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العب منتخب االمارات للمبارزة ماجد 
املن�سوري ي�سل لربع نهائي االآ�سياد

عربي ودويل

�سلطان القا�سمي يد�سن منظومة 
املوؤمترات املتلفزة الذكية بجامعة ال�سارقة

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

بعد قرار �ساركوزي بالعودة لل�سيا�سة
هل ترغب كارال بروين يف العودة اإىل االإليزيه؟

رئي�س �لدولة ي�سدر مر�سوما �إحتاديا باإعادة 
ت�سكيل جمل�س �إد�رة م�سرف �لإمار�ت �ملركزي 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
م�شرف  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  ب���اإع���ادة  احت��ادي��ا  م��ر���ش��وم��ا  اهلل  حفظه 

الإمارات العربية املتحدة املركزي.
ون�س املر�شوم على ان يعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة م�شرف المارات العربية 
املتحدة املركزي من الع�شاء التالية اأ�شماوؤهم وذلك ملدة 4 �شنوات وهم 
: �شعادة خليفة حممد الكندي رئي�شا ملجل�س الدارة ومعايل خالد جمعة 
املن�شوري حمافظا  را�شد خمي�س  مبارك  ومعايل  للرئي�س  نائبا  املاجد 
و�شعادة يون�س حاجي اخلوري ع�شوا و �شعادة خالد اأحمد حميد الطاير 
و�شعادة حمد مبارك  بالعمى ع�شوا  �شامل  و�شعادة خالد حممد  ع�شوا 

بوعميم ع�شوا.
فيما  كل  املر�شوم  ه��ذا  تنفيذ  املعنية  اجلهات  على  ان  املر�شوم  يف  وج��اء 
يخ�شه ويلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكامه على ان ين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية ويعمل به من تاريخ �شدوره. 

حممد بن ز�يد ي�سدر قر�ر� 
بتعيني م�ست�سار بديو�ن ويل �لعهد 

•• اأبوظبي-وام: 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  اأ���ش��در 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
مكتوم  م�شلم  ح��م��دان  ال��دك��ت��ور  �شعادة  بتعيني  ق���رارا  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة 

املزروعي م�شت�شارا بديوان ويل العهد.

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
�شيتي  اهلل معر�س  رع��اه  دب��ي  ال����وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
دبي  م��رك��ز  ي�شت�شيفه  ال���ذي  وال�شياحي  ال��ع��ق��اري  للتطوير  �شكيب 

التجاري العاملي خالل الفرتة من 21 اىل 23 �شبتمرب اجلاري.
را�شد  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  يرافقه  �شموه  وق��د جت��ول 
ال مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد ال 
مكتوم نائب حاكم دبي يف اأرجاء املعر�س واطلع على امل�شاريع احلديثة 
ال��ت��ي تنفذها ال�شركات واجل��ه��ات ال���وط���ن���ي���ة.               )التفا�شيل 

   

على هام�ش اجتماعات الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم املتحدة
عبد�هلل بن ز�يد ي�سارك يف �لجتماع 

�لتن�سيقي لوزر�ء خارجية دول �لتعاون 
•• نيويورك -وام:

يف  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  �شمو  �شارك 
دول  خارجية  وزراء  املعايل  و  ال�شمو  لأ�شحاب  التن�شيقي  الجتماع 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد الليلة قبل املا�شية 
نيويورك على  املتحدة يف  الأمم  التعاون لدى  بعثة جمل�س  يف مقر 
املتحدة.  ل��الأمم  العامة  للجمعية   69 ال�  ال��دورة  اجتماعات  هام�س 
وا�شتعر�س الإجتماع الذي تراأ�شه ال�شيخ �شباح خالد احلمد ال�شباح 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية الكويتي بح�شور 
ع��ام جمل�س  اأم��ني  ال��زي��اين  را���ش��د  ب��ن  عبداللطيف  الدكتور  معايل 
ل���دول جمل�س  امل�شرتكة  ال��ع��رب��ي��ة..امل��واق��ف  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
يف  ال�شيا�شية  الق�شايا  اأب��رز  مب�شتجدات  املت�شلة  �شيما  ول  التعاون 

املنطقة ذات الإهتمام امل�شرتك.                            )التفا�شيل �س2(

موؤ�س�سة خليفة للأعمال �لإن�سانية تو��سل 
توزيع �مل�ساعد�ت على �لنازحني يف �لعر�ق

•• اربيل -وام:

قررت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالعمال الن�شانية موا�شلة 
التي  للزيادات  نظرا  العراقيني  للنازحني  امل�شاعدات  توزيع  عمليات 
العمليات  تو�شيع  اىل  ..م�شرية  القتال  ب�شبب  اع��داده��م  يف  ت�شجل 

لت�شمل ثالث مناطق جديدة ومل�شلحة نحو 70 الف نازح.
)التفا�شيل �س2( 

حممد بن را�شد يتفقد امل�شاريع احلديثة خالل زيارته معر�س �شيتي �شكيب للتطوير العقاري وال�شياحي  )وام(

زار معر�ش �سيتي �سكيب للتطوير العقاري وال�سياحي  

حممد بن ر��سد: عجلة �لتنمية ت�سري دون توقف حتى تتحقق ل�سعبنا كل طموحاته و�آماله 

مقتل 11 يف انفجار عر�سي بقاعدة للجي�ش الليبي 

�لأمم �ملتحدة ترعى حو�رً� حلل �لأزمة �لليبية
•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا عقد حوار 
بني خمتلف اأطراف ال�شراع الليبي الأ�شبوع املقبل، 
وذلك لتمهيد الطريق اأمام اإنهاء الأزمة املندلعة يف 
البالد منذ اأ�شهر. وقالت البعثة -يف بيان ن�شرته على 
موقعها الإلكرتوين اإن احلوار الذي �شيكون يف 29 
جمموعة  اأ�شا�س  على  �شيعقد  اجل���اري،  ال�شهر  م��ن 
املوؤ�ش�شات  املبادئ املتمثلة يف العرتاف ب�شرعية  من 
مبداأ  وعلى  الد�شتوري،  الإع��الن  واح��رتام  املنتخبة 
اأن يكون �شاماًل ويحرتم الإن�شان والقانون الدويل، 

وينبذ ب�شكل �شريح ما ي�شمى الإرهاب. 
اأن احل����وار -ال����ذي ي��ع��د الأول من  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���اف 

نوعه- �شريكز على التو�شل اإىل اتفاق ب�شاأن النظام 
طربق(  يف  يعقد  )ال����ذي  ال���ن���واب  ملجل�س  ال��داخ��ل��ي 
املتعلقة  امل��ل��ح��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  ع��ل��ى  الت���ف���اق  اإىل ج��ان��ب 
الأ�شا�شية  الق�شايا  اأن  موؤكدا  البالد،  يف  باحلكومة 
تتطلب موافقة اأغلبية ثلثي اأع�شاء جمل�س النواب، 
للنظام  ال��ن��واب  جمل�س  ق���رارات  كافة  �شتخ�شع  كما 

الداخلي املتفق عليه. 
اىل ذل���ك ق���ال م�����ش��در اأم��ن��ي ام�����س الث��ن��ني اإن 11 
�شخ�شا على الأقل قتلوا يف انفجار عر�شي يف قاعدة 

ع�شكرية ليبية يف مدينة البي�شا ب�شرق البالد.
اأن  اأظ��ه��رت  الأول��ي��ة  التحقيقات  اأن  امل�شدر  وا���ش��اف 
النفجار رمبا يكون جنم عن ارتفاع درجات احلرارة 

يف م�شتودع �شالح يف القاعدة.
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هيئة كبار �لعلماء يف �لأزهر تثمن جهود ودور �لإمار�ت يف خدمة ق�سايا �لأمة
•• القاهرة -وام:

دعم  ال�شريف  الأزه���ر  يف  العلماء  كبار  هيئة  ثمنت 
دولة الإمارات العربية املتحدة �شقيقتها م�شر حتى 
تخطت اأزمتها التي مرت بها خالل ال�شنوات املا�شية 
خدمة  اأج��ل  م��ن  احلثيثة  ال��دول��ة  بجهود  ..م�شيدة 
وا�شطالعها  والإ�شالمية  العربية  الأمتني  ق�شايا 
بكل ما يحقق م�شلحة الإ�شالم وامل�شلمني. ووجهت 
ال��ه��ي��ئ��ة خ����الل اج��ت��م��اع��ه��ا ام�����س ب��رئ��ا���ش��ة ف�شيلة 
الأزهر  �شيخ  الطيب  اأح��م��د  الدكتور  الأك���رب  الإم���ام 

الأزهر  دعمها  على  الدولة  لقيادة  ال�شريف..ال�شكر 
بكل قطاعاته يف م�شريته العلمية والدينية و حفاظه 
العنف  جمابهته  و  النبيلة  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��ق��ي��م  ع��ل 
والتطرف والإرهاب. واأكدت يف بيانها اأهمية الزيارة 
التي قام بها الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
يف  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  و  ال�شريف  ل��الأزه��ر  امل�شلحة  للقوات 
اإطار الود والحرتام و تبادل وجهات النظر و الدعم 
املتوا�شل لالأزهر يف خمتلف املجالت ليقوم بدوره يف 

ن�شر ر�شالة الإ�شالم ال�شمحة.

اأكراد ي�شتبكون مع قوات المن الرتكية عقب اغالق احلدود مع �شوريا )رويرتز(

الرئي�س اليمني ي�شهد توقيع الرياين وممثل احلوثيني يف الق�شر الرئا�شي  )ا ف ب(

•• �صنعاء-وكاالت:

منازل  حوثيون  م�شلحون  اقتحم 
لقادة �شيا�شيني من اآل الأحمر يف 
�شنعاء عقب �شيطرتهم على مقار 
وبالتزامن  وع�����ش��ك��ري��ة  ���ش��ي��ادي��ة 
م���ع ت��وق��ي��ع ات���ف���اق م�����ش��احل��ة مع 

الرئا�شة.
واقتحم احلوثيني منزل م�شت�شار 
الدفاع  ل�����ش��وؤون  اليمني  الرئي�س 
حم�شن  ع���ل���ي  ال�����ل�����واء  والأم����������ن 
الأح���م���ر، وم���ن���زل ع�����ش��و جمل�س 
النواب اليمني والقيادي يف حزب 
حميد  لالإ�شالح  اليمني  التجمع 

الأحمر يف حي حّدة بالعا�شمة. 
ودخل امل�شلحون املنزلنينْ و�شرعوا 
تبادل  بعد  حمتوياتهما  نهب  يف 
لإط�����الق ال���ن���ار خ��ل��ف ج��رح��ى يف 
واأ�شار   ، امل��ن��زل��نينْ ح��را���س  �شفوف 
احلوثيني  نية  عن  معلومات  اإىل 

تفخيخ املنزلني لتفجريهما.
م�����ش��ل��ح��ون حوثيون  اق��ت��ح��م  ك��م��ا 
م���ق���ر الأم������ان������ة ال����ع����ام����ة حل���زب 
ال��ت��ج��م��ع ال��ي��م��ن��ي ل���الإ����ش���الح يف 
�شنعاء واملكتب التنفيذي للحزب.

وُن������ق������ل ع������ن م���������ش����در يف ح����زب 
احلوثيني  امل�شلحني  اأن  الإ�شالح 
نهبوا حمتويات مقار احلزب بعد 

اتفاقا مع جماعة احلوثي يق�شي 
وت�شكيل  ف������ورا،  ال���ق���ت���ال  ب���وق���ف 
ت�شم  وط���ن���ي���ة  وح�������دة  ح���ك���وم���ة 
الأزمة  لإنهاء  الأط��راف،  خمتلف 
احلوثيون  ورف�������س  ال����ب����الد.  يف 

امللحق الأمني بالتفاق.
احلوثيون،  امل���ت���م���ردون  وان��ت�����ش��ر 
ام���������س الث�����ن�����ني، ح������ول امل���ب���اين 
الع�شكرية  وامل����راك����ز  احل��ك��وم��ي��ة 
�شنعاء  يف  عليها  ���ش��ي��ط��روا  ال��ت��ي 
برعاية  �شالم  اتفاق  توقيع  غ��داة 

الأمم املتحدة.
احلوثيني  م��ن  مقاتلون  ومت��رك��ز 
على مداخل وحول مقار احلكومة 
والربملان والقيادة العامة للقوات 

امل�شلحة التي �شيطروا عليها.
وتزامن و�شول العنا�شر امل�شلحة 
ع��م��ران و�شعدة  م��ن حم��اف��ظ��ات 
واجلوف مع توقيع اتفاق �شالم يف 
اإنهاء  �شانه  من  الرئا�شي  الق�شر 
�شيطرة  واإع��ادة  ال�شيا�شية  الأزم��ة 

الدولة على العا�شمة.
ال�شحة  وزارة  اع��ل��ن��ت  ذل���ك  اىل 
اليمنية الثنني ان 200 �شخ�س 
ع���ل���ى الق�������ل ق���ت���ل���وا يف امل����ع����ارك 
الخرية يف �شنعاء بني املتمردين 
ال�شالح  ح����زب  م���ن  وامل��ق��ات��ل��ني 

املدعوم من اجلي�س.

انت�سروا حول مواقع �سيطروا عليها يف �سنعاء

�حلوثيون يقتحمون منازل �آل �لأحمر بعد توقيع �مل�ساحلة

•• عوا�صم-وكاالت:

42 ���ش��خ�����ش��ا ع���ل���ى الق����ل  ق���ت���ل 
بينهم 16 طفال يف غارات جوية 
ال�شوري يف  النظام  �شنها ط��ريان 
ري����ف حم��اف��ظ��ة ادل�����ب )غ�����رب(، 
امل��ر���ش��د ال�شوري  ع��ل��ى م��ا اع��ل��ن 

حلقوق الن�شان . 
واو�شح املر�شد ان الغارات اوقعت 
اطفال  ���ش��ت��ة  ب��ي��ن��ه��م  ق��ت��ي��ال   19
قرب مدينة �شراقب، و23 قتيال 
بلدة  اط���ف���ال يف  ع�����ش��رة  ب��ي��ن��ه��م 

اح�شم بجبل الزاوية.
ادلب  ريف  منطقة  غالبية  وتقع 
امل�شلحة  املعار�شة  �شيطرة  حت��ت 

با�شتثناء مركزها مدينة ادلب.
وا����ش���ت���ه���دف���ت ال������غ������ارات م���ن���ازل 
اح�������ش���م  ب������ل������دة  يف  م�����واط�����ن�����ني 

فاق عدد املت�سابقني نحو ق�سر قرطاج الثلثني:
فريخة يتمّرد على قر�ر 

�لنه�سة ويرت�ّسح للرئا�سة..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اأُغلق اأم�س يف تون�س باب الرت�شحات 
لالنتخابات الرئا�شية على عدد هائل 
وم�شارب  اآف���اق  م��ن  املرت�شحني  م��ن 

خمتلفة وبحظوظ متباينة.
من  الأخ����������ري  ال�����ي�����وم  ي���خ���ل���و  ومل 
ق�����ّدم رج����ل الأع���م���ال  اإذ  امل���ف���اج���اآت 
حركة  قائمة  راأ����س  على  وامل��رت���ّش��ح 
الت�شريعية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  النه�شة 
بدائرة �شفاق�س2 حممد الفريخة، 
لالنتخابات  تر�شحه  الثنني،  اأم�س 
مترد  حركة  يف  كم�شتقل  الرئا�شية 

وا�شحة على احلركة التي احت�شنته. 
وقال الفريخة يف ت�شريح  اعالمى، اأّن تون�س  يف حاجة اإىل وجوه جديدة 
وواقع جديد يحقق حلم كل التون�شيني يف ال�شغل وفى حياة كرمية وفى 
دولة قوية تفر�س القانون وت�شمن احلريات باأمن قوى وجي�س عتيد، 
مفيدا انه جمع اأكرث من 20 األف تزكية من مواطنني ول يدعمه اأي 

حزب.
)التفا�شيل �س12(

�شرقي  الره���اب���ي  داع�����س  تنظيم 
م���دي���ن���ة ع����ني ال����ع����رب )ك���وب���اين 
�شمال  الواقعة  ال��ك��ردي��ة(  باللغة 
�����ش����رق حم���اف���ظ���ة ح����ل����ب، وق����ال 
املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان 
اإن التنظيم مل يحرز اأي تقدم يف 
وي�شن  املا�شية،  ال�24  ال�شاعات 
الثالثاء  منذ  هجوما  التنظيم 
القريبة  امل��دي��ن��ة  على  لل�شيطرة 

من احلدود مع تركيا.
واأو�شح ريدور خليل الناطق با�شم 
وح�����دات احل��م��اي��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة اأن 
وتنظيم  الأك��راد  ال�شتباكات بني 
ال����دول����ة م����ا ت������زال م�����ش��ت��م��رة يف 
غرب وجنوب عني العرب ولكنها 
باملنطقة  م��ق��ارن��ة  اأق����ل  ب���وت���رية 
اأم�س  ليلة  اأنه مت  ال�شرقية، غري 
الرهابي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ت��ق��دم  وق���ف 
نحو املدينة التي تعد ثالث اأكرب 

�للجنة �لربملانية �لباك�ستانية تعرتف 
بحدوث تزوير يف �نتخابات 2013

•• ا�صالم اباد-وام:

ك�������ش���ف���ت ال����ل����ج����ن����ة ال����ربمل����ان����ي����ة 
ال���ب���اك�������ش���ت���ان���ي���ة ل���ال����ش���الح���ات 
النتخابية - التي �شكلتها احلكومة 
منذ  ام�������س  ل��ه��ا  اج���ت���م���اع  اول  يف 
احتجاج حركتي الن�شاف وعوامي 
النتخابات  ت��زوي��ر  ع��ل��ى  حت��ري��ك 
���ش��رع��ي��ة احلكومة  ال��ع��ام��ة وع���دم 
وال��ربمل��ان - ع��ن ح��دوث جتاوزات 
الق����رتاع.  عملية  يف  وال��ت��ب��ا���ش��ات 
تراأ�شها  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة  ولح���ظ���ت 
نواب  ان  دار  ا�شحاق  املالية  وزي��ر 
اجلل�شات  اح��زاب حتدثوا يف  ع��دة 
عن  والع��ي��ان  ل��ل��ربمل��ان  امل�شرتكة 
وا�شحة  واخطاء  خمالفات  ظهور 

يف عملية القرتاع.
م��ن ج��ه��ة اخ���رى اأف����ادت اأن��ب��اء اأن 
اوراق القرتاع املخزنة يف م�شتودع 
لهور  مبدينة  حكومية  م��در���ش��ة 
يف البنجاب ا�شتعلت فيها النريان 

ام�س وا�شتمرت �شاعات.

واط����راف ب��ل��دة ���ش��راق��ب، املناطق 
مواطنون  ف��ي��ه��ا  ي��ت��واج��د  ال���ت���ي 
بعد عدة  نزحوا منها  البلدة  من 
النظام  ل���ق���وات  ق�����ش��ف  ع��م��ل��ي��ات 
والرباميل  احلربية  بالطائرات 

ال��ب��ل��دة، بح�شب  امل��ت��ف��ج��رة ع��ل��ى 
املر�شد.

م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ق���ال متحدث 
با�شم املقاتلني ال�شوريني الأكراد 
اإن���ه���م مت��ك��ن��وا م���ن وق����ف تقدم 

اأنهم  م�شيفاً  ب��ال��ق��وة،  اقتحامها 
اقتحموا مقار اأخرى لالإ�شالح يف 

العا�شمة �شنعاء اأي�شاً. 
وهم  م�شلحون حوثييون  و�شوهد 
ينقلون اأ�شلحة ثقيلة �شباح ام�س 
من مقر قيادة املنطقة الع�شكرية 
ال�شاد�شة الذي �شيطروا عليه رغم 
من  ق��وات  اإىل  املع�شكر  ت�شليمهم 

احلر�س الرئا�شي.
امل�شلحة  امل��ظ��اه��ر  ه��ذا وا���ش��ت��م��رت 
رغ����م  ال���ي���م���ن���ي���ة  ال���ع���ا����ش���م���ة  يف 
بنوده  اأح���د  ين�س  ال���ذي  الت��ف��اق 
وتفكيك  امل�����ش��ل��ح��ني  خ����روج  ع��ل��ى 
ن�شبها  ال��ت��ي  العت�شامات  خ��ي��ام 

احلوثيون يف �شوارع املدينة. 
وكان م�شلحو احلوثي قد �شيطروا 

وع�شكرية  ���ش��ي��ادي��ة  م���ق���ار  ع��ل��ى 
يف ���ش��ن��ع��اء، وا���ش��ت��ول��وا ع��ل��ى عتاد 
اإىل  ن��ق��ل��وا ج��ان��ب��ا منها  واأ���ش��ل��ح��ة 

حمافظة عمران املجاورة.
بالتزامن  التطورات  هذه  وجاءت 
اليمنية  ال���رئ���ا����ش���ة  ت���وق���ي���ع  م����ع 
وممثلي القوى ال�شيا�شية اليمنية 
املتحدة-  الأمم  م���ن  ب��و���ش��اط��ة 

قوات كردية توقف تقدم داع�ش يف �سوريا

ع�سر�ت �لقتلى بق�سف للنظام على ريف �إدلب

��سر�ئيلي  خمطط  من  حتذير 
لرتحيل 12 �ألف لجئ فل�سطيني 

•• عوا�صم-وكاالت:

���ش��وؤون الالجئني  ح���ذرت دائ����رة 
الفل�شطينية  التحرير  مبنظمة 
م����������ن خم�������ط�������ط ل������الح������ت������الل 
يقارب  م��ا  لرتحيل  ال�شرائيلي 
فل�شطيني  لج�������ئ  األ��������ف   12
الغوث  وك���ال���ة  ل����دى  م�����ش��ج��ل��ني 
ال�شفة  يف  خمتلفة  مناطق  م��ن 
من  بالقرب  وا�شكانهم  الغربية 

اريحا.
املخطط  ه����ذا  ان  اإىل  وا�����ش����ارت 
املنطقة  ت����ف����ري����غ  اإىل  ي����رم����ي 
املحيطة بالقد�س وبع�س املناطق 
املحيطة  ال���غ���رب���ي���ة  ال�����ش��ف��ة  يف 
الفل�شطينيني  من  بامل�شتوطنات 
جتمع  وت�����و������ش�����ي�����ع  ل����ت����ط����وي����ر 
م�����ش��ت��وط��ن��ات م��ع��ال��ي��ه ادوم���ي���م 

وتطويرمنطقة ا�شتيطانية.
وت�شغيل  غ�����وث  وك����ال����ة  وك����ان����ت 
الالجئني الفل�شطينيني الونروا 
امل��ت��ح��دة ك�شفت  ال��ت��اب��ع��ة ل���المم 
ام�����س الول ع��ن وج���ود خمطط 

حممد فريخة
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اأخبـار الإمـارات

�ملجل�س �لتن�سيقي للتعليم �لعايل يطلب رد �جلامعات على مقرتح ب�ساأن تقلي�س �ل�سنة �لتاأ�سي�سية
•• ابوظبي -وام: 

العلمي برئا�شة معايل  العايل والبحث  التن�شيقي للتعليم  وافق املجل�س 
ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
للجامعات  التاأ�شي�شي  ال��ربن��ام��ج  ب�����ش��اأن  م��ق��رتح  اإر����ش���ال  ���ش��رورة  ع��ل��ى 
مالئمة  وم��دى  التاأ�شي�شية  ال�شنة  بخ�شو�س  ال��رد  وانتظار  احلكومية 
املو�شوع لهما والتفاق على تقلي�س ال�شنة التاأ�شي�شية اإىل �شنة درا�شية 

واحدة.
م��وؤخ��را يف مقر  ال��ذي عقده  الثاين  اجتماعه  خ��الل   - املجل�س  واعتمد 
 2015-2016 ل��ل��ع��ام��ني اجل��ام��ع��ي��ني  الك���ادمي���ي  ال��ت��ق��ومي  ال�����وزارة 
مرور  بعد  الو�شع  عن  تقرير  تقدمي  يتم  اأن  على   - و2016-2017 

ع���ام. واو���ش��ى ب��اإع��ادة اإج����راء درا���ش��ة لأ���ش�����س واآل��ي��ات حت��دي��د ميزانيات 
اجلامعات وتقدمي مربرات وا�شحة قابلة للتطبيق واإعادة اإجراء درا�شة 
اجلامعات  على  الرتكيز  مع  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  لرواتب  مقارنة 
املوجودة يف الدولة ا�شافة اىل الإيعاز بتقدمي خطة فريق العمل املكلف 

بدرا�شة ال�شعة ال�شتيعابية للجامعات واحللول للطلبة غري املقبولني.
للدول  احلكومية  اجلامعات  من  املقدمة  الدرا�شية  باملنح  يتعلق  وفيما 
املختلفة اأو�شى املجل�س باأن يتم تقدمي مقرتح من قبل كل من جامعة 
زايد وكليات التقنية العليا خالل ثالثة اأ�شهر لتحديد املنح التي ميكن 
خطاب  اإر�شال  اجلامعتان  تتوىل  واأن  املختلفة  التخ�ش�شات  يف  تقدم  اأن 
اإىل اجلامعات اخلا�شة لتو�شيح اأهمية املنح الدرا�شية وحثها على توفري 

مقاعد �شنوية للدول املعنية.

واكد املجل�س التن�شيقي يف ختام اجتماعه اأهمية تفعيل دوره ك�شلة و�شل 
مع جمل�س الوزراء ووجه اجلامعات احلكومية اإىل اأخد ما يقوم به من 
اأدوار بعني العتبار اإ�شافة اإىل التاأكيد على اأهمية تفعيل نظام امل�شاريع 
امل�شتخدم كاأداة ملتابعة �شري عمل الفرق املنبثقة عن املجل�س ون�شب اإجناز 

املبادرات وامل�شاريع والتكليفات ال�شادرة عنه.
اإليه وحتقيقا للهدف  وجاءت تو�شيات املجل�س ا�شطالعا باملهام املوكلة 
العالقة  ذات  واملهام  والربامج  الأعمال  تن�شيق  واملتمثل يف  تاأ�شي�شه  من 
بني موؤ�ش�شات التعليم العايل الر�شمية يف الدولة وما بينها وبني الوزارة 

وتوحيد اخلطاب من خالل املجل�س اإىل اجلهات املعنية يف الدولة.
ح�شر الجتماع معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة التنمية 
ال�شام�شي  زاي��د ومعايل حممد عمران  رئي�س جامعة  ال��دويل  والتعاون 

رئي�س كليات التقنيات العليا و�شعادة الدكتور عبد اهلل املغربي مدير قطاع 
�شعيد احل�شاين  والدكتور  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  والبحوث يف  الدرا�شات 
وكيل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والدكتور علي النعيمي مدير 

جامعة الإمارات العربية املتحدة.
ك��م��ا ح�شر الج��ت��م��اع ال��دك��ت��ور ط��ي��ب ال��ك��م��ايل م��دي��ر ك��ل��ي��ات التقنيات 
من�شور  والدكتور  زاي��د  جامعة  مدير  املهيدب  ريا�س  والدكتور  العليا 
عو�س  غالب  والدكتور  الذكية  حممد  بن  حمدان  جامعة  مدير  العور 
نائب  للعلوم والتكنولوجيا وحمزة كاظم  العني  الرفاعي رئي�س جامعة 
رئي�س معهد م�شدر والدكتور حممد البيلي نائب مدير جامعة الإمارات 
لل�شوؤون الأكادميية و�شيف املزروعي الوكيل امل�شاعد للخدمات املوؤ�ش�شية 

وامل�شاندة يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 

زار معر�ش �سيتي �سكيب للتطوير العقاري وال�سياحي 

حممد بن ر��سد: عجلة �لتنمية ت�سري دون توقف حتى تتحقق ل�سعبنا كل طموحاته و�آماله
م�شاحة  على  امل�شروع  ويقام  ذل��ك 
خ��م�����ش��ة م��الي��ني م���رت م��رب��ع من 
حممد  مدينة  وم�����ش��روع  الر����س 
بن را�شد الذي يقام على م�شاحة 
ث��الث��ني م��ل��ي��ون ق���دم م��رب��ع��ة من 
 1500 الر�������س وي�����ش��م ق���راب���ة 
ف��ي��ال خ��ا���ش��ة ب��ط��ريان الم����ارات 
األ���ف���ي ف��ي��ال اخ����رى.  اإىل ج���ان���ب 
ث���م ع����رج ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و نائب 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي ع��ل��ى �شركة 
التجاري  للتطوير  العقارية  بلوم 
اأبوظبي  وم���ق���ره���ا  وال�������ش���ي���اح���ي 
احل�شارية  امل�شاريع  على  واط��ل��ع 
اأب�����راج ومبان  ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا م��ن 
توقف  كما  راق��ي��ة.  �شكنية  وفيلل 
الرا�شي  دائ��رة  جناح  عند  �شموه 
ع��ل��ى م�شروع  واط���ل���ع  والم�����الك 
التي  املتكاملة  ال��ع��ق��ارات  م��دي��ن��ة 
اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا ال���دائ���رة وه���ي اول 
وم�شتدامة  متخ�ش�شة  م��دي��ن��ة 
���ش��م��وه جناح  ال���ع���امل. وت��ف��ق��د  يف 
ال��ذي ي�شم  دب��ي وورل���د �شنرتال 
مكتوم  ال  مل��ط��ار  �شخما  جم�شما 
ج���ب���ل علي  م��ن��ط��ق��ة  ال�������دويل يف 
الرئي�س  م����ن  ����ش���م���وه  وا����ش���ت���م���ع 
دبي  م��ط��ارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
حول  اإي��ج��از  اإىل  ال��زف��ني  خليفة 
امل�����ش��روع ال����ذي ي��ت��ك��ون م��ن مدن 

•• دبي-وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  زار 
رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
معر�س  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
العقاري  للتطوير  �شكيب  �شيتي 
ي�شت�شيفه  ال������ذي  وال�������ش���ي���اح���ي 
مركز دبي التجاري العاملي خالل 
الفرتة من 21 اىل 23 �شبتمرب 
اجلاري. وقد جتول �شموه يرافقه 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  ال  را����ش���د 
حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  و�شمو 
ن��ائ��ب حاكم  ال مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
دبي يف اأرجاء املعر�س واطلع على 
ال��ت��ي تنفذها  امل�����ش��اري��ع احل��دي��ث��ة 
ال�شركات واجلهات الوطنية املعنية 
واإقامة  العقاري  التطوير  بقطاع 
ال�شتثمارية  ال�شياحية  امل�شاريع 
التي تعزز اقت�شاد دولتنا الوطني 
وت��خ��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل ل��ل�����ش��ب��اب يف 
�شاحب  وا�شتهل  القطاعات.  هذه 
ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي جولته 
من�شة  عند  بالتوقف  املعر�س  يف 
القاب�شة  عر�س جمموعة مرا�س 
�شموه  واط��ل��ع  العقاري  للتطوير 
امل��ه��ن��د���س عبداهلل  رئ��ي�����ش��ه��ا  م���ن 

اأح������م������د احل������ب������اي ع����ل����ى ج���دي���د 
بناء  ت��ن�����ش��ط يف  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ة 
وال�شياحية  ال��ع��ق��اري��ة  امل�����ش��اري��ع 

والرتفيهية املتميزة.
املعر�س  م��را���س يف  اأط��ل��ق��ت  وق���د 
م�����ش��روع��ه��ا اجل����دي����د والح������دث 
على  �����ش����م����وه  اط����ل����ع  اإذ  لم�������ري 
ال���واع���د قبالة  امل�����ش��روع  م��ك��ون��ات 
�شاطئ جمريا يف دبي وهو يتميز 
بالت�شاميم الهند�شية والعمرانية 
التقليدية والع�شرية ويغطي نحو 
ع�����ش��رة م��الي��ني ق���دم م��رب��ع��ة من 
الر�س املخ�ش�شة للم�شروع املطل 
على مياه اخلليج العربي ويتاألف 
م����ن اأرب�������ع م���ن���اط���ق ال�������ش���اط���ئ - 
والرتفيهية - واجلزيرة ال�شمالية 
جانب  اإىل  اجلنوبية  واجلزيرة   -
التجارية  املن�شاآت  م��ن  جمموعة 
الرتفية  وم�����راف�����ق  وال�������ش���ك���ن���ي���ة 
وال�شيافة. كما زار �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
القاب�شة واطلع  دبي  �شركة  جناح 
على جم�شمات امل�شاريع ال�شياحية 
املعرو�شة  وال�شكنية  وال��ت��ج��اري��ة 
ومنها م�شروع حي دبي للت�شميم 
الذي ا�شتمع �شموه من القائمني 
عن  �����ش����رح  اإىل  امل���������ش����روع  ع���ل���ى 
وت�شاميمه  واأغ��را���ش��ه  م��ك��ون��ات��ه 
توقف  كما  ال��ف��ري��دة.  الهند�شية 

و�شكنية  ول��وج�����ش��ت��ي��ه  جت����اري����ة 
وم���راف���ق خ��دم��ي��ة م��ت��ط��ورة تلبي 
العام  امل��ن��ط��ق��ة ح��ت��ى  اإح��ت��ي��اج��ات 
2021 .  واأعرب �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
امل�شاريع  ل��ن��وع��ي��ة  ارت���ي���اح���ه  ع���ن 
الدولة  يف  تنفذ  ال��ت��ي  ال�شياحية 
تعك�س   ب���اأن���ه���ا  ���ش��م��وه  وو���ش��ف��ه��ا 
امل�شاريع  ب�شاأن  للم�شتقبل  روؤيتنا 
ال�شياحية اجلاذبة التي ننفذها يف 
الدولة  احتياجات  وتواكب  بلدنا 
م��ن ه���ذه امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي �شت�شع 
ال�شياحة  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  دول��ت��ن��ا 
�شموه  واأك���د   .. ب��ام��ت��ي��از   العاملية 
دون  ت�����ش��ري  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  اأن 
متامه  البنيان  يبلغ  حتى  توقف 
طموحاته  ك��ل  ل�شعبنا  وت��ت��ح��ق��ق 
الكرمية المنة  واآماله يف احلياة 
وامل�شتقرة. رافق �شموه يف اجلولة 
�شليمان  ���ش��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  ����ش���ع���ادة 
الت�شريفات  دائ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
�شعيد  و�شعادة  دب��ي  يف  وال�شيافة 
حميد الطاير رئي�س جمل�س اإدارة 
ميدان و�شعادة هالل �شعيد املري 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز دبي 
التجاري العاملي مدير عام دائرة 
يف  التجاري  والت�شويق  ال�شياحة 
دبي اإىل جانب عدد من امل�شوؤولني 

واملرافقني. 

داون  م�شروع  جم�شم  عند  �شموه 
ت���اون دب��ي ال��ع��م��الق ال���ذي تنفذه 
وم�شروع  العقارية  اإع��م��ار  �شركة 
دبي كريك هاربور الواعد والذي 
�شكنية  واأب�����������راج  ف����ن����ادق  ي�������ش���م 
وم���راف���ق ���ش��ي��اح��ي��ة وت��رف��ي��ه��ي��ة يف 
قلب مدينة دبي . وا�شتمع �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال 
من�شة  عند  توقفه  اأث��ن��اء  مكتوم 
علي  رئي�شها  من  �شرح  اإىل  نخيل 
التي تنفذها  امل�شاريع  لوتاه حول 
واأه��م��ه��ا م�����ش��روع ذاب���امل غيتواي 

حديثة يقدر عددها ب� 460 وحدة 
�شكنية متنوعة. كما توقف �شموه 
ع��ن��د ج���ن���اح م���ي���دان واط���ل���ع على 
احل�شارية  امل�شاريع  من  جديدها 
ال���ع���م���الق���ة ح���ي���ث ا����ش���ت���م���ع من 
التجارية  لل�شوؤون  الرئي�س  نائب 
واملنطقة احلرة يف ميدان حممد 
هذه  ح�����ول  ����ش���رح  اإىل  اخل����ي����اط 
وامل�شتكملة  امل�شتحدثه  امل�شاريع 
واأه���م���ه���ا ق���ن���اة دب����ي ال���ت���ي ي�شل 
وت�شم  م��رت   1100 اإىل  طولها 
للعامة  ���ش��اط��ئ��ا ج��م��ي��ال ومم�����ش��ى 

اإن�����ش��اوؤه نحو ثالثة  ال��ذي يتكلف 
اأبراج  من  ويتكون  دره��م  مليارات 
ومرافق  وفنادق  وجتارية  �شكنية 
دبي.  يف  ج��م��ريا  نخلة  يف  اأخ����رى 
عر�س  م��ن�����ش��ات  ���ش��م��وه  زار  ك��م��ا 
العار�شة منها  ال�شركات  عدد من 
فالكون �شيتي وجزيرة ال�شعديات 
الثقايف  امل�������ش���روع  ت��ع��ر���س  ال���ت���ي 
باأبوظبي  اجل�����زي�����رة  يف  امل���م���ي���ز 
امل�شارح  ج��ان��ب  اإىل  ي�شم  وال���ذي 
�شينما  ودور  وامل��ك��ات��ب  وامل��ك��ت��ب��ات 
مم�شى ال�شعديات ووحدات �شكنية 

باألفي  ت���ق���در  ���ش��ك��ن��ي��ة  ووح�������دات 
وحدة حديثة وفيلل واأبراج ت�شم 
مكاتب وم�شاكن ومرافق خدمية 
وت���رف���ي���ه���ي���ة م���ت���ن���وع���ة وواج����ه����ة 
بحرية بطول ثمانية كيلومرتات 
الثاين  وامل�شروع  وغريها  وفنادق 
ي��ت��م��ث��ل يف م���ي���دان اأف���ن���ي���و ال���ذي 
الهوئية  ل��ل��دراج��ات  م�شارا  ي�شم 
الكيلو  ون�����ش��ف  ك��ي��ل��وم��رت  ب��ط��ول 
اإىل جانب حمال جتارية للتجزئة 
 640 نحو  ت�شم  �شكنية  وبنايات 
اىل  وم��ا  وم�شرحا  �شكنية  وح���دة 

على هام�ش اجتماعات الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم املتحدة

عبد�هلل بن ز�يد ي�سارك يف �لجتماع �لتن�سيقي لوزر�ء خارجية دول �لتعاون 

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي رئي�س �لئتلف 
�لوطني لقوى �لثورة و�ملعار�سة �ل�سورية 

•• نيويورك -وام:

بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  �شمو  ���ش��ارك 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
لأ�شحاب  التن�شيقي  الجتماع  يف 
خارجية  وزراء  وامل��ع��ايل  ال�شمو 
ل����دول  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س  دول 
ال�������ذي عقد  ال���ع���رب���ي���ة  اخل���ل���ي���ج 
امل���ا����ش���ي���ة يف مقر  ق���ب���ل  ال���ل���ي���ل���ة 
ب���ع���ث���ة جم���ل�������س ال����ت����ع����اون ل���دى 
على  نيويورك  يف  املتحدة  الأمم 

مب�شتجدات  املت�شلة  �شيما  ول 
اأب�������رز ال��ق�����ش��اي��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
امل�شرتك  الإه��ت��م��ام  ذات  املنطقة 
من  امل������وق������ف  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف 
اجل������ه������ود ال�����دول�����ي�����ة ال����رام����ي����ة 
مل���ح���ارب���ة الإره����������اب وب���الأخ�������س 
العراق  ك���ل  يف  داع�������س  ج��م��اع��ة 
التطورات  اإىل  اإ�شافة   .. و�شوريا 
والأزمة  اليمن  مب�شاألة  املت�شلة 
املعنية  وال���ت���ط���ورات  ����ش���وري���ا  يف 
الفل�شطينية  الق�شية  ب��ج��وان��ب 

واملجموعات  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
وال������ت������ك������ت������الت الق�����ت�����������ش�����ادي�����ة 
والدولية  الإقليمية  وال�شيا�شية 
بحث  اإىل  الأخ�����رى..اإ������ش�����اف�����ة 
الهتمام  ذات  الق�شايا  من  ع��دد 
امل�شرتكة.  والعالقات  اخلليجي 
من  التن�شيقي  الج��ت��م��اع  ح�شر 
ج���ان���ب ال����دول����ة ك���ل م���ن معايل 
اأن��ور بن حممد قرقا�س  الدكتور 
اخلارجية  لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر 
م�شاعد  اجل��رم��ن  اأح��م��د  و�شعادة 

 69 ال�  هام�س اجتماعات الدورة 
للجمعية العامة لالأمم املتحدة. 
وا����ش���ت���ع���ر����س الإج����ت����م����اع ال����ذي 
تراأ�شه ال�شيخ �شباح خالد احلمد 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  ال�����ش��ب��اح 
وزي��ر اخلارجية  ال���وزراء  جمل�س 
الكويتي بح�شور معايل الدكتور 
الزياين  را���ش��د  ب��ن  عبداللطيف 
اأم��������ني ع�������ام جم���ل�������س ال����ت����ع����اون 
العربية..املواقف  اخلليج  ل��دول 
التعاون  جمل�س  ل��دول  امل�شرتكة 

الدائرة  ال�شيا�شية  وامل��ح��ادث��ات 
ب�����ش��اأن ملف اإي����ران ال��ن��ووي. كما 
ال�شمو  اأ�شحاب  م��داولت  �شملت 
دول  خ���ارج���ي���ة  وزراء  وامل����ع����ايل 
املواقف  تن�شيق  التعاون  جمل�س 
والبنود  امل�����ش��ائ��ل  م��ن  ع���دد  اإزاء 
الهتمام  ذات  الأخ���رى  املختلفة 
امل�����ش��رتك امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
69 للجمعية  ال���  ال���دورة  اأع��م��ال 
تطوير  �شبل  وا�شتعرا�س  العامة 
دول  ب��ني  م��ا  امل�شرتكة  العالقات 

•• نيويورك-وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية الليلة قبل املا�شية يف نيويورك..هادي 
الثورة  لقوى  الوطني  الئ��ت��الف  رئي�س  البحرة 
واملعار�شة ال�شورية. واطلع �شموه خالل اللقاء - 
الذي جرى على هام�س اجتماعات الدورة ال� 69 
املتحدة - على تطورات  العامة لالأمم  للجمعية 
امل�شتجدات  مناق�شة  اإىل  اإ�شافة  ال�شوري  الو�شع 

ال�شيا�شية والإن�شانية يف �شوريا. 
واأك���د �شموه وق��وف دول��ة الإم����ارات م��ع املطالب 
امل�شروعة لل�شعب ال�شوري ال�شقيق ووحدة �شوريا 
كيانا و جمتمعا و احلر�س امل�شتمر على تخفيف 
التي  ال�شوري  ال�شعب  ومعاناة  الإن�شانية  املاأ�شاة 
التطورات  اللقاء  تناول  كما  الأح���داث.  �شببتها 
الراهنة لدعم التحالف الدويل ملحاربة الإرهاب 
فار�س  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�شر  املنطقة.  يف 
لل�شوؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  م�����ش��اع��د  امل����زروع����ي 
الأمنية والع�شكرية و�شعادة يو�شف العتيبة �شفري 

الدولة لدى الوليات املتحدة الأمريكية. 

وزي���������ر اخل�����ارج�����ي�����ة ل����ل���������ش����وؤون 
ال�شيا�شية و�شعادة يو�شف العتيبة 

���ش��ف��ري ال����دول����ة ل����دى ال���ولي���ات 
لنا  و�شعادة  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة 

الدائمة  ال��دول��ة  مندوبة  ن�شيبة 
لدى الأمم املتحدة. 

موؤ�س�سة خليفة للأعمال �لن�سانية تو��سل 
توزيع �مل�ساعد�ت على �لنازحني يف �لعر�ق

•• اربيل -وام:

لالعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ق����ررت 
للنازحني  امل�شاعدات  توزيع  عمليات  موا�شلة  الن�شانية 
العراقيني نظرا للزيادات التي ت�شجل يف اعدادهم ب�شبب 
ثالث  لت�شمل  العمليات  تو�شيع  اىل  ..م�����ش��رية  ال��ق��ت��ال 

مناطق جديدة ومل�شلحة نحو 70 الف نازح.
مدن  يف  النازحة  الأ�شر  ملئات  غذائية  ط��رود  توزيع  ومت 
ان ت�شل اىل  ال�شليمانية ورانيا وقلعة دزه حيث ينتظر 
اجلديدة  ال��ت��وزي��ع  عمليات  وت��ع��د  ن���ازح.  ال��ف   70 نحو 
التي  امل�شاعدات  م��ن  الوىل  املرحلة  م��ن  ال��ث��اين  اجل��زء 
قررت موؤ�ش�شة خليفة لالعمال الن�شانية توزيعها على 

النازحني العراقيني.
على  مبا�شر  وب�شكل  ا���ش��رف  املوؤ�ش�شة  م��ن  ف��ري��ق  وك���ان 
 500 التوزيع والتي �شملت قرابة  املرحلة احلالية من 
باقليم كرد�شتان  اربيل وده��وك  نازح يف حمافظتي  الف 
وطرود  غذائية  �شالل  هي  املقدمة  وامل�شاعدات  العراق. 
منزلية  وم�شتلزمات  واأ���ش��رة  وفر�س  والن�شاء  لالطفال 
جهود  وتلقت  م��ي��اه.  ع��ب��وة  مليون  اىل  ا�شافة  خمتلفة 
ر�شائل  من  العديد  الن�شانية  لالعمال  خليفة  موؤ�ش�شة 

ال�شكر من قبل موؤ�ش�شات حملية يف اقليم كرد�شتا ن. 
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اأخبار الإمارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ز�يد �لعليا تد�سن خدمات مركز �لوقن لرعاية وتاأهيل ذوي �لحتياجات �خلا�سة
•• اأبوظبي-وام: 

اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  د�شنت 
خدمات مركز الوقن لرعاية وتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�شة - التابع لها 
التابعة  والتاأهيل  الرعاية  ملراكز  �شل�شلة  اإىل  لي�شاف   - ال�شرقية  املنطقة  يف 
الرامية  �شيا�شتها  اإط��ار  اأبوظبي وذل��ك يف  اإم��ارة  واملنت�شرة على م�شتوى  لها 
للو�شول لكل مناطق الإمارة لتقدمي كل خدمات رعاية وتاأهيل تلك الفئات 
مبعايري عاملية تنفيذا لتوجيها القيادة الر�شيدة يف هذا ال�شاأن. وكانت مرمي 
�شيف القبي�شي رئي�س قطاع ذوي الحتياجات اخلا�شة يف املوؤ�ش�شة يف ا�شتقبال 
طالب املركز اجلديد يف يومهم الدرا�شي الأول رافقها مبارك العامري مدير 
الوقن هو  املركز اجلديد يف مدينة  افتتاح  الهدف من  اأن  املركز.. مو�شحة 
التخفيف على الطالب من فئات ذوي العاقة من النتقال اإىل مدينة العني 

واأ�شادت باملبادرة الطيبة التي قامت بها بلدية العني من خالل منح املوؤ�ش�شة 
وتاأهيل  رعاية  خدمات  يقدم  ال��ذي  للمركز  مقر  اإىل  لتحويله  موؤقتا  مبنى 
�شاملة لفئات املعاقني يف املنطقة والذي ت�شل قدرته ال�شتيعابية 60 من فئات 
ذوي الإعاقة. واأ�شافت اأن املوؤ�ش�شة حر�شت على جتهيز املركز بكل احتياجاته 
من مناهج درا�شية وبرامج تاأهيل وموارد ب�شرية واأجهزة لهذه الفئة مبا يلبي 
طموح وتوجيهات القيادة احلكيمة. واأو�شحت القبي�شي اأن موؤ�ش�شة زايد العليا 
للرعاية الإن�شانية تعمل ومن خالل جمموعة من اخلطط والربامج املنظمة 
بطريقة علمية على تطوير اخلدمات املقدمة يف كل مراكز الرعاية والتاأهيل 
الإعاقة  ذوي  دمج  على  للعمل  العاملية  املعايري  مع  يتوافق  ومبا  لها  التابعة 
املتخ�ش�شة  العاملية  اخل��ربات  اأف�شل  ا�شتقطاب  على  تعمل  حيث  املجتمع  يف 
ور�شالة  روؤي��ة  يخدم  مبا  وتوظيفها  خرباتهم  من  لال�شتفادة  املجال  هذا  يف 
املوؤ�ش�شة الإن�شانية وا�شتخدام اأف�شل اخلدمات التي يقدمها القطاع اخلا�س 

بال�شكر  وتقدمت  واإدارات��ه��ا.  املوؤ�ش�شة  مراكز  كافة  يف  وتبنيها  الفئات  لتلك 
للقيادة الر�شيدة علي الدعم الكبري وما تقدمه من اجلهود خلدمة فئة ذوي 
اأولياء الأمور الذين حر�شوا على التواجد مع  الحتياجات اخلا�شة وهناأت 
اأن  �شاأنه  من  ال��ذي  اجلديد  املركز  خدمات  لتد�شني  الأول  اليوم  يف  اأبنائهم 
يكون م�شاندا ومظلة لتقدمي الدعم لهم ليكونوا اأفرادا فاعلني يف جمتمعهم 
. ومن جانبه قال مبارك العامري مدير مركز الوقن اأن اإدارة املوؤ�ش�شة وفرت 
الإعاقة  ذوي  من  الطالب  اأبنائنا  واحتياجات  متطلبات  جميع  الوقن  ملركز 
من البنية التحتية واملن�شاآت واملرافق والتجهيزات املنا�شبة حر�شا على تاأمني 
وتاأهيلهم  املجتمع  يف  لالندماج  وتاأهيلهم  لهم  املنا�شبة  التعليمية  الفر�س 
للم�شاركة الفعالة يف م�شرية البناء على اأر�س الدولة . واأ�شاف اأن اإدارة املركز 
حر�شت على تنظيم احتفالية مبنا�شبة افتتاح املركز اجلديد ت�شمنت فقرات 
عديدة منها الر�شم على الوجه و�شخ�شيات كرتونية ف�شال عن لل�شيوف يف 

والتاأهيل  الرعاية  ملراكز  اإ�شافة مهمة  يعترب  املركز  اأن  اإىل  .. م�شريا  املركز 
التابعة ملوؤ�ش�شة زايد مت افتتاحه ليخدم منطقة الوقن و العراد وابو كريه يف 
اإطار خطط املوؤ�ش�شة للتو�شع يف ن�شر خدماتها على م�شتوي امارة ابوظبي . 
ح�شر حفل تد�شني خدمات مركز الوقن من املجتمع املحلي مكتوم البادي 
احلر�شو�شي مدير عالقات املجتمع بالقطاع اجلنوبي لبلدية العني و ريا�س 
حممد �شحيدر م�شاعد مدير مدر�شة بن حم الثانوية وعدد من اأولياء المور 
حالت  ت�شتقبل  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  مراكز  اأن  يذكر   .
التخلف العقلي والإعاقات اجل�شدية والإعاقات ال�شمعية والب�شرية وحالت 
التوحد حيث ت�شتخدم اأحدث الربامج التاأهيلية التي تواكب اآخر التطورات 
للنتائج  �شمانا  وامل��راك��ز  املوؤ�ش�شة  قبل  م��ن  تبنيها  مت  وال��ت��ي  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
وت�شميم  منف�شل  ب�شكل  ا�شتقبالها  يتم  حالة  كل  تقييم  يتم  حيث  املرجوة 

الربنامج التاأهيلي الذي يتنا�شب معها .

هز�ع بن ز�يد يوجه مبو��سلة جهود �لهوية لتحقيق روؤية �لقيادة يف �لو�سول �إىل حكومة �مل�ستقبل 

�إعلميون خليجيون ي�سيدون باإطلق عبد�هلل بن ز�يد جائزة �لإمار�ت ل�سباب �خلليج �لعربي 

من�سة توا�سل جتمع عنا�سر امليدان الرتبوي

جائزة خليفة �لرتبوية تد�سن برنامج �لور�س �لتطبيقية للدورة �لثامنة

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 
الوطني  الأم���ن  م�شت�شار  نهيان 
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الإمارات 
للهوية دور هيئة الإمارات للهوية 
مبنا�شبة مرور ع�شر �شنوات على 
تاأ�شي�شها يف دعم اجلهود احلثيثة 
الرامية لتحقيق التنمية ال�شاملة 

يف الدولة.
ودعا �شموه اإىل موا�شلة امل�شاهمة 
ال���ف���اع���ل���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه���������داف 
للهوية  الإم����ارات  بهيئة  املنوطة 
ال�شت�شرافية  الروؤية  يحقق  مبا 
ال���ث���اق���ب���ة ل���ل���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة يف 
املتعلقة  املمار�شات  اأف�شل  انتهاج 
حكومة  لبناء  الهوية  مبنظومة 
جمتمع  ق��ي��ام  ومت��ك��ني  امل�شتقبل 

واقت�شاد املعرفة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ت���روؤ����س �شموه 
هيئة  اإدارة  جم���ل�������س  اج���ت���م���اع 
دي��وان �شمو  الإم���ارات للهوية يف 
بح�شور  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د  ويل 

•• اأبوظبي-رم�صان عطا:

الرتبوية  خ��ل��ف��ي��ة  ج����ائ����زة  ت���ب���دا 
التطبيقية  العمل  ور���ش��ة  برنامج 
ل�����ل�����دورة ال���ث���ام���ن���ة اع����ت����ب����ارا من 
يف  وذل���ك  اجل����اري  �شبتمرب   27
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية 
ب��ال��ق�����ش��ي�����س بدبي،  ال��ب��ن��ني  ف���رع 
وي���ت���وا����ش���ل ب���رن���ام���ج ال����ور�����س يف 
اأبوظبي 18 اأكتوبر، والفجرية 1 

نوفمرب .

