت وحتقيق �مل�شلحة �لعليا للوطن و�ملو�طن.
�ل�شام�شي  عبد�للطيف  و�لدكتور  �ل�شام�شي  مبارك  �شعادة  �للقاء  ح�شر 
مدير عام معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية و�لدكتور عادل �لعامري مدير 
عام معهد �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �ملهني و�لدكتور حممد �لبيلي عميد 
ع��ارف �حلمادي مدير جامعة  و�لدكتور  �لإم��ار�ت  بجامعة  �لرتبية  كلية 
ل�شوؤون  �لإم��ار�ت  نائب مدير جامعة  و�لدكتور غالب �حل�شرمي  خليفة 
�لطلبة و�لت�شجيل و�لدكتورة حمدثة �لها�شمي مديرة كلية �لتقنية �لعليا 
للطالبات بال�شارقة و�لدكتور علي عبد�لقادر �حلمادي من �إد�رة �ملناهج يف 
جمل�س �أبوظبي للتعليم ونخبة كبرية من �ملوجهني �لرتبويني �لعاملني 

يف خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية.

•• دبي-وام:

�أن  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وكيل  �ل�شو�لح  م��رو�ن  �شعادة  ق��ال   
�إك�شابهم  �إع��د�د معلميها وحتر�س على  �ل��وز�رة وهي تعمل على 
وب�شدة  �أي�����ش��ا  حت��ر���س  ف��اإن��ه��ا  �حل��دي��ث��ة  �ل�شفية  �لإد�رة  �أدو�ت 
و�لجتماعي  �لنف�شي  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  درج����ات  �أف�����ش��ل  حتقيق  ع��ل��ى 
لهم  �ملخ�ش�شة  �ل��ر�ح��ة  �أوق���ات  �ملعلمني يف  ح��ق  تقدر  وه��ي  لهم 
ب�شكل  �ل��ت��زود  يف  �لتدري�شية  �لهيئات  �أع�����ش��اء  رغ��ب��ة  ت��ق��در  كما 
�لتدريب  جعلت  ذلك  وعلى  �لتدريب  بر�مج  من  و�إ�شايف  خا�س 
ذلك  رغبته يف  �ملعلم حالة  يد  �لر�شمي يف  �ل��دو�م  �شاعات  خ��ارج 
�ل�شو�لح يف  وذكر  �إلز�ميا.  ولي�س  �ختياري  فيه  �أن �حل�شور  �أي 
ت�شريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت �أم�س �أن �لوز�رة تهدف يف �ملرحلة 
وت�شعى  �ملدر�شية  و�لقيادة  �ملعلم  �أد�ء  وتطوير  تعزيز  �إىل  �ملقبلة 
�إىل تكثيف �لدور�ت �لنوعية لهم مبا ي�شب يف م�شلحة �لتنمية 

�ملهنية للقيادة �ملدر�شية و�ملعلمني معا .. موؤكد� عدم نية �لوز�رة 
�أو توجهها لإلز�م �ملعلمني بر�مج تدريبية يف فرت�ت م�شائية �أو 
�أن توجهات �لوز�رة  �أوقات خارج �شاعات �لدو�م �لر�شمي و�أو�شح 
يف هذ� �ل�شاأن معلومة للجميع و�أن �لرتبية حني �أقرت جمموعة 
�ملعلمني  مهار�ت  تنمية  ت�شتهدف  �لتي  �لتدريبية  �لر�مج  من 
حر�شت وب�شدة على �أن يتم تنفيذها يف �لأيام �ملخ�ش�شة للتدريب 
وهي جزء �أ�شيل من �أيام �لدو�م �لر�شمي. وذكر �شعادته �أن ما مت 
تد�وله عن وجود فرت�ت م�شائية لتدريب �ملعلمني ل يخرج عن 
كونه جمرد �قرت�حات ووجهات نظر من �مليد�ن يف �شوء �شيا�شة 
خاللها  من  وت�شتمع  �ل���وز�رة  بها  تعمل  �لتي  �ملفتوحة  �مل�شاركة 
�إىل �آر�ء جميع �لعاملني يف �مليد�ن �لرتبوي و�أو�شح �أن �لثابت يف 
هذ� �ملو�شوع وما يجب �أن يوؤخذ به هو ما تن�س عليه �لتعاميم 
�لإد�رية �لر�شمية ولي�شت �أية مر��شالت �أخرى تدخل �شمن �إطار 

�ملناق�شة و�مل�شاركة يف �لقرت�حات و��شتطالع ر�أي �مليد�ن. 

نفذت رو�شة �لورود �ملطورة لالأطفال بر�أ�س �خليمة و�حلائزة على عدة 
مرحبا  با�شم  مدرو�شا  تربويا  برناجما  نفذت  وعربية  �مار�تية  جو�ئز 
�د�رة  مدير  �ل�شويدي  ح��ارب  �شمية  �ل�شتاذة  �فتتاحه  �شهدت  مدر�شتي 
�ملنطقة  يف  �لتعليم  قياد�ت  من  وع��دد  �لتعليمية  �خليمة  ر�أ���س  منطقة 
�لذين ��شادو باملبادرة ودورها �لرتحيبي �لكبري بالطفال و�مل�شتجدين 
-2014 �جل��دي��د  �ل��در����ش��ي  للعام  �لول  بال�شبوع  �حتفال  و�هاليهم 
2015 با�شر�ف �لقيادية �لرتبوية �لأ�شتاذة �شيخة علي عبد�هلل م�شبح 

�لنعيمي مديرة �لرو�شة .
و�شاركت يف �ملبادرة مو�شيقى �شرطة ر��س �خليمة مقدمة جمموعة من 
�لنحا�شية  �لتها  ت�شاحبها  �لرتحيبية  �ملو�شيقية  وفقر�تها  عرو�شها 
�أن  على  حر�شنا  �لنعيمي  وق��ال��ت  �لعر�س  ط��اب��ور  ومت�شمنة  و�ل��ق��رب 
يت�شمن �لرنامج مر��شم ��شتقبال م�شوقة لالطفال باقو��س �لبالونات 
�ليوم  ن��ه��اي��ة  ويف  ل��دي��ه��م  �ملحببه  �ل��ك��رت��ون��ي��ه  و�ل�شخ�شيات  و�ل��ه��د�ي��ا 
�لدر��شي �لول قام �لطفال �مل�شتجدين با�شطحاب �لع�شافري �لز�ئرة 
�لتايل  �ل��ي��وم  و�ع��ادت��ه��ا يف  �ل�����ش��ور معها  و�ل��ت��ق��اط  للرو�شة ورع��اي��ت��ه��ا 

لأ�شحابها لت�شجيع �لطفال على �لنتظام يف �لدر��شة.

كما قام �لطفال بر�شم �طول لوحه للم�شاحات �للونية لتعليم �لطفال 
�لعمل �شمن جمموعه و�نتظار �لدور بو�شع فر�س �قل من عدد �لطفال 

و�لحتفال بالجناز �جلماعي.
��شاور مرحبا مدر�شتي ودوره��ا كتعبري عن   كما قام �لطفال بت�شنيع 
�خلا�شة  و�مل�شروبات  �ملياه  ت�شمنت  كما  �لدر��شه  ببدء  �لحتفال  فرحة 
يف �حلافالت وتلقى �لطفال �إر�شاد جماعي من قبل �ل�شرطه �ملجتمعية 
ووزعت  و�ل�شالمه  �لأم���ن  ع��ن  �خليمة  ر�أ����س  ب�شرطة  �لعامة  بالقيادة 
�شاركت  �لتي  �لمار�تية  �شامل  �شخ�شية  من  و�ر���ش��اد�ت  هد�يا  �لرو�شة 
�ل�شيار�ت و�ختتم �لرنامج يف نهاية  ر�أ�س �خليمه لقيادة  �أكادميية  بها 
�أد�ء  �لط��ف��ال  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  مو�شيقى  فرقة  م�شاركة  �ل�شبوع 

�ل�شالم �لوطني �يذ�نا ببدء �لعام �لدر��شي.
وذلك  �لأ�شبوع  هام�س  على  �شكر�  مبادرة  فعاليات  �لرو�شة  نظمت   كما 
باإهد�ء �شائقي حافالت مو��شالت �لمار�ت بالرو�شة هد�يا تكرمية مع 
�ل�شم�س وحفظ  ح��ر�رة  �لوقاية من  ي�شهم يف  ما  �لدر��شي  �لعام  بد�ية 
على  ح�شابها  وحتديث  با�شد�ر  مبادر�تها  �لرو�شة  وتوجت  ب��اردة  �ملياه 

�ن�شتجر�م توثق فيه كافة �ن�شطتها وفعالياتها .

••  دبي-وام:

 قدمت موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية 
150 كوبونا �شر�ئيا من مكتبة دبي لتوفري �مل�شتلزمات �لدر��شية للطالب 
من �أ�شر �لتائبني من �لإدمان و�مل�شجلني يف ق�شم �لرعاية �لالحقة بالإد�رة 
�لقرطا�شية  م�شروع  �شمن  وذل��ك  دب��ي  ب�شرطة  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعامة 
�لذي تقيمه �ملوؤ�ش�شة للعام �لدر��شي �جلديد �شمن برنامج بالعلم نرتقي 
�لذي تقيمه �ملوؤ�ش�شة و�لذي يهدف �إىل تقدمي �شل�شلة من �مل�شاعد�ت دعما 
يف  �نتهجتها  �لتي  لال�شرت�تيجية  وفقا  �لدولة  د�خل  �لتعليمية  للم�شرية 

م�شاعدة �لطلبة و�لطالبات و�أولياء �لأمور.
كان �شالح ز�هر �شالح مدير �ملوؤ�ش�شة قد �شلم �لكوبونات �ل�شر�ئية للمالزم 
�شاملني حمد �لكلباين .. رئي�س ق�شم �لرعاية �لالحقة بالإد�رة �لعامة ملكافحة 
�ملخدر�ت يف مبنى �ملوؤ�ش�شة باملمزر بح�شور بخيتة علي �لكتبي رئي�شة ق�شم 
�لعامة  و�ل��ع��الق��ات  �لإع���الم  م�شئول  �شفيان  وع��م��اد  �لد�خلية  �مل�شاعد�ت 
بالإد�رة  �لإجتماعية  �لإخ�شائية  �لفقاعي  عبد�لرحمن  و�أم��ل  باملوؤ�ش�شة 
باملوؤ�ش�شة  �لفعاليات  ق�شم  من  بوهيد  وعثمان  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعامة 
�حتياجات  ل�شد  �لإدم����ان  م��ن  �لتائبني  �أ���ش��ر  على  توزيعها  ب��ه��دف  وذل���ك 
�أبنائهم من م�شتلزماتهم �ملدر�شية للعام �لدر��شي �جلديد. و �أو�شح �شالح 
�مل�شرتكة  و�لر�مج  �مل�شاعد�ت  �أن  �ل�شر�ئية  �لكوبونات  ت�شليم  عقب  ز�هر 
�لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شة لهذه �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية يعد جت�شيد� حيا للتعاون 
مع جهة �إ�شالحية تخدم �ملجتمع يف �إعادة تاأهيل �ملدمنني ليكونو� �أفر�د� 
�شاحلني للمجتمع من خالل �شد �حتياجات �أ�شرهم �أثناء فرتة عالجهم 
�أ�شر�ر  م��ن  �ملجتمع  وحماية  وق��اي��ة  على  �ملوؤ�ش�شة  حر�س  �إط���ار  يف  وذل��ك 
�أنو�ع �مل�شاعد�ت �ملمكنة و�لتي توؤدي مل�شاعدة �ملدمن  �ملخدر�ت ون�شر �شتى 
عن �لإقالع عن �آفة �لإدمان. و �أ�شار �شالح �إىل �أن �ملوؤ�ش�شة ت�شعى لتو�شيع 

�إطار �لدور �لجتماعي للعمل �خلريي و�لإن�شاين �لذي يتكامل فيه عمل 
وبذل  �ملجتمع  خدمة  �أج��ل  من  �لر�شمية  �ل��دو�ئ��ر  مع  �خلريية  �ملوؤ�ش�شات 
�لقرطا�شية  بطاقات  ع��دد� من  لذلك خ�ش�شت  و�لعمل  �جلهد  �ملزيد من 
لق�شم �لرعاية �لالحقة بالإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت م�شاهمة منها يف 
تنفيذ �لر�مج �لهادفة مل�شاعدة �لتائبني من �لإدمان و�لتي تهدف بدورها 
وحلها  �أ�شرهم  جتاه  �ملعي�شية  وهمومهم  �حتياجاتهم  وتلم�س  مل�شاعدتهم 
قدر �مل�شتطاع متمنيا �أن يحقق هذ� �لتعاون �لبناء �لنتائج �ملرجوة للعملية 
�لإ�شالحية للمدمنني �لتي تقوم بها �لإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت من 
�أجل جمنمع �شليم ومعافى وهو هدف �شامي ي�شعى �جلميع �إىل حتقيقه. 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  تعاون  �لكلباين  حمد  �شاملني  �مل��الزم  ثمن  جانبه  من 
�لرعاية  ق�شم  بر�مج  مع  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  مكتوم  �آل  ر��شد 
�لالحقة ..م�شيد� يف �لوقت نف�شه بالتعاون �لقائم و�لوثيق بني �شرطة دبي 
بتقدمي  �ملتعلقة  �ملجالت  �لإن�شانية خا�شة  �ملجالت  و�ملوؤ�ش�شة يف خمتلف 
�لعامة  �لإد�رة  بها  تقوم  �لتي  �لإ�شالحية  �ل��ر�م��ج  يف  و�مل�شاندة  �ل��دع��م 
�لتائبني  �ملوؤ�ش�شة لأ�شر  �لذي قدمته  �لدعم  �أن  و�أكد   .. �ملخدر�ت  ملكافحة 
باأن  نفو�شهم ور�شالة و��شحة لهم  �لأث��ر يف  له كبري  �شيكون  �لإدم��ان  من 
يعودو�  حتي  عالجهم  ف��رتة  لق�شاء  بجانبهم  ويقف  ين�شاهم  مل  �ملجتمع 

بعدها �أفر�د� �شاحلني يخدمون �أ�شرهم و�أوطانهم بكل �إخال�س وتفان.
من  �لتائبني  لأبناء  �ملدر�شية  �مل�شتلزمات  توفري  �إن  �لكلباين  �شاملني  وقال 
�لإدمان ي�شاعد على حثهم على �لتعليم و�لتعلم وعدم �إح�شا�شهم بالنق�س 
جتاه زمالئهم �لطلبة كون و�لدهم ل يعمل ولي�س له ر�تب ول ي�شتطيع 
عن  و�أع��رب  �لتائب.  �أ�شرة  م�شاكل  يزيل  فهو  �لدر��شية  متطلباتهم  تلبية 
�لهيئات  به من قبل خمتلف  �ملبادرة مثال يحتذى  تكون هذه  �أن  �أمله يف 
�ملجتمع  تنمية  للقيام بدور فاعل يف  �لقطاع �خلا�س  و�ملوؤ�ش�شات و�شركات 

�لذي تعمل فيه. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

حماكم  عام  مدير  �ملن�شوري  عيد  طار�س  �شعادة  قام 
منها  �لإد�ر�ت  م��ن  ع���دد  ت��ف��ق��دي��ة يف  ب��ج��ولت  دب���ي، 
�ل�شخ�شية،  �لح���و�ل  و�إد�رة  �ملدنية،  �لق�شايا  �إد�رة 
و�إد�رة �لتنفيذ، للتدقيق على مدى �جناز �لجر�ء�ت 
�لطلبات  ع��ل��ى  �ل��ت��دق��ي��ق  ت��ق��ري��ر  يف  �ل��ت�����ش��ح��ي��ح��ي��ة 
�أن يتم مر�جعة �لأد�ء وموؤ�شر�ت  �للكرتونية.  على 
مع  �لتعامل  وكيفية  ميد�نياُ،  �للكرتونية  �خلدمات 
مو�جهتها،  مت  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �مل��ق��دم��ة  �لطلبات 
�لتميز  لتحقيق  وحت�شينها  تطويرها  �شبل  وب��ح��ث 
م��ن خالل  دب���ي  مل��ح��اك��م  �لرئي�شية  �ل��ع��م��ل  ن��ت��ائ��ج  يف 
�شليم  وتطبيق  ون��اف��ذة  فعالة  ��شرت�تيجية  تطوير 

لنتائج  �ملنتظمة  و�مل��ر�ج��ع��ة  �لعاملية  �جل���ودة  ملعايري 
�لأد�ء �ملوؤ�ش�شي.  وذكر مدير عام حماكم دبي �أن هذه 
�جلولت �شوف تعزز فعالية وكفاءة �لأد�ء و�ل�شتغالل 
كافة  و�لإلكرتونية، وح�شد  �لب�شرية  للمو�رد  �لمثل 
نحو  بتوجيهها  لديها  �مل��ت��اح��ة  و�لم��ك��ان��ات  �جل��ه��ود 
روؤية  �ىل  للو�شول  للد�ئرة،  �ل�شرت�تيجية  �لهد�ف 

�ملحاكم يف �لريادة بعمل �ملحاكم. 
تعزيز  على  حري�شة  دب��ي  حماكم  �أن  �شعادته  و�أ���ش��ار 
فعالية �خلدمات �للكرتونية �ملقدمة ب�شكل متكامل، 
�لتي ت�شاهم يف حتقيق �لعد�لة يف �ملجتمع من خالل 
�لدقة و�ل�شرعة يف �لف�شل بالدعاوى بالعتماد على 
تلك �لنظم و�لإجر�ء�ت �لإلكرتونية، و�لتي من �شاأنها 

تقدمي حلول تي�شر على �ملتقا�شني. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

بناًء على توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن 
�شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حاكم 
�لقيادة  ت��ب��د�أ  �هلل-  – حفظه  �خليمة  ر�أ����س  �إم����ارة 
ر�أ�س �خليمة بتخفي�س خمالفاتها  �لعامة ل�شرطة 
�ملرورية بن�شبة )%50( وملدة ثالثة �أ�شهر �عتبار�ً 
10-9 -2014م، وذلك  �مل��و�ف��ق   �لأرب��ع��اء  منيوم 
من منطلق حر�س �شموه على �لتخفيف على �أفر�د 
�ل��ن��وب��ي حممد  �لعميد حممد  و�أو���ش��ح  �مل��ج��ت��م��ع.  
ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، ب����اأن هذه 
�لتي  �ل��ع��دي��دة  �مل��ك��رم��ات  �شمن  م��ن  تعتر  �ملكرمة 
يقدمها �شموه لأبنائه من مو�طنني و مقيمني على 

�شت�شهم  �ل�شامية  �لتوجيهات  هذه  و�أن   ، �شو�ء  حد 
�ملركبات  �أ���ش��ح��اب  ع��ل��ى  �لت�شهيل  يف  ك��ب��ري  ب�شكل 
من  ك��ب��رية  مبالغ  عليهم  ت��رتت��ب  �ل��ت��ي  و  �ملخالفة 
و  �أو�شاعهم  ت�شوية  من  �ملرت�كمة  �ملخالفات  ج��ر�ء 
�ملمنوح  �خل�شم  منحهم  بعد  �ملخالفات  قيمة  دف��ع 
من قبل �شموه.  و�أ�شار نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س 
�خليمة باأن �خل�شم ي�شمل فقط �ملخالفات �ملرورية 
�خلا�شة ب�شبط �أجهزة �لر�د�ر �ملرتكبة يف �إمارة ر�أ�س 
�خليمة و على خمتلف لوحات �أرقام �ل�شيار�ت، و �أنه 
مت حتديد فرتة �خل�شم بثالثة �أ�شهر فقط، وذلك 
حلث كافة �ل�شائقني �لذين ترتتب على مركباتهم 
من  �ل���ش��ت��ف��ادة  على  �لعمل  ل�شرعة  خم��ال��ف��ات  �أي���ة 
عليهم،  �مل��رت�ك��م  �ملخالفات  دف��ع  و  �ملمنوح  �خل�شم 

م��وؤك��د�ً يف �ل��وق��ت ذ�ت���ه ب���اأن �خل�شم مت �إدر�ج����ه يف 
وذلك  �لدولة  �ملوحد على م�شتوى  �مل��روري  �لنظام 
�أي  �مل��خ��ال��ف��ني م��ن دف���ع خم��ال��ف��ات��ه��م م��ن  ليتمكن 
م�شتوى  على  و�ل���دوري���ات  �مل���رور  �إد�ر�ت  م��ن  �إد�رة 
لظروف  م��ر�ع��اة  و  عليهم  ت�شهياًل  وذل��ك  �ل��دول��ة، 
�أهمية  �إىل  د�عياً   ، منهم  �لبع�س  على  �مل�شافة  بعد 
�أن ي�شارك �جلميع يف �حلفاظ على �لروة �حلقيقة 
�لتكاتف  خ��الل  م��ن  �ل�شباب  يف  و�ملتمثلة  للوطن 
ل��ل��ح��و�دث �ملرورية  �إىل ج��ن��ب، يف و���ش��ع ح��د  ج��ن��ب��اً 
على  �لعمل  و  �ملجتمع،  ي���وؤرق  هاج�شاً  تعتر  �ل��ت��ي 
�لتقيد  و  �مل��روري��ة  �ل��ق��و�ن��ني  و  بالأنظمة  �لل��ت��ز�م 
�لد�خلية  �شو�ء  �لطرقات  على  �ملحددة  بال�شرعات 

�أو �خلارجية. 

•• دبي-وام:

تقدما ملحوظا  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  حققت 
يف تنفيذ م�شروع توريد ومتديد وتد�شني �شبكات 
نقل �ملياه بقطر900 600 ملم باأطو�ل �إجمالية 

ت�شل �إىل 3 كيلومرت�ت يف نخلة جمري�.
وق���د ق���ارب �مل�����ش��روع ع��ل��ى �لإن��ت��ه��اء �إذ مت تنفيذ 
ن�شبته  م��ا  �أي  �ل��ي��وم  �أم��ت��ار مربعة حتى   2907
93 يف �ملئة من �لطول �لإجمايل وتقدر تكلفته 
�لإجمالية بنحو 57.5 مليون درهم ويهدف �إىل 
�ملت�شارع  �لنمو  لتلبية  �ملائي  �لتدفق  كميات  رفع 
و�مل�شتقبلية  �حلالية  �مل�شاريع  ودع��م  �مل��ي��اه  على 

�ملتو�جدة على هالل �لنخلة.
�لطاير ع�شو جمل�س  �شعيد حممد  �شعادة  وقال 
�لد�رة �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء 
يتمثل  للم�شروع  �لرئي�شي  �لهدف  �إن  دبي  ومياه 
يف رفع �لكفاءة وتدعيم �شبكات نقل �ملياه وزيادة 
على  �ملت�شارع  �لنمو  لتلبية  �ملائي  �لتدفق  كميات 
�ملياه دعم �مل�شاريع �حلالية و�مل�شتقبلية �ملتو�جدة 
م�شرية  دف��ع  يف  ي�شاهم  مب��ا  �لنخلة  ه��الل  على 
�لتنمية �مل�شتد�مة. و�أ�شاف �أن �لهيئة تعمل على 
توفري بنية حتتية يعتمد عليها قادرة على �لوفاء 
�إطار  ويف  �لتنموية  �مل�شرية  متطلبات  مبختلف 
و�عتمادية  ك��ف��اءة  لرفع  �ل�شرت�تيجية  خطتها 

�شبكات �ملياه لتلبية �لنمو يف �لطلب ورفع كميات 
�لتدفق �ملائي لتلبية �لنمو �ملت�شارع على �ملياه يف 
خمتلف مناطق دبي. و�أو�شح �شعادته �أن �مل�شروع 
رئي�شية  مياه  لنقل  �أنابيب  متديد  على  ي�شتمل 
 900600  - ب��ق��ط�����ر   �ز�إ  �مل��ق��وى  �ل���زج���اج  م��ن 
ملم يف يف نخلة جمري� على طول �جل��ذع مرور� 
�أمتار   2907 تنفيذ  ومت  �ل��ه��الل  حتى  بالنفق 
93 يف �ملئة من  مربعة حتى �ليوم �أي ما ن�شبته 
�لطول �لإجمايل . و�أكد �أن تنفيذ �مل�شروع �شيتم 
وفق �لرنامج �ملخطط له م�شبقا وتوقع �لإنتهاء 
�ل�شبكات  �لأعمال �خلا�شة بتمديد وتد�شني  من 

خالل �شهر �أكتوبر �ملقبل. 

••  راأ�س اخليمة – الفجر:

بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
ر�أ�س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر 
�لإمارة  يف  و�لعنونة  �لرتقيم  جلنة  �خليمة،قامت 
�لرئي�شية  �لطرق  م�شميات  على  تعديالت  ب��اإج��ر�ء 
و�لعامة يف �لإم��ارة، فمثال دو�ر �خل��ر�ن �شابقا بات 
ي�شمى )ميد�ن �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم(، 

)مدينة  ب��ا���ش��م  ت��ع��رف  �ل�����ش��م��ايل  �ل��ظ��ي��ت  ومنطقة 
�ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي(، بينما بقي �شارع 
�ملمتد من ج�شر  �آل مكتوم،  �شعيد  بن  ر��شد  �ل�شيخ 
بن  حممد  ميد�ن  �إىل  و�شول  )�لكنتاكي(  �لحت��اد 

ر��شد )�خلر�ن �شابقا( على ما هو عليه �لن .
�شلطان  �ل�شيخ  لق�شر  �مل����و�زي  دهي�شة  ���ش��ارع  لكن 
بن �شقر، حتول �ىل ��شم  �شارع �ل�شيخ �شلطان بن 
�شقر �لقا�شمي، و�طالق ت�شمية )دو�ر �لق�شر( على 

�ل���دو�ر �ل��و�ق��ع على ���ش��ارع �ل�شيخ ر����ش��د ب��ن �شعيد، 
و�ملوؤدي �إىل ق�شر �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة، 
و�إطالق م�شمى )دو�ر بن ظاهر( على �لدو�ر �لو�قع 
�شارع  �شعيد مع  ر��شد بن  �ل�شيخ  �شارع  على تقاطع 

�ل�شيخ �شلطان بن �شقر.
وبح�شب جلنة �لرتقيم و�لنونة فان كلمة �جلنوبي 
�ألغيت من �لظيت ،بينما �أطلق على �لظيت �ل�شمايل 

��شم )مدينة �ل�شيخ �شقر(.

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

����ش��ت��ق��ب��ل �مل���ق���دم ����ش���امل ي��و���ش��ف بن 
�خلا�شة  �مل��ه��ام  ق�شم  رئ��ي�����س  ي��ع��ق��وب 
�لز�ئر  �لوفد  �خليمة،  ر�أ���س  ب�شرطة 
ب�شرطة  �مل���ه���ام �خل��ا���ش��ة  ق�����ش��م  م���ن 
�ل�������ش���ارق���ة، ب��رئ��ا���ش��ة �مل���ق���دم حممد 
�ل��ع�����ش��ك��ر م���ن ق�����ش��م �ملهام  �إب���ر�ه���ي���م 
�خل��ا���ش��ة ب�����ش��رط��ة �ل�����ش��ارق��ة، وعدد 
�لإطالع  بهدف  وذلك  �ل�شباط،  من 
ع��ل��ى جم���ري���ات �ل��ع��م��ل و ���ش��ري �آخر 
�مل�شتجد�ت وتبادل �خلر�ت يف �ملجال 
�إ�شرت�تيجية  �إط����ار  ���ش��م��ن  �لأم���ن���ي، 
تبادل  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لد�خلية  وز�رة 
�ملتبادل  �ل��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  �خل����ر�ت 

لتقدم �لعمل �لأمني.
يف م�شتهل �لزيارة رحب �ملقدم �شامل 
بن يعقوب  بالوفد �لز�ئر مثمناً على 
ج��ه��وده��م �مل��ق��درة و�مل��ب��ذول��ة، ومدى 
ت��ع��اون��ه��م �مل��ط��ل��ق �ل�����ذي ي���رب���ط بني 
�جل��ان��ب��ني، ب��ه��دف تكري�س �لأم���ن يف 
و�آخر  �أه��م  �ل��دول��ة م�شتعر�شا   رب��وع 

�ملهام �خلا�شة  �مل�شتجد�ت لدى ق�شم 
ب�شرطة ر�أ�س �خليمة 

مقارنة  لإج�������ر�ء  �ل����زي����ارة  وت���ه���دف 
م�شتوى  على  �لق�شمني  بني  معيارية 
�ل����ق����ي����ادت����ني، م����ن خ������الل �لط������الع 
و�لتطبيقات  �ملمار�شات  �أف�شل  على 

�ل��ت��ق��ن��ي��ة �مل���ط���ب���ق���ة ب�������ش���رط���ة ر�أ������س 
حالة  ع����ل����ى  و�ل�������وق�������وف  �خل����ي����م����ة، 
�مل�شرتكة،  �لإ�شرت�تيجية  �مل���ب���ادر�ت 
�نطالقاً  من منهجية �ملقارنات �لتي 
تهدف �إىل متكني �لتعلم من جتارب 
وممار�شات �لآخرين، و�ل�شتفادة من 

من  �مل�شتخل�شة  و�لنتائج  �ملعلومات 
عمليات �ملقارنات �ملعيارية وتوظيفها 
م�شتوى  وحت�شني  �لأمثل،  بالأ�شلوب 
�ملوؤ�ش�شي عن طريق �ل�شتفادة  �لأد�ء 
م��ن ج��م��ي��ع خم��رج��ات ق��ي��ا���س �لأد�ء 

و��شتغاللها كفر�س حت�شني. 

•• عجمان ـ الفجر: 

�آل علي رئي�شة  �آمنة خليفة  �أف��ادت �لدكتورة 
�نتهاء  م��ن  عجمان،  �أع��م��ال  �شيد�ت  جمل�س 
2014 يف  ب����د�ي����ات  ف���ري���ق ع��م��ل م��ع��ر���س 
ن�شخته �لر�بعة من و�شع �للم�شات �لنهائية 
على �لفعاليات �لتي ي�شهدها �ملعر�س و�لتي 
مت  ك��م��ا  و�مل�����ش��ارك��ني،  �جل��م��ه��ور  �شت�شتهدف 
�مل�شابقة  �مل�شاركة يف  با�شتقبال طلبات  �لبدء 

و�لفعاليات �لتي �شتتم يف �ملعر�س.
و�أكدت �لدكتورة �آمنة �ىل �أن معر�س بد�يات 

�شيد�ت  م�����ش��رية  ف���ارق���ة يف  ع��الم��ة  �أ���ش��ب��ح 
�لعمال بعجمان، م�شيفة �ىل �ن ما و�شلت 
لهن  �ملجل�س  وق��دم��ه  �لع��م��ال  �شيد�ت  �ليه 
بالمارة  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  دع��م  �ىل  ي��رج��ع 
وتقدمي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد 
�لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لعلى حاكم عجمان 
و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي � ويل 
�شتى  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  عهد عجمان 
�نو�ع �لدعم مل�شاريع �ل�شيد�ت وو�شعهن على 
لي�شاركن  ب��الم��ارة  �خل��ا���س  �لعمل  خ��ارط��ة 

كعنا�شر فاعلة بالقت�شاد �ملحلي.

و�أ�شارت �ىل �ن كافة �لفعاليات �شيعلن عنها 
�ل�شحفي  ب��امل��وؤمت��ر  وق��ت��ه��ا  يف  ب��ال��ت��ف�����ش��ي��ل 
جتارة  غرفة  مبقر  �حل��ايل  �ل�شهر  منت�شف 
فعاليات  �أن  م��و���ش��ح��ة  ع��ج��م��ان،  و���ش��ن��اع��ة 
زو�ر  تخدم  ك��ي  متنوعة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ملعر�س 
�مل��ع��ر���س و�مل�����ش��ارك��ات م��ن �ل�����ش��ي��د�ت، بحيث 
وم�شابقات  ���ش��ح��وب��ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �شت�شمل 
تر�ثية  وف���ع���ال���ي���ات  ودور�ت  ع��م��ل  وور�������س 

�مار�تية وخليجية.
�لر�بعة  �ملعر�س ي�شم يف ن�شخته  �ن  و�أك��دت 
و�مل��وؤمت��ر�ت بجامعة  للمعار�س  ز�ي��د  مبركز 

 150 م��ن  �أك���ر  �جل���رف،  عجمان مبنطقة 
�مل��ح��ل��ي و�خلليجي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ���ش��ي��دة 
�ل���ت���ي تتميز  ل��ي��ع��ر���ش��ن خم��ت��ل��ف �مل��ن��ت��ج��ات 
ب�شناعتها �شيد�ت �لم��ار�ت خا�شة و�خلليج 
عامة، لي�شمن �ملعر�س توفري من�شة فاعلة 
يف  لها  و�ل��رتوي��ج  �لع��م��ال  �شيد�ت  ملنتجات 
ظ��ل �إ���ش��ت��ق��ط��اب �مل��ع��ر���س �لف �ل����زو�ر على 
م���د�ر 5 �ي���ام م��ن ك��اف��ة �م����ار�ت �ل��دول��ة من 
مقيمني ومو�طنني ��شافة للح�شور �ملتميز 
�لتعاون  جمل�س  دول  م��و�ط��ن��ي  ج��ان��ب  م��ن 

�خلليجي.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

بلدية  د�ئ��رة  يف  �لعامة  �ل�شحة  �إد�رة  نفذت 
 320 �مل��ا���ش��ي،  �ل�شهر  خ��الل  �خليمة  ر�أ����س 
جتارياً  حم��اًل   1821 على  تفتي�شية  جولة 
�أ�شفرت  �لإم�������ارة،  م���ن  م��ت��ف��رق��ة  م��ن��اط��ق  يف 
من  كيلوغر�ماً   39.5 و�إع��د�م  عن م�شادرة 
�ملو�د �لغذ�ئية لعدم �شالحيتها لال�شتهالك 

�لآدمي. 
�شبط  �لتفتي�شية  �جل���ولت  ه��ذه  وت�شمنت 

و�ل�شروط  للقو�نني  خم��ال��ف��اً  حم��اًل   198
�ملتخذة  �لإج����������ر�ء�ت  وت���ن���وع���ت  �ل�����ش��ح��ي��ة، 
�شدهم بني حترير 6 �إن��ذ�ر�ت، وحترير 96 
و�إغ���الق حملني،  97 حم��اًل  وتغرمي  تعهد�ً 
معرو�شة  م��رك��ب��ة   30 ���ش��ح��ب  ع���ن  ف�����ش��اًل 
للبيع يف ���ش��و�رع وط��رق��ات �لإم����ارة، فيما مت 
1933 بطاقة �شحية لعمال �ملحال  �إ�شد�ر 
من  و�ل��ت��اأك��د  عليهم  �لك�شف  بعد  �ل��ت��ج��اري��ة 
�أن  �إىل  �ملعدية، لفتة  �لأمر��س  خلوهم من 
�ل�شهر �ملا�شي �شهد �أي�شاً �إ�شد�ر �إد�رة �ل�شحة 

�شهادة   142 �خليمة  ر�أ���س  بلدية  يف  �لعامة 
�لتاأكد  بعد  غذ�ئية،  م��و�د  ت�شدير  �شالحية 
من �شالحيتها لال�شتهالك �لآدمي، و�إ�شد�ر 
8 �شهاد�ت خلو من �حل�شر�ت و�لقو�ر�س �إىل 
و5  جديدة  رخ�شة   22 على  �لك�شف  جانب 
تابعة  ف��روع   3 وعلى  مكانها  نقل  مت  رخ�س 
�لن�شاط  تعديل  مت  بينما  �أ�شلية،  لرخ�شة 
70 رخ�شة  �ل��ت��ج��اري لأرب���ع حم��ال و�شبط 

غري مطابقة لل�شروط �ل�شحية 
وبّينت �مل�شادر �أنه مت �لك�شف قبل وبعد �لذبح 

د�ئرة  م�شلخ  �ملا�شية يف  من  ر�أ�شاً   877 على 
لال�شتخد�م  �شالحيتها  من  للتاأكد  �لبلدية 
�لآدمي ، فيما مت ذبح 669 ر�أ�شاً يف مق�شب 
يف  �لفلية  مق�شب  يف  ر�أ����ش���اً   2519 ���ش��وك��ة 
و�مل�����ش��ائ��ي��ة، م�شرية  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة  �ل��ف��رتت��ني 
من  كيلوغر�ماً   62 م�����ش��ادرة  مت��ت  �أن���ه  �إىل 
�خليمة  ر�أ���س  مطار  عر  و�لأ�شماك  �لطيور 
79830 كجم  �ل��دويل كما مت �لك�شف على 
ر�أ����س �خليمة  خ�����ش��ر�و�ت و�ردة ع��ر م��ط��ار 

�لدويل

••  دبي-وام:

 ز�ر �شعادة فيليب بار�م �شفري �ململكة �ملتحدة 
لدى �لدولة و�شعادة �إدو�رد هوبرت �لقن�شل 
�لعام �لريطاين يف دبي �إد�رة مركز �لقيادة 
يف  للعمليات  �لعامة  �لإد�رة  يف  و�ل�شيطرة 

�شرطة دبي.
كامل  �ملهند�س  �لعميد  ��شتقبالهما  يف  ك��ان 
بطي �ل�شويدي مدير �لد�رة �لعامة للعمليات 
مدير  �ل�شام�شي  �لعزيز  عبد  عمر  و�لعميد 
و��شتمعا   .. و�ل�شيطرة  �لقيادة  مركز  �إد�رة 
�إىل �شرح تف�شيلي عن �لتطور �لذي حققته 

�شرطة دبي يف جمال خدمة �ملجتمع وطبيعة 
عمل �ملركز ونظام مر�قبة �لدوريات وحركة 
�إم���ارة دب��ي و�شري  �ل�شري و�مل���رور يف ���ش��و�رع 
منذ  �تخاذها  يتم  �لتي  و�لإج����ر�ء�ت  �لعمل 
ت��ل��ق��ي �ل��ب��الغ وح��ت��ى و���ش��ول �ل���دوري���ة �إىل 
�لدوريات  م��ر�ق��ب��ة  ون��ظ��ام  �حل����ادث  م��وق��ع 
ومر�قبة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �لأق���م���ار  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�لكامري�ت  ب��و����ش��ط��ة  �خل���ارج���ي���ة  �ل���ط���رق 
�لثابتة و�ملحمولة جو� وخدمة �لإنذ�ر �ملبكر 
�ل�شر�فة  ملحالت  دبي  �شرطة  توفرها  �لتي 

و�ملجوهر�ت و�لبنوك.
�لدولة  ل��دى  �ل��ري��ط��اين  �ل�شفري  و���ش��اه��د 

�خل���ري���ط���ة ث��الث��ي��ة �لأب����ع����اد �ل���ت���ي تغطي 
�نتقال  ون����ظ����ام  �لإم���������ارة  م���ن���اط���ق  ج��م��ي��ع 
�ل���دوري���ة �لأم��ن��ي��ة م���ن م��وق��ع لآخ����ر �لذي 
يتيح م��ر�ق��ب��ة حت���رك دوري����ات �ل�����ش��رط��ة يف 
ملوقع  �ل�شتجابة  عملية  ي�شرع  مما  �مل��ي��د�ن 
�حل��ادث من قبل �أق��رب دوري��ة يف �ملنطقة �أو 
�لنجدة  طالب  موقع  �إىل  �لإ���ش��ع��اف  �شيارة 
�إىل خدمة  �إ���ش��اف��ة  وق���ت مم��ك��ن  �أ����ش���رع  يف 
�ل�شن  وك��ب��ار  �لقلب  ومر�شى  �لإع��اق��ة  ذوي 
لطلب  زر  بلم�شة  �أمنك  برنامج  خ��الل  من 
ب�شهولة  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  لبع�س  �لنجدة 
على  �لريطاين  �ل�شفري  �طلع  كما  وي�شر. 

ن��ظ��ام ����ش��ت��ق��ب��ال م��ك��امل��ات �ل���ط���و�رئ ونظام 
�ملكاملات  يحول  �ل��ذي  �لذ�تي  �ملكاملات  توزيع 
�ملكاملات  م�شتقبل  �ىل  �مل��ت�����ش��ل  ل��غ��ة  ح�شب 
و�ل�شيطرة  �ل��ق��ي��ادة  م��رك��ز  ي��وج��د يف  ح��ي��ث 
منها  لغات  بعدة  �ملكاملات  يتلقون  موظفون 
و�ل�شينية  و�لرو�شية  و�لهندية  �لجنليزية 
عر�س  جانب  �إىل  �أخ��رى  ولغات  و�لفار�شية 
�أح�����دث �لن��ظ��م��ة �ل��ت��ق��ن��ي��ة �مل��ع��م��ول ب��ه��ا يف 
�ملركز. وعر �شعادة فيليب بار�م عن �إعجابه 
�لقيادة  يف  متطور  م�شتوى  من  �شاهده  مبا 
مل�شه من متيز يف  وم��ا  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة 

�لعمل �ل�شرطي و�لأمني. 

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
بد�أت  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  �إم����ارة  ح��اك��م  ل��الحت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
جلنة م�شرتكة �نهاء �جر�ء�ت نقل حديقة �شقر  من د�ئرة �لبلدية 
وت�شليمها لد�ئرة �لأ�شغال �لعامة و�خلدمات  . وبد�أت مهام �للجنة 
�مل�شرتكة �ملكلفة بتنفيذ �جر�ء�ت �لت�شليم �عتبار�ً من تاريخ �شبتمر 
و  و�ل��ع��ق��ود  �ملمتلكات  م��ن  للحديقة  يتبع  م��ا  ك��ل  وت�شمل  �جل����اري 
8 كم  ب��اأن حديقة �شقر تقع على بعد  �ملوظفني وغ��ري ذل��ك. يذكر 
جنوب مدينة ر�أ�س �خليمة و�أن�شئت يف �إمارة ر�أ�س �خليمة بتوجيهات 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي طيب �هلل ثر�ه 

 1989 ع��ام  �شيف  �حلديقة  ه��ذه  م�شروع  بتنفيذ  �لبلدية  ب��د�أت  و 
ومت  ه��ك��ت��ار�ً   28 نحو  م�شاحتها  تبلغ  �أر����س  على  �خل���ر�ن  مبنطقة 
و خ�شعت مر�حل �لإن�شاء �إىل  ��شتقبال �لزو�ر يف �أو�ئل عام 1991. 
�شتة مر�حل ��شتملت �ملرحلة �لأوىل على متهيد و تنظيف حو�ىل 28 
هكتار�ً من �أر�س �حلديقة و زر�عتها بامل�شطحات �خل�شر�ء و �لثانية 
��شتملت على بناء م�شجد خا�س للرجال و م�شلى للن�شاء و �لثالثة 
�إجر�ء حت�شينات جمالية و  ت�شمنت تو�شعات يف �لرقعة �خل�شر�ء و 
تركيب �ألعاب كهربائية و �إلكرتونية و جتهيز �شالة �إ�شافية و عمل 
�ملرحلة  يف  و  حولها.   لل�شيار�ت  م�شمار  و  �شناعية  ق��و�رب  بحرية 
�لر�بعة ��شتغل على حو�يل 100 �ألف مرت مربع من �أر�س �حلديقة 

لزر�عة �مل�شطحات و ت�شميم و تنفيذ بع�س �لطرق و �ملمر�ت 

•• ال�صارقة-وام:

�لدويل  �ملعر�س  يف  �ل�شارقة  يف  �لطبيعة  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  ت�شارك 
تقام  �لتي  ع�شرة  �لثانية  ب��دورت��ه   2014 �أبوظبي   - و�لفرو�شية  لل�شيد 
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
 13 �إىل   10 م��ن  �ل��ف��رتة  �لم����ار�ت خ��الل  ���ش��ق��اري  ن���ادي  �لغربية رئي�س 

�شبتمر �جلاري يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
�ن  �لطبيعة  و�مل��ح��م��ي��ات  �لبيئة  هيئة  رئي�س  �ل�����ش��وي��دي  �شيف  هنا  وق��ال��ت 
م�شاركة �لهيئة يف �ملعر�س �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية تركز هذ� �لعام على 
�لرتويج ملركز كلباء للطيور �جلارحة �لذي �فتتحه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ل�شارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  �لدكتور 

مطلع هذ� �لعام �جلاري �شمن م�شروع كلباء لل�شياحة �لبيئية.
للطيور  كلباء  م��رك��ز  �ف��ت��ت��اح  تفا�شيل  �شيعر�س  �حل���دث  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�جلارحة و�لتى تعك�س و�قعا مت �إجنازه بتوجيهات ومتابعة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شياحية  �لبيئية  �مل�����ش��اري��ع  وتنفيذ  �لبيئة  ���ش��ون  مل��ج��ال  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�لبحثية  �خلدمات  من  م�شتوى  �أف�شل  توفري  �شاأنها  من  �لتي  �لتطويرية 
و�لتعليمية و�لرتفيهية ملرتاديها ومن �شمنها مركز كلباء للطيور �جلارحة 
تعتر  �لتي  كلباء  �لغيل يف  �ل�شرت�تيجي يف منطقة  يتميز مبوقعه  �ل��ذي 

م�شار�ت لهجرة �لطيور �جلارحة ومالذ� لها.
�ل�شتعر��شية  �لعرو�س  �شور  بع�س  عر�س  �شيتم  �أنه  �ل�شويدي  و�أو�شحت 
للطيور �لتي تقدم لزو�ر مركز كلباء للطيور �جلارحة ��شافة �ىل �أنو�ع من 

هذه �لطيور.

بيئة ال�سارقة ت�سارك يف املعر�ض الدويل لل�سيد والفرو�سية -اأبوظبي 2014حديقة �سقر تنتقل لعهدة دائرة الأ�سغال 

تنفيذا لتوجيهات حاكم راأ�س اخليمة 

% �سرطة راأ�ض اخليمة تخف�ض املخالفات املرورية 50 

تقدم ملحوظ مب�سروع خط مياه رئي�سي لهيئة كهرباء 
ومياه دبي يف نخلة جمريا 

تنفيذا لتوجيهات �شعود بن �شقر 

جلنة الرتقيم والعنونة جتري تغيريات يف م�سميات الطرق العامة براأ�ض اخليمة 

�سرطة  ال�سارقة تعزز التعاون مع راأ�ض اخليمة 

جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان ي�سع اللم�سات النهائية على فعاليات معر�ض بدايات

حملة تفتي�شية يف اأغ�شط�س املا�شي  320

�سحة بلدية راأ�ض اخليمة تعدم 39.5 كيلوغراما من املواد الغذائية الفا�سدة 

ال�سفـــيــــر الربيطانــــي يـــــزور مركــــز القيــــادة 
وال�سيطـــــرة يف �ســـرطــــة دبــــي

مدير عام حماكم دبي يف جولة تفقدية للتدقيق 
على الطلبات الإلكرتونية يف الإدارات
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

مت��ك��ن رج����ال �ل��ت��ح��ري��ات ب��ال��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 
ع��ج��م��ان م���ن �إل���ق���اء �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى 5 �أ���ش��خ��ا���س من 
�لأمن  رج��ال  �شفة  �نتحالهم  بعد  �لعربية  �جلن�شية 
يف  �لآ�شيوية  �جلن�شية  من  �شخ�شني  �شرقة  وحماولة 
و�أو�شح  �ل�شيني.  �ل�شوق  بالقرب من  منطقة �جلرف 
�إد�رة �لتحريات  �ملقدم عبد�هلل �شيف �ملطرو�شي مدير 
و�ملباحث �جلنائية �أن غرفة �لعمليات يف �شرطة عجمان 
تلقت بالغا من �شخ�س �آ�شيوي يفيد بتعر�س �أ�شدقائه 

ملحاولة �شرقة من قبل خم�شة �أ�شخا�س من �جلن�شية 
�ل�شرطة حيث  باأنهم من رجال  �دعو�  �أن  �لعربية بعد 
قامو� باأخذ حمافظهم وتفتي�شها و�عادتها و�أثناء ذلك 
قام �أحد �لآ�شيويني بالت�شال بال�شرطة للتاأكد منهم 
مركبة  باإ�شتخد�م  هاربني  ف��رو�  �أن  �إل  منهم  كان  فما 
كانو� ي�شتقلونها دون متكنهم من �ل�شرقة. و�أ�شار �ملقدم 
وبالبحث  عمل  ف��ري��ق  ت�شكيل  مت  �أن���ه  �إىل  �ملطرو�شي 
و�لتحري متكنو� من �شبط �ملتهمني وب�شوؤ�لهم �أقرو� 
�لأمن  رج���ال  �شفة  و�إن��ت��ح��ال��ه��م  �جل��رمي��ة  بارتكابهم 
و�إرتكابهم عدد� من جر�ئم �ل�شرقة �شابقا .. موؤكد� �أنه 

�ملتهمني  �لقانونية مت حتويل  �لإج��ر�ء�ت  �إتخاذ  وبعد 
�إىل �حلر�س  �ملجتمع  �أف��ر�د  �لعامة. ودع��ا  �لنيابة  �إىل 
لالإيقاف  م�شبوه  دع��وة  لأي  �لن�شياع  وع��دم  و�ل��وع��ي 
�أنه  �لتاأكد من هوية من يدعي  يتم  و�لتفتي�س ما مل 
�لتي  �لع�شكرية  بطاقته  طلب  طريق  ع��ن  �أم��ن  رج��ل 
�أن �شرطة عجمان لن تتهاون  �إىل  .. لفتا  توؤكد ذلك 
مع منتحلي �شفة رجال �لأمن �أو غريه ممن ميار�شون 
�شيف  �ملقدم عبد�هلل  وك�شف  ك��ان.  �أي��ا  �إجر�ميا  ن�شاطا 
�لأمن  رج��ال  �شفة  �نتحال  ق�شايا  عدد  �أن  �ملطرو�شي 

بلغت منذ بد�ية �لعام �جلاري وحتى �ليوم 4 ق�شايا.