تبادل التجارب
اأمني  العفيفي  اأمل  �شعادة  واأك��دت 
الرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة  ع�����ام 
الذي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأهمية  على 
التوعية  قاعدة  تو�شيع  ي�شتهدف 
بر�شالة  ال�����رتب�����وي  امل�����ي�����دان  يف 
اجل����ائ����زة واأه����داف����ه����ا ودوره�������ا يف 
العملية  عنا�شر  خمتلف  حتفيز 

التعليمية على الإبداع والتميز . 
التي  العمل  ور���ش��ة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
تركز  دب�����ي  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ���ش��ي��ت��م 
باملجالت  امل�شاركني  تعريف  على 
امل��ط��روح��ة يف ال�����دورة ال��ث��ام��ن��ة و 

•• اأبوظبي-وام: 

اخلليجيون  الإع���الم���ي���ون  اأ����ش���اد 
امل�������ش���ارك���ون يف ق���اف���ل���ة الإع������الم 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال�����ش��ي��اح��ي 
ال�شيخ  �شمو  ب��اإط��الق  ال�����ش��ع��ودي��ة 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اخل��ارج��ي��ة 
ال�شباب  الإم��ارات لتنمية  موؤ�ش�شة 
.. جائزة الإم��ارات ل�شباب اخلليج 
العربي التي تتيح لل�شباب فر�شة 
اإظهار ابداعاتهم وتقدمي م�شاريع 
ريادة جمتمعية تعالج العديد من 
املجتمعات  تواجه  التي  التحديات 

يف املنطقة.
رئي�س  امل��ن��اع��ي  علي  ح�شني  واأك���د 
ال�شياحي  لالإعالم  العربي  املركز 
عقده  ال��������ذي  ال����ل����ق����اء  خ������الل   -
الريتز  ف���ن���دق  يف  الإع����الم����ي����ون 
مهمة  ان   - ال���ري���ا����س  ك���ارل���ت���ون 
الرتويج  ع��ل��ى  تقت�شر  ل  امل��رك��ز 
لأهم املعامل ال�شياحية فح�شب بل 
والفعاليات  امل��ب��ادرات  ت��روج لأه��م 
�شمو  مب��ب��ادرة  م�شيدا   .. العربية 

العربي  اخلليج  ل�شباب  الإم����ارات 
بال�شباب  تعني  ج��ائ��زة  اأول  وه���ي 
بامل�شاريع  واخل���ا����ش���ة  اخل��ل��ي��ج��ي 
تكون  اأن  اإىل  داع��ي��ا   .. املجتمعية 
ومبادرات  لأع��م��ال  ن���واة  اجل��ائ��زه 
وال�شابات  ال�شباب  تخدم  مماثلة 

لبناء اأوطانهم.
اليحيائي  �شلطان  الدكتور  واأ�شاد 
العمانية  ال���وط���ن  ���ش��ح��ي��ف��ة  م���ن 
رائدة  ف��ك��رة  باعتبارها  ب��اجل��ائ��زة 
باعتبارها  اله����ت����م����ام  ت�����ش��ت��ح��ق 
خم�ش�شة لفئة ال�شباب الذين هم 

عماد وبناء امل�شتقبل.
الكاتب  ال���ت���ن���ي���ب  ج���ا����ش���م  وق������ال 
ال���وط���ن  ال�������ش���ح���ف���ي يف ج����ري����دة 
الكويتية اإن اجلائزة حتث ال�شباب 
الإبداع  واأعماره على  اأطيافه  بكل 
امل�شاريع  خ����الل  م���ن  والب���ت���ك���ار 
عملية  يف  ال�����ش��ب��اب  ت���خ���دم  ال���ت���ي 
التنفيذ والتطوير والرتقاء بهذه 
يتحتاجها  التي  احليوية  امل�شاريع 

دول اخلليج العربي.
اأطلقها  ال��ت��ي  ب���اأن اجل��ائ��زة  ون���وه 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي���د 

درهم  األ����ف   100 ق��دره��ا  م��ال��ي��ة 
للفائز  وي��خ�����ش�����س   .. اإم�����ارات�����ي 
 70 قدرها  منحة  الثاين  باملركز 
اأم����ا الفائز  اإم����ارات����ي  األ����ف دره����م 
باملركز الثالث يخ�ش�س له منحة 

قدرها 50 األف درهم اإماراتي.
اأكتوبر   15 ي�����وم  حت����دي����د  ومت 
 15 اأف�شل  املقبل موعدا لإع��الن 
ف��ك��رة م�����ش��روع وح����دد ي��وم��ا 16 
للربنامج  ال��ق��ادم  نوفمرب   17 و 
التقدميي  وال��ع��ر���س  الإر�����ش����ادي 
اأم�������ام جلنة  ل����الأف����ك����ار امل���ب���دئ���ي���ة 
بينما حدد   .. واحل�شور  التحكيم 
القادم لالإعالن  18 نوفمرب  يوم 
ال���ف���ائ���زي���ن يف حفل  اأ����ش���م���اء  ع���ن 

التكرمي.
الإمارات  امل�شاركة يف جائزة  وتتاح 
ال����ع����رب����ي لكل  ل�������ش���ب���اب اخل���ل���ي���ج 
18 اإىل  ال�����ش��رائ��ح ال��ع��م��ري��ة م��ن 
يتعدى  ل  اأن  ب�شرط  عاما   35
الواحدة  امل��ج��م��وع��ة  اأع�����ش��اء  ع���دد 
اأ���ش��خ��ا���س ب��ح��ي��ث يكون  ال��ث��الث��ة 
ع�شو واحد منهم على الأق��ل من 
مواطني اخلليج العربي وبالن�شبة 

نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل 
واهتمامه باإطالق مبادرات �شبابية 
ال�شباب  م��ن  �شريحة  اأك��رب  تخدم 
مواهبهم  وت��ك��ت�����ش��ف  اخل��ل��ي��ج��ي 
م�شاريعهم  ت���ب���ن���ي  خ������الل  م�����ن 

الإجتماعية.
تنظيم  من  الهدف  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
هو  ال�شعودية  اإىل  خليجية  قافلة 
ال�شياحية  املعامل  باأهم  التعريف 
عقد  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال���ري���ا����س  يف 
موؤمتر �شحفي للتعريف ب� جائزة 
العربي  اخلليج  ل�شباب  الإم����ارات 
وكيفية  وجم���الت���ه���ا  واأه����داف����ه����ا 
ب���ج���ان���ب عر�س  ب���ه���ا  ال������ش�����رتاك 
التي  اجل��ائ��زة  ع��ن  تعريفي  فيلم 
حدد الأول من �شهر اأكتوبر املقبل 

كاآخر موعد ل�شتالم امل�شاركات.
م���ن �شحيفة  ����ش���امل  ���ش��ف��ر  واأك�����د 
اجلزيرة ال�شعودية اأهمية اجلائزة 
التي ت�شتقطب املواهب اخلليجية 
وتدعمها بعيدا عن املعوقات التي 
 .. م���ق���رتح  اأو  ف���ك���رة  اأي  ت���واج���ه 
بن  عبداهلل  ال�شيخ  ب�شمو  م�شيدا 
جائزة  وب��اإط��الق��ه  نهيان  اآل  زاي��د 

اأو  منتج  �شكل  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي��ة 
للمجتمع  ت�شويقها  ميكن  خدمة 
وحتقيق عائدات مالية منها ومن 
لتو�شيع  ال��ع��ائ��دات  ا���ش��ت��خ��دام  ث��م 
ن��ط��اق ال��ع��م��ل وحت�����ش��ني امل��ن��ت��ج اأو 
ر�شالتها  من  يعزز  ب�شكل  اخلدمة 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وي���ح���ق���ق اأه����داف����ه����ا 

املرجوة.
متكني  اإىل  اجل�����ائ�����زة  وت�����ه�����دف 
ودول  الإم�����ارات  دول���ة  يف  ال�شباب 
ومناق�شة  ط������رح  م�����ن  اخل���ل���ي���ج 
التي  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
م�شاريعهم  اإط��الق  عند  تواجههم 
الجتماعية وت�شليط ال�شوء على 
على  ال��ق��ادرة  ال�شبابية  ال��ط��اق��ات 
اإيجابي  جمتمعي  تغيري  اإح����داث 
ال�شباب  وت�����ش��ج��ي��ع  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اأعمال  م�شاريع  يف  امل�شاركة  على 
تاأثري اجتماعي  ذات  اأو  اجتماعية 

اإيجابي.
احت�شان  منح  املوؤ�ش�شة  و�شتقدم 
الثالث  باملراكز  للفائزين  مالية 
للفائز  ي��خ�����ش�����س  ح��ي��ث  الأوىل 
احت�شان  م��ن��ح��ة  الأول  ب��امل��رك��ز 

ت��ع��د ح���اف���زا لإط����الق  ن��ه��ي��ان  اآل 
اإبداعاتهم وابتكاراتهم يف  ال�شباب 
دول  ال��ت��ي حتتاجها  امل��ج��الت  ك��ل 
اخلليج مما ي�شهم يف عملية الفكر 
والبتكار واإخراج الطاقات الكامنة 
الأعمار  مبختلف  ال�����ش��ب��اب  ل���دى 
حيث اأن اجلائزة حتت�شن ال�شباب 
واإبداعات  طاقات  من  لديهم  وما 
امل���ج���الت ال��ت��ي ي��رغ��ب��ون فيها  يف 
..م�شريا اإىل اأنها �شتحظى ب�شدى 
ال�شبابية  الأو�����ش����اط  ب���ني  ط��ي��ب 
التوفيق  ل��ه��ا  متمنيا  اخلليجية 

والنجاح.
ل�شباب  الإم���ارات  جائزة  اأن  يذكر 
تركز على مفهوم  العربي  اخلليج 
التي  املجتمعية  ال��ري��ادة  م�شاريع 
مبتكرة  ح���ل���ول  ل��ت��ق��دمي  ت�����ش��ع��ى 
وا�شع  نطاق  على  تنفيذها  ميكن 
اأو م�شكلة اجتماعية  ملعاجلة حتد 

حمددة.
الريادة  م�����ش��اري��ع  ع��م��ل  وي��خ��ت��ل��ف 
املجتمعية عن عمل املنظمات غري 
اخلريية  اجلمعيات  اأو  الربحية 
للق�شايا  احللول  تطرح  كونها  يف 

اخلليجيني  غري  الفريق  لأع�شاء 
الدولة  يف  مقيما  ي��ك��ون  اأن  يجب 
يجب  اأن���ه  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اخلليجية 
املطلوبة  الأ���ش��ئ��ل��ة  ع���ن  الإج����اب����ة 
وت�شليم  ال��ت��ق��دمي  عملية  خ���الل 
ع��ر���س فيديو ل ت��زي��د م��دت��ه عن 
خ��م�����س دق��ائ��ق وامل�����ش��ارك��ة متاحة 

لالأفراد اأو املجموعات.
امل�شروع  ف��ك��رة  ت��و���ش��ح  اأن  وي��ج��ب 
معاجلتها  ك��ي��ف��ي��ة  ب��ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
لأحد التحديات املجتمعية يف دول 
تقدمي منوذج  خ��الل  م��ن  اخلليج 
جمتمعية  ري������ادة  م�������ش���روع  ع��م��ل 

متكامل.
متخ�ش�شة  حتكيم  جل��ن��ة  وت��ق��ي��م 
امل�شاريع  ت�شم ع��ددا من اخل��رباء 
للمعايري  وفقا  الفائزين  وتختار 
الفكرة  اأ���ش��ال��ة  م��ن��ه��ا   .. ال��ت��ال��ي��ة 
امل�شروع  يف  الب���ت���ك���ار  وم�����ش��ت��وى 
للم�شروع  امل��ج��ت��م��ع��ي  وال���ت���اأث���ري 
تغطية  ع���ل���ى  امل���������ش����روع  وق��������درة 
املدى  على  التمويلية  احتياجاته 
للتو�شع  امل�شروع  وقابلية  البعيد 

على نطاق اأكرب .

والبحوث  ال�����ع�����ايل،  ال��ت��ع��ل��ي��م   :
الرتبوي  وال��ت��األ��ي��ف  ال���رتب���وي���ة، 
ل���ل���ط���ف���ل، والإع��������������الم اجل����دي����د 
الرتبوية  وامل�شروعات  والتعليم، 
املبتكرة ، والإبداع يف تدري�س اللغة 

العربية . 
اأع�شاء  اأن ع��دداً من  اإىل  واأ���ش��ارت 
للجائزة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
العمل  ور������ش�����ة  يف  ����ش���ي�������ش���ارك���وا 

 2000 م�����ن  اأك�������رث  ا����ش���ت���ق���ط���ب 
م�شارك يف جل�شاته العملية وور�س 

العمل امل�شاحبة لها . 
للجائزة  ال���ع���ام  الأم������ني  واأك�������دت 
اجل���ائ���زة مب�شاركة  ت��رح��ي��ب  ع��ل��ى 
التعليم  قطاع  يف  العاملني  جميع 
م�شاركة  وك����ذل����ك  ب���ال���ف���ع���ال���ي���ات 
وممثليها  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات 
املطروحة  امل��ج��الت  على  للتعرف 

التي ت�شمل : ال�شخ�شية الرتبوية 
على  املجالت  وكذلك  الإعتبارية، 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  م�شتوى 
امل���ت���ح���دة وه�����ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام، 
والبيئة  والتعليم   ، الإعاقة  وذوي 
وخدمة  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل�������ش���ت���دام���ة، 

املجتمع . 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل���ج���الت  واأي�������ش���اً 
ال����دول����ة وال����وط����ن ال���ع���رب���ي وهي 

النهو�س  وت��ع��زز  التعليم  م�شرية 
بها . 

اأهمية  ع���ل���ى  ال��ع��ف��ي��ف��ي  واأك��������دت 
الذي  التطبيقية  الور�س  برنامج 
ي�����ش��ك��ل اإ����ش���اف���ة جل���ه���د الأم����ان����ة 
ل���ل���ج���ائ���زة خ���ا����ش���ة بعد  ال���ع���ام���ة 
حققها  ال���ت���ي  امل��ت��ي��م��زة  ال��ن��ت��ائ��ج 
للجائزة يف  الأول  ال��دويل  املوؤمتر 
16 � 17 �شبتمرب 2014 والذي 

من�شقي  م�����ش��ارك��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الدولة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  اجل���ائ���زة 
حيوية  من�شة  ال��ور���ش��ة  و�شتمثل 
امليدان  للتوا�شل بني جميع فئات 
خالل  وُتتاح  والرتبوي  التعليمي 
لطرح  الفر�شة  خاللها  الفر�شة 
اأ����ش���ئ���ل���ة وا����ش���ت���ف�������ش���ارات وت���ب���ادل 
وامل�شاريع  املبادرات  التجارب حول 
تخدم  التي  والتعليمية  الرتبوية 

وامل���ع���اي���ري امل��رت��ب��ط��ة ب��ك��ل جمال 
ال��رت���ش��ي��ح وغريها  واآل���ي���ة  م��ن��ه��ا 
بتقدمي  اخلا�شة  الإج����راءات  م��ن 
تربوية  وم�������ب�������ادرات  م�������ش���اري���ع 
يف ال��������دورة ال���ث���ام���ن���ة ل���ل���ج���ائ���زة ، 
وت���������ش����ع اجل������ائ������زة ج���م���ي���ع ه����ذه 
عرب  امل�شاركة  وا�شتمارات  املعايري 
www. الإل������ك������رتوين  امل����وق����ع 

 .  khaward.ae

تقدمي  جم�����ال  يف  وامل���م���ار����ش���ات 
التعامل  وت�����ش��ه��ي��ل  اخل�����دم�����ات 
لدعم  و������ش�����ول  الإل��������ك��������رتوين 
ال��ن��م��و الق���ت�������ش���ادي والرت����ق����اء 
عامليا  للدولة  التناف�شية  باملكانة 
مب��ا ين�شجم م��ع روؤي���ة الإم����ارات 

.  2021
 ووافق جمل�س اإدارة الهيئة خالل 
ال��ف��ئ��ات املقرتح  الج��ت��م��اع ع��ل��ى 
اخلدمات  ر����ش���وم  م���ن  اإع��ف��ائ��ه��ا 
الإ�شافية ور�شوم التاأخري .. كما 
وافق على الر�شوم الإ�شافية على 
الهيئة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
اخلارجي  امل���دق���ق  ت��ع��ي��ني  وع��ل��ى 
حل���������ش����اب����ات ال���ه���ي���ئ���ة ع������ن ع����ام 

.2014
ث����م اط����ل����ع امل���ج���ل�������س ع���ل���ى اآخ����ر 
م�������ش���ت���ج���دات م���������ش����روع ال���رب���ط 
الإل�����������ك�����������رتوين م�������ع اجل�����ه�����ات 
احلكومية و جلنة تزويد اجلهات 
ال�شجل  ب���ب���ي���ان���ات  احل���ك���وم���ي���ة 
الهيئة  مقر  ا�شتالم  و  ال�شكاين 
اجلديد مبدينة خليفة باأبوظبي 

التقديرية  املوازنة  تنفيذ  ون�شبة 
للهيئة حتى نهاية �شهر اأغ�شط�س 

.  2014
تقرير  على  املجل�س  اطلع  كما   .
اإدارة  ملجل�س  التنفيذية  اللجنة 
الهوية عن الربع الثاين من عام 
2014 واآخر م�شتجدات الو�شع 
ال�شجل  ب���ي���ان���ات  ل����دق����ة  ال����ع����ام 
دقة  ن�شبة  ال�شكاين حيث و�شلت 

البيانات اإىل 99 باملائة.
اإدارة  جم��ل�����س  اج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
من  ك��ل  للهوية  الإم�����ارات  هيئة 
الأع�����ش��اء م��ع��ايل اأح��م��د حممد 
اأمني عام وزارة �شوؤون  احلمريي 
الدكتور  اللواء  و�شعادة  الرئا�شة 
اأحمد نا�شر الري�شي من القيادة 
و�شعادة  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
اأح��م��د ال�شحي  امل��ه��ن��د���س حم��م��د 
لل�شوؤون  الق��ت�����ش��اد  وزارة  وك��ي��ل 
�شعادة  ج��ان��ب  اإىل  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي حممد 
اخلوري مدير عام هيئة الإمارات 

للهوية. 

بلدية دبي تنتهي من عملية وزن 
�مل�ساركني يف مبادرة طفلك ذهب 

•• دبي-وام: 

ذهب  طفلك  م��ب��ادرة  فريق  انتهى 
التي تنظمها بلدية دبي من عملية 
املبادرة  امل�شاركني يف  وزن الأطفال 
العائالت وذل��ك بعد  اأف���راد  و وزن 
اأعلنتها  التي  املحددة  املهلة  انتهاء 
وحتى  العا�شر  م��ن  وه��ي  البلدية 

منت�شف ال�شهر اجلاري.
ج���اء ذل���ك خ���الل الإج��ت��م��اع الذي 
عقده الفريق ام�س برئا�شة فهيمه 
العالقات  ق�شم  رئ��ي�����س  الأم�����ريي 
العامة بالبلدية والدكتورة جنيبه 
ال�شيزاوي م�شئولة ال�شركة املنفذة 
العمل  فريق  م��ن  وع��دد  للفعالية 

باملبادرة.
مت خ��الل الج��ت��م��اع الت��ف��اق على 
ن�����ش��ي��ة جلميع  ر����ش���ائ���ل  اإر������ش�����ال 
القادم  الأ���ش��ب��وع  خ��الل  امل�شاركني 
يوم  واأخ���ر  الإج�����راءات  ل�شتكمال 
للت�شجيل وذلك بعد اعتماد الن�س 
من  لال�شتف�شارات  رق��م  وحت��دي��د 
الت�������ش���ال اخلا�س  م���رك���ز  خ����الل 

ببلدية دبي.
باإر�شال  اق����رتاح  مناق�شة  مت  ك��م��ا 
يف  امل��ب��ادرة  يف  للم�شاركني  ر���ش��ائ��ل 

حال وجود اأي مالحظات.

ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

الإمارات للهوية.
وقال �شموه اإنه ملن دواعي فخري 
اآيات  اأ���ش��م��ى  اأرف���ع  اأن  واع���ت���زازي 
اإىل  وال��ع��رف��ان  والتقدير  ال�شكر 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
�شاحب  اأخ��ي��ه  واإىل  اهلل  حفظه 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل واإىل اإخوانهما اأ�شحاب 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شيوخ  ال�شمو 
الإم���ارات لدعمهم  الأع��ل��ى حكام 
امل�شتمر للهيئة على مدى العقد 
امل��ا���ش��ي يف ���ش��ب��ي��ل مت��ك��ي��ن��ه��ا من 

حتقيق اأهدافها الوطنية .
واأ����ش���اف ���ش��م��وه ول ي��ف��وت��ن��ي يف 
هذه املنا�شبة اأن اأرفع اإىل الفريق 
زايد  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
لرعاية  والمتنان  ال�شكر  عميق 
الإم���ارات  لهيئة  الكرمية  �شموه 
للهوية وتوجيهاته ال�شديدة التي 
اأه��ل��ت��ه��ا ل��ت��غ��دو واح����دة م��ن اأكرث 

املوؤ�ش�شات احلكومية متيزا .
م�شروع  اإك���م���ال  يف  ���ش��م��وه  وراأى 
ال��رب��ط الإل��ك��رتوين م��ع اجلهات 
بناء  يف  مهمة  خطوة  احلكومية 
الذكية بني  التكاملية احلكومية 
موؤ�ش�شات القطاع العام يف الدولة 
ال�شيا�شات  ت���ط���وي���ر  وب���ال���ت���ايل 
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اأخبـار الإمـارات

نهيان بن مبارك يح�سر حفل 
��ستقبال �سفارة ت�سيلي

•• اأبوظبي- وام: 

املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ح�شر 
�شفري  ك��وب��ورون  ب��ول ط��رود  ج��ان  �شعادة  اأقامه  ال��ذي  ال�شتقبال  الول حفل  اأم�س  م�شاء 
جمهورية ت�شيلي لدى الدولة مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده. كما ح�شر احلفل - الذي 
اأقيم يف فندق اأبراج الحتاد جمريا اأبوظبي - معايل اللواء ال�شيخ طالب بن �شقر القا�شمي 
قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة ومعايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير 
الأ�شغال العامة وعدد من كبار امل�شوؤولني يف الدولة واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي العربي 

والأجنبي املعتمدين لدى الدولة وعدد من اأبناء اجلالية الت�شيلية املقيمة يف الدولة.

زيادة امل�ساركة بن�سبة 25 % مقارنًة بالعام املا�سي

تدوير تو�سع نطاق جائزتها �لتوعوية لت�سمل �ملد�ر�س و�جلامعات
عي�سى �لقبي�سي: تهدف �جلائزة تنمية �لإح�سا�س بامل�سوؤولية �لجتماعية

�سيف �ملزروعي: �لطلبة هم �أكرث �لفئات �ملعنية بالإبد�ع و�لبتكار
حممد �لظاهري: �أهد�ف �جلائزة تتلقى مع �أهد�ف جمل�س �أبوظبي للتعليم 

هاين ح�سني: �سيبد�أ �ملركز يف ��ستقبال طلبات �مل�ساركة من خلل �لربيد �لإلكرتوين
•• تغطية -رم�صان عطا:

اأبوظبي  جم��ل�����س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ووزارة  للتعليم 
تدوير  اأع��ل��ن��ت  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 
اأبوظبي(   - النفايات  اإدارة  )مركز 
الثانية  ال����������دورة  اإن�����ط�����الق  ع�����ن 
جلائزة تدوير التوعوية للمدار�س 
اأبوظبي،  اإم�������ارة  يف  واجل���ام���ع���ات 
�شحفي  م�����وؤمت�����ر  خ������الل  وذل�������ك 
دو�شت  فندق  يف  اأم�����س  �شباح  ُعقد 
�شعادة  بح�شور  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ث��اين 
عام  مدير  القبي�شي  �شيف  عي�شى 
�شامل  حم���م���د  و����ش���ع���ادة   ، ت����دوي����ر 
الظاهري، املدير التنفيذي لقطاع 
جمل�س  يف  امل���در����ش���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
�شيف  و���ش��ع��ادة  للتعليم،  اأب��وظ��ب��ي 
امل���زروع���ي، وك��ي��ل اخلدمات  را���ش��د 
املوؤ�ش�شية امل�شاندة يف وزارة التعليم 
وح�شور  العلمي،  والبحث  العايل 
ممثلي من خمتلف و�شائل الإعالم 

املحلية.
انطالقتها  يف  اجلائزة  وا�شتهدفت 
الأوىل عام 2013 طالب املدار�س 
العام  ه��ذا  تو�شعت  ، يف ح��ني  فقط 
لت�شمل طالب اجلامعات احلكومية 
اأي�شاً،  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  واخلا�شة 
الثاين  اجل��ائ��زة يف عامها  وت��ه��دف 
ع���دد  زي���������ادة  اإىل  ال�����ت�����وايل  ع���ل���ى 
مقارنًة   25% بن�شبة  امل�شاركني 
فيها  بلغ  التي  املا�شي  العام  ب��دورة 
ع����دد ال���ط���الب امل�������ش���ارك���ني 172 

طالباً من 40 مدر�شة، حيث �شيتم 
تنظيم ور�س عمل تعريفية للهيئة 
التدري�شية يف اإمارة اأبوظبي، ل�شرح 
امل�����ش��اب��ق��ة والرد  اأه�����داف و����ش���روط 
بها،  املتعلقة  ال���ش��ت��ف�����ش��ارات  ع��ل��ى 
مركز  مع  التن�شيق  اإىل  بالإ�شافة 
على  للرد  اأبوظبي  حكومة  ات�شال 

ا�شتف�شارات املت�شلني.

ت�سجيع �سكان الإمارة
عي�شى  �شعادة  قال  املنا�شبة،  وبهذه 
اأي جهد  �شيف القبي�شي: ل ندخر 
يف �شبيل الو�شول اإىل جيل مدرك 
لأهمية احلفاظ على البيئة، ولديه 
والبتكار  الإب��������داع  ع��ل��ى  ال����ق����درة 
فاعلة  حلول  تقدمي  يف  للم�شاهمة 
النفايات  حجم  تقليل  على  ق���ادرة 
امل��ن��ت��ج��ة وال�����ش����ت����ف����ادة م��ن��ه��ا من 
وحتويلها  الإ�شتخدام  اإع��ادة  خالل 
اأو قطع فنية ميكن  اإىل جم�شمات 
ال�شتفادة منها يف حياتنا اليومية.

جائزة  ت��ه��دف  القبي�شي  واأ����ش���اف 
رفع  اإىل  واجل����ام����ع����ات  امل�����دار������س 
م�������ش���ت���وى ال����وع����ي ال���ب���ي���ئ���ي ل���دى 
اإم������ارة  ال����ط����الب وال���ط���ال���ب���ات يف 
اأب���وظ���ب���ي وغ����ر�����س ث���ق���اف���ة اإع������ادة 
الإح�شا�س  وت��ن��م��ي��ة  الإ����ش���ت���خ���دام، 
لديهم،  الإج��ت��م��اع��ي��ة  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
والبتكار  الإب��داع  على  وت�شجيعهم 
بني  الإي��ج��اب��ي  التناف�س  روح  وب��ث 
طلبتنا، وهي ترجمة جلهود تدوير 
احلثيثة واملتوا�شلة يف احلفاظ على 

على 12 فائز �شمن فئاتها الأربعة 
الثالث  املراتب  يف  للفائزين  تقدم 

الأوىل من كل فئة.

التطور التقني
واأكد املهند�س هاين ح�شني، املدير 
ال�شرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي 
وتطوير الأعمال بالإنابة يف تدوير 
– اأبوظبي(  اإدارة النفايات  )مركز 
اأن �شروط اجلائزة ت�شمل اأن يكون 
اأو جامعات  م��دار���س  م��ن  ال��ط��ال��ب 
العمل  واأن ل يكون  اأبوظبي  اإم��ارة 
املقدم قد مت امل�شاركة به يف م�شابقة 
اأخ�������رى، وت���ع���ب���اأة وت���ق���دمي من���وذج 
باجلائزة  اخلا�س  الت�شجيل  طلب 

ل�شتكمال اإجراءات الت�شجيل. 
طلبات  ا�شتقبال  يف  املركز  و�شيبداأ 
امل���������ش����ارك����ة م�����ن خ�������الل ال����ربي����د 
بامل�شابقة  اخل���ا����س  الإل����ك����رتوين 
ابتداًء   school@cwm.ae
 30 وح����ت����ى  ����ش���ب���ت���م���رب   22 م�����ن 

نوفمرب 2014.

تكرمي
بجائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  و�شيتم 
ت����دوي����ر ل���ل���م���دار����س واجل���ام���ع���ات 
ُيقام  خا�س  حفل  يف   2014 لعام 
 2015 ايكووي�شت  خالل معر�س 
املتخ�ش�س  الأول  ال��دويل  املعر�س 
لإدارة  املتكاملة  احل��ل��ول  جم��ال  يف 
ال��ن��ف��اي��ات، وامل���زم���ع ان��ط��الق��ه يوم 
من�شة  ع��ل��ى   2015 ي��ن��اي��ر   20

جناح تدوير )مركز اإدارة النفايات 
– اأبوظبي(.

معايري  اأن  احل�������ش���ن���ي  واأو�������ش������ح 
ال��رت���ش��ي��ح ل��ل��ج��ائ��زة ل��ه��ذه ال����دورة 
ق����د راع������ت ال���ت���ط���ور احل���ا����ش���ل يف 
و�شددت  ال���ن���ف���اي���ات،  اإدارة  ق���ط���اع 
ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال���ت���ط���ور ال��ت��ق��ن��ي يف 
اأبوظبي  روؤي��ة  ملواكبة  القطاع  هذا 
اجلائزة  حر�س  م��وؤك��داً   ،2030
على الرتقاء بقطاع اإدارة النفايات، 
من  املقدمة  باخلدمات  والنهو�س 
اأف�شل  ، م��ن خ��الل تكرمي  ت��دوي��ر 
وجه  وعلى  وال��ت��ج��ارب،  املمار�شات 
اخلالقة  الأف��ك��ار  تلك  اخل�شو�س 
الطريق  متهد  قد  والتي  واملبتكرة 
م�شتقبلية  وخ��دم��ات  ح��ل��ول  لقيام 
واع�����دة ت�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق اأه����داف 
تدوير ال�شرتاتيجية يف خلق بيئة 

اآمنة و م�شتدامة لإمارة اأبوظبي .
اإدارة  )م����رك����ز  ت����دوي����ر  اأن  ي���ذك���ر 
ال��ن��ف��اي��ات- اأب���وظ���ب���ي( ت�����ش��ع��ى اإىل 
تر�شيخ املمار�شات املنهجية كخف�س 
واإعادة  امل�شدر،  من  النفايات  انتاج 
وت�شجيع  وال���ت���دوي���ر  ال���ش��ت��خ��دام 
امل�������ش���ارك���ة ال���ف���اع���ل���ة ب����ني اأف�������راد 
العمل  ملفهوم  وال��رتوي��ج  املجتمع، 
البيئية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  امل�����ش��رتك 
واجلهات املعنية للو�شول اىل بيئة 
نظيفة م�شتدامة يف اإمارة اأبوظبي، 
و�شرورة احلفاظ عليها يف ظل ما 
ت�شهده خمتلف مناطق العامل من 

تغيريات مناخية.

الإ�شتدامة،  ثقافة  وغ��ر���س  البيئة 
وت�شجيع �شكان الإمارة يف املحافظة 
لالأجيال  واآم��ن��ة  نظيفة  بيئة  على 

القادمة .

ق�سية النفايات
�شرح الأ�شتاذ �شيف را�شد املزروعي 
املوؤ�ش�شية  اخلدمات  م�شاعد  وكيل 
العايل  التعليم  وزارة  يف  وامل�شاندة 
ال��������وزارة  اأن  ال���ع���ل���م���ي،  وال���ب���ح���ث 
ال�شيخ  ال��وزي��ر  معايل  وبتوجيهات 
حمدان بن مبارك اآل نهيان توؤمن 
ب����دوره����ا ال����ري����ادي وال���ت���وع���وي يف 
للم�شاهمة  بالدولة،  املجالت  كافة 
ال�شاملة  التنمية  م�شرية  دع��م  يف 
 2030 اأب��وظ��ب��ي  ل���روؤي���ة  حتقيقا 
�شتعمل  ذل��������ك  م���ن���ط���ل���ق  وم��������ن 
الطلبة  وتوجيه  حث  على  ال���وزارة 
والطالبات يف اجلامعات احلكومية 

ع��ل��ى الب�������داع وال��ت��ف��ك��ري اخل���الق 
ب��اأ���ش��ل��وب مبتكر  امل�����ش��ك��الت  وح����ل 

ومبنهجية علمية.
اجلائزة  اأن  اإىل  ال��ظ��اه��ري  واأ���ش��ار 
تفاعاًل  الأوىل  دورت��ه��ا  يف  �شهدت 
ك��ب��رياً م��ن ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن عربوا 
عن مواهبهم يف املنتجات والأ�شكال 
التي قدموها للم�شاركة يف اجلائزة، 
هذه  م���ث���ل  اأه���م���ي���ة  اإىل  م�������ش���رياً 
البيئي  ال��وع��ي  تعزيز  يف  امل��ب��ادرات 

لدى الطلبة واملجتمع عامة.
اأب���وظ���ب���ي  جم���ل�������س  اأن  واأ�������ش������اف 
اإمكانياته  ك���اف���ة  ي�����ش��ع  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
لإجن������اح امل�����ب�����ادرات امل�����ش��رتك��ة مع 
ال�������ش���رك���اء ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني من 
موؤكداً  واخلا�س،  العام  القطاعني 
اإجناح  على  املدار�س  اإدارات  حر�س 
م��ث��ل ه���ذه الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ت�شاهم 
وتعزيز  الطلبة  م��ع��ارف  اإث����راء  يف 

اجلائزة  يف  للم�شاركة  واخل��ا���ش��ة 
بالإبداع  املعنية  الفئات  اأك��رث  وه��م 
بخطورة  وت��وع��ي��ت��ه��م  والب���ت���ك���ار، 

ق�شية النفايات.

تعزيز الوعي البيئي
م���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب ���ش��ع��ادة حممد 
التنفيذي  املدير  الظاهري،  �شامل 
ل���ق���ط���اع ال��ع��م��ل��ي��ات امل���در����ش���ي���ة يف 
جمل�س اأبوظبي للتعليم عن �شكره 
ملركز اإدارة النفايات يف اأبوظبي على 
اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا يف 
�شبيل احلفاظ على البيئة وت�شجيع 
الطلبة على ابتكار احللول املنا�شبة 
من اأجل حتقيق ال�شتدامة البيئية 

يف جمتمع الإمارات.
اأه����داف  اأن   ، ال���ظ���اه���ري  واأ�����ش����اف 
اجلائزة تتالقى مع اأهداف جمل�س 
الطلبة  ح��ث  يف  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 

واأهمية  املجتمعية  امل�شوؤولية  قيم 
الإ�شهام يف احلفاظ على مكت�شبات 

الوطن.

فئات
وت�شتهدف جائزة تدوير لهذا العام 
طلبة املدار�س يف املراحل التعليمية 
ال��ث��الث��ة الإب��ت��دائ��ي��ة، والإع���دادي���ة 
اإىل طالب  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ث��ان��وي��ة، 
واخلا�شة،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
هي،  ف��ئ��ات  ع���دة  امل�����ش��اب��ق��ة  وت�شمل 
من  ل�شكل  ر�شم  لوحة  اأف�شل  فئة 
اأف�شل  وف���ئ���ة  ال���ن���ف���اي���ات،  اأ����ش���ك���ال 
النفايات  م���ن  ت�����ش��ن��ي��ع��ه  مت  ���ش��ك��ل 
اأج���م���ل �شورة  امل�����ش��ت��خ��دم��ة، وف��ئ��ة 
جم�شم  اأف�شل  وفئة  فوتوغرافية، 
ويبلغ  ال��ن��ف��اي��ات.  م��ن  ت�شنيعه  مت 
املدار�س  جل���وائ���ز  ال��ك��ل��ي  امل��ج��م��وع 
األف درهم موزعة   76 واجلامعات 

هيئة �لتاأمني وكليات �لتقنية �لعليا توقعان مذكرة تفاهم يف جمال �لتعليم و�لتدريب وتطوير �لأعمال

وز�رة �لبيئة و�ملياه ت�سارك يف �جتماع دويل حول حماية و�إد�رة �ل�سلحف �لبحرية

•• اأبوظبي-وام:

وكليات  ال����ت����اأم����ني  ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت 
يف  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  العليا  التقنية 
وتعزيز  والتدريب  التعليم  جمايل 
الأف�����ك�����ار الإب�����داع�����ي�����ة وامل�����ه�����ارات 
ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة امل���واط���ن���ني يف 
م�شتوى  على  التطويرية  امل�شاريع 
ال���ت���اأم���ني. وقع  ق���ط���اع  ال��ه��ي��ئ��ة و 
اإب���راه���ي���م عبيد  ����ش���ع���ادة  امل����ذك����رة 
التاأمني  هيئة  ع��ام  مدير  الزعابي 
ال���دك���ت���ور ط��ي��ب كمايل  و����ش���ع���ادة 
م���دي���ر ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
اإبراهيم  ���ش��ع��ادة  وق�����ال  ال����دول����ة. 
التاأمني  هيئة  ال��زع��اب��ي..اإن  عبيد 
و  الإب��داع��ي��ة  البيئة  بتوفري  تلتزم 
املواطن  لل�شباب  املنا�شبة  الفر�س 
اإىل  الإب��داع��ي��ة  اأف��ك��اره��م  لرتجمة 
م�شاريع قيمة تدعم قطاع التاأمني 

التقنية  كليات  اأن  واأك��د  املواطنة. 
ال��ع��ل��ي��ا وه���ي ت��ط��ب��ق م��ب��داأ التعلم 
جتعل  تعليمية  كفل�شفة  باملمار�شة 
لدى  اجلامعي  التعليم  خمرجات 
املهنية  ل��ل��ك��ف��اءة  داع���م���ة  ال��ك��ل��ي��ات 
التخ�ش�س  جم��������الت  ك����اف����ة  يف 
والعمل اجلماعي  الذاتية  والإدارة 
التي  امل��ه��ارات  جانب  اإىل  والقيادة 
التنمية  عملية  ا���ش��ت��دام��ة  ت��خ��دم 
والتطوير. واأ�شاف اأن هذه املبادرة 
تاأتي بهدف توفري اأف�شل اخلدمات 
التعليمية يف خمتلف التخ�ش�شات 
العملية  على  الرتكيز  خ��الل  م��ن 
التعليمية لإك�شاب الطلبة مهارات 
والتفكري  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التحليلي والقدرة على التاأقلم عن 
وت�شجيع  التغيري  اإح����داث  ط��ري��ق 
م�����ش��ارك��ة ال��ط��ال��ب وذل���ك لتمكني 
الفاعلة  امل�����ش��اه��م��ة  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة 

ب�شرية من مواطني الدولة موؤهلة 
املبادرات  وت��ن��ف��ي��ذ  وع��م��ل��ي��ا  علميا 
العمل  ت���ط���وي���راأداء  اإىل  ال��رام��ي��ة 
لدى الهيئة وتعزيز تناف�شية قطاع 
التاأمني على اأيدي طلبة مواطنني 
والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  حتقيق  بغية 
الوظيفي لهم متهيدا ل�شتقطابهم 
بعد  التاأميني  العمل  جم���الت  يف 
اأن  واأ������ش�����اف   . ال���ت���خ���رج  م���رح���ل���ة 
ال�شتفادة  ع��ل��ى  ���ش��ت��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة 
املواطنني  ال��ط��ل��ب��ة  ق�������درات  م����ن 
واإبداعاتهم يف تطوير اأداء الأعمال 
قطاع  تناف�شية  وتعزيز  الهيئة  يف 
الوطني  والق���ت�������ش���اد  ال����ت����اأم����ني 
وتو�شيع م�شاركة ال�شبابفي خطط 
وذلك  الدولة  يف  ال�شاملة  التنمية 
يتم  ابداعية  م�شابقات  تنفيذ  عرب 
التطبيقات  ت�شميم  خاللها  م��ن 
جمالت  يف  والذكية  اللكرتونية 

بحيث  وغ��ريه��ا  وامل��ي��داين  املكتبي 
ي��ت��م و���ش��ع ال��ط��ل��ب��ة يف ف���رق عمل 
تناف�شية لي�شار يف نهاية الأمر اإىل 
و�شرف  ال��ف��ائ��زة  امل�����ش��اري��ع  تقييم 
املتدربني  للطلبة  مالية  م��ك��اف��اآت 
و�شيتم  وامل�����ش��رف��ني.  واملت�شابقني 
مبوجب املذكرة ت�شكيل جلنة فنية 
و�شع  مهمتها  ت��ك��ون  متخ�ش�شة 
اأهداف ومعايري وطرق واآلية عمل 
الفرق  وتقييم  امل�شابقات  وتنفيذ 
الفائزة يف �شوء  امل�شاريع  وحتديد 
ال�شاأن  ه��ذا  يف  املتبعة  الج�����راءات 
اإدارية  اإىل ت�شكيل جلنة  بال�شافة 
م�����ش��رتك��ة جت��ت��م��ع دوري�����ا لإع����داد 
والفعاليات  الأع�����م�����ال  وت��ن��ف��ي��ذ 
املختلفة  اجل��ه��ات  م��ع  وال��ت��وا���ش��ل 
التو�شيات  ورف��ع  النتائج  وتقييم 
وامل���ق���رتح���ات ال����الزم����ة ال���ت���ي من 
�����ش����اأن����ه����ا حت���ق���ي���ق اأه�����������داف ه����ذه 

ل  الوطني  والقت�شاد  الإم��ارات��ي 
ت��ط��وي��ر بع�س  ���ش��ي��م��ا يف جم����الت 
املنظومات الإلكرتونية واخلدمية 
وب����رام����ج ال���ت���وع���ي���ة. واأو�����ش����ح اأن 
مذكرة التفاهم مع كليات التقنية 
ال��ع��ل��ي��ا ال���ت���ي ت���ع���د اإح�������دى اأب�����رز 
بالدولة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
الهيئة  اإط���ار تعزيز روؤي���ة  ت��اأت��ي يف 
والرامية اإىل تنظيم قطاع التاأمني 
املناف�شة  م��ن  ومتكينه  وت��ط��وي��ره 
مب�شتوى  لالرتقاء  وال�شعي  عامليا 
للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
واجل��م��ه��وروت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ة عمل 
الطلبة املواطنني يف هذا القطاع يف 
مرحلة ما بعد التخرج مبا ي�شاهم 
يف حتقيق خطط الهيئة يف توطني 
الهيئة  اأن  واأك��د  التاأمني.  وظائف 
ت�شعى من خالل توطني الوظائف 
يف �شوق التاأمني اإىل توفري كفاءات 

والتطوير  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  يف 
التفاهم  مذكرة  وتن�س   . بالدولة 
التقنية  كليات  ق��ي��ام  على  امل��وق��ع��ة 
���ش��ب��ل الدعم  ب��ت��وف��ري ك���ل  ال��ع��ل��ي��ا 
والإداري لطالبها  والعلمي  الفني 
لتحقيق اأهداف التفاقية وابتعاث 
هيئة  اإىل  ال�����ط�����الب  م�����ن  ع�������دد 
التاأمني للتدريب والعمل مبختلف 
�شريان  ف��رتة  خ��الل  التخ�ش�شات 
الكامل  ال����دوام  ب��ن��ظ��ام  الت��ف��اق��ي��ة 
الر�شمي  ال���ع���م���ل  لأوق��������ات  وف���ق���ا 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  امل��ع��ت��م��دة 
والنظمة املرتبطة. كما تن�س على 
التاأمني بطرح م�شابقة  قيام هيئة 
الطلبة من خاللها  يقوم  ابداعية 
اللكرتونية  التطبيقات  بت�شميم 
وال�����ذك�����ي�����ة ل�������ش���ال���ح ال���ه���ي���ئ���ة يف 
التاأمينية  كالتوعية  عدة  جمالت 
والتدقيق  التفتي�س  نظام  وتطوير 

وتطوير  التاأمينية  كالتوعية  عدة 
املكتبي  والتدقيق  التفتي�س  نظام 
يعود  مم�����ا  وغ�����ريه�����ا  وامل������ي������داين 
والطلبة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة 
حتقيق  يف  وي�������ش���اه���م  امل���واط���ن���ني 
م�شالح القطاع والقت�شاد الوطني 
�شعادة  قال  ب��دوره  �شواء.  على حد 
الدكتور طيب كمايل مدير كليات 
التقنية العليا على م�شتوى الدولة 
اإن توقيع هذه املذكرة يندرج �شمن 
توجهات كليات التقنية العليا التي 
وتعاون  ���ش��راك��ة  ب��ع��الق��ات  ترتبط 
املجتمعية  املوؤ�ش�شات  ك��ربي��ات  م��ع 
ب��ا���ش��ت��م��رار ع��ل��ى حتديث  وت��ع��م��ل 
وبالتايل  الأك����ادمي����ي����ة  ال����ربام����ج 
ملواكبة  التعليم  خمرجات  تطوير 
التعليم  برامج  يف  الكبري  التطور 
توقعات  و  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اجل��ام��ع��ي 
���ش��وق ال��ع��م��ل م��ن ال��ق��وى العاملة 

التاأمني  هيئة  وك��ان��ت  الت��ف��اق��ي��ة. 
���ش��ه��ر يوليو  اأط���ل���ق���ت خ����الل  ق���د 
ت��دري��ب��ي��ة نوعية  م���ب���ادرة  امل��ا���ش��ي 
اجلامعات  يف  امل��واط��ن��ني  للطلبة 
وال��ك��ل��ي��ات وامل���ع���اه���د امل��ع��ت��م��دة يف 
التدريب  اعتماد  ت�شمنت  ال��دول��ة 
العملي وطرح م�شابقات للطلبة يف 
اجلامعات والكليات على ا�شتقطاب 
عدد من الطلبة املواطنني للتدريب 
التخ�ش�شات  مب��خ��ت��ل��ف  وال��ع��م��ل 
وف��ق��ا لأوق����ات ال��ع��م��ل ال��ر���ش��م��ي يف 
والأنظمة  الحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ة 
املرتبطة بها . كما ت�شمنت املبادرة 
اإب���داع���ي���ة يقوم  ط����رح م�����ش��اب��ق��ات 
لت�شميم  امل��واط��ن��ون  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ه��ا 
والذكية  الإلكرتونية  التطبيقات 
للهيئة يف جم��الت عدة تهم مهام 
ي�شاهم يف حتقيق  و  التاأمني  هيئة 

اأهدافها ال�شرتاتيجية. 

الذي ح�شره ممثلون   - الجتماع 
اإط���ار اجلهود  35 دول���ة - يف  م��ن 
حلماية  ال����دول����ة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
واملحافظة  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ش��الح��ف 
وحماية  الطبيعية  موائلها  على 
تعزيزا  الأي���ك���ول���وج���ي���ة  ال���ن���ظ���م 
تعترب  والتي  البيئية  لال�شتدامة 
م����ن اأول������وي������ات روؤي��������ة الإم���������ارات 

.2021
وي��ع��ت��رب اج��ت��م��اع الأط�������راف اأحد 
املتعلقة  الدولية  الجتماعات  اأهم 
واملحافظة  البحرية  بال�شالحف 
عليها يف املنطقة املحيطة باملحيط 

الهندي وجنوب �شرق اآ�شيا.

الت�شريعات  ناحية  من  ال�شالحف 
الدولة  يف  امل��ت��خ��ذة  والإج��������راءات 
ت�شمل  التي  والدرا�شات  والأبحاث 
التتبع بالأقمار ال�شناعية ومراقبة 
تع�شي�س ال�شالحف البحرية واأهم 
يف  مت  ..كما  الدرا�شات  ه��ذه  نتائج 
الج��ت��م��اع حت��دي��د ن��ق��اط ال�شعف 
�شمال  منطقة  منها  ت��ع��اين  ال��ت��ي 
ال��ه��ن��دي وحماولة  امل��ح��ي��ط  غ���رب 

اإيجاد حلول ناجعة لها.
جتدر ال�شارة اإىل اأن دولة المارات 
حول  تفاهم  م��ذك��رة  اإىل  ان�شمت 
البحرية  ال�شالحف  واإدارة  حماية 
الهندي  امل���ح���ي���ط  يف  وم���وائ���ل���ه���ا 

دولة  ت�شمية  الجتماع  خالل  ومت 
املنطقة  دول  ك����اأك����رث  الإم����������ارات 
تطورا يف كتابة التقارير ال�شنوية.

املر�شحة  امل��واق��ع  مناق�شة  مت  كما 
الأه���م���ي���ة  ذات  امل�����واق�����ع  ل�����ش��ب��ك��ة 
لل�شالحف البحرية حيث اأن دولة 
تر�شيحها  بعر�س  قامت  الإم��ارات 
اأبوظبي   - بوطينة  جزيرة  ملوقعي 
-ال�شارقة  بونعري  �شري  وج��زي��رة 
..ومتت املوافقة على الرت�شيحني 
لل�شالحف  اأه��م��ي��ة  ذات  ك��م��واق��ع 

البحرية.
وج���رى ا���ش��ت��ع��را���س اجل��ه��ود التي 
على  للمحافظة  الدولة  بها  تقوم 

•• دبي -وام:

وامل���ي���اه يف  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  ���ش��ارك��ت 
الجتماع ال�شابع لدول الأطراف يف 
واإدارة  تفاهم حول حماية  مذكرة 
يف  وموائلها  البحرية  ال�شالحف 
ال���ه���ن���دي وج���ن���وب �شرق  امل��ح��ي��ط 
الأملانية  ب��ون  وال��ذي عقد يف  اآ�شيا 
 11 اىل   8 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
وفد  ���ش��م  ح��ي��ث  اجل����اري  �شبتمرب 
الدولة ممثلني عن هيئة البيئة يف 
واملحميات  البيئة  وهيئة  اأبوظبي 

الطبيعية يف ال�شارقة.
وت���اأت���ي م�����ش��ارك��ة ال���دول���ة يف هذا 

وجنوب �شرق اآ�شيا يف عام 2007 
تدابري  و���ش��ع  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي 
تعاوني�ة حلماي�ة واإدارة واملحافظة 
ع�����ل�����ى ال�����������ش�����الح�����ف ال����ب����ح����ري����ة 
املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  وموائلها 
اخلا�س  احلماية  و���ش��ع  وحت�شني 
وموائلها  ال��ب��ح��ري��ة  ب��ال�����ش��الح��ف 
اإط��ار اجلهود املبذولة يف  وذلك يف 
الدولة للمحافظة على ال�شالحف 
الطبيعية  وم���وائ���ل���ه���ا  ال��ب��ح��ري��ة 
ح��ي��ث حت��ت��وي ال��دول��ة ع��ل��ى اأن���واع 
البحرية  ال�شالحف  من  خمتلفة 
التي تتخذ املياه الإقليمية للدولة 

موطنا لها.
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•• عجمان ـ الفجر 

املوؤمنني  اأم  جلمعية  ال��ت��اب��ع  الأ����ش���ري  م���ودة  م��رك��ز  ن��ظ��م 
م�شاكل  الأ�شرية..  )العالقات  بعنوان  تثقيفية  حما�شرة 
ا�شتفاد  بعجمان،  اجلمعية  مقر  يف  اأم�س  �شباح  وح��ل��ول(، 
من  وخا�شة  حكومية  جهات  من  موظفة   60 نحو  منها 

خمتلف اإمارات الدولة.
قدم من خاللها د. بالل حممد زكارنة اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم 
الإعالم يف جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، عدد من 
وتزعزع  الأ���ش��ري��ة  ال��ع��الق��ات  على  ت��وؤث��ر  ق��د  التي  امل�شاكل 
حدوثها  قبل  بامل�شكلة  ال�شعور  كيفية  وو�شح  ا�شتقرارها، 
لتجنب الوقوع بها، كما ذكر بع�س املثريات التي قد تولد 
امل�شكالت كالختالف يف الآراء والقيم واملعتقدات، والتغري 
النف�شال،  اأو  ج��دي��د،  ط��ف��ل  م��ث��ل  العائلية  ال��ظ��روف  يف 
وانعدام  النف�شية،  وال�شغوطات   ، مالية  م�شاكل  ووج���ود 

الثقة والحرتام يف العالقة.
التي  احللول  من  جمموعة  للحا�شرات  زك��ارن��ة  د.  ووج��ه 
القيام بها يف حال وجود م�شاكل عائلية، كاحلديث  ميكن 
ب��ه��دوء وال�����ش��دق وال��ت��ع��ب��ري ع��ن امل���خ���اوف ع��ن��د مناق�شة 
اأو مع خمت�شني  الأ���ش��رة  اأف��راد  اأح��د  امل�شاكل اخلا�شة مع 
نف�شيني، وتقبل الآراء واملعتقدات اخلا�شة بالطرف الآخر 
اأن  ميكن  خطة  بو�شع  ن�شح  كما  ب��ال��راأي،  الت�شبث  وع��دم 
امل�شرتكة  الأه���داف  وحتديد  التوتر  من  احل��د  يف  ت�شاعد 

لتحقيق ال�شتقرار املعي�شي.
لإدارة اجلمعية  ال��ت��اب��ع  الأ���ش��ري  م���ودة  م��رك��ز  اأن  وي��ذك��ر 
تدريبية  وور���س  ودورات  حما�شرات  لتنظيم  دائما  يهدف 
تهدف لن�شر الثقافة والوعي الأ�شري من جميع اجلوانب 
ختام  ويف  وال��دي��ن��ي��ة،  وال��رتب��وي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة  النف�شية 
امل��ح��ا���ش��رة مت ف��ت��ح ب���اب ال��ن��ق��ا���س ب��ني ال��دك��ت��ور املحا�شر 

واحلا�شرات.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

ال�شيخ طالب  �شمو  اللواء  بتوجيهات 
�شرطة  عام  قائد  القا�شمي  �شقر  بن 
حممد  العميد  د�شن   ، اخليمة  راأ����س 
النوبي حممد نائب قائد عام �شرطة 
اأحمد  العقيد  بح�شور  اخليمة  راأ���س 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  مدير  ال�شلومي  �شامل 
راأ�س  ب�شرطة  والإ�شالحية  العقابية 
اخليمة بالتعاون والتن�شيق مع هيئة 
الإت�����ش��الت اإت�����ش��الت و���ش��رك��ة تليو 
الثابتة  الهاتفية  اخلطوط  اخلليج، 
اجل���دي���دة داخ���ل امل��وؤ���ش�����ش��ة ب����دًءا من 
اليوم و ذلك مبا يتما�شى مع توجيهات 
وخطة وزارة الداخلية ال�شرتاتيجية 
للمكاملات  اأر�شية  خطوط  توفري  يف 
النزلء  ي��ج��ري��ه��ا  اأن  ي���رغ���ب  ال���ت���ي 
تت�شمن  م�شرتكة  عمل  لآل��ي��ة  وف��ق��اً 
مراقبة و�شيطرة الإدارة على املكاملات 
 . اأمنية  اأي���ة خ��روق��ات  منعاً حل���دوث 
الذي  الربنامج  ب��اأن  ال�شلومي  واأك��د 
الدولة  م�شتوى  ع��ل��ى  ب��ه  ال��ع��م��ل  مت 

الإ�شالحية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��م��ي��ع  يف 
تعريفية  بطاقة  يت�شمن  والعقابية، 
ل��ك��ل ن��زي��ل ب��ح��ي��ث ي��ج��ري ع����دد من 
اأ���ش��خ��ا���س ل��ك��ل نزيل،  امل��ك��امل��ات ل��� 5 
�شري  ورق����م  امل�����ش��ت��خ��دم  ا���ش��م  ت�شمل 
التي  الأر�شية  بالهواتف  اإدخاله  يتم 
وحتتوي  ال��ع��ن��اب��ر،  داخ���ل  و�شعها  مت 
وذكر  ال�شخ�شية،  بياناته  كافة  على 
خا�شة  ب�شرية  ك��وادر  تعيني  مّت  باأنه 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذا ال��ن��ظ��ام احلديث 
مل��راق��ب��ة امل���ك���امل���ات خ��ا���ش��ة ال��ت��ي يتم 

املوؤ�ش�شة  ب���اأن  وق���ال   . ب��ه��ا  ال���ش��ت��ب��اه 
على  ودوؤوب  م�شتمر  وب�شكل  تعمل 
ت��غ��ط��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات ن�����زلءه�����ا مبا 
الإن�شان  ح��ق��وق  معايري  م��ع  ي��ت��الءم 
نزلء  لتمكني  خطوة  وتعد  الدولية، 
بذويهم، وهي  الت�شال  املوؤ�ش�شة من 
الإج��راءات الحرتازية  تندرج �شمن 
ال��وزارة حلفظ  الوقائية التي تقرها 
اخل��ط��ر من  دائ����رة  وتقلي�س  الأم����ن 
التقنيات  اأح�����دث  ا���ش��ت��خ��دام  خ����الل 

ملراقبة تلك املكاملات.