•• اأبوظبي-وام:

حذر �شعادة �مل�شت�شار علي حممد عبد �هلل �لبلو�شي 
�لآثار  من  بالإنابة  �أبوظبي  لإم��ارة  �لعام  �لنائب 
�ملجتمعي  �لأم���ن  على  �لت�شلل  لظاهرة  �ل�شلبية 
�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ط  م���ن جن���اح  و�حل����د 
عدد  يف  �رت��ف��اع  و�أك���د   .. و�ل�شحية  و�لجتماعية 
ق�شايا �لت�شلل �لتي نظرتها نيابات �إمارة �أبوظبي 
و�أ�شاد   . ق�شية   386 �إىل  �جل���اري  �ل��ع��ام  خ��الل 
�لأمنية  �جل��ه��ات  تبذلها  �ل��ت��ي  �لكبرية  باجلهود 
عر  �لدولة  ح��دود  حماية  م�شوؤولية  حتمل  �لتي 

�إم����ارة �أب��وظ��ب��ي و�ل��ت��ي �ع��ت��م��دت �أح���دث �لتقنيات 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لإط����ار  ه��ذ�  يف  �مل�شتخدمة  �لعلمية 
�ملمار�شات  �أف�شل  وف��ق  �لب�شرية  ك��و�دره��ا  تاأهيل 
�ل��ع��امل��ي��ة م���ا �أح���ب���ط ه����ذ� �ل���ع���دد م���ن حم����اولت 
�لت�شلل. و�أكد �شرورة �تخاذ كل �لإجر�ء�ت �لكفيلة 
قانون  وخمالفي  �ملت�شللني  ظاهرة  على  بالق�شاء 
�لإقامة و�لت�شدي بحزم لكل من ت�شول له نف�شه 
دخول  ت�شهيل  خ���الل  م��ن  �ملجتمع  ب��اأم��ن  �ل��ع��ب��ث 
بالعمل  لهم  و�ل�شماح  �لت�شرت عليهم  �أو  �ملت�شللني 
�أو �لإقامة .. م�شري� �إىل �أن قانون دخول �لأجانب 
يعاقب باحلب�س مدة لتقل عن �شهرين وبغر�مة 

مقد�رها 100 �ألف درهم كل من ��شتخدم �أو �آوى 
مت�شال . و طالب �شعادة �مل�شت�شار علي حممد عبد 
�هلل �لبلو�شي جميع �ملو�طنني و�ملقيمني يف �لدولة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �جل��ه��ات �لأم��ن��ي��ة و�لإب����الغ ع��ن �أي 
حالة ��شتباه للمت�شللني �أو ملخالفي قانون �لإقامة 
بفعالية  �ل��ظ��اه��رة  ه��ذه  ��شتئ�شال  �أن  م��وؤك��د�   ..
يتطلب تعاون �ملجتمع بكل مكوناته من موؤ�ش�شات 
و�أفر�د. جدير بالذكر �أن �لنيابة �لعامة يف �أبوظبي 
�أمرت بحب�س ت�شعة من جن�شيات بتهمة  كانت قد 
�لبالد  �إىل  و�ل��دخ��ول  مت�شللني  �دخ���ال  حم��اول��ة 

ب�شورة غري م�شروعة يف ثالث ق�شايا منف�شلة.
•• ابوظبي-وام:

�أكادميي مع  �تفاقية تعاون  �لدويل  �لبيان  وقع معهد 

عالء �ل�شعدي خبري �لإقناع و�لتنمية �لب�شرية وموؤلف 
�لتي  �لإتفاقة  وتت�شمن   .   - �شرية  �شيفر�ت   - كتاب  
وقعت خالل موؤمتر �شحفي عقد مبقر معهد �لبيان 
�لدويل باأبوظبي بح�شور عدد من �ملهتمني بال�شوؤون 
لدى  �لتدريب  م��در�ء  وبع�س  و�لتعليمية  �لأكادميية 
�لهيئات �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات بالدولة عدد� من حماور 
�لتعاون �مل�شرتك �أبرزها �إطالق ور�شة عمل �ل�شيفر�ت 
�ل�شرق  يف  م��رة  لأول  تعقد  و�لتي  �أبوظبي  يف  �ل�شرية 
�لأو�شط و�لتي تعد ور�شة �لتكنولوجيا �لعقلية �لأكر 

تطور� �لعامل. وقال �ن�س يو�شف �شابق �ملدير �لتنفيذي 
ملعهد �لبيان �لدويل و�لذي وقع على �لتفاقية �أن هذ� 
�لتعاون يج�شد حر�س �ملعهد على �لنطالق نحو �أفاق 
�أو�شع �شمن �شيا�شته �لتي ت�شعى د�ئما للتميز و�لإبتكار 
من خالل طرح بر�مج عملية وخطط تدريبية جديدة 
وت�شاهم  �لتدريبية  �لحتياجات  وتلبي  �لع�شر  تو�كب 
للور�شة  �لوىل  �ل��دورة  �ن  و��شاف   . �لكفاء�ت  رفع  يف 
�شتبد�أ يف ق�شر �لم��ار�ت بابوظبي يف �لفرتة من 12 
16 �كتوبر �ملقبل فيما تبد� �لثانية يف مدينة كو�لملبور 
�مل��ال��ي��زي��ة يف �ل��ف��رتة م��ن �ل��ث��اين وح��ت��ى �ل�����ش��اد���س من 
نوفمر �ملقبل . و�أ�شار �ملدير �لتنفيذي للمعهد �ىل �أن 
ور�شة �شيفر�ت �شرية �شتكون �لأف�شل على �لإطالق يف 
جمال �لتكنولوجيا �لعقلية و�شت�شهم �ىل حد كبري يف 

�لعمل  �آليات  �لكفاء�ت وتطوير  �لأعمال ورفع  تطوير 
جانبه  ومن  �لأ�شعدة.  كافة  وعلى  �ملجالت  معظم  يف 
عر عالء �ل�شعدي عن �شعادته بتوقيع هذه �لأتفاقية 
و�إطالق ور�شة �لعمل �لتي قال �نها �شت�شاهم بتطوير 
�مل��ع��ارف و�خل����ر�ت و�ل�شيفر�ت  ون��ق��ل ك��م ه��ائ��ل م��ن 
و�لتي  �لب�شري  �لعقل  يف  بالتحكم  �خلا�شة  �ل�شرية 
�ل�شخمة  �لت�شويق  �شركات  قبل  من  ��شتخد�مها  يتم 
حول �لعامل . و�أ�شاف �ن ور�س �لعمل قد مت تطويرها 
ومدر�ء  �لعامني  �ملدر�ء  لتنا�شب  خ�شي�شا  وت�شميمها 
�لإد�ر�ت و�لوحد�ت و�لأق�شام بالإ�شافة �إىل قادة �لفرق 
ومديري  �لت�شويق  جمال  يف  و�ملتخ�ش�شني  و�ملبيعات 
تطوير �لأع��م��ال وخ���ر�ء �لإع���الن وم��دي��ري �ملو�هب 

و�ملر�شحني ل�شغل تلك �ملنا�شب.

•• اأبوظبي -وام:

بنت خالد  لبنى  �ل�شيخة  �أك��دت معايل 
و�لتعاون  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لدويل رئي�شة جامعة ز�يد �أن �جلامعة 
�لذي  و�مل�شتمر  �ل��ق��وي  ب��ال��دع��م  تعتز 
وعلى  �لر�شيدة  قيادتنا  من  به  حتظى 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�أ���ش��ه��ا 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل ورفعت �إىل مقام �شموه �أ�شمى �آيات 
�ل�شامية  لتوجيهاته  و�لعرفان  �ل�شكر 
�جلامعة.  م�شرية  دع��م  على  وحلر�شه 
�ل�شكر  بخال�س  معاليها  تقدمت  كما 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لم��ت��ن��ان 
نائب  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�أن  ع��ل��ى  �مل�شتمر  دب���ي حل��ر���ش��ه  ح��اك��م 
�ملنطقة  يف  متميزة  ز�ي��د  جامعة  تكون 
بال�شكر  �أي�����ش��ا  وت��ق��دم��ت  و�ل����ع����امل.. 
�أول �شمو �ل�شيخ  �إىل �لفريق  و�لتقدير 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي 
�مل�شلحة لتوجيهاته �ل�شديدة ومتابعته 
�مل�شتمرة مل�شرية �جلامعة. و�أعربت عن 
�ل�شكر و�لمتنان ل�شمو �ل�شيخ من�شور 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن ز�يد 
�لرئا�شة لتقدمي  �شوؤون  �لوزر�ء ووزير 
�أن  �أج��ل  كافة �لدعم جلامعة ز�ي��د من 
�لأمثل.  �ل��وج��ه  ع��ل��ى  بر�شالتها  ت��ق��وم 
�فتتحت  �لتي  �لكلمة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�ل�شابع  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ل��ق��اء  معاليها  ب��ه��ا 
�متدت  �لذي  ز�يد  ع�شر لأ�شرة جامعة 
فعالياته على مدى يومني متتاليني يف 
فرعي �جلامعة بكل من �أبوظبي ودبي 
�لرميثي  �شعادة مرمي حممد  بح�شور 
�لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر 
ع�شو  �ل�شام�شي  �شعيد  مبارك  و�شعادة 
�لعام  �مل���دي���ر  ن���ائ���ب  �لإد�رة  جم��ل�����س 
و�لتدريب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز 
�إىل  .. ع�شوي جمل�س �جلامعة  �ملهني 
�ملدير  �ملهيدب  ري��ا���س  �لدكتور  جانب 
�ل����ذي �ن�شم  �جل���دي���د جل��ام��ع��ة ز�ي����د 
�إل���ي���ه���ا ق���ادم���ا م���ن ج��ام��ع��ة �لإم�������ار�ت 
ك����ان ي�شغل  �مل���ت���ح���دة ح��ي��ث  �ل��ع��رب��ي��ة 
ل�شوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  من�شب 
�لعلمي.  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل���در�����ش���ات 

�لقا�شمي  لبنى  �ل�شيخة  معايل  وقالت 
�شي�شكل  �مل��ه��ي��دب  �ل��دك��ت��ور  ت��ع��ي��ني  �ن 
فارقة كبرية يف عملنا �جلامعي ويزيد 
من ثقتنا بقدرتنا لي�س فقط بتحقيق 
م����ن طموحات  �إل����ي����ه  ن�����ش��ب��و  م����ا  ك����ل 
هذه  م�شتوى  ورف��ع  بل  �جلامعة  لهذه 
بالإجناز�ت  ونوهت  �أي�شا.  �لطموحات 
�لتي حققتها �جلامعة .. مو�شحة �أنها 
وعلى  متكامل  ج��ام��ع��ي  ب��ح��رم  حت��ظ��ى 
�أبوظبي  �أح��دث ط��ر�ز عاملي يف كل من 
�أعد�د  ت��ز�ي��د م�شتمر يف  وه��ن��اك  ودب��ي 
�ل��ط��ل��ب��ة �ل��د�ر���ش��ني ب��ه��ا و�ل���ذي���ن يبلغ 
عددهم حاليا حو�يل ت�شعة �لف طالب 
وطالبة.. كما تت�شح �إجناز�ت �جلامعة 
م��ن �خلريجني  �مل��ت��ز�ي��دة  �لأع�����د�د  يف 
بفاعلية  ي�شهمون  �لذين  و�خلريجات 
�لقت�شادي  �ل��ن�����ش��اط  �أوج�����ه  ك��اف��ة  يف 
وكذلك  بالدولة  و�لثقايف  و�لجتماعي 
��شتخد�م  يف  �لر�ئد  �جلامعة  تفوق  يف 
وب�����ش��ف��ة خا�شة  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�ملحمولة منها وتطوير هذ� �ل�شتخد�م 
هذه  ك��ل  �أن  و�أك����دت  م�شتمرة.  ب�شفة 
مقومات  ثالثة  �إىل  ت�شتند  �لإجن���از�ت 
وفخرنا  �عتز�زنا  م�شدر  هي  �أ�شا�شية 
جميعا وهي حما�شة و�إجن��از�ت �لطلبة 
�لتي  �مل��ت��ط��ورة  �لتعليمية  و�ل���ر�م���ج 
تطرحها �جلامعة و�لإ�شهامات �لكبرية 
�لتدري�س  ه��ي��ئ��ة  لأع�������ش���اء  و�ل����ر�ئ����دة 
خا�س  ب�شكل  ون��وه��ت  ب��ه��ا.  و�لعاملني 
�ملوؤ�ش�شي  �ل����دويل  �لع��ت��م��اد  ب��ت��ج��دي��د 
للجامعة وح�شول كل من بر�مج كلية 

وكلية  �لإد�رة  وكلية  �لتقني  �لب��ت��ك��ار 
 - �خل��ري��ج��ني  �إد�رة  وك��ذل��ك  �ل��رتب��ي��ة 
م���وؤخ���ر� - ع��ل��ى �لع���ت���م���اد �ل�����دويل .. 
من  كل  بح�شول  توقعاتها  عن  معربة 
�لإبد�عية  و�ل�����ش��ن��اع��ات  �ل��ف��ن��ون  كلية 
وك��ل��ي��ة ع��ل��وم �لت�����ش��ال و�لإع�����الم على 
نهاية  قبل  �أي�شا  �لأك��ادمي��ي  �لعتماد 

�لعام �ملقبل باإذن �هلل. 
�لقا�شمي  لبنى  �ل�شيخة  معايل  وقالت 
ن���ب���د�أ م��رح��ل��ة ج���دي���دة يف عملنا  �إن���ن���ا 
�لعمل  جميعا  م��ن��ا  تتطلب  �جل��ام��ع��ي 
ب��اأق�����ش��ى ط��اق��ت��ن��ا ك��ف��ري��ق ع��م��ل و�حد 
ي���ت���ج���اوز م���ا ه���و م��ت��وق��ع منا..  ومب����ا 
م���وؤك���دة �ل���ت���ز�م ق���ي���ادة �جل��ام��ع��ة بعدة 
�ل��ه��ي��ك��ل �لقيادي  ����ش��ت��ك��م��ال  �أم����ور ه��ي 
و�للتز�م  مي��ك��ن  م��ا  ب��اأ���ش��رع  للجامعة 
وتعيني  با�شتقطاب  و�مل�شتمر  �لكامل 
وعاملني  تدري�س  هيئة  �أع�شاء  �أف�شل 
للعمل  بيئة  وت��وف��ري  عليهم  و�حل��ف��اظ 
�ملتبادل  و�لح���رت�م  بالطمئنان  تت�شم 
�آليات  �لفريق مع وج��ود  ب��روح  و�لعمل 
وحقوق  �لآر�ء  لتبادل  ومقننة  حم��ددة 
للجميع..  ومعلنة  و����ش��ح��ة  وو�ج��ب��ات 
هذ� بالإ�شافه �ىل تفعيل مبد�أ �مل�شاورة 
و�إر�شاء  �ل��ق��ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  يف  و�مل�شاركة 
م��ب��ادئ �حل��وك��م��ة �جل��م��اع��ي��ة يف �إط���ار 
�ملتعارف  �ل��ع��م��ل  وق���و�ع���د  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
عليها وطبقا لأف�شل �ملمار�شات �لعاملية 
وو�شع �لنظم و�لإجر�ء�ت �لتي ت�شاعد 
على ��شتقطاب مو�طني دولة �لإمار�ت 
للعمل يف �جلامعة وتوفري كافة فر�س 

و�لتقييم  �أم��ام��ه��م..  و�ل��رق��ي  �ل��ن��ج��اح 
�مل�شتمر لكافة �أعمالنا خا�شة بر�جمنا 
�لعتماد  م��ع��اي��ري  و�ع��ت��ب��ار  �لتعليمية 
�لدولية هي �حلد �لأدنى ملا نعتره نحن 
من م�شتويات �جلودة و�لتميز. و�شددت 
م�شوؤولية  على  لبنى  �ل�شيخة  م��ع��ايل 
�جلامعة و�أع�شاء هيئة �لتدري�س جتاه 
�لطالب.. م�شرية يف هذ� �ل�شدد �إىل �أن 
قيا�س قيمة �لتعليم �جلامعي مب�شتوى 
لي�س  �لعمل  ���ش��وق  يف  �خل��ري��ج��ني  �أد�ء 
�ملخرجات  قيمة  ع��ل��ى  للتدليل  ك��اف��ي��ا 
�أي�شا  ت�شمل  �أن  و�لتي يجب  �جلامعية 
تزرعه  ما  �لأهمية  من  �لقدر  وبنف�س 
�جلامعة يف نفو�س �خلريجني من قيم 
�شاحلني  م��و�ط��ن��ني  جتعلهم  وم��ب��ادئ 
�لوطن.  ب��ن��اء  ف��اع��ل��ني يف  وم�����ش��اه��م��ني 
وقالت هذ� هو �ملحك �حلقيقي لقيمة 
م���ا مت��ث��ل��ه �جل���ام���ع���ات وه����و م���ا يجب 
نعمله يف  م��ا  ك��ل  م��ب��د�أن��ا يف  ي��ك��ون  �أن 
ولهذ�  �جلامعة  ول��ه��ذه  �جلامعة  ه��ذه 
�أن نحر�س جميعا على م�شاعدة  يجب 
�أثناء در��شته يف �جلامعة على  �لطالب 
�شخ�شيته  يف  �مل���ت���و�زن  �ل��ن��م��و  حت��ق��ي��ق 
وهذ�  �مل�شوؤوليات  حتمل  على  و�ل��ق��درة 
تطوير  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز  �إل  ي��ت��اأت��ى  ل 
�لنز�هة  ق��ي��م  وتنمية  �لطلبة  ���ش��ل��وك 
على  و�ل��ق��درة  �جل��اد  و�لعمل  و�ل�شدق 
و���ش��ددت على   . �ل��ه��دف لديهم  حتقيق 
جامعة  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�����ش��اء  �أن 
د�ئما  يكونو�  �أن  ز�يد عليهم م�شوؤولية 
د�خ���ل وخ����ارج �ل��ق��اع��ات �ل��در����ش��ي��ة ويف 

لكل  حيا  من��وذج��ا  و�أق��و�ل��ه��م  �شلوكهم 
�مل�شوؤول  �ل�شالح  �ملو�طن  وقيم  �شفات 
�أن  جميعا  علينا  يجب  �إننا  م�شيفة   ..
�لو�جبة  نعطي لهذه �لق�شية �لأهمية 
�لأد�ء  م����وؤ�����ش����ر�ت  ت���ط���وي���ر  ي���ت���م  و�أن 
�جلامعة  ت��ق��دم��ه  م��ا  لتقييم  �ل��الزم��ة 
م����ن ق��ي��م��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة مل��ج��ت��م��ع ودول�����ة 
�لإمار�ت. و�أ�شارت معاليها �إىل �أنه رغم 
�نتقالية  ب��ف��رتة  مت��ر  ز�ي���د  جامعة  �أن 
بالفعل  ب��د�أن��ا  قد  �أننا  �إل  بعد  تنته  مل 
م�شتقبل  مالمح  حتديد  على  بالعمل 
�أن هناك  �لعمل يف �جلامعة. مو�شحة 
عمال جاد� يتم حاليا لإعد�د مقرتحات 
�جلديد  �ل�شرت�تيجي  بامل�شار  خا�شة 
ل��ل��ج��ام��ع��ة و�����ش����وف ي���ت���م ع���ر����س هذه 
�ملقرتحات يف حو�ر عام د�خل �جلامعة 
بعد �لنتهاء من �إعد�دها.. م�شرية �إىل 
نقطة  ت�شكل  �شوف  �ملقرتحات  هذه  �أن 
�ملتكامل  �لتخطيط  لعمليات  �نطالق 
�لأ�شا�س  �شتكون  �أن��ه��ا  ك��م��ا  ب��اجل��ام��ع��ة 
باجلامعة  �لعمل  �أولويات  يحدد  �ل��ذي 
معاليها  و�أك�������دت  ت���ط���وي���ره.  و�أوج�������ه 
�أن توليها  �لتي يجب  �لأهمية �لكرى 
�لعملي  للتدريب  �جلامعة  يف  �لكليات 
توفر  �ل��ت��ي  �لآل��ي��ة  ب��اع��ت��ب��اره  لطالبها 
�حلقيقية  �مل��ع��اي�����ش��ة  ف��ر���ش��ة  ل��ل��ط��ال��ب 
�لتخرج  بعد  �لعمل  جم��ال  يف  ل��ل��و�ق��ع 
�مل����ه����ار�ت �لتي  �ك��ت�����ش��اب  مب���ا يف ذل����ك 
مبا�شرة.  ب�شفة  �لعمل  �شوق  يتطلبها 
�جلامعة  �رت��ب��اط  ���ش��رورة  على  وحثت 
�أك��ادمي��ي��ا ب��ك��ل م��ا ح��ول��ه��ا وق���ال���ت: �إن 
باملجتمع  �ملرتبطة  �لفكرية  �لأع��م��ال 
وق�شاياه عندما ت�شبح مكونا متكامال 
�ملعرفة  و����ش��ت��خ��د�م  �إن���ت���اج  عملية  م��ن 
كموؤ�ش�شة  �جل��ام��ع��ة  ف���اإن  جامعتنا  يف 
وك���ل ن����و�جت ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ���ش��وف تختلف 
و�ل�شبب  �جل��ام��ع��ات  باقي  ع��ن  وتنفرد 
�لعمل  ي��رت��ب��ط  ع��ن��دم��ا  �أن�����ه  ذل����ك  يف 
�لعمل  فاإن  باملجتمع  �لفكري �جلامعي 
�جلامعي باأن�شطته �ملختلفة �شوف يتم 
خمتلفة  �أ�شئلة  ع��ن  لالإجابة  توجيهه 
و�����ش����وف ي�����ش��ت��خ��دم �أ����ش���ال���ي���ب وط����رق 
ي��ن��ق��ل �لنو�جت  ع��م��ل خم��ت��ل��ف��ة و����ش���وف 
ملجتمعات  �لأن�����ش��ط��ة  ل��ه��ذه  �مل��ع��رف��ي��ة 
�أو�شع. ومن  وعمالء جدد وعلى نطاق 
�ملهيدب  ري��ا���س  �لدكتور  �ع��رب  جانبه 

�شتو��شل  ز�ي���د  جامعة  ب���اأن  ثقته  ع��ن 
متميزة  �أك��ادمي��ي��ة  كموؤ�ش�شة  �ل��ت��ط��ور 
�لتعليم  معايري  �أرق���ى  لطلبتها  ت��وف��ر 
و�لبحث  �لتدري�س  ميادين  يف  �ل��ع��ايل 
�لعلمي وخدمة �ملجتمع على حد �شو�ء 
تت�شافر  جميعا  جهودنا  �أن  ..م�شيفا 
كافة  تطوير  على  و�لرتكيز  �ل�شعي  يف 
�ملجالت �لأكادميية للطلبة ويف توفري 
�لدعم و�مل�شاندة لهم خالل م�شريتهم 
�ل�شديد  �ل���ت���ز�م���ن���ا  ويف  �لأك����ادمي����ي����ة 
�ملجتمع  موؤ�ش�شات  مع  بيد  يد�  بالعمل 
�لتعليمية  �ل��ت��ج��رب��ة  رك��ائ��ز  م��ن  وه���ي 
�أنه  �إىل  و�أ����ش���ار  �مل��ت��م��ي��زة يف �جل��ام��ع��ة. 
مل�شار�تها  �جل��ام��ع��ة  م��ر�ج��ع��ة  خ����الل 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ���ش��ي��ت��م �ل��رتك��ي��ز على 
�جلامعة  �شتلعبه  �ل��ذي  �ل���دور  حتديد 
على �مل�شتويني �لوطني و�لعاملي ومدى 
و�خلطط  �لتنظيمي  �لهيكل  م��و�ءم��ة 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �حل��ال��ي��ة. و���ش��دد على 
مهمة  �ل��دوري��ة  �ملر�جعة  ه��ذه  مثل  �أن 
�لكبري  �لنمو  ���ش��وء  يف  خا�شة  للغاية 
�ملا�شية مما  �ل�شنو�ت  ز�ي��د يف  جلامعة 
ي�شتوجب عليها �إعادة �لنظر يف خطط 
�لأ�شا�شية  ر�شالتها  مع  لتتو�فق  عملها 
�ملر�جعة  ه���ذه  خ���الل  م���ن  و�ل��ت��و���ش��ل 
�جلامعة  ت�شاعد  مهمة  تو�شيات  �إىل 
�ملقبلة.  �مل��رح��ل��ة  يف  ق��دم��ا  �مل�شي  على 
يف  ت�شتقبل  �شوف  �جلامعة  �أن  و�أع��ل��ن 
�خلا�س  �ل��وف��د  �جل���اري  �ل�شهر  نهاية 
�مل���ك���ل���ف م����ن ق���ب���ل م��ن��ظ��م��ة �ل����ولي����ات 
بالوليات  �ل��ع��ايل  للتعليم  �ل��و���ش��ط��ى 
�لأكادميي  �لع��ت��م��اد  مل��ر�ج��ع��ة  �مل��ت��ح��دة 

�أنها  كما  �جلامعة  عليه  ح�شلت  �ل��ذي 
ما�شية يف ��شتكمال �لإجر�ء�ت �لالزمة 
ل��الع��ت��م��اد �مل��وؤ���ش�����ش��ي م���ن ق��ب��ل هيئة 
�لع��ت��م��اد �لأك���ادمي���ي �ل��ت��اب��ع��ة ل����وز�رة 
وهو  �لعلمي  و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
ع��ن��ه عند  �شينتج  ل��ل��غ��اي��ة  م��ه��م  �إج�����ر�ء 
�لإجناز و�شع كافة �إجر�ء�تنا و�شيا�شاتنا 
ب�شورة متو�فقة مع متطلبات �لعتماد 
و�لبحث  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة  م���ن 
�ملرحلة  �إىل  �جلامعة  و�شيوؤهل  �لعلمي 
�ملقبلة وهي �عتماد كافة بر�جمها من 
ه��ي��ئ��ة �لع��ت��م��اد �لأك����ادمي����ي ب���ال���وز�رة 
�لر�مج  �عتماد  ي��ر�ع��ي  ج��دول  �شمن 
�لدولية.  �لع��ت��م��اد  ه��ي��ئ��ات  ق��ب��ل  م���ن 
�شتقوم بربط  ز�ي��د  �ن جامعة  و�أو���ش��ح 
عملها  وخطط  �ل�شرت�تيجية  خطتها 
مب��ك��ت��ب رئ���ا����ش���ة جم��ل�����س �ل�������وزر�ء مع 
ب�شكل   2015 �ل��ع��ام  ميز�نية  ت��ق��دمي 
�لر�مج  مبا�شرة  �مليز�نية  فيه  تعك�س 
و�خلدمات �لتي تقدمها �جلامعة وهو 
ميكن  للجامعة  ن�شبيا  ج��دي��د  �إج����ر�ء 
�لر�مج  تنفيذ  متابعة  م��ن  �حلكومة 
ب�شكل م�شتمر وتطبيق خطط �جلامعة 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة. و�أك����د 
�لتعليم  م�شروع  تطبيق  يف  �ل�شتمر�ر 
����ش��ت��خ��د�م �أجهزة  �ل��ذك��ي م��ن خ���الل 
�لكمبيوتر و�لأيباد وتطبيقات �لتعليم 
�للكرتوين وهو ما متيزت به جامعة 
 1998 �ل��ع��ام  يف  تاأ�شي�شها  منذ  ز�ي��د 
�لتدري�شية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أع�������ش���اء  وح����ث 
باجلامعة على �ل�شطالع بدورهم يف 
تطبيق �ملرحلة �جلديدة للتعلم �لذكي 

�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل 
خر�تهم  ل���ت���ب���ادل  �ل���ع���ام  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�لتعاون معهم يف هذ� �ملجال. كما �أكد 
و�لعمل  �ملختلفة  �لإج�����ر�ء�ت  تطوير 
�لتنظيمي د�خل �لكليات مبا ي�شهم يف 
و�لأكادميية  �لبحثية  �لأجندة  تطوير 
لأع�شاء  �ل��ف��ر���ش��ة  و�إت���اح���ة  للجامعة 
مب�شاريع  للقيام  �لتدري�شية  �لهيئة 
�لطلبة  �إ���ش��ر�ك  على  و�ل��ع��م��ل  بحثية 
ف��ي��ه��ا مب����ا مي���ك���ن ج���ام���ع���ة ز�ي������د من 
تطوير خمرجاتها �لبحثية و�مل�شاهمة 
�لتطور  دف���ع ع��ج��ل��ة  ف��اع��ل يف  ب�����ش��ك��ل 
للوطن.  و�لق���ت�������ش���ادي  �لج��ت��م��اع��ي 
وذكر �ن جامعة ز�يد قامت هذ� �لعام 
للم�شاريع  �ل��د�خ��ل��ي  �ل���دع���م  ب���زي���ادة 
و�شوف  م���ل���ح���وظ  ب�����ش��ك��ل  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
ي�����ش��ت��م��ر ه����ذ� �لجت������اه م���ع �مل����ب����ادر�ت 
توطيد  خ��الل  وم��ن  �ملتخذة  �جلديدة 
�أو�����ش���ر �ل��ع��م��ل م��ع �ل��ك��ل��ي��ات ومعاهد 
�أع�شاء  م����ن  و�ل���ب���اح���ث���ني  �ل���ب���ح���وث 
�لهيئة �لتدري�شية. و�أ�شار �إىل �شرورة 
مع  �لعمل  يف  �جل��ام��ع��ة  �ل��ت��ز�م  تعزيز 
وجود  �أن  مو�شحا  �ملجتمع  موؤ�ش�شات 
ك��ل من  ر�ق��ي��ني للجامعة يف  ح��رم��ني 
�أب��و ظبي ودب��ي ميزة هامة ت�شاهم يف 
و�لأن�شطة  �لأكادميية  �لر�مج  تعزيز 
هذ�  يف  وناأمل  �جلامعة  يف  �لال�شفية 
تعزيز  يف  تعليمية  كموؤ�ش�شة  �ل�����ش��دد 
�لهيئة  و�أع���������ش����اء  �ل��ط��ل��ب��ة  ت���و�����ش���ل 
�ملجتمع  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
وتدعيم  �لتعليمية  �لتجربة  لإث����ر�ء 

تفاعلهم مع �ملبادر�ت �ملجتمعية. 

•• ال�صارقة-وام:

�شوؤون  ل��د�ئ��رة  �لتابع  مويلح  �شاحية  جمل�س  ثمن 
�ل�شارقة جهود �شاحب  �إمارة  �ل�شو�حي و�لقرى يف 
�لقا�شمي  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة وروؤيته بتاأ�شي�س 
جم��ال�����س �ل�����ش��و�ح��ي يف �لإم������ارة وم���ا ي�����ش��ع��ى �إليه 
�إ�شطالع هذه �ملجال�س بدورها يف تعزيز  �شموه من 
�لرو�بط �لأ�شرية بني �أهايل �لأحياء و�ملناطق. جاء 

�لأول  �أم�س  �ل��ذي عقد �شباح  �لجتماع  ذلك خالل 
مبقر �ل�شاحية برئا�شة ماجد �جلنيد رئي�س جمل�س 
�إقامتها  �ل�شاحية وناق�س �خلطط و�لر�مج �ملزمع 
�أو��شر  تعزيز  �إىل  و�ل��ه��ادف��ة  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��الل 
�أفر�د �حلي. و�أكد جمل�س  �لرت�بط �لجتماعي بني 
�شاحية مويلح دوره يف تنفيذ ومبا�شرة �أعماله بناء 
�لتو��شل  ب�����ش��رورة  ل�شموه  �ل�شامية  �ل��روؤي�����ة  على 
ومتابعتهم  و�لأح��ي��اء  �ل�شو�حي  �أه��ايل  مع  �ملبا�شر 

وتفقد �أحو�لهم وتعزيز �لتقارب فيما بينهم.

•• دبي-وام:

دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملزينة  �للو�ء خمي�س مطر  �شعادة  �فتتح 
تو�شعة نقطة �شرطة دبي مول �لتابعة ملركز �شرطة بر دبي بح�شور 
�للو�ء عبد �لرحمن حممد رفيع م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون خدمة 
�ملجتمع و�لتجهيز�ت و�للو�ء خبري خليل �بر�هيم �ملن�شوري م�شاعد 
�لقائد �لعام ل�شوؤون �لبحث �جلنائي و�للو�ء حممد �شعد �ل�شريف 
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لد�رة و �أحمد ثاين �ملطرو�شي ع�شو 
مر�كز  مديري  من  وع��دد  �عمار  �شركة  يف  �ملنتدب  �لد�رة  جمل�س 
نقطة  وج���ود  �أهمية  �ملزينة  �ل��ل��و�ء  �شعادة  و�أك���د  دب���ي.  يف  �ل�شرطة 
�ل�شرطة يف مول دبي �لذي يعد من �أكر �ملر�كز �لتجارية �لت�شويقية 
و�لرتفيهية يف �لعامل لتقدم �خلدمات نف�شها �لتي تقدمها مر�كز 

�ل�شرطة بهدف خدمة مرتادي �ملركز و�أ�شحاب �ملحال �ملوجودة فيه 
لت�شهيل �حل�شول  �لالزمة  �لتد�بري  كل  �تخاذ  �إىل  يهدف  باأ�شلوب 
�شريحة ممكنة من  �أك���ر  �إىل  وت��ق��دمي��ه��ا  �مل��ط��ل��وب��ة  ع��ل��ى �خل��دم��ة 
�لعقيد  �ملزينة و�حل�شور من  �للو�ء  �شعادة  و��شتمع  �ملجتمع.  �أفر�د 
علي غامن مدير مركز �شرطة بر دبي �إىل �شرح عن �خلدمات �لتي 
بالفرتة  مقارنة  �ملا�شي  �لعام  من  �أ�شهر   8 خالل  �لنقطة  قدمتها 
دبي  نقطة  يف  �لعاملني  �شعادته  وج��ه  و  �جل���اري.  �لعام  من  نف�شها 
�لتو�جد  وتعزيز  للمرتادين  �خلدمات  �أرق��ى  توفري  ب�شرورة  مول 
�لأم��ن��ي��ة وف��ق �ملتطلبات  �لأم��ن��ي مب��ا يعك�س �جل��ه��ود و�ل��ت��وج��ه��ات 
و�ملعايري �لعاملية للخدمات �ل�شرطية �لتي تطمح لها �لقيادة �لعامة 
�لحتياجات  توفري جميع  �عمار  �شركة  دبي مثمنا مبادرة  ل�شرطة 
و�ملتطلبات للنقطة �لأمنية لتقدمي خدمات �أمنية ر�قية من �لقيادة 

�لعامة ل�شرطة دبي لزو�ر دبي مول و�أ�شحاب �ملحالت و�لقاطنني يف 
�ملناطق �لقريبة. من جانبه �أكد �للو�ء خبري خليل �ملن�شوري �أهمية 
على  و�جل��ه��د  �ل��وق��ت  لتوفري  وذل���ك  دب��ي  م��ول  �ل�شرطة يف  نقطة 
مرتادي دبي مول ما ي�شاهم يف تقوية �لعالقات �لأمنية �لجتماعية 
مت  �أن��ه  مو�شحا  �ملجتمع  و�أف���ر�د  دب��ي  �شرطة  ب��ني  و�ل�شرت�تيجية 
�آن����ذ�ك ت��ق��دم 4  2010 وك��ان��ت  �ف��ت��ت��اح نقطة �ل�����ش��رط��ة يف �ل��ع��ام 
خدمات و�لتي تطورت لتبلغ 12 خدمة �لعام �جلاري وت�شمل فتح 
بالغ جنائي وبالغات �ملفقود�ت و�ملعثور�ت و�ل�شتف�شار�ت �جلنائية 
و�لبالغات �ملرورية �لب�شيطة ودفع �ملخالفات �ملرورية و�لإبالغ عن 
حادث مروري �شد جمهول و�إ�شد�ر �شهاد�ت �لفقد�ن وبحث �حلالة 
�جلنائية وملن يهمهم �لأمر و�إ�شد�ر ت�شريح �لعمل �لليلي وت�شريح 

�إغالق �شارع وغريها من �خلدمات.

جمل�ض �ساحية مويلح يثمن روؤية حاكم 
ال�سارقة تاأ�سي�ض جمال�ض ال�سواحي

املزينـــة يـــد�ســـن تـــو�سعـــة نقطــــة دبــــي مـــول

جامعة زايد تنظم ملتقاها ال�سنوي ال�سابع ع�سر

النائب العام لأبوظبي بالإنابة يحذر من ت�سهيل �سرطة عجمان ت�سبط ع�سابة انتحل اأفرادها �سفة رجال الأمن
دخول املت�سللني اأو الت�سرت عليهم 

معهد البيان الدويل يطلق ور�سة عمل ال�سيفرات ال�سرية 

العدد  11200 بتاريخ 2014/9/7     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/365  ا�ستئناف عقاري      
 �ىل �مل�شتاأنف �شدهما/ 1- �شركة �حلافظ �لقاب�شة �ملحدودة2-�لبا�شط 
للمقاولت ) �س ذ م.م (  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة 
��شتيتيه     عبد�هلل  ج��ودت  عبد�لكرمي  وميثله:  ليمتد  ��شتيت  ري��ل  �ل��رج 
عقاري   2013/801 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد 
�ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   .2014/5/22 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي   
وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/10/23
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11200 بتاريخ 2014/9/7     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1004  ا�ستئناف جتاري      

 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- مقاولت �لنظمة �لتنفيذية �حلديثة- م�شك- 
�س ذ م م  جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة �بيار للتطوير 
�لعقاري ) م�شاهمة مقفلة ( فرع دبي وميثله: �شيف �شعيد ر��شد �لغبار 
�ل�شام�شي     قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/1311 
جتاري كلي   بتاريخ 2014/8/19. وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 
وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/10/20
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11200 بتاريخ 2014/9/7     

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                      �ىل �ملدعي عليه/خمي�س جمعة للخدمات �لفنية - �س ذم م  جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة 

�أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة 2014/9/14 �ل�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث �يام على �لقل ويف حالة تخلفك 
و�حلكم  و�مل�����ش��اري��ف  �ل��ر���ش��وم  �ىل  بال�شافة  ح�����ش��وري.   مبثابة  �شيكون  �حل��ك��م  ف��ان 

ق�سم الق�سايا العماليةم�شمول �ملعجل بال كفالة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3292/2014/13
3293/2014/13

م
1
2

��شم �ملدعي
 ��شماعيل ح�شني بهويان عمد�د �هلل

�بو�شالح �كون �شلطان �كون

مبلغ �ملطالبة
14987 درهم �شامل تذكرة �لعودة
12668 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  11200 بتاريخ 2014/9/7     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             �ىل �ملدعي عليها/�لنجمة لعمال �لديكور و�ل�شباغ     جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/9/17 �ل�شاعة 8:30   �شباحاً

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
3087/2014/13
3080/2014/13
3083/2014/13
3085/2014/13

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
ميلون حممد باد �شاه مياه بكول

�شهاب �لدين حممد جميب �لرحمن
هاروين ميزي روح �لمني ميزي

روح �لمني �بو �لب�شر

مبلغ �ملطالبة
13969 درهم �شامل تذكرة �لعودة
13969 درهم �شامل تذكرة �لعودة
13969 درهم �شامل تذكرة �لعودة
13969 درهم �شامل تذكرة �لعودة

فقدان �سهادةاأ�سهم
يعلن �ل�شيد/غامن عبد�لرحمن �شعيد غامن �آل علي �مار�ت 

�شركة  م��ن  �شادرتني  ��شهم  �شهادتي  ف��ق��د�ن  ع��ن  �جلن�شية 

232504( على من يحدها    - �لقدرة برقم )23198 

رقم  على  �لت�شال  �و  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ت�شليمهما  ب��رج��اء 
م�شكور�ً  0506416132

اعـــالن تغيري ا�سما 
�ع��ل��ن �ن����ا/ ���ش��ات��ب��ال هندي 
�جل��ن�����ش��ي��ة   و�ح���م���ل جو�ز 
����ش���ف���ره  ه���ن���دي رق�����م رقم  
من  )K0730414(�شادر 
�بوظبي بتاريخ 1/9/2011 
و�رغب يف تغيري ��شمي من 
ماهي    �شاتبال  �ىل  �شتبل 

وهذ� للعلم.       

فقدان جواز �سفرت
ماي�شاروه  �مل��دع��وة/  فقدت  
ب����ت ع���ث���م���ان ������ش�����ام�����ادي   - 
�جلن�شية-  �ن���دون���ي�������ش���ي���ة 
ج������������و�ز �������ش������ف������ره������ا   رق�����م    
)8275559(  من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/8159293
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�أ�شاد معايل عبد�لرحمن بن حممد 
بتوجيهات  �ل�شح�ة  وزي���ر  �لعوي�س 
بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه  ز�يد 
�هلل لرفع م�شتوى �خلدمات �لطبية 
مل�شاريع  �مل��ت��و����ش��ل  ودع��م��ه  �مل��ق��دم��ة 
�أجل  م��ن  بالدولة  �ل�شحي  �لقطاع 
�مل�شتويات  �أع��ل��ى  �إىل  ب��ه��ا  �لرت���ق���اء 
�لعاملية وتوفري �لر�ح��ة و�ل�شتقر�ر 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني و�مل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى حد 
�ل��دول��ة من خالل  �أر���س  �شو�ء على 
بتخ�شي�س  �لكرمية  �شموه  م��ب��ادرة 
54 مليون درهم لتوفري �حتياجات 
�لقا�شمي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
�لأج���ه���زة �حلديثة  م���ن  ب��ال�����ش��ارق��ة 
وثمن  �أق�شامها.  جلميع  و�مل��ت��ط��ورة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  دور  معاليه 
م��ك��ت��وم نائب  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
باملجال  �لرت�����ق�����اء  يف  دب�����ي  ح���اك���م 
�لتطوير  �ن  �ىل  لف��ت��ا   .. �ل�شحي 
�لت�شخي�شية  �خلدمات  يف  و�لبتكار 
و�ل���ع���الج���ي���ة و������ش����ت����خ����د�م �ح����دث 
ب����وز�رة �ل�شحة  �لج��ه��زة و�مل���ع���د�ت 
�من��ا ج���اءت ترجمة له���د�ف وروؤى 
لفكرة  ط���رح���ه  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  ���ش��م��وه 
�ملختر  وفعاليات  �لذهني  �لع�شف 
�شموة  خ�����ش�����ش��ه��ا  �ل���ت���ي  �لب����د�ع����ي 
تطوير  �ىل  �لهادفة  �لفكار  ملناق�شة 
��شاد  كما  ب��ال��دول��ة.  �لطبي  �لقطاع 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ج��ه��ود  �ل��ع��وي�����س 
حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ح��اك��م �م���ارة �ل�����ش��ارق��ة �ل��ه��ادف��ة �إىل 
�ملر�شى  و���ش��الم��ة  ب�شحة  �لرت���ق���اء 
�ل��دع��م و�مل�����ش��ان��ده للقطاع  وت��ق��دمي 
�لطبي وقدر ل�شموه حر�شه �ل�شديد 
على �شحة �لن�شان �لذي �ثمر �إجناز 

�ل��ع��دي��د م���ن �مل�����ش��اري��ع �ل�����ش��ح��ي��ة . 
و�أ�شار معاليه �ىل �ن ��شتخد�م تقنية 
عمليات  يف  �لآيل  �ل��رج��ل  �ل��روب��وت 
�إ�شافة  ت��ع��ت��ر  �ل��ق��ل��ب��ي��ة  �ل��ق�����ش��ط��رة 
عمليات  جم����ال  يف  ور�ئ������دة  مم���ي���زة 
�لقلب. ويف هذ� �ل�شياق �شرح �شعادة 
�ل�����ش��رك��ال وكيل  ي��و���ش��ف  �ل���دك���ت���ور 

�مل�شت�شفيات  لقطاع  �مل�شاعد  �ل��وز�رة 
وز�رة  عليها  قامت  �لتي  �لأ�ش�س  �إن 
�ل�شحة يف �تخاذ مثل هذه �خلطوة 
�لجناز  و�أن  ونبيلة  ر����ش��خ��ة  تعتر 
�لأه���������م يف م�������ش���ريت���ه���ا ي���ت���م���ث���ل يف 
�أحدثتها  �لتي  �ليجابية  �لتغيري�ت 
يف حياة �ملر�شى و�ملر�جعني بالدولة 

بامل�شوؤولية  �ل�������ش���ع���ور  ي��ع��م��ق  مم����ا 
لتطوير  �مل�شتمر  �ل��ع��م��ل  ب�����ش��رورة 
�لرعاية  وت���ق���دمي  �ل�����ش��ح��ة  ق���ط���اع 
�ل�شحية �ملثلى جلميع �أفر�د �ملجتمع 
وجذب �كر عدد من �ملتعاملني من 
�ل�شياحة  �لعامل وتعزيز  �أنحاء  �شتى 
�ل���ع���الج���ي���ة ل�����دى دول������ة �لإم��������ار�ت 
تقنية  �أن  و��شاف  �ملتحدة.  �لعربية 
�لروبوت �لآيل يف عمليات  ��شتخد�م 
�إ�شافة  مت��ث��ل  �ل��ق��ل��ب��ي��ة  �ل��ق�����ش��ط��رة 
م�شتوى  ن��وع��ي��ة يف  ون��ق��ل��ة  ج���دي���دة 
للمر�شى  �ملقدمة  �لطبية  �خلدمات 
. ويف �لطار ذ�ته ذكر �لدكتور عارف 
�لنورياين �ملدير �لتنفيذي ��شت�شاري 
�لق�شطرة  وح�������دة  ورئ���ي�������س  ق���ل���ب 
�أن  �ل��ق��ا���ش��م��ي  مب�شت�شفى  �ل��ق��ل��ب��ي��ة 
�لطبي  �ل��روب��وت  ����ش��ت��خ��د�م  تقني���ة 
�لق�شطرة  ب��ع��م��ل��ي��ات  ل��ل��ق��ي��ام  �لآيل 
يف  نوعها  من  �لأوىل  تعتر  �لقلبية 
�ملنطق��ة حيث �أنها �لوحدة رقم 20 

على م�شتوى �لعامل لأول مرة خارج 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية وتتمثل 
�لقلبية  �لق�شطرة  �إجر�ء عمليات  يف 
مب�شاعدة �لروبوت  -  �لرجل �لآيل  
-  باإ�شر�ف طبيب ذي كفاءة عالية يف 
�لروبوتات  ه��ذه  مع  �لتعامل  جم��ال 
و��شاف  و�ملتطورة.  �ملعقدة  �لطبية 
�ن جر�حة �لروبوت با�شتخد�م تقنية 

�لق�شطرة  جم���ال  يف  �لآيل  �جل����ر�ح 
�لطب  ع��ل��وم  �ك��ر  م��ن  تعد  �لقلبية 
يتم  حيث  �حلا�شر  وقتنا  يف  تقدما 
�لعديد  يف  ب��ال��روب��وت��ات  �ل���ش��ت��ع��ان��ة 
و�لتي  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل���ع���امل  دول  م���ن 
�إج����ر�ء �لعمليات  ق����ادرة ع��ل��ى  ت��ك��ون 
�جلر�حية ومعاجلة �ملر�شى وت�شاعد 
�لأطباء يف �إجر�ء �لعمليات �لدقيقة 

ت�شتغرق وقتا طويال. �جلدير  �لتي 
بالذكر �أن مت �لبدء برتكيب �جلهاز 
�لر�بع  يف  �ل��ق��ا���ش��م��ي  م�شت�شفى  يف 
�ملا�شي  يونيو  �شهر  من  و�لع�شرين 
هذ�  با�شتخد�م  عملية  �أول  و�ج���ر�ء 
�لنظام �لآيل يف �ل�شاد�س و�لع�شرين 
من �ل�شهر ذ�ته مب�شاركة خر�ء من 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

••  اأبوظبي-وام:

 ك�شفت هيئة �لإمار�ت للهوية عن جناحها يف خف�س �لب�شمة 
باملائة   50 بن�شبة  �لذكية  �لهوية  بطاقة  مل�شروع  �لكربونية 
نتيجة �إعادة هند�شة �لإجر�ء�ت يف �إطار خطتها �ل�شرت�تيجية 
�لن�شبة  2010-2013 معلنة عزمها خف�س هذه  �ل�شابقة 

لت�شل �إىل 70 باملائة خالل عام 2015.
�لكربونية  �لب�شمة  خف�س  م��ن  متكنت  �إن��ه��ا  �لهيئة  وق��ال��ت 
مل�شروع بطاقة �لهوية وفق در��شة علمية حديثة �أجرتها �شركة 
بني  �لقائمة  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �إط��ار  يف  وذل��ك  م�شدر 
توفري  جم��ال  يف  �ل�شركة  خ���ر�ت  م��ن  لال�شتفادة  �جلانبني 

�لطاقة وخف�س �لب�شمة �لكربونية للهيئة.

و�أك����دت �لهيئة �أن���ه ب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذه �ل��در����ش��ة و�ن��ط��الق��ا من 
�لناجمة عن  �ل�شلبية  �لبيئية  �لآث��ار  حر�شها على �حلد من 
عملياتها �لت�شغيلية و�شعت خطة خلف�س �لب�شمة �لكربونية 
�لفرتة  خالل  باملائة   20-15 بن�شبة  �لهوية  بطاقة  مل�شروع 
2014-2015 وذلك من خالل جهودها �مل�شتمرة لتطوير 
مع  ين�شجم  مب��ا  �لهوية  ببطاقة  �ملرتبطة  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  ك��اف��ة 
�شمن  يندرج  �لتي   2016-2014 �ل�شرت�تيجية  خطتها 
�أهد�فها حت�شني جودة �لعمليات �لت�شغيلية و�لتي تتبنى قيم 

�مل�شوؤولية مبفهومها �لو��شع.
�إع�����ادة ه��ن��د���ش��ة �لإج�������ر�ء�ت م��ن �مل�شاريع  ي��ع��ت��ر م�����ش��روع  و 
�إ�شد�ر  منظومة  تطوير  يف  �أ�شهمت  �لتي  للهيئة  �لرئي�شية 
بطاقة �لهوية و�إجناز نظام �ل�شجل �ل�شكاين للدولة وقد �أثبت 

�لت�شجيل  �ملبا�شر يف رفع معدلت  �مل�شروع جدو�ه و�أث��ره  هذ� 
عد�  �ملتعاملني  على  �لإج����ر�ء�ت  تب�شيط  يف  �لرئي�شي  ودوره 
ع��ن ت��وف��ريه ن��ح��و خم�شة م��الي��ني ���ش��اع��ة ع��م��ل ع��ل��ى �لهيئة 
�لتكاليف  470 مليون درهم من  و�ملتعاملني وما يزيد على 
�ملا�شية.  �ل�شنو�ت �خلم�س  �لهيئة على مدى  �لت�شغيلية على 
و �أ�شارت �لهيئة �إىل �أن هذ� �لإجناز �أحد ثمار ��شرت�تيجيتها 
�إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  �ل���ش��ت��د�م��ة  ح���ول  تتمحور  �ل��ت��ي  �لبيئية 
�مل�شاهمة ب�شكل فاعل وجمد يف حتقيق روؤية �لإمار�ت 2021 
تبنيها  �إىل  لفتة  �خل�شر�ء  للتنمية  �ل��دول��ة  و��شرت�تيجية 
رئي�شية  �أه�����د�ف  ث��الث��ة  لتحقيق  �مل����ب����ادر�ت  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لناجتة  �ل�شلبية  �لبيئية  و�لآث����ار  �ل��ت��ل��وث  تقليل  يف  تتمثل 
�ملمار�شات  �أف�شل  وتبني  �لبيئي  �لوعي  وزي���ادة  �أعمالها  عن 

و�حل�شول  �ل���ش��ت��د�م��ة  جم���ال  يف  �لتميز  وحت��ق��ي��ق  �لبيئية 
على �لتقدير �ملحلي و�ل��دويل ل��الأد�ء �لبيئي. و قالت �لهيئة 
�إن �شر�كتها مع م�شدر جاءت بهدف �ل�شتفادة من خر�تها 
ك�شركة ر�ئدة عامليا يف قطاع �لطاقة �لنظيفة عد� عن دورها 
�إمارة  �لتنويع �لقت�شادي يف  د�عمة جلهود  �ملحوري كمن�شة 
لإمارة   2030 �لقت�شادية  �ل��روؤي��ة  �إىل  بال�شتناد  �أبوظبي 
�أبوظبي �لر�مية �إىل تنويع م�شادر �لدخل وتعزيز �لقطاعات 
�لقت�شادية �لقائمة على �ملعرفة يف �لإم��ارة. و تتبنى �لهيئة 
جمموعة من �ملبادر�ت �حليوية يف جمال �ل�شتد�مة �لبيئية 
ويف مقدمتها مبادرة �ملباين �خل�شر�ء �لتي تهدف للحد من 
خالل  م��ن  �ملجتمع  على  �لكربونية  للب�شمة  �لبيئية  �لآث���ار 
حت��وي��ل ج��م��ي��ع م��ر�ف��ق �ل��ه��ي��ئ��ة �إىل م��ب��اين خ�����ش��ر�ء تعتمد 

�إىل  �لأخ��رى  و�مل��و�رد  و�مل��اء  �لذكي للكهرباء  على �ل�شتخد�م 
جانب مبادرة �لتكنولوجيا �خل�شر�ء �لتي تهدف �إىل متكني 
�لأجهزة  يف  للبيئة  �شديقة  ذكية  �أنظمة  على  �لهيئة  �عتماد 
�مل�شتخدمة مبا ي�شهم يف تخفيف ��شتهالك �لطاقة و�ملحافظة 
موظفيها  وع��ي  تعزيز  على  �لهيئة  حت��ر���س  و  �لبيئة.  على 
ممار�شات  تطبيق  باأهمية  ع��ام  ب�شكل  و�ملجتمع  خا�س  ب�شكل 
لالأن�شطة  �ل�شارة  �لتاأثري�ت  من  و�حل��د  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�ليومية �نطالقا من �لتز�مها مبفاهيم وممار�شات �مل�شوؤولية 
�لبالغ  حر�شها  �إط���ار  ويف  �ل���ش��ت��د�م��ة  وم��ب��ادىء  �ملجتمعية 
و�شعيها �لدوؤوب للم�شاهمة �لفاعلة يف بناء جمتمع متالحم 
يف  �لكرمي  �لعي�س  م�شتويات  باأف�شل  ينعم  بهويته  متم�شك 

بيئة معطاءة م�شتد�مة وفقا ل� روؤية �لإمار�ت 2021 . 

وزير ال�سحة : ا�ستخدام تقنية الروبوت الرجل الآيل يف عمليات 
الق�سطرة القلبية بالدولة تعترب اإ�سافة مميزة مبجال القلب

درا�سة حديثة لـ»م�سدر«: الهوية تنجح يف خف�ض الب�سمة الكربونية لبطاقتها الذكية بن�سبة 50 باملائة

•• ع�صق اآباد -وام:

تر�أ�س معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي 
وزير �لأ�شغال �لعامة رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �لوطنية 
للمو��شالت وفد �لدولة �مل�شارك يف �أعمال �ملوؤمتر �لدويل 
�لتعاون  �شمان  يف  �ل��رت�ن��زي��ت  ومعابر  �ل��ري  �لنقل  دور 
��شت�شافته  �ل��ذي  م�شتد�مة  لتنمية  و�ل�شتقر�ر  �ل��دويل 
قربان  فخامة  و�فتتحه  يومني  م��دى  على  تركمان�شتان 
تركمان�شتان  جمهورية  رئي�س  حم��م��دوف  ب���ريدي  ق��ويل 
هذ�  �إن  �لنعيمي  بلحيف  عبد�هلل  �لدكتور  معايل  وق��ال   .
خطط  و��شتك�شاف  ح�شيلة  ملعرفة  فر�شة  يعد  �مل��وؤمت��ر 

تركمان�شتان  جلمهورية  �ل�شككي  و�ل��رب��ط  �ل��ري  �لنقل 
ك��ب��ري� ومهما من  �ل��ت��ي تعد ج���زء�  �آ���ش��ي��ا  و���ش��ط  ومنطقة 
يف  �مل�شتقبلية  �خلطط  لربط  و�لتعاون  �قت�شاديا  �لعامل 
و�ل�شتفادة من  �ل��دويل  للتعاون  �آف��اق  �لنقل وفتح  جمال 
�أن دولة  و�ك���د معاليه   .. �مل�����ش��ارك��ة  �ل���دول  ب��ني  �ل��ت��ج��ارب 
و�إجر�ء  �لعاملية  �ملمار�شات  لأف�شل  د�ئما  ت�شعى  �لإم���ار�ت 
�مل��ق��ارن��ات �مل��ع��ي��اري��ة م��ع �ل��ع��دي��د م��ن دول �ل��ع��امل لو�شع 
�لأ���ش�����س �ل���الزم���ة لإجن����از �أف�����ش��ل �ل��ت�����ش��ري��ع��ات و�ملعايري 
�خلا�شة بتطوير وت�شهيل �لنقل �لري و�لربط �ل�شككي. 
ونقل معاليه خالل �ملوؤمتر حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �إىل فخامة 
قربان قويل بريدي حممدوف ومتنيات �شموهما لل�شعب 
�لرتكمان�شتاين مزيد� من �لتقدم و�لرقي . و�أ�شاد معاليه 
�لإم����ار�ت  دول���ة  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  بتميز 
�لبلدين  قيادتي  م�شتوى  على  تركمان�شتان  وجمهورية 
وتطورها خا�شة يف �ملجالت �لقت�شادية �لتي تعود باخلري 
�ملوؤمتر  وناق�س  �ل�شديقني.  و�ل�شعبني  للبلدين  و�لنفع 
و�لتو��شل  �ل��ت��ج��ارة  ت�شهيل  منها  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع���دد� 
�لدويل عر �جلو و�لبحر وطرق �لنقل وممر�ت �لعبور . 
�أك��ر من مائة دول��ة وعدد  ومتيز �ملوؤمتر مب�شاركة وف��ود 

من �ملنظمات �لدولية و�لقليمية ما يعك�س �أهمية �حلدث 
تركمان�شتان يف  ملبادر�ت جمهورية  �ل��دويل  �ملجتمع  ودعم 
�ملمر�ت  يف  �لأم��ن  و�لعبور  �لنقل  وت�شهيل  تطوير  جم��ال 
�لدولية. �شم وفد �لدولة �مل�شارك �شعادة �ملهند�س حممد 
�بر�هيم �مليل �لوكيل �مل�شاعد ل�شوؤون �ل�شكان و�لتخطيط 
�حل�شري يف وز�رة �ل�شغال �لعامة و�ل�شيخ نا�شر �لقا�شمي 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �خلدمات �مل�شاندة بالإنابة بالهيئة 
�لوطنية للمو��شالت و�ملهند�شة عزه �شليمان مديرة �د�رة 
�لت�شميم يف �لوز�رة . كما �شارك يف ح�شور �فتتاح �ملوؤمتر 
وجل�شاته �شعادة ح�شن عبد�هلل �لع�شب �شفري �لدولة لدى 

جمهورية تركمان�شتان 

•• ابوظبي-وام:

جو�ئز  دورة  فعاليات  �لقادم  �لثنني  �بوظبي  ت�شت�شيف 
للعلوم  �لدولية  �لأكادميية  تنظمها  �لذي  �لدولية  �إميي 
و�لفنون �لتلفزيونية . وتتناول دورة هذ� �لعام �مل�شل�شالت 
�لالتينية  �أمريكا  دول  من  �مل�شاركة  �لطويلة  �لرو�ئية 
�لدر�مية  ل��الأع��م��ال  �أف�����ش��ل مم��ث��ل  ج��ائ��زة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�مل�شاركة من �لدول �لأوروبية ..وتت�شمن �لفعالية �جتماع 
جلان �لتحكيم لتقييم �لأعمال �مل�شاركة. ووجهت �ل�شركة 
�لأف��الم من  �لإع��الم وخمرجي  �لدعوة لعدد من �شناع 
�لإم������ار�ت و�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة و�لأوروب����ي����ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�مل�شاركة وبح�شور  �لأعمال  �لدورة وتقييم  جلنة حتكيم 
للفنون  �ل��دول��ي��ة  �لأك���ادمي���ي���ة  مم��ث��ل  ف��ر�ن��ك��و  جي�شيكا 
�لرويني  ن�شوة  �لإعالمية  و��شارت  �لتلفزيونية.  و�لعلوم 
��شت�شافة  �ىل  ب��ري�م��ي��دي��ا  ل�شركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 

�لتو�يل  على  �خلام�شة  للمرة  �لفعاليات  لهذه  �أبوظبي 
وذل��ك حت��ت رع��اي��ة �شركة �لإن��ت��اج �لإع��الم��ي بري�ميديا 
�شانعي  منطقة   54 ت��وف��ور  �لإع��الم��ي��ة  �ملنطقة  وهيئة 
�شي�شهد  �ل��ق��ادم  �لثنني  �أن  �لرويني  و�أ�شافت  �لإع���الم. 
�لإمار�تيني  و�لإع��الم��ي��ني  �ملمثلني  م��ن  ع���دد  م�����ش��ارك��ة 
و�ل���ع���رب ���ش��م��ن جل��ن��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م. و����ش��اف��ت �ن �لإمي���ي 
قائمة  ���ش��م��ن  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �إدر�ج  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت 
عدة  بعد  وذل��ك  �لجتماعات  ه��ذه  ت�شت�شيف  �لتي  �مل��دن 
�جتماعات �شابقة ناجحة حيث �أقيمت �لدورة �لأوىل عام 
2010 يف فئتي �لدر�ما و�لر�مج �لإخبارية ..و�أقيمت 
يف عام 2011 يف فئتي �لدر�ما و�لأفالم �لوثائقية.. �أما 
�أمريكا  2012 فكان لفئة �لأف��الم �لوثائقية لدول  عام 
بر�مج  لفئة  �ملا�شي  �لعام  �جتماع  ..و�خت�س  �لالتينية 
�أمريكا  دول  م��ن  ممثلة  �أف�����ش��ل  وف��ئ��ة  �حل��ر  �ل�شيناريو 
�لالتينية. و�أ�شارت �إىل �أهمية �نفر�د �أبوظبي ل�شت�شافة 

هذ� �حلدث عن بقية �لعو��شم �لعربية يف �ملنطقة كونه 
�إىل يقني �لأكادميية و�عرت�فها بوجود كيان فني  ي�شري 
�إ�شافة  �لعربي  و�لعامل  �خلليج  منطقة  يف  ق��وي  وثقايف 
ب�شكل  تتيح  �لفعاليات  ه��ذه  مثل  تنظيم  فر�س  �ن  �إىل 
ك��ب��ري �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �ل��ك��ف��اء�ت �ل��ف��ن��ي��ة �مل��ت��وف��رة لدى 
و�لعلوم  للفنون  �لدولية  �لأكادميية  مثل  مرموقة  جهة 
يف  �ملتاحة  �لتعاون  فر�س  م��ن  و�ل�شتفادة  �لتلفزيونية 
جمالت �لتلفزيون مبا يعود بالفائدة على �ملنجز �لفني 
يف �لإم������ار�ت و�ل���ع���امل �ل���ع���رب. و�ك����دت �أن ق��ط��اع��ا مثل 
و�لعربية  و�خلليجية  خا�س  ب�شكل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��در�م��ا 
ب�شكل عام حدث له تطور كبري من خالل �لأد�ء و�لأفكار 
و�مل�شمون..وكلما ز�دت فر�س �حتكاك �شناع �لدر�ما من 
و�ملد�ر�س  �خل��ر�ت  مبختلف  �لعربي  و�ل��ع��امل  �لإم���ار�ت 
حيث  م��ن  وت��ط��وره  �إنتاجهم  جن��اح  فر�س  ز�دت  �لعاملية 
لبذل  دف��ع بري�ميديا  �ل��ذي  �لأم���ر  و�مل�����ش��م��ون..  �ل�شكل 

�ملزيد من �جلهود جلعل �أبوظبي مقر� ر�شميا يف خارطة 
�ج��ت��م��اع جل���ان حت��ك��ي��م ج���و�ئ���ز �لإمي�����ي ..ح���ي���ث جنحت 
ي�شاهم  ذل��ك  ب��اأن  لقناعتها  ذل��ك منذ عامني  �ل�شركة يف 
�لإعالمي  �لإنتاج  �أ�شكال  على  و�لتعرف  �لوعي  زي��ادة  يف 
�أجو�ء  من خمتلف دول �لعامل �لأمر �لذي ي�شمح بخلق 
ممثل  ف��ر�ن��ك��و  ج�شيكا  ع���رت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن  للمناف�شة. 
�لأكادميية عن �شعادتها بالعودة مرة �أخرى �إىل �أبوظبي 
 . ل��ل��ج��ائ��زة  �لتحكيمية  �للجنة  لأع�����ش��اء  و��شت�شافتها 
�جلدير بالذكر �لأكادميية تعد و�حدة من �أهم �ملنظمات 
ب�شناعة  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ن  دول��ي��ا  �ملعتمدة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
�لتلفزيون وتعد �أي�شا �أحد �ملرجعيات �لر�شمية و�لدولية 
�ملتخ�ش�شة يف �شناعة �لتلفزيون وتاأ�ش�شت عام 1969. 
و�أك��ر من  بلد�   50 �أع�شاء من نحو  وت�شم �لكادميية 
500 �شركة عاملية يف جميع قطاعات �شناعة �لتلفزيون 

و�لإعالم �لرقمي و�شناع �لإعالم و�لرتفيه. 

الإمارات ت�سارك يف موؤمتر دويل حول دور النقل الربي ومعابر الرتانزيت يف تركمان�ستان

ابوظبي ت�ست�سيف بعد غد فعاليات دورة جوائز اإميي الدولية

••  �ل�شكندرية- و�م:
 ت�شارك جمعية ك�شافة �لإمار�ت يف �ملخيم �لك�شفي �لبحري �لعربي �لأول �لذي 
ت�شت�شيفه �ملدينة �ل�شبابية باأبي قري يف حمافظة �لإ�شكندرية حتت �شعار نبحر 
للم�شتقبل . و�أو�شح �لدكتور ه�شام عبد �حلليم رئي�س �لوفد �لإمار�تي �أن هذ� 
ياأتي   - 8 دول عربية  400 ك�شاف وك�شاف متقدم من  �ل��ذي ي�شم   - �ملخيم 
�ن�شائها  على  عاما   60 مب��رور  �مل�شرية  �لبحرية  �لك�شفية  �حتفاليات  �شمن 
على يد �لقائد �لك�شفي �لبحري �مل�شري حممود �شبح. ويعد �ملخيم �لك�شفي 
�لبحري �لعربي �لأول فر�شة للك�شافني �لبحريني للتعارف وتكوين �شد�قات 
مع �قر�نهم يف �لدول �لعربية �ملختلفة وفر�شة �ي�شا للقادة �لك�شفيني �لبحريني 

للتعرف على �آخر ما ��شتجد من �أن�شطة بحرية فى �لدول �لعربية . 

ك�سافة الإمارات ت�سارك باملخيم الك�سفي 
البحري العربي الأول مب�سر

العدد  11200 بتاريخ   2014/9/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/1472 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ ورثة حممد ر��شد �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ �شده 
موؤ�ش�شة    / �عالنه  �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  لل�شحن  �خلزنه  موؤ�ش�شة   :
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  لل�شحن  �خلزنه 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/9/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلري.
 القلم اليجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11200 بتاريخ   2014/9/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/1440 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �شركة دروي�س بن �حمد و�ولده �جلن�شية: �لمار�ت   �ملنفذ 
�ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لجنليزية  �للغة  تعليم  : مركز خدمات  �شده 
�عالنه / مركز خدمات تعليم �للغة �لجنليزية �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
موعد�   2014/9/24 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم   �لدعوى 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي 

�ل�شند �عاله.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم اليجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11200 بتاريخ   2014/9/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/256 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لتنظيف �ل�شحري �جلن�شية: �لمار�ت   �ملنفذ �شده 
: جنم �لبحري لل�شيانة �لعامة ل�شاحبها �شهيل بخيت علي �شليمان �ملزروعي 
�جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه / جنم �لبحري لل�شيانة �لعامة ل�شاحبها 
بالن�شر مبا  �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:  �شهيل بخيت علي �شليمان 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ت-ب-  م  جز-  جت   2013/876
�لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور  2014/9/22 موعد� لنظر طلب 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �لثانية 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم اليجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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اأخبـار الإمـارات

بلدية دبي ت�سكل فرق عمل لالإ�سراف على املقا�سب خالل عيد الأ�سحى املبارك
•• دبي-وام:

�شكل ق�شم �ملقا�شب باإد�رة خدمات �ل�شحة �لعامة ببلدية دبي فرق عمل 
لالإ�شر�ف على عمليات ذبح وجتهيز �لذبائح يف مقا�شب دبي �لق�شي�س 
�ل�شمري  �أحمد  . وقال  �ملبارك  ��شتعد�د� لعيد �لأ�شحى  وحتا و�لي�شيلي 
�أن  دبي  ببلدية  �لعامة  و�خلدمات  �ل�شحة  ب��اإد�رة  �ملقا�شب  ق�شم  رئي�س 
�لق�شم قام موؤخر� بتنظيم ملتقى �ملتعاملني �لذي �شم كال من �لقيادة 
�لإ�شالمية  �ل�شوؤون  ود�ئ���رة  �خلريية  و�جلمعيات  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة 
عيد  و�أي���ام  �لوقفة  ليوم  �لعمل  خطط  و�شع  مت  حيث  �ملا�شية  وم���وردي 

�لأ�شحى �ملبارك. و�أ�شاف �أن خطة �لعمل تتمثل يف تنظيم حركة �ل�شري 
وحفظ �لأمن د�خل �شوق �ملو��شي ومباين �ملقا�شب ومد�همة �لق�شابني 
و�لتي  �خلريية  للجمعيات  �لذبح  كميات  حتديد  جانب  �ىل  �ملتجولني 
تقدر ب� - 11 - �ألف �أ�شحية.. م�شري� �ىل �نه مت تخ�شي�س �ليوم �لأول 
لذبح �أ�شاحي �لأفر�د حيث مت توفري30 طبيبا بيطريا و30 ق�شابا و 
�أعمال  �ملوجود مع �لنتهاء من  �لكادر  �إىل  بالإ�شافة  40 عامال موؤقتا 
�مل�شتلزمات  كافة  وتوفري  و�مل��ع��د�ت  و�لآلت  �لإن��ت��اج  خلطوط  �ل�شيانة 
لعمليات جتهيز �لأ�شاحي. و�أ�شار �إىل �أن فريق �لتوعية بق�شم �ملقا�شب 
و�شحة  �شالمة  �ج��ل  م��ن  نعمل  �شعار  حت��ت  ت��وع��وي��ة  بحمالت  �شيقوم 

�أ�شحيتك ت�شتمل على �إقامة معار�س يف �ملر�كز �لتجارية لتوعية �أفر�د 
�أ�شاحيهم د�خل �ملقا�شب وعدم �للجوء للق�شابني  باأهمية ذبح  �ملتجمع 
�أيام �لعيد �شيتم تنظيم مهرجان �لعيد  �ملتجولني ..مو�شحا �نه خالل 
 . ل��الأط��ف��ال  وم�شابقات  ترفيهية  وب��ر�م��ج  فعاليات  على  ي�شتمل  �ل��ذي 
و��شاف �أن �أ�شعار �لذبح مل يطر�أ عليها �آي تعديل منذ عام 1989 وهي  
45 -  درهما  �إىل  -    - 25 15 -  دره��م��ا للر�أ�س �ل�شغري وم��ن  -   -
65 -  درهما  �إىل  -    - 60 �لأب���ق���ار  -  وم����ن  -  �ل��ك��ب��ري  -  ل��ل��ر�أ���س 
بالن�شبة للجمال . �ما بالن�شبة للخدمات �خلا�شة �لتي ت�شمل �لتقطيع 
 . دره��م��ا    -  50  - ذل��ك فهي   وغ��ري  لل�شو�ء  لقطع �شغرية وجتهيزها 

يف  جديدين  مق�شبني  �إن�شاء  ب�شدد  �لبلدية  �أن  �ل�شمري  �أحمد  وك�شف 
�ل�شحة  على  للحفاظ  للجمهور  تقدمها  �لتي  خدماتها  تطوير  �إط��ار 
�لعامة ..م�شيفا �إن �ملق�شب �لأول �شيتم �قامته يف منطقة �لقوز و�لثاين 
�لأول �شيقدم خدماته للقاطنني  �ملق�شب  ب��اأن  ون��وه   . يف منطقة مرغم 
يف منطقة بر دبي بالكامل فيما يخدم �ملق�شب �لثاين مناطق �للي�شيلي 
و�ملو��شي  لالأفر�د  �لذبح  خدمات  وت�شمل  و�لعوير  و�خلو�نيج  و�لروية 
�لريادة  يوؤكد  مما  عاملي  ب�شكل  بهما  �خلدمات  كافة  وتوفري  �ل�شغرية 
للجميع  �لعامة  �ل�شحة  على  �ملحافظة  جم��ال  يف  دب��ي  لبلدية  �لكرى 

..متوقعا �أن يتم �لنتهاء من ت�شييد �ملق�شبني مع نهاية �لعام �لقادم . 

البيئة واملياه ت�سدر قرارا ب�ساأن الالئحة التنظيمية لأعمال املن�ساآت �سرطة دبي حتتفل بتخريج دورة �سالح التايزر لل�سرطة الن�سائية
العاملة يف جمال الك�سارات واملقالع •• دبي-وام:

 �شهد �لعميد عبد�هلل علي �لغيثي مدير �لإد�رة �لعامة 
لأمن �لهيئات و�ملن�شاآت و�لطو�رئ يف �شرطة دبي حفل 

تخريج دورة �شالح �لتايزر �لأوىل لل�شرطة �لن�شائية.
ح�شر �حلفل �لعقيد حممد جعفر �آل رحمة مدير �إد�رة 
دمل��وك مدير  �لإد�ري��ة و�لعقيد حممد حمد�ن  �ل�شوؤون 
�إد�رة �أمن من�شاآت بردبي وعدد من �ل�شباط و�مل�شاركات 
هذه  بتخريج  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  �لغيثي  وع���ر  �ل�����دورة.  يف 
�لكوكبة �ملتميزة �لتي تختلف عن �شابقاتها من �لدور�ت 
لتطوير  �ل��ع��ام��ة  �لد�رة  ت��ع��ق��ده��ا  �ل��ت��ي  �لتخ�ش�شية 
�شالح  يف  دورة  �أول  كونها  �لن�شائية  �ل�شرطة  م��ه��ار�ت 
�شابقا  �لأمر  كان  �لن�شائية فقد  لل�شرطة  تعقد  �لتايزر 
مقت�شر� يف مثل هذه �لدور�ت على �لذكور دون �لإناث 
دورة  بتنظيم  ب���ادرت  دب��ي  ب��ر  من�شاآت  �أم��ن  �إد�رة  �أن  �إل 
�إىل �شعي �لإد�رة  و�أ�شار  �لن�شائية.  متخ�ش�شة لل�شرطة 
بر�جمها  و�لطو�رئ يف  و�ملن�شاآت  �لهيئات  لأمن  �لعامة 
�لتدريبية �مل�شتقبلية لك�شر �حلو�جز وتدريب �ل�شرطة 
�لتخ�ش�شية  �ل�شرطية  �مل��ه��ار�ت  جميع  على  �لن�شائية 

ف��رق بني  ه��ن��اك  يعد  لأن���ه مل  �ح���رت�يف  باأ�شلوب علمي 
�ل��رج��ل و�مل���ر�أة يف جم��ال �لعمل و�مل���ر�أة �ل��ي��وم تعمل يف 
�أ�شبحت  فقد  دب��ي  �شرطة  يف  وخ��ا���ش��ة  �مل��ج��الت  �شتى 
يف  تعمل  �لن�شائية  �ل�شرطة  م��ن  ميد�نية  ف��رق  هناك 
جمالت كانت حكر� على �لرجال يف جمال حماية كبار 
�لنارية  للدر�جات  وفرقة  �ملهمة  �لن�شائية  �ل�شخ�شيات 

و�لرماية وعمليات �لإنز�ل وغريها من �ملهام �ل�شاقة.
وح���ث �لغيثي خ��ري��ج��ات �ل����دورة ع��ل��ى ب���ذل �مل��زي��د من 
كالدفاع عن  �أخ��رى  مهار�ت  �ل��ذ�ت يف  وتطوير  �جلهد 
مهمة  كونها  �لرماية  ودق��ة  �لبدنية  و�للياقة  �لنف�س 

جد� ملن يعمل يف جمال �ل�شلك �ل�شرطي.
من جانبه قال �لوكيل حممد ناجي مدرب �ل��دورة �إنه 
من  �لتايزر  �شالح  ��شتخد�م  مهار�ت  على  تدريبهن  مت 
�ل�شتخد�م  وح��الت  �ل�شتخد�م  �أث��ن��اء  �لو�شعية  حيث 
و�مل�شافة �لتي ي�شتخدم فيها هذ� �ل�شالح و�لأماكن �لتي 
�لفقري  و�لعمود  �لوجه  مثل  ��شتخد�مه  فيها  يحظر 
�لعميد  ق��ام  �خلتام  يف  و  �ملنت�شبات.  بتجاوب  م�شيد�   ..
�لغيثي بتوزيع �ل�شهاد�ت خلريجات �لدورة ومتنى لهن 

�لتوفيق يف م�شريتهن �لعملية. 

••  دبي-وام:

ر��شد  �ل���دك���ت���ور  �أ����ش���در م��ع��ايل   
�أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه 
�لتنظيمية  �لالئحة  ب�شاأن  ق��ر�ر� 
وت�شغيل  ب��ت��خ��ط��ي��ط  �خل���ا����ش���ة 
وتنفيذ �أعمال �ملن�شاآت �لعاملة يف 
وياأتي  و�ملقالع.  �لك�شار�ت  جمال 
�لقر�ر يف �إطار حر�س �لوز�رة على 
و�لقو�نني  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  ت��ط��وي��ر 
�لت�شريعات  م����ع  وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا 
بال�شوؤون  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لحت����ادي����ة 
���ش��م��ن جهودها  وذل����ك  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
�ل�شرت�تيجي  ه��دف��ه��ا  لتحقيق 

�لوز�رية  �لقر�ر�ت  خالل تطوير 
�أف�شل  توظيف  �شاأنها  م��ن  �لتي 
و�لتنفيذية  �لإد�ري����ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�ملن�شاآت  يف  �ملتكاملة  و�لت�شغيلية 
�لك�شار�ت  جم�����ال  يف  �ل���ع���ام���ل���ة 
يف  �لبيئة  على  للحفاظ  و�ملقالع 

�لدولة.
يوما   180 مهلة  �ل��ق��ر�ر  وم��ن��ح 
جلميع �ملن�شاآت �لعاملة يف جمال 
و�ل�شناعات  و�ل��ك�����ش��ار�ت  �مل��ق��ال��ع 
لتوفيق  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �لأخ�������رى 
�أو����ش���اع���ه���ا ط��ب��ق��ا لأح����ك����ام هذ� 

�لقر�ر.
 وي���������ش����م����ل �ل�������ق�������ر�ر �ل���الئ���ح���ة 

�ل�شتد�مة  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��ت��م��ث��ل 
�لبيئي  �لأد�ء  وحت�شني  �لبيئية 
�لك�شار�ت  عمل  ن�شاط  وتنظيم 
على  للحفاظ  ب��ال��دول��ة  و�مل��ق��ال��ع 
�لبيئة �ملحيطة و�شحة �لقاطنني 
بالتعاون  وذل����ك  م��ن��ه��ا  ب��ال��ق��رب 
و�لتن�شيق مع �ل�شلطات �ملخت�شة. 
تنظيم  �إىل  �ل�����ق�����ر�ر  وي�����ه�����دف 
جمال  يف  �لعاملة  �ملن�شاآت  عمل 
�لدولة  يف  و�مل���ق���ال���ع  �ل���ك�������ش���ار�ت 
�لك�شار�ت  �إن�شاء  عملية  وتنظيم 
يحافظ  مب��ا  وت�شغيلها  و�مل��ق��ال��ع 
و�ملو�رد  �لبيئية  �ل�شتد�مة  على 
�لطبيعية يف دول��ة �لإم���ار�ت من 

بتخطيط  �خل��ا���ش��ة  �لتنظيمية 
�ملن�شاآت  �أع��م��ال  وتنفيذ  وت�شغيل 
�لك�شار�ت  جم�����ال  يف  �ل���ع���ام���ل���ة 
و�ملقالع و�لتي ت�شري على �ملقالع 
�لإ�شمنت  وم��ع��ام��ل  و�ل��ك�����ش��ار�ت 
و�ل�شري�ميك  �ل��ب��الط  وم�شانع 
و�ل�شناعات  �ل���رخ���ام  وم�����ش��ان��ع 
وجميع  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �لأخ��������رى 
تت�شمن  �ل��ت��ي  �ل��ب��ن��اء  م�����ش��اري��ع 

�حلفريات �ل�شخرية و�ملحاجر.
وت�����ش��م��ن �ل���ق���ر�ر �أي�����ش��ا حتديث 
خم�س مو�د هي �ملادة 3 �خلا�شة 
للمقالع  �لتنظيمية  ب��الأع��م��ال 
و�مل��������ادة 4 �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأع���م���ال 

 7 و�مل����ادة  للك�شار�ت  �لتنظيمية 
و�لر�شد  �لبيئية  �مل��ر�ق��ب��ة  ح��ول 
�إ�شافة �إىل حتديث �ملادة 9 فيما 
ي��خ�����س م���ع���اي���ري ج������ودة �ل���ه���و�ء 
ل����دول����ة �لإم������������ار�ت يف ح����ني مت 
تف�شيل �ملادة 12 �خلا�شة بتقييم 
�لأد�ء و�لعقوبات �لإد�رية. جدير 
و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  �أن  ب��ال��ذك��ر 
���ش��ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م زي������ار�ت 
�لعالقة  ذ�ت  للمن�شاآت  ميد�نية 
ول������ق������اء�ت م���ب���ا����ش���رة ون�������ش���ر�ت 
ورد يف  ما  ل�شرح  وذل��ك  تعريفية 
�ملن�شاآت  �أ�شحاب  لتاأهيل  �ل��ق��ر�ر 

�ملعنية بتوفيق �أو�شاعها. 

بلدية عجمان تنظم مزادا علنيا لبيع 287 
�سيارة كخردة و�سكراب منت�سف �سبتمرب

•• عجمان-وام:

�شيارة   287 لبيع  علنيا  م��ز�د�  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  تنظم 
مت  �لتي  �ملهملة  �ل�شيار�ت  وهي  �جل��اري  �ل�شهر  منت�شف  و�شكر�ب  كخردة 
ح�شرها بالإمارة وقامت �إد�رة �خلدمات ب�شحبها من مو�قعها يف �ل�شو�رع 
�لعامة و�ل�شاحات ملا ت�شببه من تلوث بيئي وت�شويه للمنظر �لعام يف خمتلف 
�ملناطق. ياأتي هذ� ترجمة ملا جاء يف �ملر�شوم �لأمريي �ل�شادر عن �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
ب�شاأن ذلك و�لذي يق�شي بتخويل د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بت�شكيل جلنة 
�لتنفيذي لقطاع  �ملدير  برئا�شة  �لتي متت م�شادرتها  باملركبات  للت�شرف 

�خلدمات �مل�شاندة لتنفيذ ذلك.
بالد�ئرة  �مل�شاندة  �خلدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ملويجعي  علي  ودع��ا 
عجمان  ب��اإم��ارة  كافة  �ملجتمع  �أف��ر�د  �لعلني  للمز�د  �ملنفذة  �للجنة  رئي�س 
�ملنظر  على  و�حل��ف��اظ  �لبيئة  حماية  يف  و�مل�شاهمة  �ل��د�ئ��رة  م��ع  للتعاون 
�جلمايل للمدينة ..لفتا �ىل �أنه �شيتم تنفيذه بالتعاون مع �إحدى �شركات 
�شهر  �لثاين من  �لن�شف  �لعلنية يف  باملز�د�ت  �ملتخ�ش�شة  �لقطاع �خلا�س 
لدى  وم�شادرتها  حجزها  مت  �لتي  �ملركبات  جميع  لبيع  �جل��اري  �شبتمر 
�لد�ئرة وبعد عملية �إجر�ء�ت �مل�شادرة. و�أو�شح �ملويجعي �أن عدد �ل�شيار�ت 
خردة  �أنها  على  �شيارة   287 �لعلني  باملز�د  للبيع  معرو�شة  �شتكون  �لتي 
�لذهبي  �ل�شيار�ت يف مقر �شركة �جلر�س  �شوق  �ملز�د يف  و�شكر�ب و�شيكون 
�أي��ام كفر�شة للر�غبني يف  �أن يتم تخ�شي�س فرتة ل تقل عن ع�شرة  على 
�لبلدية-�ل�شناعية  ب�شبك  �ملركبات  مبعاينة  �لعلني  �مل��ز�د  يف  �ل���ش��رت�ك 
لإخطار  بالد�ئرة  و�مل�شرتيات  �لعقود  ق�شم  مع  و�لتن�شيق  عجمان  �لثانية 
�أ�شحاب �ل�شركات �لتي �شبق و�أن تعاملت مع �لد�ئرة بهذ� �ل�شاأن عن موعد 
�ملز�د �لعلني ودعوتهم للم�شاركة يف توفري �أكر عدد من �ملز�يدين على هذه 
�ل�شيار�ت �لتي تود �لد�ئرة بيعها باملز�د �لعلني حفاظا على �ل�شالمة �لعامة 
و�ملنظر �جلمايل للمدينة و�حلفاظ على �لبيئة من �لتلوث �لنظري �لناجم 
عن وجودها مهملة وغري نظيفة. و�أ�شار �إىل �أن �لد�ئرة ت�شعى �ىل �أن يعمل 
�جلميع على ترجمة �إ�شرت�تيجيات �حلكومة و�مل�شاهمة يف جهودها لتطبيق 
�ملركبات  �أ�شحاب  يتحمل  و�أن  �لبيئة  وحماية  �لأخ�شر  �لقت�شاد  م�شار�ت 
�أو  �ل�شفر  ب�شبب  �إهمالها  ح��ال  يف  مركباتهم  �إليه  �شتوؤول  عما  �مل�شوؤولية 

مغادرة �لبالد �أو لأية �أ�شباب �آخرى خا�شة بهم.

اإقامة دبي تطلق حملة لت�سجيل اأربعة ماليني م�سافر يف البوابات الذكية خالل ال�سنوات الثالث املقبلة
••  دبي-وام:

�مل���ري �ملدير  �ل��ل��و�ء حممد  �أع��ل��ن   
لالإقامة  �ل��ع��ام��ة  ل�������الإد�رة  �ل���ع���ام 
و�شوؤون �لأجانب يف دبي �أن �لزيارة 
�لتي قام بها موؤخر� �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل �إىل 
لتفقد م�شتوى  �لدويل  دبي  مطار 
للم�شافرين  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات 
�ل�شرت�تيجية  �له��م��ي��ة  ت��ع��ك�����س 
�ل��ت��ي حت��ت��ل��ه��ا ���ش��ن��اع��ة �مل��ن��اف��ذ يف 
روؤي��ة �شموه و�ل��دور �حليوي �لذي 
�لقطاعات  ك���ل  حت��ف��ي��ز  يف  ت��ل��ع��ب��ه 
�لقت�شادية للعمل بكامل طاقتها. 
وقال �للو�ء حممد �ملري يف مقاله 
�ل�شهري بالعدد �جلديد من جملة 
�لتي  �شبتمر  ل�شهر  دب���ي  م��ن��اف��ذ 
لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  ت�شدرها 
باللغتني  دبي  يف  �لجانب  و�شوؤون 
�لعربية و�لإجنليزية وجه �شاحب 
�ملطار  �ل�شمو �شباط �جل��و�ز�ت يف 
بالبت�شامة  �لل��ت��ز�م  ���ش��رورة  �إىل 
�أثناء  �لإم����ار�ت  �شمات  م��ن  ك�شمة 
��شتقبال �شيوف  و�جبهم يف  تاأدية 
يتجز�أ  ل  ج��زء�  تكون  و�أن  �ل��دول��ة 

من يوميات �لعاملني يف �ملطار .
�أحكام  ت��ع��دي��ل  �أن  �مل����ري  �أو����ش���ح  و 
دخول  لقانون  �لتنفيذية  �لالئحة 
و�إق��ام��ة �لجانب �ل��ذي ب��د�أ �لعمل 
مبوجبه يف تطبيق نظام �لتاأ�شري�ت 
�شوؤون  قطاع  يف  �جلديد  و�لر�شوم 
بد�ية  و�ملنافذ  و�لإق��ام��ة  �جلن�شية 
يحقق  �ملا�شي  �أغ�شط�س  �شهر  من 
�ل�����ش��ف��اف��ي��ة و�ل��ك��ف��اءة و�جل�����ودة يف 
م�شتوى �خلدمات �ملقدمة وتطوير 
لتحقيق  تقدميها  ق��ن��و�ت  وتنويع 
ر�شا �ملتعاملني. و �أ�شاف �ملري �أنه 
نغفل  �أن  �حل��ال  بطبيعة  ميكن  ل 
�أن �لت�شدي بح�شم للمخالفني هو 
�خلدمات  لتطوير  �لآخ����ر  �ل��وج��ه 
و�لإقامة  �جلن�شية  بقطاع  �ملتعلقة 
و�ملنافذ لأن �لت�شاهل مع �ملخالفني 
�ل�شلوكيات  تف�شي  ل���زي���ادة  ي����وؤدي 
�أ�شا�شي  حم����ور  وه����ذ�  �مل��رف��و���ش��ة 
��شتهدفتها  �ل���ت���ي  �مل����ح����اور  م����ن 
�لعقوبات  ت�شدد  �لتي  �لتعديالت 
�جلن�شية  ق���ان���ون  خم��ال��ف��ي  ع��ل��ى 
جمموعة  خ�����الل  م����ن  و�لإق�����ام�����ة 
م���ن �ل���غ���ر�م���ات �مل��ال��ي��ة و�لإد�ري������ة 
�لذين  �ملخالفني  �أع��د�د  من  للحد 
. من جانبه  �ل��دول��ة  يف  ي�شبطون 

�شرور  ب��ن  �ل��ل��و�ء عبيد مهري  �أك��د 
�لعامة  ل���الإد�رة  �لعام  �ملدير  نائب 
لالإقامة و���ش��وؤون �لأج��ان��ب يف دبي 
ب��ه��ا �شاحب  �ل���زي���ارة �ل��ت��ي ق���ام  �أن 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�هلل ملطار دبي �لدويل �شحنت همة 
وع��زمي��ة �ل��ع��ام��ل��ني يف �إق��ام��ة دبي 
ب��ط��اق��ة �ي��ج��اب��ي��ة ه��ائ��ل��ة وب��ث��ت يف 
�لعمل  باأهمية  �لإح�شا�س  نفو�شهم 
�لوطن  خلدمة  به  يقومون  �ل��ذي 

و�حلفاظ على �منه.
مقاله  يف  ع���ب���ي���د  �ل�����ل�����و�ء  وق�������ال 
�لعامة  �لإد�رة  �إن  باملجلة  �ل�شهري 
دبي  يف  �لجانب  و���ش��وؤون  لالإقامة 
طريق  على  طويال  �شوطا  قطعت 
حتقيق �شرعة �إنهاء �إجر�ء�ت �شفر 
منظومة  خ����الل  م���ن  �مل�����ش��اف��ري��ن 
�جلديدة  �لأن��ظ��م��ة  م��ن  متكاملة 
بالفعل  بع�شها  تطبيق  ب���د�أ  �ل��ت��ي 
�ملزيد  تطبيق  �هلل  ب����اإذن  و���ش��ي��ب��د�أ 
منها خالل �لفرتة �ملقبلة ل�شمان 
وحتقيق  �مل�شافرين  حركة  �ن�شياب 
نف�س  �لم����ن ويف  درج�����ات  �أق�����ش��ى 
�مل�شافرين  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  �ل���وق���ت 
ب���رتح���اب و�ب��ت�����ش��ام��ة يف �ل��ل��ق��اء . 
�لإد�رة  �أن  عبيد  �ل��ل��و�ء  �أ���ش��اف  و 
�لجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة 
يف دب���ي ت�����ش��ع �ل��ل��م�����ش��ات �لأخ����رية 
على �شل�شلة من �لأنظمة �جلديدة 
�نهاء  لت�شريع  قريبا  �شتطبق  �لتي 
�ل���ق���ادم���ني لدبي  ���ش��ف��ر  �ج�������ر�ء�ت 
بينها  م���ن  �مل���ائ���ة  يف   60 ب��ن�����ش��ب��ة 
�مل�شافر  م��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام  ت��ط��ب��ي��ق 
برجميات  و�����ش���ت���خ���د�م  �مل�����ش��ب��ق��ة 
ك�شف  و   . ت���ط���ور�  �أك�����ر  ج���دي���دة 
تعتزم  خ���ط���ة  ع����ن  ع��ب��ي��د  �ل����ل����و�ء 
و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�لجانب يف دبي تنفيذها لت�شجيل 
نحو 4 ماليني م�شتخدم يف قاعدة 
ب��ي��ان��ات �ل���ب���و�ب���ات �ل��ذك��ي��ة خالل 

�ل�شنو�ت �لثالث �لقادمة .. م�شري� 
�إىل �أن �لإد�رة تعطي �أولوية خا�شة 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���ال���ب���و�ب���ات �ل��ذك��ي��ة يف 
�ملطار وتو�شيع قاعدة م�شتخدميها 
نظر� لقدرتها �لهائلة على حتقيق 
�مل�شافرين  ح���رك���ة  يف  �لن�����ش��ي��اب 
و�شتبد�أ  �لأم��ن  وحتقيق مزيد من 
ح��م��ل��ة م��و���ش��ع��ة ت��غ��ط��ي �ل����دو�ئ����ر 
لرفع  �خلا�س  و�لقطاع  �حلكومية 
�لذكية  �لبو�بات  با�شتخد�م  �لوعي 

وفو�ئدها و�ماكن �لت�شجيل بها.
�جلديد  �لتاأ�شري�ت  نظام  ي�شمح  و 
�لذي بد�أت دولة �لمار�ت تطبيقه 
�أغ�شط�س  م��ن  �لأول  م��ن  �ع��ت��ب��ار� 
ن�������ش���رت جملة  �مل����ا�����ش����ي و�ل���������ذي 
م��ن��اف��ذ دب���ي ت��ق��ري��ر� م��ط��ول عنه 
ب����الرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى �خل���دم���ات 
وتوحيد �لر�شوم وحتفيز �ل�شياحة 
�ل���ب���ح���ري���ة و����ش���ي���اح���ة �مل�����وؤمت�����ر�ت 
يد�شن  و  �ل���ب���ي���ن���ي���ة.  و�ل�������ش���ي���اح���ة 
�لنظام �جلديد حزمة جديدة من 
�أذون�����ات وت��اأ���ش��ري�ت �ل��دخ��ول مثل 
�إذن �لدخول للزيارة بق�شد �لعمل 
�إذن �لدخول  لعدة �شفر�ت وتفعيل 

للدر��شة و�لعالج وحل�شور موؤمتر 
ومبا  �ملجتمع  ملتطلبات  ��شتجابة 
�ملختلفة  �لأن�����ش��ط��ة  دع���م  ي�����ش��م��ن 
�إط���ار تكاملي م��ع ق��ر�ر جمل�س  يف 

�لوزر�ء.
و يتناول �لعدد �جلديد من جملة 
منافذ دبي �شل�شلة من �ملو�شوعات 
�ملهمة  و�ل����در������ش����ات  و�ل���ت���ق���اري���ر 
ومقالت �لر�أي �لتي ت�شلط �ل�شوء 
على �هم �لق�شايا و�لتحديات �لتي 
�حلدودية  �مل��ن��اف��ذ  �شناعة  ت��و�ج��ه 
و�لقليمية  �ملحلية  �مل�شتويات  على 

و�لعاملية.
و ك�شفت �شركة �مار�تك �ملتخ�ش�شة 
يف ت��ق��ن��ي��ات وح����ل����ول �ل�����ش��ف��ر عن 
ت��ف��ا���ش��ي��ل ق��ائ��م��ة �خل���دم���ات �لتي 
لإقامة  �ل��ذك��ي  �لتطبيق  ي��وف��ره��ا 
دب���ي ل���الأف���ر�د و�ل�����ش��رك��ات و�ل���ذي 

قامت �ل�شركة بتطويره و�إد�رته.
وق����ال ث���اين �ل���زف���ني �مل���دي���ر �لعام 
�لتطبيق  �إن  �م�����ار�ت�����ك  ل�����ش��رك��ة 
�ملعامالت  من  �لعديد  �جن��از  يتيح 
لتمديد  و�ل���������ش����رك����ات  ل������الأف������ر�د 
�لباركود  و�ن��ت��اج  �ل��دخ��ول  تاأ�شرية 

وجتديد  �لذكية  �لبو�بات  لدخول 
وتثبيت �لإقامات و�إرفاق �مل�شتند�ت 

�مل���ط���ل���وب���ة ومت����دي����د �ل���ت���اأ����ش���ري�ت 
�ل�شياحية و�أذون �لعمل. 
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1497 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
ورثة   : �شده  �ملنفذ  �لردن  �جلن�شية:  حم�شن  خليل  �شفيان  �لتنفيذ/  طالب 
�جلن�شية:  �لرميثي  عتيق  عبد�حلق  وو�لدها  �شما  و�بنتها  �لرميثي  �شاحي 
وو�لدها  �شما  و�بنتها  �لرميثي  �شاحي  ورثة   / �عالنه  �ملطلوب  �لمار�ت 
بالن�شر مبا �ن طالب  �لرميثي �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه:  عبد�حلق عتيق 
وحدد  رقم   �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/9/22 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
�لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله.  تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم اليجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/1472 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ ورثة حممد ر��شد �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ �شده 
موؤ�ش�شة    / �عالنه  �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  لل�شحن  �خلزنه  موؤ�ش�شة   :
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  لل�شحن  �خلزنه 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/9/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلري.
 القلم اليجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/1440 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �شركة دروي�س بن �حمد و�ولده �جلن�شية: �لمار�ت   �ملنفذ 
�ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لجنليزية  �للغة  تعليم  : مركز خدمات  �شده 
�عالنه / مركز خدمات تعليم �للغة �لجنليزية �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
موعد�   2014/9/24 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم   �لدعوى 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي 

�ل�شند �عاله.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم اليجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/256 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لتنظيف �ل�شحري �جلن�شية: �لمار�ت   �ملنفذ �شده 
: جنم �لبحري لل�شيانة �لعامة ل�شاحبها �شهيل بخيت علي �شليمان �ملزروعي 
�جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه / جنم �لبحري لل�شيانة �لعامة ل�شاحبها 
بالن�شر مبا  �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:  �شهيل بخيت علي �شليمان 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ت-ب-  م  جز-  جت   2013/876
�لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور  2014/9/22 موعد� لنظر طلب 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �لثانية 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم اليجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/455   مدين جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -�شكاي �شو�بي لنقل �لركاب بال�شيار�ت �لفخمة �س ذ 
م م-دبي   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد بالل يا�شر �شارو�ر 
عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  علي 
مببلغ وقدره )35800 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2014/9/17 �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  
ق�سم الق�سايا املدنية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11200 بتاريخ 2014/9/7     

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :2014/551م    

 ليكن معلوما للجميع بان كل من �ل�شيد/ طارق حممد ��شماعيل رجب، �مار�تي �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% �ىل �ل�شيدة/نرغي�س �شرد�ر برويز 
�ل�شحى  �ول  با�شم/   )611100( رقم  رخ�شة  مبوجب  �جلن�شية  باك�شتانية  �شري�زي  �خرت 
للخياطة و�لتطريز ( ومت تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات. 
تعديالت �خرى: ل يوجد   وعمال بن�س �ملادة )14( فقره )5( من �لقانون �لحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف 
يتم �لت�شديق على �لج��ر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لع��الن فمن لديه 
�ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية.
مكتب الكاتل العدل 
دار الق�ساء- ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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    يف الق�سية رقم 2014/81 م�ستعجل  

يف   2014/8/25 ب��ت��اري��خ  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �ب��وظ��ب��ي  حمكمة  حكم  �ىل  ����ش��ت��ن��اد�ً 
�لق�شية  رقم 2014/81 ) م�شتعجل( وتكليف �خلبري باملهمة فاإننا ندعو 
�ملدعى   ( �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �حلمر�ء  �لتالل  موؤ�ش�شة  �ل�شادة 
�ملو�فق  �لح���د  ي��وم  ع��ق��ده  �مل��ق��رر  �لول  �خل���رة  �جتماع  حل�شور  عليها( 
2014/9/14 يف متام �ل�شاعة �خلام�شة بعد �لظهر يف مكتب وكيل �ملدعيني 
�لكائن يف �شارع ز�يد �لثاين بجو�ر مبنى �ت�شالت- بناية �جمل للعطور- 

�لطابق �لثاين- مكتب رقم 201
اخلبري الهند�سي/عبدالرزاق م�سطفى زيتون
هاتف متحرك: 056-7733127

دعوة حل�سور اجتماع اخلربة
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عربي ودويل

�ساعات اليمن القادمة.. انفراج اأم انفجار؟
•• �صنعاء -وكاالت:

يبدو �أن �لأيام، �إن مل تكن �ل�شاعات 
�لقادمة، حتمل يف طياتها �لكثري 
للو�شع  بالن�شبة  �لأح�����د�ث  م��ن 
�لأمني يف �ليمن، يف ظل �لت�شعيد 
 ، �ل��ذي متار�شه جماعة �حلوثي  
�إ�شقاط  �أج���ل  ع��ل��ى �لأر������س، م��ن 

�حلكومة �ليمنية.
خالل  �حل��وث��ي  جماعة  ورف�شت 
رئا�شية  م��ب��ادرة  �مل��ا���ش��ي��ة،  �لأي����ام 
�ملكونات  ع��ل��ي��ه��ا  و�ف���ق���ت  ل��ل��ح��ل، 
�إقالة  �ل�شيا�شية كافة، تن�س على 
�أ�شعار  وت��خ��ف��ي�����س  �حل����ك����وم����ة، 
�أنها  بدعوى  �لنفطية،  �مل�شتقات 
�حلد  تلبي  ول  �ل�شلطة  م��ب��ادرة 
�ل�شعب،  م���ط���ال���ب  م����ن  �لأدن��������ى 

ووعدو� مبزيد من �لت�شعيد.
تنفيذ  يف  ب������������د�أت  وب����ال����ف����ع����ل 
�ملا�شي،  �لأرب����ع����اء  ت��ه��دي��د�ت��ه��ا، 
�لع�شيان  م�����ش��ري�ت  خ����الل  م���ن 
�مل���دين �ل��ت��ي �أغ��ل��ق��ت �ل��ع��دي��د من 
�لعا�شمة  يف  �حل��ي��وي��ة  �ل�����ش��و�رع 
و���ش��ّل��ت �حل���رك���ة فيها،  ���ش��ن��ع��اء، 
بعد  متتالية،  ���ش��اع��ات   4 ل��ق��ر�ب��ة 
�أيام من �لتظاهر د�خل �لعا�شمة، 
وت��ط��وي��ق��ه��ا ب��خ��ي��ام �ع��ت�����ش��ام ويف 
�حلوثيون  ف���ج���ر  ذ�ت�������ه،  �ل����ي����وم 

تقف مكتوفة �لأيدي �إز�ء تعطيل 
و��شتقر�ر  �أم���ن  وتهديد  �حل��ي��اة، 
�لبالد، من خالل ن�شر �مل�شلحني 
حاّثاً  �لعا�شمة،  مد�خل  وتطويق 
�لق�شوى  �جلاهزية  على  �جلي�س 
�ل���ع���ال���ي���ة، ل�����ش��د �أي  و�ل���ي���ق���ظ���ة 
من  �لنيل  �إىل  ت��ه��دف  حم���اولت 

�أمن و��شتقر�ر ووحدة �لبالد.

م��ن��اط��ق حمافظتي  م��ن  ع���دد  يف 
�ليمنيتني  و�ب��������ني  �ل���ب���ي�������ش���اء 
لتح�شيد  خ���ط���وة  يف  )ج����ن����وب(، 
�شد  �ل�شّني  �لتوّجه  ذ�ت  �لقبائل 

جماعة �حلوثي .
عبدربه  �ليمني  �ل��رئ��ي�����س  وه���دد 
من�شور هادي، يف �أكر من خطاب 
له، جماعة �حلوثي باأن �لدولة لن 

�لو�شع يف حمافظة ذمار )100 
�شقط  حيث  �شنعاء(،  جنوب  كلم 
قتلى وجرحى بر�شا�س م�شلحني 
حوثيني يف نقاط تفتي�س ن�شبتها 

�جلماعة.
�شمايل  �جل������وف،  حم��اف��ظ��ة  ويف 
�لبالد، تدور رحى حرب �شرو�س 
ه���ن���اك ب���ني ق�����و�ت حم������دودة من 
�للجان  ومقاتلي  �ليمني  �جلي�س 
م�شاندون  )ق��ب��ل��ي��ون  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
للجي�س( من جهة، وبني م�شلحي 
جهة  م������ن  �حل������وث������ي  ج����م����اع����ة 
�أخ���رى، ه��ي �لأع��ن��ف منذ �ندلع 

�ل�شتباكات قبل �أ�شهر.
�لإعالم  و�شائل  بع�س  وت��د�ول��ت 
�أنباء عن مناور�ت جُتريها كتائب 
ُتطلق  ت��اب��ع��ة جل��م��اع��ة �حل���وث���ي 
�حل�شني  ك��ت��ائ�����ب  نف�ش�����ها  ع��ل��ى 
يف م��ن��اط��ق �جل��ب��ال �ل��ق��ري��ب��ة من 
كلم   60( ع�����م�����ر�ن  حم���اف���ظ���ة 
�شمال �شنعاء(، ��شتعد�د�ً ملو�جهة 
ع�شكرية قد حت��دث، ح��ال ف�شلت 
�ملفاو�شات بني �جلماعة و�لدولة 

�ليمنية.
ت���ق���اري���ر  �مل�����ق�����اب�����ل، حت����دث����ت  يف 
�إعالمية عن حتركات كثيفة يقوم 
تنظيم  ف��رع  �ل�شريعة  �أن�شار  بها 
مناطق  يف  �ل��ي��م��ن،  يف  �ل���ق���اع���دة 

قبلي  ح���ل���ف  لإن���������ش����اء  �ل���ق���ب���ائ���ل 
ون�شرت  �حلوثي  جماعة  ملو�جهة 
مو�قع و�شفحات �لكرتونية تابعة 
�مل�شوؤول  جتمع  ���ش��ورة  للتنظيم، 
م���اأم���ون ح����امت وبع�س  �ل���دع���وي 
تنظيم  يف  �مل���ي���د�ن���ي���ة  �ل���ق���ي���اد�ت 
�إنه  �ل�شريعة يف لقاء، قيل  �أن�شار 
�لقبائل  م��ن وج��ه��اء  ع����دد�ً  ���ش��م 

تركيا تلعب دورًا خفيًا يف التحالف �سد داع�ض
•• وا�صنطن-رويرتز:

�لئتالف  يف  علنيا  دور�  تلعب  �أن  يف  �شعوبة  تركيا  جت��د  ق��د 
�لذي ت�شكله �لوليات �ملتحدة ل�شرب �أهد�ف لتنظيم د�ع�س يف 
�لعر�ق ورمبا �شوريا خوفا من �أن ينتقم �لتنظيم �ملت�شدد من 

ع�شر�ت �لأتر�ك �لذين يحتجزهم رهائن.
�أن ي�شع  ي��اأم��ل  �إن���ه  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  وق���ال �لرئي�س �لأم��ري��ك��ي 
��شتوىل  �لذي  د�ع�س  لتنظيم  للت�شدي  �إقليمية  ��شرت�تيجية 
ع��ل��ى م��ن��اط��ق و����ش��ع��ة م���ن �ل���ع���ر�ق و���ش��وري��ا ل��ك��ن م�شوؤولني 
�أمريكيني حاليني و�شابقني توقعو� �أن تناأى تركيا بنف�شها عن 
لعب دور علني كبري. وتركيا �لع�شو يف حلف �شمال �لأطل�شي 

�لوليات  �أعلنت  ��شا�شي  �ئتالف  يف  �لوحيد  �مل�شلم  �لبلد  هي 
�ملتحدة عنه �أم�س �لأول خالل قمة للحلف يف نيوبورت بويلز. 
�لدولة  �لتزمت مبحاربة مقاتلي  دول  �لئتالف ع�شر  وي�شم 
�أي مدى قد ي�شتهدف  �إىل  �لإ�شالمية يف �لعر�ق. ومل يت�شح 
مبالذ  �ملت�شددون  يتمتع  حيث  �شوريا  يف  �لتنظيم  �لئ��ت��الف 
�آمن. وعالقات تركيا بدول �شبع جماورة لها ح�شا�شة و�حيانا 
�ل��دول من ��شطر�بات ويحتجز تنظيم د�ع�س  ما تعاين هذه 
ت��رك��ي��ا بينهم دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون خ��ط��ف��و� من  46 م��و�ط��ن��ا  ن��ح��و 
�ملدينة  �لتنظيم  �جتاح  عندما  �ملو�شل  يف  �لرتكية  �لقن�شلية 
وه���ي ث���اين �أك���ر م���دن �ل��ع��ر�ق يف ي��ون��ي��و ح���زي���ر�ن. وتقدير� 
�إىل  و��شنطن  ت��ه��دف  فيه  نف�شها  تركيا  جت��د  �ل���ذي  ل��ل��م��اأزق 

حمل �أنقرة على �لرتكيز على وقف تدفق �ملت�شددين �لأجانب 
يعرون  �أوروب��ا  وغ��رب  �ملتحدة  �لوليات  وبينهم كثريون من 
�أمريكي  م�شوؤول  وقال  �شوريا.  يف  للقتال  لالن�شمام  �أر��شيها 
طلب عدم ن�شر ��شمه �لكل يدرك �أن �لأتر�ك لهم و�شع خا�س 
�إىل �شالمة �لرهائن �لت���ر�ك وع��دم رغبة دول��ة يف  �إ���ش��ارة  يف 
مهاجمة دولة جماورة خ�شية حدوث رد فعل �نتقامي. وتابع 
�لذي يعنيه ذلك؟  �شتكون جزء� من �لئتالف لكن ما  تركيا 
لن يتطلب �لكثري وذكر م�شوؤول ثان �أن و��شنطن �شتطلب من 
دخول  �لأجانب من  �ملقاتلني  ملنع  �أك��ر  تبذل جهد�  �أن  �أنقرة 
�شوريا وهي ر�شالة وجهها �أوباما ب�شكل دبلوما�شي و�شيكررها 

وزير �لدفاع ت�شاك هاجل خالل زيارة لرتكيا هذ� �لأ�شبوع.