•• دبي-وام: 

تلقت حماكم دبي 48 ات�شال يف خدمة الت�شال املرئي للرد 
على ا�شتف�شارات ذوي العاقة ال�شمعية والتي تندرج �شمن 
مبادرات فريق  توعيتي.. هويتي الهادفة اىل تعزيز جهود 
حماكم دبي يف جمال متكني ذوي العاقة والت�شهيل عليهم 

وم�شاركتهم يف املجتمع ب�شورة فعالة.
دب��ي على تعزيز فاعلية  ياأتي ذل��ك يف اط��ار حر�س حماكم 
وكفاءة الأداء الداخلي من خالل ال�شتغالل الأمثل للموارد 
وحتقيق  وامل��ادي��ة  وامل��ال��ي��ة  والتقنية  املعرفية  وال�����ش��راك��ات 

غايتها ال�شرتاتيجية القائمة على ت�شهيل العمليات لكافة 
الريادة يف عمل  الدائرة  روؤي��ة  للو�شول اىل  املجتمع  اأف��راد 

املحاكم .
ال�شارة يف حماكم دبي  لغة  املناعي خبرية  واأ�شارت فاطمة 
ذوي  ا�شتف�شارات  على  للرد  املرئي  الت�شال  خدمة  ان  اىل 
العاقة ال�شمعية يف الدائرة تاأتي من باب اجلهود التكميلية 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ملبادرة 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي جمتمعي 
مكان للجميع والتي مت اطالقها بهدف حتويل دبي مدينة 

�شديقة لذوي العاقة بحلول 2020.

•• عجمان ـ الفجر 

املهند�شني  ج��م��ع��ي��ة  اخ���ت���ي���ار  وق����ع 
الكهربائيني والإلكرتونيني العاملية 
)IEEE( لتكون �شفرية للجمعية 
امل��ه��ن��د���ش��ة تزيني  ع��ل��ى  ال���دول���ة  يف 
الهند�شة  ق�����ش��م  خ��ري��ج��ة  ���ش��ري��ف، 
عجمان  ج���ام���ع���ة  يف  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
يف  وم��ع��ي��دة  والتكنولوجيا،  للعلوم 
نف�س الق�شم، وذلك نظري اإجنازاتها 
ال���ع���ل���م���ي���ة امل����ت����م����ي����زة، وب���راع���ت���ه���ا 
وم�شاهماتها  وجهودها  الأكادميية، 
يف الفعاليات املختلفة التي تعقدها 

يف الدولة.  IEEE
املهند�شني  جمعية  قامت  وق��د  ه��ذا 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ني والإل����ك����رتون����ي����ني 
م�شتوى  على  �شفريا   45 باختيار 
األ���ف ع�شو   400 ال��ع��امل م��ن ب��ني 
ي��ن��ت��م��ون ل���ه���ا. وت����ن����اط مب����ن يقع 
للجمعية  ك�شفراء  عليهم  الختيار 
اإدارة النقا�شات  عدد من املهام منها 
اجتماعات  وتنظيم  امل���وؤمت���رات،  يف 
واملعلومات  والآراء  الأف��ك��ار  لتبادل 
واإقامة  الذهني(،  الع�شف  )جل�شات 
ندوات وور�س عمل وجولت علمية، 
الفعال من  التوا�شل  اإىل  بالإ�شافة 

خالل ال�شبكات العاملية والعمل على 
طالبية  ق��ط��اع��ات  وت�شكيل  اإن�����ش��اء 

ج��دي��دة. وع���ن ه���ذا الخ��ت��ي��ار، قال 
كلية  ف��ه��ر ح��ي��ات��ي، عميد  ال��دك��ت��ور 
بابنة  ف����خ����ورون  اإن���ن���ا  ال��ه��ن��د���ش��ة: 
ال��ك��ل��ي��ة ت��زي��ني ���ش��ري��ف، ف��ق��د كانت 
مثال رائعا للطالب املتميز واملتفوق 
م�شتمرين  و�شغفها  ومتيزها  دائما، 
�شمن  وعملها  تخرجها  بعد  حتى 
لتهدينا  منها  تخرجت  التي  الكلية 
حتققها.  التي  املختلفة  الإجن����ازات 
وهي الآن لي�شت فقط �شفرية دولة 
بل   ،IEEE ل�����ج��م��ع��ي��ة  الإم��������ارات 
اإىل  عجمان  جامعة  �شفرية  واأي�شا 
بالذكر  وج���دي���ر  ب��اأك��م��ل��ه«.  ال���ع���امل 

الكهربائيني  املهند�شني  جمعية  اأن 
 128 قبل  تاأ�ش�شت  والإلكرتونيني 
عاما، ومقرها الرئي�س يف نيويورك 
الأمريكية،  امل���ت���ح���دة  ب����ال����ولي����ات 
وت�شم اأكرث من ن�شف مليون ع�شو 
م���ن ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال����ع����امل. وك���ان 
العام  يف  تاأ�ش�س  ق��د  الإم�����ارات  ف��رع 
الثامن  ال��ن��ط��اق  وي��غ��ط��ي   ،1987
ي�����ش��م��ل منطقة  وال�����ذي  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
واأوروب������ا و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
اأع�شاء  ع����دد  اأن  ع��ل��م��ا  اإف���ري���ق���ي���ا. 
 4 بلغ  الإم�����ارات  دول���ة  اجلمعية يف 

اآلف ع�شو حتى الآن.

•• عجمان ـ الفجر 

ب��ن حميد  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  ب��رع��اي��ة وح�����ش��ور 
املجل�س  رئ��ي�����س   � ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ال��ن��ع��ي��م��ي ويل 
فعاليات  الثالثاء  غدا  �شباح  تنطلق  التنفيذي، 
الرابعة  ن�شخته  يف   2014 ب���داي���ات  م��ع��ر���س 
مب���رك���ز ال�����ش��ي��خ زاي�����د ل��ل��م��ع��ار���س وامل����وؤمت����رات 
مبنطقة  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  بجامعة 
 120 منهن  م�شاركة   150 مب�شاركة  اجل��رف، 
���ش��ي��دة م��ن دول جمل�س  اإم��ارات��ي��ة و30  ���ش��ي��دة 

التعاون اخلليجي.

وت�شتمر فعاليات املعر�س على مدار خم�شة ايام 
يتخللها حزمة من الفعاليات املتنوعة التي تهم 
ال�شحي  عزيزة  واأف���ادت  اعمارها،  بكافة  ال�شرة 
رئي�س ق�شم جمل�س �شيدات اأعمال عجمان نائب 
الفعاليات  اأن  للمعر�س،  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
وتوزيع  م�شابقات  و  جمانية  فحو�شات  ت�شمل 
لألعاب  �شاحة  وج���ود  م��ع  احل�����ش��ور  ه��داي��ا على 
الطفال، وكذلك عدد من ور�س العمل والدورات 
وور�شة  ال��رق��م��ي  للت�شوير  عمل  ور���ش��ة  ومنها 
بدايات  والدخون وعر�س  العطور  عمل �شناعة 
لالزياء، وكذلك فعالية العر�س اخلليجي الذي 

ي��ق��دم ن��ب��ذة ل��ل��زوار ع��ن ازي���اء الع��را���س يف دول 
واألذ  بدايات لأجمل  م�شابقة  و  التعاون  جمل�س 
المارتية  ال�شعبية  الك��الت  اب��راز  بهدف  طبق 

والتعريف بها للزوار.
تطورا  �شهد  املعر�س  اأن  ال�شحي  عزيزة  واأك��دت 
ك��ب��ريا يف ع��دد امل�����ش��ارك��ات ���ش��واء ك��ان��ت م�شاركة 
حيث  التعاون  جمل�س  دول  م�شاركات  اأو  حملية 
بالعام  ال��ث��ال��ث��ة  ن�شخته  خ���الل  امل��ع��ر���س  ���ش��ه��د 
الرابعة  الن�شخة  بينما  م�شاركة   100 ال�شابق 
جمل�س  دول  كافة  من  �شيدة   150 بها  ت�شارك 

التعاون اخلليجي.

اأع���م���ال عجمان  ���ش��ي��دات  اأن جم��ل�����س  واأ���ش��اف��ت 
ل�شيدات العمال  عموما يقدم خدمات متنوعة 
وال����ش���ر امل��ن��ت��ج��ة ب��ج��ان��ب رخ�����ش��ة ب���داي���ات ومن 
ه����ذه اخل���دم���ات م���ب���ادرة ل��ه��م وم����ب����ادرة خدمة 
لت�شويق  اأنامل وطنية  ون�شرة  ال�شيدات  تو�شيل 
منتجات �شيدات العمال ومعار�س اليوم الواحد 
والربنامج التدريبي �شنع بيدي ومبادرة بدايات 
كويف �شوب بالدوائر احلكومية بالإمارة هذا اإىل 
جانب تنفيذ دورات ت�شويقية بجانب العديد من 
املتنوعة  املنتجات  بت�شنيع  املتخ�ش�شة  ال��دورات 

والتي من �شاأنها دعم �شيدات العمال. 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

اخليمة  راأ�����س  م�شت�شفى  اأع��ل��ن��ت   
ام�س جناح عملية جراحية لعالج 
بوا�شري  م����ع  امل�����ش��ت��ق��ي��م  ه����ب����وط 
منظار  بوا�شطة  الثالثة  ال��درج��ة 
البطن التي قام بها الطبيب اأنوب 
جراحة  ق�شم  رئي�س   بانيجراهي، 
م�شت�شفى  يف  و  املناظري  القولون 

راأ�س اخليمة .
 وت�شمنت العملية اجلراحية التي 
 49( اثيوبية  ام���راأة  لها  خ�شعت 
عاما (  تثبيت منظار لعالج م�شكلة 
ومعاناتها  كامل  م�شتقيم  هبوط 
من  بوا�شري الدرجة الثالثة، حيث 
اإىل م�شت�شفى  راأ�س اخليمة  جاءت 
يف ح����ال����ة ح����رج����ة م�����ع ال���ن���زي���ف 
يف  ت�شبب  مم��ا  ال���ب���ارز   وامل�شتقيم 
التي  ال�شحية  امل�شاكل  م��ن  كثري 

منعتها القيام  بالأعمال العادية . 
اأن��وب : بعد عملية  وق��ال الطبيب 
باجراء  احل���ال���ة  ن�شحنا  ت��ق��ي��ي��م 
ع��اج��ل��ة  لعالجها  ج��راح��ة  عملية 
م��ن ه���ذه احل��ال��ة امل��ن��ه��ك��ة. والتي 
امل�شتقيم  باإ�شالح وتثبيت  حتققت 
الهابط  باملنظار بعد عملية �شعبة 
بعني  اإىل  الأخ�������ذ  حت���ت���اج  ك���ان���ت 
العوامل  م���ن  ال���ع���دي���د  الع���ت���ب���ار 
الأع�شاء  ب���اأداء  املتعلقة   احلا�شمة 
امل�شاكل  لتجنب  الأخ��رى  املجاورة 
املثانة  البول  واحتفاظ  مثل �شل�س 

وفقدان اجلن�شانية، الخ.  
 ”من خ��الل اجل��راح��ة، مت ترميم 
يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  يف  مكانه  دب����ره����ا 
احلو�س، والآن هي  �شعيدة وخالية 

من الأمل، حيث مت �شفائها  ب�شرعة 
نتيجة لأ�شلوب هذا العالج الآمن، 
تكرار  معدل  م��ع  فعالية   والأك���رث 
املزايا  م���ن  م��ن��خ��ف�����س  وال���ع���دي���د 
م��ع اجل��راح��ة  املفتوحة  ب��امل��ق��ارن��ة 
التقليدية”.  واأو�شح الدكتور حول 
اأو  �شقوط  اإن  املر�س  هذا  اأغرا�س 
ه����ب����وط ال���������ش����رج ي���ع���ن���ي  ان���ق���الب 
ال��غ�����ش��اء امل��خ��اط��ي امل��ب��ط��ن ملنطقة 
ب�شكٍل  ال�شرج  خ��ارج  اىل   امل�شتقيم 
عفوي اأو  بعد تربز املري�س ونادراً 
امل�شتقيم  هبوط  لكامل  يحدث  ما 
وهذا ال�شكل الأخري ي�شيب  الكبار 
يف ال��ع��م��ر )ال��غ�����ش��اء امل��خ��اط��ي مع 
وي�شيب   .) ال��ع�����ش��ل��ي��ة   الطبقة 
%1 يف  بن�شبة  اأم��را���س  ال�شقوط 
املتحدة  الإم������ارات  العربية  دول���ة 
ت��زي��د ب�شبب  كرثة  ت���زال  وال��ت��ي ل 
اجللو�س يف منط احلياة اليومي.  

باجللو�س  امل��ر���س  اأع��ر���س  تظهر   
اأثناء  �شعوبة  مع  لفرتات  طويلة 
الإخراج، ومبرور  ال�شنوات، يحدث 
جل������دار  ال�شرج،  ك���ام���ل  ����ش���ق���وط 
لوجود  امل���ر����س  اأ����ش���ب���اب  وت���رج���ع 
ع�شالت  ك�شعف  وراثية   م�شببات 
 احلو�س، وزيادة يف حركة الأمعاء، 
مثل  ب��ي��ئ��ي��ة  اأ����ش���ب���اب  اإيل  ج���ان���ب 
الأم�����ش��اك امل��زم��ن  وزي����ادة املجهود 
الإخ����راج،  ويت�شبب  عند  الع�شلي 
ذلك يف زي��ادة �شغط البطن ودفع 
 ال�شرج خلارج اجل�شم، ويف احلالت 
املري�س  ي����ع����اين  ق�����د   امل�����ت�����اأخ�����رة 
تقرحات ونزيفا  وعدم القدرة علي 

التحكم يف الإخراج. 
واملالحظات  الدرا�شات  واأو�شحت 

نكون  اأننا  ال�شريرية   الإكلينيكية 
عندما  امل��ر���س  لهذا  اأك��رث  عر�شًة 
ت��ق��ل اأع���م���ارن���ا  ع���ن ث����الث �شنني 
وبالذات يف ال�شنة الأوىل..  وعندما 
من  ال�شابع  اأو  ال��راب��ع  العقد  نبلغ 
اهتمام  ع����دم  ب����اأن  ع��ل��م��ا   حياتنا، 
يوؤدي  وجتاهلها  املري�س  باحلالة 
ت�شبح يف  مراحل متقدمة  اأن  اإىل 
اأو  اإم��ا  �شعباً  عالجها  يكون  ج��داً 
مثل  اأخ��رى  مب�شاعفات  م�شاحباً 

 ال�شل�س الربازي..  
ق�شم  اأن������وب  يف  ل��ل��دك��ت��ور  ووف����ق����اً 
جراحة القولون وجراحة املناظري 
 فان هبوط امل�شتقيم يحدث عندما 
ال�شطحي  املخاطي  الغ�شاء  ينزلق 
اأو  كامل جدار امل�شتقيم من خالل 
الذي  الأم����ر  ال��ف��وه��ِة  ال�شرجيِة، 
مزمنة  ظهور  تقّرحات  اإىل  ي��وؤدي 
اإىل:  اإما  ي����وؤدي  وق���د  بامل�شتقيم، 
ب��داي��ت��ة وي�����ش��ل الأمر  اإم�����ش��اك يف 
الغائط  على  ��د  ال�شيطرِة  ف��قنْ اإىل 
ُيعرف  ما  متفاوتة،  وهو  بدرجات 
مراحل  يف  ال��������ربازِي  ب��ال�����ّش��لَ�����ِس 

 متقدمٍة من املر�س.  
واأي�شا هنالك عدة عوامل ت�شاهم 
املر�س  اأغلب  الأحيان يف تطور  يف 
ِمننْ  داخ���ل���ي  ����داأُ  بهبوط  َي����بنْ ال����ذي 
اجل����زء الأم���ام���ي ل��ل��ح��ائ��ِط  الذي 
ي�شتمر عند جتاهله وعدم اللجوء 
اإل  الكامِل..  الهبوِط  اإىل   لعالجة 
اأنه ل يزال  ال�شبب الدقيق لهبوِط 

)تديل( امل�شتقيم غري  معروف.  
الهبوِط  ح�����الِت  م��ع��ظ��م  وُي��ع��ت��رب 
هاد امل�شتمر  عند الكبار  ب�شبب الإجنْ
اأو  ع��ن��د  التغّوِط  املُ���زم���ِن  وال��دف��ع 
بالإم�شاِك،  الإ����ش���اب���ة  اأوق������ات  يف 
يف  امل�شتقيم  اأو  الأم��ع��اء  اأو  تكي�س 
القاع  ���ش��ع��ف  جت���وي���ف  احل���و����س، 
وان���ق���ب���ا����س  امل�شرِة  احل����و�����ش����ي، 

ال�شرجِية املزمِن.  
اأم����ا ع��ن��د الأط����ف����اِل، ف����اإن هبوط 
العيوب  �س  ي��ت��ع��ّل��ُق  بَبعنْ امل�شتقيم 
يف  تكوين  ��ق��ي��ة  اخل��لنْ وال��ت�����ش��وه��ات 
املفرطة  احل���ري���ة  اأو  امل�����ش��ت��ق��ي��ِم، 
ال�شعف  امللتوي،  حلركة  القولون 
الن�شبي يف  ع�شلِة القاع احلو�شي، 
وج�����ود ك��م��ي��ة ك���ب���رية  وزائ������دة عن 
املخاطي  ال���غ�������ش���اء  م����ن  احل����اج����ة 
مما  امل�����ش��ت��ق��ي��م  جل�����دار   الداخلي 
يوؤدي اإىل  �شهولة انزلقه لالأ�شفل 

وتدليه.  
م���ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�����ش��اع��د على 
ح��دوث ه��ذا  املر�س احل��الت التي 
ال�����زي�����ادة  امل����ط����ردة يف  اإىل  ت�������وؤدي 
الإم�شاك  مثل  البطنِي  ال�شغِط 
 املزمن، الإ�شهال ال�شديد، الت�شّخم 

 الربو�شتاتي احلميد،
 الأمرا�س الرئوية  املزمنة )�شي اأو 

الكي�شي،  ال�شعال  التليف  دي(،  بي 
الطفيلية  الإ�����ش����اب����ات  ال���دي���ك���ي، 
م���ث���ل  الأم����ي����ب����ا )ال���د����ش���ن���ت���اري���ا( 
وال�����ش�����ش��ت��و���ش��وم��ا..  ا�شطرابات 
احل����ب����ل ال�������ش���وك���ي م���ث���ل ح������وادث 
اإح�شا�س   ال�شيارات التي توؤثر على 
الع�شبي  اجل���ه���از  وط��ري��ق��ة  عمل 
ال�شوكية  لالإخراج،  الأورام  املنظم 
وغريها قد توؤدي اإىل  حدوث هذا 

املر�س. 
الأع�����را������س  اإن  ق����ائ����ال  واأ������ش�����اف 
تكون  ل���ه���ذا  امل����ر�����س  امل�������ش���اح���ب���ة 
برازي  و�َشلَ�س  اإم�شاك  �شكل  على 
ووجود  مادة خماِطية لزجة وبروز 
ك��ت��ل��ة ���ش��رج��ي��ة م���ع  ح�����دوث نزف 
وت�شرتك  دائ�����م..  ب�����ش��ك��ل  ���ش��رج��ي 
يف  امل�شتقيمي  والهبوط   البوا�شري 
ال��دم مع  ن��زول  ع��دة  اأعرا�س مثل 
ال��رباز وب��روز  الأن�شجة من القناة 
اإىل  عدم  ي������وؤدي  مم���ا  ال�����ش��رج��ي��ة 
ويجعله  للمري�س  ال�شورة  و�شوح 
 يعتقد اأنه يعاين يف املقام الأول من 
يكون  عندما  خ�شو�شاً   البوا�شري 
على  ي�شعب  اإن��ه  بداياتة  حيث  يف 
ت�شخي�شة  غري  املخت�س  الطبيب 
ع������دم  عالجه  وب����ال����ت����ايل  ب����دق����ة 
يفاقم  ق��د  مم��ا  ال�شحيح  بال�شكل 
مراحل  اإىل  احل���ال���ة  وي���وؤخ���ره���ا 

متقدمه.  
الت�شخي�س  اإىل  الو�شول  وُيعترب 
املنا�شب  �شهاًل عندما تكون احلالة 
احلالة  اإذا  كانت  اأم���ا  م��ت��ق��دم��ة.. 
ت�شعب  على  قد  فاإنها  بدايتها  يف 
امل���ح���دودة  ال��ط��ب��ي��ب ذي اخل�����ربة 

وغري  املتخ�ش�س يف معرفتها.  

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

الأول حماًل  اأم�س  راأ���س اخليمة  بلدية  �شبطت 
بطريقة  الطبية  وامل�شتح�شرات  الأع�شاب  بيع 
خم��ال��ف��ة ل��ل�����ش��روط ال�����ش��ح��ي��ة وف��ر���ش��ت عليه 
للجهات  امل��ح��ل  �شاحب  واأح��ال��ت  مالية  غ��رام��ة 

املخت�شة لتخاذ اجراءات عقابية ا�شافية.
ال�شحة  اإدارة  املكتوم مدير  وقال خليفة حممد 
العامة والبيئة يف بلدية راأ�س اخليمة، اأن الدائرة 
اأغلقت اأم�س حماًل لبيع الأع�شاب وامل�شتح�شرات 
اأدخلت  وجميعها  ومهرب  مقلد  بع�شها  الطبية 
وفر�س  م�����ش��روع��ة،  غ��ري  بطريقة  ال��دول��ة  اإىل 

غرامة مالية كبرية على �شاحب املحل املخالف 
لرتويجه اأدوية وحبوب مينع تداولها يف حمالت 

بيع الأع�شاب.
بعمل  لنف�شه  ي��روج  املحل  �شاحب  اأن  وا�شتطرد 
خلطات لعالج حالت الأمرا�س املزمنة بدعوى 
قدرتها على ال�شفاء من تلك الأمرا�س، لفتاً اأن 
الدائرة تلقت عدداً من ال�شكاوى من املواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني ب��خ�����ش��و���س جت�������اوزات حم���ل لبيع 
الأع�شاب واإعطاء خلطات من الأع�شاب بدعوى 
ع��الج��ه��ا ع����دداً م��ن الأم���را����س امل��ع��روف��ة، مثل 
ال�شكري وال�شغط والآم العظام واملعدة واأمرا�س 

الن�شاء والولدة والوعكات ال�شحية املفاجئة.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

كرمت منطقة راأ�س اخليمة التعليمية �شباح اأم�س 
�شركائها الإ�شرتاتيجني الذين ا�شهموا يف برنامج 
تدري�س مهارات الأيل�س)IELTS( لطلبة ال�شف 
الثاين ع�شر يف دورته الأوىل..وقالت �شمية حارب 
التعليمية  اخليمة  راأ���س  منطقة  مديرة  ال�شويدي 
الذين  الإ�شرتاتيجني  ال�شركاء  �شمل  التكرمي  ان 

ا�شهموا يف تخريج طلبة الثانوية العامة من ال�شف 
يف  الأيل�س  مهارات  تدري�س  بربنامج  ع�شر  الثاين 
العليا واجلامعة  التقنية  كليات  الأوىل مثل  دورته 
الثانوية  وامل���دار����س  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  الم��ري��ك��ي��ة يف 
يتوافق  الربنامج  ان  حيث  املنطقة  لإدارة  التابعة 
وال��ت��ع��ل��ي��م نحو  ال��رتب��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وزارة  م��ع 
املدر�شي  التعليم  مابني  والتالئم  التوافق  اح��داث 

والتعليم اجلامعي وتقلي�س الفجوة بينهما.

تعليمية ر�أ�س �خليمة تكرم �سركاء �سبط حمل لبيع �لأع�ساب يخالف �سروط �لعمل
)IELTS( برنامج

م�ستفيدة من حما�سرة �لعلقات �لأ�سرية..  60
م�ساكل وحلول يف جمعية �أم �ملوؤمنني بعجمان

�سرطة ر�أ�س �خليمة تد�سن �خلدمة �لهاتفية لنزلء �ملوؤ�س�سة �لعقابية 

حماكم دبي ت�ستقبل 48 �ت�سال من ذوي �لإعاقة 
�ل�سمعية يف خدمة �لت�سال �ملرئي

IEEE خريجة من جامعة عجمان �سفرية دولة �لإمار�ت يف

�نطلق فعاليات معر�س بد�يات �لر�بع �سباح غد �لثلثاء 

% ن�سبة الإ�سابة يف الدولة   1

م�ست�سفى ر�أ�س �خليمة تنجح يف علج حالة هبوط �مل�ستقيم 

�سركة عجمان لل�سرف �ل�سحي ود�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بالإمارة تن�سمان �إىل �أكرب حملة دولية لتنظيف �لعامل
•• عجمان-الفجر:

�شاهمت اإدارة �شركة عجمان لل�شرف ال�شحي وموظفوها، بدعٍم 
من دائرة البلدية والتخطيط يف اإمارة عجمان، يف مبادرة تنظيف 
ت�شمل جمع النفايات ال�شلبة املتجمعة حول خمتلف حمطات �شخ 
عجمان.  مدينة  اأنحاء  خمتلف  يف  لل�شركة  التابعة  العادمة  املياه 
للحفاظ على  �شنوي عاملي  برنامج  اإط��ار  امل��ب��ادرة يف  ه��ذه  وُتنظم 

البيئة حتت �شعار نظفوا العامل.
وتهدف حملة نظفوا العامل اإىل رفع وعي املجتمعات املحلية باأهمية 
النظافة البيئية، بالإ�شافة اإىل التخل�س من النفايات ب�شكل اآمن. 
وجتري احلملة التي متثل اأكرب مبادرة بيئية جمتمعية يف العامل 
على مدى ثالثة اأيام هذا العام من 19 – 21 �شبتمرب، وي�شارك 

فيها ما يقدر ب� 35 مليون متطوع يف 130 بلداً حول العامل.
وتعترب �شركة عجمان لل�شرف ال�شحي ال�شركة امل�شوؤولة عن جمع 

كل مياه ال�شرف ال�شحي يف اإمارة عجمان، وعن معاجلتها.

وخالل الفعالية املحلية التي �شارك فيها اأكرث من 80 متطوعاً 
يف عجمان، اأكد مدير عام �شركة عجمان لل�شرف ال�شحي، ال�شيد 
البيئة  نظافة  على  باحلفاظ  ال�شركة  ال��ت��زام  ل��ودي��ر،  كري�شتوف 
م�شوؤولية  متثل  ال�شحي  ال�شرف  اإدارة  اأن  اإىل  واأ�شار  وحمايتها. 
بهدف  امل�شاواة،  قدم  على  فيها  اجلميع  م�شاركة  وتتطلب  مهمة، 
ظل  ويف  اأن���ه،  اإىل  اأي�����ش��اً  واأ���ش��ار  عليها.  واحل��ف��اظ  البيئة  حماية 
اإىل ن�شر  الرتفاع امل�شطرد يف عدد �شكان الإم��ارة، تزداد احلاجة 
ثقافة التخل�س الآمن من النفايات ال�شلبة، مثل الورق والعبوات 

البال�شتيكية واخل�شب، مبا يعود بالنفع على اجلميع.
ال�شحي  لل�شرف  عجمان  �شركة  يف  ي�شعدنا  لودير:  ال�شيد  وقال 
البيئة يف عجمان،  على  وري��ادي يف احلفاظ  فّعال  ب��دور  امل�شاركة 
ونحن ن�شعى جاهدين اإىل امل�شاهمة ب�شكل كبري يف تعزيز مبادرة 

نحو اقت�شاٍد اأخ�شر يف الإمارات العربية املتحدة.
مع  الوثيق  التعاون  دون  الهدف  ه��ذا  حتقيق  ميكن  ل  واأ���ش��اف: 
فمن  عجمان.  يف  ال�شكان  وم��ع  الأع��م��ال  جمتمع  وم��ع  ال�شلطات 

فيها،  وامل�شاهمة  املحلي  امل�شتوى  على  تنظيم هذه احلملة  خالل 
العامل عن منافع ملمو�شة يف جمال  اأ�شبوع نظفوا  �شتثمر نهاية 
مفتاٌح  التعاون  ه��ذا  مثل  اأن  ونعتقد  الإم���ارة.  يف  البيئة  حت�شني 

اأ�شا�شي للتنمية امل�شتدامة.
من جهته، اأثنى املهند�س حميد املعال، مدير اإدارة ال�شحة العامة 
لل�شرف  عجمان  �شركة  ج��ه��ود  على  عجمان،  بلدية  يف  والبيئة 
ال�شحي يف تنظيم هذه املبادرة، واأكد دعم بلدية عجمان للحملة 
ال�شنوية نظفوا العامل ولأي م�شاريع بيئية م�شرتكة يف امل�شتقبل. 
كما حّث املعال �شكان الإمارة على امل�شاهمة يف احلفاظ على البيئة 
ب�شكل  النفايات  التخل�س من  املحلية نظيفة و�شحية عن طريق 

اآمن، ويف الأماكن املخ�ش�شة لها.
وهي   ،1993 ال��ع��ام  يف  ر�شمياً  ال��ع��امل  نظفوا  م��ب��ادرة  انطلقت 
للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  رع��اي��ة  حت��ت  ُتعقد  عاملية  م��ب��ادرة 
)UNEP(، والذي ي�شعى اإىل متكني املجتمعات وت�شجيعها على 

تنظيف البيئة ورعايتها واحلفاظ عليها.
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا اك�شربت �شاندوي�س

رخ�شة رقم:CN 1195261 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اماين �شعيد حمود را�شد الزيودي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/وفاء عكبه من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ وفاء عكبه من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف في�شل عبداهلل نا�شر عبيد العامري
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 2.8*1 اىل 3*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/كافترييا اك�شربت �شاندوي�س
EXPERT SANDWITCHS CAFETERIA

اىل/كافترييا اك�شربت �شاندوي�س ذ.م.م
EXPERT SANDWITCHS CAFETERIA LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11214 بتاريخ 2014/9/23

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ال�شتقالل للحدادة

رخ�شة رقم:CN 1050140 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 3*1

تعديل نوع الرخ�شة/من حرفية اىل جتارية
تعديل ا�شم جتاري:من/حمل ال�شتقالل للحدادة

AL ISTIQLAL BLACKSMITH FOUNDRY
اىل/�شا�س ال�شحراء للقطع غيار ال�شيارات

SAS DESERT AUTO SPARE PARTS
تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية حمل رقم 9 م 10 ق 20 بناية حماد 
�شامل الكتبي اىل ابوظبي م�شفح م 10 قطعة 75 حمل رقم 1 املالك مبارك جمعه 

مبارك القبي�شي
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )4530001(

تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام )2592005(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
النريوز  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1108626 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

عبداهلل �شامل خليفة �شامل الظاهري من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبداهلل �شامل خليفة �شامل الظاهري من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ف�شل كرمي دولو مياه
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون البحر 
العتيق رخ�شة رقم:CN 1678121 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر حمدان حممد را�شد اخلمريي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عتيق جمعه �شعفار الرميثي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الطاقة العالية 

CN 1100172:لتجارة مواد البناء ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد مرزوق باراكوت من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مرفاد م�شطفى مو�شى

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 
 CN 1131756:ومقهى �شعبيات الكوفة رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شتاق 

احمد لكوي املالب�س - فرع 3
رخ�شة رقم:CN 1174960-3 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلوهرة لتجارة 

الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�شتعملة
رخ�شة رقم:CN 1180587 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شني علي �شيف حميد احل�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف احمد حمد عبداهلل املزروعي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــلن
الغربية  ال�ش�����ادة/جوهرة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1094721:للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عي�شى �شامل را�شد عبيد املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم عبدالرحمن نا�شر عاي�س العتيبي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــلن
الزرق  ال�ش�����ادة/البحر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1796550:لت�شليح ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فرج را�شد عبيد املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد اخلباب مر�شد مكتوم املن�شوري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــلن
بينونة  ال�ش�����ادة/جنمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1173951:خلدمات الطباعة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ثامر عا�شه �شفر حممد روي�شد املرزوقي البقمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عجالن �شعبان طالب �شعبان املن�شوري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11214 بتاريخ 2014/9/23

�لعقاب للمقاولت �للكرتوميكانيكية-ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية واخلا�س بت�شفية 
اللكرتوميكانيكية  للمقاولت  )العقاب  اأعاله  املذكورة  ال�شركة 
ت�شفية  عن  يون�س  اللطيف  عبد  �شابر   / امل�شفى  يعلن  م(   م  ذ 
ال�شركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�شركة 
املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك 
اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
ن�شر هذا الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن 

ي�شقط حقه باملطالبة.
العني-  ،03/  7660522 فاك�س   ،  03  /  7660533 امل�شفى  تليفون   

ال�شارع العام-بناية جمموعة املهريي-ميزان رقم 1. �س ب 18566 
مكتب العني لتدقيق احلا�شبات – حما�شبون قانونيون. 

�إعـــــــــــــلن
 ت�سفيــــــــة �سركــــــــة 

العدد 11214 بتاريخ 2014/9/23

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
النقل  )ق��ط��اع  ل��ل��م��وا���ش��الت  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  تعلن 
البحري( بان /جيتواو لتاأجري املعدات الريا�سية ذ.م.م / 
فرع ال�سارقة قد تقدم بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة 

بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ت�شجيل هذه  على  اعرتا�س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

        اإ�سم ال�سفينة      رقم الت�سجيل ال�سابق                     العلم ال�سابق
               دولة المارات العربية املتحدة 

202178
      جيتواو 1                  

�شابقا: بني حماد  

العدد 11214 بتاريخ 2014/9/23

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة بان ال�شادة/ �شمارت لل�شفريات قد 
 TL14251 اأبدو رغبتهم يف اجراء التعديل على الرخ�شة ال�شياحية رقم

وهي كالتي:
1- تعديل ال�شكل القانوين لت�شبح �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

2- تعديل ال�شم التجاري من �شمارت لل�شفر لت�شبح �شمارت لل�شفر ذ.م.م
3- دخول ال�شيدة/هدي العراقي بريطانية اجلن�شية بن�شبة %24.5

4- دخول ال�شيد/م�شطفى عبدالرحمن م�شطفى املجعي ليبي اجلن�شية بن�شبة %24.5
5- تعديل  ن�شبة ال�شيد/�شقر مطر غيث بخيت الفالحي اماراتي اجلن�شية اىل %51

التقدم ومراجعة  له احلق يف العرتا�س على هذا الجراء  وعلى كل من 
الهيئة خالل ا�شبوع ميالدي من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الهيئة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�شاء هذه املده حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املذكورة اعاله.
اإدارة العلمات التجارية اإدارة املعايري والتنظيم والرتاخي�ص

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  �سبتمرب 2014 العدد 11214

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  �سبتمرب 2014 العدد 11214

ق�سم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  �سبتمرب 2014 العدد 11214

ق�سم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  �سبتمرب 2014 العدد 11214

ق�سم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  �سبتمرب 2014 العدد 11214 العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

    اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    
يف الدعوى رقم 5131 ل�سنة 2014

 اىل املدعى عليه: برانيل برابهاكار برابهاكار جمهولة حمل القامة
 مبا ان املدعى: بروبرتي كورب �س ذ م م 

الزام  املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  ال�شنة 2014  الدعوى 5131  اق��ام �شدكم  قد 
املدعى عليه ب�شداد متاخرات بدل اليجار البالغ قدرها  26.250 درهم 

اخالء املاأجور مع الزامه ب�شداد بدل اليجار حتى متام الخالء
وما  دره���م   3387 ال��ب��ال��غ  الي��ج��ار  عقد  يف  عليها  املتفق  ال��غ��رام��ة  قيمة  ���ش��داد 

ي�شتجد.
مع  الزامه ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف والتعاب.

الثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  الق�شائية )الثانية(  اللجنة  امام  ال�شاعة 4.30م  املوافق 2014/9/29 

البتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبي لنظر الدعوى. 
 ف��ان��ت مكلف ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ا وت��ق��دمي م��ال��دي��ك��م م��ن دفاع 

وم�شتندات.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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•• اأبوظبي-وام:

ت��وا���ش��ل��ت دوري������ات ت��ث��ق��ي��ف - ال��ت��اب��ع��ة مل��دي��ري��ة امل����رور 
امل�شافرين  - مع احلجاج  اأبوظبي  �شرطة  والدوريات يف 
برا عرب منفذ الغويفات يف املنطقة الغربية حيث قدمت 
الن�شائح ووزعت الكتيبات الإر�شادية ل�شائقي احلافالت 
مبا يعزز من �شالمتهم اأثناء رحلة الذهاب اإىل الأرا�شي 
املقد�شة. وقال املقدم جمال �شامل العامري رئي�س ق�شم 
العالقات العامة يف مديرية املرور والدوريات يف �شرطة 

اأب��وظ��ب��ي..اإن ه��ذه ال��ب��ادرة تاأتي يف اإط��ار م��ب��ادرة توعية 
احلجاج التي اأطلقتها الإدارة العامة للعمليات ال�شرطية 
الإع���الم  اإدارة  تنفذها  ال��ت��ي  �شالمتك  حملة  اإط����ار  يف 
الأمني يف الأمانة العامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية. واأ�شار اإىل اأن املديرية تنفذ خطة 
�شاملة للحد من كل احلوادث التي ميكن اأن يتعر�س لها 
احلجاج من خالل تكثيف الرقابة املرورية والتوعية على 
خمتلف الطرق اخلارجية باأبوظبي والطرق املوؤدية اإىل 
الغويفات والتوعية من خالل و�شائل الإعالم ومن خالل 

برنامج مرور اأبوظبي للحد من احلوادث املرورية. وقال 
املنطقة  ق�شم مرور  رئي�س  املنهايل  النقيب حمد عو�س 
الغربية بالإنابة اأن مرور الغربية قامت بن�شر الالفتات 
احلمالت  من  العديد  وا�شتقبلت  باحلجاج  الرتحيبية 
خ��الل الأي���ام املا�شية من داخ��ل وخ��ارج ال��دول��ة ووزعت 
الهدايا واملطبوعات التوعوية لهم وحثتهم على اللتزام 
تكثيف  واأكد  املقررة.  وبال�شرعات  واملرور  ال�شري  بقانون 
للموا�شفات  احل��اف��الت  مطابقة  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال��رق��اب��ة 
تكون  اأن  منها  فيها  توافرها  الواجب  وال�شروط  الفنية 

مقاعدها م�شممة بحيث توفر الراحة الكاملة للحجاج 
عن  ارتفاعها  يزيد  واأل  القانونية  باحلمولت  والتقيد 
املرورية  احل���وادث  لتجنب  املركبة  ف��وق  �شنتيمرتا   60
التي تقع ب�شبب احلمولة الزائدة والرتكيز والنتباه على 
الطريق وا�شتخدام حزام الأمان وعدم ا�شتخدام الهاتف 
الإر�شادية  باللوحات  والل��ت��زام  القيادة  اأث��ن��اء  املحمول 
بغرفة  والت�شال  وع��دم جت��اوز احلافالت  الطريق  على 
باحلافلة.  اأعطال  اأي  املركزية يف حال حدوث  العمليات 
العالقات  فرع  العلي مدير  الرحمن  عبد  النقيب  ودع��ا 

ال�شائقني  الغربية  املنطقة  مرور  بق�شم  بالإنابة  العامة 
احليطة  وات��خ��اذ  امل��ق��ررة  القانونية  بال�شرعات  الل��ت��زام 
اأو يف �شاعات  الليل  اأثناء  ال�شفر  واحل��ذر خا�شة يف حال 
حثهم  كما  ال�شرعات  وخف�س  والنتباه  الباكر  ال�شباح 
على التوقف يف حال تعذر الروؤية والتوقف عن القيادة 
عند �شعور ال�شائقني بالتعب والإره��اق واخذ ق�شط من 
بال�شرعات  والل��ت��زام  الرحلة  موا�شلة  ثم  ومن  الراحة 
املقررة داخل اأرا�شي اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 

اأثناء رحلة الذهاب.

دوريات تثقيف مرورية لتوعية �سائقي حملت �حلج يف �ملنطقة �لغربية 

�سلطان �لقا�سمي يد�سن منظومة �ملوؤمتر�ت �ملتلفزة �لذكية بجامعة �ل�سارقة

تهدف اإىل دقة الت�سخي�ش وتقدمي اخلدمات املنا�سبة لكل حالة 

��ستخد�م �أحدث �لختبار�ت �لعاملية لت�سخي�س حالت �لتوحد لكافة �لأعمار و�مل�ستويات �لعقلية

خدمات �ملز�رعني يطلق �سوقني للأ�ساحي يف بني يا�س و�لهري لل�سنة �لر�بعة على �لتو�يل 

•• ال�صارقة - وام:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  د�شن 
ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
ال�شارقة رئي�س  املجل�س الأعلى حاكم 
مببنى  ام�س  �شباح  ال�شارقة  جامعة 
اجلامعة منظومة  الطالب يف  كليات 
املوؤمترات املتلفزة الذكية التي تربط 
الطالب  ب�شقيها  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
وال��ط��ال��ب��ات م���ع ف��رع��ي��ه��ا يف ك���ل من 

خورفكان وكلباء. 
وك������ان ����ش���م���وه ق����د ���ش��ه��د ج���ان���ب���ا من 
ال��درو���س وامل��ح��ا���ش��رات امل��ق��دم��ة عرب 
ك��ان��ت القاعة  امل��ن��ظ��وم��ة ح��ي��ث  ه���ذه 
ق����اع����ة مبنى  م�����ن  ب����ك����ل  م���رت���ب���ط���ة 
كل  يف  والقاعات  بال�شارقة  الطالبات 
وا�شتمع  وكلباء  خورفكان  فرعي  من 
تعريفي  ل�����ش��رح  واحل�������ش���ور  ���ش��م��وه 
املهدي  حم��م��د  ح�شني  ال��دك��ت��ور  م��ن 
امل�شاندة  الأكادميية  اخلدمات  عميد 
مكونات  ح���ول  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  يف 
الذكية  املتلفزة  امل��وؤمت��رات  منظومة 
واآلية  واأه��داف��ه��ا  ال�شارقة  جامعة  يف 
املنظومة  ه���ذه  ب���ان  مو�شحا  عملها 
درا�شية  ق����اع����ات  اأرب�������ع  م����ن  ت���ت���ك���ون 
مرتبطة ببع�شها البع�س عن طريق 

�شبكة الإنرتنت وت�شمل قاعة للطالب 
ل��ل��ط��ال��ب��ات مب��ق��ر اجلامعة  واأخ�����رى 
اجلامعة  ب��ف��رع  وق���اع���ة  ال�����ش��ارق��ة  يف 
اجلامعة  ف��رع  يف  ومثلها  بخورفكان 
القاعات  ه��ذه  رب��ط  ومي��ك��ن  كلباء  يف 
ببع�س ثنائيا اأو كلها مع بع�س بحيث 
ن�شاط  اأي  اأو  امل��ح��ا���ش��رات  ن��ق��ل  ي��ت��م 
ت��ف��اع��ل��ي اأو ع��ل��م��ي اآخ����ر م���ن اإح����دى 
معها  والتفاعل  وم�شاهدتها  القاعات 
م��ن ق��ب��ل ال��ق��اع��ات ال��ث��الث��ة الأخ���رى 
ذات  رقمية  تقنيات  با�شتخدام  وذل��ك 
كفاءة تقنية عالية من حيث ال�شوت 

وال�شورة.
ق��ائ��ال  تتميز هذه  امل��ه��دي  واأ����ش���اف 
امل��ن��ظ��وم��ة ال���ت���ي ي�����ش��ت��م��ل ك���ل مقعد 
درا����ش���ي ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ح�����ش��ا���س �شوتي 
يجتذب اإليه الكامريا عند التقاط اأي 
�شوت ي�شدر عن من يجل�س على هذا 
وتتميز  معه  للتفاعل  وذلك  الكر�شي 
و�شائط  وت����ن����وع  ال���ع���ال���ي���ة  ب����اجل����ودة 
التقنية  وق���درت���ه���ا  ف��ي��ه��ا  ال���ع���ر����س 
وحتقيق  التفاعل  على  ج��دا  العالية 
اأن  وميكنها  التفاعلية  م��ع��اي��ري  اأدق 
اأحداث  م��ن  �شجلته  م��ا  بكل  حتتفظ 
جرت يف القاعة و/الر�شفة/ وميكنها 
التوا�شل  م���ن  ���ش��ور  اأو����ش���ع  حت��ق��ي��ق 

وتتميز  ال�شبكة  ط��ري��ق  ع��ن  واأدق���ه���ا 
اأ�شا�شا ب�شهولة ا�شتخدامها .

مييزها  م����ا  اأه������م  ان  امل����ه����دي  واأك�������د 
املحا�شرات  م�������ش���اه���دة  مي���ك���ن  اأن������ه 
اأي  التي حتدث فيها من  والفعاليات 
هذه  ون�شر  ومتابعة  ال��ع��امل  يف  مكان 
التوا�شل  �شفحات  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الجتماعي.
ال�شارقة  اأه����داف ج��ام��ع��ة  اأه���م  وب���ني 
يف  تقع  وال��ت��ي  املنظومة  ه��ذه  باإن�شاء 
جوهرها �شمن ال�شرتاتيجية العامة 
وهي  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل  اجل���ام���ع���ة  ل��ن��ق��ل 
للمحا�شرات  درا���ش��ي��ة  ق��اع��ات  ت��وف��ري 
امل�������ش���رتك���ة ب����ني ف������روع اجل���ام���ع���ة يف 
/بكالوريو�س  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��درا���ش��ات 
و درا�����ش����ات ع��ل��ي��ا/ وا����ش���ت���خ���دام هذه 
التعلم عن بعد من  القاعات يف نظام 
خ����الل ب���ث امل���ح���ا����ش���رات ع���ن طريق 
���ش��ب��ك��ة امل��ع��ل��وم��ات وع��ق��د امل���وؤمت���رات 
ب�شورة  املتلفزة  العامة  واملحا�شرات 
مقابالت  حتقيق  وميكنها  م�شرتكة 
..م�شريا  وع��امل��ي��ا  حم��ل��ي��ا  ال��ت��وظ��ي��ف 
موؤخرا  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ج���رى  اأن���ه  اإىل 
ملر�شحني  امل��ق��اب��الت  بع�س  اإج���راء  يف 
كفاءة  واثبتت  اجلامعة  يف  لوظائف 
عالية كما ميكن ا�شتخدامها لتحقيق 

العاملية  اجل���ام���ع���ات  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل 
امل�شرتكة  التعاون  اتفاقيات  لتفعيل 
ون��ق��ل حم��ا���ش��رات وف��ع��ال��ي��ات علمية 
ار�شفة  ع��ن  ف�شال  للجامعة  ع��امل��ي��ة 

املحا�شرات والفعاليات واإعادة بثها.
وملوؤ�ش�شات  للجامعة  ميكن  اأن��ه  واأك��د 
ال�شتفادة  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  ودوائ�����ر 
ال���ذك���ي���ة بعقد  ال���ق���اع���ات  م����ن ه�����ذه 
ومقابالت  خاللها  م��ن  اجتماعاتها 
امل���وظ���ف���ني واأن�����ش��ط��ت��ه��ا وغ����ري ذلك 
باأن  ال���ق���ول  اإىل  وان��ت��ه��ى   .. ال��ك��ث��ري 
م�شاقات  اأرب����ع����ة  اأدرج�������ت  اجل���ام���ع���ة 
اجلاري  الأك��ادمي��ي  اخل��ري��ف  لف�شل 
املنظومة  ه����ذه  خ����الل  م���ن  ل��ت��در���س 
والت�شال  وال���ق���ان���ون  ال�����ش��ري��ع��ة  يف 

بالإ�شافة اإىل الدرا�شات العليا.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ام  ذل��ك  بعد 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
بالتوا�شل عرب هذه املنظومة الذكية 
ابنائه الطلبة يف مبنى الطالبات  مع 
وفرعي اجلامعة يف خورفكان وكلباء 
بالطلبة  بالرتحيب  حديثه  م�شتهال 
واحل�����ش��ور .. وق���ال ���ش��م��وه  ان��ه ليوم 
عرب  ب��ك��م  نلتقي  ان  وم���ب���ارك  �شعيد 
ال����ذي �شيتيح  ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د  ه���ذا 
ت��ط��ورا �شريعا يف  ال�����ش��ارق��ة  جل��ام��ع��ة 

كثري من الأم��ور التي كانت امل�شافات 
واليوم  حتقيقها..  دون  ح��ائ��ال  تقف 
فاإن  املنظومة  ه��ذه  ا�شتخدام  و���ش��ط 
وعدم  الم��اك��ن  بع�س  الطلبة يف  قلة 
قليل  ب��ع��دد  ال��درا���ش��ة  اإق��ام��ة  اإمكانية 
لهم  ال���ش��ات��ذة  وت��وف��ري  الطلبة  م��ن 
لن يكون عائقا اأمام حتقيق رغباتهم 
اإل���ي���ه وكما  ب���درا����ش���ة م���ا ي��ت��ط��ل��ع��ون 
يكون  ال���ش��ات��ذة  ان��ت��ق��اء  ف��ان  تعلمون 
ب��د من  ف��ال  ه���ذه اجل��ام��ع��ة  مل�شلحة 
ال��رتي��ث يف اخ��ت��ي��ار ه��ذا ال��ع��دد الذي 
هذه  يف  ل��ل��ق��ب��ول  ن��وظ��ف��ه  ان  ن���ري���د 

اجلامعة .
واخ��ت��ت��م ���ش��م��وه ق��ائ��ال  ن��ح��ن �شعداء 
ك��ذل��ك ب���اأن ن��رى ال��ف��رع يف خورفكان 
والفرع يف كلباء قد ارتبطوا مبا�شرة 
باجلامعة وهذه الفرع مثلما تعلمون 
تتطور �شريعا لي�س يف مبانيها فح�شب 
وامنا كذلك يف جمالت الدرا�شة فيها 
ث���م ت��ك��رم ���ش��م��وه ب��ف��ت��ح امل���ج���ال اأم���ام 
املرتبطة  ال��ق��اع��ات  جميع  يف  الطلبة 
اأ�شئلتهم  ل��ط��رح  ال��ذك��ي��ة  ب��امل��ن��ظ��وم��ة 
وا����ش���ت���ف�������ش���ارات���ه���م ال����ت����ي مت���ح���ورت 
عدد  تفعيل  م��و���ش��وع  ح���ول  جمملها 
والنظر  الدرا�شية  التخ�ش�شات  م��ن 
واقامة  امل�����ش��اق��ات  ط���رح  م��واع��ي��د  يف 

ع��دد م��ن امل��راف��ق اخل��دم��ي��ة اخلا�شة 
بالأن�شطة الال �شفية.

ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأك��د 
ب�����اأن اجل���ام���ع���ة ت��ع��م��ل ج���اه���دة على 
تنفيذ جملة من امل�شاريع التي تخدم 
الطلبة واملعلمني يف اآن واحد كاملرافق 
وقاعات  وال����ش���رتاح���ات  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
مم��ار���ش��ة ال��ه��واي��ات والأن�����ش��ط��ة الال 
املعلمني �شمن  �شفية ومبنى لإقامة 
�شور احلرم اجلامعي يف فرع خورفكان 
حتى يت�شنى لهم الذهاب والعودة من 

كما  التكاليف..  باقل  اجلامعة  واإىل 
اأم��ور يجب  اأن هناك  ا�شار �شموه اىل 
فيها  للبت  اجلامعة  ادارة  مع  نظرها 

واتخاذ القرارات املنا�شبة حولها.
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  راف��ق 
يف تد�شينه ملنظومة املوؤمترات املتلفزة 
ال��ذك��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ك��ل من 
�شالريت�س  اإيوخينيو  خو�شيه  �شعادة 
اململكة  �شفري  فالديراما  فرينانديث 
والدكتور  ال���دول���ة  ل���دى  ال���ش��ب��ان��ي��ة 
�شاحب  م�شت�شار  احلميد  عبد  عمرو 

ل�شوؤون  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  ال�������ش���م���و 
الدكتور  والأ����ش���ت���اذ  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ح���م���ي���د جم�������ول ال���ن���ع���ي���م���ي م���دي���ر 
بيدرو  والربوف�شور  ال�شارقة  جامعة 
ف��اري��ا���س ن��ائ��ب م��دي��ر ج��ام��ع��ة ملقا 
الدولية  والعالقات  الت�شال  ل�شوؤون 
نائب  احل��اج  وال��دك��ت��ور �شالح طاهر 
املجتمع  ل�������ش���وؤون  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر 
وماجد اجلروان نائب مدير اجلامعة 
ل�شوؤون العالقات العامة ووفد جامعة 

ملقا ال�شبانية.