•• �صتوكهومل-رويرتز:

على  �شيارة   20 �إن  �م�س  �ل�شويد  �شرطة  قالت 
فقرية  �شاحية  يف  �لليل  �أث��ن��اء  �أح��رق��ت  �لأق���ل 
�شتوكهومل  �لعا�شمة  يف  مهاجرون  فيها  يعي�س 
ق��ب��ل �أي�����ام م���ن �ن��ت��خ��اب��ات ت��ل��ع��ب ف��ي��ه��ا ق�شايا 
�لالجئني  �أم��ام  �ملفتوح  �لباب  و�شيا�شة  �لبطالة 

دور� رئي�شيا.
منذ  فيها  �شغب  �أع��م��ال  �أ���ش��و�أ  �ل�شويد  و�شهدت 
�شنو�ت يف مايو �أيار من �لعام �ملا�شي حني �أحرق 
�شبان مئات �ل�شيار�ت و��شتبكو� مع �ل�شرطة يف 

�ل�شو�حي �لفقرية للعا�شمة ملدة �أ�شبوع.
وق���ال ج���ريت رو���ش��ف��ال وه���و ���ش��اب��ط ���ش��رط��ة يف 
�أو  �شبعة  يف  �أح��رق��ت  �ل�����ش��ي��ار�ت  �إن  �شتوكهومل 

ث��م��ان��ي��ة �أم���اك���ن يف ���ش��اح��ي��ة ن��ور���ش��ب��ورج. وقال 
�إىل   20 من  مكونة  جمموعة  ر�أو�  �إنهم  �شهود 
�ملنطقة وق��ت �حل��ر�ئ��ق لكن مل  50 �شخ�شا يف 

يعتقل �أحد.
�أ�شكال  م����ن  ب�����ش��ك��ل  �لأم�������ر  ي��ت��ع��ل��ق  و�أ������ش�����اف 
�ل�شطر�بات �لجتماعية. �إنه نوع من �لر�شائل 
�شد �ملجتمع لكننا ل نعرف فحوى هذه �لر�شالة 

على وجه �لتحديد. 
�شاحية  يف  ���ش��ي��ار�ت  �أح��رق��ت  �آب  �أغ�شط�س  ويف 
يف  للبطالة  م��ع��دل  �أك���ر  ي��وج��د  ح��ي��ث  رينكبي 
كانت  �إن  ن��ع��رف  ل  رو���ش��ف��ال  وق���ال  �شتوكهومل 
�ق���رت�ب  بحقيقة  �أو  ب��ذل��ك  ع��الق��ة  �أي  ه��ن��اك 

�لنتخابات. 
�حلزب  �أن  �إىل  �ل������ر�أي  ����ش��ت��ط��الع��ات  وت�����ش��ري 

للهجرة  �مل��ن��اه�����س  �ل�����ش��وي��دي  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
�لأ����ش���و�ت يف  م��ن  �مل��ئ��ة  10 يف  بن�شبة  ���ش��ي��ف��وز 
�لنتخابات �ملقررة يوم 14 �شبتمر �أيلول وقد 
�لناخبني عن  ت�شاوؤل  مع  نتائجه  �أف�شل  يحقق 

تكلفة �شيا�شة �لباب �ملفتوح �أمام �لالجئني.
ر�ينفيلدت  ف��ري��دري��ك  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  وو���ش��ع 
�ملنتمي لتيار ميني �لو�شط ق�شية �لهجرة على 
يف  �ألقاها  كلمة  خ��الل  �ل�شيا�شية  �جندته  ر�أ���س 
يتزعمه  �لذي  و�لإئتالف �حلاكم  �أغ�شط�س-�آب 

ر�ينفيلدت مهدد بالهزمية.
�ل���ف���اري���ن من  م�������ش���اع���دة  �أه���م���ي���ة  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�ل�شر�عات مثل �ل�شر�ع يف �شوريا ولكنه قال �إن 
جمال  ت��دع  لن  �للجوء  طالبي  ��شتقبال  تكلفة 
�ملد�ر�س وفر�س  زي��ادة �لنفاق على  �أم��ام  كبري� 

اإحراق �سيارات يف �ستوكهومل قبيل النتخابات 

مقدي�سو حتذر من هجمات انتقامية حلركة ال�سباب

•• وا�صنطن-بغداد-اأ ف ب:

�ل�شبت  �م���������س  �ل������ع������ر�ق  رح������ب 
بار�ك  �لمريكي  �لرئي�س  بخطة 
�وب���ام���ا ل��ت�����ش��ك��ي��ل �ئ���ت���الف دويل 
د�ع�س  لتنظيم  للت�شدي  و����ش��ع 
م��ع��ت��ر� �ن��ه��ا ت��وج��ه ر���ش��ال��ة دعم 
ملقاتلي  ت�شديها  يف  لبغد�د  قوية 

�لتنظيم �ملتطرف.
ورح�����ب ه��و���ش��ي��ار زي����ب����اري وزي���ر 
�وباما  �لعر�قي بخطة  �خلارجية 
وق���ال ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ننا 
م�شيفا  �خل���ط���ة  ب���ه���ذه  ن���رح���ب 
�شركاءها  م����ر�ر�  دع���ت  ب���الده  �ن 
�مل�شاعدة  ل���ت���ق���دمي  �ل����دول����ي����ني 
و�لدعم لها لن هذ� �لتهديد بالغ 
�خلطورة ... لي�س ل�شعب �لعر�ق 
لوروب����ا  ب��ل  فح�شب  �مل��ن��ط��ق��ة  �و 

و�مريكا و�حللف �لطل�شي .
و��شاف �نها معركتنا يف �لنهاية.. 
فقدر�تنا  دع��م،  �ىل  بحاجة  لكننا 
حم����������دودة ون����ح����ن ن����ح����ت����اج �ىل 
�لقدر�ت  ه���ذه  لتعزيز  �مل�����ش��اع��دة 
�ر�شال  وتابع ل �حد يتحدث عن 
�ملرحلة،  ه�����ذه  يف  ب���ري���ة  ق������و�ت 
هناك دعوة لدعم جوي وتكتيكي 
وت�����ش��ل��ي��ح �ل����ق����و�ت �ل���ري���ة مثل 
)�لب�شمركة(  �لك�����ر�د  �مل��ق��ات��ل��ني 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة و�ي�شا  وق����و�ت �لم���ن 
��شتخبار�تية  معلومات  لتامني 

و��شتطالعية .
يف  �ل��ق��ي�����������ادي  �ش������دد  ب��������������������دوره، 
�ل���ق���ان���ون موفق  �ئ���ت���الف دول�����ة 
�ل��رب��ي��ع��ي ع��ل��ى ���ش��رورة �ن تعمل 
�أمنية  جلنة  ت�شكيل  على  ب��غ��د�د 
و�����ش���ن���ط���ن وحلف  م����ع  م��و���ش��ع��ة 

�لأمن وحمارب����ة  لتعزي������ز  �لناتو 
و�ل�شرق  �ل�����ع�����ر�ق  يف  �لره���������اب 

�لو�شط.
م�شت�شار  وه����و  �ل��رب��ي��ع��ي  وق�����ال 
�ل�شابق  �لعر�قي  �لقومي  �لم��ن 
ب���ات ل��ز�م��ا ع��ل��ى ب��غ��د�د �ن ت�شرع 
مو�شعة  �م��ن��ي��ة  جل��ن��ة  ت�شكيل  يف 
م��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�جل��ه��ات �ملعنية 
مع  �مل��ع��ل��وم��ات  وت��ب��ادل  للتن�شيق 
و��شنطن  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة 
وكذلك حلف �لناتو و�لدول �لتي 
�لتحالف  يف  �ن�����ش��م��ام��ه��ا  �أع��ل��ن��ت 
د�ع�س  وتنظيم  �لإره���اب  ملحاربة 

يف �لعر�ق .
�لتفاقية  �ن  �ل��رب��ي��ع��ي  و�أ����ش���اف 
لأ�شباب عديدة  تفعل  �لمنية مل 

�شحافيني  �م����ام  ه����ارف  وق���ال���ت 
�ليه  ن�شعى  عما  نتحدث  عندما 
يكون  �ن  ن��ري��د  ل  ن��ح��ن  �ل���ي���وم، 
باي �شكل من �ل�شكال م�شابها ملا 
حدث �لعام 2003 خالل �جتياح 
�لعر�ق . و��شافت لن ن�شتند �ىل 

ذلك �لنموذج �بد� .
بار�ك  �لم��ريك��ي  �لرئي�س  وك���ان 
�وب�����ام�����ا �ع�������رب ع�����ن ث���ق���ت���ه ب���ان 
�مل�شوؤول  �ملتطرف  د�ع�س  تنظيم 
�لعر�ق  يف  فظاع�����ات  �رت��ك��اب  عن 
و����ش���وري���ا ���ش��ي��ه��زم، م��وؤك��������������د� �ن 
�ش����ي�شكل  و����ش��ع��ا  دول��ي��ا  �ئ��ت��الف��ا 
ب���ع���د يومني  وذل������ك  مل���و�ج���ه���ت���ه، 
ق��م��������ة �حللف  �مل���ح���ادث���ات يف  م���ن 

�لطل�شي يف ويلز.

تبد�أ  �ن  �ملقبلة  �حل��ك��وم��ة  وع��ل��ى 
يف  ت�شكيلها  ���ش��اع��ات  �أوىل  م��ن��ذ 
�ل���ع���الق���ة مع  �ل���ن���ظ���ر يف  �إع��������ادة 
�لوليات �ملتحدة �لمريكية فيما 
و�إيجاد  �لم��ن��ي  �ل��ت��ع��اون  يخ�س 
�لطرفني  مت��ك��ن  ر�شينة  ق��اع��دة 
�لأمنية  �لت��ف��اق��ي��ة  ت��ع��زي��ز  م���ن 

وحماربة �لإرهاب .
هذ� و�علنت �ملتحدثة با�شم وز�رة 
�خلارجية �لمريكية ماري هارف 
�ن �لئتالف �لدويل �لذي حتاول 
ل  د�ع�����س  �شد  ت�شكيله  و��شنطن 
�لذي  �لتحالف  �ىل  ب�شلة  مي��ت 
�لعام  �ل����ع����ر�ق  لج���ت���ي���اح  ق����ادت����ه 
2003 و�لذي تعر�س لنتقاد�ت 

�شديدة.

وق����ال �وب���ام���ا �لم����ر ل��ن يح�شل 
نتقدم  لكننا  و�شحاها  ليلة  ب��ني 
�شن�شعف  �ل�شحيح.  �لجت���اه  يف 
�شنق�شي  �ل��ن��ه��اي��ة  ويف  �لتنظيم 
ع���ل���ي���ه وك�������ان وزي�������ر �خل���ارج���ي���ة 
تر��س مع  �لمريكي جون كريي 
بريطانيا �جتماعا وز�ريا مب�شاركة 
������ش����رت�ل����ي����ا وك����ن����دي����ا ودمن�������ارك 
وفرن�شا و�ملانيا و�يطاليا وبولند� 
مع  �مل�شالة  يف  للتباحث  وت��رك��ي��ا 
�م��ريك��ي��ني حذرو�  م�����ش��وؤول��ني  �ن 
م���ن �ع���ت���ب���ار ه����ذه �ل����دول����ة ن���و�ة 

لالئتالف .
و�ع����ل����ن ك�����ريي ووزي��������ر �ل����دف����اع 
بيان  يف  هيغل  ت�شاك  �لريطاين 
�ن�����ه جرت  �لج����ت����م����اع  خ����ت����ام  يف 
حكومة  م�شاعدة  �شبل  مناق�شة 
ج���دي���دة يف �ل����ع����ر�ق م���ع���دد� من 
�لدعم  تقدمي  �لو�شائل  هذه  بني 
�لع�شكري للحكومة ووقف تدفق 
و�لتحرك  �لج����ان����ب  �مل���ق���ات���ل���ني 
ملو�جهة متويل �لتنظيم �لرهابي 
وم��ع��اجل��ة �لزم������ة �لن�����ش��ان��ي��ة و 
�يديولوجية  ع��ن  �ل�شرعية  ن��زع 

�لتنظيم .
وتوجه كريي �ىل �ل�شرق �لو�شط 
يف حماولة لقناع دول يف �ملنطقة 
يف  �لئ�����ت�����الف  �ىل  ل���الن�������ش���م���ام 
�لتعاون  جمل�س  دول  تعقد  ح��ني 
�ل�شعودية  يف  �جتماعا  �خلليجي 
وقالت هارف بر�ينا �ن كل �لدول 
على �ختالفها يجب �ن تعمل معا 
م��ن �ج���ل ����ش��ع��اف �ل��ت��ن��ظ��ي��م ويف 
و��شافت  عليه  �لق�شاء  �لنهاية 
�لمر ل يتعلق بائتالف �مريكي 

بل بتحالف دويل .

بغداد ترحب بخطة اأوباما للت�شدي للتنظيم الإرهابي

وا�سنطن: الئتالف �سد داع�ض ل يقارن باجتياح العراق

رو�سيا تعيد فتح قاعدة يف القطب ال�سمايل
•• مو�صكو-اأ ف ب:

قاعدة  �ىل  وم��ع��د�ت  �ف���ر�د�  حتمل  �شفن  ب�شت  �م�����س  �لرو�شية  �ل�شلطات  بعثت 
�ل�شمايل لعادة فتحها بهدف  �لقطب  �ل�شوفياتي يف  ع�شكرية من عهد �لحتاد 
وتعزز  �لرو�شية.  �لن��ب��اء  وك���الت  ذك��رت  م��ا  بح�شب  �ملنطقة،  يف  وج��وده��ا  تعزيز 
توؤكد  ح��ني  يف  بالنفط،  �لغني  �ل�شمايل  �لقطب  يف  �لع�شكري  وج��وده��ا  مو�شكو 
�ملنطقة  لتلك  �لطبيعية  �مل��و�رد  و�ل��روج �حقيتها يف  بينها كند�  �خ��رى من  دول 
و�لعام �ملا�شي �مر �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني �جلي�س بالعودة �ىل �لقاعدة 
�ملهجورة  �جلديدة  �ل�شيبريية  �جلزر  من  �ل�شمايل  �لطرف  �ق�شى  على  �لو�قعة 
�لع�شكرية  �ملنطقة  با�شم  �ملتحدث  �شريغا  ف���ادمي  و���ش��رح   .1993 �ل��ع��ام  منذ 
�لغربية لوكالة �يتار-تا�س لالنباء �ل�شبت توجه ��شطول من �شت �شفن من ميناء 

�شيفريومور�شك يف �شمال رو�شيا و�شرت�فق �ل�شفن �لعديد من كا�شحات �جلليد.

•• مقدي�صو-اأ ف ب:

ح����ذرت �حل��ك��وم��ة �ل�����ش��وم��ال��ي��ة �م�����س م���ن م��وج��ة من 
�ل�شباب  ح��رك��ة  ت�شنها  ق��د  �ل��ت��ي  �لنتقامية  �لهجمات 
�ل�شومالية بعد تاكد مقتل زعيمها �حمد عبدي غود�ن 
مطلع �ل�شبوع بغارة جوية �مريكية كما عر�س رئي�س 
�لقاء  �ل�شباب  حركة  على  حممود  �شيخ  ح�شن  �ل��ب��الد 
�حلكومية  �ل��ق��و�ت  �ن  م��وؤك��د�  �لعفو،  وق��ب��ول  �ل�شلحة 
وق�����و�ت �لحت�����اد �لف���ري���ق���ي )�م�����ش��ي��وم( ت��و���ش��ك على 
�نه  �لبنتاغون  �كد  و�جلمعة  مناطقهم  على  �ل�شيطرة 
�حمد  �ل�شومالية  �ل�شباب  حلركة  �لعلى  �لزعيم  قتل 
�لمريكي  �جلي�س  �شنها  جوية  غ��ارة  يف  غ���ود�ن  عبدي 
�لثنني موجها بذلك �شربة قا�شية للتنظيم �لرهابي 
�لذي ين�شط يف �شرق �فريقيا. ومل ي�شدر رد فعل فوري 
تاكيد  �ل�شبوع  ط��و�ل  رف�شت  �لتي  �ل�شباب  حركة  من 

ب�شان مقتل غ��ود�ن و�شرح وزي��ر �لمن  �و نفي �لنباء 
�شحافيني  �مام  �ريغ  �حمد  خليف  �ل�شومايل  �لقومي 
�ن �لوكالت �لمنية ح�شلت على معلومات ت�شري �ىل �ن 
حركة �ل�شباب تخطط ل�شن هجمات يائ�شة �شد من�شات 
�حلكومية  �ملباين  من  وغريها  تعليمية  ومر�كز  طبية 
و��شاف �ريغ �ن  �لقو�ت �لمنية م�شتعدة ل�شد �لهجمات 
وندعو �ل�شكان �ىل م�شاعدة قو�ت �لمن ملو�جهة �عمال 
�ل�شومايل  �ل�����ش��ع��ب  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  مهنئا   ، �ل��ع��ن��ف 
�ل�شباب. وغ��ود�ن �لذي ينتمي �ىل  مبقتل زعيم حركة 
ف�شيل ��شحق من �ر�س �ل�شومال )�شمال( و�لذي تلقى 
يف  �ل�شلحة  ��شتخد�م  على  ت��درب  باك�شتان،  يف  درو���ش��ه 
فانه  �ل��ك��ام��ري�ت،  ك���ان يتجنب  �ف��غ��ان�����ش��ت��ان. ويف ح��ني 
كان �حد �كر �ن�شار �جلهاد �لعاملي ت�شدد� �شد �ن�شار 
�علن  غ��ود�ن  وك��ان  �ل�شومالية  �لقومية  �يديولوجية 
�لتفجري�ت يف  2010 عن  م�شوؤوليته يف متوز-يوليو 
مدينة كامبال عا�شمة �وغند� و�لتي 
قتل فيها 74 �شخ�شا، و�علنت حركة 
يف  م�شوؤوليتها  ع��ن  ك��ذل��ك  �ل�����ش��ب��اب 
مذبحة  عن   2013 �يلول-�شبتمر 
م����رك����ز و�����ش����ت غ���ي���ت �ل����ت����ج����اري يف 
فيها  قتل  و�ل��ت��ي  �لكينية  �لعا�شمة 
67 ���ش��خ�����ش��ا ب��ع��د �رب���ع���ة �ي�����ام من 
�حل�شار. ويف و��شنطن قال �ملتحدث 
با�شم �لبيت �لبي�س جو�س �يرن�شت 
�ن مقتل غود�ن ميثل خ�شارة رمزية 
�لكيانات  لك���ر  ك��ب��رية  وع��م��ل��ي��ات��ي��ة 
و�ن   ، �فريقيا  يف  بالقاعدة  �ملرتبطة 
جاءت  مقتله  �ىل  �دت  �لتي  �لعملية 
بعد �شنو�ت من �لعمل �جلاد لجهزة 

�ل�شتخبار�ت و�جلي�س.

•• االأنبار-وكاالت:

�لعر�ق،  غربي  �لأن��ب��ار  حمافظة  جمل�س  رئي�س  �أع��ل��ن 
�لع�شائر  ت�شاندها  �جلي�س  ق���و�ت  �أن  ك��رح��وت،  �شباح 
��شتبكت مع عنا�شر بتنظيم د�ع�س يف مناطق متفرقة 
 18 مقتل  عن  �أ�شفر  مما  �ل�شبت،  �م�س  �ملحافظة  من 
من عنا�شر �لتنظيم. فيما قتل 4 مدنيني و�أ�شيب 10 
�لفلوجة  مدينة  على  �جلي�س  ل��ق��و�ت  بق�شف  �آخ���رون 
باملحافظة ذ�تها، بح�شب م�شدر طبي ��شتناد� ل�شهاد�ت 
�جلرحى. وقال كرحوت �إن قوة من �جلي�س ومب�شاندة 
عملية  �ل��ي��وم  ه��ذ�  �شباح  منذ  ب���د�أت  �لع�شائر  مقاتلي 
ع�شكرية على مو�قع تنظيم د�ع�س يف مناطق متفرقة 
�ل���رم���ادي )مركز  غ���رب  180كم  ق�����ش��اء ح��دي��ث��ة  م��ن 
فيها  ���ش��ارك  �لعملية  ه��ذه  �أن  �إىل  م�شري�   ، �ملحافظة( 
�وكار  لدك  و�لهاون  �ملدفعية  وقذ�ئف  �جلي�س  ط��ري�ن 
هذه �ملجاميع �مل�شلحة و�أ�شاف �أن هذه �لعملية �لع�شكرية 
م�شتمرة لغاية �لن )10:55 تغ ( ، مو�شحا �ن �لقو�ت 
3 عجالت  ودم���رت  �لإ�شالمية  �ل��دول��ة  م��ن   16 قتلت 

)مركبات( لهم حتمل �أ�شلحة م�شادة للطائر�ت .
�أن قوة من �جلي�س وبالتن�شيق مع لو�ء  وتابع كرحوت 
مدرع متكنت من ق�شف منزل ياأوي �ثنني من عنا�شر 

 40 �ل��ف��ل��وج��ة  �ل��ه��ي��ت��اوي��ني ج��ن��وب  د�ع�����س يف منطقة 
�أ�شفر عن  �لق�شف  �أن  �إىل  ، م�شري�  �ل��رم��ادي  �شرق  كم 
عليها  بالكامل  �ملنزل  �لثنني وتدمري  �مل�شلحني  مقتل 
وبح�شب كرحوت، فاإن �لقو�ت �لأمنية تو��شل تقدمها 
على �لأر�س بتحرير مناطق جديدة كانت �شابقا حتت 
�ل��دور �لكبري يف قتال  ، مرجعا  �شيطرة عنا�شر د�ع�س 
عنا�شر �لتنظيم �لإرهابي �إىل م�شاندة مقاتلي �لع�شائر 

للقو�ت �لأمنية يف حربها �شد هذ� �لتنظيم.
من جهة �أخرى، �أعلن �لناطق �لإعالمي با�شم م�شت�شفى 
��شتقبل  �مل�شت�شفى  �أن  �لعي�شاوي،  و�شام  �لعام  �لفلوجة 
�ليوم 4 جثث قتلى ملدنيني و10 جرحى �آخرين بينهم 4 
ن�شاء وطفلني نتيجة �لق�شف �لع�شو�ئي لقو�ت �جلي�س 
ب��ق��ذ�ئ��ف �ل��ه��اون و�مل��دف��ع��ي��ة ع��ل��ى م��ن��ازل��ه��م يف مناطق 
و�لندل�س  و�ل�شباط  و�جلمهورية  �لنزل  من  متفرقة 
وحي �لوحدة و�شط �لفلوجة و�ل�شهد�ء وجبيل جنوبا ، 
ح�شب �شهد�ت �جلرحى و�أ�شاف �لعي�شاوي �أن �جلرحى 
وحرجة  متو�شطة  و�إ�شاباتهم  �ل��الزم  �لعالج  يتلقون 
من  و�لعي�شاوي  كرحوت  ذك��ره  مما  �لتاأكد  يت�شّن  ومل 
تعليق  على  �حل�شول  يت�شّن  مل  كما  م�شتقلة،  م�شادر 
ر�شمي من �حلكومة �لعر�قية على �حلديث حول ق�شف 

�جلي�س على �لفلوجة.

مقتل 18 من داع�ض با�ستباكات يف الأنبار

مفتي البو�سنة يدعو داع�ض 
لالإفراج عن بريطاين

•• عوا�صم-وكاالت:

�لرهينة  ع��ن  �لف����ر�ج  على  د�ع�����س  تنظيم  �لبو�شنة  يف  �لك���ر  �ملفتي  ح�س 
�لريطاين ديفيد كاوثورن هينز بعد �ن هددت يف �شريط فيديو باعد�مه وقال 
�ملفتي ح�شني كفازوفيت�س يف بيان مبا �ن �حلياة مقد�شة بالن�شبة �ىل �مل�شلمني، 
�دعو �لذين يحتجزون ديفيد هينز �ىل �لتخلي عن تهديد�تهم و�لفر�ج عنه 
ب��دون �شروط كي يعود �ىل عائلته و��شاف �ن ديفيد هينز هو رجل خ�ش�س 
�مل�شلمون يف  بينهم  �لعامل ومن  �ملعدمني يف  مل�شاعدة  ق�شما كبري� من حياته 

�لبو�شنة و�لهر�شك بعد �حلرب �لطائفية 95-1992.
2013 يف �شوريا، يف �شريط  �ذ�ر-مار�س  وظهر ديفيد هينز �لذي خطف يف 
فيديو بثه �لثالثاء تنظيم �لدولة �ل�شالمية يظهر فيه قطع ر��س �ل�شحايف 
�لمريكي �شتيفن �شوتلوف، مهدد� بقتله وكان �لتنظيم �ملتطرف ن�شر �لت�شجيل 

موؤخر� على �لنرتنت و�كدت و��شنطن �شحته مما �ثار ��شتنكار� دوليا.
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عربي ودويل

�آل  عبد�لعزيز  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  بحث 
�م�س  �ل�شعودية يف ق�شره بجدة م�شاء  �لعربية  �ململكة  �شعود عاهل 
�لبحرين  مملكة  ملك  خليفة  �آل  عي�شى  بن  حمد  �مللك  جاللة  مع 
و�لعربية  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ل�����ش��اح��ات  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �لأح�����د�ث  جم��م��ل 
�لبناء  وكالة  وذك��رت  منها.  �ل�شقيقني  �لبلدين  وموقف  و�لدولية 
م�شرية  �إىل  تطرقت  �جلانبني  مباحثات  �ن    - و����س    - �ل�شعودية  
�لعمل �خلليجي �مل�شرتك و�آفاق �لتعاون بني �لبلدين و�شبل دعمها 
وتعزيزها مبا يخدم م�شالح �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني يف جميع 

�ملجالت. 

قال م�شدر كبري يف �لكوجنر�س �لأمريكي �إن �لرئي�س بار�ك �أوباما 
قلق  و�شط  �لثالثاء  ي��وم  للكوجنر�س  �لأرب��ع��ة  �لزعماء  مع  �شيلتقي 
متز�يد يف و��شنطن ب�شاأن تقدم تنظيم د�ع�س و�أردف �مل�شدر قائال 
بتوقيت جرينت�س.   19:15 �ل�شاعة  �شيعقد  �لجتماع  �إن  لرويرتز 
ويعود �لنو�ب �إىل و��شنطن يوم �لإثنني من عطلة �أغ�شط�س �آب �لتي 

��شتمرت خم�شة �أ�شابيع.
�ل�شيوخ  ملجل�س  �لدميقر�طي  �لزعيم  ريد  هاري  �لجتماع  و�شي�شم 
�إىل جون  بال�شافة  �ملجل�س  وميت�س مكونيل زعيم �جلمهوريني يف 
بوير رئي�س جمل�س �لنو�ب ونان�شي بيلو�شي زعيمة �لدميقر�طيني 
�لإجتماع ولكن  �شيتناوله  �لنقاب عما  يك�شف  �لنو�ب. ومل  مبجل�س 
�لتهديد �لذي ي�شكله تنظيم د�ع�س ودعا  �أن يركز على  �ملتوقع  من 
لتعقب  بالتف�شيل خططه  ي�شرح  �أن  �إىل  �أوباما  ن��و�ب من �حلزبني 
هذ� �لتنظيم بعد قيامه بال�شيطرة على م�شاحات من �لعر�ق و�شوريا 
وبثه �شريطني م�شورين لذبح �شحفيني �أمريكيني . و�نتقد �لبع�س 
�لكوجنر�س  م��ن  لكل  ��شرت�تيجية  تقدمي  ع��ن  لتقاع�شه  �لرئي�س 
و�لر�أي �لعام �لأمريكي وقال �أوباما خالل �إجتماع قمة حللف �شمال 
عمل  يف  �ملتحدة  للوليات  لالن�شمام  م�شتعد  �حللف  �إن  �لأطل�شي 
ع�شكري لدحر مقاتلي د�ع�س يف �لعر�ق كما تعهد بالق�شاء على قادة 

هذ� �لتنظيم �لذي قال �إنه ميثل تهديد� رئي�شيا للغرب.

�شدق �لرملان �لرتكي �م�س على ت�شكيلة �حلكومة �جلديدة برئا�شة 
رئي�س �لوزر�ء �حمد د�ود �أوغلو و�أعلنت �حلكومة �لأ�شبوع �ملا�شي مع 
بقاء �لفريق �لأ�شا�شي �مل�شوؤول عن �إد�رة �لقت�شاد يف ت�شكيلة �عترت 
موؤ�شر� على ��شتمر�ر هيمنة رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق و�لرئي�س �حلايل 

رجب طيب �ردوغان.
و�شوت �لرملان مبو�فقة 306 نو�ب على ت�شكيلة �حلكومة ورف�شها 
133 نائبا. ويحتل حزب �لعد�لة و�لتنمية �حلاكم 312 مقعد� من 
بني 536 مقعد� يف �لرملان لذ� يعتر �لت�شويت على منح �حلكومة 
�لثقة من �ل�شكليات. وقال د�ود �أوغلو يف كلمة بعد �لت�شويت نريد 
من  �لبناء  �لنقد  ك��ل  �لعتبار  يف  �لو�شع  م��ع  ب��الدن��ا  م�شتقبل  بناء 
�لأحز�ب �ملعار�شة و�أكد �أهمية �لتحول �إىل �لدميقر�طية و�ل�شيا�شة 

�خلارجية �لن�شطة و��شتمر�ر �ل�شيا�شات �لقت�شادية �حلالية.

من  �لأفغانية مبقتل )86( م�شلحاً  �لد�خلية  بيان �شادر عن  �أف��اد 
ح��رك��ة ط��ال��ب��ان، وج���رح )62( �آخ��ري��ن خ���الل �ل�����ش��اع��ات �ل���� )24( 
�لأخرية، يف �شل�شلة عمليات �شنتها �لقو�ت �لأمنية، يف وليات بلخ ، و 

قندهار ، و ز�بول ، و هر�ت ، و باغدي�س ، و هلمند .
�لقب�س على )6( م�شلحني  �ألقت  �لأمن  �أنَّ عنا�شر  �لبيان  و�أو�شح 
من �حلركة، و�شادرت كميات كبرية من �لأ�شلحة، و�ملو�د �ملتفجرة، 
وليات  يف  �حل��رك��ة  زرعتها  نا�شفة،  )6(عبو�ت  تفكيك  ع��ن  ف�شاًل 
قندهار ، و جوزجان ، و هر�ت . جتدر �لإ�شارة �إىل �أنَّ �لقو�ت �لأمنية 
حركة  عنا�شر  �شد  �ل��ب��الد،  عموم  يف  و��شعة  حملة  ت�شنُّ  �لأفغانية 
طالبان، ومعاقلها ويف �ملقابل �أفادت حركة طالبان مبقتل عن�شرين 
من �ل�شرطة يف ناحية نيجر�ب ، �لتابعة لولية كابي�شا ، غرب �لبالد، 

وقتل �لعديد من �جلنود �لأفغان، و�لأجانب.

عوا�صم

جدة

اأنقرة

كابول

وا�سنطن

كوريا ال�سمالية تطلق
 �سواريخ قرب �سواحل اجلنوب

•• �صيول-وكاالت:

قال م�شوؤول يف هيئة �لأركان �مل�شرتكة يف كوريا �جلنوبية �إن كوريا �ل�شمالية �أطلقت 
�م�س ثالثة �شو�ريخ ق�شرية �ملدى قبالة �ل�شاحل �ل�شرقي لكوريا �جلنوبية، و�أ�شاف 
�شابط بهيئة �لأركان �مل�شرتكة �أن �ل�شو�ريخ �أطلقت قرب ميناء ون�شان على �حلدود 
�ل�شرقية بني �لبلدين، و�شقطت يف �لبحر بعدما قطعت م�شافة 210 كيلومرت�ت. 
ويعتقد �أن �ل�شو�ريخ �لتي �أطلقت �شو�ريخ تكتيكية جديدة تعمل بيونغ يانغ على 
�ختبارها يف �لأ�شابيع �لأخرية، ونقلت وكالة يونهاب عن م�شوؤول ع�شكري قوله �إنه 
بالنظر �إىل نوعها و�مل�شار �لذي قطعته فاإن �ل�شو�ريخ �لتي �أطلقت �ل�شبت هي من 
�لنوع نف�شه �لذي �أطلق يف 14 �أغ�شط�س-�آب �ملا�شي، ويف �لأول من �ل�شهر �جلاري. 
�شاروخا   111 �جل���اري  �ل��ع��ام  يف  �أطلقت  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �أن  �ل��وك��ال��ة  و�أ���ش��اف��ت 
�لأركان  �ل�شابط يف هيئة  و�أ�شاف  �إط��الق،  19 عملية  �ملدى يف  متو�شطا وق�شري 
�مل�شرتكة �لكورية �جلنوبية �أن �جلي�س يحافظ على يقظته لتحركات جي�س كوريا 
�ل�شمالية ، وذلك قبيل بدء �إحدى �أهم �لعطل �لر�شمية يف كوريا �جلنوبية. وعادة 
تطلق بيونغ يانغ �شو�ريخ وقذ�ئف يف ��شتعر��س للقوة �أو للتعبري عن غ�شبها من 
�شدرت  وقد  �ملتحدة.  و�لوليات  �جلنوبية  كوريا  بني  م�شرتكة  ع�شكرية  مناور�ت 
قر�ر�ت من �لأمم �ملتحدة حتظر على بيونغ يانغ �لقيام بعمليات �إطالق �شو�ريخ 
ت�شتخدم فيها �لتكنولوجيا �لبال�شتية، غري �أن كوريا �ل�شمالية حتدت هذه �لقر�ر�ت، 
وتعد عمليات �لإطالق دفاعا عن �لنف�س ورد� على مناور�ت ع�شكرية �أمريكية ويف 
�ل�شمالية  كوريا  من  مو�طنا  �شرتجع  �أنها  �جلنوبية  كوريا  �أعلنت  منف�شل،  �شياق 
دخل �أر��شيها بطريقة غري قانونية، وذلك يف �إطار ما يبدو مبادرة ت�شاحلية مع 
ذلك  توتر�ت منذ عقود، وقد طلب  �لعالقات معها  ت�شوب  �لتي  �ل�شمالية  جارتها 
�ملو�طن �لعي�س يف كوريا �جلنوبية ب�شبب �شعوبات معي�شية يالقيها يف بالده، غري 

�أن �شلطات �شول رف�شت �لطلب.

ال�سلطة تتهم اإ�سرائيل بتقوي�ض فر�ض ال�سالم

عائلة من عر�شال تت�شلم جثة ابنها املخطوف

الأ�سرى اللبنانيون يرتقبون م�سريهم بني مهلة واأخرى
على  و�لدميوغر�فيا  باجلغر�فيا 
تد�عيات  ل��ك��ن  �ل�����ش��وري��ة،  �لأزم�����ة 
 2 �ن����دل����ع����ت يف  �ل�����ت�����ي  �مل������ع������ارك 
 5 و��شتمرت  �ملا�شي  �أغ�شط�س-�آب 
�لأبرز  �مل��ل��ف  ز�ل���ت ت�شكل  م��ا  �أي���ام 
�ل�شيا�شية و�لأمنية  على �ل�شاحات 
 28 بقاء  م��ع  لبنان  يف  و�ل�شعبية 
�لأمن  وق��وى  من عنا�شر �جلي�س 
�ل���د�خ���ل���ي )����ش���رط���ة( �أ����ش���رى بيد 
يف  د�ع�����س  وتنظيم  �لن�شرة  جبهة 
�ملحاذية  �ل�شورية  �لقلمون  ج��رود 

للحدود �للبنانية.
ويف حني بد� �أن �حلكومة �للبنانية 
ت��ت��ع��ام��ل ب���اإب���ط���اء م���ع ه����ذ� �مللف 
�لأ�شري  �إع�������د�م  ���ش��ك��ل  �ل�������ش���ائ���ك، 
علي  �للبناين  �جلي�س  يف  �لرقيب 
�ل�شيد ذبحا على يد د�ع�س �شدمة 
للر�أي �لعام �للبناين عامة و�أهايل 
�لذين  خ���ا����س  ب�����ش��ك��ل  �لأ������ش�����رى 
مقاطع  ب���ج���ان���ب  ذل������ك،  ح���ف���زه���م 
وهم  �لأ���ش��رى  فيها  يظهر  فيديو 
بالتحرك  �أه���ال���ي���ه���م  ي���ط���ال���ب���ون 
�لذبح،  م�����ش��ريه��م  ي��ك��ون  ح��ت��ى ل 
�ل�����ش��و�رع وقطع  �إىل  �ل��ن��زول  على 
�شرقا  �لبقاع  يف  �لطرقاتاحليوية 
�إىل قلب  وطر�بل�س �شمال و�شول 
�ل��ع��ا���ش��م��ة ب������ريوت ب���ال���ق���رب من 

�أكر من 40 عن�شر�ً من �جلي�س 
وقوى �لأمن �لد�خلي )�ل�شرطة(، 
بثها  �لتي  �لفيديو  مقاطع  ح�شب 
وت�شريحات  لالأ�شرى  �لتنظيمان 
يتناق�س  �أن  لقياديني فيهما، قبل 
بعد   28 �إىل  حالياً  وي�شل  �لعدد 
�لإفر�ج على 13 منهم وذبح �آخر.

�جل��ي�����س، يف ح���ني وق���ع ع���دد �آخر 
�لأمن  وق��وى  من عنا�شر �جلي�س 
�ملجموعات  ق��ب�����ش��ة  يف  �ل���د�خ���ل���ي 
�لإجمايل  �ل���ع���دد  وب��ل��غ  �مل�����ش��ل��ح��ة 
لالأ�شرى �للبنانيني لدى تنظيمي 
�لدولة �لإ�شالمية و جبهة �لن�شرة 
عقب وقف �إطالق �لنار يف عر�شال، 

�ل�شر�ي �حلكومي. �آخر �لتحركات 
غا�شب؛  تهكمي  منحى  يف  ج��اءت 
حيث �أطلق �لأهايل مبادرة تطلب 
م��ن ق��ائ��د �جل��ي�����س �ل��ل��ب��ن��اين جان 
ق��ه��وج��ي �ع��ت��ق��ال ج��م��ي��ع �ل�����وزر�ء 
كان  �إذ�  ب��اب��ن��ائ��ه��م؛  وم��ب��ادل��ت��ه��م 
تنفيذ مطالب �خلاطفني مببادلة 
ل  �إ���ش��الم��ي��ني  ب�شجناء  �ل��ع�����ش��اك��ر 

يحفظ هيبة �لدولة.
متمثلة  �ل��ر�ه��ن��ة  �ل�����ش��ورة  وتبقى 
م�شريهم  ي���رتق���ب���ون  �أ�����ش����رى  يف 
مينحها  و�أخ�������������رى  م���ه���ل���ة  ب������ني 
�للبنانية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  �خل��اط��ف��ون 
من �أجل تنفيذ مطالبهم، و�أهايل 
ب��اأي ثمن؛  �لأزم���ة  بحل  يطالبون 
�لأمر �لذي ي�شكل �شغطا متز�يد� 
معارك  و�ندلعت   . �حلكومة  على 
عنيفة يف 2 �أغ�شط�س-�آب �جلاري، 
يف ب��ل��دة ع��ر���ش��ال وحم��ي��ط��ه��ا بني 
وجمموعات  �ل���ل���ب���ن���اين  �جل���ي�������س 
م�شلحة قادمة من �شوريا و�شفها 
�لإرهابيني  ب���  ل��ه  ب��ي��ان  يف  �جلي�س 
و�لتكفرييني ، على خلفية توقيف 
�أحمد  ع���م���اد  �ل���ل���ب���ن���اين  �جل���ي�������س 
�جل��م��ع��ة، ق��ائ��د ل����و�ء ي��دع��ى فجر 
�إنه  قالت م�شادر  �ل��ذي   ، �لإ�شالم 
�ل�شالمية  �ل���دول���ة  تنظيم  ب��اي��ع 

قبل فرتة.
و�����ش���ت���م���رت م����ع����ارك ع���ر����ش���ال 5 
وج��رح عدد  �إىل مقتل  و�أدت  �أي���ام، 
غ���ري م���ع���روف م���ن �مل�����ش��ل��ح��ني يف 
ح��ني قتل م��ا ل يقل ع��ن 17 من 
وجرح  �ل��ل��ب��ن��اين  �جل��ي�����س  عنا�شر 
�إح�شائيات  بح�شب  �آخ��ري��ن،   86

•• الغو�س-اأ ف ب:

يدفع �مل�شيحيون يف نيجرييا ثمنا 
حر�م  بوكو  حركة  لتمرد  باهظا 
�ل �ن �لنز�ع لي�س موجها �شدهم 
حتديد� ولو �ن �ملتمردين ي�شعون 
بخالفة  ي�����ش��م��ى  م���ا  �ق���ام���ة  �ىل 
��شالمية يف �ملنطقة ومنذ ��شابيع 

ع����دة �����ش���ت���وىل �مل���ت�������ش���ددون على 
�ج�����ز�ء ك��ام��ل��ة م���ن �لر������ش����ي يف 
ين�شطون  �لتي  �لثالث  �ل��ولي��ات 
ف���ي���ه���ا وغ���ال���ب���ي���ة ����ش���ك���ان���ه���ا من 
بورنو  معقلهم  وت�شكل  �مل�شلمني 
وي��وب��ي و�د�م�����او�، و����ش��ار �ل�شهود 
�لقلية  بحق  �رتكبت  فظائع  �ىل 

�مل�شيحية �لكبرية فيها.

�وبا�شوجي  غ��ي��دي��ون  �لب  وق���ال 
�مل������ت������ح������دث ب�����ا������ش�����م �ب����ر�����ش����ي����ة 
م��اي��دوغ��وري ك��رى م��دن بورنو 
م�شيحيون  رج��������ال  ق���ت���ل  ل���ق���د 
وق���ط���ع���ت روؤو������ش�����ه�����م، و�رغ����م����ت 
ن�����ش��اء ع��ل��ى �ع��ت��ن��اق �ل���ش��الم ومت 
يف   ، �ره���اب���ي���ني  �ىل  ت���زوي���ج���ه���ن 
�مل�شيحية  �لغالبية  ذ�ت  ماد�غايل 

�ل��ت��ي �شيطرت  �د�م�����او�  يف ولي���ة 
�ب- �و�خ���ر  بوكو ح��ر�م يف  عليها 

�غ�شط�س.
و�����ش����ه����ادة �ل���ك���اه���ن ت�������ش���اف �ىل 
��شر�م  ت�شري �ىل  �خ��رى  �شهاد�ت 
�لكنائ�س  من  كبري  ع��دد  يف  �لنار 
�مل�شيحية  �مل���ب���اين  �و  و�مل����د�ر�����س 
خ�������الل ه����ج����م����ات و�ع�������ت�������د�ء�ت 
للحركة يف �ل�شنو�ت �لخرية ويف 
ت�ش�������جيل فيدي������و مت بثه يف �ب-
�غ�شط�س، �علن زعيم حركة بوكو 
ح���ر�م �ب���و ب��ك��ر ���ش��ي��ك��او �ن���ه يعلن 
مدينة  يف  �ل���ش��الم��ي��ة  �خل��الف��ة 
مقاتلوه  عليها  �شيطر  �لتي  غوز� 
يف ولية بورن�����و ما �ث������ار خماوف 
م���ن جت����دد �ع���م���ال �ل��ع��ن��ف �شد 

�مل�شيحيني.
ويقول ��شقف مايدوغوري �وليفر 
د�����س يف ل��ق��اء م��ع وك��ال��ة فر�ن�س 
و�مل�شلمون  �مل�����ش��ي��ح��ي��ون  ب���ر����س 
���ش��ح��اي��ا ل��ل��ن��ز�ع ع��ل��ى ح��د �شو�ء، 
لن �ل��ق��ن��ب��ل��ة ع��ن��دم��ا ت��ن��ف��ج��ر ل 
مت��ي��ز ب���ني �ل��ن��ا���س وت�����د�رك لكن 
ن���رى  �ل���ه���ج���م���ات �لخ����������رية،  يف 
بو�شوح �ن �مل�شيحيني هم �لكر 
�شامل  ن���زوح  �ىل  و����ش��ار  تعر�شا 
�لتي  �مل��ن��اط��ق  م���ن  للم�شيحيني 
�ل��ن��ز�ع م��ع ه��روب �كر  يطاولها 

من 90 �لف كاثوليكي .

ق�سة ناٍج من مذبحة ارتكبها داع�ضمريكل تتعهد مبحاربة معاداة ال�سامية 
•• الديوانية -رويرتز:

يروي جندي عر�قي ق�شة جناته من مذبحة �رتكبها تنظيم د�ع�س ر�ح �شحيتها نحو 800 جندي 
حقق مقاتلو �لتنظيم �لإرهابي معهم على عجل بعد تق�شيمهم ملجموعات ت�شم كل منها ع�شرة جنود 

ثم �عدموهم بالر�شا�س.
وحتدث حممد حمود )24 عاما( �إىل رويرتز من بلدته يف �لديو�نية وقال �نه جنا بعدما �دعى �إنه 
بدوي �شني ويف �أ�شو� مذبحة معروفة منذ �شن تنظيم د�ع�س حربه يف �لعر�ق �حتجز �ملقاتلون حمود 

11 يوما يف يونيو حزير�ن وعا�س ليقدم �شهادته عن عمليات �لقتل �ملمنهجة.
�أنباء تقدم مقاتلي  �ل�شا�شي حديثا وحني وردت  �نهو� تدريبهم  1500 جندي  وكان حمود �شمن 

�لتنظيم مت �إر�شال �ملجندين �إىل قاعدة �شبايكر قرب مدينة تكريت.
ويتحدث حمود ب�شعوبة ب�شبب �ل�شرب �لذي تعر�س له ويك�شف �لنقاب عن �خليانة �لتي تعر�س لها 
من قادته يف قاعدة �شبايكر �لذين وعدو� �ملجندين �مثاله بخروج �آمن بعد ��شتيالء تنظيم د�ع�س 

على تكريت ولكن �قتادوهم �إىل حتفهم.

متوز  يوليو  ويف  غ��زة.  قطاع  يف  )حما�س(  �ل�شالمية  �ملقاومة  حركة  مع 
�ألقيت قنابل حارقة على معبد يهودي مبدينة فوبرتال �لغربية وتعر�س 
رجل يرتدي قلن�شوة لل�شرب يف �شارع برلني. وقالت مريكل دون �ل�شارة 
هو  ما  كل  �شخ�شيا  �شاأفعل  جديدة  �شيا�شات  �أي  ذكر  �أو  بعينها  وقائع  �إىل 
بو�شعي وكذلك حكومتي باأكملها كى ل يكون هناك مكان ملعاد�ة �ل�شامية 
�أملانيا منذ �حلرب  �ليهودية يف  �لثقافة  �أنه مت �حياء  و�أ�شافت  يف بالدنا.  
يف  ممكنا  كان  �ثر�ءها  ب��اأن  و�شعد�ء  فخورون  نحن  وقالت  �لثانية  �لعاملية 
�ل�شنو�ت �لأخرية وقالت مريكل �إنها تتمنى م�شاركة �أكر عدد ممكن من 
�لأملان يف م�شرية ينظمها �ملجل�س �ملركزي لليهود يف �أملانيا يوم 14 �شبتمر 
�أيلول عند بو�بة بر�ندنبورج يف برلني و�أ�شافت ع�شى �أن ي�شارك �أكر عدد 

ممكن لتو�شيح �أن كل من يعي�س هنا �شيحظى باحلماية.

•• برلني-رويرتز:

بو�شعها  �شتفعل كل ما  �إنها  �م�س  �أجنيال مريكل  �لأملانية  �مل�شت�شارة  قالت 
يف  وت�شاعد  هجمات  عن  تقارير  و�شط  �أملانيا  يف  �ل�شامية  معاد�ة  ملحاربة 

�مل�شاعر �ملناه�شة لإ�شر�ئيل منذ �لعدو�ن على غزة.
�ملوؤ�ش�شات  لأن  قلقها  عن  مريكل  �عربت  �لأ�شبوعية  �ل�شوتية  كلمتها  ويف 
م�شاركة  �إىل  ودع��ت  �ل�شرطة  حلماية  بحاجة  ز�ل��ت  ما  �أملانيا  يف  �ليهودية 
كثيفة يف م�شرية مناه�شة ملعاد�ة �ل�شامية يف برلني مطلع �لأ�شبوع �ملقبل 
وتعتزم �لقاء كلمة خاللها. ومعاد�ة �ل�شامية ق�شية تثري ح�شا�شية �شديدة 
يف �أملانيا ب�شبب �ملحرقة �لنازية و�نتقدت �ل�شلطات وو�شائل �لعالم ترديد 
هتافات �شد ��شر�ئيل و�ليهود يف م�شري�ت لالحتجاج على �شر�ع �إ�شر�ئيل 

امل�سيحيون يف نيجرييا عالقون يف احلرب 

كاملة �منية و�د�رية على �ملناطق 
�مل�شنفة )�أ( وهي عبارة عن �ملدن 
ومناطق )ب( �لتي يكون لل�شلطة 
فيما  عليها  فقط  �إد�ري���ة  �شيطرة 
للجانب  �لم���ن���ي���ة  �مل�������ش���وؤول���ي���ة 
�ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي وه�����ذه ع���ب���ارة عن 
�لتجمعات �ل�شكانية �لكبرية فيما 
كاملة  �شيطرة  ��شر�ئيل  ت�شيطر 
و�لتي  )ج(  �مل�شنفة  �ملناطق  على 
م�شاحة  م���ن  �مل���ئ���ة  يف   60 ت��ب��ل��غ 
�شكان  ي�شعى  و  �لغربية  �ل�شفة 
زي��ادة م�شاحة  �لدير�ت �ىل  قرية 
من  لقريتهم  �لهيكلي  �ملخطط 
 250 �ىل  ح��ال��ي��ا  دومن�����ا   130

دومنا.
�ل��ع��درة �ن �لر�����ش���ي �لتي  وق���ال 
�أنها  �لإ�شر�ئيلي  �جل��ان��ب  �أبلغنا 
دون   1997 �لعام  منذ  م�شادرة 
ي�شتخدمها  بذلك  �حد  يبلغنا  �أن 
وهناك  �ل����زر�ع����ة  يف  �مل���و�ط���ن���ون 
باأ�شجار  م��زروع��ة  منها  م�شاحات 

�لزيتون. 