•• دبي- حم�صن را�صد

الجتماعية،  ال�����ش��وؤون  وزارة  اأعلنت 
اختبارات  اأح��دث  على  احل�شول  عن 
موؤ�ش�شة  م���ن  ال���ت���وح���د  ت�����ش��خ��ي�����س 
اخل�����دم�����ات ال��ن��ف�����ش��ي��ة ال���غ���رب���ي���ة يف 
الوليات املتحدة الأمريكية، والتي مت 
التوحد  ا�شتخدامها مع طلبة  البدء 
يف  امل�شجلني  والقدامى  امل�شتجدين، 
مراكز املعاقني احلكومية الحتادية 
ال��ت��اب��ع��ة ل���ل���وزارة وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 5 

مراكز على م�شتوى الدولة. 
وتهدف هذه الختبارات اإىل الو�شول 
التوحد  ح���الت  ت�شخي�س  دق���ة  اإىل 
وال���ش��ط��راب��ات الإمن��ائ��ي��ة الأخ���رى، 
وم�����ن ث����م ت�����ش��ن��ي��ف ه�����ذه احل�����الت 
وحت�����دي�����د اح���ت���ي���اج���ات���ه���ا وت���ق���دمي 
على  ح��ال��ة  ل��ك��ل  املنا�شبة  اخل��دم��ات 
حدة، الأم��ر الذي ي�شاعد يف تطوير 
لأطفال  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  ج����ودة 
التوحد وتوفري برامج تاأهيلية لهم. 
�شليمان مدير  وقالت وفاء حمد بن 
بوزارة  املعاقني،  وتاأهيل  رعاية  اإدارة 

ال�شوؤون الجتماعية، يف ت�شريح لها، 
ت�شم  باأنها  تتميز  الخ��ت��ب��ارات  ه��ذه 
ل��ل��ت��ق��ي��ي��م، وتركز  م�����ش��ادر م��ت��ن��وع��ة 
تتعلق  رئ��ي�����ش��ي��ة  جم������الت   3 ع���ل���ى 
اللفظي  وغ���ري  اللفظي  ب��ال��ت��وا���ش��ل 
لطفل التوحد، واجلانب الجتماعي 
وال��ت��ف��اع��ل م���ع امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ي��ط به 
مثل الأ�شرة والإقران، بالإ�شافة اإىل 

ال�شلوكيات النمطية واللعب«. 
الختبارات  ه���ذه  ت�����ش��م  واأ����ش���اف���ت: 
توجه  اأ�شئلة  ه��ي:  رئي�شية،  اأن��واع   3
لويل الآمر، واأخرى ملقدمي الرعاية 
تتعلق  وال���ث���ال���ث���ة  ال���ت���وح���د،  ل��ط��ف��ل 
ن��ف�����ش��ه، ح��ي��ث ي��ت��م مقابلة  ب��ال��ط��ف��ل 
التقييمية  املالحظات  واخ��ذ  الطفل 
املبا�شرة ل�شلوكه وقيا�س قدراته على 

التوا�شل«.
اأن هذه الختبارات  �شليمان،  وذكرت 
وامل�شتويات  الأع����م����ار  ك��اف��ة  ت��غ��ط��ي 
م�شرية  ال��ت��وح��د،  لأط���ف���ال  العقلية 
�شتجرى  الخ���ت���ب���ارات  ه���ذه  اأن  اإىل 
امل��ت��ق��دم��ني للح�شول  امل��ع��اق��ني  ع��ل��ى 
التوحد،  ف��ئ��ة  م���ع���اق  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى 

الطالب  على  فعليا  اأج��ري��ت  اأن  بعد 
املعاقني  مراكز  يف  حديثا  امل�شجلني 
القدامى  والطالب  للوزارة،  التابعة 

بهذه املراكز.
الختبارات  ه���ذه  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
يف  املوؤ�ش�شات  اأف�شل  حاليا  تطبقها 
وتقنني  اإن��ت��اج  على  القائمة  ال��ع��امل 
بالتوحد،  اخلا�شة  الختبارات  ه��ذه 
البيئة  اإىل  اإح���������ش����اره����ا  مت  وق������د 
الأخ�شائيات  وت���دري���ب  الإم���ارات���ي���ة 
ال��ن��ف�����ش��ي��ات ع��ل��ي��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
اأهمية  �شليمان،  واأك���دت  ممار�شتها. 
ال����و�����ش����ول  الخ������ت������ب������ارات يف  ه�������ذه 
التوحد،  لأط��ف��ال  دق��ي��ق  لت�شخي�س 
الت�شخي�س  عملية  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ح��ي��ث 
املعاق  ال�شخ�س  اأهلية  م��دى  يتقرر 
والتي  ي�شتحقها،  ال��ت��ي  ل��ل��خ��دم��ات 
ت�����ش��م��ن��ه��ا ل���ه ال���ق���وان���ني الحت���ادي���ة 
اأهمها  وم����ن  ال����دول����ة،  يف  وامل��ح��ل��ي��ة 
20 ل�شنة  رق���م  ال��ق��ان��ون الحت����ادي 

2006 يف �شاأن حقوق املعاقني. 
وتاأهيل  رع���اي���ة  م���دي���رة  واأو����ش���ح���ت 
املعاقني بوزارة ال�شوؤون الجتماعية، 

ال��ت��وح��د هي  ت�����ش��خ��ي�����س  ع��م��ل��ي��ة  اأن 
من  جمموعة  ب��ني  متكاملة  عملية 
املخت�شني، والتي ينبغي عدم الت�شرع 
للطفل  الكايف  الوقت  واإت��اح��ة  فيها، 
وا�شتخدام  ق����درات����ه  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري 
ع���دة و���ش��ائ��ل جل��م��ع امل��ع��ل��وم��ات من 
واملالحظة  املقننة  الختبارات  بينها 
الطبية  وال����ت����ق����اري����ر  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 

والجتماعية واللغوية ال�شابقة.
ا�شطراب  اأن  ���ش��ل��ي��م��ان،  واأف���������ادت 
ال�شطرابات  ب��ني  م��ن  ه��و  ال��ت��وح��د 
الإمن��ائ��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل دق���ة يف 
ن���ظ���راً لوجود  ال��ت�����ش��خ��ي�����س،  ع��م��ل��ي��ة 
ت�����ش��اب��ه ب���ني ه���ذا ال����ش���ط���راب وبني 
ا�شطرابات اإمنائية اأخرى قد ي�شاب 
الت�شخي�س  بها الأطفال، لذلك فاإن 
الدقيق للحالة يتطلب مهارة عالية 
احلالة  مقابلة  عند  الفاح�س  ل��دى 
ومالحظتها، ومقابلة القائمني على 
رعاية الطفل ومقدمي اخلدمات له، 
والو�شائل  الأدوات  توفر  عن  ناهيك 
من  وال��ت��ي  للت�شخي�س  ال�����ش��روري��ة 
املقننة  والختبارات  املقايي�س  اأهمها 

على هوؤلء الأطفال يف العامل. 
انه مت تنظيم  اإىل  �شليمان،  واأ���ش��ارت 
التدريبية  ال���ربام���ج  م��ن  جم��م��وع��ة 
العاملة  الكوادر  التي تهدف لتمكني 
التقييم  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ال��ت��وح��د  م���ع 
وال��ت�����ش��خ��ي�����س ال��دق��ي��ق��ة وف����ق هذا 
ال��ت��ن��وع اجل���دي���د م���ن الخ���ت���ب���ارات، 
 21 ت����دري����ب  مت  ان�����ه  اإىل  م���ن���وه���ة 
املعاقني  مراكز  يف  نف�شية  اأخ�شائية 
التابعة للوزارة على هذه الختبارات 
والتقييم  ال��ت�����ش��خ��ي�����س  وع���م���ل���ي���ات 

لطلبة التوحد. 
اأو�����ش����ح روح�����ي عبدات  م���ن ج��ان��ب��ه 
الرتبوي  ال��ن��ف�����ش��ي  الخ��ت�����ش��ا���ش��ي 
وال�����ق�����ائ�����م ع����ل����ى ه�������ذه ال����ربن����ام����ج 
التدريبية، اأنه مت النتهاء من ثالث 
بت�شخي�س  مرتبطة  تدريبية  دورات 
اأح���د هذه  ال��ت��وح��د،  ح���الت  وتقييم 
الثانية  بالطبعة  مرتبط  ال����دورات 
لفئة  ال��ط��ويل  ال��ت��وح��د  م��ن مقيا�س 
وفئة  التقليدي،  التوحد  ا�شطراب 
اأخ�����رى م���ن ال��ت��وح��د وال���ت���ي ت�شمل 

الأطفال ذوي الأداء املرتفع.

ف��ي��م��ا ُخ�����ش�����ش��ت ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة يف 
اأمور  لأول��ي��اء  الت�شخي�شية  املقابلة 
اأطفال التوحد والتي يتم بناء عليها 
املتعلقة  وال��ب��ي��ان��ات  امل��ع��ل��وم��ات  جمع 
النمائي  وت��ط��وره  و�شلوكه  بالطفل 
عملية  اإىل  يقود  والج��ت��م��اع��ي، مم��ا 
فريق  بالتعاون مع  دقيقة  ت�شخي�س 

العمل متعدد التخ�ش�شات. 
واأ�شار عبيدات، اإىل اأن هذه الدورات 

اختتمت  بع�شاً،  بع�شها  تكمل  التي 
لالأخ�شائيات  اآخر  تدريبي  بربنامج 
املعاقني  تاأهيل  مراكز  يف  النف�شيات 
حول املالحظة الت�شخي�شية لأطفال 
جمع  يف  ت���ف���ي���د  وال�����ت�����ي  ال����ت����وح����د، 
م��ع��ل��وم��ات ع���ن ح��ال��ة ال��ط��ف��ل وفقاً 
تعري�شه  بعد  امل��ب��ا���ش��رة  للمالحظة 
ملجموعة من املواقف واخلربات التي 
اأو  ا�شتجابات اجتماعية  تتطلب منه 

�شلوكية اأو توا�شلية مبا�شرة. 
ب���ذل���ك تكتمل  ان����ه  واأك�����د ع���ب���ي���دات، 
التوحد  اأط����ف����ال  ت�����ش��خ��ي�����س  دائ������رة 
وو����ش���ائ���ل  اأدوات  ع������دة  ع���ل���ى  ب����ن����اء 
املقايي�س  كل من  ت�شمل  ت�شخي�شية، 
للطفل  وامل���ق���اب���الت  والخ����ت����ب����ارات، 
ال��رع��اي��ة له،  اأم����ره وم��ق��دم��ي  وويل 
املبا�شرة وغري  املالحظة  اإىل  اإ�شافة 
املبا�شرة للحالة، مما ي�شاهم يف دقة 

•• اأبوظبي -وام:

�شوقا  باأبوظبي  امل��زارع��ني  خدمات  مركز  افتتح 
الرئي�شي  امل�شلخ  بجانب  املحلية  الأ�شاحي  لبيع 
يف بني يا�س يف اأبوظبي وذلك لل�شنة الرابعة على 
ب�شكل موؤقت حتى  ال�شوق  ي�شتمر  التوايل حيث 

ثاين اأيام عيد الأ�شحى املبارك.
املوؤقتة  ال�������ش���وق  امل���رك���ز لف���ت���ت���اح  ي�����ش��ت��ع��د  ك��م��ا 
يوم  ال��ع��ني  ال��ه��ري مب��دي��ن��ة  ال��ث��ان��ي��ة يف منطقة 
25 من ال�شهر اجل��اري وذل��ك لإتاحة الفر�شة 
وامل�شتهلكني  احل����الل  م���الك  م��ن  ل��ل��م��واط��ن��ني 
املحلية خالل فرتة عيد  الأ�شاحي  لبيع و�شراء 

الأ�شحى املبارك.

واأ���ش��ب��ح ���ش��وق��ا ب��ن��ي ي��ا���س وال��ه��ري ن��اف��ذة مهمة 
املواطنني  املا�شية من  لأ�شحاب احلالل ومربي 
ل��ب��ي��ع م���ا ل��دي��ه��م م���ن خ�����راف وم���اع���ز واأغ���ن���ام 
خالل  الأ�شاحي  ب�شراء  الراغبني  للم�شتهلكني 
فرتة عيد الأ�شحى املبارك حيث تتوفر حظائر 
لأع�شاء املركز وغري الأع�شاء من مربي املوا�شي 

مقابل ر�شوم رمزية يتم دفعها يف مكان ال�شوق.
وقال نا�شر اجلنيبي رئي�س قطاع ال�شوؤون املالية 
ان املركز يحر�س - يف اإطار �شعيه الدائم لتحقيق 
تربية  ودع��م  للمواطنني  الفائدة  اأك��رب قدر من 
املوا�شي وفتح اآفاق ت�شويقية للمواطنني من غري 
التجار - على اإقامة �شوق موقتة لبيع الأ�شاحي 
املبارك ..م�شريا اىل ان  مبنا�شبة عيد الأ�شحى 

توفري  هو  امل�شاحة  ه��ذه  تخ�شي�س  من  الهدف 
منطقة ت�شويق للمنتجات احليوانية املحلية دون 
احلاجة لو�شيط بني مربي املوا�شي وامل�شتهلكني 
وذلك لدعم مربي الرثوة احليوانية يف الإمارة 
منتجاتهم  لت�شويق  اأم��ام��ه��م  الفر�شة  واإت��اح��ة 
�شيتواجدون  الذين  امل�شتهلكني  من  عدد  لأك��رب 
خالل هذه املنا�شبة يف امل�شلخ الرئي�شي يف اإمارة 

اأبوظبي وكذلك تعزيز تناق�شية املنتج املحلي.
واأ����ش���ار اإىل ���ش��رورة اغ��ت��ن��ام ه���ذه ال��ف��ر���ش��ة من 
املوا�شي من  بيع  اأن  قبل مربي احليوانات حيث 
اأف�����ش��ل ل�شيما  ع��ائ��دا  لهم  ي��وؤم��ن  و�شيط  غ��ري 
ب�شكل  يتزايد  واملاعز  اخل��راف  على  الطلب  واأن 
كبري خالل هذه الفرتة من ال�شنة احتفال بعيد 

الأ�شحى وتلبية لل�شعائر الإ�شالمية الكرمية.
ل��ل��راغ��ب��ني يف  ب���اب الت�شجيل  ان���ه مت ف��ت��ح  وق���ال 
حجز  ال��واح��د  للمزارع  يتاح  حيث  حاللهم  بيع 
اإىل  اأق�شى تت�شع الواحدة منها  حظريتني بحد 
ما بني 10 و15 راأ�س اأغنام اأو ماعز حيث يتم 
التخ�شي�س وفقا لأ�شبقية احلجز ومقابل ر�شوم 

رمزية.
واأو���ش��ح ان ال��ن��ج��اح ال���ذي حققه ال�����ش��وق خالل 
الأع������وام ال��ث��الث��ة امل��ا���ش��ي��ة ي�����ش��ج��ع ع��ل��ى تكرار 
التجربة هذا العام والأعوام املقبلة حيث اأن هذه 
امل�شاحة تقدم خدمة مزدوجة للمزارع وامل�شتهلك 

على حد �شواء.
ال�شالمة  اإج����������راءات  ك����ل  امل����واق����ع  يف  وت���ت���وف���ر 

على  تي�شريا  وذلك  باحليوان  الرفق  ومتطلبات 
اجلمهور عملية �شراء الأ�شاحي وذبحها فوجود 
واجلهد  ال��وق��ت  �شيوفر  امل�شلخ  بجانب  املوا�شي 
م���ن ج��ان��ب جودة  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
امل�شلخ  يف  املقدمة  واخلدمات  املعرو�شة  املوا�شي 
املبا�شرة  اجل��ه��از  ف��رق  مل��راق��ب��ة  �شتخ�شع  وال��ت��ي 

خالل تلك الفرتة.
املنتج  ت�شجيع  اإىل  امل�شتهلكني  اجلنيبي  ودع���ا 
العالية  بجودته  يتميز  ال��ذي  املحلي  احل��ي��واين 
اأبوظبي  ج��ه��از  م��ن  ل��رق��اب��ة  يخ�شع  اأن����ه  ح��ي��ث 
للرقابة الغذائية على مدار فرتة تربيته كما اأنه 
يتغذى على اأف�شل اأنواع الأعالف التي تتما�شى 
مع املعايري العاملية ف�شال عن و�شوله للم�شتهلك 

مبا�شرة دون تعر�شه لعمليات ال�شحن التي تنهك 
احليوانات وتقلل من جودتها.

ووجه اجلنيبي ال�شكر لبلدية اأبوظبي لتعاونهم 
م��ن خ���الل ت��وف��ري ه���ذه امل�����ش��اح��ة مل��رب��ي الرثوة 
خالل  منها  لال�شتفادة  وامل�شتهلكني  احليوانية 
فرتة عيد الأ�شحى املبارك كما عرب عن امتنانه 
التنمية القت�شادية  دائرة  به  الذي تقوم  للدور 
البيع  وت�شهيل  ال�شوق  لإجن��اح  اأبوظبي  و�شرطة 
تتواجد  اإذ  وامل�شتهلكني  املزارعني  على  وال�شراء 
دوريات من دائرة التنمية القت�شادية و البلدية 
با�شتمرار  الغذائية  الرقابة  جهاز  و  ال�شرطة  و 
جناح  و�شمان  الع�شوائي  البيع  ملنع  املنطقة  يف 

ال�شوق وحتقيق اأهدافه. 

•• ال�صارقة-وام:

بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
رئي�س جامعة ال�شارقة �شباح ام�س مبكتب �شموه يف 
بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  الرئي�س  اجلامعة  مبنى 

جامعتي ال�شارقة و ملقا ال�شبانية.
للمزايا  اجلامعتني  من  اإدراك���ا  املذكرة  توقيع  ياأتي 
التي جتنياها من اإقامة عالقات تعاون فيما بينهما 
وتهدف اإىل اإن�شاء عالقات تعاون اأكادميي وتعليمي 
وت��ط��وي��ر تفاهم م��ت��ب��ادل ب��ني ال��ط��رف��ني. وم��ن بني 
ك��ل من  ي��واف��ق  اأن  امل��ذك��رة  ال��ت��ي ت�شمنتها  ال��ب��ن��ود 
الطرفني على تطوير الأن�شطة التعاونية يف املجالت 

الأكادميية ذات الهتمام امل�شرتك على اأ�شا�س امل�شاواة 
والباحثني  الأك��ادمي��ي��ني  ك��ت��ب��ادل  ب��امل��ث��ل  وامل��ع��ام��ل��ة 
البكالوريو�س  طلبة  وت��ب��ادل  الإداري����ني  وامل��وظ��ف��ني 
تعاونية  بحثية  م�شاريع  واإج���راء  العليا  والدرا�شات 
اأطروحات  واإ�شراف م�شرتك على  واأن�شطة تدريبية 
وتبادل  م�شرتكة  درا�شية  مناهج  واإن�شاء  الدكتوراه 
املعلومات  الأكادميية وغريها من  وامل��واد  املن�شورات 
وتنظيم  ث���ق���ايف  ط���اب���ع  ذات  م�����ش��رتك��ة  وم�������ش���اري���ع 
م����وؤمت����رات دول���ي���ة وور������س ع��م��ل وح��ل��ق��ات نقا�شية 
ذات  التعاون  اأ�شكال  اأخ��رى من  اأ�شكال  اأي��ة  وتطوير 
التفاقية  بهذه  العمل  وي�شري  امل�شرتكة.  امل�شلحة 
مدة خم�س �شنوات وجتدد تلقائيا ما مل يخطر اأحد 
الطرفني الآخر باإنهائها. ووقع التفاقية من جانب 

ال�����ش��ارق��ة الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور حميد جمول  ج��ام��ع��ة 
اجلانب  مثل  بينما  ال�شارقة  جامعة  مدير  النعيمي 
مدير  نائب  فاريا�س  ب��ي��درو  الربوف�شور  الأ���ش��ب��اين 
الدولية.  والعالقات  الت�شال  ل�شوؤون  ملقا  جامعة 
ال�شمو  �شاحب  ج��ان��ب  اإىل  التفاقية  توقيع  �شهد 
اإيوخينيو  ���ش��ع��ادة خو�شيه  م��ن  ك��ل  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
اململكة  �شفري  ف��ال��دي��رام��ا  ف��رين��ان��دي��ث  �شالريت�س 
ال�شبانية لدى الدولة والدكتور عمرو عبد احلميد 
ل�شوؤون  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
نائب  احلاج  طاهر  �شالح  والدكتور  العايل  التعليم 
اجلروان  وم��اج��د  املجتمع  ل�����ش��وؤون  اجلامعة  م��دي��ر 
نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون العالقات العامة ووفد 

جامعة ملقا ال�شبانية. 

حاكم �ل�سارقة ي�سهد توقيع مذكرة تفاهم بني جامعتي �ل�سارقة وملقا �ل�سبانية
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العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :1153/     
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ نا�شر علي عبيد بن نايع القايدي المارات اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغ )51%( يف الرخ�شة/ ق�شر �شهرزاد للهواتف املتحركة ذ م م 
ترخي�س 29931 وذلك لل�شيد/حممد �شاه جهان حممد ابو من�شور بنغالدي�س اجلن�شية تعديالت 
اخرى: مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل 
خدمات -مت تعديل ال�شم التجاري من: ال�شم ال�شابق : ق�شر �شهرزاد للهواتف املتحركة ذ م م 
ال�شم احلايل/ق�شر �شهرزاد للهواتف املتحركة.  وعمال بن�س املادة )14( فقره )5(  من احكام 
القانون الحت��ادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
املذكور لتباع الجراءات  العدل  الكاتب  لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة           

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :1154/     

الدرمكي  عبداهلل  يو�شف  عبداهلل  احمد  ال�شيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
اماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغ يف الرخ�شة/ 
عبيد  لل�شيد/  وذل��ك   615962 جت��اري  رخي�س  ال�شيارات  ل�شيانة  الهامي  ور�شه 
هالل مراد عبداهلل رحمه اماراتي اجلن�شية.  وعمال بن�س املادة )14( فقره )5(  
من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الج��راء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة           

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :1152/     

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبداهلل مو�شى يو�شف ال مندو�س البلو�شي- اماراتي 
اجلن�شية يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�شته البالغة51% ح�شة اىل ال�شيد/�شجيد بوتالت 
كونهي مو�شى تازهي بيديكايل- هندي اجلن�شية يف الرخ�شة: ملحمة عبداهلل ال مندو�س 
ذ م م ترخي�س رقم )556383( حيث مت تنازل الطرف الول ودخوله وكيل خدمات عليها  
بوكيل  فردية  موؤ�ش�شة  اىل  حم��دودة  م�شئولية  ذات  �شركة  من  القانوين  ال�شكل  وتغيري 
خدمات.   وعمال بن�س املادة )14( فقره )5(  من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
2013 يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق 
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة           

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2014/706     

عبدالكرمي  �شيد  �شميم  حم��م��د  �شيد  ال�����ش��ي��د/  ب���ان  للجميع  م��ع��ل��وم��ا  ليكن   
باك�شتاين اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )%100( 
وذلك لل�شيد/ حممد قا�شم احمد هندي اجلن�شية يف ) مطعم ال�شماحة( رخ�شة 
رقم )519286(   وعمال لن�س املادة )14( فقره )5(  من القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا الع��الن للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
الكاتب  ذلك تقدمي طلب لدى مكتب  اعرتا�س حيال  اي  لديه  الع��الن فمن 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل بال�سارقة 
دار الق�ساء ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات - مكتب ال�سارقة

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
 مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/592 مدين جزئي           
اىل املدعى عليه / 1 -عارف تقوى حاجي طالب  جمهول  حمل القامة مبا 
ان املدعي /�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة �س م ع وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
مببلغ وقدره )8.115.48 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  املدعى عليه  وال��زام  التام  ال�شداد  الدعوى وحتى 
 8:30 ال�شاعة   2014/10/13 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة. 
�س بالقاعة  ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/452 تنفيذ عقاري
احل��رب��ي  جمهول حمل  ال�شليمي  برج�س  �شنت  ���ش��ده/1- عبداهلل  املنفذ  اىل 
ع��ب��داهلل �شالح احل��ق��ي��اين ومي��ث��ل��ه: حممد  التنفيذ/  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
عي�شى �شلطان ال�شويدي    نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2010/531 
عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ 2011/6/22 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك: 1- 
 %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )816190( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم 
من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2010/7/12 وحتى ال�شداد التام  وت�شليمه اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/708  ا�ستئناف عمايل    

 اىل امل�شتاأنف �شده/1- اجلزيرة للوحات العالنية ) �س ذ م  م(  جمهول 
ا�شتاأنف  افتاب احمد قد  افتاب  امل�شتاأنف /حممود  ان  حمل القامة مبا 
القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2013/2568 عمايل جزئي بتاريخ 
2014/4/6. وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2014/10/2 ال�شاعة 
او  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/3098   عمايل جزئي                              

اىل املحكوم عليه/1 -�شاين بنجاب لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة �س ذ م م  جمهول حمل 
الدعوى  يف   2014/8/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  �شينغ  ل�شالح/ جا�شفري  اع��اله  امل��ذك��ورة 
)37494درهم( )�شبعة وثالثون الفا واربعمائة اربعة وت�شعون درهما( وبتذكرة عودة اىل 
موطنه على الدرجة ال�شياحية مامل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعى عليها 
باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا 
ق�سم الق�سايا  العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/747   عقاري كلي                                

للعقارات-  الكامل  البيت  �شركة  م 2-  م  ذ  املحكوم عليهما/1 -جمموعة فورت�شن لال�شتثمار  اىل 
دبي جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/5/28 يف 
للعقارات  الكامل  البيت  �شركة  ادخال  اول بقبول  اندريا كولوو  املذكورة اعاله ل�شالح/  الدعوى 
خ�شما يف الدعوى �شكال ثانيا: يف مو�شوع الدعوى والدخال بف�شخ عقد البيع مو�شوع الدعوى 
املوؤرخ يف 28 يوليو 2008 وبالزام املدعى عليها واخل�شم املدخل بالت�شامم بان يوؤديا اىلاملدعيان 
مبلغ وقدره )753.000 درهم( �شبعمائة وثالثة وخم�شون الف درهم( وفوائد قانونية بواقع %9 
�شنويا من تاريخ تعديل الطلبات احلا�شل يف 2013/9/1 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعى عليها 
واخل�شم املدخل باملنا�شب من امل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا 
ق�سم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/238   جتاري جزئي                                  

اىل املحكوم عليه/1 -�شركة الهدى للمقاولت ذ م م   جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/7/14 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
ال�شيانة  املارد  ملوؤ�ش�شة  ال�شخ�شية وب�شفتها مالكة  فاطمة �شيف ماجد �شامل/ ب�شفتها 
املبانى �شابقا بالزام املدعى عليه بان توؤدي للمدعية مبلغ )17.199.88 درهم )�شبعة ع�شر 
 %9 بواقع  عنه  التاخريية  والفائدة  فل�شا(  وثمانون  درهما  وت�شعون  وت�شعة  ومائة  الف 
من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام والزمتها بامل�شاريف ومبلغ الف درهم 
يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا 
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
     اعالن مدعى عليها بورود التقرير بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2014/1795 مدين جزئي  
اىل املدعى عليها:مرمي جا�شمي زوجة �شعود النجار بني حماد- اماراتية اجلن�شية 
باعتبار ان املدعية: ديار للتطوير �س  م ع اأقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
املذكورة اعاله تطالبك فيها مببلغ وقدره  43.007.27 درهم   والفائدة القانونية 
12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى متام ال�شداد بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف 
الدعوى وعليه  يقت�شي  ايداع تقرير اخلربة يف ملف  املحاماة. وقد مت  واتعاب 
ح�شورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الثانية ( يف متام ال�شاعة الثامنة 
والن�شف من يوم 2014/10/13 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�شال  عدم  او  احل�شور  عن  تخلفك  حال  ويف  بيانات  من 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2014/9/18
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد 11214 بتاريخ 2014/9/23   

تنويه
بال�شارة اىل العالن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 11197 بتاريخ 2014/9/3 
بخ�شو�س الرخ�شة التجارية ) CN-1084116( بال�شم التجاري /بنيه للم�شاريع 
ذ م م  تنوه دائرة التنمية القت�شادية بانه ورد خطاأ يف العالن امل�شار اليه اعاله ومل 

تذكر التعديالت التالية: - 
حلول الدار العقارية �س م ع حمل �شركة �شروح العقارية �س م ع 

وذلك مبوجب القرار الوزاري رقم 318 ل�شنة 2013 يف �شاأن اعالن اندماج ال�شركتان.
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقو 

ق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر    

اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية رقم  951 ل�سنة 2014
اىل املحكوم عليه: علي ح�شن علي ح�شن ال علي

ا�شدرت بحقك يف  قد  البتدائية  الحتادية  ال�شارقة  بان حمكمة  لديك  ليكن معلوما 
العوى الق�شائية املقامة من املحكوم له/ حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي- بان يدفع 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�شافة  درهم(   3834900( وقدره  مبلغ 
لتنفيذ احلكم  تقدم بطلب  له قد  املحكوم  ان  ال�شداد. وحيث  2014/4/15 وحتى متام 
القرار خالل خم�شة ع�شر  اليه اعاله لذا يتوجب عليك تنفيذ  امل�شار  بالرقم  و�شجلت 
�شتتخذ  املحكمة  فان  ذلك  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�شر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما 

بحقك الجراءات القانونية لتنفيذ ح�شب ال�شول.
را�سد علي حمد
رئي�ص ق�سم التنفيذ مبحكمة ال�سارقة    

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  م  م  ذ  �س  البناء  للمقاولت  التل  عليه/�شفح  املدعي  اىل 
ل�شالح  املذكورة  الدعاوي  يف   2014/8/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��اأن 

املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

 والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن- عند تنفيذ احلكم- ملتحقا بخدمة 
رب عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعني من ن�شيبهم منها وامرت باملقا�شة 
يف اتعاب، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

اعبتارا من اليوم التايل ن�شر هذا العالن.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
2974/2014/13
2976/2014/13
2977/2014/13
2978/2014/13

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
ا�شكر علي موتو�شري علي

دولل دوتنا جوغي�س �شاندرا
امري ح�شني م�شتاق احمد

حممد عامل كول مياه

مبلغ املطالبة
24678 درهم  + تذكرة العودة
19703 درهم  + تذكرة العودة
24792 درهم  + تذكرة العودة
26645 درهم  + تذكرة العودة

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/72   بيع عقار مرهون
اذن بيع مال مرهون عبارة  عن �شقةرقم204 مبنى  الق�شية: طلب  مو�شوع  
ال��دي��ن وقدره  وب��ا���ش��ت��الم مبلغ  رق���م 1122  الر�����س  ب��ى 1- قطعة  ال��ب�����ش��رى- 
�شركة   ( امل�شرق  بنك  التنفيذ:  طالب  الع���الن:  طالب  دره��م(   2.182.905(
ايدفار�شن  كري�شتيان  ايدفارد  املنفذ �شده:  اعالنه  املطلوب  عامة(   م�شاهمة 
جمهول حمل القامة - مو�شوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم 
اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية- املنطقة: نخلة جمريا-رقم الر�س- 1122 
ا�شم املبنى: -AL BASHRI-B1 رقم املبنى: 1 رقم الوحدة 204- رقم الطابق 
 2.120.000( وق��دره  به  املطالب  للمبلغ  وف��اًء  106.34 مرت مربع  امل�شاحة   -2

درهم( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 2013/1163
 للقرار ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/464 ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �شده: �شيمون اندريو وايتنجتون جمهول حمل القامة
ال�شادر  العقارية  الوطنية  النفي�شي  التنفيذ/ جمموعة   حيث تقدمت طالبة 
ل�شاحبها احلكم يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالآتي: حكمت اللجنة 
ي����وؤدي للمدعية م��ب��ل��غ وقدره  ب���ان  ب���ال���زام امل��دع��ى ع��ل��ي��ه  مب��ث��اب��ة احل�����ش��وري 
60.000 درهم قيمة متاأخرات بدل اليجار عن الفرتة من 2013/5/25 وحتى 
2013/8/25 وامل�شروفات ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. لذلك 
تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خالل  احلكم  هنا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم 
اتخاذ  يتم  �شوف  املبينة  املهلة  خ��الل  التنفيذ  عن  امتناعكم  ح��ال  ويف  الن�شر 

الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الأحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/455 مدين جزئي           
ذ  �س  الفخمة  بال�شيارات  الركاب  لنقل  �شوابي  -�شكاي   1  / عليه  املدعى  اىل 
�شاروار  يا�شر  ب��الل  املدعي /حممد  ان  القامة مبا  دب��ي جمهول حمل   - م  م 
مببلغ  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  علي 
وقدره )35800 درهم( والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2014/9/24 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة  ch2.D.17 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا املدنية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/4015 عمايل جزئي           

اىل امل��دع��ى عليه / 1 -ت��ام��ريات للمقاولت ���س ذم م    جم��ه��ول  حمل 
القامة مبا ان املدعي /زين العابدين عبداملتني قد اقام عليك الدعوى 
 ) دره���م   32945( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
 2014/10/12 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2014/183865(
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/983  ا�ستئناف جتاري    
2- فريدة  ولد حممد مراد  �شريخان فرنود  امل�شتاأنف �شدهما/1-  اىل   
فرنود زوجة �شريخان فرنود ولد حممد مراد   جمهويل حمل القامة 
امل�شتاأنف /�شركة املقاولت الهند�شية- ذ م م وميثله: احمد علي  مبا ان 
ال�����ش��ادر بالدعوى  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا���ش��ت��اأن��ف  ال��ق��اري  ق��د  عبد احلميد 
جل�شه  لها  وح��ددت   .2014/6/25 بتاريخ  كلي  جت��اري   2013/1965 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/11/3 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1484 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ديناميك لالأعمال الكهروميكانيكية �س ذ م م      2- 
طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  فرينيكار  راما�شاندرا  ديجامرب 
اأقام  قد  احلمادى  املو�شى  علي  ابراهيم  وميثله:  ب��ارك  �شبيد  التنفيذ/ 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
.وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )  73156 ( وق��دره 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/220 تنفيذ عقاري
ان  القامة مبا  م م( جمهول حمل  ذ   ( العقارية  ت�شاميم  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الر�شة  خلفان  عبيد  حممد  ومي��ث��ل��ه:  ها�شم  اح��م��د  ف���اروق  حممد  التنفيذ/  ط��ال��ب 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/29 عقاري كلي واملقيد به  ال�شويدي    نعلنكم باحلكم 
عقد  بطالن  وذل��ك:  تنفيذيا  �شندا  باعتباره  عقاري  )2014/220(تنفيذ  رقم  التنفيذ 
برج  من  الثامن  الطابق  من   809 801و  ب��الرق��ام  العقاريتني  الوحدتني  يف  الت�شرف 
وي�شت بري �شكوير- جتاري حمل التداعي بالدعوى الراهنة..  - بالزامكم ب�شداد مبلغ 
وقدره )2728403.43( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 
يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن. والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة 
الق�شائية وحتى متام ال�شداد. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/191  جتاري جزئي                

اىل املدعى عليه/1- �شلطان �شيف �شلطان �شيف العليلي  جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ب��ن��ك را����س اخل��ي��م��ة ال��وط��ن��ي ومي��ث��ل��ه: ماجد 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  اخل��زرج��ي    ح�شن  ال�شيخ  ب��ن  احمد  ال�شيخ  حممد 
قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2014/9/18 يف الدعوى املذكورة اعاله. 
حتددت  وقد  الدعوى  يف  املنتدب  اخلبري  ال�شيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم 
بالقاعة  8.30 �شباحا  ال�شاعة  املوافق 2014/10/16  يوم اخلمي�س  جل�شة 

ch2.D.19 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/366  مدين جزئي                

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- من�شور ان��ع��ام  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
قررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  عبداحلفيظ  عبدالكرمي   / امل��دع��ي  ان 
املذكورة اعاله.  الدعوى  بتاريخ 2014/9/16 يف  املنعقدة   بجل�شتها 
ال��دع��وى وقد  امل��ن��ت��دب يف  ال�شيد اخل��ب��ري  ب���ورود تقرير  اخ��ط��ارك��م 
حتددت جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/9/30 ال�شاعة 8.30 �شباحا 

بالقاعة ch2.D.17 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/841 احوال نف�ص م�سلمني    
اىل املدعى عليه / 1 -عامر عثمان حفيان جمهول   حمل القامة مبا ان 
املدعي /تقوي فاوي حممود ابراهيم  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
متعة  ونفقة  ال�شداق  وم��وؤخ��ر  ع��دة  ونفقة  لل�شرر  بالطالق  املطالبة 
الثالثاء  وم�شكن �شرعي والر�شوم وامل�شاريف   وحددت لها جل�شة يوم 
املوافق 2014/9/30 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.C.14 لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-الفجر:

العليا  ال����ق����ي����ادة  م�����ن  ب���ت���وج���ي���ه 
عجمان  وتخطيط  بلدية  ب��دائ��رة 
وح��ر���ش��ه��ا ال������دءوب ع��ل��ى جتميل 
الإمارة والو�شول بها اإىل العاملية، 
ور�شالتها  ل���روؤي���ت���ه���ا  وت���رج���م���ة 
بيئة  ت��وف��ري  يف  واإ�شرتاتيجياتها 
م�����ش��ت��دام��ة وب��ن��ي��ة ع�����ش��ري��ة لبناء 
اأ�����ش����اف����ت اإىل  م�����ش��ت��ق��ب��ل زاه��������ر، 
ت�شعة  واآلياتها  مركباتها  اأ�شطول 
اآل��ي��ة ح��دي��ث��ة خ��ا���ش��ة جلمع  ع�شر 
خططها  �شمن  النفايات  و�شغط 
تقدمي  يف  ال���دائ���م���ة  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
اأف�شل اخلدمات جلمهور الإمارة. 
اأكد يحيى اإبراهيم اأحمد مدير عام 

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 
اأنه القيادة العليا بالدائرة حر�شت 
على على تقدمي ف�شلى اخلدمات 
للمواطن واملقيم بالإمارة وتقدمي 
ق���ي���م���ة م�������ش���اف���ة خل���دم���ات���ه���ا يف 
الرت���ق���اء ب��اأع��م��ال ال��ت��خ��ل�����س من 
تزويد  مت  ل��ذا  وجمعها،  النفايات 
بت�شعة  ال��دائ��رة  مركبات  اأ���ش��ط��ول 
ع�شر مركبة حديثة خا�شة لق�شم 
النظافة العامة يف مرحلته الأوىل 
العام  موازنة  على  مدرج  كم�شروع 
خم�شة  ق��ي��م��ت��ه��ا  وت��ب��ل��غ  اجل������اري 
مليون درهم م�شريا اإىل اأن املرحلة 
نهاية  �شتنفذ  امل�شروع  من  الثانية 
الدائرة  ب��اأن  ال��ع��ام اجل���اري، لفتا 
���ش��ائ��رة يف ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه��ا مبا 

الع�شر مب��ا فيه  ت��ط��ورات  ي��واك��ب 
معربا  ب��الأم��ارة  للجمهور  خدمة 
مقدمة  يف  ال�����دائ�����رة  ت���ك���ون  ع����ن 
توفر  ال��ت��ي  املنطقة  يف  ال��ب��ل��دي��ات 
للمتعاملني  اخل����دم����ات  اأق�������ش���ى 
اجلن�شيات  خم��ت��ل��ف  م����ن  م��ع��ه��ا 
ب��ت��وف��ريه��ا اأرق����ى اخل���دم���ات التي 

ي��ت��وق��ع��ون��ه��ا م��ن��ه��ا ل��ه��م واأو����ش���ح 
الآليات  اأن  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ���ش��ع��ادة 
اجلديدة عبارة عن �شاغطة �شايد 
واآلية  ن���ف���اي���ات،  و���ش��اغ��ط��ة  ل����ودر 
،وبوبكات  النفايات  وتعقيم  غ�شل 
تنظيف  اث���ن���ني،وم���ك���ان�������س  ع�����دد 
،ومكان�س  اث���ن���ني  ع����دد  ال�������ش���وارع 
عدد  وامل���واق���ف  الأر���ش��ف��ة  تنظيف 
النفايات  ���ش��ح��ب  وم��ك��ن�����ش��ة  ���ش��ت��ة، 
ع�����دد اأرب�����ع�����ة، وع�������دد اث����ن����ان من 
وجميعها  الأ���ش��ج��ار  طحن  مكائن 
العامة  ال�شحة  لقطاع  خم�ش�شة 
الت�شهيل  منها  وال��ه��دف  والبيئة 
النفايات  جمع  ط��رق  العمل  على 

وتفريغها.
باأن  اأح��م��د  اإب��راه��ي��م  ���ش��رح يحيى 

زيادة عدد مركبات الدائرة وتزويده 
باحلديث منها ياأتي �شمن م�شروع 
الآليات  توفري  اإىل  يهدف  طموح 
م�شروع  ،وهو  لأ�شطولها  احلديثة 
م��درج على م��وازن��ة ال��ع��ام اجلاري 
موؤكدا اأنها تاأت مواكبة للتطورات 
ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا الإم����ارة 
،وتطلعات الدائرة يف احلفاظ على 
بخدماتها  ال��ت��م��ي��ز  يف  م�����ش��ريت��ه��ا 
العاملية  ط��م��وح��ات��ه��ا  ي��رتج��م  مب��ا 
الآل��ي��ات واملركبات  ب��اأن ه��ذه  لفتا 
احل����دي����ث����ة خم�������ش�������ش���ة لأع����م����ال 
احلديثة  املعدات  وتوفري  النظافة 
ب��ط��رق ع�شرية  ال��ن��ف��اي��ات  جل��م��ع 
اأو  البيئة  بتلوث  تت�شبب  اأن  دون 

املظهر احل�شاري لالإمارة.

•• ال�صارقة-الفجر:

ل��ل��ح��د م���ن ظاهرة  اإط�����ار ج��ه��وده��ا  يف 
بتنظيم  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ق���وان���ني  خم��ال��ف��ة 
الت�شالت بالدولة متكنت فرع جرائم 
واملباحث  ال��ت��ح��ري��ات  ب������اإدارة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
�شبط  م��ن  ال�شارقة  ب�شرطة  اجلنائية 
– بنغايل اجلن�شية (  ) حممد ، ف ، م 
بتهمة �شرقة املكاملات الدولية وذلك بعد 
بطرق  الدولية  املكاملات  ب�شرقة  قيامه 
الراغبني  ع��ل��ى  وب��ي��ع��ه��ا  ق��ان��ون��ي��ة  غ��ري 
باإجراء مكاملات دولية باأ�شعار زهيدة جدا 
املناطق  اح��دى  يف  اإقامته  مبقر  وذل��ك 
ال�شارقة.  لإم�����ارة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�شناعية 
ورود  اإيل  ال���واق���ع���ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  وت���ع���ود 
واملباحث  التحريات  لأجهزة  معلومات 
عن  تفيد  ال�����ش��ارق��ة  ب�شرطة  اجلنائية 
قيام ا�شيوي با�شتقبال الراغبني باإجراء 
باأ�شعار  اإق��ام��ت��ه  مقر  يف  دول��ي��ة  مكاملات 
الدقيقة  يف  واح��د  لدرهم  ت�شل  زهيدة 
وذلك دون ح�شولهما على الرتاخي�س 
الت�شالت  تنظيم  هيئة  م��ن  ال��الزم��ة 
وعلى   ، الن�شاط  ه��ذا  مل��زاول��ة  تخولهما 
امني  فريق  ت�شكيل  مت  املعلومات  �شوء 
ال��ت��ح��ري��ات واملباحث  اأج���ه���زة  م��ن ق��ب��ل 
اجلنائية للوقوف على �شحة املعلومات 
ال������������واردة، وب����ع����د ال���ب���ح���ث وال���ت���ح���ري 
الإجراءات  وا�شتيفاء  املعلومات  وجمع 
والقب�س  املوقع  مداهمة  مت  القانونية 
ن�شاطه  ي���������زاول  وه������و  اجل�������اين  ع���ل���ى 
املن�شوبة  بالتهمة  . ومبواجهته  امل�شبوه 
اإل���ي���ه اع����رتف ب��ه��ا ك��ا���ش��ف��ا ع���ن الطرق 

يف  انتهجها  التي  والو�شائل  والأ�شاليب 
املادي  الك�شب  بغر�س  عملياته  تنفيذ 
توقيفه  مت  اع���رتاف���ات���ه  ع��ل��ى  وب���ن���اء   ،
واإحالته اإىل النيابة العامة يف ال�شارقة.  
على  جم���دداً  ال�شارقة  �شرطة  وح���ذرت 
هذه  مثل  م��ع  التعامل  جتنب  ���ش��رورة 
لأ�شاليب  وممار�شتها  املخالفة  الفئات 
عديدة للتحايل على اأنظمة الت�شالت 
ب��ال��دول��ة وخم��ال��ف��ة ال��ق��وان��ني بتقدمي 
هذه اخلدمات دون ترخي�س يبيح لهم 
ذلك من اجلهات املخت�شة وتورط بع�س 
املخالفني لقوانني الدخول والإقامة يف 
احل�شول  بغر�س  املمار�شات  ه��ذه  مثل 
اإىل ارت��ب��اط مثل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل���ال  على 
باأن�شطة  الإج���رام���ي���ة  الأن�����ش��ط��ة  ه���ذه 

وخمالفات وجرائم اأخرى تعترب تهديداً 
للجمهور  ندائها  مكررة  املجتمع  لأم��ن 
لالأجهزة  املبا�شر  ال�شريك  يعترب  الذي 
المنية ب�شرورة تفاعلهم اليجابي مع 
توا�شلهم  خ��الل  من  المنية  الج��ه��زة 
يف  ت�شهم  التي  للمعلومات  وتقدميهم 
الن�شطة  ومم��ار���ش��ي  املخالفني  �شبط 
غري القانونية من خالل ابالغهم عن 
احل�شارية  غري  وال�شلوكيات  الظواهر 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ب��ال��ق��ي��ادة  وات�����ش��ال��ه��م 
هاتف  اأو   999 ال��رق��م  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة 
خدمة  ع��رب  اأو   065632222 رق��م 
 800151 امل��ج��اين  ال��رق��م  على  جنيد 
tech_ ال��ربي��د الل��ك��رتوين اأو ع��رب 
crimes@shjpolice.gov.ae
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•• وا�صنطن -وام:

زار معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد 
املن�شوري وزير القت�شاد ووفد الدولة 
امل���راف���ق م��ع��ه��د ال�����ش��ي��خ زاي����د للعالج 
امل��رك��ز الوطني  امل��ت��ق��دم ل��الأط��ف��ال يف 
الأمريكية  بالعا�شمة  الأطفال  لطب 
وا�شنطن والذي يعد مركزا طبيا على 
اأعلى درجات التطور والكفاءة وي�شنف 
يف  الأطفال  م�شت�شفيات  اأف�شل  كاأحد 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة وعلى 

امل�شتوى العاملي.
اأنثوين  الدكتور  الدولة  وفد  ا�شتقبل 
�شاندلر نائب الرئي�س الأول يف املركز 
والباحث  الأط����ف����ال  ل��ط��ب  ال��وط��ن��ي 
امل��ن��اع��ة يف معهد  مل���ب���ادرة  ال��رئ��ي�����ش��ي 
ال�شيخ زايد والأ�شتاذة بام كنج �شام�س 
للتطوير  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
يف امل���رك���ز ال���وط���ن���ي ل��ط��ب الأط���ف���ال 

وموؤ�ش�شة م�شت�شفى الأطفال.
�شرحا  �شاندلر  اأنثوين  الدكتور  وقدم 
ل���ل���وف���د ح�����ول ط��ب��ي��ع��ة ع���م���ل معهد 
لالأطفال  املتقدم  للعالج  زايد  ال�شيخ 
خم�س  قبل  افتتاحه  منذ  ومنجزاته 
����ش���ن���وات ح��ي��ث ي���وف���ر ل��ل��م��ر���ش��ى من 

اخل�شو�شية  م����ن  ج������وا  الأط������ف������ال 
على  ال��ط��ف��ل  ت�شاعد  ال��ت��ي  وال��ب��ه��ج��ة 

جتاوز املر�س والتماثل لل�شفاء.
املركز  ان  ���ش��ان��دل��ر  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
الوطني لطب الأطفال يوفر الرعاية 
ال�شحية �شنويا لأطفال اأكرث من 20 
الأطفال  ع��دد  واأن  العامل  دول��ة ح��ول 
ال����ذي����ن ت���ل���ق���وا ع����الج����ات واأج����ري����ت 
جتاوز  قد  جراحية  عمليات  لبع�شهم 
وحتى   2009 ع����ام  م��ن��ذ  األ���ف���ا   80
املر�شى  اأن  ك��م��ا   2013 ع���ام  ن��ه��اي��ة 
الذين  الإم����ارات����ي����ني  الأط����ف����ال  م���ن 
زايد  ال�شيخ  معهد  يف  عالجات  تلقوا 
وامل��رك��ز ال��وط��ن��ي لطب الأط��ف��ال بلغ 
ع��دده��م اأك��رث م��ن 500 طفل خالل 
ال��ف��رتة ذات��ه��ا. واأ���ش��اد م��ع��ايل الوزير 
للعالج  زايد  ال�شيخ  املن�شوري مبعهد 
امل��ت��ق��دم ل���الأط���ف���ال وم����ا مي��ت��ل��ك��ه من 
جت��ه��ي��زات ح��دي��ث��ة ق��ل ن��ظ��ريه��ا على 
كيفية  على  ..مثنيا  العاملي  امل�شتوى 
املر�شى  الأطفال  مع  الأطباء  تعاطي 
ت�����ش��خ��ي�����س احل������الت بدقة  و����ش���رع���ة 
ب���اأن دول���ة الإم�����ارات العربية  ..ون����وه 
امل���ت���ح���دة ح��ر���ش��ت دائ���م���ا ع��ل��ى ن�شر 
دورها  على  والتاأكيد  والتاآلف  املحبة 

�شعوب  خمتلف  مع  ال��رائ��د  الإن�شاين 
احل�شاري  ب��ال��ن��ه��ج  م��ق��ت��دي��ة  ال���ع���امل 
الن�شاين الذي و�شعه القائد املوؤ�ش�س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه و�شارت عليه من بعده قيادتنا 
الر�شيدة حفظها اهلل ..م�شيفا ان هذا 
اأقيم مبنحة كرمية من  ال��ذي  املعهد 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ميثل برهانا على عظمة الدور الرائد 
ويعد  الإن�شاين  ال�شعيد  على  لبالدنا 
يف  التعاونية  ال��دول��ة  ل��روؤي��ة  انعكا�شا 
�شتى القطاعات واملجالت مع خمتلف 
واأ���ش��اف معاليه  �شررت  ال��ع��امل.  دول 
اآلية  املعهد  م�شوؤولو  يل  �شرح  عندما 
والتي  احل�����ش��اري��ة  وم��ن��ج��زات��ه  عمله 
ت�����ش��رف ك���ل م���واط���ن اإم����ارات����ي كونه 
يحمل ا�شما غاليا على قلوبنا جميعا 
كما اأن املركز يتجاوز اجلانب العالجي 
والتطوير  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  اجل���ان���ب  اإىل 
املعهد  يتيح  ح��ي��ث  اأي�����ش��ا  الأك���ادمي���ي 
خريجي  من  الطلبة  لأبنائنا  فر�شة 
لاللتحاق  الطبية  وامل��ع��اه��د  الكليات 
ب��ال��ربام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��ط��ورة التي 

و����ش���ع���ت ل��ت��ن��م��ي��ة اإب������داع������ات اأط���ب���اء 
لالطالع  فر�شة  ومينحهم  امل�شتقبل 
على اأمناط البداع والبتكار يف جمال 

الرعاية ال�شحية العاملية لالأطفال .
�شلطان  امل���ه���ن���د����س  م���ع���ايل  زار  ك���م���ا 
الدولة  ووف����د  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن 
وا�شنطن  يف   1776 م��رك��ز  امل���راف���ق 
الأعمال  وحا�شنة  لالبتكار  العا�شمة 
اإيفان   2013 العام  اأ�ش�شه يف  وال��ذي 
املركز  يعد  اذ  هاري�س  ودون��ا  بورفيلد 
من  والب��ت��ك��ار  للتطور  حديثا  م��ن��ربا 
خالل ربط اأهم ال�شركات النا�شئة مع 
للتفوق  اإليها  يحتاجون  التي  امل���وارد 
التحديات  مل��واج��ه��ة  كمن�شة  وي��ع��م��ل 
والطاقة  التعليم  جمال  يف  الرئي�شية 
والرعاية ال�شحية والإدارة احلكومية 

وال�شناعات الهامة الأخرى.
اإر�شاد  ع��ل��ى   1776 م��رك��ز  وي��ع��م��ل 
تكوين  يف  وم�����ش��اع��دت��ه��م  امل���ب���دع���ني 
على  واحل�شول  املوؤ�ش�شية  الت�شالت 
املال ولفت نظر و�شائل الإعالم  راأ���س 
ل��ل��دور امل��ن�����ش��ود ال����ذي ���ش��ي��ق��وم��ون به 
الأول  الإم����داد  خ��ط  مبثابة  يعد  مب��ا 

للمبتكرين لتحقيق النجاح.
املركز  موؤ�ش�س  بورفيلد  اإي��ف��ان  وق��دم 

م��ن��ج��زات��ه كحا�شنة  ع��ن��ه وع���ن  مل��ح��ة 
على  للمبتكرين  وم�شجع  ل��الأع��م��ال 
الوليات  ب��اأن  م��وؤك��دا  العامل  م�شتوى 
الأوىل يف هذا  ال���دول���ة  ت��ع��د  امل��ت��ح��دة 
املجال وتركز ب�شكل كبري على البحث 
املبدعني يف خمتلف  والتطوير ودع��م 
لال�شتمرار  وامل����ج����الت  ال��ق��ط��اع��ات 
ب��ال��ت��ف��وق ال���ن���وع���ي ال�����ذي ت��ت��م��ي��ز به 
القت�شادي  ال�شعيدين  على  اأم��ريك��ا 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي. واأك�����د م��ع��ايل وزير 
العربية  الإم��ارات  باأن دولة  القت�شاد 
امل�����ت�����ح�����دة مت�������ش���ي ع����ل����ى ال���ط���ري���ق 
اقت�شاد مبني  اإىل  للو�شول  ال�شحيح 
موؤهلة  وطنية  وب�شواعد  املعرفة  على 
م�شريا باأن القيادة الر�شيدة ا�شت�شرفت 
امل�شتقبل و�شعت جاهدة لبناء الإن�شان 
للو�شول  وم��ن ثم متكينه  الإم��ارات��ي 
حقول  خمتلف  يف  امل��رات��ب  اأع��ل��ى  اإىل 

العلم والتكنولوجيا.
ا�شرتاتيجية  اأن  اإىل  املن�شوري  ون��وه 
النابعة من روؤيتها الوطنية  الإمارات 
م�شاهمة  رف����ع  اإىل  ت�����ش��ع��ى   2021
املحلي  ال���ن���اجت  يف  امل���ع���رف���ة  اق��ت�����ش��اد 
الجمايل للدولة لت�شل اإىل 5 باملائة 
بحلول العام 2021 .. موؤكدا اأن هذه 

املتطور  الأم���ريك���ي  ل��ل��م��رك��ز  ال���زي���ارة 
تاأتي يف اإطار حر�س الوزارة بالطالع 
يف  ال��رائ��دة  الأمريكية  التجارب  على 
ما  مع  تن�شجم  والتي  البتكار  جم��ال 
ت��ول��ي��ه ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة م��ن اأهمية 
بالغة لالبتكار واحت�شان كافة الأفكار 
القطاعات  ت��ط��وي��ر  ���ش��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م��ن 
قدرة  وحت�شني  املختلفة  القت�شادية 
ال�شعيد  ع��ل��ى  التناف�شية  الإم������ارات 

الدويل.
رافق معايل الوزير �شعادة عبداهلل اآل 
ل�شوؤون  القت�شاد  وزارة  وكيل  �شالح 
التجارة اخلارجية وال�شناعة و�شعادة 

القا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة 
لال�شتثمار  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
والتطوير �شروق و�شعادة ال�شيخ فاهم 
القا�شمي مدير عام املجل�س التنفيذي 
من  ع��دد  جانب  اإىل  ال�شارقة  لإم���ارة 
امل�شوؤولني يف اجلهات احلكومية  كبار 
الحتادية واملحلية وموؤ�ش�شات القطاع 
اخلا�س. جدير بالذكر اأن وفد الدولة 
برئا�شة  امل��ت��ح��دة  ل���ل���ولي���ات  ال���زائ���ر 
املن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل 
امل�شوؤولني  ي�شم وفدا رفيعا من كبار 
ال��دول��ة وكربى  اإم����ارات  م��ن خمتلف 
الوطنية  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  ���ش��رك��ات 

كبار  م��ن  مبجموعة  �شيلتقون  حيث 
امل�شوؤولني الأمريكيني وروؤ�شاء كربى 
ال�شركات الأمريكية للتباحث يف �شبل 
تطوير العالقات الثنائية وا�شتعرا�س 
الهتمام  ذات  ال�شتثمارية  اجل��وان��ب 

امل�شرتك.
ومت��ت��د اجل��ول��ة ال��ت��ي مت الإع����داد لها 
والإعالن عنها يف بداية العام اجلاري 
لأك��رث م��ن اأ���ش��ب��وع - م��ن 19 ولغاية 
وت�شتمل  اجل�������اري-..  ���ش��ب��ت��م��رب   27
العا�شمة  وا����ش���ن���ط���ن  مل�����دن  زي��������ارات 
ال�شيليكون  وادي  األتو  وبالو  و�شياتل 

ولو�س اأجنلو�س.

•• دبي-الفجر:

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ���ش��ك��ل��ت 
ف���رق���اً ل��دع��م ال��ف��ئ��ات اخل��ا���ش��ة يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، يف جم���ال  امل���ن���اط���ق 
واملتفوقني،  وامل��وه��وب��ني  الإع���اق���ة، 
اخلطة  �شمن  العمل  من  اإنطالقاً 
لتحقيق  ل���ل���وزارة،  ال�شرتاتيجية 
مبادرات الرتبية اخلا�شة، واملتعلقة 
التي  والربامج  اخلدمات  بتطوير 
الإعاقة،  ذوي  م��ن  للطلبة  ت��ق��دم 

واملوهبة والتفوق يف املدار�س.
�شعادة فوزية ح�شن غريب  واأك��دت 
الوكيل امل�شاعد للعمليات الرتبوية 
اأنه  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف 
التعليمية  املناطق  خماطبة  مت��ت 
بغر�س و�شع خططهم اخلا�شة يف 
جمال رعاية الفئات اخلا�شة) ذوي 

الإعاقة – املوهبة والتفوق(.
وقالت غريب اإن املناطق التعليمية 
�شوف تلتزم يف و�شع برامج لهاتني 
الفئتني، بحيث تتم متابعة عملية 
الرتبية  ادارة  ق��ب��ل  م���ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 

اخلا�شة يف الوزارة.
وذك������رت اأن�����ه ج����رى ت��ف��ع��ي��ل راب���ط 
ن����ظ����ام  يف  اخل�����ا������ش�����ة  ال�����رتب�����ي�����ة 
الذي   )I-SIS( الطلبة  ب��ي��ان��ات 
بهدف  الرتبية  وزارة  ا�شتحدثته 
املوهوبني  الطلبة  ب��ي��ان��ات  اإدخ����ال 
واملتفوقني واملعاقني للتعرف على 
يتعلق  ����ش���اأن  وك����ل  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 
الأطر  و���ش��ع  ي�شاعد يف  ب��ه��م، مم��ا 
�شاأنها  من  التي  العامة  واخلطط 

دعمهم وم�شاندتهم.

ال��وزارة �شمن  واأ�شارت اإىل حر�س 
املنفذ يف  برنامج مرحبا مدر�شتي 
املدار�س حالياً على توعية املعلمني 
والطلبة بغر�س التعريف بالطلبة 

ذوي الإعاقة.
هذا  تنفذ  ال�����وزارة  اأن  واأو���ش��ح��ت 

التعليمية،  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ربن��ام��ج 
م�شاعدة  اإىل  ي����ه����دف  وال���������ذي 
ال��ط��ال��ب امل��ع��اق ع��ل��ى الن���دم���اج يف 
امل���در����ش���ة م����ن خ�����الل ال���ع���م���ل مع 
والتعليمية،  الإداري�������ة  ال��ه��ي��ئ��ت��ني 
اأمور  واأول��ي��اء  ال��ع��ادي��ني،  والطلبة 

بتقبل  توعيتهم  ل��زي��ادة  ال��ط��ل��ب��ة، 
الإعاقة  ذوي  من  الأ�شخا�س  فئة 
وامل�شاهمة  ال�شحيحة،  بالطريقة 

يف تكيفهم الجتماعي.
اأن ه��ذه الأم���ور لها  و���ش��ددت على 
على  ي�شاعد  واإي��ج��اب��ي  ف��اع��ل  دور 

جت�����اوز ال�����ش��ل��ب��ي��ات، وي��ع��م��ل على 
وت�شحيح  الجت������اه������ات،  ت���غ���ي���ري 
الأف���ك���ار اخل��اط��ئ��ة جت���اه ف��ئ��ة ذوي 
الإع��اق��ة .  واأك���دت اأن ذل��ك بق�شد 
تكوين مفهوم را�شخ لدى املجتمع 
اأ�ش�س  ع��ل��ى  ق���ائ���م  امل���ع���اق���ني  ن��ح��و 
�شلوك  تعك�س  وت��رب��وي��ة  اأخ��الق��ي��ة 
ال����ت����ع����اون وال���ت���وا����ش���ل وال���ت���اآل���ف 
باأي  ال�شماح  وع���دم  متييز،  ب���دون 

معاملة  يف  اأخ����ط����اء  اأو  اخ���ت���الف 
من  اأي  اإظهار  اأو  املعاقني  الطلبة 
وعددت  جتاههم.  التمييز  اأ�شكال 
غريب الأ�شاليب التي �شوف تتخذ 
لقاءات  يف  ال���ربن���ام���ج،  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
ت��وع��ي��ة ح���ول ف��ئ��ات الإع���اق���ة عرب 
برنامج  �شمن  الطلبة  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
واملحا�شرات،  م��در���ش��ت��ي  م��رح��ب��اً 
والندوات، وعرو�س الأفالم، وور�س 

ف�شاًل  كرتونية،  ل�شخ�شيات  عمل 
عن ا�شت�شافة �شخ�شيات ذات �شاأن 
يف ه��ذا امل��ج��ال، وت��وزي��ع بو�شرتات 
ون�شرات تربوية، وتوظيف الإذاعة 
وتنفيذ  ال��غ��اي��ة،  ل��ه��ذه  امل��در���ش��ي��ة 
املعاقني  ال��ط��ل��ب��ة  ب���ني  م�����ش��اب��ق��ات 
وتوزيع هدايا  العاديني،  واأقرانهم 
ع���ل���ى ال���ط���ل���ب���ة، وال���رتح���ي���ب بهم 

�شمن نطاق املدر�شة. 

••  دبي-وام:

اخلا�س  القطاع  من�شاآت  من  املائة  يف   99.69 التزام  العمل  وزارة  اأعلنت 
التي متت زياراتها خالل فرتة تطبيق قرار حظر تاأدية الأعمال حتت اأ�شعة 
بلغت  فيما  من�شاأة  و522  األ��ف   77 بواقع  املك�شوفة  الأماكن  ويف  ال�شم�س 

املن�شاآت غري امللتزمة 0.31 يف املائة بواقع 147 من�شاأة.
التابعة للوزارة  امليدانية التي نفذتها فرق الفتي�س  وبلغ جمموع الزيارات 
15 �شبتمرب  خ��الل ف��رتة احل��ظ��ر امل��م��ت��دة م��ن 15 يونيو امل��ا���ش��ي وح��ت��ى 
اجلاري 105 اآلف و421 زيارة من بينها 77 األفا و669 زيارة للتاأكد 
للتوعية  زي��ارة  و752  األفا  و27  احلظر  بقرار  املن�شاآت  ال��ت��زام  م��دى  من 

بالقرار.

اأ�شحاب  بالتزام  العمل  وزارة  وكيل  الظاهري  �شعيد  مبارك  �شعادة  واأ�شاد 
العمل باأحكام القرار الذي تطبقه الوزارة لل�شنة العا�شرة على التوايل من 
ال�شاعة الثانية ع�شرة و الن�شف ظهرا و حتى ال�شاعة الثالثة من بعد الظهر 
يوميا وهو الأمر الذي يوؤكد اإدراك القطاع اخلا�س باأهمية القرار ودوره يف 

توفري بيئة عمل اآمنة ولئقة للعمال.
ب�شربات  العمال  اإ���ش��اب��ة  م��ع��دلت  خف�س  يف  ال��ق��رار  م�شاهمة  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�شم�س والإنهاك احلراري خالل فرتة احلظر لفتا اإىل اإنعكا�شات ذلك يف 
ا�شتقرار عالقات العمل و زيادة الإنتاجية يف �شوق العمل �شيما واأن القرار 

يج�شد اأعلى معايري ال�شحة وال�شالمة املهنية.
اإج��راءات �شفافة قبل تطبيق العقوبة املن�شو�س عليها  ال��وزارة  اإتباع  واأك��د 
اآلية حمكمة ت�شمن �شالمة  بحق املن�شاآت املخالفة حيث مت العتماد على 

هذه الإجراءات من خالل اإعداد حما�شر �شبط املخالفة من قبل املفت�شني 
ثم عر�شها على  املخالفة ومن  وقوع  توثق  وت�شمينها �شورا فوتوغرافية 
وبحيادية  بدقة  املحا�شر  بدرا�شة  ب��دوره��ا  قامت  والتي  املخت�شة  اللجنة 
اإىل  نهائية  باإعداد مذكرة  يقوم  الذي  التفتي�س  اإىل جمل�س قطاع  ورفعها 

معايل �شقر غبا�س وزير العمل لإعتمادها.
األف درهموذلك  يتم توقيع غرامة مالية مقدارها خم�شة ع�شر  اأنه  يذكر 

يف كل حالة �شبط.
األف و155 زي��ارة ويف دبي   17 اأبوظبي  التفتي�شية يف  وبلغ عدد الزيارات 
26 األف و608 زيارات ويف ال�شارقة 8األف و186 زيارة ويف عجمان 10 
األف و154 زيارة ويف راأ�س اخليمة ثالثة الف األف و264 زيارة ويف اأم 

القيوين 6 األف و38 زيارة ويف الفجرية 6 األف و117 زيارة تفتي�شية.

والتوجيه  التوعية  بجانب  ال��وزارة  اهتمام  العمل  وزارة  وكيل  �شعادة  واأك��د 
بالقرار �شواء لأ�شحاب العمل اأو العمال حيث انعك�س ذلك يف تنفيذ برامج 
�شملت تنظيم العديد من احلمالت بالتعاون مع اجلهات احلكومية املحلية 
املعنيةحيث مت خاللها اإجراء الفحو�شات الطبية املجانية للعمال بالإ�شافة 
اإىل تقدمي ال�شت�شارات الطبية وتدريبهم على كيفية الوقاية من التعر�س 

لالإنهاك احلراري والتعامل مع احلالت امل�شابة.
اأ�شحاب  ا�شتهدفت  وال��ت��ي  ب��ال��ق��رار  توعية  حما�شرة   50 تنظيم  مت  كما 
العمل والعمال اإىل جانب تنظيم ور�س للتوعية بالقرار يف جممعات ال�شكن 
التي  املطبوعات  م��ن  الآلف  ع�شرات  وت��وزي��ع  املناطق  مبحتلف  العمالية 
ت�شمنت �شرحا وافيا عن القرار والتاأكيد على اأهمية اللتزام به وذلك اإىل 

جانب الزيارات امليدانية اليومية من واقع العمل.

وز�رة �لعمل : 99.69 باملائة من �ملن�ساآت تلتزم بقر�ر حظر تاأدية �لأعمال وقت �لظهرية

وزير �لقت�ساد يزور معهد �ل�سيخ ز�يد للعلج �ملتقدم للأطفال ومركز و��سنطن 1776 للبتكار

تفعيل الرابط اللكرتوين جلمع بيانات ذوي الإعاقة واملوهوبني 

�لرتبية ت�سكل فرقًا لدعم �لفئات �خلا�سة من �لطلبة باملناطق �لتعليمية

�سرطة �ل�سارقة تلقي �لقب�س على �آ�سيوي بتهمة 
�سرقة وبيع �ملكاملات �لدولية باأ�سعار زهيدة

بلدية عجمان ت�سم 19 �آلية حديثة ملركباتها �خلدمية بقيمة 5 مليون درهم



الثالثاء -   23   سبتمبر   2014 م   -  العـدد    11214
Tuesday  23  September   2014  -  Issue No   11214

1010

عربي ودويل
عبد�هلل �لثاين: وجود د�ع�س دفع �جلميع �إىل �تخاذ موقف ب�ساأن �حلرب بني �خلري و�ل�سر

•• نيويورك-وام:

اأن حدود  الثاين عاهل الأردن  امللك عبداهلل  اأكد جاللة 
القليلة  الأ�شهر  مدى  على  ردت  اململكة  واأن  اآمنة  ب��الده 
امل��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى ك���ل م���ن اق����رتب م���ن ح���دوده���ا اأو حاول 
الق��رتاب منها بكل حزم. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية 
برتا عن امللك عبداهلل يف مقابلة تلفزيونية بثتها حمطة 
على  رده  يف  املا�شية  قبل  الليلة  الأمريكية  اأ���س  بي  �شي 
�شوؤال حول ا�شت�شافة الأردن اأعدادا كبرية من الالجئني 
 20 نحو  ي�شكلون  الأردن  يف  ال�شوريني  اأن  ال�شوريني 

ال�شكان وه��و ما يعادل جلوء  ع��دد  اأك��رث من  اأو  املائة  يف 
واحدة  دفعة  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  �شخ�س  مليون   60
الأق�شى  احل��د  اإىل  فعليا  و�شلنا  اأن��ن��ا  اأعتقد  واأ���ش��اف   .
القت�شادية  الظروف  و مع  ال�شتيعاب  على  قدرتنا  من 
ال�شعبة التي منر بها هناك عبء كبري ملقى على كاهلنا 
وا�شتقرار  اأم���ن  ع��ل��ى  خ��ط��ره  و  داع�����س  تنظيم  وح���ول   .
التنظيم  ب��روز  اإن��ه كان ميكن منع  قال  والعامل  املنطقة 
لو اأن املجتمع الدويل عمل بجدية اأكرب و ب�شكل جماعي 
للتاأكد من اأن التمويل اأو الدعم املوجه لهذه املجموعات 
والتنظيمات يف �شوريا مل ي�شمح به و مل ي�شل اإىل املدى 

الذي و�شل اإليه اإ�شافة اإىل اتخاذ اإج��راءات دولية لردع 
هذه املجموعات والتنظيمات .  وبني اأن وجود داع�س دفع 
اجلميع اإىل اتخاذ موقف ب�شاأن احلرب بني اخلري وال�شر 
الأمر الذي يدفعنا بغ�س النظر عن دياناتنا واختالفاتنا 
تاأثري تنظيم داع�س  . وحول مدى  اإىل توحيد �شفوفنا 
داع�س  بني  الفرق  اأن  الأردين  العاهل  اأو�شح  املنطقة  يف 
واأي تنظيم اأخر هو اأنهم ميولون اأنف�شهم فهم ينتجون 
امل�شتقات  على مدار عام ما قيمته نحو مليار دولر من 
من  العديد  ا�شتقطاب  باإمكانهم  اأن  يعني  ما  النفطية 

املقاتلني و�شراء الأ�شلحة . 

�أخبار �ل�ساعة .. موقف �إمار�تي د�عم للعر�ق ور�ف�س للإرهاب

و��سنطن تطمح �إىل �تفاق �أمني مع �أفغان�ستان قريبًا

•• �صنعاء-وكاالت:

اليمنية  العا�شمة  �شكان  ا�شتيقظ 
���ش��ن��ع��اء، ام�����س الث���ن���ني، ع��ل��ى وقع 
�شدمة كبرية مل يكونوا يتخيلونها 
من  متاماً  تخلو  العا�شمة  ف�شوارع 
واجلي�س،  ال�����ش��رط��ة  عنا�شر  وج���ود 
فيما ينت�شر م�شلحو جماعة احلوثي 
يف ال�شوارع، بينها �شارعي الزبريي و 
العا�شمة  و�شط  يف  احليوينينْ  ح��دة 
اأن  اإن��ك��ار  اأح��د بو�شعه  .. وال��ي��وم، ل 
واأن  احل��وث��ي،  ب��ي��د  �شقطت  �شنعاء 
التي  ال��ي��م��ن��ي��ة،  ل���ل���دول���ة  وج�����ود  ل 
اأم�����س الأول،  ت��ال���ش��ت م��ع��امل��ه��ا م��ن��ذ 
احلوثي  م�����ش��ل��ح��و  ا����ش���ت���ط���اع  ح����ني 
الق��ت��ح��ام وال���ش��ت��ي��الء ع��ل��ى معظم 
بينها مقار  ال���دول���ة،  وم��ب��اين  م��ق��ار 
الدفاع  ووزارة  وال��ربمل��ان  احل��ك��وم��ة 
املنطقة  وم���ق���ر  اجل���وي���ة  وال����ق����وات 
�شاعات  وُبعيد  ال�شاد�شة.  الع�شكرية 
ال�شلم  اتفاق  ب��  �شّمي  ما  توقيع  من 
القوى  ب���ني  ال��وط��ن��ي��ة  وال�������ش���راك���ة 
اليمنية، مبا فيها احلوثيني، تهاوت 
مقرات الدولة بيد احلوثي، وانت�شر 
العا�شمة،  اأحياء  اأغلب  يف  م�شلحوه 
اأن هذا موؤ�شر، رمبا، يهدد  ما يعني 
ل  التوقيع  واأن  الت��ف��اق،  م�شتقبل 
ي��ع��ن��ي ان��ت��ه��اء الأزم�����ة ال��ق��ائ��م��ة بني 
ووفقاً  احل��وث��ي  وج��م��اع��ة  ال�شلطة 
ل�شهود عيان، فقد ن�شب احلوثيون 
�شارع  م����ن  ك����ل  يف  ت��ف��ت��ي�����س  ن���ق���اط 
ال�����زب�����ريي، و�����ش����ارع ح������دة، وق���ام���وا 

خيار�ت �سعبة للجي�س 
�لأمريكي يف مو�جهة د�ع�س 

•• وا�صنطن-رويرتز:

جديد  من  وغو�شها  ال��ع��راق  يف  الع�شكري  العمل  �شاحة  اإىل  اأمريكا  ع��ودة  مع 
الدفاع  وزارة  اأج���رت  املنطقة  يف  املت�شابكة  الطائفية  ال�����ش��راع��ات  م�شتنقع  يف 
يف  احلكم  نظام  لتثبيت  �شعبة  ملهمة  عمليا  تقييما  )البنتاجون(  المريكية 
بغداد وخل�شت اإىل اأن الأمر قد يتطلب وجود جنود اأمريكيني على اخلطوط 
القوات  اإ���ش��راك  ا�شتبعد  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الرئي�س  اأن  ورغ��م  م�شتقبال.  الأمامية 
الأمريكية يف مهمة قتالية يقول م�شوؤولون ع�شكريون وم�شوؤولون �شابقون اإن 
اأي�شا قد يفر�س يف نهاية  العراق ورمب��ا يف �شوريا  واق��ع �شن حملة مطولة يف 
الأمر زيادة ا�شتخدام القوات المريكية مبا يف ذلك وحدات على الر�س لتوجيه 
ال�شربات اجلوية ورمبا م�شت�شارون مرافقون للقوات العراقية على اخلطوط 
الأمامية. وهذا يطرح ت�شاوؤلت حول املدى الذي ميكن اأن يذهب اإليه اأوباما يف 
الدور املتنامي للجي�س الأمريكي دون اأن يخل بوعوده التي قطعها على نف�شه 
األ يزج باأمريكا يف حرب برية جديدة كما ي�شلط ال�شوء على الأولويات املتباينة 
بني البيت البي�س والبنتاجون يف بداية حملة ع�شكرية يبدو اأنها �شتكون طويلة 
ول ميكن التنبوؤ مب�شارها يف العراق و�شوريا. ومن وجهة النظر الع�شكرية يقول 
م�شوؤولون اإن من املنطقي احلفاظ على اأقل تقدير على خيار ن�شر اأعداد �شغرية 
من امل�شت�شارين الع�شكريني الأمريكيني يف �شفوف العراقيني على جبهة القتال 

من اآن لآخر حتى اإذا بدا اأن يف ذلك تناق�شا مع �شيا�شة اأوباما املعلنة.

بتفتي�س املارة، يف ظل غياب تام لأي 
املناطق.  هذه  يف  الدولة  اأجهزة  من 
الربيعي على  ام��ني  امل��ح��ام��ي  ون��ق��ل 
�شهادته  ب�����وك  ف��ي�����س  يف  ���ش��ف��ح��ت��ه 
ح���ول وج���ود ن��ه��ب م��ن ق��ب��ل جماعة 
احلوثي لبع�س الأ�شلحة و الذخائر 
يف منطقة )مذبح( القريبة من مقر 
�شمال  ال�شاد�شة،  الع�شكرية  املنطقة 
واملحلل  ال��ب��اح��ث  وك��ت��ب  العا�شمة. 
ال�شيا�شي يا�شني التميمي : امللي�شيات 
ه��ي ال��ت��ي ت��ق��وم مبهمة ال��ت��واج��د يف 
التي  �شنعاء  مدينة  داخ��ل  النقاط، 
مل ت���ع���د ع��ا���ش��م��ة ل���ن���ا ك��ي��م��ن��ي��ني . 
ومي�شي قائاًل ويف احلقيقة ل قيمة 
ع�شكرية  كانت  �شواء  النقاط،  لهذه 
اخلطر  كان  ملي�شاوية،  اأو  اأمنية  اأو 
ي��اأت��ي دائ��م��اً م��ن ه���ذه ال��ف��ئ��ات التي 
ال��دول��ة ول عن  ما ع��ربت يوماً عن 
املواطنة ول عن العي�س امل�شرتك .. 
البتزاز  ومت��ار���س  تنهب  فقط  اإن��ه��ا 
مدونته  ع��ل��ى  التميمي،  واأ����ش���اف   .
اخلا�شة بلغة غا�شبة، كان بالإمكان 
امل�شابني  اجل��ن��ود  نف�س  ي�شتمر  اأن 
ب��ال��ل��وث��ة ال��ع��ف��ا���ش��ي��ة واحل���وث���ي���ة يف 
ال���ن���ق���اط، ف��ه��م ي��ك��م��ل��ون ب��ع�����ش��اً يف 
على  الإ�شرار  ولكن  القذرة،  الأدوار 
اجلولت،  يف  امللي�شيات  ه��ذه  تواجد 
هو لإعطاء �شورة باأننا دخلنا عهداً 
جديداً لي�س له عالقة بالعهد الذي 
)اأنهت  �شبتمرب   26 ث����ورة  اأن��ت��ج��ه 
امل��ل��ك��ي��ة الإم���ام���ي���ة(، ل���رى ك���م من 
)عبدربه  الرئي�س  �شي�شتمر  الوقت 

الذي يق�شي برفع املخيمات وخروج 
اأم�س  وم�شاء  امل��دن؟.  من  امل�شلحني 
اليمنية،  ال��رئ��ا���ش��ة  وق��ع��ت  الأول، 
احلكومة  يف  امل�����ش��ارك��ة  والأح��������زاب 
لإنهاء  ات��ف��اق��اً  وج��م��اع��ة احل��وث��ي��ني 
بت�شكيل  يق�شي  ال�شيا�شية  الأزم����ة 
املبعوث  بح�شور  ج��دي��دة،  ح��ك��وم��ة 
بنعمر،  ج����م����ال  ل���ل���ي���م���ن،  الأمم��������ي 
الن�شحاب  احلوثيني  رف�����س  و���ش��ط 
م��ن ���ش��ن��ع��اء. وم��ن��ذ اأ���ش��اب��ي��ع، ينظم 
واعت�شامات  احتجاجات  احلوثيون 
ع��ل��ى م��داخ��ل ���ش��ن��ع��اء، وق���رب مقار 

من�شور( هادي يف منزله ب�شنعاء .
يرى  اأن  ال��ت��م��ي��م��ي  ي�����ش��ت��ب��ع��د  ومل 
وتفر�س  م���دن���اً  ت��ق��ت��ح��م  م��ل��ي�����ش��ي��ات 
القاعدة  ملي�شيا  غري  طبعاً  اإرادتها، 
يتقا�شمان  ال���ل���ذي���ن  واحل���وث���ي���ني، 

النفوذ يف �شمال اليمن وجنوبه. 
مدى  م���ا  الآن،  امل���ط���روح  ال�������ش���وؤال 
اليمنية،  ال�شيا�شية  الأط���راف  ق��درة 
والدول الراعية لالتفاقية الأخرية، 
�شيما يف ظل  ل  الأم���ور،  على ح�شم 
رف�س جماعة احلوثي التوقيع على 
لالتفاقية  ال��ت��اب��ع  الأم���ن���ي  امل��ل��ح��ق 

للمطالبة  امل��دي��ن��ة،  و���ش��ط  وزارات 
اأ�شعار  وتخفي�س  احلكومة،  باإقالة 
منتقدون،  وي���ت���ه���م  امل�����ح�����روق�����ات. 
اإعادة  اإىل  بال�شعي  احلوثي  جماعة 
احل��ك��م امل��ل��ك��ي ال���ذي ك���ان ���ش��ائ��داً يف 
اأن تطيح به ثورة  �شمال اليمن قبل 
ويف   1962 ���ش��ب��ت��م��رب-اأي��ل��ول   26
على  التفاق  ين�س  الأمني،  اجلانب 
احليوية  املن�شاآت  ال��دول��ة  تت�شلم  اأن 
الحتجاجات  خم��ي��م��ات  ت����زال  واأن 
يتم  اأن  على  وحميطها،  �شنعاء  من 
ف���ورا يف  العنف  اأع��م��ال  وق��ف جميع 

الليزيه؟ كنت �شيفة هناك..
اأّن كارل طبعت ومالأت وظيفة  ل�شك 
الطبيعية،  ب��اأن��اق��ت��ه��ا  الأوىل  ال�����ش��ي��دة 
وا�شتطاعت هذه املراأة املتعددة املواهب 
الليزيه،  م���ع  ت��ت��ك��ّي��ف  اأن  والأب����ع����اد، 
تت�شلى دون انبهار، اأو الوقوع يف اأ�شره: 
متحف  وكاأّنه  يبدو  لكنه  جميال،  كان 
رائ��ع ، اأ���ش��ّرت ك��ارل ب��روين ل�شحيفة 
 ،2013 اأب��ري��ل  ب��و���ش��ت يف  ن��ي��وي��ورك 
اأو  ب��اأن��ن��ي �شيفة  ان��ط��ب��اع  ل���دي  وك����ان 

مدعّوة .
لقناة  ق����ال����ت  اأ�����ش����ه����ر،  ب�������ش���ع���ة  ب���ع���د 
الأوىل  ال�����ش��ي��دة  ت��ك��وين  اأن  ف��رن�����ش��ي��ة، 
ف���رتة رائ��ع��ة، اح��ت��ف��ظ ب��ك��ّم ه��ائ��ل من 
كانت  وان  حتى   ، ال��رائ��ع��ة  ال��ذك��ري��ات 
ما  �شئلت  وعندما   ، تكّبلني  الوظيفة 
ال�شابقة،  حياتها  م��ن  تفتقده  ال���ذي 
اأج����اب����ت ك�����ارل ب��ب�����ش��اط��ة: ل ����ش���يء . 

ورغ���م ت��ردي��ده��ا م����رارا وت���ك���رارا اأنها 
خالل  تعي�شة  ول  م��ق��ي��دة  ل  ت��ك��ن  مل 
فيها  ُح��رم��ت  ال��ت��ي  اخلم�س  ال�شنوات 
اأّنها ك�شفت  اإّل  الغنائية،  من جولتها 
اإّنها  الفرن�شية،  النف�شية  العلوم  ملجلة 
فيها  �شعرت  التي  حياتي  م��ن  ال��ف��رتة 

اأنني اأكرث ه�شا�شة و�شعفا .

 اأود اأن ل يرت�سح 
الرئا�شة  ����ش���ن���وات  ت�����ش��دم  مل  ول���ئ���ن 
ك��ارل ب��روين ، ف���اإّن احل��ي��اة يف اجلينز 
مع  اأف�شل  ب�شكل  يتنا�شب  والقمي�س 
من  وال��ق��ري��ب��ة  الن���ف���رادي���ة  طبيعتها 

احلياة الربية.
زواجها  ع��ل��ى  وال�����ش��اه��دة  ���ش��دي��ق��ت��ه��ا 
ال�شنوات  لتلك  ع���ادت  خ��ل��ف��ة،  ف��ري��دة 
الذي  العدد  �شفحات  يف  ال�شتثنائية 
لل�شيدة  ك��ل��ّي��ا  ف���وغ  �����ش��ت��ه جم��ل��ة  خ�����شّ

�ستدعم زوجها مهما حدث
للرتويج  الأم��ري��ك��ي��ة،  جولتها  خ��الل 
فرن�شية  اأغ�����اين  اجل���دي���د  لأل��ب��وم��ه��ا 
اأعلنت  ح��واري،  برنامج  ويف   ، ق�شرية 
ك������ارل ب���و����ش���وح ت����ردده����ا يف ال���ع���ودة 
اأخرى.  �شنوات  خم�س  مل��دة  لالليزيه 
اإن كانت تريد  وعندما �شاألتها املذيعة 
جديد،  م��ن  الأوىل  ال�شيدة  ت��ك��ون  اأن 
يكون  اأن  اأري���د  عاب�شة..  ك��ارل  اأج��اب��ت 
اأمتنى  كامراأة،  بلدي..  واأح��ب  �شعيدا، 
اأّل يرت�شح، ولكن كمواطنة فرن�شية.. 
هو ما انفك ي�شجعني، ول اأرى نف�شي 

امنعه من ذلك واأقول له ل تفعل . 
ازدواج����ي����ة دام�����ت ب�����ش��ع��ة اأي������ام، ففي 
وقت لحق، وعرب جملة فانيتي فري، 
وبذريعة الأولوية للم�شلحة الوطنية 
قالت كارل: انه لي�س خياري ول راأيي 
هذا،  مثل  مو�شوع  يف  �شُيعتمد  ال��ذي 

 2013 عام  يناير  ال�شابقة يف  الأوىل 
العامل  عيون  اأ�شبحت  ف��ج��اأة  لتقول: 
باأ�شره تراقبها، كان الأمر قا�شيا، غري 
اأن  واأرادت  لزوجها،  حّبا  �شمدت  اأنها 
حياتها  ال��ي��وم  ال��ن��ه��اي��ة،  حتى  تدعمه 

اأكرث �شال�شة وهدوء . 
واأك�����دت ك����ارل ب����روين يف ح����وار ملجلة 
ع��ام ون�شف على  ، بعد  ف��ي��غ��ارو  م���دام 
هزمية زوجها يف النتخابات الرئا�شية 
عام 2012، اأّن حياتها اجلديدة فرتة 
ممتعة بالن�شبة اإليها هي التي ل حتب 
من  ب��امل��ائ��ة   90 تق�شي  و   ، ال�شجيج 
امل���ن���زل، متخفية يف  ف��راغ��ه��ا يف  وق���ت 
غرفتها ال�شغرية . الر�شالة وا�شحة: 
قيثارتها  ع��ل��ى  ال��ع��زف  تف�شل  ك����ارل 
ب���دل م��ن ق�����ش��اء ح��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى امل����اآدب 

الر�شمية. 

الأم�����ر ب��رم��ت��ه ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ف��رن�����ش��ي��ني ، 
وبزوجي، وبعمله وبحياته، ل اأ�شتطيع 
اإّل اأن اتبعه فقط .  من كل هذا، يبدو 
اأّن كارل بروين ت�شارك يف �شباق لي�س 
اآو من اخت�شا�شها، فبدفاعها  �شباقها 
عن الن�شحاب النهائي ، كانت جزء ل 
التي  الإغ��واء  اإ�شرتاتيجية  يتجزاأ من 
امل  منتظرة:  لعودة  زوجها  اعتمدها 
م��ن مغادرة  اأ���ش��ه��ر  �شتة  ب��ع��د  ت�����ش��رح، 
ل  اأنها  الفرن�شية،  هي  ملجلة  الليزيه 
تزال م�شدومة من تخلي الفرن�شيني 
عنه، وعلى حيوّيته، وروؤيته، و�شجاعته، 

واإن�شانيته، وذكائه، واإرادته؟ .
�شاركوزي(،  )�شي�شيليا  ط���الق  ب��ع��د 
وقطيعة  غ��اي��ي��ه(  )ج�����ويل  وع�����ش��ي��ق��ة 
م��دوي��ة )ف���ال���ريي ت��ري��رف��ي��ل��ر(، يبدو 
اأوىل مب�شمون متجدد على  �شيدة  اأن 

ا�شتعداد ل�شتعادة مكانها..!

اإىل  الت��ف��اق  ه���ذا  وي�شعى  ���ش��ن��ع��اء. 
و���ش��ع ح��د ل���الأزم���ة اخل��ط��رية التي 
و���ش��ع��ت ال��ي��م��ن ع��ل��ى ح��اف��ة احلرب 
الأه��ل��ي��ة م��ن��ذ اأط���ل���ق احل��وث��ي��ون يف 
18 اأغ�شط�س-اآب حتركا احتجاجيا 
احلكومة  ب���اإ����ش���ق���اط  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 

والرتاجع عن رفع اأ�شعار الوقود.
ال��ي��م��ن��ي��ة �شهدت  ال��ع��ا���ش��م��ة  وك��ان��ت 
م�شطربة،  اأح���داث���ا  الث��ن��ني  ام�����س 
بينها ا�شتقالة رئي�س الوزراء حممد 
����ش���امل ب���ا����ش���ن���دوة و����ش���ط ح���ال���ة من 
على  احلوثيني  وا�شتيالء  الفو�شى 
املن�شاآت الع�شكرية واملباين احلكومية 
يف �شنعاء.  ياأتي ذلك يف وقت وا�شل 
اأن�شار  جل��م��اع��ة  ت��اب��ع��ون  م�شلحون 
اهلل املعروفة باحلوثي ، لليوم الثاين 
اأ�شلحة من مقر  نهب  التوايل،  على 
املنطقة الع�شكرية ال�شاد�شة، �شمايل 
�شنعاء، بعد �شيطرتهم عليها بح�شب 
�شهود عيان. واأفاد �شهود العيان، باأن 
الإثنني  وا�شلوا  حوثيني  م�شلحني 
اإخ�������راج اأ���ش��ل��ح��ة م���ن امل���ق���ر )ال����ذي 
منزل  عن  كيلومرتات  ب�شعة  يبعد 
ال��ي��م��ن��ي ع��ب��درب��ه من�شور  ال��رئ��ي�����س 
بعد  ال�شتني(  �شارع  الكائن يف  هادي 
الأول،  اأم�����س  ي��وم  عليه،  �شيطرتهم 
دون معرفة مكان نقل هذه الأ�شلحة 
. ويف الوقت الذي مل ي�شدر فيه اأي 
الع�شكرية،  املنطقة  تعقيب من قبل 
تعقيب  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ي��ت�����ش��ن  مل 
ف��وري م��ن قبل اجلماعة ح��ول هذا 

املو�شوع .

بعد قرار �ساركوزي ال�سعود جمددًا اإىل احللبة الرئا�سية 

هل ترغب كارل بروين يف �لعودة �إىل ق�سر �لإليزيه؟

�أملانيا تتم�سك برف�سها ت�سليح �ملعار�سة �ل�سورية
•• برلني-وكاالت:

تتم�شك  البالد،  ل�شمايل  داع�س  تنظيم  ملي�شيات  اجتياح  عقب  �شوريا،  يف  الأك��راد  من  الآلف  ع�شرات  ف��رار  رغم 
احلكومة الأملانية مبوقفها الراف�س لت�شليح املعار�شة ال�شورية.

الأي��دي اخلطاأ  الأ�شلحة يف  تلك  وقوع  اإمكانية  املتبقية من  املخاطر  اإن  الأملانية  با�شم اخلارجية  وقالت متحدثة 
اأ�شلحة للمعار�شة  اأن احلكومة الأملانية اتخذت لذلك ق��راراً �شد توريد  اأكرب يف �شوريا منها يف العراق، مو�شحة 

ال�شورية.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن احلكومة الأملانية تعتزم توريد اأ�شلحة للمقاتلني الأكراد يف �شمال العراق ملواجهة ميلي�شات 
التنظيم واجتاح التنظيم خالل الأيام املا�شية ع�شرات من القرى الكردية يف �شمال �شوريا، ما ا�شطر �شكان املنطقة 

اإىل الفرار اإىل تركيا.
باراك  الأمريكي  للرئي�س  مقرتح  على  بالأغلبية،  املا�شي  اخلمي�س  يوم  وافق  الأمريكي  ال�شيوخ  جمل�س  اأن  يذكر 

اأوباما بتدريب وت�شليح املعار�شة املعتدلة يف �شوريا ملواجهة التنظيم  .

•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  اأك��دت 
امل��ت��ح��دة ت��ت��ب��ن��ى م���واق���ف ث��اب��ت��ة ووا���ش��ح��ة يف مواجهة 
الإره��اب ب�شتى �شنوفه واأنواعه واجلهات التي متثله و 
والدولية  الإقليمية  ت��ردد اجلهود  اأدن��ى  دون  تدعم من 
وا�شحا  ب��دا  ذل��ك  اأن  اإىل  م�شرية   .. ملكافحته  ال�شاعية 
التام لتنظيم داع�س و ما ميار�شه يف العراق  يف رف�شها 
العزل  واملدنيني  ل��الأب��ري��اء  وقتل  تدمري  م��ن  واملنطقة 
من  وازع  اأي  دون  م��ن  وال�شيوخ  والن�شاء  الأط��ف��ال  م��ن 
اأخ����الق. وحت��ت ع��ن��وان م��وق��ف داعم  اأو  اأو دي��ن  �شمري 
للعراق وراف�س لالإرهاب قالت اإن البيان الذي اأدىل به 
اآل نهيان وزير اخلارجية  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  �شمو 
اأم���ام الج��ت��م��اع ال����وزاري ملجل�س الأم���ن ال���دويل الذي 
ان��ع��ق��د م��وؤخ��را .. ج���اء م��ع��ربا ع��ن ذل���ك ب��و���ش��وح تام.. 
مو�شحة اأن �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية اأ�شار يف بيانه اإىل اأن جرائم داع�س تاأتي حتت 
�شعارات انتهازية ل متت اإىل الأديان اأو الأعراف ب�شلة 
و اأكد �شموه رف�س دولة الإمارات العربية املتحدة التام 
والعتدال  الت�شامح  بقيم  والتزامها  والتطرف  للعنف 
الدولة  تتبناه  ال��ذي  املبدئي  املوقف  �شموه  مو�شحا   ..
اأود م��ن على ه��ذا امل��ن��رب و  يف ه��ذا ال�����ش��دد عندما ق��ال 
كعربي م�شلم اأن اأرف�س رف�شا قاطعا ت�شمية كيان داع�س 
اجلميع  �شموه  ودع��ا   .. الإ�شالمية  ب��ال��دول��ة  الإره��اب��ي 
مل�شاركته هذا الرف�س و الت�شامن مع مئات املاليني من 
امل�شلمني ا�شتهجانهم ا�شتباحة املمار�شات التي يقوم بها 

هذا التنظيم املتطرف. 
واأ�شافت الن�شرة التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  اأن   - البحوث ال�شرتاتيجية  و 
املتحدة اأكدت مرارا دعمها غري املحدود للجهود الدولية 
ال�شيخ  ال��ذي عرب عنه �شمو  املوقف  الإره��اب و  ملكافحة 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان اأمام الجتماع الوزاري ملجل�س 
الأمن الأخري يف مواجهة داع�س .. هو املوقف ذاته الذي 
اأعلنته الدولة خالل انعقاد قمة حلف �شمال الأطل�شي 
الناتو الأخرية يف مقاطعة ويلز و هو اأي�شا املوقف نف�شه 

•• كابول-وكاالت:

رح���ب���ت ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ب���ات���ف���اق ل��ت�����ش��اط��ر ال�����ش��ل��ط��ة يف 
افغان�شتان نتج عنه انتخاب وزير املالية ال�شابق ا�شرف غني 
رئي�شا، معربة عن املها يف ابرام اتفاق امني مهم مع كابول 
اهلل  عبد  اهلل  عبد  وخ�شمه  غني  واب���رم  ا���ش��ب��وع.  غ�شون  يف 
التفاق الحد لنهاء ازمة ا�شتغرقت ثالثة ا�شهر بخ�شو�س 
�شحبت  حمورية  مرحلة  يف  البالد  �شلت  النتخابات  نتيجة 
اطار  يف  قواتها  امريكية  بقيادة  الجنبية  ال��ق��وات  خاللها 
امام  الطريق  الوحدة  حكومة  ومتهد  طالبان.  على  احل��رب 
اتفاق امني ثنائي يتعلق بوجود قوات امريكية يف افغان�شتان 
بعد 2014، وهو اتفاق رف�س الرئي�س املنتهية وليته حميد 
التفاق على تويل عبد اهلل من�شب  وين�س  توقيعه.  ك��رزاي 
ما  ال���وزراء،  رئي�س  ملن�شب  امل�شابه  التنفيذي  اجلهاز  رئي�س 
ي�شكل توازنا ح�شا�شا لل�شلطة وهناأ وزير اخلارجية المريكي 
جون كريي افغان�شتان على ما اعتربه حلظة قيادية مذهلة 
البالد  خري  اج��ل  من  جانبا  اخلا�شة  امل�شالح  و�شع  �شهدت 

رقم  العربية  اجلامعة  ق��رار  بدعمها  عنه  ع��ربت  ال��ذي 
كذلك  و  الأخ���ري  ج��دة  اجتماع  يف  وم�شاركتها   7816
وال�����ش��الم يف  الأم���ن  باري�س ح��ول  م��وؤمت��ر  م�شاركتها يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  اأن دول����ة  وب��ي��ن��ت  ال���ع���راق. 
اآف��ة الإره���اب تبحث دائما عن منطقة  اأن  ت��درك متاما 
والقت�شادية  والأمنية  ال�شيا�شية  النواحي  من  رخ��وة 
وتتكاثر  فيها  تنمو  خ�شبة  بيئة  والجتماعية..لتكون 
وتنت�شر اإىل باقي املناطق و اإن كان العراق ميثل له هذه 
احلا�شنة الآن فاإنه لن يظل مق�شورا عليه حتى النهاية 
بل قد تنتقل عدواه اإىل دول ومناطق اأخرى ولذلك تعي 
دولة الإمارات اأهمية اإيجاد حلول اإقليمية ودولية تقوم 
وتفاقمه  انت�شاره  الإره��اب و متنع  اأ�شباب  على معاجلة 
الأوان.  ف���وات  قبل  عليه  تق�شي  و  خم��اط��ره  وحت��ت��وي 
اأكد  اآل نهيان  ونوهت باأن �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اأن تنظيم  اإىل  اأ�شار  هذه املعاين ب�شراحة و دقة عندما 
داع�س وغريه من التنظيمات الإرهابية ل تعرف احلدود 
وقال اإننا اأمام ظاهرة خبيثة حتمل اأبعادا خطرية تهدد 
جمتمعات ودول خارج نطاق العاملني العربي والإ�شالمي 
و عليه يتعني اإيجاد حلول دولية لحتواء خطرهم عن 
كما  للتطرف  اجل��ذري��ة  الأ���ش��ب��اب  على  الق�شاء  ط��ري��ق 
على  الإره��اب  ملكافحة  الدولية  ال�شراكة  تبنى  اأن  يجب 
مواجهة  على  تقت�شر  ل  بحيث  امل���دى  طويلة  اأه����داف 
داع�س.  وقالت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها الفتتاحي 
داعما  تتبنى موقفا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اإن 
اأرا�شيه وقد جدد �شمو  وبقوة ل�شتقرار العراق ووحدة 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان يف بيانه دعم الإمارات 
وهو  اأرا�شيه  و�شالمة  ال��ع��راق  ووح��دة  وا�شتقرار  لأم��ن 
لرتحيبها  احلقيقي  ال��داف��ع  مبنزلة  ك��ان  ال��ذي  املوقف 
الوزراء  رئي�س  برئا�شة  وطنية  وح��دة  حكومة  بت�شكيل 
العبادي..حكومة تعتمد برناجما وطنيا حقيقيا  حيدر 
عن  يعرب  والإق�����ش��اء  والطائفية  العنف  ينبذ  و�شامال 
روح املواطنة احلقة بعد اأن اأف�شت ال�شيا�شات الطائفية 
�شيا�شية  �شراعات  من  الآن  عليه  هو  ما  اإىل  العراق  يف 
واأزمات اأمنية وانق�شام �شيا�شي يهدد ن�شيجه الجتماعي 

ووحدته. 

وا�شاف ان حكومة الوحدة متثل فر�شة هائلة لحراز تقدم 
غ�شون  يف  الثنائي  الم��ن��ي  الت��ف��اق  لتوقيع  افغان�شتان،  يف 
ا�شبوع او نحوه . وادت اتهامات بالتزوير الوا�شع النطاق يف 
بعد اعالن  �شيا�شية  ازمة  14 حزيران-يونيو اىل  انتخابات 
ك��ل م��ن امل��ر���ش��ح��ني الث��ن��ني ال��ف��وز ب��ع��د ت��وق��ي��ع الت��ف��اق اثر 
مفاو�شات �شاقة وطويلة عانق غني عبد اهلل يف مرا�شم ب�شيطة 
و�شريعة يف الق�شر الرئا�شي مل ت�شتغرق اكرث من 10 دقائق. 
املقبل  ال�شبوع  الرئي�س يف  انه يتوقع تن�شيب  و�شرح كريي 
فيما اكد متحدث با�شم عبد اهلل موعد 29 ايلول-�شبتمرب 
نور�شتاين  يو�شف  احمد  النتخابية  اللجنة  رئي�س  و���ش��رح 
لل�شحافيني لحقا ان جلنة النتخابات امل�شتقلة تعلن ا�شرف 
غني رئي�شا، وبالتايل تعلن نهاية العملية النتخابية وا�شاف 
جميع  من  تزوير  اعمال  ارتكبت  النتخابية  العملية  خالل 
نور�شتاين هام�س  النا�س ومل يحدد  اقلق  ما  الط��راف وهو 
الفوز او ن�شبة امل�شاركة يف النتخابات او عدد ال�شوات املزورة 
التي مت الغاوؤها يف عملية التدقيق املكثفة التي جرت با�شراف 

المم املتحدة لكل ال�شوات.

حوثيون ينهبون اأ�سلحة من مقر ع�سكري �سمال العا�سمة

�سكان �سنعاء ي�ستيقظون على �سدمة كبرية.. ل وجود للدولة

وهو يف ذراع �سي�سيليا وغادره �سحبة كارل. ولئن كانت 
الرئا�سة م�سرحا لأوقات مهمة يف علقتهما، فان �سكوكا 
حتوم حول رغبة كارل بروين يف العودة اإليها.  خم�ش 
�سنوات على اإيقاع الربوتوكول واخللفات، مدة طويلة، 
هي التي تف�سل احلياة العائلية، يف هدوء وبني اأطفالها 
اإىل  للعودة  ا�ستعداد  وزوجها وقيثارتها. فهل هي على 
اأي وقت م�سى،  اأكرث من  اأ�سبح،  الرئا�سي الذي  الق�سر 

مو�سوما بن�سر غ�سيل احلياة اخلا�سة ل�ساكنيه ؟
طيلة �سنتني، حتدثت ال�سيدة الأوىل وعار�سة الأزياء 
ثلثة  من  اأكــرث  )باعت  املتاألقة  والفنانة  ال�سابقة، 
مليني ن�سخة من األبوماتها(، حتدثت باختزال وحياء 
عن حياتها يف الليزيه من دون التعبري عن احلنني اإىل 

املا�سي. 

•• الفجر – خرية ال�صيباين:
ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�ش  فيه  اأعلن  الذي  الوقت  يف 
من  الحتاد  حزب  لرئا�سة  تر�سحه  �ساركوزي  نيكول 
اجل حركة �سعبية وبالتايل تر�سحه لل�سباق الرئا�سي 
كارل  الفنانة  زوجته  موقف  يكون  قد   ،2017 عام 
اأدلت  ما  اإىل  بالرجوع  وذلــك  ارتباكا،  اأكــرث  بــروين 
الأخريين  العامني  طيلة  ملتب�سة  ت�سريحات  من  به 
وحياتها  اأوىل،  ك�سيدة  ال�سابقة  جتربتها  بخ�سو�ش 
ما  خرج  لقد  و�سغوطه.  الربوتوكول  نوامي�ش  خــارج 
�ساركوزي  نيكول  اأ�سبح  العلن:  اإىل  متوّقعا  �سرا  كان 
ر�سميا مر�سحا لرئا�سة حزب الحتاد من اجل حركة 
غزاه  قد  كان  الذي  الليزيه،  ق�سر  والهدف،  �سعبية، 

كارل بروين 
اناقة طبيعية

زوجي وابنائي وقيثارتي اول

هل يعودان اىل الليزيه
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�شرعت  ال��دول��ة  ام��ن  حمكمة  اأن  ام�س  اردين  ق�شائي  م�شدر  اأف���اد 
مبحاولة  تتعلق  بتهم  منف�شلة،  ق�شايا  يف  اردنيني  اربعة  مبحاكمة 

اللتحاق بتنظيم داع�س والرتويج له الكرتونيا.
وق���ال امل�����ش��در ال���ذي طلب ع��دم ذك��ر ا�شمه ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س، 
ان حمكمة ام���ن ال��دول��ة ب���دات ام�����س حم��اك��م��ة ارب��ع��ة اردن���ي���ني، يف 
الرهابي  داع�����س  بتنظيم  باللتحاق  تتعلق  بتهم  منف�شلة  ق�شايا 
ابو غلو�س )31  املحكمة وجهت لحمد  ان  وا�شاف   . له  والرتويج 
متوز- �شهري  بني  املعتقالن  عاما(   36( عيا�س  ابو  وو�شيم  عاما( 
املعلوماتية  ال�شبكة  ا�شتخدام  تهمة  املا�شيني  واآب-اغ�شط�س  يوليو 
للرتويج لفكار جماعة ارهابية . كما وجهت املحكمة ل اياد حمدان 
بجماعات  اللتحاق  تهمة  عاما(   18( خ�شر  وحممد  عاما(   26(
م�شلحة وتنظيمات ارهابية خارج اململكة . وبح�شب امل�شدر فان ابو 
غلو�س وابو عيا�س ا�شتخدما برامج مواقع التوا�شل الجتماعي عام 
ونقال  التنظيم  وعمليات  لأف��ك��ار  للرتويج  الن��رتن��ت  عرب   2014
�شورا ومقاطع فيديو لهذه العمليات. اما حمدان وخ�شر فتوا�شال 
 .2013 �شوريا والتحقا به عرب تركيا عام  التنظيم يف  مع اع�شاء 
وقد القي القب�س عليهما يف حزيران-يونيو ومتوز-يوليو املا�شيني 
عند عودتهما اىل اململكة اثر خالفات بني التنظيم وف�شائل اخرى. 
وترتاوح عقوبة املتهمني يف حال ادانتهم بالتهم املوجهة لهم بال�شجن 

ما بني 3 اىل 5 اعوام.

اعلنت وزارة الدفاع اجلزائرية يف بيان ام�س انها قتلت ارهابيا خطريا 
من  العديد  بارتكاب  متهم  اجل��زائ��ر(  �شرق  كلم   110( وزو  تيزي  يف 
الذي ن�شرته على موقعها  البيان  ال��وزارة يف  باملنطقة وقالت  اجلرائم 
الفعال  ال���ش��ت��غ��الل  وبف�شل  الره����اب  مكافحة  اط���ار  يف  الل��ك��رتوين 
للمعلومات، متكنت مفرزة من قوات اجلي�س الوطني ال�شعبي بالقطاع 
العملياتي لتيزي وزو من الق�شاء على اإرهابي خطري كان وراء العديد 
الرهابي  هوية  ال��دف��اع  وزارة  بيان  يذكر  ومل  باملنطقة  اجل��رائ��م  م��ن 
اخلطري الت�شمية التي تطلق على امراء تنطيم القاعدة يف بالد املغرب 
ال�شالمي املتمركز بجبال منطقة القبائل حيث تقع ولية تيزي وزو. 
وا�شاف البيان ان الرهابي اخلطري قتل يف كمني ن�شبه افراد اجلي�س 
و�شبط  وزو  تيزي  جنوب  كيلومرت   40 بعد  على  حرجية  منطقة  يف 
اجلي�س بندقية اآلية من نوع كال�شنيكوف وكمية من الذخرية، بح�شب 
 12 امل�شدر. وقتل حوايل 70 م�شلحا منذ بداية العام احلايل بينهم 
يف ايار-مايو على احلدود اجلزائرية املالية، بح�شب اجلي�س اجلزائري 
وتظل منطقة القبائل اجلبلية التي تبعد مئة كلم �شرق العا�شمة ميدان 
نهاية  م��ن  ع��دي��دة  �شنوات  بعد  م�شلحة  ا�شالمية  جمموعات  عمليات 
احلرب الهلية التي دارت خالل الت�شعينيات بني اجلي�س وجمموعات 
كانت يف  املنطقة  القاعدة يف  بها  ا�شالمية م�شلحة واخر عملية قامت 

19 ني�شان-ابريل بتيزي وزو وقتل خاللها 11 جنديا.