•• رام اهلل-رويرتز:

ق����ال م�������ش���وؤول ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي رفيع 
�إ�شر�ئيل  ��شتمر�ر  م��ع  �إن��ه  �م�س 
من  �مل������زي������د  ع������ن  �لع�����������الن  يف 
ع��م��ل��ي��ات م�������ش���ادرة �لر������ش����ي يف 
ف��ان��ه��ا تدمر  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة 
ب���ذل���ك ك���ل ����ش���يء و�����ش���اف نبيل 
�لر�شمي  �مل���ت���ح���دث  ردي����ن����ة  �أب������و 
�أي  هناك  يعد  مل  �لرئا�شة  با�شم 
ف��ر���ش��ة )ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل�����ش��الم( مع 
�حلالية  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
و�شي�شبح ل مفر من �لتوجه �ىل 
جم��ل�����س �لم����ن و�لن�����ش��م��ام �ىل 
�ملنظمات �لدولية حلماية �لر�س 

�لفل�شطينية. 
رئي�س  �ل���ع���درة  و�أو�����ش����ح حم��م��د 
جم��ل�����س حم��ل��ي ق���ري���ة �ل���دي���ر�ت 
�ل�شفة  ج��ن��وب  يطا  ���ش��رق  �شمال 
قر�ر  بوجود  �نه فوجيء  �لغربية 
م�شادرة ملا يقرب من �ألفي دومن 
جزء منها ل�شكان قريته و�لباقي 

لقرى �خرى جماورة.
وقال يف �إت�شال هاتفي مع رويرتز 
ت��وج��ه��ن��ا �لأ����ش���ب���وع �مل���ا����ش���ي �إىل 
م�شتوطنة بيت �يل )مقر �لد�رة 
مو�فقة  على  للح�شول  �مل��دن��ي��ة( 
بتو�شيع �ملخطط �لهيكلي للقرية 

�لتي ي�شكنها 1100 مو�طن. 
و�أ�شاف يوجد يف �لقرية ما يقرب 
م���ن 270 م��ن��زل م���ا ي�����ش��ل �ىل 
مئة منها خارج �ملخطط �لهيكلي 
�حل����ايل وه���ن���اك �خ���ط���ار�ت هدم 
ق��ب��ل �شلطات  م���ن  م��ن��ه��ا  ع���دد  يف 

�لحتالل. 
�إىل  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون  وي���ح���ت���اج 
�لإ�شر�ئيلي  �جل���ان���ب  م���و�ف���ق���ة 
�لهيكلية  �ملخططات  تو�شيع  على 
لقر�هم �إذ� كانت �لر��شي تقع يف 
�إتفاق  �مل�شماة )ج( ح�شب  �ملنطقة 
�أو�شلو �لذي ق�شم �ل�شفة �لغربية 

�إىل ثالثة �ق�شام.
وب��ح�����ش��ب ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة يكون 
�شيطرة  �لفل�شطينية  لل�شلطة 

م�شادرة  �لإ�شر�ئيلية  �حل��ك��وم��ة 
�لأر�������ش�����ي  م����ن  دومن   4000
�ل��و�ق��ع��ة ب��ني �خلليل وب��ي��ت حلم 
دولية  فعل  ردود  �ملا�شي  �لأ�شبوع 

و��شعة.

و�أ�����ش����اف �ن ه��ن��اك �ل��ع��دي��د من 
بهذه  �مل���ح���ي���ط���ة  �مل�������ش���ت���وط���ن���ات 
�ل���ه���دف  �أن  وي����ب����دو  �لأر��������ش������ي 
�ش����ق  ه��و  �مل�����ش��ادرة  عمليات  م��ن 
خلدم�����ة  �ل���ط���رق  م���ن  �مل��زي��������������������د 

�إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل�ش�توطنات  ه�����ذه 
تو�شيعها.

ومل يت�شن �حل�شول على تعقيب 
�ل�شر�ئيلية  �ل�شلطات  فوري من 
ع��ل��ى ق���ر�ر �مل�����ش��ادرة و�أث����ار قر�ر 

خرباء: ا�ستقالل ا�سكتلندا 
�سربة لربيطانيا النووية 

•• لندن-اأ ف ب:

يرى �خلر�ء �ن م�شتقبل �ململكة �ملتحدة كقوة نووية قد ي�شبح مهدد� يف 
حال ��شتقالل ��شكتلند� مت�شائلني عن �ملكانة �لتي ميكن �ن حتتلها بريطانيا 
عندها يف �شفوف �ملجتمع �لدويل �علن �حلزب �لقومي �ل�شكتلندي منذ 
�لن �نه يف حال فوز �لنعم يف �ل�شتفتاء على �ل�شتقالل �ملقرر يف 18 �يلول-

�لربع من طر�ز  �لريطانية  �لنووية  �لغو��شات  ف�شيرتتب على  �شبتمر 
تر�يدنت �ن تغادر قاعدة فا�شلني )غرب ��شكتلند�( قبل عام 2020.

يقود  �ل���ذي  �شاملوند  �لك�س  �ل�شكتلندي  �لقومي  �حل���زب  رئي�س  وو���ش��ف 
�حلملة �ملطالبة بال�شتقالل هذه �لغو��شات بانها ��شاءة �ىل �حلد �لدنى 

لالخالق ب�شبب قوتها �لتدمريية �لالن�شانية و�لعمياء .
�ز�ء كلفة عملية نقل هذه  وي��رى بع�س �خل��ر�ء �ن بريطانيا قد ت�شطر 
�لغو��شات و�شعوبتها �ىل فتح نقا�س ب�شان �شرورة �متالك قوة ردع نووية 
و�كد جورج روبرت�شون �لمني �لعام �ل�شابق حللف �شمال �لطل�شي يف كلمة 
كثري�  �شي�شعد  �لم��ر  هذ�  �ن  و��شنطن  يف  �ملا�شي  ني�شان-�بريل  يف  �لقاها 
�لنووي  �ل�شالح  ن��زع  على  توقيعا  ي�شكل  ق��د  ذل��ك  �ن  معتر�  �ل�شر  ق��وى 

�لحادي ملا �شيتبقى من �ململكة �ملتحدة .
بني  �لريطانية  للبحرية  �ل�شابق  �لقائد  و���ش��ت  �لن  �ع��ت��ر  جانبه  م��ن 
�لمر  وه��ذ�  نووية.  قوة  كوننا  يقدرون  �لمريكيني  �ن  و2006   2002
د�خل �حللف  قلقا  �شيطرح م�شاكل معهم، ويثري  �لنووي(  �ل�شالح  )�ز�ل��ة 
�لطل�شي مت�شائال هل ميكن بعدها �ن نبقى ع�شو� د�ئما يف جمل�س �لمن؟ 
ل �دري حتى �لن توؤكد �حلكومة �لريطانية �نها مل تعد �ي خطة طارئة 
لجالء و�عادة متركز من�شاآت فا�شلني �لنووية وتلك �لقريبة من كولبورت 

)غرب( حيث ت�شلح �ل�شو�ريخ بالروؤو�س �لنووية.
مليار�ت  بثمانية  كلفتها  تقدر  حيث  مدمر  تاثري  �لعملية  لهذه  و�شيكون 
�ل�شنوية  �مليز�نية  تبلغ  حني  يف  ي��ورو(  مليار�ت  )ع�شرة  ��شرتليني  جنيه 
تخ�شع  ميز�نية  وه��ي  �لعام.  ه��ذ�  ��شرتليني  جنيه  مليار   33،5 للجي�س 

.% لجر�ء�ت تق�شف منذ �ربعة �عو�م مع خف�س بن�شبة 8 

•• بريوت-وكاالت:

�للبناين  �مل��و�ط��ن  ع��ائ��ل��ة  ت�شلمت 
عر�شال  ب���ل���دة  م���ن  غ������د�دة  ك���اي���د 
�حل���دودي���ة م��ع ���ش��وري��ا ج��ث��ة �بنها 
�ل��ذي قتل بعدما خطف يف �و�خر 
�ل��ب��ل��دة �لتي  �آب-�غ�����ش��ط�����س م���ن 
�جلي�س  ب���ني  م���و�ج���ه���ات  ���ش��ه��دت 
ما  بح�شب  وم�����ش��ل��ح��ني،  �ل��ل��ب��ن��اين 
و�لوكالة  ع��ر���ش��ال  يف  ���ش��ك��ان  ذك���ر 

�لوطنية لالعالم.
كايد  جثة  و�شلت  �لوكالة  وقالت 
�ن  بعد  بلدته عر�شال،  �ىل  غ��د�دة 
عر�شال  من  د�ع�س  تنظيم  خطفه 
�لعائلة  وت�شلمت  لحقا.  و�ع��دم��ه 
�جلثة وهي م�شابة بطلق ناري يف 

�لر�أ�س .
ت�����ز�ل  ل  وق�������ت  ه�������ذ� يف  وي�����ات�����ي 
بينها  م�������ش���ل���ح���ة  جم�����م�����وع�����ات 
د�ع�����س و ج��ب��ه��ة �ل��ن�����ش��رة حتتجز 
ح���������و�ىل ث�����الث�����ني ع���ن�������ش���ر� من 
�ل��ل��ب��ن��اين وق�����وى �لمن  �جل��ي�����س 
عر�شال  م����ن  خ���ط���ف���و�  �ل���د�خ���ل���ي 
مطلع  يف  وقعت  �لتي  �ملعركة  �ث��ر 
�آب-�غ���������ش����ط���������س. ه������ذ� وت���وق���ف 
ب��ل��دة عر�شال  �ل��ر���ش��ا���س يف  �أزي����ز 
�ملفتوحة  �حل����دودي����ة،  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
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 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ 2013/10/27 �ملودعة حتت رقم 200030  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم كوردي�س كوربوري�ش�ن

وعنو�نه 430 روت 22 ، بريدج و�تر ، نيو جري�شي ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

ق�شاطر طبية.
�لو�قعة بالفئة 10

و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمة RHYTHMFINDER باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ 2013/12/24 �ملودعة حتت رقم 203304  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم ثري �م كومبني

وعنو�نه ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

زنركية  م�شابك   ، بال�شتيكية  زينة  م�شابك   ، بال�شتيكية  حبلية  وحم���ازم  م�شابك   ، بال�شتيكية  ك��الب��ات 
بال�شتيكية ، مر�يا لال�شتعمال �ملنزيل ، مفكر�ت بال�شتيكية ، حامالت مفاتيح بال�شتيكية ، رفوف بال�شتيكية 

، كالبات بال�شتيكية لتعليق �ل�شور ، مر�بط غري معدنية.
�لو�قعة بالفئة 20

على  بي�شاوي  �إط��ار  د�خ��ل  �لإجنليزية  باللغة   Command كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة  و�شف 
ميينها ر�شم مميز ل�شهم متجه نحو �لأ�شفل فوقه خطني.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ 2013/08/25 �ملودعة حتت رقم 196831  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�أن���د ج��ون�����ش��ون ب���الز� ، ن��ي��و ب��رن��زوي��ك ، ن��ي��و ج��ري���ش��ي ، 08933 �ل���ولي���ات �ملتحدة  وع��ن��و�ن��ه و�ن ج��ون�����ش��ون 
�لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
م�شتح�شر�ت لعناية وتنظيف �لب�شرة و�ل�شعر.

�لو�قعة بالفئة 3
و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمتي PURE PROTECT باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ 2013/12/24 �ملودعة حتت رقم 203300  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية 2013/10/11
با�شم بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد

وعنو�نه جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2�آر 2بي جي ،   �ململكة �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، ولعات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.
�لو�قعة بالفئة 34

و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمة TASTELOK باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ 2013/05/01 �ملودعة حتت رقم 191037  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم ميدل �ي�شت نيوز منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه مبنى �م بي �شي  ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

، �أغطية �لر�أ�س ، مالب�س د�خلية م�شادة للعرق ، مر�ييل )مالب�س( ، باند�نات )مناديل للرقبة( ،  مالب�س ، لبا�س �لقدم 
مالب�س لل�شاطئ ، �أحذية لل�شاطئ ، �أحزمة )مالب�س( ، �أحذية عالية �ل�شاق ، �أحذية للريا�شة ، م�شد�ت لل�شدر ، قبعات ذو 
�طر�ف �مامية )�أغطية للر�أ�س( ، مالب�س للريا�شة ، مالب�س من �جللد و�جللد �ملُقّلد ، معاطف ، ياقات )مالب�س( ، مباذل 
، كعوب  �أربطة للر�أ�س )مالب�س(   ، ، قبعات  ، قفاز�ت )مالب�س(  ، طماقات  �أغطية لالأذنني )مالب�س( ، مالب�س غردين   ،
لالأحذية و�جلو�رب ، بر�ن�س )مالب�س( ، مالب�س حمبوكة ، نعال د�خلية )�شبانات( ، جاكيتات )مالب�س( ، �شد�ري )�شدر 
�لقمي�س( ، �ألب�شة �لقدم �جللدية ، ربطات عنق ، مالب�س خارجية ، �أردية �شرو�لية ، معاطف خارجية ، �شر�ويل د�خلية ، 
جاكيتات مقلن�شة ، بيجامات ، مالب�س جاهزة ، �شنادل ، �أو�شحة ، �شالت ، قم�شان ، �أحذية ، �شرو�يل ق�شرية ، تنانري ، �أخفاف 
، جالبيب ، جو�رب ق�شرية ، نعال للبا�س �لقدم ، طماقات للكاحل ، جو�رب طويلة ، بذلت ، �شرت�ت ، �أثو�ب �شباحة ، قم�شان 
ن�شف كم ، زخارف لبا�س �لقدم ، بناطيل ، مالب�س د�خلية ، �شر�ويل د�خلية ، بز�ت نظامية ، ُخُمر )مالب�س( ، مالب�س م�شادة 

للماء ، �شيور لالأحذية ، ع�شابات للمع�شم )مالب�س(.
�لو�قعة بالفئة 25

و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمة �لعربية باللغة �لعربية بخط و طريقة مميزة.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

�ملودعة حتت رقم 200037   بتاريخ 2013/10/27
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم �ذ�عة لولو �ف �م �س.ذ.م.م
وعنو�نه �س.ب. 122888 ، مركز �جلليلة لثقافة �لطفل ، �شارع �لو�شل ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�لت�شالت ، �لإذ�عة بالر�ديو ، �إذ�عة بر�مج �لر�ديو ، �إذ�عة �ملعلومات �ملالية بالر�ديو ، �لإر�شال بالر�ديو �لكبلي ، �خلدمات 
�لإذ�عية عر �لهو�تف �خللوية ، تو�شيل �لبيانات بو��شطة و�شائل �لر�ديو ، �لت�شالت عر �لطرفيات �حلا�شوبية ، �لإت�شالت 
)خدمات  �لإلكرتونية  �لن�شر�ت  لوحات  خدمات   ، �لكمبيوتر  عر  و�ل�شور  �لر�شائل  نقل   ، �لب�شرية  �لألياف  �شبكات  عر 
�إت�شالت( ، معلومات حول �لإت�شالت ، �لبث �لإذ�عي �لتفاعلي ، خدمات �لبث �لإذ�عي عر �لنرتنت ، �لإت�شالت �لإذ�عية 
عر �جل��و�ل ، �خلدمات �لإذ�عية عر �جل��و�ل ، وك��الت �لأنباء ، ت�شغيل �أنظمة �لت�شالت عر ت��ردد�ت �لر�ديو ، خدمات 
�لت�شوق  �ت�شال خلدمات  ، توفري قنو�ت  �لأخ��رى(  �لإلكرتونية  �لإت�شال  �أو و�شائل  �لتلفون  �أو  �لر�ديو  �لند�ء �لآيل )عر 
عن بعد ، نوفري تو�شيالت خا�شة عر �شبكة حا�شوب دولية ، توفري �لربط بقاعدة معلومات ، توفري ت�شهيالت لال�شتقبال 
بالر�ديو و�لإر�شال بالر�ديو ، توفري معد�ت �لبث بالر�ديو للمو�قع �خلارجية ، خدمات �لت�شالت �لإذ�عية ، �لبث بالر�ديو 
للمعلومات و�لر�مج �لأخرى ، خدمات �شبكة �لت�شالت �لإذ�عية ، خدمات �لفاك�س �لإذ�عي ، �لت�شالت �لإذ�عية ، خدمات 
�لت�شالت �لرقية �لإذ�عية ، خدمات �ت�شالت �لهاتف �لإذ�عية ، تاأجري معد�ت �لت�شالت ، تاأجري �أدو�ت �لبث �لإذ�عي ، 
�لبث �أو �لإر�شال عر �لأقمار �ل�شناعية ، خدمات توجيه وربط �لإت�شالت ، �لإت�شالت عن بعد عر �لطرفيات �حلا�شوبية 

وعر �لأنظمة �ملالحية �لذكية و�لأقمار �ل�شناعية و�لر�ديو و�لتلغر�ف و�لهو�تف و�خلدمات �ل�شلكية.
�لو�قعة بالفئة 38

و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمتي PEARL FM باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ 2013/12/24 �ملودعة حتت رقم 203301  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم ثري �م كومبني

وعنو�نه ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

زنركية  م�شابك   ، بال�شتيكية  زينة  م�شابك   ، بال�شتيكية  حبلية  وحم���ازم  م�شابك   ، بال�شتيكية  ك��الب��ات 
بال�شتيكية ، مر�يا لال�شتعمال �ملنزيل ، مفكر�ت بال�شتيكية ، حامالت مفاتيح بال�شتيكية ، رفوف بال�شتيكية 

، كالبات بال�شتيكية لتعليق �ل�شور ، مر�بط غري معدنية.
�لو�قعة بالفئة 20

و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمة Command باللغة �لإجنليزية باللون �لأ�شود �لعري�س د�خل 
�شكل بي�شاوي �أ�شفر على ميينها ر�شم ل�شهم �أحمر متجه نحو �لأ�شفل فوقه خطني باللون �لأ�شود.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ 2013/09/29 �ملودعة حتت رقم 198775  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

بالأمن  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت   ، �لعقارية  �ل�شوؤون   ، �ملالية  �ل�شوؤون   ، �لتمويلية  �ل�شوؤون   ، �لتاأمني  خدمات 
�لجتماعي �للز�مي و�مل�شتحقات ، توفري �ملنح �لتعليمية ،  �خلدمات �خلريية �ملتعلقة بالترعات �لنقدية ، 

جمع �لترعات �خلريية ، خدمات خطط �ملنافع �مل�شاهمة ، �ل�شمانات ، خدمات �ل�شمان ، �لو�شاية.
�لو�قعة بالفئة 36

و�شف �لعالمة عالمة MBC �لأمل ثنائية �لأبعاد عبارة عن �لأحرف MBC باللغة �لإجنليزية د�خل 
ر�شم لورقة نبات بطريقة مميزة ُكتب �أمامها كلمة �لأمل باللغة �لعربية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ 2013/12/24 �ملودعة حتت رقم 203306  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد

وعنو�نه جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2�آر 2بي جي ،   �ململكة �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

، مناف�س  ، ورق �شجائر ، فالتر �شجائر  ، ولعات للمدخنني  ، �شيجاريلو )�شيجار رفيع(  ، �شيجار  �شجائر 
، �أعو�د ثقاب.

�لو�قعة بالفئة 34
و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن ر�شم مميز لعجلة د�ئرية جمز�أة بالألو�ن �لأخ�شر و�لرتقايل و�لبني 

و�لبنف�شجي بدرجات خمتلفة باأرقام �لبانتون �ملذكورة.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ 2013/10/27 �ملودعة حتت رقم 200036  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم �ذ�عة لولو �ف �م �س.ذ.م.م
وعنو�نه �س.ب. 122888 ، مركز �جلليلة لثقافة �لطفل ، �شارع �لو�شل ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
و�حللقات  و�ملوؤمتر�ت  �ملو�شيقية  �حلفالت  و�إد�رة  تنظيم   ، و�لثقافية  �لريا�شية  �لأن�شطة   ، �لرتفيه   ، �لتدريب   ، و�لتهذيب  �لتعليم 
�لدر��شية و�لجتماعات و�لندو�ت وور�شات �لعمل �لتدريبية ، تنظيم م�شابقات �جلمال ، خدمات �لت�شوير �لرقمي ، �إعادة ت�شجيل �ل�شوت 
، خدمات �مل�شيف ، �إنتاج �لأفالم ، معلومات عن �لرتفيه ، معلومات عن �ل�شتجمام ، معلومات عن �لرتبية و�لتعليم ، عر�س متثيليات 
حية ، تاأجري �لأفالم �ل�شينمائية ، تاأجري بروجكرت�ت )�آلت عر�س( وملحقاتها ، �لت�شوير بامليكروفلم ، �شتوديوهات �شناعة �لأفالم 
�ل�شينمائية ، عرو�س دور �ل�شينما ، قاعات مو�شيقية ، خدمات مر��شلي �لأنباء ، تنظيم �حلفالت �لر�ق�شة ، تنظيم �ملباريات و�ملعار�س 
و�لعرو�س و�ملباريات �لريا�شية لالأغر��س �لثقافية �أو �لرتفيهية �أو �لتعليمية ، تقدمي �لتقارير �مل�شورة ، �لت�شوير �لفوتوغر�يف ، �إنتاج 
�لعرو�س �مل�شرحية ، �إنتاج �أفالم �لفيديو ، �إنتاج بر�مج �لر�ديو و�لتلفزيون ، �لرتفيه بالر�ديو ، خدمات �شتديوهات �لت�شجيل ، تاأجري 
معد�ت �إر�شال و��شتقبال �ل�شوت ، تاأجري كامري�ت �لفيديو ، تاأجري �لأفالم �ل�شينمائية ، تاأجري �أجهزة �لإ�شاءة للم�شارح �أو �شتديوهات 
�لتلفزيون ، تاأجري �أجهزة �لر�ديو و�لتلفزيون ، تاأجري م�شاهد �لعر�س ، تاأجري م�شجالت �ل�شوت ، تاأجري مر�فق �ل�شتاد�ت ، تاأجري 
م�شاهد م�شرحية ، تاأجري كامري�ت �لفيديو ، تاأجري م�شجالت �لفيديو باحلافظات �ل�شريطية ، تاأجري �أ�شرطة �لفيديو ، �إنتاج عرو�س 
م�شرحية ، كتابة �لن�شو�س عد� ن�شو�س �لدعاية و�لإعالن ، �إعد�د �أ�شرطة �لفيديو ، �إنتاج �أفالم �لفيديو ، ت�شجيل �أ�شرطة �لفيديو ، 
�إخر�ج بر�مج �لر�ديو �أو �لتلفزيون ، �إعد�د بر�مج �لر�ديو ، �أد�ء بر�مج �لر�ديو ، حت�شري بر�مج �لر�ديو و�لتلفزيون ، �إنتاج �لبث �لذ�عي 

 وبر�مج �لر�ديو ، �إنتاج �ملوؤثر�ت �خلا�شة للر�ديو ، �إنتاج �لأحد�ث �لريا�شية للر�ديو ، ن�شر بر�مج �لر�ديو. 
�لو�قعة بالفئة 41

و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمتي PEARL FM باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ 2013/10/27 �ملودعة حتت رقم 200039  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم �ذ�عة لولو �ف �م �س.ذ.م.م
وعنو�نه �س.ب. 122888 ، مركز �جلليلة لثقافة �لطفل ، �شارع �لو�شل ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�لت�شالت ، �لإذ�عة بالر�ديو ، �إذ�عة بر�مج �لر�ديو ، �إذ�عة �ملعلومات �ملالية بالر�ديو ، �لإر�شال بالر�ديو �لكبلي ، �خلدمات 
�لإذ�عية عر �لهو�تف �خللوية ، تو�شيل �لبيانات بو��شطة و�شائل �لر�ديو ، �لت�شالت عر �لطرفيات �حلا�شوبية ، �لإت�شالت 
)خدمات  �لإلكرتونية  �لن�شر�ت  لوحات  خدمات   ، �لكمبيوتر  عر  و�ل�شور  �لر�شائل  نقل   ، �لب�شرية  �لألياف  �شبكات  عر 
�إت�شالت( ، معلومات حول �لإت�شالت ، �لبث �لإذ�عي �لتفاعلي ، خدمات �لبث �لإذ�عي عر �لنرتنت ، �لإت�شالت �لإذ�عية 
عر �جل��و�ل ، �خلدمات �لإذ�عية عر �جل��و�ل ، وك��الت �لأنباء ، ت�شغيل �أنظمة �لت�شالت عر ت��ردد�ت �لر�ديو ، خدمات 
�لت�شوق  �ت�شال خلدمات  ، توفري قنو�ت  �لأخ��رى(  �لإلكرتونية  �لإت�شال  �أو و�شائل  �لتلفون  �أو  �لر�ديو  �لند�ء �لآيل )عر 
عن بعد ، نوفري تو�شيالت خا�شة عر �شبكة حا�شوب دولية ، توفري �لربط بقاعدة معلومات ، توفري ت�شهيالت لال�شتقبال 
بالر�ديو و�لإر�شال بالر�ديو ، توفري معد�ت �لبث بالر�ديو للمو�قع �خلارجية ، خدمات �لت�شالت �لإذ�عية ، �لبث بالر�ديو 
للمعلومات و�لر�مج �لأخرى ، خدمات �شبكة �لت�شالت �لإذ�عية ، خدمات �لفاك�س �لإذ�عي ، �لت�شالت �لإذ�عية ، خدمات 
�لت�شالت �لرقية �لإذ�عية ، خدمات �ت�شالت �لهاتف �لإذ�عية ، تاأجري معد�ت �لت�شالت ، تاأجري �أدو�ت �لبث �لإذ�عي ، 
�لبث �أو �لإر�شال عر �لأقمار �ل�شناعية ، خدمات توجيه وربط �لإت�شالت ، �لإت�شالت عن بعد عر �لطرفيات �حلا�شوبية 

وعر �لأنظمة �ملالحية �لذكية و�لأقمار �ل�شناعية و�لر�ديو و�لتلغر�ف و�لهو�تف و�خلدمات �ل�شلكية.
�لو�قعة بالفئة  38

و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمتي LULU FM باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ 2013/12/24 �ملودعة حتت رقم 203302  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم ثري �م كومبني

وعنو�نه ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�أ�شرطة ل�شقة لغايات تثبيت لال�شتخد�م �ملنزيل و�ملكتبي ، �أ�شرطة تثبيت لال�شتخد�م �ملنزيل و�ملكتبي.
�لو�قعة بالفئة 16

و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمة Command باللغة �لإجنليزية باللون �لأ�شود �لعري�س د�خل 
�شكل بي�شاوي �أ�شفر على ميينها ر�شم ل�شهم �أحمر متجه نحو �لأ�شفل فوقه خطني باللون �لأ�شود.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ 2013/11/10 �ملودعة حتت رقم 200660  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم كيو�ل كري�ن كلوثنج ليمتد
وعنو�نه كيو�ل كري�ن ��شتيت ، 7/460 ،  �آي.بي. باتل رود ، جورجايون �ي�شت ، مومباي 400 063 ، �لهند.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وذلك لتمكني عامة 
و�لبنطلونات  �جل��اه��زة  و�ملالب�س  �ملالب�س  حت��دي��د�ً  و�خل��دم��ات  �ل�شلع  ه��ذه  و���ش��ر�ء  معاينتها  م��ن  �لزبائن 
و�ل�شرو�يل و�جلينز و�لقم�شان وقم�شان ن�شف كم )تي �شريت( وجميع مو�د �ملالب�س و�مل�شتلزمات ولبا�س 
�ل�شوف ومن  �مل�شنوعة من  �للب�س ومالب�س  و�ل�شاري )لبا�س هندي( ومو�د  �ل�شيد�ت و�لرجال و�لأطفال 

�لنَّْول �ليدوي ومن�شوجات ومنتجاتها و�ملنتجات �جللدية و�أن�شطة �ملكتب �لورقية و�لقرطا�شية.
�لو�قعة بالفئة 35

و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمات ورقم LAWMAN Pg3 باللغة �لإجنليزية بطريقة وخط مميز.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ 2013/12/24 �ملودعة حتت رقم 203308  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد

وعنو�نه جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2�آر 2بي جي ،   �ململكة �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

، مناف�س  ، ورق �شجائر ، فالتر �شجائر  ، ولعات للمدخنني  ، �شيجاريلو )�شيجار رفيع(  ، �شيجار  �شجائر 
، �أعو�د ثقاب.

�لو�قعة بالفئة 34
و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمات THE MARK OF TASTE باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ 2013/10/27 �ملودعة حتت رقم 200038  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم �ذ�عة لولو �ف �م �س.ذ.م.م
وعنو�نه �س.ب. 122888 ، مركز �جلليلة لثقافة �لطفل ، �شارع �لو�شل ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
و�حللقات  و�ملوؤمتر�ت  �ملو�شيقية  �حلفالت  و�إد�رة  تنظيم   ، و�لثقافية  �لريا�شية  �لأن�شطة   ، �لرتفيه   ، �لتدريب   ، و�لتهذيب  �لتعليم 
�إعادة ت�شجيل   ، ، تنظيم م�شابقات �جلمال ، خدمات �لت�شوير �لرقمي  �لدر��شية و�لجتماعات و�لندو�ت وور�شات �لعمل �لتدريبية 
�ل�شوت ، خدمات �مل�شيف ، �إنتاج �لأفالم ، معلومات عن �لرتفيه ، معلومات عن �ل�شتجمام ، معلومات عن �لرتبية و�لتعليم ، عر�س 
�شتوديوهات   ، بامليكروفلم  �لت�شوير   ، وملحقاتها  عر�س(  )�آلت  بروجكرت�ت  تاأجري   ، �ل�شينمائية  �لأف��الم  تاأجري   ، حية  متثيليات 
�شناعة �لأفالم �ل�شينمائية ، عرو�س دور �ل�شينما ، قاعات مو�شيقية ، خدمات مر��شلي �لأنباء ، تنظيم �حلفالت �لر�ق�شة ، تنظيم 
�ملباريات و�ملعار�س و�لعرو�س و�ملباريات �لريا�شية لالأغر��س �لثقافية �أو �لرتفيهية �أو �لتعليمية ، تقدمي �لتقارير �مل�شورة ، �لت�شوير 
�لفوتوغر�يف ، �إنتاج �لعرو�س �مل�شرحية ، �إنتاج �أفالم �لفيديو ، �إنتاج بر�مج �لر�ديو و�لتلفزيون ، �لرتفيه بالر�ديو ، خدمات �شتديوهات 
�لت�شجيل ، تاأجري معد�ت �إر�شال و��شتقبال �ل�شوت ، تاأجري كامري�ت �لفيديو ، تاأجري �لأفالم �ل�شينمائية ، تاأجري �أجهزة �لإ�شاءة 
�أو �شتديوهات �لتلفزيون ، تاأجري �أجهزة �لر�ديو و�لتلفزيون ، تاأجري م�شاهد �لعر�س ، تاأجري م�شجالت �ل�شوت ، تاأجري  للم�شارح 
، تاأجري  ، تاأجري م�شجالت �لفيديو باحلافظات �ل�شريطية  ، تاأجري كامري�ت �لفيديو  ، تاأجري م�شاهد م�شرحية  مر�فق �ل�شتاد�ت 
�أفالم  �إنتاج   ، �أ�شرطة �لفيديو  �إع��د�د   ، ، كتابة �لن�شو�س عد� ن�شو�س �لدعاية و�لإع��الن  �إنتاج عرو�س م�شرحية   ، �أ�شرطة �لفيديو 
�لفيديو ، ت�شجيل �أ�شرطة �لفيديو ، �إخر�ج بر�مج �لر�ديو �أو �لتلفزيون ، �إعد�د بر�مج �لر�ديو ، �أد�ء بر�مج �لر�ديو ، حت�شري بر�مج 
�لر�ديو و�لتلفزيون ، �إنتاج �لبث �لذ�عي وبر�مج �لر�ديو ، �إنتاج �ملوؤثر�ت �خلا�شة للر�ديو ، �إنتاج �لأحد�ث �لريا�شية للر�ديو ، ن�شر 

بر�مج �لر�ديو.
�لو�قعة بالفئة 41

و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمتي LULU FM باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

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

�ملودعة حتت رقم 7713
با�شم �أمريكان-�شيجاريت كومباين )�أوفر�شيز( ليمتد

وعنو�نه ز�هلرفريغ 4 ، 6300 زوغ ، �شوي�شر�.
بتاريخ 23 مار�س 1996 �مل�شجلة حتت رقم 4270  

�لفئة 34
�ملنتجات : �ل�شجائر ، �لتبغ ومنتجات �لتبغ ، �لولعات ، �لثقاب وحاجات �ملدخنني.

�ل�شرت�طات
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2014/09/07 

وحتى تاريخ : 2024/09/07
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ 2013/07/10 �ملودعة حتت رقم 194785  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم �ل�شيد منهل نا�شر حممد نا�شر
وعنو�نه مكتب 204 ، بناية عو�س �أحمد عبد �هلل �لكويتي ، ديرة ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�لفنادق   ، �لفنادق   ، �لكافترييات   ، �ملقاهي   ، �ملوؤقتة  �لإقامة  �أماكن   ، و�مل�شروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات 
�ملوؤقتة  �ملطاعم   ، �خلفيفة  �لوجبات  مطاعم   ، �لذ�تية  �خلدمة  مطاعم   ، �ملطاعم   ، )موتيالت(  �ل�شغرية 
، خدمات �حلجوز�ت  للعطالت  �إقامة  �أماكن  توفري   ، و�ل�شر�ب  بالطعام  �لتزويد   ، )�لكانتينات(  �ملتنقلة  �أو 
و�حلجز للمطاعم و�أماكن �لإقامة �ملوؤقتة للعطالت ، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل( ، تاأجري �أماكن 

�لإقامة �ملوؤقتة ، بيوت �ل�شياح ، حجز �لفنادق.
�لو�قعة بالفئة 43

 cafe lounge Xenia بخط وطريقة مميزة حتتها كلمات  و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمة 
بخط �شغري باللغة �لإجنليزية ثم نف�س �لعالمة بكلمات زينيا كافيه لوجن باللغة �لعربية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ 2013/12/24 �ملودعة حتت رقم 203303  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم  ثري �م كومبني
وعنو�نه ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�أ�شرطة ل�شقة لغايات تثبيت لال�شتخد�م �ملنزيل و�ملكتبي ، �أ�شرطة تثبيت لال�شتخد�م �ملنزيل و�ملكتبي.

�لو�قعة بالفئة 16
على  بي�شاوي  �إط��ار  د�خ��ل  �لإجنليزية  باللغة   Command كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة   و�شف 

ميينها ر�شم مميز ل�شهم متجه نحو �لأ�شفل فوقه خطني.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ 2013/12/24 �ملودعة حتت رقم 203305  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم د�نهيل توباكو �أوف لندن ليمتد

وعنو�نه جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي2�آر 2بي جي ، �ململكة �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�شجائر ، �شيجار ، �شيجاريلو ، تبغ يلتف باليد ، تبغ غاليني ، منتجات �لتبغ.
�لو�قعة بالفئة 34

و�شف �لعالمة �لعالمة عبارة عن كلمتي DUNHILL ESSENCE باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

EAT 70733

EAT 76003

EAT 76007

EAT 73334

EAT 74652

EAT 74655

EAT 76004

EAT 76008

EAT 73907

EAT 74653

EAT 74656

EAT 76005

EAT 76009

EAT 74029

EAT 74654

EAT 76002

EAT 76006

EAT 72353

EAT 10185

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

  
�ملودعة حتت رقم 64887

با�شم جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
وعنو�نه و�ن جون�شون �أند جون�شون بالز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ 20 يونيو 2005 �مل�شجلة حتت رقم 54001  
�لفئة 5

�ملنتجات : م�شتح�شر�ت �شيدلنية وطبية لال�شتعمال للعيون ، حماليل ترطيب وحماليل تعقيم �لعد�شات 
�لال�شقة.

�ل�شرت�طات
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2014/11/20 

وحتى تاريخ : 2024/11/20
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

EAT 16775
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عربي ودويل

•• كييف-اأ ف ب:

�نف�شاليون  م�������ش���وؤول���ون  �ت���ه���م 
ب�شرق  دون���ي���ت�������ش���ك  م����دي����ن����ة  يف 
�حلكومية  �ل��ق��و�ت  �م�س  �وكر�نيا 
�طالق  وق��ف  بانتهاك  �لوك��ر�ن��ي��ة 
�ت��ه��م��ت كييف  �مل��ق��اب��ل  ، يف  �ل���ن���ار 
لرو�شيا  �مل���و�ل���ني  �لن��ف�����ش��ال��ي��ني 
باطالق �لنار على مو�قع للجي�س 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

ح���ذرت رو�شيا م��ن �ن��ه��ا ���ش��رتد يف ح��ال ف��ر���س �لحت���اد �لوروب����ي عقوبات 
�قت�شادية جديدة عليها، غد�ة �عالن �لحتاد �لوروب��ي عن �تفاق مبدئي 

بهذ� �ل�شدد ب�شبب دور مو�شكو يف �لزمة يف �وكر�نيا.
�لعقوبات  لقائمة  بالن�شبة  �ن��ه  �لرو�شية  �خلارجية  ل���وز�رة  بيان  يف  وج��اء 
�جلديدة من �لحتاد �لوروبي، فاذ� متت �مل�شادقة عليها �شيكون هناك رد 
بال �شك من جانبنا . و�نتقدت مو�شكو �لحتاد �لوروبي على �عد�ده عقوبات 

•• نيوبورت-اأ ف ب:

تعهدت دول �حللف �لطل�شي �لبقاء على وجود د�ئم يف �شرق �وروبا حيث 
يثري موقف رو�شيا خماوف كرى، ول �شيما من خالل قوة تدخل قادرة 
نيوبورت  قمتهم يف  خ��الل  �حللفاء  و�ق��ر  قليلة  �ي��ام  خ��الل  �لنت�شار  على 
�مل�شرتك  �لدفاع  تعزيز  �ىل  تهدف  جديدة  �شريع  تدخل  قوة  �ن�شاء  بويلز 
بح�شب �ملهمة �ل�شا�شية للحلف �لذي ت�شكل يف مطلع �حلرب �لباردة قبل 
وجود  على  و�لب��ق��اء  �جل��دي��دة  �لتهديد�ت  مو�جهة  �شيما  ول  ع��ام��ا،   65
�وباما يف ختام  ب��ار�ك  �لرئي�س �لمريكي  �ل�شرقية. و�علن  د�ئم يف �وروب��ا 
�لقمة �لتي ��شتمرت يومني �كدنا جمدد� قبل �ي �شيء على �ملهمة �ملحورية 
للحلف وتابع �ن هجوما م�شلحا �شد �ي منا �شيعتر مبثابة هجوم علينا 
�ن  وق��ال  للتفاو�س  قابل  �ملعاهدة وغري  و�ج��ب ملزم مبوجب  �نه  جميعا. 

بعد  وذل���������ك،  �لوك�����ر�ن�����ي�����وذل�����ك 
وقال  �ع��الن��ه.  م��ن  ���ش��اع��ات  ب�شع 
�لع�شو  م��اك��وف��ي��ت�����س  ف���الدمي���ري 
�لنف�شايل  دون��ي��ت�����ش��ك  ب��رمل��ان  يف 
�طلقت  ب���ر����س،  ف���ر�ن�������س  ل���وك���ال���ة 
قذ�ئف عدة عند �طر�ف دونيت�شك 
ثقيلة  ��شلحة  قافلة  على  وكذلك 
�ملنطقة  ز�بوريجيا  من  �تية  كانت 
�مل��ج��اورة لدونيت�شك. ودخ��ل وقف 

م�شددة رغم توقيع �تفاق لوقف �طالق �لنار بني كييف و�لنف�شاليني يف 
مين�شك �جلمعة و�لذي ل يز�ل �شاريا �ل�شبت يف �شرق �وكر�نيا. وقال �لبيان 
�نه باعالنه عن عقوبات جديدة ميكن �ن تدخل حيز �لتنفيذ �لثنني، فان 
�لحت��اد �لوروب���ي �من��ا يوجه فعليا ر�شالة دع��م مبا�شر حل��زب �حل��رب يف 

كييف �لذي لي�س ر��شيا عن نتائج �لجتماع يف مين�شك .
وتابع �لبيان بدل من �ل�شعي بكل �ل�شبل من �جل �حلاق �ل�شرر باقت�شاد 
دوله ورو�شيا، من �حلري بالحتاد �لوروب��ي �ن يعمل على دعم �لنهو�س 

باقت�شاد منطقة دونبا�س ب�شرق �وكر�نيا.

�حللف �شيو��شل دورياته �جلوية �ملعززة فوق دول �لبلطيق ويو��شل ن�شر 
�شفنه يف �لبحر �ل�شود وبحر �لبلطيق و�شي�شاعف تدريباته �لع�شكرية يف 
�ل�شرق، مذكر� بان �لوليات �ملتحدة وعدت يف حزير�ن-يونيو بتقدمي مليار 
دولر لطماأنة �وروبا . ودعما لهد�ف �حللف �لطل�شي �جلديدة، قال �وباما 
2 باملئة من  �ن �لدول �ل28 �شتزيد �نفاقها على �لدفاع بحيث تخ�ش�س 
ناجتها �لقت�شادي �ل�شنوي للنفقات �لع�شكرية، بعدما �شجل �نح�شار يف هذه 
�لنفقات على مدى �شنو�ت. وتبدي دول �لبلطيق �لتي ت�شم �قليات كبرية 
�ل�شحايا  تكون  �ن  من  �شديدة  خم��اوف  بولند�  وكذلك  بالرو�شية  ناطقة 
�ملقبلة لرو�شيا �ملتهمة بال�شعي لزعزعة �ل�شتقر�ر يف �ملنطق لالبقاء على 
فوغ  �ندر�س  �لطل�شي  للحلف  �لعام  �لم��ني  قال  فيها ومن جهته  نفوذها 
ر��شمو�شن �تفقنا �ليوم على �لبقاء على وجود ون�شاط متو��شلني يف �جلو 

و�لر و�لبحر يف �لق�شم �ل�شرقي من �حللف، على ��شا�س مناوبات .

كاليفورنيا تطالب الكوجنر�ض بخطة ملكافحة احلرائق برلني تدعو املر�سحني يف اأفغان�ستان اإىل التوافق 
•• �صاكرامنتو-رويرتز:

طالب م�شوؤولون يف كاليفورنيا �لكوجنر�س بامل�شي قدما ب�شاأن خطة متوقفة لتد�شني �شندوق �حتياط طو�رئ 
ملكافحة �حلر�ئق �لهائلة �ملتوقعة يف ف�شل �خلريف حيث �أن �لأمو�ل �لحتادية ملكافحة حر�ئق �لغابات �أو�شكت 

على �لنفاذ.
وجاء �لطلب من �لنائب �لدميقر�طي �لأمريكي جون جر�مندي �لذي ت�شتمل مقاطعته �لتي تقع بالقرب من 
�شاكر�منتو على �أجز�ء من ثالث غابات وطنية ومن �أكر هيئة �إطفاء يف �لولية و�آخرين بعد �أيام من قول هيئة 
�لغابات �لأمريكية �إنها �شتقت�شد يف �لأمو�ل �ملخ�ش�شة ملنع �حلر�ئق و�أن�شطة �أخرى لكي يكون لديها �ملال �لكايف 

ملكافحة �حلر�ئق.
وقال جر�مندي يف موؤمتر �شحفي يف مدينة ديفي�س بالقرب من �شاكر�منتو جند �أنف�شنا يف د�ئرة مفرغة عندما 
تنفذ �لأم��و�ل �ملخ�ش�شة ملكافحة �حلر�ئق �ملوجودة لدينا ويحدث هذ� يف كثري من �لأحيان فنحن نخف�س يف 

جميع �لأمو�ل �لتي ت�شاعد يف منع حر�ئق �لغابات. 

•• برلني-اأ ف ب:

�لمل��اين فر�نك فالرت  دعا وزي��ر �خلارجية 
�ملر�شحني  ك���اب���ول  يف  �م�������س  ���ش��ت��اي��ن��م��اي��ر 
�شريعا  �تفاق  �يجاد  للرئا�شة �لفغانية �ىل 
لن����ه����اء �لزم�������ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ح�����ول هوية 
�ل��رئ��ي�����س �مل��ق��ب��ل وق��ال��ت م�����ش��ادر يف �لوفد 
�ملر�شحني  �لوزير دعا  �لمل��اين يف كابول �ن 
يعد  لن��ه مل  �تفاق  على  �شريعا  �لعمل  �ىل 
هناك كثري من �لوقت ، م�شدد� على �شرورة 
ت�شكيل حكومة قادرة على �لتحرك و�تخاذ 

و�بلغ �ملر�شحان �لوزير �لملاين �ن �ملفاو�شات 
بني �جلانبني حول �حتمال ت�شكيل حكومة 
ولكن  �لتقدم  بع�س  �ح��رزت  وطنية  وح��دة 
ل يز�ل ثمة م�شائل �شيا�شية �شعبة مل تتم 
ت�شويتها وبعد نحو ثالثة ��شهر من �لدورة 
�فغان�شتان  ت���ز�ل  ل  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  �لثانية 
من دون رئي�س جديد يخلف حميد كرز�ي 
وينهي �ملرحلة �لنتقالية �لدميوقر�طية يف 
�مل�شتقلة  �لنتخابية  �للجنة  و�أعلنت  �لبالد 
�جلمعة �نها قامت بعزل جمموع �ل�شو�ت 

�لتي قد تكون مزورة خالل �لنتخابات.

قر�ر�ت �شريعة .
�ل�شبت  و���ش��ل  �ل����ذي  �شتاينماير  و�ج����رى 
معمقة  م�شاور�ت  �لفغانية  �لعا�شمة  �ىل 
ولكن �شعبة مع �ملر�شحني عبد�هلل عبد�هلل 
�لذي  غني  و��شرف  �لطاجيك  من  �ملدعوم 

يحظى بدعم �لبا�شتون.
تاأتي  �مل�شاور�ت  ه��ذه  �ن  �مل�شادر  و�و�شحت 
عملية  �نتهاء  بعيد  ج��د�  دقيقة  مرحلة  يف 
�ملتحدة  �لمم  ع��ل��ي��ه��ا  )�����ش���رف���ت  ت��دق��ي��ق 
8،1 ماليني �شوت مت �لدلء بها  و�شملت 

يف �لنتخابات( ولكن قبل ن�شر نتائجها .

تبادل التهامات حول انتهاك الهدنة يف اأوكرانيا

رو�سيا تهدد بالرد على اأي عقوبات جديدة

الناتو يعزز قدرته ملواجهة التهديدات اجلديدة

•• الهور-اأ ف ب:

�ملو�شمية  �ل��غ��زي��رة  �لم��ط��ار  ����ش��ف��رت 
�ليام  يف  �لهند  و���ش��م��ال  باك�شتان  يف 
 200 �لخ����رية ع��ن مقتل �ك���ر م��ن 
���ش��خ�����س، ك��م��ا �ع���ل���ن م�������ش���وؤول���ون يف 
و�نت�شر  �ل�����ش��ب��ت  �جل���اري���ن  �ل��ب��ل��دي��ن 
�جل��ي�����س يف �ل��ب��ل��دي��ن ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
مروحيات  مب�شاعدة  �لن��ق��اذ  عمليات 
و�شفن ل�شعاف �ل�شكان �لعالقني ب�شبب 
وقد  �ملياه.  ملن�شوب  �ملفاجىء  �لرتفاع 
�دت �لمطار �لتي هطلت بدون توقف 
يف باك�شتان �ىل مقتل 106 ��شخا�س 
�ملا�شية  �لثالثة  �لي��ام  �لق��ل يف  على 
و�حلقت �ل���ش��ر�ر ب��الف �مل��ن��ازل، كما 
�علنت  بينما  �ل�شبت،  م�شوؤولون  �علن 
�لق�شوى.  �لن��ذ�ر  �قاليم حالة  �ربعة 
�لغزيرة  �لم��ط��ار  �وق��ع��ت  �لهند،  ويف 
100 قتيل  �ك���ر م��ن  و�ل��ف��ي�����ش��ان��ات 
وتر��س  �ل���ش��خ��ا���س  �لف  وح��ا���ش��رت 
رئي�س �لوزر�ء �لباك�شتاين نو�ز �شريف 
�زمة �شباحا وطالب بت�شريع  �جتماع 
ع��م��ل��ي��ات �لن���ق���اذ و�لغ����اث����ة، بح�شب 
عن  �لوفيات  غالبية  وجنمت  مكتبه. 
�نهيار�ت لل�شقوف و�شدمات كهربائية 
و�نزلقات للرتبة يف مقاطعة �لبنجاب 
باك�شتان  بال�شكان يف  �كتظاظا  �لكر 

ك�شمري.  م��ن  �لباك�شتاين  �جل��زء  ويف 
�ىل  �رتفعت �حل�شيلة  �لبنجاب،  ففي 
55 قتيال و235 جريحا على �لقل، 
�مل�شوؤول عن  كما �علن ر�شو�ن ن�شري 
لوكالة  �ملقاطعة  يف  �لن��ق��اذ  خ��دم��ات 
ف���ر�ن�������س ب���ر����س. و������ش����اف ن�����ش��ري �ن 

ب��ال��رت�ج��ع يف عدد  ب��د�أ  �مل��ي��اه  من�شوب 
�لقليمية  �لعا�شمة  لهور  �حياء  من 
يز�ل  ل  �لو�شع  لكن  �خ���رى،  و�ح��ي��اء 
غ���ري م�����ش��ت��ق��ر يف �رب���ع���ة �ق���ال���ي���م هي 
ج��ي��ل��وم و���ش��ي��ال��ك��وت ون��ان��ك��ان��ا �شهيب 
ون���ار�و�ت. وق��ال ن�شري �ي�شا �ن هذه 

�لقاليم �لربعة باتت حتت �نذ�ر من 
�لعليا لنها تو�جه في�شانات  �لدرجة 
من  �لت��ي��ة  �ل�شيول  تر�كمت  ح��ال  يف 
قتل  �لباك�شتانية،  ك�شمري  ويف  �لهند. 
 87 وج���رح  �لق���ل  ع��ل��ى  �شخ�شا   48

�خرون .

ــــاط  ــــق ــــش اإ�
192 قائمة 
ــــة  ــــي ــــزب ح
م�شــــــتقلة  و
مـــر�ـــشـــحـــة 
يعية للت�شر

�لنف�شالية  دونيت�شك  جمهورية 
�لقو�ت  �ن  زخارت�شنكو  �لك�شندر 
�لوكر�نية �طلقت نري�نها مرتني 
تبعد  �لتي  �مفرو�شيفكا  بلدة  على 
حو�ىل ثمانني كلم من دونيت�شك.

وق����ال ك��م��ا ن��ق��ل��ت ع��ن��ه وك���ال���ة ريا 
ن��وف��و���ش��ت��ي �ل��رو���ش��ي��ة �ل��ع��ام��ة من 
وقف  عن  �حلديث  لو�ن��ه  �ل�شابق 
تام لطالق �لنار ومن جهته �شرح 
�مل���ت���ح���دث ب��ا���ش��م �جل��ي�����س �ن����دري 
ل���ق���اء ���ش��ح��ايف لقد  ل��ي�����ش��ي��ن��ك��و يف 
�جلمعة  للنار  �طالقا   28 ح�شل 
�لوكر�نية،  ل��ل��ق��و�ت  م��و�ق��ع  ع��ل��ى 
�تفاق  ب��ع��د دخ�����ول  م��ن��ه��ا  ع�����ش��رة 
�ل��ن��ار ح��ي��ز �لتنفيذ  وق���ف �ط���الق 
�ملتكرر  �ل��ن��ار  �ط����الق  �ن  و�و����ش���ح 
دونيت�شك  هذ� ح�شل يف منطقتي 
�لنف�شاليني  معقلي  ولوغان�شك، 
و��شاف لي�شينكو �ن قو�ت عمليات 
م��ك��اف��ح��ة �لره������اب حت����رتم بدقة 
�لنار ووقعت  �ط��الق  �لم��ر بوقف 
كييف و�ملتمردون �ملو�لون لرو�شيا 
لطالق  وقفا  مين�شك  يف  �جلمعة 
�لنار يهدف �ىل �نهاء نز�ع م�شتمر 
�شرق  يف  ����ش��ه��ر  خم�شة  ن��ح��و  م��ن��ذ 
قتيل   2600 عن  ��شفر  �وكر�نيا 
وت�شبب بلجوء ونزوح ن�شف مليون 

�خرين.