اج��راءات��ه المنية ح��ول مقره يف بروك�شل  ع��زز الحت���اد الوروب����ي 
ام�س حتى بعد ان قللت ال�شلطات من اهمية النباء بان مت�شددين 
املقر.  ل�شتهداف  يخططون  كانوا  �شوريا  من  عودتهم  بعد  اعتقلوا 
ان  ك��ان ميكن  م��واد  العثور على  ان��ه مت  وق��ال م�شوؤولون بلجيكيون 
يف  مداهمة  عملية  خ��الل  وذل��ك  نا�شفة  ع��ب��وات  ل�شناعة  ت�شتخدم 
هولندا. ال انهم اكدوا انه ل يوجد دليل على وجود خطة ملهاجمة 
المن  عنا�شر  من  مزيد  ن�شر  مت  لكن  الوروب��ي��ة.  املفو�شية  مبنى 
وقاموا  الث��ن��ني،  بروك�شل  و���ش��ط  يف  املفو�شية  مبنى  م��دخ��ل  عند 
ما  بح�شب  املبنى،  اىل  الداخلني  جلميع  الم��ن  ت�شاريح  بتفح�س 
�شاهد �شحافيو وكالة فران�س بر�س واكدت ال�شلطات البلجيكية انها 
قامت باعتقال �شخ�شني مبوجب قوانني مكافحة الرهاب، يف اطار 
داع�س  تنظيم  مع  املتعاطفني  او  اجلهاديني  املقاتلني  ملنع  جهودها 
العامة  الهولندية  الذاع���ة  وذك���رت  هجمات  اي  �شن  م��ن  املتطرف 
ال�شبت ان ال�شخ�شني وهما رجل وامراأة من ا�شل تركي يعي�شان يف 

لهاي، مت اعتقالهما عند و�شولهما اىل بروك�شل. 

عوا�صم

عمان

بروك�سل

اجلزائر

د�ع�س يحر�س على جي�س م�سر يف �سيناء
•• القاهرة-بغداد-وكاالت:

�شيناء  جزيرة  �شبه  يف  الإرهابيني  امل�شلحني  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  حث 
من  خطوة  يف  روؤو���ش��ه��م  وقطع  امل�شريني  اجل��ن��ود  مهاجمة  على  امل�شرية 

�شاأنها اأن تزيد القلق من ال�شالت التي تربط بني اجلماعات املت�شددة.
اأب����و حم��م��د ال��ع��دن��اين امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م التنظيم يف ب��ي��ان ب��ث على  وق����ال 
املنهج  ه��ذا  على  ام�شوا   ... الأبية  �شيناء  يف  اإخواننا  على  نثني  الإن��رتن��ت 
فهذا هو الطريق ال�شديد. �شردوا بهم من خلفهم اأينما تثقفون. فخخوا 
لهم الطرقات وهاجموا املقرات. اقتحموا عليهم منازلهم. اقطعوا منهم 

الرووؤ�س. 
واأ�شاف ل جتعلوهم ياأمنون وا�شطادوهم حيث ما يكونون. حولوا دنياهم 
ان�شاره  الإره��اب��ي  التنظيم  دع��ا  كما  بيوتهم  ف��ج��روا  وجحيم.  رع��ب  اإىل 
املتطرفني اىل قتل املدنيني وخ�شو�شا المريكيني والفرن�شيني والبلدان 
العراق  يف  املتطرفني  ملحاربة  �شكل  ال���ذي  ال���دويل  التحالف  يف  امل�شاركة 

و�شوريا.
وقال املدعو ابو حممد العدناين املتحدث با�شم التنظيم يف ت�شجيل �شوتي 
مت بثه باكرث من لغة، خماطبا املتطرفني اذا قدرت على قتل كافر امريكي 
او اوروبي واخ�س منهم الفرن�شيني الجنا�س او ا�شرتايل او كندي او غريه 
فتوكل على  داع�س،  التي حتالفت على  ال��دول  رعايا  املحاربني  الكفار  من 
اهلل واقتله باي و�شيلة او طريقة كانت . وا�شاف �شواء كان الكافر مدنيا او 

ع�شكريا فهم يف احلكم �شواء .
والوليات املتحدة وفرن�شا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تنفذان �شربات 
بناء حتالف  العراق ويعمالن على  داع�س يف  العراق �شد معاقل  جوية يف 

دويل �شد تنظيم املتطرفني الذي ي�شكلون تهديدا دوليا.

الأمم املتحدة ت�ستعد لن�سر مفت�سيها ملراقبة اإعمار غزة

�لفل�سطينيون يبحثون م�سريهم على كل �جلبهات �ل�سيا�سية

حترك تركي لإقامة منطقة عازلة يف �سوريا

نزوح 130 �ألف كردي �سوري لرتكيا ب�سبب �ملعارك

قتيلن وجرحى يف �نفجار�ت ب�سينجيانغ �ل�سينية

�لإعد�م لأربعة �سعوديني متهمني بالإرهاب�لرئي�س �مل�سري وملك �لأردن يبحثان �لتطور�ت يف �ل�سرق �لأو�سط وجهود مو�جهة �لتطرف و�لإرهاب
•• الريا�ص-اأ ف ب:

حكمت املحكمة اجلزئية املتخ�ش�شة يف �شوؤون الره��اب على اربعة 
لتنظيم  تابعة  ارهابية  ل خلية  النتماء  بتهمة  بالعدام  �شعوديني 
القاعدة وال�شلوع يف ن�شاطات دامية، بح�شبما افادت وكالة النباء 
التي كانت حتاكم جمموعة  املحكمة  ان  الوكالة  الر�شمية. وذكرت 
ت�شم 94 �شخ�شا، ادانت 20 �شخ�شا وحكمت عليهم بال�شجن بني 
�شنتني و23 �شنة ومنعهم من ال�شفر، فيما حكمت على اربعة بالقتل 
تعزيرا . وا�شدرت املحكمة الحكام بتهمة الن�شمام خللية اإرهابية 
مع  والتوا�شل  للدولة  املناه�س  الإره��اب��ي  القاعدة  لتنظيم  تابعة 
قادة التنظيم واأع�شائه واللتقاء والجتماع بهم ومتويل الإرهاب 
والأعمال الإرهابية ودعم التنظيم ماليا وحيازة الأ�شلحة الر�شا�شة 

وامل�شد�شات والقنابل والذخرية .

الرابع من يونيو عام 1967 وعا�شمتها القد�س ال�شرقية. وذكرت وكالة 
الأنباء الأردنية برتا اأن اجلانبني اأكدا خالل اللقاء �شرورة ح�شد التاأييد 
الدويل لإعادة اإعمار ما دمره العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة و تاأمني 
اإي�شال امل�شاعدات الإن�شانية والطبية لأهايل القطاع. و�شددا اجلانبان على 
�شرورة دعم كل ما يعزز وحدة ال�شعب العراقي وم�شاندة احلكومة اجلديدة 
ال�شعب  مكونات  جميع  اإ���ش��راك  و���ش��رورة  التحديات  خمتلف  مواجهة  يف 
اللقاء  الزعيمان خالل  اأكد  كما  اجلارية.   ال�شيا�شية  العملية  العراقي يف 
والإرهاب  التطرف  موجات  ملواجهة  والدولية  الإقليمية  اجلهود  دعمهما 
املتزايدة و خطرها على ال�شرق الأو�شط و العامل . وب�شاأن تطورات الو�شع 
يف ليبيا �شدد ال�شي�شي و عبداهلل الثاين على �شرورة وحدة الأرا�شي الليبية 

واحرتام املوؤ�ش�شات ال�شرعية املنبثقة من اإرادة ال�شعب الليبي. 

•• نيويورك-وام:

عاهل  الثاين  عبداهلل  وامللك  ال�شي�شي  عبدالفتاح  امل�شري  الرئي�س  بحث 
الأردن يف نيويورك الليلة قبل املا�شية.. تطورات الأو�شاع يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط و خا�شة امل�شتجدات يف العراق و الأزم��ة ال�شورية و�شبل التعامل 
معها مبا ينهي معاناة ال�شعب ال�شوري من خالل اإيجاد حل �شيا�شي �شامل 
لالأزمة. كما بحث الزعيمان خالل اللقاء الذي جرى على هام�س اجتماعات 
الظروف  تهيئة  اأهمية  املتحدة  ل��الأمم  العامة  للجمعية   69 ال���  ال���دورة 
املالئمة ل�شتئناف املفاو�شات بني اجلانبني الفل�شطيني والإ�شرائيلي وفقا 
ذات  الدولية  ال�شرعية  ق��رارات  و  العربية  ال�شالم  ومبادرة  الدولتني  حلل 
خطوط  على  امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  اإقامة  اإىل  و�شول  العالقة.. 

للحكومة  التابع  الخ��ب��اري  تيان�شان  موقع  اعلن  كما  اتنية،  ا�شطرابات 
املحلية الثنني. وقال املوقع ان النفجارات وقعت الحد يف ثالثة مواقع 
�شينجيانغ  التجاري يف منطقة لونتاي يف جنوب  على القل احدها احلي 
ال�شتاذ  ق�شية  يف  ال�شيني  الق�شاء  حكم  �شدور  ع�شية  النفجارات  وتاتي 
اجلامعي الويغوري الهام توهتي املعار�س لل�شيا�شات ال�شينية يف املنطقة 
بتهمة النزعة النف�شالية ويواجه توهتي الذي يعترب معتدل امكان احلكم 

عليه بال�شجن لفرتة طويلة.
ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي م��ع وكالة  وق��ال��ت م��وظ��ف��ة ا�شتقبال يف ف��ن��دق جم���اور يف 
عن  م��رت  مئتي  يبعد  الفندق  ان  اذ  الن��ف��ج��ار  دوي  �شمعت  ب��ر���س  فران�س 
املركز التجاري. لكن مت منع املرور يف الطريق املوؤدية اليه ورجال ال�شرطة 

منت�شرون يف كل مكان .
ال�شهر الخرية  ولكن يف  الن��ف��ج��ارات،  ه��ذه  ا�شباب  احل��ال  تعرف يف  ومل 
وقعت اعمال عنف عدة يف هذه املنطقة التي تتمتع باحلكم الذاتي وتقطنها 
امل�شلمني الناطقني باللغة الرتكية ويعادي  اغلبية من الويغور وهم من 
ق�شم منهم ال�شلطة يف بكني. وانتقل ق�شم من �شكان هذه املنطقة الواقعة يف 
الطرف الغربي للبالد وخ�شو�شا الويغور الذين ي�شكلون التنية الغالبة 

اىل التطرف يف ال�شنوات الخرية وهم يرف�شون الو�شاية ال�شينية.

•• بكني-اأ ف ب:

العديد من اجلرحى  و  �شل�شلة من النفجارات قتيلني على القل  اوقعت 
امل�شلمني وت�شهد  يف منطقة �شينجيانغ التي تقطنها غالبية من الويغور 

��ستئناف مفاو�سات جنوب �ل�سود�ن يف �أثيوبيا 
•• ادي�ص ابابا-اأ ف ب:

ال�شودان الذين يتواجهون منذ  ا�شتانفت ام�س حكومة جوبا ومتمردو جنوب 
اثيوبيا، و�شط تكثف  ال�شالم يف  اهلية دامية، مفاو�شات  ا�شهر يف حرب  ت�شعة 
املعارك، على ما علم لدى و�شاطة �شرق افريقية يف النزاع. وهذه املفاو�شات هي 
الوىل منذ نهاية اب-اغ�شط�س، عند توقيع رئي�س جنوب ال�شودان �شالفا كري 
وخ�شمه رياك م�شار لتفاق رابع لوقف اطالق النار منذ بدء النزاع ومت انتهاك 
جميع تلك التفاقات. وال�شبت، ندد الو�شيط الفريقي ال�شرقي )منظمة ايغاد 
وجتري  ���ش��رق(.  )�شمال  النيل  اعلى  ولي��ة  يف  امل��ع��ارك  با�شتئناف  القليمية( 
ابابا  ادي�س  ويف  البالد  غ��رب  �شمال  يف  الثيوبية  دار  بحر  بلدة  يف  املفاو�شات 
حيث جرت املفاو�شات �شابقا اتهم الوفدان بانفاق مبالغ طائلة من دون العمل 
جديا على اتفاق �شالم. وافاد دبلوما�شيون اوروبيون ان املفاو�شات كلفت حواىل 
حكومة  ت�شكيل  ال�شبوع  هذا  املحادثات  و�شتبحث  الن  حتى  ي��ورو  20مليون 
9 اب-اغ�شط�س.  وحدة وطنية انتقالية الذي طلبته ايغاد من الطرفني قبل 
املمنوحة له  ال��وزراء وال�شلطات  الرئي�شية مبن�شب رئي�س  وتتعلق ال�شكاليات 
بح�شب رئي�س بعثة املتمردين تابان دنق وي�شهد جنوب ال�شودان منذ منت�شف 
كانون الول-دي�شمرب نزاعا تتخلله فظاعات بني القوات املوالية لكري واخرى 

منا�شرة مل�شار. 

املتحدة. واأو�شح اأردوغان اأن تردد تركيا الرئي�شي نحو 
اللتزام الكامل بالتحالف الذي تقوده الوليات املتحدة 
�شالمة  ع��ل��ى  خ���وف���اً  ك���ان   ، داع�������س  لتنظيم  ل��ل��ت�����ش��دي 
الرهائن الذين احتجزهم التنظيم منذ يونيو-حزيران 

املا�شي يف املو�شل �شمايل العراق.
من جهتها، قالت ال�شفرية الأمريكية يف الأمم املتحدة 
دوًل  اأن  على  م��وؤ���ش��رات  ب��الده��ا  ل��دى  اإن  ب���اور  �شامنثا 
اأخرى م�شتعدة ل�شن �شربات جوية على تنظيم داع�س 
يف  مبفردها  تكون  ل��ن  وا�شنطن  اأن  م��وؤك��دة  �شوريا،  يف 

احلرب على التنظيم هناك.
اأ���س ، اأن  واأ���ش��اف��ت ب��اور يف مقابلة م��ع حمطة �شي ب��ي 
وا���ش��ن��ط��ن ���ش��ت��رتك ل��ل��دول الأخ�����رى ف��ر���ش��ة الإع����الن 
�شد  ال��ت��ح��ال��ف  اإزاء  امل��ح��ددة  ال��ت��زام��ات��ه��ا  ع��ن  بنف�شها 
التنظيم .  وب�شاأن ت�شريحات وزير اخلارجية الأمريكي 

•• رام اهلل-وكاالت:

اإن  اإ�شرائيليون  وموظفون  اأوروب��ي��ون  دبلوما�شيون  ق��ال 
مبعوث الأمم املتحدة اإىل ال�شرق الأو�شط روبرت �شريي 
مهتم بن�شر مئات املفت�شني الدوليني ملراقبة عملية اإعمار 
اأعقاب الدمار الهائل الذي خلفه العدوان  قطاع غزة يف 
ام�س  ال��ع��ربي��ة  ه��اآرت�����س  ون��ق��ل��ت �شحيفة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي. 
الإثنني، عن الدبلوما�شيني الأوروبيني قولهم، اإن �شريي 
من  مفت�س   500 اإىل   250 بني  ما  اإح�شار  اإىل  ي�شعى 

قبل الأمم املتحدة.
اأمميا  مفت�ًشا   50 اأن  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي  م��وظ��ف  اأو���ش��ح  بينما 
اإىل غزة  للتوجه  اهلل وجاهزون  رام  يتواجدون حاليا يف 
معني  �شريي  واأن  الإع��م��ار،  عملية  مراقبة  يف  للم�شاركة 
عملية  تقدمت  كلما  اآخرين  مفت�شني  لحقا  يح�شر  باأن 

الإعمار وات�شعت.
تق�شي  ���ش��ريي  خ��ط��ة  اأن  ال��ع��ربي��ة،  ال�شحيفة  وذك����رت 
امل�شاريع  بناء  مواقع  يف  املتحدة  الأمم  مفت�شي  بانت�شار 
ال��ك��ربى، م��ث��ل اإع����ادة ب��ن��اء اأح��ي��اء اأو م��ب��ان ع��ام��ة كربى 

�شيجري ترميمها.
بناء،  اأنهم �شرياقبون مواقع يتم تخزين فيها مواد  كما 
مثل الإ�شمنت والباطون ومواد مثل الأنابيب الفولذية 
اجلرافات  �شتتوقف  التي  وامل��واق��ع  حديدية،  ق�شبان  اأو 

واملعدات الهند�شية الأخرى.
واملوظفني  الأوروب������ي������ني  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني  وب���ح�������ش���ب 
�شتكون  ال��دول��ي��ني  املفت�شني  مهمة  ف���اإن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 
ت�شتخدم  الهند�شية  واملعدات  البناء  م��واد  اأن  من  التاأكد 

لغر�س الإعمار فقط ل غري.
وتوقعت ال�شحيفة اأن تكون هذه الق�شية مطروحة خالل 
اإ�شرائيل والفل�شطينيني يف  املفاو�شات غري املبا�شرة بني 
القاهرة ولفتت اإىل اأن ن�شر املراقبني الدوليني هو جزء 
مع  حم��ادث��ات  خ��الل  �شريي  اإليها  تو�شل  تفاهمات  م��ن 
يوءاف  املناطق  يف  الإ�شرائيلية  احلكومة  اأع��م��ال  من�شق 
م���ردخ���اي، وم���ع رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ال��ت��واف��ق رام����ي احلمد 

يبذل  ذل���ك،  غ�����ش��ون  يف  غ���زة.  ب��اإع��م��ار  يتعلق  فيما  اهلل، 
الدبلوما�شية  اجلبهات  ك��ل  على  ج��ه��ودا  الفل�شطينيون 
اىل  خطة  رئي�شهم  بتقدمي  ذروتها  �شتبلغ  ا�شبوع  ط��وال 
ال�شرائيلي  الح��ت��الل  ان��ه��اء  على  تن�س  املتحدة  المم 

خالل ثالثة اعوام.
مع  حمادثاتهم  الثالثاء  اول  الفل�شطينيون  و�شي�شتاأنف 
ال�شرائيليني يف القاهرة لتعزيز وقف اطالق النار الذي 
�شمح يف 26 اآب-اغ�شط�س املا�شي بوقف احلرب يف قطاع 

غزة.
الرئي�س حممود  التي يقودها  تبداأ فتح  اليوم نف�شه  ويف 
اي�شا،  القاهرة  عبا�س، ومناف�شتها ال�شالمية حما�س يف 
حمادثات لتجاوز اخلالفات بني احلركتني ويفرت�س ان 
العامة  اجلمعية  يف  كلمة  اجلمعة  عبا�س  الرئي�س  يلقي 

لالمم املتحدة يف نيويورك.
ني�شان-ابريل  نهاية  يف  ت�شاحلتا  وحما�س  فتح  وك��ان��ت 
لكن اخلالف عاد من جديد بينهما. واتهم عبا�س حما�س 
الوفاق  حلكومة  م��وازي��ة  حكومة  على  غ��زة  يف  ب��الب��ق��اء 

الوطني الفل�شطينية التي ت�شكلت يف حزيران-يونيو.
وقال عزام الحمد رئي�س وفد فتح للحوار مع حما�س ان 
هدف احلوار هو متكني احلكومة الفل�شطينية من ت�شلم 
مقاليد المور كلها يف قطاع غزة ، مو�شحا انه تبني لنا 

ان هناك حكومة ظل حتكم يف غزة خارج اطار القانون .
تقوم  ان  م��ن  الفل�شطينية  للحكومة  ب��د  ل  ان��ه  وا���ش��اف 
غزة  يف  منقو�شة  غ��ري  كاملة  ومهامها  واجباتها  بكافة 
ك��م��ا ه���و احل����ال يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ، م���وؤك���دا ل نريد 
املوؤ�ش�شات  تكري�س  وي��ج��ب  ق��وان��ني  وازدواج���ي���ة  نظامني 
ال�شيا�شي  املو�شوع  وتابع الحمد يف   . الواحدة  ال�شرعية 
وموحدة  واحدة  فل�شطينية  ا�شرتاتيجية  وجود  �شنبحث 
ذلك  على  التوافق  ويجب  واحل��رب  ال�شلم  مو�شوعي  يف 
الوطني  والتوافق  الفل�شطيني  الوطني  امل�شروع  اطار  يف 
وي��ج��ب ك���ل ذل���ك ان ي��ك��ون ق�����رارا وط��ن��ي��ا ول��ي�����س ق���رارا 

ف�شائليا .
وح����ددت ف��ت��ح وح��م��ا���س ث��الث��ة اي����ام، اي ح��ت��ى اخلمي�س 

لالتفاق على هذه امل�شاألة والق�شايا الخرى ومن بينها 
ا�شرائيل  مواجهة  يف  م��وح��دة  فل�شطينية  ا�شرتاتيجية 
التي ت�شتاأنف املفاو�شات معها يف اليوم نف�شه يف القاهرة 
اي�شا، كما قال �شخر ب�شي�شو ع�شو اللجنة املركزية لفتح 

وع�شو وفد احلركة للحوار مع حما�س.
وق�����ال ان ح�����وار وف�����دي ف��ت��ح وح��م��ا���س ���ش��ي�����ش��ب��ق موعد 
تتم  ان  ا�شرائيل لنه يجب  مع  املبا�شرة  املفاو�شات غري 
ومتفق  وا�شحة  روؤي��ة  على  بناء  ا�شرائيل  مع  املفاو�شات 
وبناء على  اول وخا�شة بني احلركتني  فل�شطينيا  عليها 
اي�شا  املجال  ه��ذا  ويف   . واح��دة  فل�شطينية  ا�شرتاتيجية 
الربعاء  اليهودية  ال�شنة  راأ���س  ب��دء  قبل  حم��دود  الوقت 
اآب-  26 وكان الفل�شطينيون وال�شرائيليون تو�شلوا يف 

ينهي حربهم  ال��ن��ار  اط���الق  ل��وق��ف  ات��ف��اق  اىل  اغ�شط�س 
الثالثة خالل �شتة اعوام يف قطاع غزة. وقد اتفقوا على 

تاأجيل املفاو�شات حول املوا�شيع ال�شا�شية ملدة �شهر.
و�شارف هذا ال�شهر على النتهاء وبات يجب التفاق على 
بناء مرفاأ وجتديد مطار غزة وتبادل ا�شرى فل�شطينيني 
حذرت  ا�شرائيل  ان  ال  ا�شرائيليني  جنود  جثث  مقابل 
م��ن ان��ه يجب ع��دم ب��ن��اء اآم���ال ك��ب��رية لن غ��زة ل��ن يعاد 
اعمارها ما مل ت�شبح منزوعة ال�شالح، وهو �شرط رف�شه 
الفل�شطينيون وقد اعلن عن بع�س الج��راءات لتخفيف 
ال��ق��ط��اع ال�شغري  2006 ع��ل��ى  امل��ف��رو���س م��ن��ذ  احل��ظ��ر 
واملكتظ بال�شكان يف نهاية اآب-اغ�شط�س لكن مل يطبق اي 
منها. فمنطقة �شيد ال�شمك يف املتو�شط مل تو�شع ومواد 
البناء ال�شا�شية لعادة اعمار قطاع غزة الذي تقدر قيمة 
ال�شرار فيه ب�شتة مليارات يورو، مل تدخل بعد. ومتنع 
ا�شتخدامها  تخ�شى  ان��ه��ا  اذ  امل���واد  ه��ذه  دخ���ول  ا�شرائيل 

لال�شرار بها.

•• عوا�صم-وكاالت: 

الرتكي  ال���وزراء  رئي�س  نائب  قورتوملو�س  نعمان  اأعلن 
ام�س الثنني عن عبور اأكرث من 130 األف كردي �شوري 
احل���دود اإىل تركيا يف الأي���ام الأخ���رية ه��رب��ا م��ن تقدم 
تنظيم داع�س يف �شمال �شرق �شوريا، وتوقع ارتفاع عدد 
ومقاتلني  التنظيم  بني  املعارك  ا�شتمرار  مع  النازحني 
باللغة  ع��رب )كوباين  يدافعون عن مدينة عني  اأك��راد 
الكردية( املحا�شرة عقب �شيطرة م�شلحي التنظيم على 

�شتني بلدة وقرية يف حميطها.
واأ�شار قورتوملو�س يف ت�شريحات لل�شحفيني بالعا�شمة 
اأنقرة اأن بالده ت�شتعد لأ�شواأ الحتمالت املتمثل بتدفق 
منذ  حدودها  تركيا  فتحت  وقد  الالجئني  اآلف  مئات 
اجلمعة املا�شية اأمام الالجئني ال�شوريني الذين بدوؤوا 
يغادرون اخلمي�س مدينة عني العرب ثالث املدن الكردية 

يف �شوريا التي يطوقها مقاتلو التنظيم .
التابعة  الالجئني  ل�شوؤون  العليا  املفو�شية  واع��ت��ربت 
اأك���رب م��وج��ات تدفق  ت��واج��ه  اأن تركيا  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
لالجئني من �شوريا منذ اندلع احلرب هناك قبل اأكرث 
اأع��وام، يف الوقت الذي ي�شتمر فيه املدنيون  من ثالثة 
الدولة  تنظيم  مقاتلي  بني  ال�شتباكات  من  الفرار  يف 
قالت ممثلة  ذل��ك،  على  تعليقها  ويف  كردية  وملي�شيات 
اأننا على  اأعتقد  بات�شيلور ل  ك��ارول  املفو�شية يف تركيا 
مدار ثالثة اأعوام ون�شف العام التي م�شت راأينا عبور 
مائة األف �شخ�س يف يومني ، م�شرية اإىل اأن ذلك يو�شح 
نوعا ما حقيقة الو�شع واخلوف البالغ الذي ي�شعر به 

النا�س ب�شبب الأو�شاع داخل �شوريا والعراق .
�شوري،  لج��ئ  مليون   1.3 بالفعل  تركيا  وت�شت�شيف 
الإغاثة كلفت احلكومة ما  اأن جهود  ويقدر م�شوؤولون 

مت�شل،  �شعيد  وعلى  دولر  مليارات  ثالثة  على  يزيد 
املت�شلة  الإن�شانية  املعابر  الرتكية  ال�شلطات  اأغلقت 
بعني العرب، مما دفع الكثري من النازحني املوجودين 
ل��ل��خ��روج يف م��ظ��اه��رة اعرتا�شا  ال��رتك��ي  على اجل��ان��ب 
على ذلك خا�شة يف ظل الظروف ال�شعبة التي متر بها 

مدينة عني العرب، كما يقول النازحون منها.
وقالت وكالة ال�شحافة الفرن�شية اإن ال�شرطة الرتكية 
فرقت مئات ال�شبان الأكراد الذين تظاهروا على احلدود 
وال�شرطة  ال���درك  ق��وات  ا�شتخدمت  حيث  ���ش��وري��ا،  م��ع 
قنابل مدمعة وخراطيم املياه لإبعاد املتظاهرين الذين 
املركز  اإىل  امل���وؤدي  الطريق  و�شد  احل��ج��ارة  بر�شق  ردوا 
احلدودي. ي�شار اإىل اأن املواجهات دامت دقائق عدة اإىل 
اأن متكنت قوات الأمن املنت�شرة باأعداد كبرية يف املركز 
الذي يبعد م�شافة خم�شة كيلومرتات عن مدينة عني 
العرب من اإبعاد املتظاهرين عن الأ�شالك التي تف�شل 
الرئي�س  ك�شف  مت�شل  �شياق  ويف  و���ش��وري��ا.  تركيا  ب��ني 
اأنه يعمل مع الإدارة  اأردوغ��ان عن  الرتكي رجب طيب 
الأمريكية ودول اأخرى على فر�س منطقة عازلة داخل 
الأرا�شي ال�شورية، وقال اأردوغان اإنه ناق�س مع الرئي�س 
الأطل�شي  �شمال  حلف  قمة  هام�س  على  اأوب��ام��ا  ب��اراك 
املنطقة  م�شاألة  بربيطانيا  ويلز  يف  الأخ���رية  )الناتو( 
اأوباما  يلقي  اأن  املنتظر  وم��ن  �شوريا.  �شمايل  العازلة 
كلمة يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الأربعاء املُقبل 
بهدف  داع�����س  �شد  ال���دويل  التحالف  مو�شوع  لعر�س 

حث املزيد من الدول العامل على التحرك �شده.
الدويل  التحالف  يف  الرتكية  ال��ق��وات  م�شاركة  وح��ول 
الأم��ر مبني على  اأن  اأردوغ���ان  ب��نّي  داع�س  تنظيم  �شد 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ل��ب��الده،  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  اإ�شرتاتيجية 
الوليات  �شيعلن ر�شمياً عقب عودته من  موقف تركيا 

جون كريي باأن اإيران �شيكون لها دور يف احللف، قالت 
اأنها  اأو���ش��ح��ت  اإي���ران  اأن  ق�شد  ال��وزي��ر  اأن  اأعتقد  ب���اور 
تعترب التنظيم عدواً وتهديداً لها ، كما و�شفت الرئي�س 
ال�شوري ب�شار الأ�شد باأنه �شريك ل ميكننا العتماد عليه 
ع�شكري  دويل  حتالف  ت�شكيل  اإىل  وا�شنطن  وت�شعى   .
و�شيا�شي ومايل لإحلاق الهزمية بتنظيم داع�س، الذي 
�شيطر على م�شاحات كبرية يف العراق و�شوريا. وكانت 
قد قالت اإن التحالف الذي ت�شكل حديثاً ي�شم اأكرث من 

اأربعني دولة.
اأبلغ  لف��روف  �شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
ال�شيادة  وا�شنطن  اح��رتام  ب�شرورة  الأم��ريك��ي  نظريه 
ال�شورية خالل حربها �شد تنظيم داع�س ، موؤكداً على 
واأعراف  املتحدة  الأمم  بلوائح  ال��ت��ام  الل��ت��زام  ���ش��رورة 

القانون الدويل.
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•• كييف-اأ ف ب:

بعد  ب�شكل عام بني اجلي�س الوك��راين والنف�شاليني  الهدنة م�شتمرة  ت��زال  ل 
جهود ال�شالم التي بذلت يف اليام الخرية �شعيا لتحقيق وقف اطالق نار دائم 
النف�شالية  املناطق  م�شتقبل  حول  �شائكة  �شيا�شية  مفاو�شات  يف  ال�شروع  قبل 
ان جنديني قتال  الوك��راين  واعلن اجلي�س  البالد  �شرق  بالرو�شية يف  الناطقة 
وا�شيب اثنان اخران بجروح يف ال24 �شاعة املا�شية. وبذلك يرتفع اىل 39 عدد 
النار يف اخلام�س  اجلنود واملدنيني الذين قتلوا منذ التفاق على وقف اطالق 
الوكراين  اجلي�س  واعلن  الهدنة  ه�شا�شة  مدى  يظهر  ما  ايلول-�شبتمرب،  من 
البدء بتطبيق نقاط املذكرة املوقعة يف مين�شك بني النف�شاليني وال�شلطات يف 
كييف وتن�س على اقامة منطقة عازلة بعر�س 30 كلم على طول اجلبهة وحظر 
التحليق فوق املناطق النف�شالية وقيام اجلانبني بابعاد ا�شلحتهما الثقيلة عن 
�شباح  دونيت�شك  �شهدت مدينة  فقد  �شامال  لي�س  النار  اط��الق  ووق��ف  اجلبهة. 
الثنني تبادل حمدودا لطالق النار، ال ان الو�شع امليداين اكرث هدوءا كما ان 

•• كابول-اأ ف ب:

واتفاق  غني  ا���ش��رف  توجت  التي  الرئا�شية  لالنتخابات  ال�شرية  النتائج  تهدد 
�شرعية  با�شعاف  اهلل  عبد  اهلل  عبد  خ�شمه  مع  ب�شعوبة  امل��ربم  ال�شلطة  تقا�شم 
قوات  ان�شحاب  ع�شية  م�شاكل  جمموعة  تواجه  التي  املقبلة  الفغانية  احلكومة 
13 عاما  دام  ت��دخ��ل ع�شكري غ��رب��ي  ارث  ت��ه��دد  ان��ه��ا  ك��م��ا  احل��ل��ف الط��ل�����ش��ي.  
حكومة  اقامة  يف  ي�شهم  ان  يفرت�س  ك��ان  وع�شكرية  ان�شانية  م�شاعدات  وي�شمل 
دميوقراطية. وفيما يبداأ جنود حلف �شمال الطل�شي ا�شتعدادهم للرحيل وبعد 
تراجع امل�شاعدات الدولية حتول انتخاب خلف الرئي�س حميد كرزاي اىل ملحمة 
�شيا�شية �شاخبة انتهت يف نهاية ال�شبوع بت�شوية ه�شة بني املر�شحني غني وعبد 
اهلل من دون حتديد فائز با�شوات الناخبني ففي اعقاب مفاو�شات مكثفة اعلنت 
النتخابات  من  الثانية  ال��دورة  يف  غني  ف��وز  الح��د  امل�شتقلة  النتخابية  اللجنة 
الرئا�شية يف 14 حزيران-يونيو من دون ارقام تدعم اعالنها. و�شيح�شل مع�شكر 
خ�شمه عبد اهلل على من�شب جديد هو رئا�شة اجلهاز التنفيذي الذي ي�شبه رئا�شة 

عدد ال�شحايا من املدنيني تراجع يف اليام الخ��رية. وكان الرئي�س الوكراين 
ت�شوية  ان  اىل  ا���ش��ار  كما  الت�شعيد  بوقف  الح��د  م�شاء  ا���ش��اد  بورو�شنكو  ب��رتو 
النزاع ل تتم فقط عرب حل �شيا�شي مذكرا بانه كلما تزايد عدد وحدات اجلي�س 
املنت�شرة يف  الرو�شية  القوات  زاد عدد  املناطق النف�شالية( كلما  الوك��راين )يف 
املنطقة . من اجلانب الرو�شي، اعلن �شريغي ايفانوف رئي�س الديوان الرئا�شي 
واملقرب من الرئي�س فالدميري بوتني ان بورو�شنكو بدا يدرك انه مل يكن من 
ال�شروري �شن حرب حتى النهاية، حتى اخر اوكراين و�شدد ايفانوف يف مقابلة 
مع �شحيفة رو�شي�شكايا غازيتا ان التفاقات التي مت التو�شل اليها اتاحت تعليق 
ا�شهر  وبعد خم�شة  لكن،  ج��دا  ه�شا  ي��زال  ل  ال�شالم  ان  ول��و  الع�شكرية  العمال 
من النزاع الذي اوقع قرابة 2900 قتيل واحدث ازمة ل �شابق لها منذ نهاية 
�شريعا لالزمة  يتوقع حال  اح��دا ل  فان  والغربيني،  رو�شيا  الباردة بني  احل��رب 
التي بدات يف ت�شرين الثاين-نوفمرب 2013 بحركة احتجاجية �شد احلكومة 
ل�شبه  رو�شيا  �شم  تاله  يانوكوفيت�س  فيكتور  الرئي�س  باطاحة  انتهت  كييف  يف 

جزيرة القرم وبدء احلركة النف�شالية املوالية ملو�شكو يف �شرق اوكرانيا.

الوزراء. وكتبت كيت كالرك من �شبكة املحللني الفغان الثنني ل نعلم ان كانت 
حكومة الوحدة الوطنية هذه فعال انعكا�س لنتائج النتخابات . وا�شافت ان هذا 
النتقال ال�شيا�شي ل ميكن اذا و�شفه بانه دميوقراطي اذ انه مل يجز للو�شائل 
وا�شعة،  بالرغم من م�شاركة  وتابعت  بالنتخابات  الفائز  الدميوقراطية حتديد 
ابرم التفاق لت�شكيل احلكومة خلف ابواب مغلقة نتيجة �شغط اجنبي كبري . بعد 
اتهامات اطلقها عبد اهلل بالتزوير يف اعقاب الدورة الثانية انتزع وزير اخلارجية 
المريكي جون كريي من اخل�شمني اتفاقا حول التدقيق يف 8،1 ماليني بطاقة 
اللجنة  تعلن  مل  التدقيق  م��ن  بالرغم  وطنية.  وح��دة  حكومة  وت�شكيل  اق���رتاع 
النتخابية النتائج النهائية بالرقام لالنتخاب. واو�شكت املفاو�شات حول ت�شكيل 
اي  املقبلة حم�شنة من  الدارة  تبدو  فيما ل  الف�شل  على  وح��دة وطنية  حكومة 
ك��ل فريق  ان  واث��ق  الف��غ��اين ميا ج��ول  ال�شيا�شي  املحلل  واع��ت��رب  ت��ده��ور مقبل. 
يحاول توظيف حميطه، لذا اعتقد ان م�شاكل جديدة �شتقع يف امل�شتقبل وين�س 
التفاق على ان الرئي�س ورئي�س اجلهاز التنفيذي يح�شالن على متثيل مواز يف 

عدة موؤ�ش�شات اقت�شادية وامنية من بينها جمل�س المن القومي.

بلري ل ي�ستبعد �إر�سال قو�ت لقتال د�ع�سدعم �أممي للو�ساطة �جلز�ئرية يف مايل وليبيا
•• لندن-اأ ف ب:

دعا توين بلري مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لل�شرق الو�شط، ام�س اىل 
عدم ا�شتبعاد امكانية ار�شال قوات اىل ار�س املعركة لقتال تنظيم داع�س يف 

�شوريا والعراق.
وقال رئي�س الوزراء الربيطاين ال�شبق يف مقابلة مع البي بي �شي نيوز اذا 
مل تكونوا م�شتعدين لقتال هوؤلء ال�شخا�س على الر���س، ميكنكم على 

الرجح احتواوؤهم لكنكم لن تتغلبوا عليهم .
توين  موؤ�ش�شة  النرتنت  على  موؤ�ش�شته  موقع  ن�شرها  طويلة  ر�شالة  ويف 
ت�شتطيعون  ل  ال�شبق  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  اك��د   ، الميانية  بلري 
فيه من  ال��ذي ظهر  املكان  اىل  الذهاب  دون  التطرف من  ا�شتئ�شال هذا 

اجل حماربته .

•• اجلزائر -وكاالت:

ت��دع��م ج��ه��ود الو�شاطة  اإن منظمته  ب��ان ك��ي م���ون،  ل���الأمم املتحدة  ال��ع��ام  ق��ال الأم���ني 
اأجراها،  بان كي مون عقب حمادثات  اأزمتي مايل وليبيا وجاء ت�شريح  اجلزائرية يف 
مع وزير اخلارجية اجلزائري رمطان لعمامرة مبقر املنظمة، بح�شب ما ذكرته وكالة 
الأنباء اجلزائرية الر�شمية، �شباح ام�س الإثنني ووفقاً للوكالة، قال الأمني العام لالأمم 
املتحدة، اإن منظمته تدعم اجلزائر يف و�شاطتها من اأجل ال�شتقرار وال�شلم يف املنطقة 
�شبتمرب-اأيلول  مطلع  منذ  اجلزائر  وحتت�شن   . وال�شاحل  وم��ايل،  ليبيا،  يف  وخا�شة 
اجلاري، اجلولة الثانية من املفاو�شات بني احلكومة املالية واحلركات الأزوادية ب�شمال 
مايل، لبحث التو�شل اإىل اتفاق �شالم �شمايل البالد. وقدمت اجلزائر، عرب ت�شريحات 
للفرقاء يف ليبيا لحت�شان  ر�شمياً  لوزير خارجيتها، لعمامرة، الإثنني املا�شي، عر�شاً 

حوار �شامل بينهم حلل الأزم��ة يف البالد كما تعد اجلزائر �شمن جمموعة ما يعرف 
بدول جوار ليبيا والتي ت�شم اإىل جانبها كل من ت�شاد، وم�شر، وتون�س التي تقوم منذ 
اأ�شابيع بتحركات لحتواء الأزمة ال�شيا�شية والأمنية التي تع�شف بليبيا. وتعاين ليبيا 
�شراعاً م�شلحا دموياً يف اأكرث من مدينة، خا�شة العا�شمة طرابل�س )غرب(، وبنغازي 
بني  �شيا�شية  اأزم��ة  جانب  اإىل  ال�شيطرة،  لب�شط  تتقاتل  م�شلحة  كتائب  بني  )���ش��رق(، 
تيار حم�شوب على الليرباليني وتيار اآخر حم�شوب على الإ�شالم ال�شيا�شي زادت حدته 
موؤخراً، ما اأفرز جناحني لل�شلطة يف البالد لكل منه موؤ�ش�شاته: الأول: الربملان اجلديد 
اأركان اجلي�س عبد الرزاق الناظوري.  املنعقد يف مدينة طربق وحكومة الثني،ورئي�س 
اأما اجلناح الثاين لل�شلطة، والذي ل يعرتف به املجتمع الدويل، في�شم، املوؤمتر الوطني 
العام )الربملان ال�شابق الذي ا�شتاأنف عقد جل�شاته ال�شهر املا�شي( ومعه رئي�س احلكومة 

عمر احلا�شي، ورئي�س اأركان اجلي�س جاد اهلل العبيدي.

�حرت�م للهدنة بني �لنف�ساليني و�جلي�س �لأوكر�ين تقا�سم �ل�سلطة يف �أفغان�ستان يثري �ل�سكوك و�حلذر 

ملف  ق���ّدم  ف��ري��خ��ة  حم��م��د  اأّن  اإّل 
الرئا�شية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ت��ر���ش��ح��ه 
اأم�س ، فماذا كان موقف  كم�شتقل 

حركة النه�شة؟
ب��ا���ش��م حركة  ال��ر���ش��م��ي  ال���ن���اط���ق 
العذاري، قال معّلقا  زياد  النه�شة 
ع����ل����ى ت����ق����دمي م����ر�����ش����ح احل����رك����ة 
فريخة  حم����م����د  ل���ل���ت�������ش���ري���ع���ي���ة 
تر�شحه لالنتخابات الرئا�شية ، اإّن 
النه�شة اتفقت مع فريخة لدعمه 
فقط يف النتخابات الت�شريعية ل 

الرئا�شية.
فريخة  ق��رار  اأّن  العذاري  واأ�شاف 
جاء  للرئا�شية  ب��ال��رت���ش��ح  املتعلق 
اأّن  م�����ش��ي��ف��ا  وف�����ردي�����ا،  ���ش��خ�����ش��ي��ا 
املنا�شب  الوقت  �شتعلن يف  احلركة 
يف  �شتدعمها  التي  ال�شخ�شية  عن 
بعد  وذل��ك  الرئا�شية  النتخابات 
حّد  على  بالكامل  ال�شورة  اكتمال 
فريخة  تر�شح  اأّن  م��وؤّك��دا  تعبريه، 

لن يكون املحدد ملوقف احلركة.
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  ال���ن���اط���ق  و�����ش����ّدد 
حّد  اإىل  ي���ت���م  مل  اأّن�������ه  احل����رك����ة، 
داخل  ر�شمي  ق��رار  اأي  اتخاذ  الآن 
املطروحة  الأ�شماء  ب�شاأن  النه�شة 
اإط����ار  ال��رئ��ا���ش��ي��ة يف  ل��دع��م��ه��ا يف 

مبادرة الرئي�س التوافقي.
يكون  اأن  ال���ع���ذاري  ن��ف��ى  وب���ذل���ك 
النه�شة يف  ح��رك��ة  ق��ائ��م��ة  رئ��ي�����س 
بدائرة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
�شفاق�س2 حممد الفريخة مر�شح 
الرئا�شية  النتخابات  يف  احل��رك��ة 
كان  اإذا  ع��م��ا  اإج��اب��ة  ال��ق��ادم��ة ويف 
اليوم  لرت�شحه  الفريخة  تقدمي 
خا�شة  النه�شة  ح��رك��ة  ف��اج��اأ  ق��د 
بذلك،  القيام  بعدم  ن�شحته  واأنها 
قال زياد العذاري: هو اأعلمنا بنية 
لكن  ن�شحناه  قبل..  من  تر�شحه 
القرار يعود له يف الأخري.. والأمر 
وحتى  احلقيقة،  يف  مفاجئا  لي�س 
و���ش��ائ��ل الإع�����الم حت��دث��ت ع��ن��ه يف 

الأيام املا�شية .
كتلة حركة  رئي�س  اأك��د  من جانبه 
التاأ�شي�شي  امل��ج��ل�����س  يف  ال��ن��ه�����ش��ة 
احلزب  كتلة  اأن  عتيق  ال�شحبي 
مل متنح اأي تزكية لرجل الأعمال 
ورئ��ي�����س ق��ائ��م��ة احل����زب يف دائ���رة 

�شفاق�س حممد فريخة .
للرئا�شية،  الرت�شحات  �شياق  ويف 
ال�����ش��اب��ق وعميد  ال���وزي���ر  ��ل  حت�����شّ
امل���ح���ام���ني ����ش���اب���ق���ا ع���ب���د ال�������رزاق 
ت��زك��ي��ة من   11 ال���ك���ي���الين ع��ل��ى 
ن����واب ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ل��ت��ق��دمي ملف 
تر�شحه اإىل النتخابات الرئا�شية، 
ن������ّواب م���ن حركة   6 ب��ي��ن��ه��م  م���ن 

النه�شة. 
وقال اإّن معايري وم�شامني مبادرة 
رئي�س اجلمهورية التوافقي تتوفر 
تعبريه،  ح�����ّد  ع���ل���ى  ���ش��خ�����ش��ه  يف 
لعودة  الت�شّدي  ا�شتعداده  م��وؤّك��دا 
ب��ق��اي��ا ال��ن��ظ��ام ال�����ش��اب��ق ك��م��ا قدم 
ال�شابق  ال���وزي���ر  الث���ن���ني،  اأم�������س 
الرئي�س  عهد  يف  ال��زن��اي��دي  منذر 
الأ���ش��ب��ق زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن علي، 

تقدميه  خ������الل  ط�����ائ�����رة  ط����اق����م 
لالنتخابات  تر�شحه  ملف  اأم�����س، 
الرئا�شية كم�شتقل، اأن اآلية التزكية 
من نواب املجل�س التاأ�شي�شي اأو من 
الناخبني وال�شمان املايل املقدر ب� 
حق  مع  يتعار�س  دينار  اآلف   10

املواطن يف الرت�شح لالنتخابات.
�شعيد  اهلل  ع��ب��د  امل��ه��ن��د���س  واأك������د 
لهيئة  تر�ّشحه  مبلّف  تقدم  ال��ذي 
اأن  دون  ك��م�����ش��ت��ق��ّل  الن���ت���خ���اب���ات 
ال�شروط  م���ن  ال���ع���دي���د  ي�����ش��ت��ويف 
القانونّية، اأكد اأّنه ا�شطّر للرت�ّشح 
رغم اأّن حظوظه يف الفوز �شئيلة.

وق������ّدم ع���م���ران ب���ن ح�����ش��ني ملّف 
تر�ّشحه للهيئة العليا لالنتخابات 
للرئا�شّية كم�شتقّل رغم عدم توّفر 
عليها  املن�شو�س  ال�شروط  بع�س 
غرار  على  النتخابّي  ال��ق��ان��ون  يف 
اآلف   10 وجمع  القانونّية  ال�شّن 
تزكية. يف حني ت�شمن ملف رجل 
م�شتقل  كمرت�شح  �شفيان  الأعمال 

14 األف تزكية.
العبديل  �شمري  املحامي  ق��دم  كما 
م����ل����ف ت����ر�����ش����ح����ه ل���الن���ت���خ���اب���ات 
م�شتقل  ك���م���رت����ش���ح  ال���رئ���ا����ش���ي���ة 
م���دع���وم م���ن ط����رف ح����زب حركة 
اجل��م��ه��وري��ة. وق����د ت�����ش��م��ن ملف 
نواب  م���ن  ت��زك��ي��ات   10 ت��ر���ش��ح��ه 
التاأ�شي�شي وحوايل 20 األف تزكية 

من املواطنني.
يف حني اأكدت رئي�شة املركز الدويل 
للدرا�شات الإ�شرتاتيجية والأمنية 
الرت�شح  عن  عدولها  قعلول  ب��درة 
م�شرية  ال��رئ��ا���ش��ي��ة،  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
ع��ن عجز  ي��ن��ّم  ل  ق��راره��ا  اأّن  اإىل 
ول خوف، ولكنه رف�س لأن تكون 
املرت�شحني  قائمة  يف  رق��م  جم���ّرد 
اأن  قبل  حتى  اأم���ره  ُح�شم  ملن�شب 
النتخابية  احل��م��ل��ة  ر�شميا  ت��ب��داأ 

ح�شب قولها. 
تن�شحب  اإن���ه���ا   ، ق��ع��ل��ول  وق���ال���ت 
ال�������ش���ب���اق الن���ت���خ���اب���ي نحو  م����ن 
وراء  ل��ت�����ش��ط��ف  ق����رط����اج  ق�������ش���ر 
ت��ون�����س، معتربة  ي��ح��ب��ون  ال���ذي���ن 
ب���ات���وا حول  ال���ي���وم  ال��ك��ث��ريي��ن  اأن 
الذين  ه��م  قليلني  ولكن  ال�شلطة 

حول تون�س، وفق تقديرها. 
واعتربت بدرة قعلول اأن ال�شيا�شة 
يف تون�س بال اأخالق وكلها خطابات 
للذمم  و�����ش����راء  وب���ي���ع  م����زدوج����ة 
الن���ت���خ���اب���ي���ة وم���ف���او����ش���ات حتت 
حركة  اأن  اإىل  م�����ش��رية  ال��ط��اول��ة، 
اإدارة  يف  باقتدار  اأب��دع��ت  النه�شة 
بالنتخابات  اجلميع  اإلهاء  عملية 
بالت�شريعية،  ل��ت��ن��ف��رد  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
متعمدة  ت�شتيت  عملية  اإط����ار  يف 
اإغ��رائ��ه��ا لرموز  ل��الأ���ش��وات ع��رب 
وال��ق��ي��ام بعملية  ال�����ش��اب��ق  ال��ن��ظ��ام 
وي�شار  ل�شاحلهم  امللفات  تنظيف 
فاق  ق��د  امل��رت���ش��ح��ني  ع���دد  اأن  اإىل 
ال���ث���الث���ني م���رت����ش���ح���ا، وه�����و رقم 
ال�شيا�شي،  تون�س  تاريخ  يف  قيا�شي 
ونقاط  الأ����ش���ئ���ل���ة  ع���دي���د  ي���ط���رح 

ال�شتفهام.

لالنتخابات  ر�شميا  تر�شحه  ملف 
 60 ملفه  ت�شّمن  وق��د  الرئا�شية 

األف تزكية �شعبية.
قال  ل���الإع���الم���ي���ني  ت�����ش��ري��ح  ويف 
الرت�شح  ق������رار  اأّن  ال����زن����اي����دي، 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة ج���اء بعد 
للو�شع  وحت���ل���ي���ل  ع��م��ي��ق  ت��ف��ك��ري 

الرئا�شية  النتخابات  اإىل  تر�شحه 
كم�شتقّل، موؤّكدا انه يبعث بر�شالة 
م���ن خ����الل ت��ر���ش��ح��ه م���ف���اده���ا اأن 
الرت�ّشح لال�شتحقاقات النتخابية 
ولي�س  التون�شيني  كل  اأمام  مفتوح 

فقط اأمام رجال املال والأعمال.
امل���ج���دوب رئي�س  واع���ت���رب حم��م��د 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  التوازنات 
للبالد.  ال���ك���ربى  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ياأمل  انه  الزنايدي  منذر  واأ�شاف 
ب��رت���ش��ح��ه ���ش��م��ان ت��األ��ق ت��ون�����س يف 
اخل��ارج، وتعزيز الح��رتام الوا�شع 
الذي يجب اأن حتظى به تون�س يف 
حميطها الإقليمي والدويل، واأفاد 

مكونات  م���ع  م��ك��ث��ف��ة  وم�������ش���اورات 
املجتمع املدين يف كل جهات البالد، 
واأ�شار اإىل اأّن هدفه من هذا الرت�شح 
ا�شتعادة الأمل يف م�شتقبل تون�س، 
التون�شيني  ك���ل  ث��ق��ة  وا����ش���رتج���اع 
للعمل يف �شراكة من اجل م�شتقبل 
احرتام  اأ���ش��ا���س  على  للبالد  زاه���ر 

راف�شا اخلو�س يف م�شالة تر�شحه 
الزواري  الرحيم  عبد  جانب  اإىل 
العائلة  ن��ف�����س  اإىل  ي��ن��ت��م��ي  ال����ذي 
ال�شيا�شية، وموؤكدا انه �شيتم عقد 
لقاءات اأخرى �شيتم فيها احلديث 

عن كل هذه النقاط .
كما قّدم منري املاجري اأي�شا ملف 

اأّن عدد التزكيات قد فاق 50 األف 
ح�شب  ل��ل��زي��ادة  قابلة  وه��ي  تزكية 

تعبريه.
ال�شباق،  ه����ذا  يف  ح��ظ��وظ��ه  وع����ن 
احلظوظ  اأّن  ال���زن���اي���دي  اع���ت���رب 
وان  املتناف�شني،  كل  بني  مت�شاوية 
ال�شعب �شتكون له الكلمة الف�شل، 

فاق عدد املت�سابقني نحو ق�سر قرطاج الثلثني

فريخة يتمّرد على قر�ر �لنه�سة ويرت�ّسح للرئا�سة!
بدرة قعلول تعلن عدولها عن الرت�سح ملن�سب ُح�سم اأمره حتى قبل بداأ احلملة النتخابية ر�سميًا 

املنذر الزنايدي يرت�شح ر�شميا

عبد الرزاق الكيالين

حممد فريخة يرت�شح 
رغم فيتو النه�شة

بدرة قعلول

عدم تر�سيح اأي �سخ�ش من داخلها كما اأنها متم�سكة 
مبقرتح الرئي�ش التوافقي.