ويف ما يتعلق بتفا�شيل �لقائمات 
�ل��ت��ي مّت ق��ب��ول��ه��ا ب��ال��د�خ��ل، قال 
�لنحو  توزعت على  �إنها  �شر�شار 
�ئتالفية  قائمة   140  : �ل��ت��ايل 
و732  م�شتقلة  ق��ائ��م��ة  و348 
�لقائمات  وع���ن  ح��زب��ي��ة،  ق��ائ��م��ة 
�شر�شار  بنّي  بالد�خل،  �مل�شقطة 
�أنها كانت كما يلي : 10 �ئتالفية 

و83 م�شتقلة و79 حزبية.
وعن �لقائمات �ملقبولة و�مل�شقطة 
�لت�شريعية  لالنتخابات  �ملر�شحة 
خارج �لبالد، فقال �شر�شار : مّت 
و17  حزبية  قائمة   180 قبول 
قائمة م�شتقلة و17 �ئتالفية يف 

حني مت رف�س 19 قائمة .
ويف �شياق �ل�شباق �لرئا�شي، �أعلنت 
�لدميقر�طية  �حل���رك���ة  رئ��ي�����ش��ة 
ل������الإ�������ش������الح و�ل������ب������ن������اء �آم�����ن�����ة 
ر�شميا  تر�ّشحها  ق���روي  من�شور 
موؤّكدة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة،  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
تزكية  �أل���ف   14 ع��ل��ى  ح�شولها 

من خمتلف جهات �لبالد. 
ودعت �حلكومة وهيئة �لنتخابات 
�إىل غلق �لباب �أمام �ملال �ل�شيا�شي 
و�ل�����ت�����ح�����وي�����الت �لأج����ن����ب����ي����ة يف 
�لنتخابات �لت�شريعية و�لرئا�شية 
من�شور  �آم��ن��ة  �شرحت  �أن  و�شبق 
�لإ�شافة  حتقيق  على  ق��ادرة  �أنها 
تر�شحها  و�أن  �مل��ج��الت  ع��دي��د  يف 
يندرج يف �شياق تعزيز ح�شور �ملر�أة 

يف مو�قع �لقر�ر و �مل�شوؤولية.
ي�شار �إىل �أّن �لهيئة �لعليا �مل�شتقلة 
�لن��ت��خ��اب��ات، �أف����ادت يف ب���الغ لها 
�ل��رت���ش��ح لالنتخابات  ب��اب  ب���اأن   ،
ي��ف��ت��ح �لثنني  ���ش��وف  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
�إىل  وي�شتمر  �جل��اري  �شبتمر   8
غ��اي��ة 22 م���ن ن��ف�����س �ل�����ش��ه��ر .. 
�مل��ف��اج��اأة ج���اءت م���رة �أخ����رى من 
د�خل حزب ند�ء تون�س، ولتتعلق 
ح���ظ���ا ح�شب  �لأوف���������ر  ب���امل���ر����ش���ح 
توجه  حيث  �ل���ر�أي،  ��شتطالعات 
ن����د�ء تون�س  �ل��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة 
�حلزب  رئي�س  �إىل  �شحابو  عمر 
بر�شالة  �ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي 
ط��ل��ب م��ن��ه ف��ي��ه��ا �ل����رت�ج����ع عن 

�لرت�شح لالنتخابات �لرئا�شية.
و�عتر �شحابو �أّن تر�شح �ل�شب�شي 
متطلبات  ي���خ���دم  ل���ن  ل��ل��رئ��ا���ش��ة 
�لتاريخ  م���ن  �ل���ق���ادم���ة  �مل���رح���ل���ة 
�خللفية  �أو  ل��ت��ون�����س  �ل���وط���ن���ي 
�ملنتظر  �لدولة  لرئي�س  �ملطلوبة 
يخلق  ق����د  ذل�����ك  �أّن  م�����ش��ي��ف��اً   ،

�شعوبات للجمهورية.

رئي�س حكومة ما بعد �لنتخابات 
�أما  م���ا..  حل��زب  منتمياً  �شيكون 
�ل�شبب �لثاين فيعود �إىل ما �أعلن 

ذلك  يف  �لأ����ش���ب���اب  �أّن  و�أو�����ش����ح 
�إىل  تون�س  حاجة  �إىل  �أوًل  تعود 
�أّن  باعتبار  متحزب  غ��ري  رئي�س 

�إمكانية  �ل��ن��د�ء ع��ن  رئ��ي�����س  ع��ن��ه 
�لنه�شة بعد  �لتحالف مع حركة 
�لن���ت���خ���اب���ات، وه����و �لأم�����ر �لذي 

�نه  ر�شالته  يف  �شحابو  عمر  �أك��د 
ي��رف�����ش��ه ب��اع��ت��ب��ار �ن����ه ي����رى �أّن 
�إق�شاء  تقت�شي  تون�س  م�شلحة 

�ل��ن��ه�����ش��ة م���ن مم��ار���ش��ة �حل��ك��م ، 
يف  �ل�شب�شي  يف  يثق  ل  �ن��ه  مبيناً 
وجود  �إىل  ن���ظ���ر�ً  �ل��ن��ق��ط��ة  ه����ذه 
ت�شري  �لتي  �ملوؤ�شر�ت  �لعديد من 
ت��ف��اه��م بني  �إم��ك��ان��ي��ة وج����ود  �إىل 

�لند�ء و�لنه�شة.
و�أفاد �أّن �ل�شبب �لثالث يتمثل يف 
�لقر�ر  �شاحب  لي�س  �ل�شب�شي  �أّن 
رهينة  ب�����ات  ول���ك���ن���ه  �حل�������زب،  يف 
حميط مغلق تتحكم فيه �مل�شالح 

�لعائلية و�ملالية..
�أّن  �إىل  �لإط�����ار  ه���ذ�  م�����ش��ري�ً يف   
�لقائمات  ذل���ك  ع��ل��ى  دل��ي��ل  خ��ري 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ن��د�ء ت��ون�����س و�لتي 
���ش��م��ت ع���دي���د �ل��ت��ج��م��ع��ي��ني مما 
�أمر  وهو  �لتجمعيني  بعودة  ينذر 

غري مقبول، ح�شب تعبريه.
�أّن  ن��د�ء تون�س  �لقيادي يف  و�أف��اد 
�ل�شبب �لر�بع لطلبه من �ل�شب�شي 
�لعدول عن �لرت�شح متعلق ب�شنه 
ت�شمح  لن  �لتي  �ل�شحية  وحالته 
له بتاأدية مهامه �ملن�شو�س عليها 
�إياه  د�عياً   ، �جلديد  �لد�شتور  يف 

�إىل م�شارحة �لتون�شيني بحقيقة 
و�شعه �ل�شحي.

�آخر  �شخ�س  تر�شيح  منه  وطلب 
و�لكتفاء  �جل��م��ه��وري��ة  ل��رئ��ا���ش��ة 
�للجوء  �ل��ذي ميكن  �لرمز  ب��دور 
لرغبة  تفهمه  ع��ن  معرباً   ، �إل��ي��ه 
م�شريته  �إن�����ه�����اء  يف  �ل�����ش��ب�����ش��ي 
مكتب  �إىل  ب����ال����دخ����ول  �مل���ه���ن���ي���ة 
�لر�حل �حلبيب بورقيبة  �لزعيم 
�أّن �شحة  ب��ال��ق��ول،  وم�����ش��ت��درك��اً   ،
�آخر غري  تون�س ت�شتوجب رئي�شاً 

�ل�شب�شي.

حراك ال�شباق النتخابي يف تون�س

دعوة ال�سب�سي اإىل عدم الرت�ّسح.. واأول امراأة ر�سميًا يف ال�سباق!

قتيل ب�سبب الفي�سانات يف باك�ستان   200

�طالق �لنار حيز �لتنفيذ �جلمعة 
ب���ع���د �ت����ف����اق وق���ع���ه �جل���ان���ب���ان يف 
رمبا  ماكوفيت�س  و��شاف  مين�شك 
�ختبار�  �و  ����ش��ت��ف��ز�ز�  ذل���ك  ي��ك��ون 
و�شعنا  يف  م��ا  �شنبذل  لع�����ش��اب��ن��ا. 
لح��رت�م وق��ف �ط��الق �لنار ولكن 
�ذ� ح�شلت ��شتفز�ز�ت من جانبهم 

ف�شرد عليهم فور� .
ب�������دوره، �ك����د رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء يف 

�شفيق �شر�شار رئي�س �لهيئة 
�لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات

�لباجي قائد �ل�شب�شي

�منة من�شور قروي

•• الفجر – تون�س – خا�س:
امل�شتقلة  العليا  الهيئة  رئي�س  �شر�شار  �شفيق  اأعلن 
 1316 تر�ّشح  قبول  مّت  انه  تون�س  يف  لالنتخابات 
مت  فيما  القادمة  الت�شريعية  لالنتخابات  قائمة 
رف�س تر�شح 192 قائمة حزبية وم�شتقلة ويذكر 
عدد  اأن  �شابق  وقــت  يف  اأعلنت  كانت  الهيئة  اأن 
القائمات الأولية املر�شحة لالنتخابات الت�شريعية 

بلغ حوايل 150.. 
انعقدت  �شحفية  نــدوة  خالل  �شر�شار  اأ�شار  كما 
القائمات  يف  الطعون  مرحلة  اأّن  اإىل  ال�شبت  اأم�س 
النتخابية انطلقت اأم�س و�شتتوا�شل على مدى 18 

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

  
�ملودعة حتت رقم 64892

با�شم جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
وعنو�نه و�ن جون�شون �أند جون�شون بالز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ 20 يونيو 2005 �مل�شجلة حتت رقم 54008  
�لفئة 3

�ملنتجات : مو�د جتميل وزينة لتنظيف و�لعناية بالب�شرة و�ل�شعر. 
�ل�شرت�طات

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2014/11/20 
وحتى تاريخ : 2024/11/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

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

�ملودعة حتت رقم 63827
با�شم باقر ر��شتي للتجارة �لعامة

وعنو�نه �س.ب. 401 ، دكان رقم 3 ، �ل�شوق �لإير�ين ، �لر��س ، ديرة دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ 2007/01/16 �مل�شجلة حتت رقم 78841  

�لفئة 30
�ملنتجات : �لأرز 

�ل�شرت�طات
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف : 2014/09/26 

وحتى تاريخ : 2024/09/26
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

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

  
�ملودعة حتت رقم 64997

با�شم كوم�شكوب، �إنك. �أوف نورث كارولينا
وعنو�نه 1100 كوم�شكوب بلي�س ، �إ�س �إي ، هيكوري ، نورث كارولينا 28602 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ 2006/03/30 �مل�شجلة حتت رقم 59190  
�لفئة 9

و�لو�شالت  و�ل��رف��وف  و�ل��ل��وح��ات  �لكو�بل  على  �ملحتوية  و�لت�����ش��الت  �ل�شبكات  ك��و�ب��ل  �أنظمة   : �ملنتجات 
وجتميعها  لال�شتعمال يف ربط �أجهزة �ل�شبكات �أو �لت�شالت.

�ل�شرت�طات
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2014/11/21 

وحتى تاريخ : 2024/11/21
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

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

  
�ملودعة حتت رقم 64962

با�شم �لر�شا�شي ل�شناعة �لعطور ذ.م.م
وعنو�نه �س.ب. 16878 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ 2005/06/20 �مل�شجلة حتت رقم 53996  
�لفئة 3

�ملنتجات : عطور ، بخاخ طبيعي لال�شتعمال �ل�شخ�شي.
�ل�شرت�طات

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2014/11/21 
وحتى تاريخ : 2024/11/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

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

  
�ملودعة حتت رقم 64886

با�شم جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
وعنو�نه و�ن جون�شون �أند جون�شون بالز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ 20 يونيو 2005 �مل�شجلة حتت رقم 54002  
�لفئة 3

�ملنتجات : م�شتح�شر�ت تنظيف لال�شتعمال يف �أو على �لعني ولتنظيف �لعد�شات �لال�شقة و�لنظار�ت. 
�ل�شرت�طات

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2014/11/20 
وحتى تاريخ : 2024/11/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

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

�ملودعة حتت رقم  64993
با�شم ديبوي �شينثي�س ، �إنك

وعنو�نه 700 �أورثوبيديك در�يف و�ر�شو ، �إنديانا 46581 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ 25 يونيو 2005 �مل�شجلة حتت رقم 54173  

�لفئة 10
�أن�شجة  زر�ع��ة  �لأدو�ت �جلر�حية لال�شتعمال يف   ، �لفقري  �لعمود  ي��زرع يف  �ل��ذي  �لن�شيج �حلي   : �ملنتجات 

�لعمود �لفقري.
�ل�شرت�طات 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2014/11/21 
وحتى تاريخ : 2024/11/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

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

  
�ملودعة حتت رقم 64889

با�شم �ألز� كوربوري�شن
وعنو�نه 1900 �ش�ارل�ش�تون رود ، ماونتني فيو، كاليفورنيا 94039-7210، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية .

بتاريخ 22 �أكتوبر 2005 �مل�شجلة حتت رقم 55740  
�لفئة 5

�ملنتجات : ل�شقات عر �جللد لعالج هرمون �لت�شتو�شرتون و�لعالجات �لأخرى لالأمل.
�ل�شرت�طات

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف : 2014/11/20 
وحتى تاريخ : 2024/11/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

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

  
�ملودعة حتت رقم 63253

با�شم جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
وعنو�نه و�ن جون�شون �أند جون�شون بالز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ 2005/04/09 �مل�شجلة حتت رقم 52241  
�لفئة 5

�ملنتجات : م�شتح�شر�ت �شيدلنية لعالج �أمر��س �لأور�م و�للتهاب . 
�ل�شرت�طات

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2014/08/28 
وحتى تاريخ : 2024/08/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

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

  
�ملودعة حتت رقم 64891

با�شم جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
وعنو�نه و�ن جون�شون �أند جون�شون بالز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ 20 يونيو 2005 �مل�شجلة حتت رقم 53999  
�لفئة 5

�ملنتجات : م�شتح�شر�ت طبية لعالج حالت �لب�شرة و�ل�شعر. 
�ل�شرت�طات

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف : 2014/11/20 
وحتى تاريخ : 2024/11/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200

EAT 16854

EAT 17416

EAT 16885

EAT 75714

EAT 16774

EAT 17140

EAT 75995

EAT 17415

EAT 16373

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  �سبتمرب 2014 العدد 11200 العدد 11200 بتاريخ 2014/9/7

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

�لذيد للتجارة �لعامة ذ.م.م - فرع �بوظبي 1 
رخ�شة رقم:CN 1323746 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  11200 بتاريخ 2014/9/7     
اعالن احل�سور بالن�سر

 رقم الدعوى  2014/488 ا�ستئناف ايجارات
يف  �لثانية(  )�للجنة  �ل�شتئنافية  �لد�ئرة  من  �ل�شادر  �لقر�ر  على  بناء 
 2014/9/2 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ي��ج��ار�ت   )2014/488( �ل��دع��وى 
نعلمكم  باحلبالة  خليفة  نا�شر  خليفة  �شده/عامر  �مل�شتاأنف  باعالن 
بان �مل�شتانف/ �لرزه للحلويات قد �قام �لدعوى قبلكم بطلب ) قبول 
رف�س  م��ن  ب��ه  ق�شى  فيما  �مل�شتاأنف  �حل��ك��م  و�ل��غ��اء  �شكال  �ل�شتئناف 
�لدعوى و�لق�شاء جمدد� بالز�م �ملدعى عليهما بتو�شيل �ملاء و�لكهرباء 
وت�شليم �ملاجور للم�شتاأنفه و�لز�م �مل�شتاأنف �شدهما بامل�شاريف ومقابل 
 ) )�لح���د  ي��وم   )2014/9/14( بجل�شة  �شتنظر  و�ل��ت��ي  �مل��ح��ام��اة(  �ت��ع��اب 
منكم  ي��رج��ى  فعليه  بلديةدبي  مبنى  يف  �مل��رك��ز  مبقر   )6.00( �ل�شاعة 
�حل�شور وتقدمي مالديكم من دفاع �و م�شتند�ت. ويف حال تخلفكم عن 

�حل�شور فان �لد�ئرة �شوف تتخذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية    

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11200 بتاريخ 2014/9/7    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الثقيلة  بال�شاحنات  املـــواد  لنقل  ال�شحراء  �شفينة  �ل�����ش��رك��ة:  ����ش��م 
�ل��ع��ن��و�ن: م��ك��ت��ب رق���م 101 ملك  �ل��رخ�����ش��ة: 579466  )�ـــــس.ذ.م.م(   رق���م 
عبد�لكرمي ح�شن �ملال- ديرة- نايف �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي  �لتجاري: 79677 تعلن د�ئرة  بال�شجل  �لقيد  رقم 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من خالل �لريد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11200 بتاريخ  2014/9/7      
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1389   جتاري كلي                   
�ىل �ملدعى عليهم/ 1 -�شركة جهري للتجارة �لعامة و�ل�شناعة 2- حممد �شعيد علي جهري 3- 
�مني �شعيد علي جهري  جمهويل  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /م�شنع �لمار�ت للباليات ) �س 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �لكبان   قد  ذم م( وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود 
ب�شم ملف �لدعوى رقم 2005/576 جتاري كلي و�ل�شتئناف رقم 2006/406جتاري و�لتنفيذ رقم 
2008/347جت��اري �ىل ملف �لدعوى و�لر�هنة وت�شحيح ��شم �ملدعي عليهما �لثاين و�لثالث يف 
هو  2006/406 جتاري وجعلهما ح�شبما  رقم  و�ل�شتئناف  كلي  2005/576 جتاري  رقم  �لدعوى 
مثبت ب�شحيفة �لدعوى بال�شكل �لتايل / حممد �شعيد علي جهري بدل من حممد �حمد جهري 
و�مني �شعيد علي جهري بدل من �مني �حمد جهري و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.  وحددت لها 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف  جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/9/23 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
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 .و�مرت بتق�شري مو�عيد �مل�شافة ملدة ��شبوع من تاريخ �لعالن.
ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

فئات عمرية وقطاعات جديدة يف الدورة العا�سرة .. موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تعلن عن فتح باب الت�سجيل يف م�سابقة التاجر ال�سغري 2014
دورتها  يف  �مل�شابقة  �أن  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  و�أ�شارت   .2013
�حلالية، و�لتي �شيتم تنظيمها يف دبي من 26 نوفمر 
حتى 1 دي�شمر 2014، �شت�شمل فئات عمرية جديدة 
وذل��ك �حتفال  �شنة،   12 �شنو�ت حتى   5 ت��رت�وح بني 
�ل�شغري،  �ل��ت��اج��ر  م�شابقة  على  ���ش��ن��و�ت  ع�شر  مب���رور 
�ملد�ر�س  لطلبة  حاليا  �لت�شجيل  باب  فتح  �شيتم  حيث 
�شنة(   12–4( �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ات  �أم����ا  و�جل���ام���ع���ات 
�لبا�شط  عبد  ق��ال  �ملنا�شبة،  وب��ه��ذه  لح��ق��ا.  �لأخ����رى 
ر��شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �جلناحي، 
�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة: تتقدم موؤ�ش�شة  لتنمية 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  �إىل ���ش��اح��ب  �ل�����ش��ك��ر و�ل��ث��ن��اء  ب��ج��زي��ل 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ع��ل��ى �لدعم 

••دبي -الفجر: 

�مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لتنمية  د�ئ��رة  موؤ�ش�شات  �إح��دى  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية 
�لقت�شادية يف دبي، عن فتح باب �لت�شجيل يف �لدورة 
�لعا�شرة من م�شابقة �لتاجر �ل�شغري للعام 2014 يف 
�ل�شيخ  �شمو  رعاية كرمية من  تقام حتت  و�لتي  دب��ي، 
�آل مكتوم ويل عهد دبي.  حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�لإمار�ت  دول��ة  و�مل��د�ر���س يف  �جلامعات  وباإمكان طلبة 
عر  �إلكرتونيا  �لت�شجيل  عملية  بدء  �ملتحدة  �لعربية 
يوم  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً   www.yec.ae �مل�شابقة  م��وق��ع 
�أكتوبر   16 �جل��اري وحتى  �شبتمر   7 �ملو�فق  �لأح��د 

بلوغها  وح��ت��ى  �ن��ط��الق��ت��ه��ا  م��ن��ذ  للم�شابقة  �مل�شتمر 
على  يوؤكد  �لالحمدود  �لدعم  وه��ذ�  �لعا�شرة،  �ل��دورة 
�لتاجر  مب�شابقة  دب��ي  عهد  ويل  يوليها  �ل��ت��ي  �لثقة 
مفهوم  ب��ث  يف  �ملنعك�س  �لإي��ج��اب��ي  و�ل����دور  �ل�����ش��غ��ري، 
و�لتي ترجمت  �لطلبة  ل��دى  و�لبتكار  �لأع��م��ال  ري��ادة 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  من  متنوعة  مبجموعة 

على �أر�س �لو�قع . 
�لأول  عقدها  يف  �مل�شابقة  ت�شهد  �جل��ن��اح��ي:  و�أ���ش��اف 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لعمرية  �ل��ف��ئ��ات  خمتلف  يف  �شمولية 
�لقطاعات �أو �لن�شاطات �لتجارية �لتي �شيتم �مل�شاركة 
من خاللها، كما �شيتم تقييم نخبة من �مل�شاريع وذلك 
لرفع حدة �ملناف�شة و�لبتكار بني �مل�شاركني من طلبة 

�ملد�ر�س و�جلامعات. ونحن و�ثقون �أن �لدورة �لعا�شرة 
و�شتمنحهم  �ل��ط��ل��ب��ة  ب���ني  �مل����ب����ادرة  روح  م���ن  ���ش��ت��ع��زز 
على  وت�شجيعهم  م�شاريعهم،  لإد�رة  �ملثالية  �لفر�شة 
تاأ�شي�س �أعمالهم �خلا�شة يف �مل�شتقبل �لقريب و�لتغلب 

على �ل�شعاب �لتي تو�جههم يف عامل �لأعمال . 
تعك�س  �مل��رح��ل��ة �جل���دي���دة  �أن  ع��ل��ى  �جل��ن��اح��ي  و�أك�����د 
ج��ه��ود وم�����ش��اع��ي م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب��ن ر����ش��د لتنمية 
��شتهد�ف  �إىل  �لر�مية  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 
�ملد�ر�س  طلبة  من  �لفتي  جليل  ممكنة  �شريحة  �أك��ر 
�لعمرية،  �ل��ف��ئ��ات  ومبختلف  �ل��دول��ة  يف  و�جل��ام��ع��ات 
وكذلك ت�شهيل عملية م�شاركتهم يف �مل�شابقة من خالل 

 .www.yec.ae ملوقع �للكرتوين�

مكتب اأبوظبي للموؤمترات ي�شارك يف موؤمتر ومعر�س ال�شرق الأو�شط للكهرباء واملاء 

التذاكر املبكرة للوفود متاحة حتى 12 �سبتمرب 2014 
بنك حبيب املحدود يطلق مبادرة )ارتقاء( لدعم 

ومتويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف الإمارات

ات�شالت تقدم اأحدث اخلدمات يف جيتك�س وتدعو 300 طفل من ذوي الحتياج مل�شاهدة ديزين

مرمي عثمان: نحن على ثقة اأن هذه الأن�سطة �سوف ت�سهم يف ر�سم البت�سامة

لت�شليط ال�شوء على فر�س الأعمال املتاحة يف الدولة

جامعة دبي ت�ست�سيف وفدًا من اأ�سحاب الأعمال يف �سنغافورة 

وت�شوية  �مل���وردي���ن  م��ع  �شحية  ع��الق��ات  ع��ل��ى  للحفاظ 
�ملحدد  �لوقت  يف  �لأخ���رى  �لعامة  و�لنفقات  �لفو�تري، 
جميع  ملتابعة  عالقات  مدير  تخ�شي�س  �ىل  بال�شافة 
�لعمال من خالل �لر�شائل �لإلكرتونية �أو وجها لوجه، 
�حلاجة.  عند  �خل��ر�ء  من  و�لتوجيه  �مل�شورة  وتقدمي 
در��شة  �مل�شروع ج��اء عقب �طالعهم على  ه��ذ�  �ن  وذك��ر 
�ن  توؤكد  بر�د�شرتيت  �أن��د  د�ن  موؤ�ش�شة  �أجرتها  حديثة 
 %  90 �أكر من  و�ملتو�شطة متثل  �ل�شغرية  �ل�شركات 
�أكر  �ل�شركات يف �لدولة  فيما متثل  من �جمايل عدد 
معترة  �خلا�س  �لقطاع  يف  �لوظائف  %من   85 من 
و�أكدت  كما  �مل�شتد�مة.   �لتنمية  يف  حا�شم  عن�شر  �ياها 
�لدر��شة �ن �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة ل تز�ل ت�شكل 
�نها ذ�ت كفاءة  �لتمويل ع��الوة على  ج��دوى ق�شوى يف 
�ملدير  و��شاف  �لعر�س.  على  هائلة  تناف�شية  ومعدلت 
�لقليمي �ن �مل�شروع �جلديد ) �رتقاء ( هو �حلل �لمثل 
لل�شركات  �لتجارية  �لأعمال  وتو�شيع  �مل��ال  ر�أ���س  لزيادة 
�ل�شغرية و��شفا �ياها ب�شريان �حلياة �لقت�شادية حيث 
ت�شكل نحو 60 % من �لناجت �لجمايل 
�ملحلي غري �لنفطي و�أو�شح جميد �ن 
)�رتقاء ( جاء بهدف توفري �لتمويل 
�لالزم كي تزدهر �ل�شركات �ل�شغرية 
على �ملدى �لطويل معر� عن فخره 
ب���ه���ذه �مل����ب����ادرة �ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا �ن 
لل�شركات  �شخ�شية  خ���دم���ات  ت��ق��دم 
وتدعم روح �لبتكار وي�شتحوذ حبيب 
�ل�شوق  % يف   40 ن��ح��و  ع��ل��ى  ب��ن��ك 
�لقطاع  ع��ل��ى  وي��ه��م��ني  �لإم����ار�ت����ي����ة 
�مل�شريف �لتجاري مع ح�شة كبرية يف 
ت�شل  �خلارجية  بالتحويالت  �ل�شوق 
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وور�س �لعمل يف �شبيل تو�شيع جو�نب �لأعمال وت�شهيل �لتجارة �لدولية.  
وقام �لوفد �ل�شنغافوري �لذي ي�شم روؤ�شاء ومدر�ء تنفيذين للعديد من 
�لتعليم و�لأزي��اء و�لقانون و�لطاقة وغريها، بزيارة  �ل�شركات يف جمالت 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي،  �لهيئات �ملحلية و�حلكومية مبا يف ذلك د�ئرة 
كما �لتقى عدد�ً من �خلر�ء يف عدة جهات بارزة. ومت تنظيم جل�شات نقا�س 

�أهم  وب��ني  بينهم  �لتو��شل  لت�شهيل  دب��ي  جامعة  قبل  من  للوفد  لأع�شاء 
توزيع للجو�ئز  �لوفد بحفل  زي��ارة  �ل��دول��ة.  و�ختتمت  �لأعمال يف  جهات 
جلميع  �جلو�ئز  �لب�شتكي  قدم  حيث  بدبي،  ريحان  �لغرير  فندق  يف  �أقيم 
�أع�شاء �لوفد، ووجه لهم �ل�شكر على زيارة �لدولة. يذكر �أن هذه �لزيارة 

 .)IE( متت برعاية �ملوؤ�ش�شة �لدولية �ل�شنغافورية

••دبي-الفجر:

�أط��ل��ق )حبيب بنك �مل��ح��دود خ��دم��ة ج��دي��دة حت��ت ��شم 
من  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�شركات  ل�شالح    ) )�رت��ق��اء 
خ����الل ت��ق��دمي ق���رو����س وح���ل���ول ذك��ي��ة ل��دع��م ومتويل 
�شغرية  �شركات  قبل  من  ت��د�ر  �لتي  �لتجارية  �لعمال 
ومتو�شطة تخطط لتطوير م�شاريعها جاء ذلك بح�شب 

�فاق جميد �ملدير �لقليمي للبنك بالمار�ت. 
بنك  �إن  �لع��الم  لو�شائل  له  ت�شريح  و�أ�شاف جميد يف 
ح��ب��ي��ب �مل���ح���دود ���ش��ي��ق��دم ���ش��م��ن ه���ذه �مل���ب���ادرة قرو�س 
م��ع فرتة  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية  لل�شركات  ومت��وي��الت 
تو�شيع  بغر�س  �أك��ر  �أو  �شنو�ت  ث��الث  �ىل  ت�شل  ���ش��د�د 
�ملرنة  �لتجارية  و�لعمال  و�ملعد�ت  �ملباين  يف  �أعمالهم 
�لد�ئم للعب دور حم��وري يف حتريك  ، وذل��ك يف �شعيه 
عجلة �لقت�شاد �لمارتي وتعزيز �د�ء �ملوؤ�شات �ل�شغرية 
و�ملتو�شطة و�أو�شح �ملدير �لقليمي حلبيب بنك �ملحدود 
لل�شركات  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ف��ر���ش��اً  ت�����ش��م��ن  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �أن 

•• دبي-الفجر:

�لتنفيذي يف جامعة دبي �لدورة �حلادية ع�شرة  ��شت�شاف مركز �لتطوير 
 ،)IBF( لأو�شط� �ل�شرق  �لدولية يف منطقة  �لأعمال  زمالة  برنامج  من 
وذلك لع�شرين موفد �أعمال من �شنغافورة. و�أقيم �لرنامج خالل �لفرتة 
للوفد  �لفر�شة  �أتيحت  2014، حيث  �شبتمر   4 �إىل  �أغ�شط�س   31 من 
�ل��ز�ئ��ر ل��الط��الع على �ل��ف��ر���س �ل��و�ع��دة �ل��ت��ي حتفل بها دول���ة �لإم����ار�ت 
لتاأ�شي�س �لأعمال ب�شكل ناجح يف �ملنطقة. حيث متكنت �لدولة ب�شكل عام 
ودبي ب�شكل خا�س وعلى مد�ر �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية، من جذب �ل�شركات 
م�شتقرة  مقار  لفتح  �لأخ��رى  �لأق�شى  �ل�شرق  دول  و�شركات  �ل�شنغافورية 
لأعمالها.  وحول �لزيارة قال رئي�س جامعة دبي �لدكتور عي�شى �لب�شتكي، 
�لدولية  �لر�مج  ودعم  تعزيز  على  حري�س  �لتنفيذي  �لتطوير  مركز  �إن 
�حل��ادي��ة ع�شر  �ل���دورة  �ن  و�أ���ش��اف  �لدولية.  �لأع��م��ال  زمالة  برنامج  مثل 
�لتجارية مثل فهم ثقافة  للرنامج تناولت عدة جو�نب تتعلق بالق�شايا 
�لأعمال و�لت�شالت، و�أ�شاليب �إقامة �مل�شاريع �مل�شرتكة وقو�نني �لعمل يف 
�لدولة وق�شايا �إد�رة �لأفر�د.  و�أو�شح �لب�شتكي �نه �إىل جانب �لدور �لد�عم 
ملركز �لتنمية �لتنفيذية ل�شت�شافة �لوفد �ل�شنغافوري، فقد �شاركت كلية 
�د�رة �لأعمال يف جامعة دبي �ملعتمدة دوليا يف �إد�رة �لعمال بهذ� �حلدث، 
�لنوع من �ملوؤمتر�ت  �أي�شا هذ�  �لتعليمية تدعم  �أن مهمة �جلامعة  موؤكد�ً 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ومعر�س  مل���وؤمت���ر  �مل��ن��ظ��م��ون  �أع���ل���ن 
�أن  و�مل���اء  للكهرباء  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�لتابعة  للموؤمتر�ت  �أبوظبي  مكتب 
و�لثقافة،  لل�شياحة  �أبوظبي  لهيئة 
�مل�شت�شيف  �ل���������ش����ري����ك  ����ش���ي���ك���ون 
�لفرتة  يف  �شيعقد  �ل���ذي  للمعر�س 
م��ا ب��ني 12- 14 �أك��ت��وب��ر م��ن �لعام 
�أب��وظ��ب��ي �لوطني  �جل���اري يف م��رك��ز 

للمعار�س )�أدنيك(.
�ل����ذي  �مل���ع���ر����س  زو�ر  و���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د 
من  �أك����ر  ي�شتقبل  �أن  �مل��ت��وق��ع  م���ن 
 65 �أك��ر من  4،000 م�شارك من 
دولة، من عرو�س �لحتاد للطري�ن، 
للحدث.  �لر�شمي  �ل��ط��ري�ن  �شريك 
ل���ل���ط���ري�ن جلميع  وت���ق���دم �لحت������اد 
فر�شة  و�ل��وف��ود  و�لعار�شني  �ل���زو�ر 
%10 خ�����ش��م على  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
رجال  وتذ�كر  �لأوىل  �لدرجة  تذ�كر 
ذهابا  �ل�شياحية  و�ل��درج��ة  �لأع��م��ال، 

و�إيابا على منت طائر�تها.
موؤمتر  مدير  بالكابي،  نايجل  وقال 
للكهرباء  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ومعر�س 
و�ملاء: �ن �ل�شر�كة مع تلك �ملوؤ�ش�شات 
�مل���رم���وق���ة ت��ع��د ج����زء ل ي��ت��ج��ز�أ من 
����ش��ت�����ش��اف��ة ح����دث ع���امل���ي ن���اج���ح هنا 
�لقيمة  �ن  و�أ����ش���اف:   . �أب��وظ��ب��ي  يف 
تعك�س  �ل�شر�كات  هذه  ت�شيفها  �لتي 
و�ل�شتد�مة  �لنمو  دع��م  يف  �لتز�منا 
يف �أب��وظ��ب��ي، وت��ع��زي��ز م��وق��ع �لم���ارة 

منتجات  تعزيز  ق�شم  رئي�س  �شتاين، 
 ، �ملحدودة  �شوي�شر�  �أل�شتوم  يف  �لغاز 
و�ل�شيد د�نو�شكودي �شند�ر�فاديفيلو، 
�لطاقة  لنظام  �لأول  �لرئي�س  نائب 
�لهند  م��ات�����ش��وب��ي�����ش��ي-ه��ي��ت��ا���ش��ي-  يف 
�ملحدودة، و�ل�شيد توما�س �ي�شينمان، 
دور�غ  يف  �لبيانات  نظم  رئي�س  نائب 
كمتحدثني  �شي�شاركون   ، �مل��ح��دودة 
�مللخ�شات  ل���ي���ق���دم���و�  رئ���ي�������ش���ي���ني 
�ملوؤمتر  خالل  �لتقدميية  و�لعرو�س 
�مل�شت�شيف  �ل�������ش���ري���ك  وب�������ش���ف���ت���ه 
�أبوظبي  م��ك��ت��ب  ���ش��ي��ق��وم  ل��ل��م��ع��ر���س، 
ل���ل���م���وؤمت���ر�ت ب��ال��ع��م��ل ع���ل���ى زي�����ادة 
�لوعي حول معر�س �ل�شرق �لأو�شط 
�ملعلومات  وت��ق��دمي  و�مل����اء  للكهرباء 

�لالزمة عن �حلدث.

�لأعمال يف �شركة فرت�شيال ، ملحطات 
�ملتحدثني  ك���اأح���د  �ل���ط���اق���ة،  ت��ول��ي��د 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ني مل��ن��اق�����ش��ة �أف�����ش��ل طرق 
باملر�فق يف منطقة  �خلا�س  �لدخ��ار 

�ل�شرق �لأو�شط .
ي��ع��د م��ع��ر���س وموؤمتر  وق����ال خ����ان: 
�ملوؤمتر�ت  �أك��ر  م��ن  و�مل���اء  �لكهرباء 
�خل��ا���ش��ة ب��ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة م��ن حيث 
����ش��ت��ق��ب��ال �ل�������زو�ر و�مل�������ش���ارك���ني من 
جميع قطاعات �ل�شناعة، مبا يف ذلك 
�مل��ه��ن��د���ش��ني و�مل��خ��ط��ط��ني، و�خل���ر�ء 
�مل����ال����ي����ني م�����ن �ل����ق����ط����اع����ني �ل����ع����ام 
�ملوؤمتر  �شيكون  و�أ�شاف:   . و�خلا�س 
و�لأك�������ر مالئمة  �مل��ث��ال��ي��ة  �مل��ن�����ش��ة 
جل���ذب �جل��م��ه��ور �مل��ن��ا���ش��ب.  وجدير 
بالذكر �أن خر�ء �لطاقة �ل�شيد �أرنو 

و�ملقرر  �لتقنية  �جل��ولت  �شمن  من 
�ن��ع��ق��اده��ا ي���وم �ل�����ش��ب��ت، �مل��و�ف��ق 11 
مدينة  م��ن  ك��ل  يف   2014 �أك��ت��وب��ر 
توما�شني  �أن�شالدو  و�شركة  م�شدر، 
�ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��رك��ة  وه���ي  �خل��ل��ي��ج، 
�لدو�رة  �لن�شول  و�إ�شالح  ت�شنيع  يف 
�لوفود  و�شيتمكن  �ل��غ��از.  لتوربينات 
و�ل���������زو�ر خ�����الل م���ع���ر����س وم���وؤمت���ر 
�ل��ك��ه��رب��اء و�مل����اء م��ن �ل���ش��ت��ف��ادة من 
�أكر من 150 خبري �إقليمي ودويل 
لتحديات  �لت�شدي  ملعاجلة مو��شيع 
�ل���ط���اق���ة �حل���ال���ي���ة، ب���ال����ش���اف���ة �ىل 
�لعرو�س �لإعالمية وحلقات �لنقا�س 
و�لتقنيات  �لجت��اه��ات  �أح���دث  ح��ول 
�ملوؤمتر  و�شي�شت�شيف  و�ل��ت��ط��ور�ت. 
تطوير  م��دي��ر  خ���ان،  ع��وي�����س  �ل�شيد 

�حلا�شنة للحو�ر�ت و�حللول �خلا�شة 
لالقت�شاد�ت  �حل��ي��وي��ة  بال�شناعات 
وي�شجع  و�ل�����دول�����ي�����ة.   �لإق���ل���ي���م���ي���ة 
�ل�شرق  مل��وؤمت��ر وم��ع��ر���س  �مل��ن��ظ��م��ون 
�ملهتمني  جميع  للكهرباء  �لأو����ش���ط 
�لت�شجيل  �إىل  �لقادمة  �مل��وؤمت��ر�ت  يف 
�ملبكرة  للتذ�كر  �لنهائي  �ملوعد  قبل 
ل�شمان  ���ش��ب��ت��م��ر   12 يف  ل���ل���وف���ود 
�حل�������ش���ول ع���ل���ى �أف�������ش���ل �ل���ر����ش���وم 
�خل��ا���ش��ة ب��امل��وؤمت��ر، و�حل�����ش��ول على 
مع  �ل�شر�كة  م��ن  �لق�شوى  �ل��ف��ائ��دة 
�لحت�����اد ل���ل���ط���ري�ن، ب��ال���ش��اف��ة �ىل 
�لتقنية  �جل��ولت  �مل�شاركة يف  �شمان 
�لوفود  و�شتحظى  للموؤمتر.  �لتابعة 
�ملبكرة  �ل����ت����ذ�ك����ر  ع���ل���ى  �حل���ا����ش���ل���ة 
ف��ر���ش��ة �مل�����ش��ارك��ة يف ج��ول��ت��ني �ثنني 

�لتز�ما  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  تنتهجها  �ل��ت��ي 
منها بحق هوؤلء �لفئة من �أطفالنا 
و�مل�شابني  و�مل��ع��اق��ني  �لأي���ت���ام  م��ن 
مبر�س �لتوحد. و�أو�شح فار�س، �أن 
�ت�شالت ، لها �شجل حافل يف جمال 
دع����م م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��م��ل �خل���ريي 
و�لإن�����ش��اين يف �ل��دول��ة، م��ع��ر�ً عن 
�لأطفال  ه����وؤلء  ���ش��ع��ادت��ه حل�����ش��ور 
و�لتي  �جلليد  على  دي��زين  عرو�س 
تقام للمرة �لأويل يف دولة �لمار�ت 
جنب  �إىل  جنباً  ليكونو�  و�ملنطقة، 
مع كافة فئات �لطفال من خمتلف 

�ل�شر�ئح �لعمرية.

•• اأبوظبي -رم�صان عطا: 

ت�����������ش�����ارك م����وؤ�����ش���������ش����ة �لإم�������������ار�ت 
�لر�بعة  �ل�������دورة  يف  ل���الت�������ش���الت 
و�لثالثني لأ�شبوع جيتك�س للتقنية 
-12 من  �لفرتة  �ملقام يف   2014
�لتجاري  �أكتوبر يف مركز دبي   16

�لعاملي.
�ت�����ش��الت متا�شيا  وت��اأت��ي م�����ش��ارك��ة 
تنتهجها  �ل��ت��ي  ��شرت�تيجيتها  م��ع 
يف قيادة قطاع �لت�شالت و�لهادفة 
للتحول �ىل م�شغل �ت�شالت ومزود 
خدمات متكاملة حللول تكنولوجيا 
توفر  بحيث  و�لت�����ش��ال  �مل��ع��ل��وم��ات 
وجتهيز  �مل�شتقبل  ن��ح��و  �خل��دم��ات 
�ل�����ق�����ط�����اع �حل�����ك�����وم�����ي و�خل�����ا������س 
و�لبتكار�ت  و�حل��ل��ول  ب��اخل��دم��ات 

�لتي تهيئ لغٍد �أف�شل. 
وحتر�س �ت�شالت خالل م�شاركتها 
يف �أ�شبوع جيتك�س للتقنية يف دورته 
�أح���دث �شور  �حل��ال��ي��ة على ت��ق��دمي 
�لبني �لتحتية يف قطاع �لت�شالت 
�لتي  �ملبتكرة  �لذكية  و�أه��م �حللول 
ت�شتهدف دعم مبادرة وتنفيذ روؤية 
�ىل  �لتحول  يف  �لر�شيدة  �حلكومة 
جمالت  خمتلف  يف  �ل��ذك��ي��ة  �مل���دن 

�خلدمات. 
�حللول  ��شتعر��س  �إىل  وبالإ�شافة 
و�خل�������دم�������ات، ت�������ش���ل���ط �ت�������ش���الت 
�ل�شوء خالل �ملعر�س عن عدٍد من 

ت�سنيف توقع مذكرة تفاهم مع الأحوا�ض اجلافة 
العاملية ومدينة دبي املالحية لتقدمي خدمات الت�سنيف

•• دبي-وام:

وقعت هيئة �لإم��ار�ت للت�شنيف ت�شنيف مذكرة تفاهم مع �لأحو��س �جلافة 
وقطاعات  و�ملالحية  �لبحرية  للخدمات  �مل��زود  �ملالحية  دبي  ومدينة  �لعاملية 
�ل�شناعات �لبحرية �ملتخ�ش�شة للطاقة و�لنفط و�لغاز بهدف تقدمي خدمات 
و�لتي  �مل�شال  �لطبيعي  بالغاز  تعمل  �لعامل  يف  مو�نئ  قاطرة  لأول  �لت�شنيف 
�لبارزة  �لتطور�ت  من  و�ح��دة  باعتبارها  �لإمار�تية  �لتجارية  �لعالمة  حتمل 
���ش��ت��ق��رر م�شتقبل  �مل���زدوج���ة و�ل��ت��ي  �مل��ح��رك  ب��ط��اق��ة  �ل��ت��ي تعمل  و�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�لتكنولوجيات �خل�شر�ء. ياأتي ذلك كجزء من مبادرة دبي �ملالحية �خل�شر�ء 
�لتي جاءت �شمن حترك ��شرت�تيجي يهدف �إىل ت�شجيع جميع جمالت �لتميز 
يف �لقطاع �لبحري �إىل جانب �لقطاعات �لأخرى ذ�ت �ل�شلة مبا يف ذلك �لنفط 
و�لغاز و�لطاقة. وعر �شعادة خمي�س جمعة بوعميم رئي�س �لأحو��س �جلافة 
�لعاملية و�ملالحة �لعاملية عن بالغ فخره و�عتز�زه بتوثيق �لتعاون مع ت�شنيف 
�لأحو��س  جمموعة  ب��ذل  على  �إ�شافيا  برهانا  يقدم  �لتعاون  ه��ذ�  �أن  م��وؤك��د� 
�جلافة �لعاملية و�ملالحة �لعاملية ق�شارى جهدها من �أجل �لرتقاء باملو��شفات 
دولة  يجعل  مب��ا  و�ملالحية  �لبحرية  �لقطاعات  د�خ��ل  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�ملقايي�س 
�لإمار�ت من �لدول �مل�شدرة لأف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف جمال تقدمي خدمات 
�لإمار�تية  �لبحرية  �ملقايي�س  حتظى  بحيث  �جل��ودة  فائقة  ومالحية  بحرية 
باعرت�ف وتقدير و��شعني يف �لعديد من دول �لعامل. و�شدد على دعم �ملجموعة 
للجهود �لر�مية �إىل �إيجاد قطاع بحري يتميز بديناميكية و�لأد�ء �لعايل وقادر 
على دفع عجلة �لتنمية �لقت�شادية ومو��شلة م�شرية �لتميز و�لريادة جت�شيد� 
للروؤية �لثاقبة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل. وقال بوعميم �إن جمموعة 
�لأحو��س �جلافة �لعاملية ت�شتثمر بكثافة يف �أنظمة �إد�رة �جلودة لتح�شني كفاءة 
وفاعلية خدماتها �لبحرية و �ملالحية وهو ما جعلها �ملق�شد �ملف�شل لالبتكار�ت 
�لبحرية �لتي �شوف ت�شكل م�شتقبل �ل�شناعات �لبحرية على خمتلف �ل�شعد 
�ملحلية و�لإقليمية .. م�شري� �إىل �أن �ملجموعة تتبني ��شرت�تيجية �أعمال تعلي 
لتناف�شيتها عامليا  �لد�عية  �لرئي�شية  �لأعمدة  �أحد  من قيمة �جلودة بو�شفها 
كان  ما  عامليا  ر�ئ��دة  �لفوز مب�شروعات  وهو ما ظهرت جتلياته يف جناحها يف 
�ل�شارم لأعلى  �لتطبيق  ب�شمعة عاملية يف جمال  بها لول متتعها  �أن تفوز  لها 
�ملقايي�س و�ملعايري بحيث �أ�شبح ��شمها يف ذ�ته مر�دفا للجودة �لعاملية يف �أرقى 

�شورها و�أ�شكالها.

�ل���ع���رو����س ح�������ش���ري���اً، ي����وؤك����د على 
و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  ت�شامن 
�ملجتمعية،  �مل�����ش��وؤول��ي��ات  حت��م��ل  يف 
�لن�شطة  ه��ذه  �أن  ثقة  على  ونحن 
�شوف ت�شهم يف ر�شم �لبت�شامة على 
�مل��ع��اق��ني كما تعزز  �أط��ف��ال��ن��ا  وج���وه 
من دجمهم يف �ملجتمع مع �أقر�نهم 
�لأ������ش�����وي�����اء . وم�����ن ج���ان���ب���ه، ق���ال 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  ف��ار���س  ف��ار���س حمد 
 ، �ت�����ش��الت  يف  �ملوؤ�ش�شي  لالت�شال 
ذوي  من  لأطفالنا  �لدعوة  هذه  �أن 
�لحتياجات �خلا�شة جزء ل يتجز�أ 
من �شيا�شات �مل�شوؤولية �لجتماعية 

طفل   300 م���ن  لأك�����ر  �ل����دع����وة 
�لحتياجات  ذوي  �لأط����ف����ال  م���ن 
�ل��ع��ر���س �لأول  مل�����ش��اه��دة  �خل��ا���ش��ة 
 Rockin’ �جلليد  على  لديزين 
�لذي   Ever After show
�إىل   10 �ل��ف��رتة م��ن  �شيقام خ��الل 
13 �شبتمر �جل��اري يف مركز دبي 

�لتجاري.
ملوؤ�ش�شات  �لدعوة  �ت�شالت  وقدمت 
�ل���ع���م���ل �خل�������ريي و�لإن�����������ش�����اين يف 
لالأيتام،  ز�ي���د  د�ر  و�أه��م��ه��ا  �ل��دول��ة 
ومركز  للمعاقني،  ر��شد  وموؤ�ش�شة 
دب���ي ل��ل��ت��وح��د وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذلك، 

هذه  �شمن  و�لتفاقيات  �ل�شر�كات 
�ملحاور �لرئي�شية مع �شركاء حمليني 
و�قليميني ودوليني، كما �شوف يتم 
وتو�شيحية  ح��ي��ة  ع��رو���ش��اً  ت��ق��دمي 
ل�������زو�ر �مل���ع���ر����س ح�����ول �خل���دم���ات 
لقطاعات  �مل���وج���ه���ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�ل�������ش���ح���ة و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�خل����دم����ات 
ف�شاًل  ببع�شها  �لأج��ه��زة  و�ت�����ش��ال 
�لتقنيات  ب���اأح���دث  �ل��ت��ع��ري��ف  ع���ن 
�ملعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����ال  يف 

و�لت�شالت. 
وع��ل��ى ج��ان��ب �خ��ر وج��ه��ت موؤ�ش�شة 
�ت�شالت  ل��الت�����ش��الت  �لم�������ار�ت 

قالت مرمي عثمان �ملدير �لعام ملركز 
�ملبادرة  ه��ذه  ب��اأن  للمعاقني،  ر����ش��د 
�ت�شالت  �ل����ت����ز�م  ت���وؤك���د  �ل��ط��ي��ب��ة 
وخا�شة  �مل��ح��ل��ي  �مل��ج��ت��م��ع  بق�شايا 
ق�����ش��اي��ا �ل��ط��ف��ول��ة و�لإع���اق���ة وهذ� 
�لوطنية  ما نتوقعه من موؤ�ش�شاتنا 
�ل�شمو  �شاحب  روؤى  ترتجم  �لتي 
�هلل  ونائبه حفظهما  �لدولة  رئي�س 

و�إخو�نهما حكام �لإمار�ت.
رعاية  �أن  قائلة،  عثمان  و�أو�شحت 
�ت�شالت ملثل هذه �لأحد�ث �لعاملية 
ذوي  �لأطفال  دع��وة  على  وحر�شها 
مل�شاهدة  �خل���ا����ش���ة  �لح���ت���ي���اج���ات 

ليبيا تنفي اإعفاء م�سر 
من رد وديعة بـ2 مليار دولر

•• بنغازي-وكاالت:

نفى �مل�شرف �ملركزي �لليبي �إعفاء م�شر من وديعة مالية بقيمة 2 مليار 
دولر كانت �ل�شلطات �لليبية قد منحتها للحكومة �مل�شرية يف �لعام �ملا�شي 
�إن  ما ن�شرته بع�س  �ل�شبت  وقال م�شرف ليبيا �ملركزي يف بيان له �م�س 
�لليبي  �لنو�ب  جمل�س  �أنَّ  مفادها  �أخبار  من  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
�إيد�عها يف �لبنك  �إرج��اع وديعة خا�شة بامل�شرف مت  قام باإعفاء م�شر من 

�ملركزي �مل�شري وهي بقيمة ملياري دولر ل �شحة لهذه �لأخبار . 
�أبريل-ني�شان من �لعام �ملا�شي وقعت �حلكومة �مل�شرية �تفاقا نهائيا  ويف 
مع �حلكومة �لليبية حينذ�ك، حت�شل مبقت�شاه �لأويل على قر�س بدون 
فو�ئد بقيمة ملياري دولر بهدف دعم �ملو�زنة �لعامة للدولة و�حتياطيات 

�لنقد �لأجنبي علي �أن �شي�شدد بعد 5 �شنو�ت مع فرتة �شماح 3 �شنو�ت.
�ل�شديق عمر  �ملركزي  ليبيا  به حمافظ م�شرف  �أديل  �شابق  ت�شريح  ويف 
�لهدف  �لوديعة  هذه  �أن  فيه  �أك��د  �لر�شمية  �لليبية  �لأنباء  لوكالة  �لكبري 
ل�شتقر�ر  �شامًنا  يعد  �ل���ذي  �مل�����ش��ري  �لق��ت�����ش��اد  يف  �نتعا�شة  خلق  منها 
�لقت�شاد �لليبي .  وبلغت �حتياطيات م�شر من �لنقد �لأجنبي يف يوليو-

متوز �ملا�شي 16.736 مليار دولر مقارنة مع 16.687 مليار يف �ل�شهر 
 25 ث��ورة  قبل  دولر  مليار   36 نحو  �لحتياطيات  وبلغت  عليه  �ل�شابق 

. يناير-كانون ثان 2011 
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الفجر الريا�ضي

مع  خ��الف حمتمل  �شاأن  ري��ال مدريد من  رئي�س  برييز  فلورنتينو  قلل 
�لبناء و�لت�شييد عن قفزة  كري�شتيانو رونالدو مع �عالن قطب �شناعة 
يف دخل عمالق دوري �لدرجة �لوىل �ل�شباين لكرة �لقدم �لذي ز�د عن 
 .2014-2013 مو�شم  يف  دولر(  مليون   778( ي��ورو  مليون   600
وقال برييز �لذي �نفق مئات �ملاليني من �ليورو على بطل �وروبا ل�شر�ء 
�ف�شل لع��ب يف  رون��ال��دو  �ن ولء  �ل�شنو�ت �لخ���رية  ب��ارزي��ن يف  لعبني 
�لعامل حاليا للنادي ل يرقى �ليه �ي �شك وت�شدر قائد �لرتغال عناوين 
�لنتقالت �خلا�شة  �شيا�شة  �ن  قال  �ملا�شي حينما  �لثنني  يوم  �ل�شحف 
بريال مدريد كانت �شتختلف لو كان هو �مل�شوؤول عن �لنادي. وعقب فوز 
�لفريق باللقب �لوروبي �لعا�شر �ملو�شم �ملا�شي معزز� من �لرقم �لقيا�شي 
ريال لعبي  باع  �لفريق  لقب كبري هد�يف  رونالدو  ونيل  با�شمه  �مل�شجل 

�لو�شط ت�شابي �لون�شو و�نخيل دي ماريا و��شرتى توين كرو�س وجيم�س 
رودريجيز.

و�أثار رحيل �لون�شو حتديد� �ىل بايرن ميونيخ �لملاين عدة ��شئلة ب�شاأن 
ما �ذ� كان �لنادي ميلك ما يكفي من �لالعبني ��شحاب �ملهارة و�خلرة يف 
خط �لو�شط للعب �ىل جو�ر رونالدو و�بلغ برييز موؤمتر� �شحفيا معلنا 
هو  قيا�شيا  رقما  بلغ  و�ل��ذي   2014-2013 مو�شم  عن  �ل��ن��ادي  دخ��ل 
603.9 مليون يورو حمققا قفزة بن�شبة 10.9 يف �ملئة مقارنة باملو�شم 
�لذي �شبقه ل يخاجلني �أي �شك �ن رونالدو ل يرغب يف �ثارة �ل�شكوك 

حول �شيا�شة �لنادي. 
وتابع �هد�ين للتو ن�شخة مقلدة من جائزة �لكرة �لذهبية لف�شل لعب 
يف �لعامل فهو مثل �أعلى يحتذى و��شتطرد ل توجد �ي خالفات. نقطة 

تقدمه  �لفريق  ����ش��اع  �لن���ذ�ر عندما  �ج��ر����س  ودق��ت  �ل�شطر  �ول  وم��ن 
بهدفني ليخ�شر 4-2 �مام ريال �شو�شيد�د يف �لدوري �ملحلي يوم �لحد 

يف ظل عدم م�شاركة رونالدو ب�شبب �ل�شابة.
خريي�س  يف  ترويجي  حدث  خالل  لل�شحفيني  �لرتغايل  �ملهاجم  وق��ال 
عندما �شئل عن �شفقات �لنتقال �لخرية �لتي �برمها �لنادي �ملك ر�أيا 

و��شحا للغاية �ل �نه لي�س بو�شعي �ن �قول دوما ما �عتقده. 
و��شاف �ذ� مل �تبع هذه �لطريقة فانني �شاكون على �ل�شفحات �لوىل 
لل�شحف غد� و�نا ل �ريد ذلك. لكن لو كنت م�شوؤول لرمبا لن �ت�شرف 
رئي�س  ك��ان  �ذ�  لكن  وت��اب��ع  حاليا  �لم���ور  عليها  جت��ري  �لتي  بالطريقة 
�لنادي يعتقد �ن �ف�شل �شيء للفريق هو �شر�ء �لالعبني �لذين ��شرت�هم 

وترك جمموعة �أخرى ترحل فاننا يجب �ن نحرتم وندعم قر�ر�ته. 

رئي�ض ريال مدريد يك�سف حقيقة خالفه مع رونالدو

�ملوؤهلة  �لت�شفيات  يف  م�شو�ره  �ل��ع��امل  بطل  �ملانيا  منتخب  ي��ب��د�أ 
�ىل كاأ�س �وروبا لكرة �لقدم �ملقررة يف فرن�شا عام 2016 عندما 
�ليوم �لحد يف �جلولة �لوىل  ��شكتلند� يف دورمتوند  ي�شت�شيف 
من مناف�شات �ملجموعة �لر�بعة. وتقام �جلولة �لوىل على مد�ر 
ثالثة �يام حتى �لثالثاء �ملقبل، على �ن يبد�أ منتخب ��شبانيا بطل 
�لثنني يف  بعد غد  لقبه  �لدفاع عن  �ملا�شيتني حملة  �لن�شختني 
ويخو�س  منتخبا،   53 �لت�شفيات  يف  وي�شارك  مقدونيا  مو�جهة 
24 منتخبا للمرة �لوىل، بعد �ن �قت�شرت �لنهائيات  �لنهائيات 
و�لتي   1984 ن�شخة  ب��اأن  علما   ،1996 منذ  منتخبا   16 على 
��شت�شافتها فرن�شا �ي�شا �شمت 8 منتخبات فقط، وتوج منتخبها 
يف حينها بطال لها بقيادة مي�شال بالتيني رئي�س �لحتاد �لوروبي 
للعبة. ويتاأهل بطل وو�شيف كل جمموعة و�شاحب �ف�شل مركز 
ثالث يف �ملجموعات �لت�شع �ىل �لنهائيات، فيما تخو�س �ملنتخبات 
فيما  فا�شلتني  مو�جهتني  ثالثة  حت��ل  �ل��ت��ي  �لخ���رى  �لثمانية 
�جل حتديد هوية  2015 من  �لثاين-نوفمر  ت�شرين  بينها يف 

�ملنتخبات �لربعة �لخرى �لتي �شتكمل عقد �لنهائيات 
مبارياتها  ت��خ��و���س  �ل��ت��ي  ف��رن�����ش��ا  ج��ان��ب  �ىل 

�حت�شاب  دون  من  �لتا�شعة  �ملجموعة  �شمن 
ل�شت�شافتها  حكما  متاأهلة  كونها  نتائجها 

�لبطولة.

اأملانيا تتطلع للزعامة القارية
يو�كيم  �ملانيا  منتخب  مدرب  ي�شعى 

ق�����اده �ىل لقب  �ل�����ذي  ل�����وف، 
كاأ�س �لعامل للمرة �لر�بعة يف 
نظريه  على  بفوزه  تاريخه 
بعد  1-�شفر  �لرجنتيني 

�لتمديد، �ىل بد�ية جيدة 
ملو��شلة  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات  يف 
�ل��ذي حققه يف  �لنجاح 
�ىل  و�ل��ع��ودة  �ملونديال 
�ل���زع���ام���ة �ل���ق���اري���ة �ذ 
�لوروبي  �للقب  يعود 

�لخ��ري لملانيا �ىل �ىل 
ويعاين   ..1996 ع���ام 
غياب  م����ن  �مل���ان�������ش���اف���ت 
لعبيه  م������ن  �ل�����ع�����دي�����د 

ب�����ش��ب��ب �ل����ش���اب���ة، م���ا �ثر 
�لودية  �مل��ب��ار�ة  يف  �د�ئ���ه  على 

�يام  قبل  ب��ال��ذ�ت  �لرجنتني  مع 
مقابل  ب��ه��دف��ني  خ�شرها  و�ل��ت��ي 

�ربعة.
قائده  �مل���ان���ي���ا  م��ن��ت��خ��ب  ي��ف��ت��ق��د 
و�ملهاجم  لم  ف��ي��ل��ي��ب  �ل�����ش��اب��ق 
بري  و�ملد�فع  كلوزه  مريو�شالف 
مرتي�شاكر ب�شبب �عتز�لهم دوليا 
ع��ق��ب �مل���ون���دي���ال وي��غ��ي��ب لعب 
�شفاين�شايغر،  با�شتيان  �لو�شط 

�ل���ذي �خ���ت���اره ل���وف حل��م��ل �شارة 
�ل�شابة  ب�شبب  لم،  ن  ب��دل  �لقائد 

�ل���ت���ي ���ش��ت��ب��ع��د �ي�����ش��ا م�����ش��ع��ود �وزي����ل 
هوميل�س  وم��ات�����س  خ�����ش��رية  و���ش��ام��ي 

وجوليان در�ك�شلر.
ولكن �شيتمكن لوف من �لعتماد على 
بو�تنغ  ج��ريوم  ميونيخ  بايرن  مد�فع 
بو�تنغ  �ل�شابة وكان  تعافيه من  بعد 

و�لرجنتني،  �مل��ان��ي��ا  م���ب���ار�ة  ع��ن  غ���اب 
ركبته  �ل���ت���ه���اب يف  م���ن  ت��ع��اف��ى  ول��ك��ن��ه 

بالده  م��ب��ار�ة  يف  �مل�شاركة  من  و�شيتمكن 
�لوىل يف قلب �لدفاع �ىل جانب بينيديكت 

�ي�شا،  �ل��ر�ب��ع��ة  �مل��ج��م��وع��ة  ويف  ه��وف��ي��دي�����س 

جبل  منتخب  ويخو�س  تبلي�شي،  يف  �يرلند�  مع  جورجيا  تلتقي 
بايرن ميونيخ  بقيادة مهاجم  بولند�  طارق خطو�ته �لوىل �شد 
روبرت ليفاندوف�شكي. وت�شارك جبل طارق يف �لت�شفيات لول مرة 
2013 برغم  �يار-مايو  �لوروب��ي يف  �نت�شابها �ىل �لحت��اد  بعد 
�عرت��س جارتها ��شبانيا ب�شبب خالف �شيا�شي ب�شاأن �ل�شيادة على 
هذه �ملنطقة �ل�شغرية �لتي تبلغ م�شاحتها 6 كيلومرت�ت مربعة 

وي�شل عدد �شكانها 30 �لف ن�شمة.
يت�شع  ملعب  لبناء  م�شروعا  ط���ارق  جبل  يف  �ل�شلطات  وو���ش��ع��ت 
�ملباريات  �ملنتخب  لثمانية �لف متفرج، وبانتظار ذلك �شيخو�س 
نتائج  وت��ف��اوت��ت  �لرتغالية  ف���ارو  مدينة  يف  �ر���ش��ه  على  �مل��ق��ررة 
منتخب جبل طارق يف �ملباريات �لودية �لتي خا�شها منذ دخوله 

�ملنظومة �لوروبية، فتعادل يف �لوىل مع �شلوفاكيا �شلبا �و�خر 
�ذ�ر- 1-4 يف  ف��ارو  �م��ام ج��زر  �ملا�شي، ثم خ�شر  �لعام 

يحقق  �ن  ق��ب��ل  م����ار�����س، 
على  �لول  ف����وزه 

مالطا 1-�شفر يف حزير�ن-يونيو. ولن يتمكن جنم ريال مدريد 
�ل�شباين كري�شتيانو رونالدو من �مل�شاركة مع منتخب �لرتغال 
�شد  �لت�شفيات  من  �لتا�شعة  �ملجموعة  �شمن  �لوىل  مبار�ته  يف 
باولو  �مل��درب  �كد  �لبدنية ح�شب ما  ب�شبب عدم جهوزيته  �لبانيا 
بنتو. و��شار بنتو �ىل �ن �لطاقم �لطبي للمنتخب �لرتغايل قرر 
بان رونالدو، �ملتوج �ل�شبوع �ملا�شي بجائزة �ف�شل لعب يف �وروبا 
بنتو  ورف�����س  للعب  بدنيا  ج��اه��ز�  لي�س   ،2014-2013 ملو�شم 
ركبته  من  ��شهر  منذ  يعاين  بانه  علما  رون��ال��دو،  م�شكلة  حتديد 
�لي�شرى و��شابة �خرى يف ع�شلة فخذه �لمين وتلعب �لدمنارك 
مع �رمينيا يف �ملجموعة ذ�تها ويف �ملجموعة �ل�شاد�شة، تلتقي �ملجر 
مع �يرلند� �ل�شمالية وجزر فارو مع فنلند� و�ليونان مع رومانيا.

املان�ســـافـــت ي�ستهـــل ت�سفيــــات اأوروبـــــا 
بلقــــــاء ا�ستكتلنـــــدا

لكرة  �ل���ر�زي���ل  منتخب  ن��ي��م��ار  �ع����اد 
�لن���ت�������ش���ار�ت  ط���ري���ق  �ل����ق����دم �ىل 
بت�شجيله هدف �لفوز على نظريه 
مبار�ة  يف  1-�شفر  �ل��ك��ول��وم��ب��ي 
دول���ي���ة ودي�����ة �ق��ي��م��ت ب��ي��ن��ه��م��ا يف 
و�شجل  �لمريكية  ميامي  مدينة 
82، يف  �لدقيقة  نيمار هدفه يف 
�ملنتخب منذ  ل��ه م��ع  �ول م��ب��ار�ة 

يف  �ل�شهرية  �ل�شابة  �ىل  تعر�شه 
ربع  يف  بالذ�ت  كولومبيا  �م��ام  ظهره 

��شت�شافتها  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  نهائي 
للمدرب  �لوىل  �مل����ب����ار�ة  وه����ي  ب�����الده 

تدريب  �ىل  �ل��ع��ائ��د  دون���غ���ا  ك��ارل��و���س 
فيليبي  ل��ل��وي��ز  خ��ل��ف��ا  �مل��ن��ت��خ��ب 

�����ش����ك����ولري �ل������ذي �ق���ي���ل ن 
من�شبه بعد �ملونديال.

وك����������ان ن����ي����م����ار ت������األ������ق يف 
�لوىل  �لرب�����ع  �مل���ب���اري���ات 
مل���ن���ت���خ���ب �ل���������ش����ام����ب����ا يف 
و���ش��ج��ل فيها  �مل���ون���دي���ال 
ليقوده  �ه�������د�ف  �رب����ع����ة 
�لنهائي  رب���ع  �ل����دور  �ىل 
�لتي  كولومبيا  مبو�جهة 

عرو�شا  ب����دوره����ا  ق���دم���ت 
�ل������دور  ب����ف����وزه����ا يف  ق����وي����ة 
3-�شفر  �ليونان  �لول على 
و�شاحل �لعاج 2-1 و�ليابان 
�لوروغو�ي  على  ثم   ،1-4
�لنهائي  ث���م���ن  �ل��������دور  يف 

2-�شفر.
ربع  يف  �ملنتخبني  وم��ب��ار�ة 
�لتي  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  نهائي 
فاز فيها ��شحاب �لر�س 
�شهدت   1-2 ب�����ش��ع��وب��ة 

��شابة �لنجم �لذي عول 
لقيادة  �ل��ر�زي��ل��ي��ون  ع��ل��ي��ه 

�لعاملي  �ل��ل��ق��ب  �ىل  منتخبهم 
نيمار  ت���ع���ر����س  ف���ق���د  �ل�������ش���اد����س 

تدخل  �ىل  �مل��ب��ار�ة  نهاية  قبيل 
�ملد�فع  م���ن  ب��ال��رك��ب��ة  ع��ن��ي��ف 

ت�شونيغا  خ���و�ن  �لكولومبي 
�حدى  ك�شر يف  �ىل  �دى  ما 

نقل  حيث  �لظهر  ف��ق��ر�ت 
�ىل �مل�شت�شفى و�بتعد عن 

�ملالعب نحو 40 يوما.
بد�ية  �ل���ش��اب��ة  و�شكلت 
�حلقيقية  �ل�����ك�����ارث�����ة 
�لذي  �ل��ر�زي��ل  ملنتخب 
تاريخية  خ�����ش��ارة  ل��ق��ي 
�مام  �لنهائي  ن�شف  يف 
1-7، ثم �شقط  �ملانيا 
�مام هولند� يف مبار�ة 
�لثالث  �مل��رك��ز  حت��دي��د 

بثالثية نظيفة وترجم 
و55  ع��ام��ا   22( نيمار 

مبار�ة  يف  دول���ي���ة(  م���ب���ار�ة 
�م�س �ف�شلية منتخب بالده 

�لخرية،  �لدقائق  يف  خ�شو�شا 
وجنح  حرة  ركلة  لتنفيذ  فانرى 

بو�شع �لكرة يف �ل�شباك قبل ثماين 
دقائق من �لنهاية.

و�ل��غ��ى ح��ك��م �مل���ب���ار�ة ه��دف��ا �آخ���ر ملنتخب 
�ملهاجم  �شجله  �ل��ت�����ش��ل��ل  ب��د�ع��ي  �ل���ر�زي���ل 

تارديلي �لذي �شمه دونغا �ىل �لت�شكيلة و��شرف 
 2006 عامي  بني  �ملنتخب  تدريب  على  دونغا 

�لعامل  بكاأ�س  توج معه كالعب  كما  و2010، 
�مل��ت��ح��دة ويخو�س  �ل��ولي��ات  1994 يف  ع��ام 
�ملنتخب �لر�زيلي مبار�ة ودية ثانية �لثالثاء 

�ملقبل �شد نظريه �لكو�دوري يف نيويورك 
بر�شلونة  يف  زم��ي��ل��ه  ن��ي��م��ار  و���ش��ي��و�ج��ه 
يلتقي  عندما  مي�شي  ليونيل  �ل�شباين 
وديا  و�لرجنتيني  �لر�زيلي  �ملنتخبان 
�ي�شا يف ت�شرين �لثاين-نوفمر �ملقبل.

بداية جيدة لدونغا

نيمار يعيد الربازيل اإىل �سكة 
النت�سارات 

رونـــالدينــيـــو ين�ســــم اإلــــى 
كويريتــارو املك�سيكــي 

�ن�شم �لنجم �لر�زيلي رونالدينيو �ىل فريق كويريتارو �ملك�شيكي لكرة �لقدم يف عقد لعامني وكان �ف�شل لعب يف �لعامل 
مرتني من دون �ي ناد منذ �ن ف�شخ عقده مع �تلتيكو مينريو �لر�زيلي �و�خر متوز-يوليو �ملا�شي.

وقال رونالدينيو �خرتت �ملك�شيك ب�شبب �لعاطفة �لتي ي�شتقبلوين بها د�ئما هنا، فانا متحم�س جد� لتمثيل كويريتارو 
وكان كويريتارو معر�شا لال�شتبعاد من �لدوري �ملك�شيكي يف �ملو�شم �ملا�شي ب�شبب ف�شيحة ف�شاد تتعلق مبالكه �ل�شابق، كما 
يعاين �لنادي من م�شاكل يف دفع رو�تب لعبيه و�شبق للنجم �لر�زيلي )34 عاما( �ن د�فع عن �لو�ن بر�شلونة �ل�شباين 

وميالن �ليطايل وباري�س �شان جرمان �لفرن�شي، وخا�س 97 مبار�ة مع منتخب بالده �شجل فيها 33 هدفا.
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�أنهى نادي �أوملو�شت لريا�شة �ل�شيار�ت و�ملغامرة و�ملعرتف به من �حتاد 
و�خلارجية  �ل�شنوية  طلعته  و�ل��در�ج��ات  �ل�شيار�ت  لريا�شات  �لم��ار�ت 
من  �أك��ر  مب�شاركة  �لعمانية  �شاللة  مدينة  لربوع  زي��ارت��ه  خ��الل  من 
20 �شيارة من ذو�ت �لدفع �لرباعي تنقلو� بني مناطق وجبال و�شهول 
وع�شو�ته  �أع�شائه  من   100 وم�شاركة  ح�شور  يف  �شاللة  ومرتفعات 

�ملنت�شبني .
و�أنهى �لنادي ن�شاطه م�شاء �أم�س �لأول بعد عودة قافلة م�شاركيه �لذين 
كافة  �لرباعي  �لدفع  ذو�ت  من  ب�شيار�تهم  �لتنقل  يف  هو�يتهم  مار�شو� 
�لطرق  خ��ارج  �ل��وع��رة  �ل��ط��رق  ع��ر جتو�لهم يف  لهم  �ملناطق وحتققت 
�أع�شائه  جن�شيات  تنوع  ظل  يف  �جلبال  بني  تنقلهم  يف  �ملتعة  �لر�شمية 
 147 م��ن  �أك��ر  �ل��ن��ادي وميثلون  �ملقيدين يف  �إج��م��ايل  م��ن  وع�شو�ته 
جن�شية مقيمة على �أر�س �لمار�ت جمعهتهم �لرغبة يف قيادة �ل�شيار�ت 

خارج �لطرق �لر�شمية .
وحر�س �لع�شاء �ملوؤ�ش�شني للنادي وهم حممد �شعيد �ل�شام�شي وحممد 
�أوملو�شت على �مل�شاركة يف  �خلطيب و�أحمد ر��شد �ل�شام�شي مدير نادي 
�أ�شري  جو  يف  �أهد�فها  لتحقيق  مر�حلها  كافة  و�إج���ر�ء  �لرحلة  تنظيم 

يعزز من �أهمية عالقات �لتو�د و�لتو��شل بني �جلميع .
�أيام يف  �أوملو�شت وملدة �شبعة  وعملت �لقافلة �لتي مت ت�شريها من نادي 
�شاللة على �مل�شاهمة بدورها من خالل �أهد�ف �لنادي يف �حلفاظ على 
�لنادي  �شيا�شة  و�أن  �لتي تطوف عليها خا�شة  �ملو�قع  �لبيئة من خالل 
ترتكز على ممار�شة ريا�شة �ل�شيار�ت خارج �لطرقات باأ�شلوب �ملهنية و 
ت�شجيع حماية �لبيئة وت�شجيع �ل�شباب على �ل�شلوك �لإيجابي و�لبناء 
تنقلها  خ��الل  �لقافلة  وعك�شت  كما  �ل��ر  يف  �لتنقل  على  تدريبهم  بعد 
�لنطباعات �لجابية لدى كل ما ح�شروها وتابعو� �شريها كونها متثل 
�إحدى �أندية دولة �لمار�ت عالوة على �لن�شجام �لذي يجمعه �لنادي 
ممار�شة  يف  جن�شياتهم  �ختالف  على  و�ملقيمني  �ملو�طنني  م�شاركة  من 

تلك �لريا�شة .
�ل�شيار�ت  لريا�شة  �أوملو�شت  ن��ادي  مدير  �ل�شام�شي  ر��شد  �أحمد  و�أك��د 
و�ملغامرة �أن مثل هذه �لرحالت عر قو�فل �ل�شيار�ت �لتي يتم تنظيمها 
للمنت�شبني ت�شكل جزء�ً مهماً من �أن�شطة وفعاليات �لنادي منذ تاأ�شي�شه 
�إذ يختتم بها كل ن�شاط مو�شمي بزيارة خارجية لأحدى �لدول �ملجاورة 
من  �ل��ن��ادي  �أه����د�ف  و�إك�شابهم  �ل��ن��ادي  �أع�����ش��اء  ن�شاط  لتنوع  روؤي���ة  يف 
خالل تلك �لطلعات �لطويلة و�لقو�فل �لتي يتم ت�شيريها �إىل �ملناطق 
ذ�تهم من خالل  �لنادي يف خدمة  �أع�شاء  �عتماد  على  ع��الوة  �ملجاورة 
�شيانة �شيار�تهم وتاأهيلها لل�شري يف �لطرقات �لوعرة عر مر�عاة �لقيم 

�لبيئية و�مل�شاركة بروح �لفريق �لو�حد.
�خلالبة  �شاللة  مناطق  يف  هو�يتهم  مار�شو�  �لع�شاء  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
وقامو� باإعد�د مو�ئد �لطعام معتمدين على �لطرق �لتقليدية لفتا �إىل 
حر�س �مل�شاركني على عك�س �شورة �لمار�ت �أمام �أعني �لقاطنني يف رقي 
�أهلها و�لقاطنني بها و�أعرب �ل�شام�شي عن تقديره جلميع �مل�شاركني من 
منت�شبي �لنادي �لذين �شاركو� يف هذه �لقافلة وم�شاركتهم يف �لتعارف 

وق�شاء وقت ممتع مع �أجو�ء �شاللة �ل�شياحية.

�لريا�شات  ����ش���رك���ات  جل��ن��ة  ع���ق���دت 
�بوظبي  جم���ل�������س  يف  �مل�������ش���اح���ب���ة 
�ل����ري����ا�����ش����ي �ج���ت���م���اع���ه���ا �ل��������دوري 
ل���ش��ت��ع��ر����س �ب�����رز م���ن���ج���ز�ت فرق 
�ملا�شي  �مل��و���ش��م  يف  �ب��وظ��ب��ي  �ن���دي���ة 
و�ل�شتعد�د  �ل��ت��ح�����ش��ري  وم���ر�ح���ل 
ل��ل��م��و���ش��م �ل���ري���ا����ش���ي �مل���ق���ب���ل، �ىل 
ج�����ان�����ب م���ن���اق�������ش���ة �ه�������م �خل���ط���ط 
لالرتقاء  �لد�عمة  و�ل�شرت�تيجيات 
ورفع  مكانتها  وت��ع��زي��ز  مب�شريتها 
�لدعم  يو�كب  مبا  تطلعاتها،  �شقف 

�لكبري �لذي حتظى به. 
�ل��ذي عقد مبقر  �لجتماع  وت��ر�أ���س 
�شعادة  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�ل��ق��ب��ي�����ش��ي ع�شو  خ��ل��ي��ف��ة  حم���م���د 
�بوظبي  جم���ل�������س  �إد�رة  جم���ل�������س 
بح�شور  �للجنة،  رئي�س  �ل��ري��ا���ش��ي 
�ل��ع��و�ين �لمني  ع��ارف حمد  �شعادة 
�ىل  �لريا�شي  �بوظبي  ملجل�س  �لعام 
مبارك  غ��امن  �للجنة  �ع�شاء  جانب 
�لهاجري رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة 
�لريا�شية  ل���الأل���ع���اب  �ل���ع���ني  ن�����ادي 
�لعامري  �شعيد  و�شهيل  �مل�شاحبة، 
نادي  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

بني يا�س لالألعاب �لريا�شية وخالد 
حم��م��د �خل����زرج����ي رئ��ي�����س جمل�س 
لالألعاب  �لوحدة  ن��ادي  �شركة  �إد�رة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة وط����ارق �ل��زع��اب��ي ممثل 
�جلزيرة  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
ور��شد  �لأخ��رى  لالألعاب  �لريا�شية 
�شويد �ملن�شوري رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لريا�شية  لأل��ع��اب  �ل��ظ��ف��رة  ���ش��رك��ة 
مقرر  �حلو�شني  ور����ش��د  �مل�شاحبة 
�ل��ل��ج��ن��ة. ون��اق�����ش��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل����دور 
خالل  عملها  مل�شو�ر  �ل�شرت�تيجي 
خطط  و��شتعر�شت  �ملقبلة،  �لفرتة 
�لريا�شية  �مل�شاريع  و�ن�شاء  ت�شييد 
و�لفردية  �جلماعية  �لل��ع��اب  لدعم 
لتوفري  و�ل�شعي  �أبوظبي،  �أندية  يف 
لتهيئة  �مل��ث��ال��ي��ة  و�مل����و�ق����ع  �ل��ب��ي��ئ��ة 
و�لفرق،  ل��الع��ب��ني  �مل��ن��ا���ش��ب  �مل���ن���اخ 
�شعيد  ع��ل��ى  �مل��ب��ا���ش��ر  و�ن��ع��ك��ا���ش��ه��ا 

�لنتائج و�لجناز�ت .
�جندة  يف  �ل���ل���ج���ن���ة  ت���ط���رق���ت  ك���م���ا 
�لريا�شية  �مل��و�ه��ب  رع��اي��ة  �عمالها 
و�لعمل  �ك��ت�����ش��اف��ه��ا  م����ر�ح����ل  م����ن 
مهار�تها  و���ش��ق��ل  �ح��ت�����ش��ان��ه��ا  ع��ل��ى 
�مامها،  �لم���ك���ان���ي���ات  ك���ل  وت���وف���ري 

بفو�ئد  يعود  مبا  تطورها  لتو��شل 
�لفرق،  ل��ك��ل  ع���دي���دة  وم��ك��ت�����ش��ب��ات 

و�و�����ش����ت �ي�����ش��ا ب��ع��م��ل در������ش����ة عن 
�لريا�شية،  �لدر��شية  و�ملنح  �لبعثات 

ريا�شي  ج��ي��ل  ل��ت��اأه��ي��ل  و�ل���ه���ادف���ة 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ع��ل��م��ي و�ل���ب���دين، 

مل�شاركة  مناق�شتها  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�مل�شاحبة يف  �لل��ع��اب  ���ش��رك��ات  وف��د 

�ندية �بوظبي بقمة �لد�ء �لريا�شي 
�لذي �شيعقد يف لندن خالل نوفمر 
�حدث  �ل�شتفادة من  �ملقبل، ومدى 

�لدر��شات و�خلر�ت �لعاملية .
من جهته ثمن �شعادة حممد خليفة 
�شركات  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
جمل�س  يف  �مل�����ش��اح��ب��ة  �ل���ري���ا����ش���ات 
ب��ا���ش��م��ه وبا�شم  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي 
�لكبري  �لدعم  �للجنة  �ع�شاء  كافة 
�ل�شيخ  �شمو  يوليه  �ل��ذي  و�لهتمام 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
مل�شرية  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  جمل�س 
ري��ا���ش��ة �ب��وظ��ب��ي و�ل��ن��ه��و���س بكافة 
�لأندية،  يف  و�ل��ري��ا���ش��ات  �لأل���ع���اب 
�نطالقا من حر�شه ودوره �لوطني 
�لبارز لدعم م�شاعي �لرتقاء و�لتقدم 
يف  و�لريا�شيني  �لريا�شة  ل�شريحة 
�بوظبي مبا يخدم ريا�شة �لمار�ت. 
�لجتماع  �ن   : �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  وق������ال 
بنتائج  خ��رج  �للجنة  لعمل  �ل���دوري 
�جناز�ت  و��شتعر�س  ومهمة،  مثمرة 
�لتحديات  و�ب�����رز  �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م 
�ل���ت���ي ت���و�ج���ه���ه���ا ����ش���رك���ات �لل���ع���اب 
�مل�شاحبة يف �لندية يف عملها خالل 

تطور  �ي�شا  وناق�س  �ملقبلة،  �لفرتة 
�لل���ع���اب مب���ا ي���و�ك���ب م��ك��ان��ة �ندية 
�بوظبي و�برز �لهد�ف يف منظومة 
على  �لجن���از�ت  حتقيق  هو  �لتطور 
�ملحلي، ومن ثم �خلارجي،  �مل�شتوى 
�ملعايري  �ف�شل  �ىل  �لن��دي��ة  لت�شل 
�لفئات  م��ن  �ل��الع��ب��ني  مب�����ش��ت��وي��ات 
�لول،  ل��ل��ف��ري��ق  و�����ش����ول  �ل�����ش��ن��ي��ة 
و��شاف   . �لوطنية  �ملنتخبات  لدعم 
�لقبي�شي: ناق�شت �للجنة �ي�شا تقييم 
�لالعبني  و�ع������د�د  �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م 
و�لجن���از�ت،  �لوطنية  �ملنتخبات  يف 
وم���دى �ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة يف عمل 
��شتعر��س  مت  ك��م��ا  �لن���دي���ة،  ت��ل��ك 
يف  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  دور جمل�س 
و�همية  �ملجتمعية  �لريا�شة  تفعيل 
�مل�شاحبة  �لل��ع��اب  ���ش��رك��ات  ����ش��ر�ك 
خالل �لفرتة �ملقبلة يف دعم م�شاعي 
�ملجل�س ملو�جهة �لتحديات و�ملعوقات 
�ل�شحية لأبناء �ملجتمع، م�شري� �ىل 
خطط  مناق�شة  �شهد  �لج��ت��م��اع  �ن 
خلدمة  �لريا�شية  �ملن�شاآت  ت�شييد 
م�شرية تطوير �للعاب �مل�شاحبة يف 

�ندية �بوظبي .

�أبوظبي  )ريو جيت�شو( يف  للكار�تيه  �لريا�شي  نادي �خللود  �قام 
�ملرعي  وليد  حممد  �ل�شاعد  �لنادي  لنجم  مبقره  تكرمي  حفل 
مبنا�شبة فوزه باجلولة �لوىل من بطولة مملكة �لأبطال للفنون 
�لتجاري  دب��ي  مب��رك��ز  م��وؤخ��ر�  �قيمت  �ل��ت��ي  �ملختلطة  �لقتالية 
�لدويل و�شط ح�شور كبري من �مل�شاركني من خمتلف �جلن�شيات 
�لأب��ط��ال حت��ت مظلة  �شعار عهد  �أقيمت حت��ت  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل  يف 
�أف �شي �لدولية وبدعم من جمل�س دبي �لريا�شي،  منظمة و�ن 
م�شتوى  على  �للعبة  �أب��رز جنوم  18 من  م�شاركة  �شهدت  و�لتي 

�لعامل .
منفرد� ممثال  �ملرعي  وليد  �ل�شاعد حممد  تاأهل  �شهدت  و�لتي 
للمالكمة �لعربية يف �جلولة �لقادمة من جملة �لالعبني �لعرب 
فوز�  ح��ق��ق  و�ل����ذي   ، �لتمهيدية  �لت�شفيات  يف  ���ش��ارك��و�  �ل��ذي��ن 

ثانية   65 �شوى  ي�شتغرق  قيا�شي، مل  وقت  ر�ئعا خالل  تاريخيا 
،ليفاجئ جنوم �لعامل بحركة �ل�شت�شالم بتثبيت �لذر�ع خل�شمة 
بطل �لفلبني فون دونايري و�لتي عك�شت �ملهار�ت �لعالية لالعب 
�لنف�س  عن  �لدفاع  �لعاب  فنون  خمتلف  بني  جمع  �ل��ذي  �ل�شاب 
�مليد�ليات  م��ن  �لعديد  خاللها  حقق  �لتي  �جلوجيت�شو  خا�شة 
�ل�شباط  ن���ادي  ب��ط��ول��ة  �آخ���ره���ا  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ب��ط��ولت  يف خمتلف 
لحقا  �شتتحدد  �لتي  �لثانية  للجولة  تاأهله  ،لياأتي  �لرم�شانية 

عقب جولة تايو�ن �لتي تقام يف �لأ�شبوع �لقادم .
وقد وجهت له �لدعوة حل�شور جولة �شنغافورة يف نوفمر �لقادم 
ك�شيف �شرف و�لذي ميثل حافز� له بعد تاألقه خالل جولة دبي 
�لتي �هدى خاللها �لفوز ملجل�س �أبو ظبي �لريا�شي ونادي �خللود 
يف �أبو ظبي وع�شاق �للعبة بعد �ن وقفت �جلماهري �ملحت�شدة وهي 

ت�شفق ملوهبته �لفطرية �لتي كفلت له �لفوز �ملثري و�شط فرحة 
�لفوز  وليد  حممد  و�ه���دى   .. مثري  جماهريي  وتفاعل  كبرية 
�خللود  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملرعي  وليد  �لكان�شو  ل��و�ل��ده 
�لعربي يف  �لبطل  و�شقيقه  و��شرته  للعبة  �لعاملي  �لحت��اد  رئي�س 

خمتلف �لعاب �لدفاع عن �لنف�س �لالعب خالد وليد �ملرعي .
من جانب �آخر قرر جمل�س �إد�رة نادي �خللود تكوين فريق جديد 
و�لذي   )Brothers(Walid للفنون �لقتالية حتت م�شمي
�لنادي يف �لبطولت �لإقليمية و�لدولية يف جمال  يقوم بتمثيل 
�للعبة و�لذي ي�شم �لعديد من �ملو�طنني �ملقيمني �أع�شاء �لنادي 
�أبو  �لذي يوليه جمل�س  �لكبري  �لإد�رة �لهتمام  ، وثمن جمل�س 
حتظى  �لتي  �لقتالية  وخا�شة  �لفردية  لالألعاب  �لريا�شي  ظبي 

باهتمام كبري و�شعبية و��شعة ومتز�يدة على م�شتوى �ملنطقة .

اجتماع مثمر للجنة �شركات الريا�شات امل�شاحبة يف جمل�س اأبوظبي الريا�شي 

مناق�سة خطط ت�سييد واإن�ساء امل�ساريع الريا�سية وحت�سريات فرق اأبوظبي ل�ستحقاقات املو�سم الريا�سي املقبل
القبي�شي : التطوير ورفع حم�شلة الإجنازات من اأولويات عمل اللجنة 

نادي اخللود يكرم جنم جولة دبي الأوىل حممد وليد املرعي

•• اأبوظبي -وام:

�لريا�شية على �حلقوق  �أبوظبي  ح�شلت قنو�ت 
�لمم  ك��اأ���س  بطولة  ت�شفيات  لنقل  �حل�شرية 
 53 فيها  ي�شارك  و�لتى  �لقدم  لكرة  �لوروب��ي��ة 
منتخبا �وروبيا وذلك �عتبار� من يوم غد ولغاية 
ويقدم   .  2015 ع��ام  �أكتوبر  من  ع�شر  �لثالث 
�لبارزين  �لوروب����ني  �ملحللني  م��ن  ع��دد  �مل��ب��ار�ة 
�لتعاقد  يف  �لريا�شية  �ب��وظ��ب��ي  جنحت  �ل��ذي��ن 
معهم لتحليل �لت�شفيات مما ميثل نقلة نوعية 
�لوطن  يف  �لتحليل  ����ش��ت��ودي��وه��ات  �شعيد  على 
�لعربي. وت�شهد �لت�شفيات ولول مرة يف تاريخها 
�ولها زيادة عدد  �لعديد من �جلو�نب �جلديدة 
و�لنهائيات  �لت�شفيات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �ملنتخبات 
�لحتاد  �دخله  �لذي  �لنظام �جلديد  �ىل جانب 
�لوروبي يف �لت�شفيات باعتماد فكرة �أ�شبوع كرة 
تقام فيه مباريات  �ل��ذي  �ل�شبوع  .. وهو  �لقدم 
�لأيام من  �لت�شفيات و�لتي �شتجري على مد�ر 
�خلمي�س �إىل �لثالثاء �لتايل ما يتيح للم�شاهد 
�بوظبي  ق��ن��و�ت  ع��ر  مت�شلة  م��ت��اب��ع��ة  �ل��ع��رب��ي 
�ملباريات  ل��ه��ذه  �ل���ش��ب��وع  م���د�ر  على  �لريا�شية 
�ن  للم�شاهد  �ل��ن��ظ��ام �جل��دي��د  ه��ذ�  يتيح  ..ك��م��ا 
�لقدم ما بني  ك��رة  ��شبوع  ي��وم من  يتابع يف كل 
يف  �لرفيع  �مل�شتوى  من  مباريات  وع�شر  ثماين 
و�شعت  ك��ذل��ك  للت�شفيات.  �لت�شع  �ملجموعات 
من  مو�شعا  برناجما  �لريا�شية  �بوظبي  قنو�ت 
�ملباريات وت�شم  �لتحليل ت�شاحب  ��شتوديوهات 
�ل���ع���امل �لعربي  �ل��ك��ب��ار يف  �ل��ن��ج��وم  ع����دد� م���ن 
و�وروبا تبعا للمبار�ة وطرفيها ومكان �قامتها..
يف  �ملنتخبات  جميع  ب��ني  �لت�شفيات  تقام  حيث 
ليخو�س  و�لإي���اب  �ل��ذه��اب  بنظام  كل جمموعة 
با�شتثناء  جمموعته  يف  مباريات  ع�شر  منها  كل 
فرق �ملجموعة �لتي ت�شم خم�شة منتخبات فقط 
حيث يخو�س كل منها ع�شر مباريات منها ثماين 
�ملجموعة  يف  نتائجها  حتت�شب  ر�شمية  مباريات 
حتت�شب  ل  �لفرن�شي  �ملنتخب  �أم���ام  وم��ب��ار�ت��ان 
�لفرن�شي  �ملنتخب  �ن  �ع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  نتيجتهما 
�مل�شيف..وتتاأهل  �مل��ن��ت��خ��ب  ب��و���ش��ف��ه  م���وؤه���ل 
�ملنتخبات �لت�شعة �لتي تت�شدر �ملجموعات �لت�شع 
يف �لت�شفيات �إ�شافة �إىل �ملنتخبات �لت�شعة �لتي 
�ملجموعات  ه��ذه  �لثاين يف كل من  �ملركز  حتتل 
من  منتخب  �أف�شل  �ملنتخبات  لهذه  ..وين�شم 
يف  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  �شتحتل  �ل��ت��ي  �ملنتخبات  ب��ني 

�لأربعة  �ملقاعد  �شتكون  بينما  �ملجموعات  ه��ذه 
�لباقية من ن�شيب �ملنتخبات �لأربعة �لتي تفوز 
يف مو�جهات �مللحق �لفا�شل بني �أ�شحاب �ملركز 
�لثالث يف �ملجموعات �لثماين �لأخرى ما يعني 
�لت�شفيات  معركة  �شيعي�س  �لعربي  �مل�شاهد  �ن 
ب��ك��ل ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��ا وجم��م��وع��ات��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل وهو 
�لريا�شية  �بوظبي  تنقله  �ن  على  حر�شت  م��ا 
. وقال  ي���وم غ��د  �ب��ت��د�ء م��ن  �ل��ع��رب��ي  للم�شاهد 
جمل�س  رئي�س  �ملحمود  �بر�هيم  حممد  �شعادة 
فوز  �ن  �ملنتدب  �لع�شو  لالعالم  �بوظبي  �د�رة 
لنقل  �حل�شرية  باحلقوق  �لريا�شية  �بوظبي 
مباريات ت�شفيات بطولة كا�س �لمم �لوروبية 
يف �ل�����ش��رق �لو���ش��ط وم��ع م��ا ميثله م��ن �همية 
�أن  �ل  ثانية  ع��امل  كا�س  بطولة  تعد  فنية حيث 
�حل�شول على �حلقوق مل يكن هو هدفنا �لول 
رغم �همية �ملباريات و�لت�شفيات وما متثله من 
عاملنا  يف  �ل��ق��دم  ك��رة  ملحبي  ومتعة  فنية  �همية 
�لريا�شية  �بوظبي  قنو�ت  �ن  ..م��وؤك��د�  �لعربي 
�ىل  وق��ي��م��ة  ودور  ب�����ش��م��ة  ت���ق���دمي  �ىل  ت�����ش��ع��ى 
جانب تقدمي �عالم ير�شخ ر�شالة نبيلة وثقافة 
ووعيه  �مل�شاهد  عقلية  �ح��رت�م  على  تقوم  ر�قية 
�لريا�شي  �بوظبي  قنو�ت  �أن  و��شاف  وثقافته. 
و�لبطولت  �لأح������د�ث  ����ش��ت��ق��ط��اب  �ىل  ت�����ش��ع��ى 
�لريا�شية �لكبرية و�ملهمة لتبقى �شا�شة �بوظبي 
�لوطن  يف  �مل�شاهدين  �هتمام  حم��ل  �لريا�شية 
�لعربي وهي ثقتهم طاحمني د�ئما �ىل تقدمي 
جديدة  مرحلة  �ن  وقال  للم�شاهدين.  �لأف�شل 
بالكثري من  �لمار�تي م�شلحا  �لع��الم  يدخلها 
�لتي  و�ملجالت  �مليادين  كل  يف  و�ل��ري��ادة  �لتميز 
ت�شع �لمار�ت على قائمة �برز و�هم دول �لعامل 
�ل�شادر  �لعاملي  �لتناف�شية  ..ومن ير�جع تقرير 
قبل �ي��ام و�ل��ذى ي�شع دول��ة �لم���ار�ت يف �ملركز 
�لقت�شادية  �جل���و�ن���ب  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف  �لول 
و�لجتماعية و�لد�رية و�لقت�شادية يعرف �ننا 
جميعا  نبذله  �أن  يجب  وعمل  وجهد  حتد  �م��ام 
كل يف جماله وميد�نه كي نو�كب هذه �لنه�شة 
�لتي ت�شهدها دولة �لم��ار�ت ونحافظ  �ل�شاملة 
�ملقدمة �لعالم �لمار�تي  �ملكانة ويف  على هذه 
�يا كان تخ�ش�شه ..فال يجب �ن يتاخر حلظة عن 
هذه �ل�شد�رة و�لريادة ..فهي م�شوؤولية علينا �ن 
نتابعها ونو��شل طريقنا جميعا فيها لكي تظل 
�ىل  متطلعني  �لعاملية  �ملكانة  ه��ذه  يف  �لم���ار�ت 

�ملزيد من �لتقدم يف �ملرحلة �لقادمة.

قنوات اأبوظبي الريا�سية حت�سل على احلقوق احل�سرية 
لنقل ت�سفيات كاأ�ض الأمم الأوروبية لكرة القدم

مب�شاركة 20 �شيارة مار�شوا ريا�شتهم يف التنقل عرب الطرق الوعرة 

نادي اأوملو�ست لريا�سة ال�سيارات واملغامرة يختتم 
رحلته اإىل �ساللة العمانية 
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الفجر الريا�ضي

ريال  �ل�شابق  ناديه  �ن  ماريا  دي  �نخل  �لرجنتيني  �ل��دويل  ك�شف 
لكاأ�س  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  خو�س  ع��دم  منه  طلب  �ل���ش��ب��اين  م��دري��د 
�ل��ع��امل ل��ك��رة �ل��ق��دم �شد �مل��ان��ي��ا ومل ي�����ش��ارك دي م��اري��ا يف نهائي 

�ملونديال ب�شبب �ل�شابة.
بعد  بهدف  �لرج��ن��ت��ني  على  بفوزها  للعامل  بطلة  �ملانيا  وت��وج��ت 
�لتمديد �شجله ماريو غوتزه و�نتقل دي ماريا )26 عاما( قبل �يام 
من ريال مدريد �ىل مان�ش�شرت يونايتد �لنكليزي يف �غلى �شفقة 

�نكليزية على �لطالق بلغت نحو 99 مليون دولر.
و�شلت  �لرجنتيني  �مريكا  ر�دي��و  �ىل  ت�شريح  يف  ماريا  دي  وق��ال 
�ملبار�ة  �ل�شاعة �حلادية ع�شرة من يوم  ر�شالة من ريال مدريد يف 

لقد  م��وؤك��د�   ، �مل�شاركة  يف  �للعب  ع��دم  مني  فيها  يطلب  �لنهائية 
مزقتها ومل �عرها �همية . وتابع لقد حتدثت مع �ملدرب �ليخاندرو 
���ش��اب��ي��ال وق��ل��ت ل��ه ب��اأن��ن��ي ���ش��اأب��ذل ك��ل م��ا ميكنني لك����ون جاهز� 
للم�شاركة وتعر�س دي ماريا �ىل ��شابة يف ربع نهائي �ملونديال �شد 
�لنهائي  ن�شف  يف  لحقا  �مل�شاركة  عن  �بعدته  )1-�شفر(،  بلجيكا 

�مام هولند� و�لنهائي �مام �ملانيا.
و��شاف �لنجم �لرجنتيني لقد عانيت كثري� يف �شباح يوم �ملبار�ة 
م��ا يح�شل يل يف حياتي، ولكنها  ����ش��و�أ  ك��ان  )13 مت��وز-ي��ول��ي��و(، 
�مور حت�شل يف كرة �لقدم و�و�شح �حب �مل�شاركة د�ئما يف �ملنتخب، 
ويف جميع �ملباريات . وقد توىل خري�ردو مارتينو تدريب منتخب 

�لرجنتني خلفا لليخاندرو �شابيال عقب �ملونديال و�كد دي ماريا 
�نه مل يكن يريد ترك ريال مدريد بقوله ل �قل �بد� باأنني �ريد 
فقط  فكر  �لنادي  لكن  �شاندوين  و�جلمهور  فالالعبون  �لرحيل، 

ببيعي .
ن��ادي ري��ال مدريد فلورنتينو برييز �كد �م�س �ن دي  وك��ان رئي�س 
ماريا طلب زيادة ر�تبه و�نه مل يكن بالمكان تلبية طلبه لكن دي 
ماريا رد عليه قائال باأنهم ميكنهم قول ما �شاوؤو� عنه، معتر� �ن 
�نع�شت عائد�ته  نالها ريال مدريد من �شفقة بيعه  �لتي  �لم��و�ل 
وقد �علن ريال مدريد �ن عائد�ت قيا�شية للمو�شم �ملن�شرم و�شلت 

�ىل 790 مليون دولر.

ريال مدريد طلب من دي ماريا مقاطعة نهائي املونديال 

�لدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �شعادة  �أ���ش��اد 
للم�شارعة  �لم���������ار�ت  �حت������اد  رئ���ي�������س 
بالنجاح  ب��وك�����ش��ي��ن��غ  و�ل��ك��ي��ك  و�جل�����ودو 
منتخب  مع�شكر  ح��ق��ق��ه  �ل����ذي  �ل��ك��ب��ري 
�ل�شباب للجودو �لذي �ختتم �أم�س �لأول 
�ليابان  يف  ط��وك��ي��و  ج��ام��ع��ة  ���ش��ي��اف��ة  يف 
ب��اإ���ش��ر�ف �مل����درب ن��ع��م��ان ���ش��وي��د�ن بعد 
حتت  �لنقبي  ع��ب��د�هلل  �ملع�شكر  �شم  �ن 
�لزعابي  وح�شن  �ل�شباب  لفئة  كلغ   66
100 كلغم ،وخليفة  لفئة �ل�شباب فوق 
66 ك���ل���غ���م ،  ل���ف���ئ���ة حت����ت  �حل���و����ش���ن���ي 
وي�شارك خالد �لعمرو يف وزن حتت 73 

�لرجال  فئة  يف  �لعمرو  ،وحم��م��د  كلغم 
لوزن حتت 81 كلغم ور��شد �مل�شجري يف 
وزن حتت 60 كلغ و�ل��ذي ج��اء يف �طار 
عالقات �ل�شد�قة �لر��شخة بني �لحتاد 
��شت�شافت  �ل��ت��ي  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  و�جل��ام��ع��ة 
منتخب �ل�شباب للمرة �لثانية مما �شاهم 
يف تطوير مهار�ت �لالعبني �ل�شاعدين 
�لذين يعدهم �لحتاد وفق خطة جديدة 
للم�شاركات �لقادمة و�شول للطموحات 
،ب��ع��د �ن �م�����ش��ى ه���ذ� �ملنتخب  �مل��رج��وة 
�ملغرب  مع�شكر  يف  مماثلة  ف��رتة  �ل�شاب 
���ش��ارك خاللها يف  ،و�ل��ت��ي  �ل��ي��اب��ان  قبل 

نظمتها  �لتي  �لدولية  �لودية  �لبطولة 
�جل���ام���ع���ة �مل���غ���رب���ي���ة ل���ل���ج���ودو ب���ال���د�ر 

�لبي�شاء .
ت�شلمه  �لحت���اد عقب  رئي�س   - و�أ���ش��اف 
تقرير� عن �ملع�شكرين يف �ملغرب و�ليابان 
و�ليجابيات �لتي حتققت ،خا�شة �جلزء 
بف�شل  �ل��ي��اب��ان  �ملع�شكر يف  م��ن  �لأخ���ري 
�لمار�ت  �لذي وجده منتخب  �لهتمام 
�لياباين  �جل�����ودو  خ�����ر�ء  م���ن  �ل�����ش��اب 
�جلامعة  �إم��ك��ان��ات  كافه  �شخرو�  �ل��ذي��ن 
من  �أقيم  �لتي  �أه��د�ف��ه  �ملع�شكر  ليحقق 
�جلها ،�نطالقا من �لبطولة �خلليجية 

و�ل�شبال  و�لنا�شئني  للرجال  للجودو 
�للجنة  باإ�شر�ف  �قامتها  �ملقرر  للجودو 
دولة  يف  للجودو  �خلليجية  �لتنظيمية 
�لعا�شر  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �ل�شقيقة  �ل��ك��وي��ت 
�أكتوبر �ملقبل بناء علي رغبة بع�س  من 
�شبتمر  بدل من  �لحت��اد�ت �خلليجية 
�حلايل ، و�لتي تعقبها �لبطولة �لعربية 
تون�س  يف  تقام  �لتي  و�لنا�شئني  لل�شباب 
�عتبار� من 25 �أكتوبر �لقادم ، وبعدها 
ت��ت��ج��ه �ن��ظ��ار �مل��ن��ت��خ��ب��ات ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
يف  �شتقام  �لتي  �لآ�شيوية  �لأل��ع��اب  دورة 
م�شتوى  علي  �ل��ق��ادم  نوفمر  يف  ك��وري��ا 

يف  �مل�شاركة  ،ك��ذل��ك  �ل��رج��ال  منتخبات 
�شتقام  �لتي  لالأندية  �لعربية  �لبطولة 
نهاية  يف  �ل�شعودية  �لعربية  باململكة  يف 
��شتاأنف  وق����د  ه����ذ�  �ل����ق����ادم..  ن��وف��م��ر 
�مل��ن��ت��خ��ب ت���دري���ب���ات���ه ب�����ش��ال��ة �لحت�����اد 
ع��ودت��ه من  ف��ور  �أب��و ظبي  �لرئي�شية يف 
طوكيو، وقد �ن�شم له �لالعب �لأوملبي 
للم�شاركات  ����ش��ت��ع��د�د�  �ل��درع��ي  حميد 

�ملقبلة .
من جانب �آخر �عتمد �شعادة حممد بن 
�لفنية  �للجنة  تو�شيات  �لدرعي  ثعلوب 
�لريا�شي  �مل��و���ش��م  ب���رجم���ة  �خل��ا���ش��ة 

يبد�أ  �ل���ذي   2015-2014 �جل��دي��د 
بانطالقة  �حل����ايل  �شبتمر  ن��ه��اي��ة  يف 
ب�شالة  �ل�شنوية  �لحت���اد  ك��اأ���س  بطولة 
�لحتاد بامل�شرف ، كما ي�شهد هذ� �ملو�شم 
�لثالث  �جل���ودو  دوري  �ن��ط��الق��ة  ب��د�ي��ة 
مل��خ��ت��ل��ف �مل���ر�ح���ل ب��ع��د �ل��ن��ج��اح �لكبري 
�مل��ن�����ش��رم برعاية  �ل����ذي ���ش��ه��ده �مل��و���ش��م 
�لبرتولية  �لدولية  �ل�شتثمار�ت  �شركة 
5 جولت  ي�شتمل علي  )�آيبيك( و�لذي 
بد�ية يف �أبو ظبي ذهابا و�إيابا ،و�ل�شارقة 
�لتي  �ل��ف��ج��رية  �م�����ارة  وخ���ورف���ك���ان ويف 
من  �ل��ع��دي��د  تنظيم  يف  بامتياز  جنحت 

�لفعاليات �لريا�شية بنجاح كبري و�لذي 
�����ش���ادة م��ن رئ��ي�����س و�أع�شاء  ك���ان م��ك��ان 
مكتوم  �ل�شيخ  ب��ط��ول��ة  �آخ��ره��ا  �لحت����اد 
يت�شمن  ك��م��ا   .. �لرم�شانية  �ل�����ش��رق��ي 
�ليوم  مهرجان  �ق��ام��ة  �جل���ودو  برنامج 
�لوطني �ل�شنوي 2014 �لذي حتت�شنه 
مبنطقة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �لحت�������اد  ����ش���ال���ة 
�لأول  �لأ���ش��ب��وع  �أب��و ظبي يف  �مل�شرف يف 
�لقادم يف �حتفالية خا�شة  من دي�شمر 
و�شيكون نهاية �شهر مايو 2015�لقادم 
باإقامة  �لريا�شي  �ملو�شم  خلتام  موعد� 

بطولة كاأ�س �لمار�ت �ل�شنوية.