ويذكر اأي�سا، اأّن رئي�ش جمل�ش �سورى حركة النه�سة 
فتحي العيادي كان اأّكد يف ت�سريح ال�سبت اأّن فريخة 
األزمته  احلركة  لكّن  الرت�ّسح  يف  رغبته  عن  عــرّب 
تر�سيح  عــدم  ــّررت  ق لأّنها  ذلــك  عن  ذلــك  بالعدول 

�سخ�ش من داخلها.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:
للنتخابات  الرت�سحات  باب  تون�ش  يف  اأم�ش  اأُغلق 
اآفاق  من  املرت�سحني  من  هائل  عدد  على  الرئا�سية 
وم�سارب خمتلفة وبحظوظ متباينة ومل يخلو اليوم 
الأخري من املفاجاآت اإذ قّدم رجل الأعمال واملرت�ّسح 
للنتخابات  النه�سة  حــركــة  قائمة  راأ�ـــش  على 

اأم�ش  الفريخة،  حممد  �سفاق�ش2  بدائرة  الت�سريعية 
يف  كم�ستقل  الرئا�سية  للنتخابات  تر�سحه  الثنني، 

حركة مترد وا�سحة على احلركة التي احت�سنته.
يف  تون�ش  اأّن  اعــلمــى،  ت�سريح  يف  الفريخة  وقـــال 
حلم  يحقق  جديد  وواقــع  جديدة  وجــوه  اإىل  حاجة 
دولة  وفى  كرمية  حياة  وفى  ال�سغل  يف  التون�سيني  كل 
قوى  باأمن  احلــريــات  وت�سمن  القانون  تفر�ش  قوية 

وجي�ش عتيد، مفيدا انه جمع اأكرث من 20 األف تزكية 
ــار،  الإط هــذا  ويف  حــزب  اأي  يدعمه  ول  مواطنني  من 
حركة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأّن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
اأّن  �سابق  وقت  يف  �سرح  قد  كان  العذاري  زياد  النه�سة 
الفريخة عرّب للحركة فعل عن رغبته يف الرت�سح اإل اأن 
النه�سة ن�سحته باأّل يفعل لأنه مرت�سح �سمن قائماتها 
قررت  اأنها  خا�سة  القادمة،  الت�سريعية  النتخابية 

حركة �لنه�سة تنفي دعهما حممد فريخة للنتخابات �لرئا�سية
منذر الزنايدي: هديف من الرت�سح ا�ستعادة الأمل يف م�ستقبل تون�ش

رجل العمال
�شفيان بالنا�شر
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املال والأعمال
منتدى �لتو��سل مع �لإكو�دور ينطلق �لأحد �ملقبل يف دبي مب�ساركة 160 من قادة �لأعمال

التجارة  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  واخل���دم���ات  للب�شائع  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
اخلارجية الإكوادورية وانتونيو روالي�س جار�شيا املدير التنفيذي ل� برو 
اإكوادور. وي�شلط املنتدى ال�شوء على جتارة الزهور والتعدين وال�شياحة 
ال�شركات املحلية والإقليمية على  ويت�شمن عرو�شا تقدميية لتعريف 
اأف�شل �شبل ال�شتثمار يف قطاعات الأعمال الرئي�شية يف الإكوادور من 
بينها التعدين وال�شياحة حيث ي�شهد قطاع التعدين يف الإكوادور حاليا 
العديد من التطورات يف خمتلف املجالت �شيكون لها تاأثري كبري على 

حجم ايراداتها امل�شتقبلية. 
مبختلف  تتعلق  من��وذج��ي��ة  درا���ش��ات  على  ال�����ش��وء  امل��ن��ت��دى  ي�شلط  كما 
ال�شراكات  واإب��رام  ال�شركات الإماراتية التي جنحت يف حتقيق الأعمال 
مع نظرائها من الإك��وادور. وقال ح�شام ح�شن رئي�س مكتب الإكوادور 
التجاري يف برو اإكوادور يف دبي - اجلهة التي تتوىل الرتويج للم�شاريع 

•• دبي-وام:

تنمية  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  دبي  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تنظم 
.. فعاليات  اإك����وادور  ب��رو  الإك����وادور  الإ�شتثمار يف  وت��روي��ج  ال�����ش��ادرات 
املقبل يف فندق  الأح���د  ي��وم  وذل��ك   .. الإك����وادور  م��ع  التوا�شل  منتدى 
ري��ت��ز ك��ارل��ت��ون دب��ي يف م��رك��ز دب��ي امل���ايل. وي��ه��دف امل��ن��ت��دى اإىل تعزيز 
اأن  يتوقع  والإك������وادور..و  الإم����ارات  ب��ني  املبا�شرة  الإ�شتثمارات  فر�س 
القطاعني  اإىل  املنت�شبني  الأع��م��ال  ق��ادة  م��ن   160 ح��وايل  ي�شتقطب 
احلكومي واخلا�س يف الدولة لتقدمي وتبادل املعرفة يف جمال التجارة 
والإ�شتثمارات املبا�شرة بني البلدين. يح�شر املنتدى �شخ�شيات رفيعة 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  عام  القمزي مدير  �شامي  �شعادة  بينها  من 
�شيا�شة  وزي��ر  نائب  مان�شريو  بايني  فران�ش�شكو  خ��وان  و�شعادة  دب��ي  يف 

التبادل  حجم  اإن  الإك�����وادور  حلكومة  ال�شتثمار  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ج��اري��ة 
التجاري بني دولة الإمارات والإكوادور ي�شهد منوا متزايدا ب�شكل كبري 

عاما بعد عام. 
دورا  يلعب  التجاري  الإك���وادور  التوا�شل مع  اأن منتدى  ثقته يف  واأك��د 
حيويا يف تعزيز اأوا�شر العالقات القت�شادية التي تربط بني البلدين 
الإكوادور  يف  املتاحة  ال�شتثمار  لفر�س  الرتويج  يف  م�شاهمته  بجانب 
دولة  يف  التجارية  ون�شاطاتها  الالتينية  ال��دول��ة  ه��ذه  ح�شور  وتعزيز 

الإمارات العربية املتحدة. 
الطلب  لزيادة  الزهور  ب��ارزا لتجارة  الإم��ارات متثل مركزا  اأن  واأ�شاف 
 . اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  النباتية  واملنتجات  ال��زه��ور  على 
كبرية  ح�شة  على  ت�شتحوذ  التي  الإم���ارات  حتقق  اأن  اخل��رباء  ويتوقع 
من �شوق الزهور يف دول جمل�س التعاون اخلليجي..تبلغ 140 مليون 

درهم �شنويا من اأ�شل 970 مليون درهم بنمو �شنوي يبلغ 20 يف املائة 
وانطالقا من هنا يتيح املنتدى فر�شة مهمة للم�شتثمرين ل�شيما واأنه 
ي�شلط ال�شوء على جتارة الإكوادور يف جمال الزهور والنباتات. ويقدم 
الزهور  مركز  اك�شبوفلورز  مدير  روديرجيز  �شا  اندريا�س  �شانتياجو 
الإك���وادور  يف  للزهور  وامل�شدرين  املنتجني  لهيئة  التابع  الإك����وادوري 
التي يتوقع لها  الزهور الإكوادورية  الوا�شعة من  الت�شكيلة  عر�شا عن 
اإ�شافة اإىل معلومات عن قطاع  اأف�شل الزهور يف العامل  اأحد  اأن تكون 
امل�شرتين  حتالف  واآلية  عامة  ب�شورة  الإك���وادور  يف  والنباتات  الزهور 
املنتجات  بني  وم��ن  معهم.  ال�شراكات  وعقد  املنتجني  من  الماراتيني 
الرئي�شة التي �شدرتها الإكوادور اإىل المارات يف عام 2013 هي املوز 
بقيمة 5.11 مليون درهم والزهور والورود بقيمة 3.7 مليون درهم 

وثمار وع�شري الفواكة بقيمة مليوين درهم. 

�لحتاد للطري�ن تك�سف �لنقاب عن مبادرة �سخمة لتوظيف �أفر�د �ل�سيافة �جلوية

�سركة ريت�س خلدمات �لتوظيف ت�سارك يف قمة 
�ملو�رد �لب�سرية �حلكومية 2014 باأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة ريت�س خلدمات التوظيف عن م�شاركتها يف قمة 
املوارد الب�شرية احلكومية لعام 2014 املقرر انعقادها اليوم 
وت�شتمر حتى 25 �شبتمرب احلايل يف فندق �شانت ريجي�س يف 

جزيرة ال�شعديات باأبوظبي.
الراعي  ب�شفتها  م�شاركتها  خالل  ريت�س  �شركة  وت�شتعر�س 
ال����ربون����زي ل��ل��ق��م��ة خ��دم��ات��ه��ا وح��ل��ول��ه��ا ل��ت��وظ��ي��ف امل�����وارد 
الب�شرية وتزويد �شوق العمل بكوادر موؤهلة وفق احتياجاته 
ومتطلباته. وحددت ريت�س متا�شيا مع روؤية اأبوظبي الرامية 
اإىل اإر�شاء قواعد اقت�شاد قائم على املعرفة جمموعة وا�شعة 
الفر�س  اأك��رث  لتتمكن من توفري  وامل��وؤه��الت  ال��ق��درات  من 
وت��ع��زي��ز جهود  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  ل���ذوي  الوظيفية مت��ي��زا 
التوطني يف الإمارة. و�شرح مالك ملحم الرئي�س التنفيذي 
لعبت  15 عاما  م��دار  ريت�س وعلى  �شركة  ان  ريت�س  ل�شركة 
القطاعني  الب�شرية يف كال  الكوادر  رئي�شيا يف توظيف  دورا 
اخل��ا���س واحل��ك��وم��ي يف �شتى اأن��ح��اء ال��دول��ة م��وؤك��دا حر�س 

ال�شركة الدائم على توفري موظفني ذوي املهارات والكفاءات 
العالية لعمالئها بعيدا عن الإج��راءات الروتينية. وقال ان 
القيادة الر�شيدة للدولة توؤمن باأن القوى العاملة هي اأحد 
القطاعات  وتنمية  لتطور  والالزمة  الرئي�شية  الركائز  اأهم 
اأكده تقرير  ال�شناعية واقت�شاد الدولة ب�شكل عام وهذا ما 
التناف�شية العاملي لعام 2014-2015 ال�شادر موؤخرا عن 
املنتدى القت�شادي العاملي حيث احتلت دولة الإمارات املركز 
والإنتاجية  التناف�شية  القدرة  ذات  ال��دول  بني  ع�شر  الثاين 
م�شتوى  على  القائمة  ت�شدرت  فيما  ال��ع��امل  م�شتوى  على 
من  ال��دول��ة  متكنت  وق��د  اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
اتخاذ تلك املراكز عن جدارة بف�شل اإدارتها الفعالة واملتميزة 
على  التعرف  من  القمة  زوار  و�شيتمكن  الب�شرية.  للموارد 
���ش��رك��ة ريت�س  ال��ت��ي تقدمها  امل��ت��م��ي��زة  جم��م��وع��ة اخل��دم��ات 
اأن يتم  والتي تت�شمن البحث عن املوظفني وتقييمهم قبل 
النهج  ه��ذا  ويت�شم  ال��ع��م��الء..  ل��دى  تعيينهم  اأو  تر�شيحهم 
العمالء يف  والفعالية وي�شاعد  بال�شرعة  ريت�س  تتبعه  الذي 

الرتكيز على الكفاءات العالية واأولويات جدول اأعمالها.

�سوق �أبوظبي للأور�ق �ملالية ي�سارك 
يف موؤمتر �أرقام كابيتال 2014

•• اأبوظبي-وام:

مل�شتثمرى  كابيتال  اأرق��ام  موؤمتر  يف  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  �شارك 
بدبي  امل��ي��دان  فندق  يف  ام�س  افتتح  ال��ذي  واأفريقيا  التعاون  جمل�س  دول 
وي�شتمر يومني. ي�شت�شيف املوؤمتر اأكرث من 100 م�شارك من املوؤ�ش�شات 
ال�شركات  من  ملجموعة  العليا  الإدارة  عن  وممثلني  العاملية  ال�شتثمارية 
الرائدة على م�شتوى دول جمل�س التعاون اخلليجى واأفريقيا ملناق�شة �شبل 
تنمية اأعمالها واحل�شول على التمويل الالزم وا�شتعرا�س ا�شرتاتيجياتها 
را�شد  ال�شيد  التنفيذي  الرئي�س  املوؤمتر  اأبوظبي يف  �شوق  التناف�شية. مثل 
التي  ال�شتثمارية  الفر�س  ح��ول  نقا�س  حلقة  يف  ���ش��ارك  ال��ذي  البلو�شي 
عن  حت��دث  كما  والأج��ان��ب  املحليني  للم�شتثمرين  اأبوظبي  �شوق  تتيحها 

انتعا�س �شوق ال�شدارات الأولية يف الدولة.
وقال البلو�شي تعليقا على م�شاركته  نهدف با�شتمرار �شمن روؤية ال�شوق 
اأبوظبي  �شوق  اإىل  الأجنبية  ال�شتثمارات  تدفق  زي��ادة  اإىل  ال�شرتاتيجية 
واإىل الإمارة حيث تعد هذه املوؤمترات منربا نهدف من خاللها لاللتقاء 
ومناق�شة اأف�شل ال�شبل نحو تطوير اأ�شواق راأ�س املال �شمانا لتلبية تطلعات 

امل�شتثمرين و احتياجاتهم .

% يف �أعد�د زو�ر �ليوم �لأول ل�سيتي �سكيب  �إطلق م�ساريع مبليار�ت �لدر�هم ومنو بن�سبة 27 

�لإمار�ت لأنظمة �ملباين �حلديدية ت�سارك 
فى معر�س �خلم�سة �لكبار 2014 بالكويت

والقطاعات التجارية وال�شناعية كما �شاركت يف عدد 
من امل�شاريع ال�شرتاتيجية مثل بنك الئتمان ومعهد 
اجلهراء  وم�شت�شفى  والتكنولوجيا  للعلوم  الكويت 
 2 ال��رك��اب  ومبنى  الكربيت  مناولة  ووح���دة  اجل��دي��د 
اأنابيب  وخ��ط  م��ول  الدوليوالكوت  الكويت  مطار  يف 
�شركة نفط الكويت وم�شفاة �شركة البرتول الكويتية 

الوطنية اجلديدة وغريها.
ووفقا لتقرير متخ�ش�س �شدر موؤخرا من املتوقع اأن 
17.5 مليار  اإىل  الكويت  البناء يف  ت�شل قيمة عقود 
مليار   9.8 م��ع  م��ق��ارن��ة  احل���اىل  ال��ع��ام  بنهاية  دولر 
دولر يف عام 2011 وي�شمل ذلك عددا من م�شاريع 
البنى التحتية الرئي�شية يف جميع اأنحاء الدولة التي 
التخطيط  م��راح��ل  يف  حاليا  ع��دي��دة  م�شاريع  ت�شهد 

والتنفيذ.
وقال �شمري عكرا مدير عام ال�شركة ان الإمارات لأنظمة 
بالنجاحات  حافال  �شجال  متتلك  احلديدية  امل��ب��اين 
منطقة  وعموم  الكويتية  ال�شوق  يف  البارزة  وامل�شاريع 
يف  الكبار  اخلم�شة  معر�س  ان  اىل  ..م�شريا  اخلليج 
م�شاريع  ل�شتعرا�س  مثالية  فر�شة  ي��وف��ر  ال��ك��وي��ت 
اأمام ال�شركاء واخل��رباء يف القطاع  ال�شركة يف البالد 
اخلليج  ومنطقة  الكويت حتديدا  فيه  ت�شهد  وقت  يف 

على نحو عام توجهات واعدة يف قطاع الإن�شاءات . 

•• دبي- وام: 

�شلطت الإمارات لأنظمة املباين احلديدية - العاملة 
ال�شلب  ه��ي��اك��ل  وب���ن���اء  وت�����ش��ن��ي��ع  ت�شميم  جم���ال  يف 
لال�شتثمار  لدبي  التابعة  ال�شركات  واإح��دى  باملنطقة 
الكويت مع  النمو يف  التزامها بخطط  - ال�شوء على 
والغاز  النفط  ق��ط��اع��ات  على  خ��ا���س  ب�شكل  ال��رتك��ي��ز 
وامل�شاريع التجارية وال�شناعية يف البالد وذلك خالل 
الذي   2014 الكبار  اخلم�شة  معر�س  يف  م�شاركتها 

ت�شت�شيفه الكويت حاليا.
املخ�ش�شة  الفعاليات  اأكرب  املعر�س وهو من  وي�شتمر 
لقطاع الإن�شاءات حتى 24 �شبتمرب اجلاري مب�شاركة 
ما يزيد على 300 �شركة عار�شة من اأكرث من 20 

دولة.
وتعر�س ال�شركة خالل احلدث جمموعتها الرائدة من 
هياكل ال�شلب م�شبقة ال�شنع امل�شتخدمة يف جمالت 
متعددة كاملكاتب وامل�شاكن والأبراج ال�شاهقة وغريها 
وال�شناعية  واملوؤ�ش�شية  التجارية  املباين  هياكل  من 
ف�شال  املياه  وحتلية  الطاقة  ملحطات  امل�شممة  وتلك 

عن الهياكل املخ�ش�شة لقطاع النفط والغاز.
يف  لف��ت��ا  ن�شاطا   2014 ال��ع��ام  يف  ال�شركة  و���ش��ه��دت 
والغاز  النفط  جم��الت  يف  �شيما  ل  الكويتية  ال�شوق 

••اأبوظبي-الفجر:

الناقل  ل��ل��ط��ريان،  الحت���اد  اأعلنت 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الوطني 
املتحدة، عن اإطالق حملة توظيف 
خاللها  م��ن  ت�شعى  ك��ربى،  عاملية 
اإىل ا�شتقطاب اأف�شل واخلربات يف 
للعمل يف  ال�شيافة اجلوية  جمال 

�شركة الطريان الرائدة عاملياً.
ت����ع����ت����زم ال���������ش����رك����ة اإق������ام������ة اأي�������ام 
خمتلفة  مدينة   12 يف  للتوظيف 
اإيطاليا  ت�����ش��ّم  دول�����ة  خ��م�����س  يف 
وتون�س،  واملغرب  واليابان  واأملانيا 
اأبوظبي  ال��ع��ا���ش��م��ة  ب���اأن���ه  ع��ل��م��اً 
�شت�شيف اأيام التوظيف املخ�ش�شة 
و15  و8   1 يف  ال�شيافة  لطاقم 
اأول،  اأكتوبر-ت�شرين  و29  و22 
مديري  لتوظيف  مفتوحة  واأي���ام 
املاأكولت وامل�شروبات والطهاة على 
13 و27  ي��وم��ي  ال���ط���ائ���رة  م���ن 

اأكتوبر-ت�شرين اأول.
الإلكرتوين  ال��راب��ط  ع��رب  امل�شبق 
w w w . e t i h a d . c o m -

املاأكولت وامل�شروبات والطهاة على 
الت�شجيل  مي��ك��ن  ال��ط��ائ��رة،  م��ن 

واحلائز  لل�شركة  ال��ت��اب��ع  اجل��وي��ة 
ع���ل���ى ج�����وائ�����ز ع���امل���ي���ة وم����دي����ري 

واإمكانية  التوظيف  اأي��ام  حل�شور 
ال�شيافة  ف��ري��ق  اإىل  الن�����ش��م��ام 

�شكيب  ���ش��ي��ت��ي  ج���وائ���ز  ف��ع��ال��ي��ات 
ل��الأ���ش��واق ال��ن��ا���ش��ئ��ة، وال��ت��ي �شيتم 
ال�  بفئاتها  الفائزين  عن  الإع��الن 
يف  ي��ق��ام  فخم  ع�شاء  حفل  يف   13

فندق اأرماين، برج خليفة. 
�شكيب  ���ش��ي��ت��ي  م��ع��ر���س  وي��ح��ظ��ى 
 2014 للعام  ن�شخته  يف  جلوبال 
ب�����ال�����دع�����م م������ن ك������ل م��������ن، رع������اة 
العقارية  ودب���ي  اإع��م��ار  التاأ�شي�س 
ال�شرتاتيجي  ال���راع���ي  ون��خ��ي��ل، 
�شولو�شنز،  ب��روب��رت��ي   - ال�����دويل 
الراعي الذهبي - �شركة ال�شتثمار 
والتطوير ال�شياحي، راعي ت�شويق 
امل�����ش��اري��ع -اأك����وا ل��ل��ع��ق��ارات، املمثل 
املعماري  ل��ل��ت�����ش��م��ي��م  ال���ر����ش���م���ي 
العمارة  جم��م��وع��ة   - ل��ل��م��ع��ر���س 
 - الر�شمي  الو�شيط  والتخطيط، 
الر�شمي  امل��زود  للعقارات،  تري�شل 
خل�������دم�������ات ال�������ره�������ن ال�����ع�����ق�����اري 
ال����رع����اة  ل���ل���ت���م���وي���ل،  اأب����وظ����ب����ي   -
للعقارات  اأب��ي��ك�����س   - ال��ف�����ش��ي��ون 
اأمني  و�شريك  وتيكوم لال�شتثمار، 

ت�شجيل العقارات - متليك.

•• دبي-الفجر: 

اأكد القائمون على تنظيم معر�س 
اليوم  ان  ج��ل��وب��ال  ���ش��ك��ي��ب  ���ش��ي��ت��ي 
بن�شبة  �شهد منوا  للمعر�س  الأول 
مقارنة  ال�����زوار  اأع�����داد  يف   27%
ال���وق���ت الذي  امل��ا���ش��ي، يف  ب��ال��ع��ام 
املحليني  العار�شني  كبار  فيه  ق��ام 
وال��دول��ي��ني ب��الإع��الن ع��ن اإطالق 
الذي  ال�شوق  يف  ج��دي��دة  م�شاريع 
وتوافد  ك���ب���رية  ان��ت��ع��ا���ش��ة  ي�����ش��ه��د 
ان���ح���اء منطقة  م���ن  امل�����ش��ت��ث��م��رون 
ال�شرق الأو�شط والعامل للمعر�س 
ال��ع��ق��اري الك���رب والأك�����رث تاثريا 
على م�شتوى املنطقة، والذي يقام 
العاملي  ال���ت���ج���اري  دب����ي  م���رك���ز  يف 
الثالثاء  ال���ي���وم  ح��ت��ى  وي�����ش��ت��م��ر 
احدث  حول  املعلومات  ل�شتق�شاء 
املعرو�شة  وال����وح����دات  امل�����ش��اري��ع 

للبيع يف ال�شوق العقاري.
و�شهدت دورة هذا العام من املعر�س 
�شهد  حيث  ق��وي��ة،  دول��ي��ة  م�شاركة 
دوليني  جناحني  اإ���ش��اف��ة  املعر�س 

تقام  وال��ت��ي  العقاريني،  الو�شطاء 
بدعم من دائرة الأرا�شي والمالك 
ب���دب���ي، يف ت���وف���ري ف��ر���ش��ة ن����ادرة 
على  اأو�شع  ب�شكل  للتعرف  للوفود 
لها  واملخطط  احلالية  ال�شيا�شات 
للعمالء،  امل�شورة  تقدمي  اأجل  من 
وك�شب الفر�س اجلاذبة يف ال�شوق 
والتغيري امل�شتمر يف الأنظمة التي 
جناحها.   ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  اأن  مي��ك��ن 
مي�شت�شيني،  م���اري���ت���ا  وخ���اط���ب���ت 
واملدير  ل��ل��رئ��ي�����س  الأول  ال��ن��ائ��ب 
الو�شط  ال�شرق  �شاب  يف  الإداري 
و���ش��م��ال اف��ري��ق��ي��ا، احل��ا���ش��ري��ن يف 
اإدارة عالقات  اهمية  املوؤمتر حول 
العمالء بالن�شبة لل�شركات العاملة 
يف ال��ق��ط��اع ال���ع���ق���اري ودوره������ا يف 
لت�شبح  ال�شركات  مبكانة  الرتقاء 
ال���������ش����رك����ات وق���ال���ت  يف م�������ش���اف 
هائل  ك��م  وج���ود  م��ع  مي�شت�شيني: 
من املعلومات وعدد ل يح�شى من 
ال�شركات  م��ا جت��د  غالبا  امل�����ش��ادر، 
الق�شايا  حل  يف  �شعوبة  العقارية 
للو�شطاء.  بالن�شبة  ال��ت��اث��ري  ذات 

عليها  يتوجب  الناجحة  ال�شركات 
ب�شكل  احلا�شمة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ 
وتعزيز  فاعليتها  وحت�شني  اأ�شرع، 

ح�شورها ب�شكل اأكرب .
تعزيز  خ������الل  م�����ن  وا������ش�����اف�����ت: 
اآل���ي���ة ت�شمل  ح�����ش��وره��ا وت��ط��وي��ر 
للعقارات،  احلياتية  ال��دورة  كامل 
ميكنها  ال��ع��م��الء  ع���الق���ات  ادارة 
العمليات  حت�����ش��ني  يف  ت�����ش��اع��د  اأن 
على  والط����الع  ب��امل��راف��ق  املتعلقة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ح��ت��ى تتمكن  ال��ت��ك��ال��ي��ف 
ال�����ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة م���ن حتديد 

وخف�س التكاليف الت�شغيلية .
العقارات  ادارة  ق��ائ��ل��ة:  واختتمت 
خا�شة  اليوم  كبريا  حتديا  ت�شكل 
الأ�شواق ومنوها.  �شرعة تغري  مع 
ال��ت��اأث��ري الق��ت�����ش��ادي ال��ن��اج��م عن 
ال�شحيحة  احل����ل����ول  ا����ش���ت���خ���دام 
لإدارة  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ع���م���ل���ي���ات 
املمتلكات العقارية �شي�شاهم ب�شكل 
كبري يف تعزيز القطاع العقاري يف 
املنطقة اأجمع ومن الفعاليات التي 
املعر�س،  هام�س  على  اأي�شا  ت��ق��ام 

يف  والبحرين،  فل�شطني  م��ن  لكل 
الوقت الذي مثلت فيه تركيا اأكرب 
الدوليني،  ال��ع��ار���ش��ني  م���ن  ع����دد 
مب�شاركة 30 من كربيات �شركات 
التطوير العقاري الرتكية، ليغطي 
مرت   2100 م�شاحته  ما  اجلناح 
%22 عن  بن�شبة  ب��زي��ادة  م��رب��ع، 

دورة املعر�س للعام 2013. 
الذي  الكبري  النجاح  على  وتعليقا 
الأول،  ي��وم��ه  يف  امل��ع��ر���س  ح��ق��ق��ه 
�شرح فاوتر موملان، مدير معر�س 
قائال:  ج���ل���وب���ال،  ���ش��ك��ي��ب  ���ش��ي��ت��ي 
ليوم  ت�شري  كانت  املوؤ�شرات  جميع 
اأول مزدحم للغاية وحل�شور قوي 
انحاء  خمتلف  م��ن  للم�شتثمرين 
امل�شاحات املخ�ش�شة  العامل. بيعت 
اأ�شابيع  ثالثة  نحو  قبل  للعر�س 
عددا  �شهدنا  وال��ي��وم  الفتتاح  من 
العار�شني  م���ن  الإع�����الن�����ات  م���ن 

الإماراتيني والعامليني .
وم���ن ب���ني اأب�����رز الإع����الن����ات التي 
ملعر�س  الأول  ال����ي����وم  ����ش���ه���ده���ا 
قيام  ك���ان  ج��ل��وب��ال  �شكيب  �شيتي 

باي دانوب والواقع يف مدينة دبي 
لال�شتوديوهات.  هذا وقامت اأيون 
للمرة  ت�شارك  وال��ت��ي  فريت�شوال، 
جلوبال،  �شكيب  �شيتي  يف  الأوىل 
بتوحيد القوى مع تبيان العقارية 
لت�شويق  ال����ع����ق����اري����ة  والحت����������اد 
واحل�شرية  اجل��دي��دة  م�شاريعها 
الواقع  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

الفرتا�شي التفاعلية. 
اإليكرتوين  ب��رن��ام��ج  وب��ا���ش��ت��خ��دام 
ق��ام��ت تبيان  م�����ش��م��م خ�����ش��ي�����ش��ا، 
تاورز  �شباركل  ب��اإط��الق  العقارية 
يف م��ن��ط��ق��ة دب����ي م��اري��ن��ا يف حني 
ق��ام��ت الحت���اد ال��ع��ق��اري��ة باإطالق 
م�شروع فريتك�س يف موتور �شيتي، 
من  الآلف  ام���ام  عر�شا  وال��ل��ذان 
الزوار احلا�شرين يف �شيتي �شكيب 

جلوبال. 
ويف هذا ال�شياق �شرح مفيد ايوب، 
ال�شرق  ملنطقة  الإداري  ال�شريك 
الو�شط يف اأيون فريت�شوال، قائال: 
ن��ح��ن ���ش��ع��داء ل��ل��غ��اي��ة ب����اأن نكون 
ج���زءا م��ن ه���ذا امل��ع��ر���س العقاري 

م�شروعني  ع��ن  ب��ال��ك�����ش��ف  م��ي��دان 
ال�شتخدامات  متعددي  جديدين 
اآل مكتوم  مدينة حممد بن را�شد 

د�شرتكت اليفني وميدان اأفينيو. 
امل�شروع  ال���ع���امل،  مل���ول  وك����ان  ه���ذا 
اأر�س  ال�شتثماري الذي يقام على 
قدم  م��ل��ي��ون   48 م�شاحتها  تبلغ 
للت�شوق  مركز  اأك��رب  وت�شم  مربع 
يف العامل ومدينة ترفيهية، ن�شيب 
كبري م��ن اله��ت��م��ام م��ن قبل زوار 
مت  ال��ذي  امل�شروع،  ويقع  املعر�س. 
جلوبال  �شكيب  �شيتي  يف  تقدميه 
القاب�شة،  دب���ي  م��ن�����ش��ة  ع��ل��ى  م���ن 
له  زايد ويتوقع  ال�شيخ  �شارع  على 
اأن ي�شتقطب حوايل 180 مليون 

زائر �شنويا عند افتتاحه. 
الدانوب  �شركة  اأعلنت  جهتها  من 
ال��ع��ق��اري��ة ع���ن ب��ي��ع ع���دد ح�شري 
من الوحدات الإ�شافية يف م�شروع 
درمي����ز ب���اي دان�����وب ، وال�����ذي بيع 
ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل يف وق����ت ���ش��اب��ق من 
ال���ع���ام، ك��م��ا ك�����ش��ف��ت ع���ن خططها 
ريزيدن�س  غليتز  املقبل،  للم�شروع 

ال��ع��امل��ي امل�����ش��ت��وى. م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف 
لعر�س  الفر�شة  متنحنا  املعر�س 
الفرتا�شي  ال���واق���ع  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بتطويرها  قمنا  ال��ت��ي  التفاعلية 
احلا�شرين  ج���م���ه���ور  وت���ع���ري���ف 
واأننا  خا�شة  ا�شتخدامها،  مبزايا 
امل�شتقبل  ويف  اأن�����ه  مت���ام���ا  ن�����درك 
القريب �شت�شبح هذه التكنولوجيا 
واأداة  ان���ت�������ش���ارا  الأك������رث  ال���ت���وج���ه 
امل�شاريع  ب��ي��ع  يف  وه��ام��ة  ا���ش��ا���ش��ي��ة 
على املخطط يف الإمارات ومنطقة 

ال�شرق الأو�شط .
وي��ع��ق��د امل��ع��ر���س ال��ع��ق��اري الأكرب 
والأكرث تاأثريا يف ال�شرق الأو�شط 
ع���ل���ى ه��ام�����ش��ه ث�����الث م����وؤمت����رات 
العقارات  ق��م��ة  ه���ي  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
امل�شتقبل  م���دن  وم��وؤمت��ر  ال��ع��امل��ي��ة 
والتي  العقاريني،  الو�شطاء  وقمة 
من املتوقع لها اأن ت�شتقطب اأكرث 
كبار  م���ن  �شخ�شية   1000 م���ن 
القطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�شخ�شيات 
املوؤمترات  �شعيد  وع��ل��ى  ال��ع��ق��اري 
قمة  �شاهمت  للمعر�س،  امل�شاحبة 
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�مل�سرف �ملركزي يعقد ور�سة ب�ساأن تطبيق �لتو�سيات �لأربعني ملجموعة فاتف 

املتخ�ش�شة  املواطنة  الكوادر  جلذب 
الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  توا�شل  منها 
يف  التعليمية  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات  امل�شتمر 
وجامعة  زاي��د  جامعة  مثل  ال��دول��ة 
ذلك  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   .. الإم�������ارات 
رعاية  مركز  ب��زي��ارة  ال���وزارة  قامت 
بهدف  اخل��ا���ش��ة  الإح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
اإ���ش��ت��ق��ط��اب اأب��ن��اء ال��وط��ن م��ن ذوي 

الإحتياجات اخلا�شة .

•• اأبوظبي-وام:

اأك��������د م����ع����ايل ����ش���ه���ي���ل ب�����ن حممد 
الزروعي وزير الطاقة اأن التحديات 
ال���ع���امل يف جمال  ي�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
وتنوعها  ال���ط���اق���ة  م������وارد  ت���وف���ري 
بدورها  القيام  ال����وزارة  على  يحتم 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي وال��ت�����ش��ري��ع��ي الذي 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ب��امل��ك��ان��ة  ي��ل��ي��ق 
التي حظيت بها الدولة واأن توظيف 
وتطوير الكادر املواطن املوؤهل لهذه 
امل��رح��ل��ة م��ه��م ج����دا لإجن�����از ال����دور 
من  �شتتمكن  واأنها  بالوزارة  املنوط 
ب��ع��د �شدور  ال���ه���دف  حت��ق��ي��ق ه����ذا 

الهيكل التنظيمي اجلديد للوزارة.
واأعلن معاليه - يف احاطة اعالمية 
يف م��ق��ر ال�����وزراة ب��اأب��وظ��ب��ي اأم�����س - 
غ�شون  يف  �شت�شتحدث  ال����وزارة  اأن 
ال�������ش���ن���وات ال����ث����الث ال���ق���ادم���ة 61 
مان�شبته  ت�����ش��ك��ل  ج���دي���دة  وظ��ي��ف��ة 
نحو 60 يف املئة من عدد الوظائف 
..لفتا  ال��ط��اق��ة  وزارة  يف  احل��ال��ي��ة 
للوظائف  احل�����ايل  ال���ع���دد  اأن  اىل 
وظيفة   98 يبلغ  الطاقة  وزارة  يف 
اىل   2016 ع��ام  يرتفع يف  اأن  على 
حتقيق  يف  ت�����ش��اه��م  وظ��ي��ف��ة   159
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي ت��ط��م��ح لها 

الوزارة.
واأو�����ش����ح ان����ه ���ش��ي��ت��م الع������الن عن 
الر�شمي  املوقع  على  الوظائف  هذه 
ل���ل���وزارة وم���ن خ���الل الت�����ش��ال مع 
املتخ�ش�شة  وامل���ع���اه���د  اجل���ام���ع���ات 
و�شركات التوظيف املعنية يف الدولة 
..ونوه يف الوقت ذاته مببادرة معهد 
10 مقاعد  ال�����وزارة  م�����ش��در مب��ن��ح 
مل��ن ت��ر���ش��ه��م ال������وزارة ل��ن��ي��ل درجتي 
وال���دك���ت���وراة يف جمال  امل��اج�����ش��ت��ري 

الطاقة املتجددة.
واأك��������د م���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل ب����ن حممد 
الزروعي اأن وزارة الطاقة �شتحافظ 
الوظائف اجلديدة على  زي��ادة  رغم 
والتي  ال�����وزراة  يف  ال��ت��وط��ني  ن�شبة 
80 يف املئة وه��ي من  بلغت ح��وايل 
ال����وزارات  ال��ت��وط��ني يف  اأع��ل��ى ن�شب 
اخلدمية على م�شتوى الدولة وذلك 
يف اطار تطلعها لتبني اأكرب عدد من 

الإخت�شا�شات املتعلقة بالطاقة.
الهيكل  اأن  اىل  م���ع���ال���ي���ه  ول����ف����ت 
الطاقة  ل���وزارة  اجل��دي��د  التنظيمي 
�شدر بناء على قرار جمل�س الوزراء 
رقم 23 ل�شنة 2014 حيث �شملت 
ثالثة  ع��ل��ى  التنظيمية  اخل��ري��ط��ة 
اإدارات   5 م��ن��ه��ا  اإدارة  و  ق��ط��اع��ات 
باإدارة  اإدارت���ني  جديدة كما مت دم��ج 

الدارات  اأن  ..م���و����ش���ح���ا  واح�������دة 
نوعية  نقلة  حتدث  �شوف  اجلديدة 
ودوره���ا يف اجلانب  ال����وزارة  اأداء  يف 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي وال��ت��ع��اون م��ع اجلهات 
.. وقال  ال��دول��ة  الأخ���رى يف  املعنية 
و�شع  م��ن  الن��ت��ه��اء  ب��ع��د  �شنتمكن 
ه��ذه ال��دوائ��ر اجل��دي��دة م��ن تقنني 
قطاع الطاقة وتاأمينه يف امل�شتقبل .

اجلديدة  اخلم�س  الدارات  وت�شمل 
وكفاءة  ال��رت���ش��ي��د  ادارة  م���ن  ك���ال 
املنظمات  وادارة  الطاقة  ا�شتخدام 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  وادارة  ال��دول��ي��ة 
التطوير  وادارة  امل����ن����اخ  وت���غ���ي���ري 
املوؤ�ش�شي وادراة الطوارئ والأزمات.

واأك���د م��ع��ايل امل��زروع��ي اأن ك��ل هذه 
التغيريات جاءت لت�شب يف م�شلحة 
تنفيذ  م����ن  ول��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا  ال����������وزارة 
الإ�شرتاتيجية  ال�شيا�شات واخلطط 
الرئي�شية  وامل�����ش��اري��ع  وال��ع��م��ل��ي��ات 
الوزارة  يعطي  مما  املقبلة  لالأعوام 
التميز  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة 

املوؤ�ش�شي.
وزارة  اأن  ال����وزي����ر  م���ع���ايل  وك�����ش��ف 
ا�شرتاتيجية  و�شع  ب�شدد  الطاقة 
جديدة لعملها يف ال�شنوات القادمة 
تتنا�شب مع التحديات التي تواجهها 
يف  واملتغريات  العاملية  الطاقة  �شوق 

دور جديد للوزارة يف و�شع القوانني 
وال���ت�������ش���ري���ع���ات ال���ت���ي ت��ن��ظ��م عمل 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة يف الم����ارات وو�شع 
القطاع  ل��ه��ذا  �شاملة  ا�شرتاتيجية 
وال�شركات  القطاعات  جميع  ي��ل��زم 
امل��ح��ل��ي��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا وخ�����ش��و���ش��ا يف 

جمال تر�شيد ا�شتخدام الطاقة.
انتهت  ال��ط��اق��ة  وزارة  ان  وك�����ش��ف 
م���ع اجلهات  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب��ال��ت��ع��اون 

املعنية يف دول��ة الم���ارات من و�شع 
تر�شيد  ق���ان���ون  م�������ش���روع   م�������ش���ودة 
 .. الم����ارات  ال��ط��اق��ة  يف  ا�شتهالك 
مبينا انه تتم درا�شة م�شروع القانون 
الخت�شا�س  ذات  اجل��ه��ات  قبل  م��ن 
يف الم�����ارات و���ش��ي��ت��م رف��ع��ه ملجل�س 
الوزراء لقراره وا�شداره يف الوقت 

املنا�شب.
املبادرات  م��ن  ال���وزارة بعدد  وق��ام��ت 

�شوق الطاقة على م�شتوى المارات 
وم���ن اأب���رزه���ا ارت���ف���اع ال��ط��ل��ب على 
النمو  ب�شبب  الم�����ارات  يف  ال��ط��اق��ة 
يف  الق��ت�����ش��ادي  وال��ت��ط��ور  ال�شكاين 
البالد ..موؤكدا اأن ا�شتهالك الطاقة 
يف المارات يعترب من اكرب املعدلت 
ا�شتهالك  يف  العاملي  امل�شتوى  على 
ال���ف���رد م���ن ال��ط��اق��ة وال�����ذي ي�شكل 

�شعفي املعدل العاملي.

واملتغريات  التحديات  اإن هذه  وقال 
يف �شوق الطاقة فر�شت على الوزارة 
اجراء تغيريات يف هيكلها التنظيمي 
ل���ت���واك���ب ال���ت���ط���ورات اجل����دي����دة يف 
امل�شتويني  ع��ل��ى  ال���ط���اق���ة  م���ي���دان 
اأن جمل�س  ..موؤكدا  والعاملي  املحلي 
ال���وزراء ا�شتجاب ل��روؤي��ة ال���وزارة يف 
اح����داث ت��غ��ي��ريات يف م��ه��ام ال����وزارة 
وهيكلها التنظيمي مبا يوؤكد اعطاء 

 وزير �لطاقة : �لهيكل �لتنظيمي �جلديد للوز�رة �سيمكنها من �لقيام بدورها �ل�سرت�تيجي و�لت�سريعي

املبا�شرة التي تت�شمن عنا�شر الأ�شلوب القائم على املخاطر   11 ال�  النتائج 
يف جمال مواجهة غ�شل الأم��وال ومكافحة متويل الإره��اب. وتناولت نطاق 
الواجبة  والعناية  اجلديدة  والتقنيات  اللتزام  تقييم  واإج��راءات  التو�شيات 
اخلا�شة بالعمالء والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة وحالت درا�شية ومتارين 
اأع�شاء  بينهم  من  اأ�شخا�س   210 ح��وايل  الور�شة  يف  �شارك  وق��د  عملية.   
بجانب متخ�ش�شني  العليا  والإدارة  الأم��وال  ملواجهة غ�شل  الوطنية  اللجنة 
املالية  واملوؤ�ش�شات  البنوك  من  الت�شغيليني  واملوظفني  الن�شباط  جمال  يف 
الأخ��رى. يذكر اأن وحدة مواجهة غ�شل الأم��وال واحل��الت امل�شبوهة عقدت 
الفنية  امل�شاعدة  86 فعالية للتدريب و  و  األ��ف  .. ح��وايل   2000 منذ �شنة 
ا�شتفاد منها حوايل 15 األفا و 500 �شخ�س مثلوا البنوك واملوؤ�ش�شات املالية 
والأعمال واملهن غري املالية املحددة و ال�شلطات الرقابية .. بجانب �شلطات 
واجلهات  النظرية  املالية  ال�شتعالمات  ووح���دات  وال����وزارات  القانون  اإن��ف��اذ 

التدريب  الوحدة على  تركيز  يعك�س  الأخ��رى مما  والأجنبية  املحلية  املعنية 
 . والدولية  والإقليمية  الوطنية  امل�شتويات  ل��دى  والتعاون  ال��ق��درات  وبناء 
جمال  يف  التدريبي  الربنامج  مبوجب  و  ذلك  على  ع��الوة  الوحدة  و�شتعقد 
مواجهة غ�شل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ل�شنة 2014 .. ور�س عمل 
امل�شتوى  املخاطر على  تقييم  العام اجل��اري حول  املتبقية من  الفرتة  خالل 
الوطني و ا�شتخدام و�شائل الدفع اجلديدة يف غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب 
العمليات الحتيالية  املايل �شد  النظام  تاأمني  اإىل  اإ�شافة   .. الأ�شلحة  ون�شر 
كما   . عميلك  اأع���رف  م��ب��داأ  وتطبيق  بالعمالء  ال��واج��ب��ة  العناية  واإج����راءات 
ت�شت�شيف الوحدة قبل نهاية الربع الرابع ل�شنة 2014 ور�شة عمل لتدريب 
املقيمني والتي تنظمها جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
لال�شتعداد  فاتف  املايل  العمل  جمموعة  مع  بال�شرتاك  مينافاتف  اإفريقيا 

للجولة التالية من التقييم املتبادل . 

•• دبي-وام:

ب�شاأن تطبيق  ور�شة عمل  دب��ي  امل��رك��زي يف فرعه يف  الإم���ارات  عقد م�شرف 
2012 وتاأتي ور�شة  التو�شيات الأربعني ملجموعة العمل املايل فاتف ل�شنة 
امل�شبوهة  واحل����الت  الأم�����وال  غ�شل  م��واج��ه��ة  وح���دة  نظمتها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
�شركائها  وع��ي  تعزيز  يف  ال��وح��دة  ل�شرتاتيجية  ي��وم��ني..وف��ق��ا  وا���ش��ت��م��رت 
اإطار مواجهة غ�شل  ي�شتجد من معايري دولية يف  ب�شاأن ما  ال�شرتاتيجيني 
الأموال و مكافحة متويل الإرهاب .. بجانب ال�شتعداد للجولة التالية من 
التقييم املتبادل يف جمال مواجهة غ�شل الأموال و مكافحة متويل الإرهاب. 
ملواجهة  الوطنية  اللجنة  اأع�شاء  من  عدد  ح�شرها  التي  الور�شة  وت�شمنت 
العملي  التطبيق  على  رك��زت  متتالية  عمل  جل�شات  ث��الث  الأم����وال..  غ�شل 
لتو�شيات فاتف ل�شنة 2012 فيما يتعلق باللتزام الفني والفعالية بناء على 

�لحتاد للمعلومات �لئتمانية ترعى �ملوؤمتر �لعاملي
 للتقارير �لئتمانية للم�ستهلكني �ل�سهر �ملقبل بدبي

�إمباور حتث �سركات �لتطوير �لعقاري 
على تبني حلول �سديقة للبيئة

قوانني  �شت�شبح  وق��ري��ب��اً،  امل���ن���اخ..  ت��غ��ري  م��ك��اف��ح��ة  يف 
على  فينبغي  ولذلك  ال�شائدة،  هي  البيئية  ال�شتدامة 
ب�شكل  العمل  وال�����ش��رك��ات  املوؤ�ش�شات 
�شديقة  حلول  وتطوير  لدمج  فعال 
اأعمالها.   ج��وان��ب  جميع  يف  للبيئة 
اإمباور  ال��ت��زام  اب��ن �شعفار على  واأك��د 
جتاه ا�شتخدام اأنظمة تربيد �شديقة 
اإمباور  تعتمد  اأ���ش��اف:  حيث  للبيئة، 
ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام اأن��ظ��م��ة ت��ربي��د ذات 
كفاءة اأعلى يف ا�شتخدام الطاقة حيث 
من  خمف�شة  ن�شب  اإىل  حت��ت��اج  اأن��ه��ا 
يف  ت�شاهم  فاإنها  وب��ال��ت��ايل،  ال��وق��ود. 
الكربون  اأك�شيد  ث��اين  ن�شب  خف�س 
املنبعثة، مما يعمل على التخفيف من 
اآثار تغري املناخ.   وتدير اإمباور عدداً 
من امل�شاريع بقدرة اإنتاجية ت�شل اإىل مليون طن تربيد 
والتي ت�شمل عدداً من الأحياء البارزة يف اإمارة دبي. كما 
اأعلنت املوؤ�ش�شة يف �شهر اأغ�شط�س املا�شي عن اإطالق اأول 
بناًء على �شوابط  املناطق مت ت�شميمها  حمطة تربيد 

ال�شتدامة البيئية يف حي اخلليج التجاري يف دبي.

•• دبي-الفجر: 

لأنظمة  الإم���������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ح��ث��ت 
مزّود  اأكرب   ، اإمباور  املركزي  التربيد 
العامل،  امل��ن��اط��ق يف  ت��ربي��د  خل��دم��ات 
املنطقة  العقاري يف  التطوير  �شركات 
للبيئة  ���ش��دي��ق��ة  ح���ل���ول  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
للم�شاهمة  م�����ش��اري��ع��ه��ا،  ج��م��ي��ع  يف 
ق��ي��ادة دول����ة الإم�����ارات  يف دع���م روؤى 
العربية املتحدة على تطبيق مبادرات 
ال���ش��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال���رام���ي���ة اإىل 

تطبيها كقوانني اإلزامية.
�شكيب  �شيتي  معر�س  هام�س  وع��ل��ى 
ج��ل��وب��ال وال���ذي ي��ق��ام ح��ال��ي��اً يف دبي، 
الرئي�س  �شعفار  بن  اأحمد  �شعادة  قال 

ت��ط��ب��ي��ق مبادرات  ي��ع��د   : اإم���ب���اور  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
البيئة  حلماية  الفر�س  اأه��م  اأح��د  البيئية  ال�شتدامة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ت���ي ن��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا. ال���ي���وم، اأ���ش��ب��ح و�شع 
من  البيئية  ال�شتدامة  حتقيق  اإىل  الهادفة  القوانني 
اأولويات احلكومات حول العامل، ملا لها من اأثر اإيجابي 

اخل�������ربات ال���ع���امل���ي���ة وامل�������ش���ارك���ات 
ال���ت���ق���اري���ر  ال����دول����ي����ة يف جم������ال 
لال�شتفادة  ل��ل��دول��ة  الئ��ت��م��ان��ي��ة 
يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  وتبني  منها 
هذا املجال حمليا وعامليا. واأ�شاف 
للمعلومات  الحت������اد  ان  ل��ط��ف��ي 
على  لالطالع  حتر�س  الئتمانية 
املعتمدة  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
الئتمانية  ال���ت���ق���اري���ر  جم����ال  يف 
وجلبها اإىل املنطقة وتعزيز ثقافة 
تبادل املعلومات واخلربات يف هذا 
ب�شكل  ي�شهم  ال���ذي  الأم���ر  امل��ج��ال 
اأه��داف ال�شركة  اأ�شا�شي يف حتقيق 
وخدماتها  اأدائ�����ه�����ا  م����ن  وي����ع����زز 
اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  الئتمانية. جتدر 
املوؤمتر العاملي للتقارير الئتمانية 
للم�شتهلكني ينظم كل عامني من 
للمعلومات  امل��وردي��ن  جمعية  قبل 
وجمعية  للم�شتهلكني  الئتمانية 

قطاع بيانات امل�شتهلك .

امل��ا���ش��ي وت�����ش��ل ن�����ش��ب��ة اإجن�����از هذه 
اخل��دم��ة �شمن ال��وق��ت امل��ح��دد لكل 

املراكز اجلمركية اإىل 95 باملائة.
باإمكانية  اخل���دم���ة  ه����ذه  وت��ت��م��ي��ز 
تقدمي طلب �شهادة تخلي�س املركبة 
عن  ال�شاعة  م���دار  على  اإل��ك��رتون��ي��ا 
عرب  اأو  التجارية  دب��ي  بوابة  طريق 
ال��ب��ريو يف م��واق��ع جمارك  م��ك��ات��ب 
الذكية على  اأو عرب اخل��دم��ات  دب��ي 
الأج���ه���زة امل��ت��ن��ق��ل��ة وم��ت��اب��ع��ة و�شع 
املركبة  ت��خ��ل��ي�����س  ����ش���ه���ادة  ط���ل���ب 
اإلكرتونيا والدفع اإلكرتونيا لر�شوم 
والتحقق  امل��رك��ب  تخلي�س  ���ش��ه��ادة 
تلقائيا من �شحة �شهادات تخلي�س 
والبيانات  �شابقا  امل�����ش��درة  امل��رك��ب��ة 
اجلمركية ذات ال�شلة واإن�شاء ر�شائل 
ت��ل��ق��ائ��ي��ا لإخطار  اإل���ك���رتوين  ب��ري��د 
ال�شهادة  ط���ل���ب  ب���و����ش���ع  ال���ع���م���الء 
املركبة  تخلي�س  ���ش��ه��ادة  وت�����ش��ل��ي��م 
اأو  ت��ع��دي��ل  وج���ود  ح���ال  يف  �شخ�شيا 
اإ�شدار  بعد  اجلمركي  للبيان  اإلغاء 
دبي  جمارك  اأ�شدرت  كما  ال�شهادة. 
الإ����ش���دار ال��ث��اين م��ن ه��ذا امل�شروع 
والذي يتميز باإمكانية تقدمي طلب 
املركبة  تخلي�س  �شهادة  عن  ن�شخة 
مكتبيا توفري خا�شية بحث متقدم 
با�شتخدام  املركبة  تخلي�س  ل�شهادة 
خدمة  تعزيز  املقايي�س  من  العديد 
تخلي�س  �شهادة  طلب  و�شع  متابعة 
امل��رك��ب��ة وو���ش��ع ب��ارك��ود ع��ل��ى اإق���رار 
ا�شتالم طلب �شهادة تخلي�س املركبة 
وت����وف����ري خ���دم���ة م�����ش��ح ال���ب���ارك���ود 
لطباعة �شهادة تخلي�س املركبة مما 

اإدخال  اإىل  ع��دم احلاجة  اإىل  ي��وؤدي 
النتظار  وق���ت  وتقلي�س  ال��ب��ي��ان��ات 
خا�شية  وت����زوي����د  ال���ع���م���الء  ع���ل���ى 
ع��ل��ى �شهادة  الإل���ك���رتوين  ال��ت��وق��ي��ع 
تقارير  وت���وف���ري  امل��رك��ب��ة  تخلي�س 
املركبة  تخلي�س  ب�����ش��ه��ادة  متعلقة 

ملوظفي ومديري الإدارة.
وط����ورت ج��م��ارك دب���ي ن��ظ��ام اإع����ادة 
اإىل  يهدف  ال��ذي  الذكي  التاأمينات 
اإج��راءات رد ال�شمانات  �شبط كافة 
النقدية اأو امل�شرفية املقدمة �شمانا 
ل���ل���ر����ش���وم اجل���م���رك���ي���ة وذل�������ك عن 
ا�شتريادها حتت  التي يتم  الب�شائع 
اجلمركية  للر�شوم  املعلقة  الأو�شاع 
والتاأمينات املقدمة للغايات الأخرى 
ولقت هذه اخلدمة اإقبال كبريا من 
قبل املتعاملني لي�شل عدد الطلبات 
األف   690 اإىل  للخدمة  الإج��م��ايل 
طلب خالل الفرتة من يناير حتى 

اأغ�شط�س2014.