�شهدت �لأن�شطة �لثقافية يف نادي 
�لفرتة  خ��الل  �لريا�شي  �ل�شارقة 
ن��وع��ي��ة يف خمتلف  ن��ق��ل��ة  �مل��ا���ش��ي��ة 
�ملجالت �شمن �إطار روؤية و��شحة 
�حلياة  تنمية  ب��ال�����ش��رورة  تق�شي 
�ل���ث���ق���اف���ي���ة ب����ال����ن����ادي م����ن خ���الل 
وتاأ�شي�س مكتبة  و�لرو�د  �لالعبني 
ر�ق���ي���ة وت��اأه��ي��ل��ه��ا و�حل���ف���اظ على 
�ملوروثات وتعزيز �لد�فعية �لذ�تية 
ذلك يف  وقد متثل  عليها  لالإقبال 
دع��ائ��م �خل��ط��ط و�لر�مج  �إر����ش���اء 
من  �ملعتمدة  لل�شيا�شات  �لتنفيذية 
جمل�س �إد�رة �لنادي برئا�شة �ل�شيخ 
�أحمد بن عبد�هلل �آل ثاين وجمل�س 
بحكومة  �ل���ري���ا����ش���ي  �ل�������ش���ارق���ة 
وتنميتها  وح�������ش���ره���ا  �ل�������ش���ارق���ة 
ب��اإ���ش��اف��ة �مل���ب���ادر�ت و�لأف���ك���ار �لتي 
�هتمام  م���ن  �ل�������روؤى  ت��ل��ك  حت��ق��ق 
و�ملعرفية  �لثقافية  بالأن�شطة  بارز 

وطرح �لأن�شطة �ملتميزة .

�ل��ث��ق��اف��ي��ة بنادي  �ل��ل��ج��ن��ة  وت��ع��م��ل 
�ل�شارقة على بذل ق�شارى جهدها 
يف ت��ع��زي��ز ت��ل��ك �ل����روؤى م��ن خالل 
منظومة �أد�ئها يف �لعناية بالنو�حي 
يف  �أ���ش��ي��ال  ج���زء�  لتكون  �لثقافية 
متكاملة  كموؤ�ش�شة  �ل��ن��ادي  ك��ي��ان 
�ل��ن��و�ح��ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة . 
ج���اء ذل���ك خ���الل �ج��ت��م��اع �للجنة 
�ل�شارقة  ن�����ادي  مب��ق��ر  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
م�شاء �أم�س برئا�شة حممد حمد�ن 
بن جر�س ع�شو جمل�س �إد�رة نادي 
رئي�س  �لثقايف  �لريا�شي  �ل�شارقة 
�أع�شاء  بح�شور  �لثقافية  �للجنة 
�للجنة يف م�شتهل �ملو�شم �لريا�شي 

.2015-2014
�بن  رح����ب  �لج���ت���م���اع  ب���د�ي���ة  ويف 
ج��ر���س ب��الأع�����ش��اء ومت��ن��ى مو�شما 
�لرو�فد  خل��دم��ة  بالعطاء  ح��اف��ال 
�لثقافية بالنادي ومو��شلة م�شرية 
�لنجاح �لتي حققها �لنادي يف كافة 

�لنو�حي و�لتي �شملت تنظيم �شباق 
�لندية للثقافة و�لفنون وتاأ�شي�س 
مكتبة وفريق ثقافية وطرح بر�مج 

و�أن�شطة وور�س متميزة وغريها .
�لنادي  �إد�رة  �أن جمل�س  �إىل  و�أ�شار 
عبد�هلل  بن  �أحمد  �ل�شيخ  برئا�شة 
�للجنة  يف  ث��ق��ت��ه  ي�����ش��ع  ث����اين  �آل 
�لرو�فد  وتنمية  عطائها  ملو��شلة 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا �أن 
�لريا�شية  �لنادي  وجهود  تتالقى 
تكاملي  ب�����ش��ك��ل  و�لج���ت���م���اع���ي���ة 
جميع  يف  �لريا�شي  تاأهيل  يحقق 

�ملجالت.
وج���رى خ��الل �لج��ت��م��اع بحث ما 
�أجن���زت���ه �ل��ل��ج��ن��ة ع�����الوة ع��ل��ى ما 
�ملو�شم  يف  خ��ر�ت��ه��ا  م��ن  �شت�شعه 
�لثقايف  �جل���ان���ب  لتنمية  �حل����ايل 
مبا  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  طليعة  يف  ل��ي��ك��ون 
ي�������ش���م���ن دمي����وم����ت����ه����ا وجن���اح���ه���ا 
ل��ي��و����ش��ل نادي  �مل�����ش��ه��د  �إث������ر�ء  يف 

�ل�������ش���ارق���ة �ل���ري���ا����ش���ي حت��ق��ي��ق ما 
�ل�شاحة  يف  م���ك���ان���ه  م����ن  ر����ش���خ���ه 
�لريا�شي  موقعه  بجانب  �لثقافية 
و�ملجتمعي عماًل بتوجيهات �ل�شيخ 
جمل�س  رئ���ي�������س  ث�����اين  �آل  �أح����م����د 
رئي�س  ن���ائ���ب  وم���ت���اب���ع���ة  �لإد�رة 
�خل����ادم  ع���ب���د�هلل  �لد�رة  جم��ل�����س 
و�أع�شاء �ملجل�س و�أمني �ل�شر �لعام 
�ل��روؤى �لتي تتبناها �شيا�شات  وفق 
جم��ل�����س �ل�������ش���ارق���ة �ل���ري���ا����ش���ي يف 
مع  جر�س  �بن  وتناول  �ملجال  هذ� 
عدد�ً  و�ملن�شطني  �لثقافية  �للجنة 
ملنظومة  �ل���د�ع���م���ة  �مل����ح����اور  م���ن 
�مل������ب������ادر�ت �ل���ث���ق���اف���ي���ة و�ل����ر�م����ج 
�ل�شارقة  ن����ادي  لأج���ن���دة  �مل��ت��ن��وع��ة 
فعاليات  من  �ملقبلة  �لفرتة  خالل 
وم�شابقات  وف���ق���ر�ت  وم��ن��ا���ش��ب��ات 
�لنادي  مكتبة  تنمية  على  ع���الوة 
وت�شجيع رو�د �لنادي على �لطالع 

و�ملعرفة و�لقر�ءة .

منتــــخــــب اجلــــودو يـعــــود مــــن اليـــابــــان ويــ�ستعــــد لبطــــولــــة اخلليـــــج 

ا�سرتاتيجية متكاملة للجنة الثقافية يف نادي ال�سارقة الريا�سي 
جرى بحثها وتعزيزها بالأن�سطة واملبادرات ورفد املكتبة 
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�سبكة ات�سالت ال�سرق الأو�سط تطلق برنامج 
حتويل القيادات املتميزة يف ال�سرق الأو�سط

�لت�شالت  وك��ال��ة   ،)MCN( �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �ت�����ش��الت  �شبكة  �أعلنت 
حتويل  برنامج  �إط���الق  ع��ن  �ملنطقة،  يف  �ل��ر�ئ��دة  و�لإع��الن��ي��ة  �لت�شويقية 
�لإطالق  على  نوعه  من  �لأول  �لرنامج  ه��ذ�  ويعتر  �ملتميزة.  �لقياد�ت 
�مل��ن��ط��ق��ة، وه���و يعك�س �لتز�م  يف ق��ط��اع �لإع����الم و�ل��ت�����ش��وي��ق و�لإع�����الن يف 
قياد�تها  لتعزيز  �ملو�هب  �أف�شل  بتطوير  �لأو�شط  �ل�شرق  �ت�شالت  �شبكة 
�مل�شتقبلية يف �شبكتها �لتي ت�شم حتت مظلتها �لعديد من �لوكالت يف عر 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا.

توتال  برنامج جامعة  �لم���ار�ت يف  دول��ة  �شاركت طالبتني من 
�شركة  برعاية  وذل��ك  باري�س  )TSS(يف  �ل�شيفية  للمدر�شة 
�شتة  �أك��ر  و�ح��دة من  تعد  �لتي  �لن��ت��اج  و  توتال لال�شتك�شاف 
�شركات نفطية يف �لعامل ولقت �لطالبتني �لمار�تيتني ترحيبا 
حار� من جميع �لعاملني و�مل�شاركني يف �لرنامج �ملقام بدورته 
�لتي  �لدر��شية  �حللقة  وجمعت  �لفرن�شية  بالعا�شمة  �لتا�شعة 
�أيام م�شاركة حو�يل 120 طالب من جامعات  �متدت خلم�شة 

خمتلفة حول �لعامل من �آ�شيا و�أفريقيا و�أوروبا و�لأمريكتني.
�إىل   )TSS(ل�شيفي� ويهدف برنامج جامعة توتال للمدر�شة 
�مل�شاركني،  و�لطالبات  �لطلبة  بني  �مل�شرتكة  �جل��و�ن��ب  تعزيز 
وور�س  �مل��وؤمت��ر�ت  بني  فريد  مزيج  �لرنامج  ه��ذ�  لهم  ويقدم 
على  �لرتكيز  فيها  يتم  و�ل��ت��ي  �لجتماعية  و�لأن�شطة  �لعمل 
عدة مو��شيع رئي�شية مت�شلة باأمور عملية من �حلياة �ليومية 

و�لبيئة  �ل��ط��اق��ة  وم�شتقبل  �لق��ت�����ش��ادي��ة،  �لتوقعات  تت�شمن 
و�مل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركات.

حاليا  تكمل  �لتي  �لعجمي  م��الك  �لم��ار�ت��ي��ة  �لطالبة  وقالت 
درجة �ملاج�شتري يف �لعالقات �لدولية و�لقانون و�لدبلوما�شية 
�ل�شيفية  �ملدر�شة  �أب��وظ��ب��ي،�ن  باري�س-  �ل�شوربون  جامعة  يف 
وخر�تي  جت��ارب��ي  لتو�شيع  يل  مم��ت��ازة  فر�شة  تعد  باري�س  يف 

بالتعامل مع �لثقافات �لأخرى وجتربة �لعي�س يف فرن�شا .
�لتابعة  �ل�شيفية،  �ملدر�شة  ه��ذه  يف  هنا  �ل��د�ر���ش��ة  �ن  و��شافت 
حياتي  يف  �أن�شاها  لن  زمنية  ف��رتة  �جمل  هي  توتال،  ملجموعة 
وتعلمت فيها �لكثري و�آمل �أن �أمتكن من �لبقاء على �ت�شال مع 
�لفريق �لكادميي ومن جانبها ذكرت �لطالبة �لمار�تية جناة 
جامعة  يف  �لكيميائية  �لهند�شة  حاليا  تدر�س  �لتي  �لريكي، 
باملدر�شة  �للتحاق  �شرف  يل  ك��ان  �ملتحدة،   �لعربية  �لإم���ار�ت 

ولإثبات   ، ل��دي  �لثقة  روح  بناء  �أج��ل  م��ن  باري�س  يف  �ل�شيفية 
مهار�تي يف �د�رة �لفريق و�لعمل يف بيئة دولية .

�ل��ع��م��ر بالن�شبة يل حيث  ك��ان��ت جت��رب��ة  ل��ق��د  ق��ائ��ل��ة  و����ش��اف��ت 
�لأفكار  من  �لعديد  �لبع�س  بع�شنا  من  ونتعلم  معا  نعمل  كنا 
�نها جتربة  �ملختلفة،  �لعديد من �جلن�شيات  فهناك  �لعظيمة، 

تعليمية ر�ئعة بالفعل . 
ويذكر �أن �لطالبتني مالك �لعجمي وجناة �لريكي كانو� جزء� 
�مل�شاحبة للرنامج  �لتفاعلية  �مل�شابقات  �لفائزة يف  �لفرق  من 
�ملناق�شات  خمتلف  يف  ن�شط  ب��دور  �ل��ط��الب  و���ش��ارك  �لتعليمي 
و�شرورة  �لطاقة  �إم���د�د�ت  ح��ول  �ملتعلقة  بامل�شائل  و�ملناظر�ت 
�حلر�س علي عمليات توفري �لطاقة �ي�شا. بالإ�شافة �إىل ذلك 
قام �لطلبة بتقدمي �شيناريوهات عن م�شتقبل قطاع �لطاقة يف 

عام 2045. 

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يعلن عن مليونري 
جديد �سمن �سحوبات جوائز برنامج التوفري غنى

�لإ�شالمية  �ملالية  �خلدمات  جمموعة  �لإ�شالمي،  �أبوظبي  م�شرف  �أعلن 
�لر�ئدة عن �أ�شماء �لر�بحني يف �ل�شحب �لكبري على جو�ئز برنامج �لتوفري 
�لكرى  ب��اجل��ائ��زة  �مل��زروع��ي  �شعود  �لإم���ار�ت���ي  �مل��و�ط��ن  ف��از  ، حيث  غنى 
�إمار�تي، بالإ�شافة �إىل فوز �ل�شيد مايكل ز�يغلر  2 مليون درهم  وقيمتها 
من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية بجائزة �ل�ن�شف مليون درهم، كما ح�شل 

ع�شرة عمالء �آخرين على جو�ئز بقيمة 10 �آلف درهم لكل منهم. 

ماكدونالدز الإمارات جتمع 300,000 درهم اإماراتي يف 
حملة الكتب الرم�سانية ل�سالح الأيتام يف جمعية بيت اخلري

�أعلنت ماكدونالدز �لإمار�ت عن جناح حملة كتبها �لرم�شانية لعام 2014 
بال�شر�كة مع جمعية بيت �خلري يف جمع مبلغ 300 �ألف درهم �إمار�تي. 
لالأطفال  كتب  �أرب��ع��ة  �ل��ت��و�يل  على  �ل�شاد�س  عامها  يف  �حلملة  وت�شمنت 
، حيث مت بيعها  �ملعلم  و   ، �لأ���ش��دق��اء  و   ، �لأب  و   ، �لأ���ش��رة  حتمل عناوين 
دولة  �أنحاء  �ملبارك يف مطاعم ماكدونالدز يف جميع  �شهر رم�شان  خالل 

�لإمار�ت.
وجنحت ماكدونالدز �لإمار�ت هذ� �لعام يف بيع �أكر من 50 �ألف كتاب مت 
لتعك�س �لقيم �لإن�شانية يف �شهر رم�شان مثل �لرو�بط  �إعد�دها خ�شي�شاً 
ريع  �ملعلمني. ومت تقدمي  و�ح��رت�م  �لأب��وي،  و�ل�شد�قة، و�حل��ب  �لعائلية، 
فقيه،  رفيق  م��ن  ك��ل  ح�شره  خا�س  حفل  يف  �خل��ري  بيت  جلمعية  �حلملة 
�ملدير �لعام و�ل�شريك يف ماكدونالدز �لإمار�ت، وعابدين طاهر �لعو�شي، 

مدير عام جمعية بيت �خلري.
�لت�شامح  �شهر  هو  رم�شان  فقيه:  رفيق  ق��ال  �ملنا�شبة،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
�لتي  �لإم��ار�ت  ماكدونالدز  قيم  �ملبادرة  هذه  وتعك�س  و�لتكافل،  و�لرحمة 
تتما�شى متاماً مع هذه �ملبادئ �ل�شمحة. �إن جمع �لأمو�ل ل�شالح جمعية 
حتت�شن �لأيتام وت�شتثمر يف تعليمهم، �إىل جانب زيادة م�شتوى �لوعي بني 
�لأطفال يف دولة �لإمار�ت حول �أهمية �لقر�ءة وتقدير �لرو�بط بني �لنا�س 
هو جناح باهر بالفعل. نحن �شعد�ء جد�ً بهذه �لنتائج، و�شنو��شل بالتاأكيد 

دعمنا جلمعية بيت �خلري بهدف تاأمني م�شتقبل �أف�شل لالأيتام .

تعيني مدير لتطوير الأعمال يف 
فندق بارك ريجي�ض كري�ض كن دبي

لوبيز  ك���وردوف���ا  ب��ت�����ش��ي  ت��ع��ي��ني   مت 
فندق  يف  �لأع���م���ال  لتطوير  م��دي��ر� 
دبي،  يف  ك��ن  ك��ري�����س  ريجي�س  ب���ارك 
كورتيارد  دب���ي  ف��ن��دق  م���ن  م��ن��ت��ق��ل��ة 
حتت �إد�رة ماريوت حيث كانت تعمل 
من  ت��اأت��ي  بيت�شي  �ملبيعات  �إد�رة  يف 
ب���ريو وه���ي ت��ت��ح��دث ع���دة ل��غ��ات هي 
�لفرن�شية،  �لإ�شبانية،  �لإجنليزية، 
�لإيطالية،  �لأم،  ول��غ��ت��ه��ا  �لأمل��ان��ي��ة 
وقد عملت بيت�شي يف كند�، �جنلرت�، 
�إىل  تنتقل  �أن  ق��ب��ل  وب���ريو  ��شبانيا 
�لإم����������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة عام 
�ملدير  مكتب  يف  ك��م��ت��درب��ة   2013
�ل��ع��ام �لإق��ل��ي��م��ي يف  �ل��ع��ن��و�ن د�ون 

تاون دبي .
در�شت بيت�شي يف �ملدر�شة �ل�شوي�شرية 
لإد�رة �لفنادق، كما عملت يف كوردون 
ب��ل��و وم��ن��ظ��م��ة ت���روي���ج �ل�����ش��ي��اح��ة يف 

بريو، بروم بريو . جمريا بيت�ض هوتيل ي�ستقبل جتارب اأداء 
املو�سم الثالث من برنامج Arab Idol يف دبي

جنح جمري� بيت�س هوتيل يف ��شتقبال �ملئات من �ل�شباب و�ل�شابات �لذين 
للم�شاركة يف  دب��ي  �إىل مدينة  �لعربي  �ل��وط��ن  �أن��ح��اء  م��ن جميع  ت��و�ف��دو� 
�إحدى حمطات جتارب �أد�ء �ملو�شم �لثالث من برنامج Arab Idol �لذي 

وMBC م�شر، يف �شهر �شبتمر �جلاري.   MBC1 شينطلق على قناترَي�
وكان قد �ختري جمري� بيت�س هوتيل ليكون �ملوقع �مل�شيف لتجارب �لأد�ء 
يف دبي لهذه �ل�شنة نظر�ً للموقع �ملميز �لذي يتمتع به و�إطاللته �خلالبة 
على �شاطئ �جلمري� وفندق برج �لعرب �لذي يعد رمز�ً بارز�ً لإمارة دبي، 
هذ�  ملثل  ناجحة  با�شت�شافة  �شمحت  �لتي  �لو��شعة  مر�فقه  �إىل  �إ�شافة 

�حلدث �لفني �ل�شخم.

اأفراح ال�سام�سي والعلـوي 
واملقبـالـــــي  يف العـــــني

بدء الدرا�سة يف اجلامعة الأمريكية يف دبي 

عقد قران عبداهلل عبدالرحيم نقي
�أقام �ل�شيد عبد�لرحيم عبد�هلل عبد�لكرمي نقي حفل ع�شاء مبنا�شبة عقد قر�ن 
�حمد  علي  �أحمد حممد  �ل�شيد  على كرمية  تكرير  �ملوظف يف   ع��ب��د�هلل   جنله  

�حلمادي بالظيت بر�أ�س �خليمة.
و�شهد �حلفل رجل �لأعمال �ل�شيد حممد عبد�هلل بوحاجي �حلمادي و�ل�شيد على 
حممد ح�شني �حلمادي كما �شهد �حلفل �ل�شيد �حمد �حلمادي و�أولده فهد ووليد 
عبد�لكرمي  �لعري�س  ،و�أع��م��ام  �حلمادي  ور��شد  وحممد  وحمد�ن  وحمد  وخالد 
�بر�هيم  ع��ب��د�هلل  �ل�شيد  و�شهريه  نقي  وع���ارف  وع���ادل  وعبد�لرحمن  وحم��م��د 
��شماعيل حممد  و�ل�شيد  و�ل�شيد وليد علي ح�شني �حلمادي  �ل�شحي  �بر�هيموه 
بوحاجي و�ل�شيد ر��شد عبد�لكرمي �شديق �لأحمد و�شقيقه �أحمد عبد�لرحيم نقي 
وحمد عادل نقي وعمر عبد�هلل بن جمل و�أحمد وعبد�لرحيم وعمار �بر�هيموه 
، و�أمت �لعقد �لكاتب �ل�شرعي يف د�ر �لق�شاء بر�أ�س �خليمة ف�شيلة �ل�شيخ حممد 

علي �ملن�شوري.

بر�مج �للياقة �ل�شحية �لتي توفرها �ل�شركة للموظفني 
و�أفر�د عائالتهم.  ويقع مقر ح�شانة �لحتاد للطري�ن 
�لرئي�شي  ل��ل��م��ب��ن��ى  �مل��ق��اب��ل  ب����الز�  �لحت�����اد  يف جم��م��ع 
ل��ل�����ش��رك��ة، وق���د مت �ف��ت��ت��اح �حل�����ش��ان��ة ر���ش��م��ي��اً بح�شور 
بالحتاد  و�لأد�ء  �ملوظفني  ���ش��وؤون  رئي�س  غاميل،  ر�ي 
ل��ل��ط��ري�ن، وم����وزة �ل�����ش��وم��ي، م��دي��رة �إد�رة �ل��ط��ف��ل يف 
وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية، و�شو جونز، �ملديرة �ملوؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شة  �ملتحدة وهي  باململكة  �أكادميي  كيدز  ملجموعة 
�لتي تتوىل ت�شغيل �حل�شانة، وخليفة فرج بن حمودة، 
�لإمار�ت،  دول��ة  يف  �أك��ادمي��ي  كيدز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

و�شامنثا ماكليمنت�س، مدير ح�شانات �ملجموعة. 

�ف��ت��ت��ح��ت �لحت����اد ل��ل��ط��ري�ن، �ل��ن��اق��ل �ل��وط��ن��ي لدولة 
نوعها  من  فريدة  ح�شانة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ملميز  �ل��ط��اب��ع  حت��م��ل  �أب��وظ��ب��ي  يف  موظفيها  لأط��ف��ال 
�أرقى  �إطار �لتز�م �ل�شركة بتوفري  لطائر�تها، وذلك يف 
�جلديدة  �حل�شانة  وتن�شم  ملوظفيها.   �لدعم  خدمات 
�لحتاد  توفرها  �لتي  �خلدمات  من  و��شعة  طائفة  �إىل 
�ل�شحية  �شالمتهم  لتعزيز  موظفيها  �إىل  ل��ل��ط��ري�ن 
ورفاهيتهم مبا يف ذلك خدمة �شيارة �لإ�شعاف ملوظفيها 
�أعلنت عنها �ل�شركة موؤخر�ً،  يف حالت �لطو�رئ و�لتي 
�لتابع  �ل��ط��ب��ي م��ت��ك��ام��ل �خل���دم���ات  �مل��رك��ز  �إىل ج��ان��ب 
لل�شركة، و�مل�شاعدة يف �إيجاد �مل�شكن �ملنا�شب �إ�شافة �إىل 

�أن  على  �جلامعة  ح��ر���س  و�ك���د  م��ت��ع��ددة.  ثقافات  على 
متميزين،  وع��م��ل��ي  �ك��ادمي��ي  مب�شتوى  طلبتها  ي��ك��ون 
�لثقافية  �لال�شفية خا�شة  �لن�شطة  �أهمية  �ىل  و��شار 
ر�يت�شل  �ل�شيدة  رّحبت  كما  و�لجتماعية.  و�لريا�شية 
�جلدد  بالطلبة  �لطلبة  خدمات  ق�شم  عميد  بالدوين، 
�شتم�شونها  �لتي  �ملقبلة  �لدر��شية  �ل�شنو�ت  �ّن  قائلة: 
هنا يف �جلامعة هي قيمة للغاية. هذ� هو �لوقت �حلا�شم 
�شخ�شيتكم،  ولتنمية  �ل���ش��ت��ق��الل��ي��ة،  ع��ل��ى  للح�شول 

و��شتك�شاف �حلياة و�أهد�فكم �ملهنية. 

660 طالبا وطالبة جدد يف جميع كليات  �نتظم نحو 
�جل��ام��ع��ة �لأم��ري��ك��ي��ة ب��دب��ي. وق���د ن��ظ��م ق�شم خدمات 
�لطلبة يف �جلامعة لقاء تعريفيا لهم بح�شور �لدكتور 
نادر  جهاد  و�لدكتور  �جلامعة،  رئي�س  ما�شي  دي  لن�س 
من  كبري  ع��دد  �إىل  �إ�شافة  �لأك��ادمي��ي��ة،  �لهيئة  رئي�س 
و�لقياد�ت  و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة  �لإد�ري������ة  �ل��ه��ي��ئ��ت��ني  �أع�����ش��اء 
�لدكتور  �لقاها  كلمة  �ىل  �لطلبة  ��شتمع  �لطالبية. 
بالطلبة  فيها  رح��ب  �جلامعة  رئي�س  ما�شي  دي  لن�س 
و��شار �ىل �ن �نت�شاب عدد كبري منهم ي�شاهم يف �لتعرف 

الحتاد للطريان تفتتح ح�سانة فريدة من نوعها لأطفال موظفيها

طالبتان من الإمارات ت�ساركان يف برنامج جامعة توتال للمدر�سة ال�سيفية يف فرن�سا

•• العني - الفجر:

�قامت قبيلة �ل�شام�شي حفل ��شتقبال 
مب��ن��ا���ش��ب��ة زف����اف ث��الث��ة م��ن �جنالها 
�ل�شام�شي  ح�شن  ر��شد  �هلل  عبد  وه��م 
�ىل كرمية حارب حممد علي �لعلوي 

و����ش���امل ���ش��ي��ف ر�����ش���د �ل�����ش��ام�����ش��ي �ىل 
�ل�شام�شي  ر����ش��د  علي  حممد  ك��رمي��ة 
و�حمد حممد �حمد حممد �ل�شام�شي 
�ىل كرمية ر��شد �شامل �شعيد �ملقبايل.

بقاعة  �ق���ي���م  �ل������ذي  �حل���ف���ل  ح�����ش��ر 
�ح���ت���ف���الت ز�خ����ر يف �ل��ع��ني ع����دد من 

�ل�شخ�شيات  وك���ب���ار  �ل��ق��ب��ائ��ل  ���ش��ي��وخ 
و�ل�شرطة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  و���ش��ب��اط 
و�لعلوي  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ق��ب��ائ��ل  و�ع���ي���ان 
و�ملقبايل وجمع من �لهل و�ل�شدقاء 
ف��ن��ي��ة وتر�ثية  ف��ق��ر�ت  ت��خ��ل��ل �حل��ف��ل 
لفرق �حلربية �حتفال بهذه �ملنا�شبة.



    

�سوفيا فريجارا املمثلة التلفزيونية الأعلى 
اأجرًا باأمريكا 

�لكولومبية  �إن  ف��ورب�����س  جم��ل��ة  ق��ال��ت 
���ش��وف��ي��ا ف����ريج����ار� �إح�������دى �أب���ط���ال 
 Mode r �ل��ك��وم��ي��دي    �مل�شل�شل 
للعامل  �حتفظت     n Family
�ملمثلة  بلقب  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى  �ل��ث��ال��ث 
�لأعلى �أجر�، على �شا�شات �لتلفزيون 
�لأمريكي بدخل بلغ نحو 37 مليون 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  ح��دث يف  وك��م��ا  دولر. 
�أجرها  يبلغ  �ل��ت��ي  ف��ريج��ار�  تفوقت 
�مل�شل�شل  يف  �ل����و�ح����دة  �حل��ل��ق��ة  ع���ن 
على  دولر  �أل����ف   325 �ل��ك��وم��ي��دي 

ماري�شكا هارجيتاي �لتي �حتلت �ملرتبة 
�لثالث كايل كوكو  �ملركز  13 مليون دولر. وج��اءت يف  بلغ  �لثانية بدخل 
�لتلفزيوين  �إىل عملها  11 مليون دولر.. وبال�شافة  بلغ  �شويتنج بدخل 
وقعت فريجار� �تفاقات للدعاية و�لرتويج مع �شركات تعمل يف �مل�شروبات 
وم�شتح�شر�ت �لتجميل و�ملالب�س وجمالت �أخرى. كما �شاركت يف تاأ�شي�س 
و�لإد�رة  �مل��و�ه��ب  �كت�شاف  يف  �ملتخ�ش�شة  �نرتتينمنت  ورل��د  لت��ن  �شركة 
وت�شويق �لأعمال �لرتفيهية وجاءت يف �ملركز �لر�بع ثالث ممثالت، هن: 
 10 بلغ  بدخل  �شمولدرز  وك��وب��ي  بومبيو،  و�إي��ل��ني  مارجولي�س،  جوليانا 
ماليني دولر لكل منهن. وو�شعت قائمة فورب�س وفقا لتقدير�ت �لدخل 
ويونيو   2013 )حزير�ن(  يونيو  بني  �لفرتة  يف  �ل�شر�ئب  �حت�شاب  قبل 
�لرتويج  وع��ق��ود  للممثالت  �لتلفزيوين  �لعمل  م��ن   2014 )ح��زي��ر�ن( 
و�لعمل بالإعالنات و�لتحدث �ىل وكالء �أعمال ومديري �أعمال وحمامني. 

ول ت�شمل �لتقدير�ت نفقات �لإد�رة و�مل�شروفات �لأخرى.

حقيبة يد بـ125 األف 
ا�سرتليني

ذكرت �شحيفة ديلي ميل �لريطانية �أن حقيبة �ليد �لأكر متيز�ً يف �لعامل 
معرو�شة للبيع مبز�د علني باململكة �ملتحدة ب�125 �ألف جنيه ��شرتليني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حرب بالطماطم يف هولندا
�لرئي�شية  �ل���������ش����اح����ة  ت�������ش���ه���د 
يوم   ، د�م  �ل��ه��ول��ن��دي��ة  بالعا�شمة 
�جل�������اري،  ���ش��ب��ت��م��ر   14 �لأح��������د 
ت��ظ��اه��رة ���ش��ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا 2000 
بالرت��شق  �شيقومون  �إذ  حم��ارب، 
�أل����ف ح��ب��ة ط��م��اط��م غري  ب���� 120 
بعد  وذل��ك  لال�شتهالك،  �شاحلة 
من  م�شروط  �إذن  على  ح�شولهم 

�ل�شلطات �لهولندية.
�مل�شتلهمة  �لتظاهرة  هذه  وتهدف 
ت���وم���ات���ي���ن���و   ل  م�����ه�����رج�����ان  م������ن 
�لحتجاج  �إىل  �ل�شهري،  �ل�شباين 
للمنتجات  رو���ش��ي��ا  مقاطعة  ع��ل��ى 
�ل��ف��الح��ي��ة �ل��ه��ول��ن��دي��ة، ك���رد فعل 
ع��ل��ى �ل��ع��ق��وب��ات �ل��ت��ي �أوق��ع��ه��ا بها 
�لحت������اد �لأوروب���������ي ب��ع��د �لأزم�����ة 

�لأوكر�نية.
ك���ل م�������ش���ارك يف حرب  و���ش��ي��دف��ع 
يورو،   15 �لهولندية  �لطماطم  
و�شيعطى �ملبلغ �لنهائي للمز�رعني 
�ملت�شررين ثمنا لطماطمهم �لتي 

ف�شدت ب�شبب �لقر�ر �لرو�شي.
�حلمر�ء  �لفاكهة  بقايا  و�شتجمع 
لتحول  �ل��ت��ظ��اه��رة  يف  �مل�شتعملة 
�إىل غاز بيولوجي �أو �شماد طبيعي 

للرتبة.
و��شرتطت �ل�شلطات على �ملنظمني 
يت�شوقون  �ل���ذي  �ل�شياح  �ح���رت�م 
�أي  �إ�شابة  وتفادي  �ل�شاحة،  قرب 
خارج  �لطائ�شة  بالطماطم  منهم 

�ل�شاحة .
باب  من  �ملدينة  �شلطات  و�شتقوم 
�لحتياط ، باإقفال جزء من �شاحة 
د�م  يف وجه �لزو�ر و�ل�شياح يف ذلك 

�ليوم.

ترتك بلدها لتتزوج معاقا 
�نتقلت �مر�أة بريطانية �إىل �لوليات �ملتحدة لتتزوج رجال 

معاقا تعرفت عليه يف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي. 
عاما(   44( ج��وزي��ف  نيكول  �إن  م��ريور  �شحيفة  وق��ال��ت 
دين  �لأم��ريك��ي  ح��ب  يف  لتقع  للتعارف  موقع  يف  �شجلت 
�أنها  �لتجميل  �خت�شا�شية  و�أك���دت  �ملقعد.   وولفكوهل 
دين  مع  درد�شة  �إج��ر�ء  و�أر�دت  للت�شلية  لعبة  يف  �شجلت 
)42 عاما( بعد �أن ر�أت، يف �ملوقع، �أنه �أعزب.  وقد �نتقلت 
 15( �إميوجني  عاما(   16( فيون  �لثالثة  وبناته  نيكول 
عاما( ومويل )13 عاما( �إىل �لوليات �ملتحدة وتزوجت 
�شجلت  وقد  تعي�س معه.  �لآن  �أحبته وهي  �ل��ذي  �لرجل 
ب��ن��ات��ه��ا يف �مل��در���ش��ة ح��ي��ث ب����د�أ �جل��م��ي��ع ح��ي��اة جديدة.  
و�أ�شافت نيكول، وهي من مدينة نيوبورت يف ويلز، كان 
�لنرتنت. كنت  بال�شدفة عر  لقاء  �لأم��ر جمرد حظ. 
يف �ملوقع منذ يوم و�ح��د. ل ميكنني �شرح ذلك .  خالل 
�ملا�شيتني، قامت نيكول بت�شع زيار�ت لدين يف  �ل�شنتني 
كمدرب  يعمل  حيث  �لأمريكية  ميني�شوتا  بولية  منزله 

يعلم �لنا�س �لتعامل مع �مل�شاكل �لتي يعانون منها. 

بريطانية تدير خمبزا للكالب
�شيدة  ق�����ش��ة  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  م��ي��ل  دي��ل��ي  �شحيفة  �أوردت 
هوغ�س،  ريبكا  تدعى  ليفربول،  مدينة  من  بريطانية، 
�أن كالبها  �إىل  م�����ش��رية  ف��ق��ط،  ل��ل��ك��الب  �أق���ام���ت خم��ب��ز�ً 

�لأربعة كانو� م�شدر �لإلهام لهذه �لفكرة. 
ب�����ش��ك��وي��ت��ا وحلوى  ل��ل��ك��الب  ت���ق���دم يف خم��ب��زه��ا  ري��ب��ك��ا 
�أق��ام��ت��ه ريبكا  �أخ����رى. وي��ق��دم �ملخبز �ل���ذي  وخم��ب��وز�ت 
مب��دي��ن��ة ل��ي��ف��رب��ول خ��دم��ات��ه لأ���ش��ح��اب �ل��ك��الب �لذين 

يريدون تقدمي وجبات لكالبهم.

مغامر يثقب ظهره
قرر  حيث  نوعها،  من  غريبة  مغامرة  رو�شي  �شاب  نفذ 
�لقفز من �رتفاع 400 مرت مثبتا بحز�م �أمان د�خل جلد 
من  �لقفز  يخ�شى  ل  �إن��ه  �لرو�شي  �ملغامر  وق��ال  ظهره. 
�ملرتفعات، لأنه يثق يف �لثقوب �ملطرزة يف جلده، وبذلك 
ي��ج��م��ع ب��ني ه��و�ي��ت��ه وث��ق��وب ظ��ه��ره. وت��ع��ت��ر �شوي�شر� 
و�ح��دة من دول قليلة ل تز�ل ت�شمح بالقفز �لعايل من 
هذه  ملمار�شة  كثرية  قو�عد  و�شعت  ولكنها  ثابتة،  نقاط 
�لريا�شة، ما يجعل �لبالد بجبالها �لر�ئعة نقطة جذب 

لع�شاق ممار�شة هذه �لريا�شة من جميع �أنحاء �لعامل.

رحلة ا�ستجمام تتحول ملاأمت
�لبحر  يف  غ��رق��اً  م�شرعهما  فل�شطينيان  �شقيقان  لقي 
�لأبي�س �ملتو�شط، يف منطقة �لزو�يدة و�شط قطاع غزة، 
خالل رحلة ��شتجمام، بح�شب ما �أفادت مديرية �لدفاع 

�ملدين �لفل�شطينية.
وقال مدير �لعالقات �لعامة و�لإع��الم يف �لدفاع �ملدين 
�ل�شيخ  ي��و���ش��ف  ف��ت��ح��ي  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني  �إن  �مل��ي��دن��ة  حم��م��د 
لقيا  ع���ام���اً(   19( �ل�����ش��ي��خ  ي��و���ش��ف  وحم��م��د  )18عاماً( 
�لزو�يدة،  بحر  يف  ��شتجمامهما  �أث��ن��اء  غ��رق��اً  م�شرعها 

و�شط قطاع غزة .

تعلم لغتني يرفع ذكاء الطفل
�لذكاء  �أعلى م�شتويات من  لديه  لغتني يحقق  �لطفل  تعليم  �أن  �إىل  در��شة حديثة  �شنغافوريون يف  تو�شل علماء 

ويعزز منوه �ملعريف. 
و�أكد فريق من �لعلماء و�لأطباء يف در��شة �شنغافورية على جمموعة من �لأطفال حديثي �لولدة، �أن �لنمو �ملعريف 
�إح�شاء�ت  خ��الل  من  وذل��ك  جيله،  �أبناء  من  بغريه  مقارنة  و�أك��ر  �أ�شرع  ب�شكل  يحدث  �للغة  ثنائي  �لطفل  ل��دى 
و�ختبار�ت �لذكاء �ملعروفة بقيا�س معدلت ون�شب �لذكاء �أي كيو ، ول يرتبط ذلك بال�شرورة بلغة معينة، بح�شب ما 
ورد يف موقع د�يلي ميل �لريطاين. ولوحظ �أنه �إذ� كان �لأهل يتحدثون �أكر من لغة غري �للغة �لأم �أمام طفلهم، 
فاإن ذلك يدفعهم لتعلمها ب�شهولة، �لأمر مما ي�شهم يف متيزهم بخ�شال عدة، كحب �لبد�ع و�خلروج عن �ملاألوف 

وكل ما هو تقليدي، بالإ�شافة �إىل �لرغبة يف معرفة كل ما هو جديد، مما ينعك�س يف زيادة قدر�تهم �لدر�كية. 
وي�شمل �لنمو �ملعريف لدى �لطفل، و�لذي يحدث عادًة يف �لفرتة �لتي ت�شبق دخولهاملدر�شة: �لأد�ء �ملتطور يف ت�شكيل 

�ملفهوم �لعام، و�لإدر�ك غري �للفظي، و�للغة �لتعبريية و�ل�شتقبالية، و�ختبار�ت �لذكاء �ملختلفة.
ومن �ملعروف �أن تعلم لغتني يتطلب جمهود �ًعقلياً وكفاءة كبريين، بالإ�شافة لبع�س �ملهار�ت �لعقلية و�للغوية، 
و�لتي يبد�أ �لطفل باكت�شابها تدريجياً ليمتلك �لقدرة على �لتعلم، مما يعزز م�شتويات ذكائه يف عمر مبكر، بح�شب 

ما �أفاد �أ�شتاذ علم �لنف�س و�شاحب �لبحث �لعلمي لهر �شينغ يف �جلامعة �لوطنية �ل�شنغافورية.
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يخرجون املوتى لالإحتفاء بهم
باإندوني�شيا بطقو�س  يقوم �شكان قرية تور�جا بجنوب �شولو�شي 
غربية وفريدة من نوعها فيخرجون موتاهم من �لقبور يف �شهر 
�ملالب�س  و�إلبا�شهم  لالنتعا�س  باملياه  لال�شتحمام  �أغ�شط�س  �آب 
و�أنتم  عام  كل  لهم  ليقولون  �أح�شن حال  يف  �جلديدة وجتهيزهم 

بخري .
�مل��الب�����س �جل���دي���دة لهم،  ت���ور�ج���ا بتح�شري  ���ش��ك��ان ق��ري��ة  وي��ق��وم 
وي��ح�����ش��رون ل��ه��م �مل����اء ل��ال���ش��ت��ح��م��ام، ق��ب��ل �إع��ادت��ه��م م���رة �أخرى 

لقبورهم.
وذكر موقع د�يلي ميل �لريطاين �أن �شكان هذه �لقرية يخرجون 
�أي�شا جثامني �لأطفال و�لقيام معهم بنف�س �لأ�شياء وتلك �لعادة 

�لغريبة ت�شمى ماينني وتعني �حتفال تنظيف �جلثامني .
وياأخذون  و�إخر�جهم  �أقاربهم  قبور  بنب�س  �لقرية  �شكان  ويقوم 
ثانية  يردوهم  ثم  �أ�شحابها،  فيها  تويف  �لتي  لالأماكن  �جلثامني 

للقرية ويعودون من خالل طرق م�شتقيمة.
باأخرى  و�ل��ق��دمي��ة  �ملتهالكة  و�ل��ن��ع��و���س  �لأك��ف��ان  ����ش��ت��ب��د�ل  وي��ت��م 
جديدة، معتقدين �أن �أرو�ح �ملوتى لبد �أن تعود مل�شقط ر�أ�شها، ومن 
ثم �إذ� تويف �شخ�س خالل رحلة ينبغي على �لعائلة �أن تذهب ملكان 

موته وت�شطحب �ملتوفى م�شيا للقرية.

فتاة تتحول اإىل منر
�لكر،  �إىل حقيقة يف  �لطفولة  �أح��الم  �إىل حتويل  نلجاأ  ما  ع��ادة 
وهذ� ما فعلته فتاة �أمريكية تدعى كاتزن هوبز، حيث كانت حتلم 

باأن تغطي ج�شدها بخطوط لت�شبح كالنمر.
وعندما بلغت هوبز �شن �ل�18 عام، حققت حلمها لي�شبح ج�شدها 

% بخطوط حتى ت�شبه �لنمر. مغطى بن�شبة 90 
وتعتر تلك �لفتاة �لأمريكية ج�شدها متثاًل �أو عماًل فنًيا، فعلى 
عك�س �لنا�س �لذين بد�أو� بو�شم تاتو على جزء �شغري من ج�شمهم، 

كانت كاتزن ت�شعى لتحويل ج�شدها كله �إىل ج�شم �لنمر.

يدفع خمالفة عمرها 50 عامًا 
قرر �شائح �أمريكي �أن يدفع خمالفة مرورية �رتكبها قبل 50 عاماً 
ب�شكل  �لنارية  در�جته  �أن ركن  بعد  �لإيطالية،  �لبلد�ت  �إح��دى  يف 
غري ق��ان��وين.  و�أر���ش��ل روب��رت �أث��رت��ون مبلغ 50 دولر مع ر�شالة 
�عتذ�ر، �إىل رئي�س بلدية �أري�س �شمايل �إيطاليا يف وقت �شابق من 
نيوز  د�يلي  نيويورك  ذك��رت �شحيفة  ما  بح�شب  �حل��ايل  �لأ�شبوع 

نقاًل عن �شحف حملية �إيطالية.
وذكر �أثرتون وهو مو�طن من مدينة فوينك�س يف ر�شالة �لعتذ�ر 
�أنه ي�شعر بالأ�شف �ل�شديد لأنه مل يتمكن على مدى ن�شف قرن 
�لبلدة عام  باأنه كان يف رحلة يف  ، و�أ�شاف  �ملخالفة  من دفع ثمن 

1964 عندما ح�شل على �ملخالفة .
و�أ�شار �أثرتون �إىل �أنه ن�شي دفع �ملخالفة �لبالغ قيمتها 1000 لرية 
�حت�شب  �أن  وبعد  �لوقت،  ذلك  يف  �شنتاً   70 يعادل  ما  �أي  �إيطالية 
بالإ�شافة  �ل�شنو�ت  تلك  على مدى  �لعملة  وفرق  �لت�شخم  قيمة 
ير�شل  �أن  ق��رر  �حلا�شر،  �لوقت  يف  �مل��روري��ة  �ملخالفات  قيمة  �إىل 

مبلغ 50 دولر للبلدية.
و�أكد �أثرتون �أنه مل يتعمد �إغفال دفع �ملخالفة، وبقيت بني �أور�قه 
ل�شنو�ت طويلة، �إىل �أن �شاءت �ل�شدفة �أن يعر عليها �أخري�ً، وهذ� 
يزيد عن  مبلغ  و�إر�شال  �ملالية  ذمته  �إىل حماولة ترئة  دفعه  ما 

املمثلة غوينيث بالرتو لدى و�شولها للم�شاركة يف حملة تربعات ل�شالح مر�شى ال�شرطان يف هوليوود )اأ ف ب(.قيمة �ملخالفة �لأ�شلية.

جراحة جتميلية 
لكلبة 

�أج���ري���ت ج���ر�ح���ة جت��م��ي��ل ن��اج��ح��ة ل��ك��ل��ب��ة قطع 
مالكها �أنفها، �إذ مت �إعادة بناء �أنفها �ملبتور. 

بال�شارع  �شنو�ت، عر عليها  �لكلبة ذ�ت �خلم�س 
�أنفها  م��ال��ك��ه��ا  ق��ط��ع  ب��ع��دم��ا  م���زري���ة  يف ح���ال���ة 

بو��شطة منجل. 
وع���ر �جل����ري�ن ع��ل��ى �ل��ك��ل��ب��ة ف��ريي�����ش��ا يف حالة 
عاجلة  طبية  لعناية  بحاجة  �أنها  ور�أو�  موؤ�شفة، 
مبدينة  �ل��ب��ي��ط��ري  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إىل  ف���اأخ���ذوه���ا 

مك�شيكو �شيتي. 
و�أجرى �جلر�ح جي�شو�س باردي�س جر�حة جتميل 
للكلبة ��شتغرقت ثالث �شاعات حتى تتمكن من 
�لتنف�س مرة �أخرى، و�أعاد بناء �شفتاها با�شتخد�م 
لكي  فكها  مكان  بنقل  وق��ام  جلدها  م��ن  �شر�ئح 

يتنا�شب مع �لتغري�ت �جلديدة. 

دعوى �سد �ستيوارت 
بـ2.5 مليون دولر 

�شهرية  م�����ش��اه��ري  م�����ش��ورة  �أق���ام���ت 
دعوى ق�شائية على مغني �لروك رود 
�شتيو�رت و�شركة �شيز�رز �نرتتينمنت 
تطالبهما بدفع تعوي�س قيمته 2.5 
مليون دولر وتتهمهما بن�شخ �شورة 
�شهرية �لتقطتها ل�شتيو�رت للرتويج 
فيجا�س  ل������س  يف  ي���ق���ام  ل����ه  حل���ف���ل 

وجولة عاملية يقوم بها.
�لتي   - ����ش���ي���ف���م���ان  ب������وين  وت�����ق�����ول 
بينهم  م��ن  مل�شاهري  ���ش��ور�  �لتقطت 
م���اي���ك���ل ج���اك�������ش���ون وحم����م����د علي 
و�رهول  و�أن���دي  �شبيلبريج  و�شتيفن 
- ط��ب��ق��ا ل��ل��ق�����ش��ي��ة �ل���ت���ي رف���ع���ت يف 
�ملحكمة �لحتادية يف لو�س �أجنلي�س 
و�شيز�ر  �شتيو�رت  �إن  �خلمي�س  ي��وم 
�لتقطتها  ���ش��ورة  ن�شخو�  و�أخ���ري���ن 
على  �حل�������ش���ول  ب�������دون   1981 يف 
لها.  يدفعو�  �أن  ب���دون  �أو  منها  �إذن 
لألبوم  كغالف  �ل�شورة  و��شتخدمت 
 Storyteller �شتوريتلر    �شتيو�رت 
. وق����ال ول��ي��ام ه��وت�����ش��ب��ريج حمامي 
�إنها �شفعة قوية للماليني  �شيفمان 
هذ�  يعرفون  �ل��ذي��ن  �جلماهري  م��ن 
�لألبوم ... ونعتقد �أن هذ� هو �ل�شبب 

ور�ء ��شتعمالهما لها. 

بيون�سيه حتتفل 
مبيالدها الـ33

بلو وزوجها مغني  �يفي  �بنتها  بيون�شيه مع  �لأمريكية  �ملغنية  �شافرت 
�لثالث  بعيد ميالدها  �إىل فرن�شا لالحتفال  زي  �لأمريكي جي  �ل��ر�ب 

و�لثالثون. 
مايوه  ك��ا���س  م��رت��دي��ة  �ل�شاطئ  على  جال�شة  وه��ي  بيون�شيه  وظ��ه��رت 

وجتل�س معها �بنتها بينما يجل�س خلفهما زوجها. 
وتاأتي هذه �لرحلة لتو�شح �أن �لأمور هد�أت بع�س �ل�شيئ بني بيون�شيه 
وزوجها خا�شة �أن �أخبار �لطالق �لقريب متد�ولة على نطاق كبري جد� 
ورمبا حاول �لزوجان �خلروج من �لأزمة وتهدئة �لأمور بع�س �ل�شيء.

قالت جامعة مي�شيجان �إن جمموعة �شركات 
يف  �ل��ك��رى  �ل�شركات  م��ن  �لعديد  بينها  م��ن 
للمبادرة  �ن�شمت  �ل�����ش��ي��ار�ت  �شناعة  جم��ال 
لو�شع  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  للقطاعني  �لبحثية 
ي��رب��ط �حل���اف���الت ل�شلكيا  ل��ن��ظ��ام  �لأ���ش��ا���س 

وي�شاعد يف تدفق حركة �ملرور بي�شر.
تطوير  يف  للجامعة  ت��اب��ع  م��رك��ز  و�شي�شاعد 
وتطبيق تكنولوجيا تتيح للحافالت �لتحدث 
مع بع�شها بع�شا كما �شيتيح للبيئة �ملحيطة 
�لختناق  ب��ت��ق��ل��ي��ل  �ل��ك�����ش��اف��ات  �أ����ش���و�ء  م��ث��ل 

�ملروري وحو�دث �حلافالت.
 وي�����ش��ت��م��ل ه�����ذ� �ل���رن���ام���ج ع���ل���ى زي�������ادة يف 
��شتخد�م �لتكنولوجيا جلعل �لوظائف ذ�تية 

مثل �لتحكم يف �لتجول و�لقيادة �لتي تتميز 
بالوقوف �ملتكرر.

�إن �مل��ب��ادرة ت��اأم��ل يف تنفيذ  وق��ال��ت �جل��ام��ع��ة 
و�لذ�تية  �ملت�شلة  �ل�����ش��ي��ار�ت  ن��ظ��ام  ت�شغيل 
بحلول 2021 يف �آن �أربور مبي�شيجان حيث 

توجد �جلامعة.
وتعهد عدد من �ل�شركات بدفع مليون دولر 
�مل��رك��ز من  لإن�����ش��اء  �شنو�ت  ث��الث  يف غ�شون 
وتويوتا  وف��ورد موتور  ج��ر�ل موتورز  بينها 

موتور وهوند� موتور وني�شان موتور.
وقال متحدث �إن من �ملتوقع �أن يجمع �ملركز 
بحلول  دولر  م��ل��ي��ون   100 �إىل  ي�����ش��ل  م���ا 
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م�سروع جلعل ال�سيارات تتحدث مع بع�سها!