من  وع��دد  الئتمانية  للمعلومات 
مم��ث��ل��ي ال�����ش��رك��ات الئ��ت��م��ان��ي��ة يف 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
م�شارك   300 ح�شور  جانب  اإىل 
من اأمريكا ال�شمالية و اأوروبا اآ�شيا 

ومنطقة ال�شرق الو�شط.
لطفي  اأح������م������د  م�����������روان  وق���������ال 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة الحتاد 
دولة  ان  الئ��ت��م��ان��ي��ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
ل��ع��ب��ت دورا رئ��ي�����ش��ي��ا يف  الم������ارات 
القت�شادي  التطور  م�شرية  دع��م 
دول  م�شتوى  ع��ل��ى  ن�شهده  ال���ذي 
جمل�س التعاون اخلليجي والعامل 
العربي ككل وتعك�س ا�شت�شافة دبي 
القت�شادية  املكانة  امل��وؤمت��ر  ل��ه��ذا 
بها  تتمتع  التي  املرموقة  واملالية 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  الم�����ارات  دول���ة 
تاأتي  ك��م��ا   .. وال��ع��امل��ي  الإق��ل��ي��م��ي 
داعم  ك�شريك  احل��دث  ه��ذا  رعاية 
لتوؤكد حر�س الدولة على ا�شتقدام 

املتعلقة  البيانات  العديد من  تعبئة 
الواردة  الب�شائع  �شحن  بتفا�شيل 
وذل���ك م��ن خ���الل احل�����ش��ول عليها 
اآليا من اجلهات املعنية لوجود 11 
ال��ك��رتوين بني جمارك  نقطة رب��ط 

دبي و�شلطات املناولة املعنية.
قامت  دب���ي  ج��م��ارك  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
�شهادة  ت�����ش��ج��ي��ل  م�������ش���روع  ب����اإجن����از 
2 عرب  ن���ظ���ام م���ر����ش���ال  امل���رك���ب���ة يف 
�شمن  وذل�������ك  ال���ذك���ي���ة  الأج�����ه�����زة 
املرحلة الرابعة مل�شروع اإجناز البيان 
اجلمركي ..منوها باأن هذه اخلدمة 
اأهم مبادرات جمارك دبي  اأحد  تعد 
�شهادات  اإ�شدار  �شمان  اإىل  الهادفة 
بيانات  ب���وج���ود  امل���رك���ب���ة  ت��خ��ل��ي�����س 
املفعول  و�شارية  �شحيحة  جمركية 
يف ن��ظ��ام م��ر���ش��ال 2 ..وو����ش���ل عدد 
اإىل  اخلدمة  لهذه  الكلي  املعامالت 
بداية  م��ن��ذ  م��ع��ام��ل��ة  اآلف   504
اأغ�شط�س  نهاية  حتى   2014 ع��ام 

جمل�س  دول  يف  الئ����ت����م����ان����ي����ة 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ب�����ش��اأن اإع����داد 
الئتمانية  ال���ت���ق���اري���ر  واإ������ش�����دار 
لالأفراد واملوؤ�ش�شات مع ا�شتعرا�س 
جمال  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل���ط���ط 
الئتمانية..  اخل���دم���ات  ت��ط��وي��ر 
كبار  اجلل�شة  ه��ذه  يف  و�شي�شارك 
امل�شوؤولني التنفيذيني من الحتاد 

ك��م��رك��ز ح���ي���وي ل��ل��م��ال والأع����م����ال 
وذل���ك ان��ط��الق��ا م��ن روؤي����ة �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
لتقدمي  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
اأف�����ش��ل م�����ش��ت��وي��ات اخل��دم��ة وتبني 

اجلودة يف كافة جمالت احلياة.
التخلي�س  خ����دم����ة  اأن  واأو�������ش������ح 
اخلدمات  اأك��رث  م��ن  تعد  اجلمركي 
العمالء  قبل  من  وا�شتخداما  طلبا 
معامالتها  اإج���م���ايل  و����ش���ل  ح��ي��ث 
اإىل  امل����راك����ز اجل���م���رك���ي���ة  ك���اف���ة  يف 
بداية  م��ن��ذ  م��ع��ام��ل��ة  م��ل��ي��ون   4.4
اأغ�شط�س  نهاية  حتى   2014 ع��ام 
املا�شي ..م�شريا اىل اأن ن�شبة اإجناز 
اخل��دم��ة �شمن ال��وق��ت امل��ح��دد لكل 
 95 امل���راك���ز اجل��م��رك��ي��ة ت�����ش��ل اإىل 

باملائة.
ولفت اإىل اأن جمارك دبي وفرت على 
العميل الوقت واجلهد امل�شتغرق يف 

•• اأبوظبي - وام:

للمعلومات  الحت��اد  �شركة  اأعلنت 
الحتادية  ال�����ش��رك��ة   - الئ��ت��م��ان��ي��ة 
التقارير  ب���اإ����ش���دار  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
الئ��ت��م��ان��ي��ة يف دول����ة الإم�������ارات - 
التا�شع  العاملي  امل��وؤمت��ر  ل�  رعايتها 
للم�شتهلكني  الئتمانية  للتقارير 
و21   19 ب�����ني  ع����ق����ده  امل�����زم�����ع 
دبي.  اإم������ارة  يف   2014 اأك���ت���وب���ر 
للمعلومات  الحتاد  �شركة  وذكرت 
ام�س  �شحفي  بيان  يف  الئتمانية 
اإط����ار  ت���اأت���ي يف  ان ه����ذه اخل���ط���وة 
ح��ر���س ال�����ش��رك��ة امل��ت��وا���ش��ل على 
يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  تبني 
جم���ال ال��ت��ق��اري��ر الئ��ت��م��ان��ي��ة مبا 
يتما�شى مع خطتها ال�شرتاتيجية 
ل��ت��ع��زي��ز م��وق��ع دول���ة الم�����ارات يف 
الحتاد  رعاية  وتاأتي  املجال.  هذا 
لهذا  الئ���ت���م���ان���ي���ة  ل���ل���م���ع���ل���وم���ات 

الأوىل  للمرة  ينظم  ال��ذي  املوؤمتر 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط ب�شفتها 
جهودها  لتعك�س  الداعم  ال�شريك 
عالقات  تعزيز  �شبيل  يف  امل�شتمرة 
ال��ت��وا���ش��ل وت���ب���ادل اخل�����ربات مع 
املنطقة  دول  خمتلف  من  اأقرانها 
وال��ع��امل الأم���ر ال���ذي ي��ت��واف��ق مع 
اأه���داف ه��ذا امل��وؤمت��ر القائمة على 
لتبادل  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م��ن�����ش��ة  اإي����ج����اد 
املعارف واخلربات يف جمال توفري 
الئتمانية  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ت��ق��اري��ر 
اإىل جانب توفري فر�س ال�شتفادة 
الئتمانية  املمار�شات  اأف�شل  م��ن 
اإ�شدار  ل�����ش��م��ان  ع��امل��ي��ا  امل��ع��ت��م��دة 
ت��ق��اري��ر م��ع��ل��وم��ات ائ��ت��م��ان��ي��ة ذات 
ت�شاهم  بها  وم��وث��وق  عالية  ج��ودة 
املهنية  م�شتويات  اأعلى  حتقيق  يف 

للقطاع امل�شريف واملايل.
جل�شة  امل������وؤمت������ر  و����ش���ي���ت�������ش���م���ن 
ال�شركات  جتربة  تتناول  نقا�شية 

•• دبي- وام: 

تطوير  دب�������ي  ج�����م�����ارك  ت����وا�����ش����ل 
ي�شمن  مب�����ا  ال����ذك����ي����ة  خ���دم���ات���ه���ا 
ل��ع��م��الئ��ه��ا ���ش��ه��ول��ة و���ش��رع��ة اإجن���از 
م���ع���ام���الت���ه���م اجل���م���رك���ي���ة وذل�����ك 
م���ن خ����الل اخ��ت�����ش��ار وق����ت وجهد 
املطلوبة  البيانات  تعبئة  يف  العميل 
العميل  باإمكان  واأ�شبح  لإجن��ازه��ا. 

�لعني للتوزيع تطلق خدمة ��ست�سار�ت 
لرت�سيد ��ستهلك �ملياه و�لكهرباء

•• اأبوظبي-وام:

�شكان  م��ن  ت��زوي��د عمالئها  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة  للتوزيع  ال��ع��ني  �شركة  اأط��ل��ق��ت 
ا�شت�شارات  خ��دم��ة  وال��ك��ه��رب��اء  ب��امل��ي��اه  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  ال�شرقية  املنطقة 
املجانية املبتكرة التي تتيح للم�شتهلكني تقييم معدلت واآليات ا�شتهالكهم 
من املياه والكهرباء مبا ي�شاعدهم على حت�شني كفاءة ا�شتهالكهم والتوفري 

يف نفقاتهم.
واملباين  القائمة  ال�شكنية  ال��ع��ق��ارات  م��ن  لكل  ا�شت�شارات  خدمة  وتتوفر 
واملنازل املزمع اإن�شاوؤها على حد �شواء .. ومبوجب هذه اخلدمة يقوم فريق 
من التقنيني املخت�شني من �شركة العني للتوزيع بزيارة ميدانية للعقارات 
تو�شيالت  ح��ول  لأ�شحابها  الفنية  امل�����ش��ورة  وت��ق��دمي  لتقييمها  ال�شكنية 

الكهرباء ومتديدات املياه واأف�شل اخليارات املوفرة لال�شتهالك.
العمالء يف �شركة العني  ال�شرياين مدير دائرة خدمة  وقال عبداهلل علي 
للتوزيع ان حت�شني كفاءة ال�شتهالك يف املنازل اجلديدة والقائمة وتوعية 
ناجعة  و�شيلة  ي�شكالن  الأمثل  النحو  على  ذلك  حتقيق  ب�شبل  امل�شتهلكني 
ت�شاعدهم على التوفري يف نفقاتهم وامل�شاهمة يف حتقيق م�شتقبل م�شتدام 
لالإمارة واأكد اأن خدمة ا�شت�شارات تعد و�شيلة مثالية مل�شاعدة ال�شكان على 
حتديد اأبرز منافذ ا�شتهالك الكهرباء واملياه يف منازلهم وتعريفهم باأف�شل 
اآليات الرت�شيد التي ي�شتطيعون البدء بتطبيقها قبل غريها .. كما تر�شد 

اخلدمة اجلديدة اأية عيوب قد توؤثر على �شالمة ال�شاكنني.
ويقدر ال�شرياين حجم التوفري الذي ت�شتطيع خدمة ا�شت�شارات حتقيقه 
30 باملائة من قيمة فواتريهم بح�شب  ل�شاكني املنازل بن�شبة ت�شل حتى 
خدمة  فنيي  اإنتهاء  مبجرد  انه  اىل  ..م�شريا  ا�شتهالكهم  وظ��روف  اآليات 
ا�شت�شارات من زيارة ال�شتطالع الأولية �شتتم متابعة التوا�شل مع قاطني 

املنزل مل�شاندتهم يف �شعيهم لرت�شيد ا�شتهالك املياه والكهرباء.
ان  التنظيم والرقابة  العام مكتب  املدير  الرا�شدي نائب  وقال را�شد حمد 
مهمة  اإ�شافة  تعترب  للتوزيع  العني  �شركة  اأطلقتها  التي  املبتكرة  املبادرة 
اأمناط  يف  الرت�شيد  م��ن  امل��زي��د  لت�شجيع  ال��ق��ط��اع  يبذلها  ال��ت��ي  للجهود 

ا�شتهالك املياه والكهرباء. 

خالل  م��ن  اجلمركي  البيان  تعبئة 
هاتفه املتحرك دون احلاجة لإدخال 
�شحن  بتفا�شيل  املتعلقة  البيانات 
�شلطات  قبل  من  ال���واردة  الب�شائع 
ونقل  تفتي�س  عن  امل�شوؤولة  املناولة 
كافة  لرت��ب��اط  والإف�����راج  الب�شائع 
هذه اجلهات باأنظمة ربط م�شرتكة 

مع جمارك دبي.
وق���ال ي��ون�����س حم��م��د ع��ث��م��ان مدير 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة 
ان حر�س  دب���ي  ب��ج��م��ارك 
تطوير  ع���ل���ى  ال������دائ������رة 
وحت��������دي��������ث اخل�������دم�������ات 
ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر ه���و جزء 
م�������ن ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا 
الهادفة اإىل تب�شيط كافة 
اجلمركية  الإج������������راءات 
ت�شهيل  يف  ي�����ش��اه��م  مب����ا 
التجارية  ال����ت����ع����ام����الت 
وتعزيز مكانة دبي العاملية 

جمارك دبي تو��سل تطوير خدماتها �لذكية لت�سهيل �جناز عملئها

م�سروع مارينا 101 يلقى �سدى �إيجابيا 
يف معر�س �سيتي �سكيب غلوبال 2014 

•• دبي-وام:

اإجناز  تتوىل  التي  العقاري  للتطوير  القاب�شة  �شيفيلد  �شركة  جناح  لقى 
�شكيب  �شيتي  دب��ي مارينا يف معر�س  ب��رج يف  101 اأط��ول  م�شروع مارينا 
غ��ل��وب��ال 4102 اق��ب��ال ك��ب��ريا م��ن ال����زوار بعد ال�����ش��دى الإي��ج��اب��ي لدى 
واأعرب  فاخرا.  عامليا  فندقا  �شي�شم  ال��ذي   101 مارينا  عن  امل�شتثمرين 
باتريك خوري الرئي�س التنفيذي للعمليات يف �شركة �شيفيلد القاب�شة عن 
تفاوؤلة للرتحيب الذي لقيه امل�شروع يف معر�س �شيتي �شكيب غلوبال حيث 
اأبدى امل�شتثمرون اهتماما بالغا يف م�شتوى املعي�شة الفاخر الذي تقدمه يف 

ال�شقق التي حتتوي على ثالث غرف نوم و�شقق البنتهاو�س.
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للدخول  ح���ي���وي���ة  ب����واب����ة  ومي����ث����ل 
اأوروب����ا  ال�����ش��ريام��ي��ك يف  ���ش��وق  اإىل 
قبل  من  ح�شوره  �شرورة  ..موؤكدا 
جميع امل�شنعني والتجار واملوزعني 

يف �شناعة ال�شرياميك.
راأ������س  ����ش���ريام���ي���ك  اأن  اىل  وا�����ش����ار 
را�شخة  ب�����ش��م��ع��ة  حت��ظ��ى  اخل��ي��م��ة 
ب�����ش��ف��ت��ه��ا اأح������د امل��ن��ت��ج��ني الأك�����رث 
ال�شرياميك  ���ش��ن��اع��ة  م��ن  اب��ت��ك��ارا 
اإىل  ال�شحية حيث ت�شعى  والأدوات 
تقوم  عندما  ال�شمعة  ه��ذه  تر�شيخ 
امل�شممة  ت�شكيالتها  اأحدث  بعر�س 
خ�����ش��ي�����ش��ا ل��ل��ع��م��الء الأوروب�����ي�����ني 
�شري�شاي  يف  امل�����ش��ارك��ة  خ���الل  م��ن 

.»2014
و���ش��ت��ق��وم ���ش��ريام��ي��ك راأ�����س اخليمة 

•• را�ص اخليمة-وام:

تط���ل���ق ����ش���رك���ة ����ش���ريام���ي���ك راأ������س 
اخل��ي��م��ة اأح������دث ت�����ش��ك��ي��الت��ه��ا من 
احلمامات  ومنتجات  ال�شرياميك 
معر�س  يف  م�������ش���ارك���ت���ه���ا  خ�������الل 
بولونيا  مبدينة   2014 �شري�شاي 
اليطالية الرائد يف اأوروبا ل�شناعة 
ال�شرياميك خالل الفرتة من 22 

اىل 26 �شبتمرب احلايل.
الرئي�س  م�����ش��ع��د  ع����ب����داهلل  وق������ال 
�شرياميك  ل�������ش���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ان ���ش��ري���ش��اي يعترب 
امل��ه��م��ة ع��ل��ى اأجندة  م��ن الأح������داث 
اأحد  لأن��ه  اخليمة  راأ���س  �شرياميك 
ال�شهرية  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���س  اك���رب 

العام  دورة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  خ����الل 
�شري�شاي  م���ع���ر����س  م����ن  احل������ايل 
اأب��رز منتجاتها يف جناحني  بعر�س 
م�شاحة  ت��ب��ل��غ  ح��ي��ث  خم�����ش�����ش��ني 
الأول 400 مرت مربع لل�شرياميك 
من  اإليغان�س  جمموعة  و�شي�شمل 
ال�����ش��ريام��ي��ك ال���راق���ي ف�����ش��ال عن 
الإ�شافات اجلديدة اإىل ت�شكيالتها 

من ال�شرياميك ال�شديق للبيئة.
الك�شف  �شيتم  التي  املنتجات  وم��ن 
املعر�س  خ����الل  م����رة  لأول  ع��ن��ه��ا 
الت�شكيلة الأحدث لل�شركة جمموعة 
بالط البور�شالن مك�شيمو�س ميجا 
 1.5 تبلغ  رائ��ع��ة  مبقا�شات  ���ش��الب 

مرتا يف 3 اأمتار.
راأ������س اخليمة  ���ش��ريام��ي��ك  وت��ع��ت��رب 

ال�شركة الأوىل يف املنطقة التي تقوم 
الكبري  ال�شكل  ب��ه��ذا  ب��الط  ب��اإن��ت��اج 
التكنولوجيا  ا����ش���ت���خ���دام  ب��ف�����ش��ل 
املتطورة كونتينيوا لت�شنيع البالط 
من اأي �شكل وحجم ي�شل اإىل 1.5 

مرتا يف 3 اأمتار.
واأ����ش���اف ان���ه م��ن امل��ن��ا���ش��ب اأن يتم 
اط�����الق ع��ل��ى ك���ل ق��ط��ع��ة م���ن هذه 
ع���م���ال فنيا  امل���ج���م���وع���ة اجل����دي����دة 
ق���ائ���م���ا ب����ذات����ه ح���ي���ث ي���ع���ت���رب هذا 
الإجناز ثمرة اأحدث التقنيات التي 
راأ�س  �شرياميك  �شركة  ت�شتخدمها 
اإنتاج  اأت��اح لها  اخليمة الأم��ر ال��ذي 
الرائدة  واملفاهيم  الت�شاميم  ه��ذه 
التي مل تكن متوافرة �شابقا يف هذه 
ال�شناعة معربا عن ال�شعادة لعر�س 

 2014 ���ش��ري���ش��اي  امل��ن��ت��ج يف  ه����ذا 
للمرة الأوىل.

ي�شار اإىل اأن �شرياميك راأ�س اخليمة 
م�شنع  اأك���رب  لقب  على  ا���ش��ت��ح��وذت 
لإنتاجها  ال���ع���امل  يف  ال�����ش��ريام��ي��ك 
ال��ع��امل��ي ال��ب��ال��غ 117 م��ل��ي��ون مرت 
ال�شرياميك  ب������الط  م����ن  م����رب����ع 
والبور�شالن و24 مليون قطعة من 
قطعة  مليون  و4.6  امل��ائ��دة  اأدوات 
..ويف  اأطقم احلمامات كل عام  من 
اإىل  ال�شركة  و�شلت   2012 العام 
اأرقاما  بلغت  عندما  مهمة  حمطة 
توريد مليار مرت مربع  قيا�شية يف 
من البالط و50 مليون قطعة من 
اأنحاء  جميع  يف  ال�شحية  الأدوات 

العامل.

�سري�ميك ر�أ�س �خليمة تطلق ت�سكيلت جديدة يف معر�س �سري�ساي 2014 باإيطاليا

م�سروع بل�س فاندوم �لعقاري يثري �إعجاب �لزو�ر يف معر�س �سيتي �سكيب

 نيكني �سيكي �ليابانية تفوز بعقد ت�سميم برج �لريا�س

••  دبي -وام: 

ع�����ر������س امل�������ط�������ورون امل����ت����ح����دون 
بال�س  ال�����ع�����ق�����اري  م�������ش���روع���ه���م 
ف���ان���دوم ال��ب��ال��غ��ة ت��ك��ل��ف��ت��ه 1.25 
معر�س  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار 
يعترب  ال��ذي  العاملي  �شكيب  �شيتي 
واأكرثها  العقارية  الفعاليات  اأكرب 

تاأثريا يف املنطقة.
بال�س  م�شروع  يتحول  اأن  ويتوقع 
ال�شارع  م����ن  امل�����ش��ت��ل��ه��م  ف����ان����دوم 
الباري�شي التي يحمل نف�س ال�شم 
اإىل مركز جذب �شياحي جديد يف 
يف  امل��ت��وق��ع  افتتاحه  عند  املنطقة 

الربع الثالث من العام 2017.
ل����ل����زوار  امل�����������ش�����روع  ع����ر�����س  ومت 
ال��ع��ق��اري يف  ال��ق��ط��اع  يف  واملعنيني 
جناح متميز يف املعر�س الذي يقام 
يف م��رك��ز ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي يف دبي 

من 21 اإىل 23 �شبتمرب.
امل����ق����ام على  امل���������ش����روع  و���ش��ي�����ش��م 
األ����ف مرت   800 م�����ش��اح��ة ت��ق��ارب 
كلم   10 بعد  على  وال��واق��ع  مربع 
من و�شط مدينة الدوحة يف قطر 
فندقي خم�س جنوم و�شقق فندقية 
ومن�شاأة  للت�شوق  متجر  و400 

ت�����ش��ت��م��ل على  ت���رف���ي���ه م���رك���زي���ة 
متطورة  وجتهيزات  دائمة  مرافق 
تكنولوجيا وفعاليات خا�شة.. كما 
م�شاحة  الت�شوق  ق�شم  �شيت�شمن 
ح�شرية خم�ش�شة للرفاهية التي 
ل م��ث��ي��ل ل��ه��ا ت��ع��ر���س ف��ي��ه��ا اأرق���ى 

واأ�شهر العالمات التجارية.
م�شروع  مدير  كيلي  �شون  واأع���رب 
�شعادته  ع�����ن  ف������ان������دوم  ب�����ال������س 
به  حظي  ال��ذي  الكبري  بالهتمام 
اأكرب  ف���ان���دوم يف  ب��ال���س  م�����ش��روع 
املنطقة  يف  ال���ع���ق���اري���ة  امل���ع���ار����س 
امل�شاركة  ه�����ذه  اأن  اىل  ..لف����ت����ا 
اإيجابية  لقاءات  عقد  من  مكنتهم 
التجزئة  ق��ط��اع  يف  املخت�شني  م��ع 

ونظرائه يف القطاع العقاري.
�شكيب  �شيتي  معر�س  اأن  واع��ت��رب 
لو�شع  ال���ف���ر����ش���ة  وف�����ر  ال���ع���امل���ي 
اخلريطة  ع���ل���ى  ف����ان����دوم  ب���ال����س 
ال��ع��ق��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة وت���ق���دمي هذا 
الإقليمية  ل����الأ�����ش����واق  امل�������ش���روع 
فريدا  م�شروعا  باعتباره  والعاملية 
والرتفيه  ال��ف��خ��ام��ة  ك��ب��ريا مي���زج 
الراحة  ومعها  الع�شرية  واحل��ي��اة 
اأن  بعد  اأن���ه  مو�شحا  والخ��ت��ي��ار.. 
ك�شفهم عن م�شروع بال�س فاندوم 

���ش��ك��ي��ب قطر  ���ش��ي��ت��ي  يف م��ع��ر���س 
يف ���ش��ه��ر ي��ون��ي��و وح�����ش��ول��ه��م على 
اأت��اح لهم معر�س  ردات فعل رائعة 
�شيتي �شكيب العاملي فر�شة ذهبية 
تنفذه  ال������ذي  امل�������ش���روع  ل���ع���ر����س 
على  املحلية  وال��ك��ف��اءات  امل��واه��ب 

م�شتوى عاملي.
امل�������ش���روع ع��ل��ى ق�شم  و���ش��ي�����ش��ت��م��ل 

ت��رف��ي��ه��ي ي��ت�����ش��م��ن و���ش��ائ��ل جذب 
دائ��م��ة م��ث��ل م��رك��ز ت��رف��ي��ه عائلي 
للطيور  خم�ش�س  ومكان  ومتنزه 
ون���اف���ورة راق�����ش��ة وع���رو����س ليزر 
لل�شحة  ومركز  ال�شينما  وجممع 

واللياقة.
فاندوم  ب��ال���س  م�����ش��روع  وين�شجم 
الذي بداأ العمل فيه يف 17 مار�س 

كهرباء دبي تر�سي عقد �إن�ساء حمطة حتويل رئي�سية يف جممع حممد بن ر��سد للطاقة بـ 250 مليون درهم
•• دبي-وام:

عقد  دب��ي  مياه  و  كهرباء  هيئة  اأر�شت 
اإن�شاء حمطة حتويل رئي�شية جديدة 
جممع  يف  ك��ي��ل��وف��ول��ت   400 ج���ه���د 
اآل م��ك��ت��وم للطاقة  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
الدحل  ���ش��ي��ح  م��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��م�����ش��ي��ة يف 
دره���م..وذل���ك  م��ل��ي��ون   250 بتكلفة 
ال���ث���اين م���ن املجمع  امل�������ش���روع  ل��رب��ط 
ال���ذي ت�شل ق��درت��ه الإن��ت��اج��ي��ة 100 
امل��ن��ت��ج امل�شتقل  م��ي��ج��اوات وف���ق ن��ظ��ام 
يبداأ  فيما  الهيئة  ب�شبكة  ب��ي  ب��ي  اآي 

دبي  م��ك��ان��ة  تر�شيخ  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
دوره������ا كقطب  وت���ع���زي���ز  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
للمال والأعمال وال�شياحة والإقت�شاد 
تعزيز  يف  الهيئة  ت�شهم   .. الأخ�����ش��ر 
وامل���راف���ق اخلدمية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة للوفاء  امل��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  وف���ق 
ومواكبة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ب��الح��ت��ي��اج��ات 
اإمارة  يف  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية 
الهيئة م�شتمرة يف  اأن  واأ�شاف    . دبي 
تلبية  ال�شبكات  كفاءة  لرفع  جهودها 
للنمو يف الطلب على خدماتها وامل�شي 
احليوية  م�شاريعها  تنفيذ  يف  ق��دم��ا 

وخا�شة يف جمال البنية التحتية ورفع 
قدرتها وحتديثها و�شول اإىل حتقيق 
والعتمادية  الكفاءة  م�شتويات  اأعلى 
وك��ان��ت ال��ه��ي��ئ��ة ق��د اأع��ل��ن��ت ع��ن طرح 
ال��ث��اين م��ن جممع  امل�����ش��روع  مناق�شة 
اآل م��ك��ت��وم للطاقة  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
ال�شم�شية للمطورين املوؤهلني يف �شهر 
م��اي��و م��ن ال��ع��ام احل���ايل و���ش��ل منهم 
من  ال��ث��ان��ي��ة  للمرحلة  م��ت��ق��دم��ا   24
للتقدم  موعد  اآخر  و�شيكون  املناق�شة 
بطلبات املناق�شة بتاريخ 23 من �شهر 

اأكتوبر 2014. 

اإنتاج الطاقة الكهربائية خالل الربع 
وي��اأت��ي ذلك   .2017 ع��ام  الثاين من 
املتكاملة  دب��ي  ل�شرتاتيجية  تنفيذا 
اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي   2030 ل��ل��ط��اق��ة 
العام  بحلول  الطاقة  م�شادر  تنويع 
حممد  �شعيد  �شعادة  وق��ال   .  2030
املنتدب  الإدارة  جمل�س  ع�شو  الطاير 
كهرباء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س 
اأنه ومتا�شيا مع توجيهات  ومياه دبي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال����وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  جمل�س 

 •• دبي-وام:

اأعداد  ارتفاع  دبي  مطارات  اأعلنت 
امل�شافرين عرب مطار دبي الدويل 
اإىل  املا�شى  اغ�شط�س  �شهر  خ��الل 
م�شجلة  م�����ش��اف��ر  م���الي���ني   6.6
اع��ل��ى رق���م يف ت��اري��خ امل��ط��ار عقب 
النخفا�س الطفيف الذي �شجلته 
املا�شية  ال���ث���الث  ال���ش��ه��ر  خ����الل 
ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع حتديث  ن��ت��ي��ج��ة 
مدرجي املطار الذي انتهى بنجاح 

يف 20 يوليو الفائت.
وك�شفت مطارات دبي ان مطار دبي 
ع���اد اإىل ال��ع��م��ل ب��ك��ام��ل ط��اق��ت��ه يف 
النتهاء  اعقاب  يف  اغ�شط�س  �شهر 
لتحديث  ال�����ش��خ��م  امل�������ش���روع  م���ن 
املطار  ال��ذي فر�س على  املدرجات 
ال��ع��م��ل مب����درج واح����د ط��ي��ل��ة 80 
الطاقة  خف�س  اإىل  ادى  م��ا  يوما 
يف   26 بن�شبة  للمطار  الت�شغيلية 

املئة.
وب����ل����غ ع������دد امل�������ش���اف���ري���ن ال���ذي���ن 
امل���ط���ار خ����الل �شهر  ا���ش��ت��خ��دم��وا 
اغ�����ش��ط�����س ال��ف��ائ��ت 6 م���الي���ني و 
58 م�شافرا بارتفاع  الفا و   648
باملقارنة  املئة  يف   10.85 ن�شبته 
مع 5 ماليني 999 الفا و 375 
 2013 اأغ�����ش��ط�����س  يف  م�����ش��اف��را 
م�شجال بذلك اعلى رقم يف تاريخ 
ح���رك���ة ال��ن��ق��ل اجل�����وي ع���رب دبي 

خالل �شهر واحد.
القيا�شي يف �شهر  النمو  واأدى هذا 
اج��م��ايل عدد  زي���ادة  اىل  اغ�شط�س 
ا�شهر  الثمانية  خ��الل  امل�شافرين 
اىل  اجل�������اري  ال����ع����ام  م����ن  الوىل 
 919 و  الفا   479 و  46 مليونا 

بانخفا�س  ح��رك��ات  و110  األ��ف��ا 
مع  باملقارنة  املئة  يف   6.4 ن�شبته 
امل�شجل  ال��ط��ائ��رات  ع���دد ح��رك��ات 
خ����الل ال���ف���رتة م���ن ي��ن��اي��ر وحتى 
والذي   2013 عام  اأغ�شط�س من 
بلغ 242 األفا و571 حركة وهو 
م���ا ي��ع��ك�����س ت���اأث���ري ت���ن���اوب اغ���الق 
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  خ���الل  امل���درج���ني 

التحديث على حركة املطار.
وبلغ متو�شط عدد امل�شافرين لكل 
ن�شبته  ب��ارت��ف��اع   219.7 ح��رك��ة 
5.2 يف املئة باملقارنة مع 208.9 
رك����اب ل��ك��ل ح��رك��ة خ���الل الفرتة 

املناظرة من العام املا�شي.
و�شجل حجم حركة ال�شحن زيادة 
اإىل  لريتفع  امل��ئ��ة  يف   4.3 بن�شبة 

يف   5.7 ن�شبتها  ب��زي��ادة  م�����ش��اف��را 
مليونا   43 م���ع  ب���امل���ق���ارن���ة  امل���ئ���ة 
م�شافرا   839 و  ال���ف���ا   971 و 
خ���الل ال���ش��ه��ر ال��ث��م��ان��ي��ة الوىل 
�شعيد  وع��ل��ى   .2013 ع���ام  م���ن 
ال�شواق حافظت �شوق �شبه القارة 
التقليدية  �شدارتها  على  الهندية 
م�شجلة اأعلى ن�شبة للنمو يف اعداد 
امل�����ش��اف��ري��ن ب���زي���ادة ق��دره��ا 147 
اغ�شط�س  يف  م�����ش��اف��را  و96  األ��ف��ا 
املا�شى تليها اوروبا الغربية بزيادة 
م�شافرا  و95  األ��ف��ا   131 ق��دره��ا 
األفا   98 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  ا�شيا  ث��م 
و89 م�شافرا ودول اخلليج بزيادة 
م�شافرا  و223  األ��ف��ا   69 ق��دره��ا 
األفا   64 قدرها  ب��زي��ادة  وافريقيا 

حيث  وم����ن   .. م�����ش��اف��را  و451 
ال��ن�����ش��ب��ة امل��ئ��وي��ة ل��ل��ن��م��و يف اأع����داد 
امل�شافرين جاءت امريكا ال�شمالية 
يف املقدمة بن�شبة 28.95 يف املئة 

تليها ا�شيا بن�شبة 19.2 يف املئة.
وعلى �شعيد حركة الطائرات فقد 
بلغ اإجمايل عدد حركات الطائرات 
 31 املا�شى  اأغ�شط�س  �شهر  خالل 
طفيفة  بزيادة  حركة  و214  األفا 
باملقارنة  امل���ئ���ة  يف   0.1 ن�����ش��ب��ت��ه��ا 
يف  ح���رك���ة  و198  األ���ف���ا   31 م���ع 

اأغ�شط�س 2013.
وح�����ش��ب اح�����ش��اءات م��ط��ارات دبي 
اإج��م��ايل ع��دد حركات  فقد ارت��ف��ع 
الثمانية  الأ�شهر  خالل  الطائرات 
الوىل من العام اجلاري اىل 227 

خالل  ط���ن  و902  األ���ف���ا   192
باملقارنة  امل��ا���ش��ى  اأغ�شط�س  �شهر 
األفا و877 طنا خالل   184 مع 

الفرتة املناظرة من عام 2013.
حركة  اإج��م��ايل  ارت��ف��ع  املقابل  ويف 
الثمانية  ال���ش��ه��ر  خ���الل  ال�شحن 
الوىل من العام اإىل مليون و560 
األفا و869 طنا بانخفا�س ن�شبته 
الفرتة  مع  باملقارنة  املئة  يف   2.2
املناظرة من عام 2013 التي بلغت 
طنا.  و772  األ��ف��ا  و596  مليون 
الرئي�س  وعرب جمال احلاي نائب 
تعليقا   - دبي  يف موؤ�ش�شة مطارات 
ع��ل��ى ه���ذه الرق����ام - ع��ن �شعادته 
طاقته  بكامل  للعمل  املطار  بعودة 
القوية  النمو  معدلت  وا�شتئناف 
انه  ..م��وؤك��دا  ت�شجيلها  اعتاد  التي 
اأعلى رقم يف تاريخ املطار والرقام 
امل�شجلة ت�شهد بنمط النمو القوي 
الذي نتوقع ان ن�شهده فيما تبقى 
�شيكون عن�شرا  وال���ذي  ال��ع��ام  م��ن 
حا�شما يف م�شريتنا نحو ان ن�شبح 
اك���رب م��ط��ار يف ال���ع���امل م���ن حيث 

اعداد امل�شافرين الدوليني.

الكري�شتال  ه��م��ا  رئ��ي�����ش��ي��ت��ني  م���ادت���ني  ب���ني  ب��اجل��م��ع 
و”ال�شوء وتوظيفهما من اأجل ابراز جمالية الكري�شتال 
التي ت�شكل قالب الت�شميم بحيث تعك�س زرقة ال�شماء 
ال��ذه��ب��ي ومن  ال��ربت��ق��ايل  اإىل  الأزرق  م��ن  وحت��وي��ل��ه��ا 
مع  التعامل  بفعل  الليل  منت�شف  عند  الأزرق  اإىل  ثم 

الإ�شاءة وانعكا�شاتها ب�شكل علمي مدرو�س.
اأف�شل  ب��ج��ائ��زة  ف���از  ال��ري��ا���س  ب���رج  ت�شميم  اأن  ي��ذك��ر 
ت�شميم مل�شروع معماري متعدد ال�شتخدامات يف حفل 
اأق��ي��م يف لندن  ت��وزي��ع ج��وائ��ز ال��ع��ق��ارات العاملية ال���ذي 

نهاية العام املا�شي.

•• دبي-وام: 

يف  الرائدة  اليابانية  ال�شركة  �شيكي  نيكن  �شركة  فازت 
جمال الت�شميم املعماري بعقد الت�شميم وال�شت�شارات 
اخلا�شة بالأعمال الهند�شية مل�شروع برج الريا�س وهو 
ت�شييده  �شيتم  ال�شتخدامات  متعدد  معماري  م�شروع 
على اأر�س تبلغ م�شاحتها 6 اآلف و800 مرت مربع يف 
منطقة العليا التجارية يف العا�شمة ال�شعودية الريا�س 

بارتفاع 338 مرتا ويحتوي على 73 طابقا.
يعد  ال��ذي  امل�����ش��روع  بت�شميم  �شيكي  نيكني  ف��وز  وج��اء 

العمرانية  امل�شاريع  اأب��رز  من  واح��دا 
خالل  اململكة  يف  املقبلة  ال��ط��م��وح��ة 
بعد  ال��ع��امل��ي  �شكيب  �شيتي  م��ع��ر���س 
مناف�شة قوية مع 6 �شركات ت�شميم 
القائمة  �شمن  اخ��ت��ي��اره��ا  مت  ع��امل��ي��ة 
�شركة   32 اأ�����ش����ل  م����ن  امل��خ��ت�����ش��رة 

متاأهلة.
وي�شم م�شروع برج الريا�س جمموعة 
ف��ن��دق خم�س  امل���راف���ق مب��ا فيها  م��ن 
غرفة   201 ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي  جن�����وم 
بالتجزئة  ب��ي��ع  وحم�����الت  وم��ك��ات��ب 
غرفة  من  تتكون  �شكنية  �شقة  و38 
ارب��ع غرف و228 منزل خا�شا  اىل 
ب���ن���ت���ه���او����س ا����ش���اف���ة اإىل  ووح���������دات 
�شكاي  وم��ط��ع��م  ب��ال���س  ���ش��ك��اي  �شقة 
بالطابق  �شيجار  وقاعة  ري�شتورانت 
الأعلى يف الربج الذي يتميز باإطاللة 
بانورامية على خمتلف معامل مدينة 

الريا�س.
وق���ال ال��دك��ت��ور ف���ادي ج���ربي املدير 
الإقليمي ل�شركة نيكني �شيكي ملنطقة 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
هذا  ت�شميم  اأن  دب��ي  ومقره  والهند 
من  مبتكرة  فنية  قطعة  يعد  ال��ربج 
الت�شميم  وي��ت��م��ي��ز  ال��ن��واح��ي  جميع 

م�سجل اأعلى رقم يف تاريخه 

 6.6 مليني م�سافر ��ستخدمو� مطار دبي �لدويل يف �أغ�سط�س �ملا�سي

�لرئي�س �لتنفيذي �جلديد ل�سركة
ماك�سم�س للطري�ن يعد مب�ستقبل �أكرث �إ�سر�قا

لهذا القطاع احليوي والهام. واكد ان اأ�شطول ال�شركة 
الطائرات  م��ن  جمموعة  منلك  حيث  نوعه  م��ن  فريد 
ال�شحن م�شريا اىل ان  اأن��واع  ا�شتيعاب كل  القادرة على 
ال�شركة ومنذ انطالقتها عرفت باإغاثتها للمنكوبني يف 
خمتلف اأنحاء العامل حيث و�شعت طائراتها يف ت�شرف 
الأحمر  وال��ه��الل  امل��ت��ح��دة  ك���الأمم  ال��دول��ي��ة  املنظمات 
الإماراتي لنقل امل�شاعدات الإن�شانية اإىل من هم بحاجة 

اإليها.
من  تنطلق  للطريان  ماك�شم�س  �شركة  روؤي��ة  اأن  يذكر 
خالل  م��ن  لعمالئها  متميزة  وح��ل��ول  خ��دم��ات  تقدمي 
ال���ش��ت��ج��اب��ة ال�����ش��ري��ع��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م م���ع الأخ�����ذ بعني 
العتبار اجلانب العملي منها ف�شال عن احلر�س على 
تتناغم  خدمات  تقدم  كما  التكلفة  حيث  من  الفعالية 
وحاجة كل عميل على حدة. وتعترب ماك�شم�س للطريان 
2005 من دول��ة الإمارات  اأعمالها يف عام  ب��داأت  التي 
للب�شائع  اجل���وي  النقل  جم��ال  يف  متخ�ش�شة  �شركة 
واحليوانات..  اخلطرة  الب�شائع  اإىل  اإ�شافة  ال�شخمة 
طراز  من  طائرة  للطريان  ماك�شم�س  اأ�شطول  وي�شمل 
اأنطونوف  اإيه اأن 124  التي تعد الأثقل من بني فئة 
الطائرات ذات الوزن الثقيل حيث اأنها قادرة على حمل 
120 طنا من الب�شائع كما ميكنها التحميل والتفريغ 
ب�شكل م�شتقل با�شتخدام نظم معينة متقدمة على من 
الطائرة. ووفقا لحتاد النقل اجلوي الدويل تبلغ قيمة 
 6.4 اجل��و  ط��ري��ق  ع��ن  �شنويا  ت�شحن  ال��ت��ي  الب�شائع 
تريليون دولر اأمريكي.. كما ي�شتحوذ هذا القطاع على 

ح�شة 35 يف املائة من التجارة العاملية.
اأن �شركات  ال��دويل موؤخرا  النقل اجلوي  وك�شف احتاد 
ال�شحن يف ال�شرق الأو�شط ت�شجل تفوقا ملحوظا على 

نظرياتها يف الأ�شواق العاملية.

•• اأبوظبي- وام: 

الرئي�س  ال��ق��ا���ش��م��ي  اإب���راه���ي���م  امل��ه��ن��د���س حم��م��د  اأك�����د 
ام�س  للطريان  ماك�شم�س  ل�شركة  اجل��دي��د  التنفيذي 
ال�شركة املتخ�ش�شة يف ال�شحن اجلوي والتي تتخذ  اأن 
من دولة الإمارات مقرا لها ت�شهد منوا منقطع النظري 

وينتظرها م�شتقبال اأكرث اإ�شراقا.
وك�شف القا�شمي امل�شت�شار ال�شابق لالإدارة العليا ل�شركة 
وال���ذي �شاهم يف  ال��ط��ريان -  األكرتيك - ق�شم  ج��رال 
للتو�شع  ال�شركة  �شعي  ع��ن  للطريان  العربية  اإط���الق 
ملكانتها  تر�شيخا  وذل��ك  جديدة  جغرافية  مناطق  نحو 
اأنواع  الطليعية كاأكرب �شركة طريان متخ�ش�شة بكافة 
ال�شحن يف دولة الإمارات وكونها واحدة من اأهم امل�شغلني 
يف جمال نقل الب�شائع يف منطقة ال�شرق الأو�شط ككل. 
وقال  ي�شعدنا روؤية التقدم احلا�شل يف جمال ال�شحن 
اجلوي حيث اأننا ن�شهد زيادة يف احلجوزات ونتطلع نحو 
زال��ت اخلدمات  فما  القادم  العام  التو�شع يف  مزيد من 
التي نقدمها لعمالئنا على ما هي عليه اإل اأننا يف بحث 

دائم عن فر�س جديدة للنمو والزدهار«.
املتزايد  الطلب  تلبية  ت�شمل  الفر�س  ه��ذه  ان  واأ���ش��اف 
اإذ ن�شع  ال�شخ�شيات  كبار  ال�شحن اجلوي ل�شالح  على 
حاليا اللم�شات الأخ��رية على م�شروع جتاري جديد يف 
جمال ال�شحن من �شاأنه ال�شتفادة من قطاع اخلدمات 
على  ع���الوة  الإم�����ارات  يف  بالفعل  ال��ق��وي  اللوج�شتية 
الأ�شواق  م��ن  وا���ش��ع  باهتمام  اأعمالنا  حتظى  ذل��ك  ك��ل 
تو�شيع  اإىل  يدفعنا  مما  واأفريقيا  اأوروب���ا  يف  الرئي�شية 

نطاق اأعمالنا فيها اأكرث فاأكرث.
اأ�شطول  يف  احل��ا���ش��ل  التطوير  ب���اأن  ثقته  ع��ن  واع���رب 
جديدا  بعدا  ي�شيف  اأن  �شاأنه  من  للطريان  ماك�شم�س 

قطر  روؤي������ة  رك���ائ���ز  م���ع   2014
يعك�س  ح��ي��ث   2030 ال��وط��ن��ي��ة 
القت�شاد  بتنويع  املالكني  ال��ت��زام 
الب�شرية  وب��ال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ق���ط���ري 
والج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��دول��ة م��ن خالل 
الفر�س والوظائف التي �شيوفرها 
امل�شروع خالل عمليات البناء وبعد 

الكتمال. 

 جمل�س �لإمار�ت للأبنية �خل�سر�ء يربم �تفاقية 
�سر�كة مع كانون لتعزيز �حلياة �مل�ستد�مة يف �لدولة

•• دبي-وام: 
اأبرم جمل�س المارات لالأبنية اخل�شراء اتفاقية �شراكة مع كانون ال�شرق الأو�شط ال�شركة 
الرائدة عامليا يف جمال حلول الت�شوير لدعم املبادرات املرتبطة باملوارد املتجددة واحلفاظ 
على البيئة يف اإطار جهودها الرامية لدعم احلياة امل�شتدامة يف الدولة. واأعلنت ال�شركة 
العاملي  الأ�شبوع  فعاليات  �شمن  الإم��ارات��ي��ني  للطالب  فوتوغرايف  ت�شوير  م�شابقة  عن 
للمباين اخل�شراء كجزء من هذه احلملة التي تهدف اإىل رفع م�شتوى الوعي الجتماعي 
من خالل رعاية املواهب ال�شابة. وقال اأنوراج اأجراوال املدير التنفيذي يف كانون ال�شرق 
كيو�شي  فل�شفة  مع  اخل�شراء  لالأبنية  الإم���ارات  جمل�س  مع  �شراكتنا  تن�شجم  الأو���ش��ط  
املوؤ�ش�شية العاملية التي ننتهجها لت�شجيع النمو امل�شتدام من جهة وحماية املجتمعات التي 

نعي�س ونعمل فيها من جهة اأخرى.
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العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3483 عمايل جزئي           
اىل املدعى عليه / 1 -راج�شتان للنقل الربي �س ذ م م  جمهول  حمل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /اق���ب���ال خ���ان امل����ان  ق��د اق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
 ) دره���م   25416( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
)2014/180829(. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2014/10/13 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/3649 عمايل جزئي           

اىل املدعى عليه / 1 -احمد بن بهادر لعمال ال�شباغ �س ذ م م    جمهول  
حمل القامة مبا ان املدعي /فيا�س اهلل ب�شل الرحمن   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية مبلغ وقدرها )16950 
وال�شكوى )2014/180810(   وامل�شاريف  والر�شوم  وتذكرة عودة   ) درهم 
�س   8:30 ال�شاعة   2014/10/12 املوافق  الح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
او من ميثلك قانونيا  لذا فانت مكلف باحل�شور   ch1.A.5 بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3011 عمايل جزئي           
اىل املدعى عليه / 1 -ا�س دبليو جيه لالألكرتونيات- �س ذ م م  جمهول  حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /�شابر ك��ولف��اي��ال م��وي��دو ح��اج��ي     ق��د اق���ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية مبلغ وقدرها )24300 درهم 
ال�شكوى  رق��م    . وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(  ع��ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة   )
)2014/180062(  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2014/10/13 ال�شاعة 
8:30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل . )علما بان الدعوى جتددت  من ال�شطب(.
ق�سم الق�سايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2686 عمايل جزئي           
اىل املدعى عليه / 1 -خ��دم��ات ت��اج  لأم��ن جمهول  حمل الق��ام��ة مبا 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ماغر  بهادور  بهيم  ماغر  /مهاديف  املدعي  ان 
درهم(   4851( م��ق��داره��ا  عمالية  بحقوق  مطالبة  دع��وى  ومو�شوعها 
 )2014/176465( رقم  ال�شكوى  يف  دره��م(   1000( بقيمة  ع��ودة  وتذكرة 
والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2014/9/29 
ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
فان  تخلفك  حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3436 عمايل جزئي           
اىل املدعى عليه / 1 -اجمد جاويد للخدمات الفنية �س ذ م م جمهول  
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ف�شل رح��م��ن حم��م��د رم�شان  
والر�شوم  دره��م   9100 ب�  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد 
الثنني  ي��وم  لها جل�شة  امل��ح��ام��اة. وح���ددت  ات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف ومقابل 
فانت  لذا   ch1.A.5 بالقاعة  ال�شاعة 8:30 �س  املوافق 2014/10/13 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3130 عمايل جزئي           
م   ذم  ���س  الفنية-  للخدمات  نظر  ال��دي��ن  -ع���الء   1  / عليه  امل��دع��ى  اىل 
جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /جهانكري �شاهد �شركري   قد اقام 
مقدارها)13427  عمالية  بحقوق  مطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة بقيمة )1000 دره���م ( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف يف 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .)2014/179464( ال�شكوى 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2014/9/29
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
. ويف حالة  الق��ل  اي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2485 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ ���ش��ده/1- دب��ي واي���ر جم��ه��ول  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  رام قد  �شيا  دارم بري  التنفيذ/ 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 11316 ( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ 690 درهم ر�شوم خلزينة 
يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة 
تاريخ ن�شر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/2512   عمايل جزئي                              
القامة  حمل  جمهول  م  م  ذ  �س  العامة  للتجارة  -كاميال  عليه/1  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2014/8/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/ �شان اوتكو�شا ونغراتنا �ش�شيغي  بالزام املدعى عليها بان 
توؤدى للمدعي مبلغ 19.200 درهم )ت�شعة ع�شرة الفا ومائتني درهما( وتذكرة 
العودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية او قيمتها نقدا مامل يلتحق املدعى 
بالعمل لدى رب عمل اخر وباملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعى من ن�شيبه 
منه ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا 

ق�سم الق�سايا  التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2010/38 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- ديني�شوف ميخائيل  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
رقم  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  باحلكم  نعلنكم  اليا�شوف  احمد  ا�شخط  التنفيذ/ 
2008/91 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ 2009/12/22 باعتباره �شندا تنفيذيا 
وذلك:   1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )1343890( درهم والفائدة القانونية 
او خزينة املحكمة خ��الل  15 يوم من  التنفيذ  بواقع 9% وت�شليمه اىل طالب 
تاريخ ن�شر هذا الع��الن.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا العالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/946 جتاري كلي 

ح  جمهول  م  م  اي��ه  اي  ام  انفو�شي�شتمز  ال  �شي  -ات�����س   1  / عليه  امل��دع��ى  اىل 
ذ م م  اآبتيك دي�شرتبيو�شن منطقة حرة  املدعي /�شركة  ان  حمل القامة مبا 
وميثله: حكمت حممود فيا�س  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   717.600( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
التام.   ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/10/21 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل . 
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/766 عمايل  كلي 
اىل املدعى عليه / 1 -فولكانو غروب تريدينغ جي ال تي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�شريف رفعت احل�شيني وميثله: جمال علي ال�شيد حممد ال�شنقيطي قد اقام 
وقدرها  عمالية  عليه مب�شتحقات  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
)504.624 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد، 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/9/25 
ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 
املحكمة  ح�شوري.وامرت  مبثابة  �شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف   . الق��ل  على 

بتق�شري مدة العالن.
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/740 عمايل  كلي 
ت��ي    جمهول حمل القامة  ال  اىل املدعى عليه / 1 -فولكانو غ��روب تريدينغ جي 
ال�شيد  ح��داد وميثله: جمال علي  ك�شرى  زي��اد  ف��ادي حممد  امل��دع��ي /حممد  ان  مب��ا 
عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ال�شنقيطي  حممد 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )101030.15 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة لل�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/9/23 ال�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch1.A.2 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1236 جتاري  كلي 
ح(     م  �س   ( للعقارات  الفجر  م(2-  م  ذ  )���س  للعقارات  -الفجر   1 عليهما/  املدعى  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة جينوين للديكور ) �س ذم م( وميثله: 
حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليهما بالت�شامن والت�شامم والتكافل مببلغ وقدره )505.144 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2014/10/21
او م�شتندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  او من ميثلك قانونيا وعليك 
�شيكون مبثابة  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

ح�شوري.
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/367 عقاري  كلي 
اىل اخل�شم املدخل  / 1 -�شركة لينك الدولية العقارية- ذ م م   جمهول  حمل 
القامة مبا ان املدعي /ارك بروفينتو�س للو�شاطة العقارية �س ذم م- وميثلها/ 
حممد امين ال�شقر وميثله: حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي قد اقام 
املدعى  ال��زام  املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه 
لذا فانت مكلف   ch1.B.8 بالقاعة  ال�شاعة 11:00 �س  املوافق 2014/9/29 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
 رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/159   بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �شدهما: 1- ا�شماعيل علي اكرب �شائمي حق 2- تاجى حممد 
طاهر ابري�شمى   مبا ان طالب التنفيذ: باركليز بنك �س م ع وميثله: 
احلجز  مت  بانه  نعلنكم  التميمي   الفا�شلي  حمادي  عبدالمري  ع�شام 
املنطقة: تالل المارات  اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن: فيال-  على 
امل�شاحة 2.744/82 قدم  املبنى: 251  : 3282 رقم  الر���س  الثالثة- رقم 
مربع وفاًء للمبلغ املطالب به )3.152.856/15( درهم وذلك للعلم  مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/142  ا�ستئناف تظلم جتاري      
 اىل امل�شتاأنف �شده/ جي كيه ام للتجارة العامة �س ذم م  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة التجارة الداخلية العامة �س ذم م وميثله: 
عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
 .2014/7/23 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2014/104 رق��م  بالدعوى  ال�شادر 
 17.30 ال�شاعة   2014/10/15 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
�شباحا بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
    اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 5191 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليه: ابراهيم حممد علي ا�شحاق جمهولة حمل القامة

 مبا ان املدعى: بروبرتي كورب �س ذ م م 
الزام  املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  ال�شنة 2014  الدعوى 5191  اق��ام �شدكم  قد 

املدعى عليه ب�شداد متاخرات بدل اليجار البالغ قدرها 52.250 درهم 
اخالء املاأجور مع الزامه ب�شداد بدل اليجار حتى متام الخالء

وما  دره���م   6521 ال��ب��ال��غ  الي��ج��ار  عقد  يف  عليها  املتفق  ال��غ��رام��ة  قيمة  ���ش��داد 
ي�شتجد.

مع  الزامه ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف والتعاب.
الثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  الق�شائية )الثانية(  اللجنة  امام  ال�شاعة 4.30م  املوافق 2014/9/29 

البتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبي لنظر الدعوى. 
 ف��ان��ت مكلف ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ا وت��ق��دمي م��ال��دي��ك��م م��ن دفاع 

وم�شتندات.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
    اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 5173 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليه: حممد علي احمد مو�شى  جمهولة حمل القامة

 مبا ان املدعى: بروبرتي كورب �س ذ م م 
الزام  املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  ال�شنة 2014  الدعوى 5173  اق��ام �شدكم  قد 

املدعى عليه ب�شداد متاخرات بدل اليجار البالغ قدرها 15.833 درهم 
اخالء املاأجور مع الزامه ب�شداد بدل اليجار حتى متام الخالء

وما  دره���م   1986 ال��ب��ال��غ  الي��ج��ار  عقد  يف  عليها  املتفق  ال��غ��رام��ة  قيمة  ���ش��داد 
ي�شتجد.

مع  الزامه ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف والتعاب.
الثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  الق�شائية )الثانية(  اللجنة  امام  ال�شاعة 4.30م  املوافق 2014/9/29 

البتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبي لنظر الدعوى. 
 ف��ان��ت مكلف ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ا وت��ق��دمي م��ال��دي��ك��م م��ن دفاع 

وم�شتندات.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
    اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 5172 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليه: لمني �شي�شوة    جمهولة حمل القامة

 مبا ان املدعى: بروبرتي كورب �س ذ م م 
الزام  املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  ال�شنة 2014  الدعوى 5172  اق��ام �شدكم  قد 

املدعى عليه ب�شداد متاخرات بدل اليجار البالغ قدرها 19937.50 درهم 
اخالء املاأجور مع الزامه ب�شداد بدل اليجار حتى متام الخالء

وما  دره���م   2579 ال��ب��ال��غ  الي��ج��ار  عقد  يف  عليها  املتفق  ال��غ��رام��ة  قيمة  ���ش��داد 
ي�شتجد.

مع  الزامه ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف والتعاب.
الثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  الق�شائية )الثانية(  اللجنة  امام  ال�شاعة 4.30م  املوافق 2014/9/29 

البتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبي لنظر الدعوى. 
 ف��ان��ت مكلف ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ا وت��ق��دمي م��ال��دي��ك��م م��ن دفاع 

وم�شتندات.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
    اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 5170 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليه: عامر حممود �شليمان عقل جمهولة حمل القامة

 مبا ان املدعى: بروبرتي كورب �س ذ م م 
الزام  املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  ال�شنة 2014  الدعوى 5170  اق��ام �شدكم  قد 

املدعى عليه ب�شداد متاخرات بدل اليجار البالغ قدرها 20833.33 درهم 
اخالء املاأجور مع الزامه ب�شداد بدل اليجار حتى متام الخالء

وما  دره��م   264600 البالغ  اليجار  عقد  يف  عليها  املتفق  الغرامة  قيمة  �شداد 
ي�شتجد.

مع  الزامه ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف والتعاب.2014
الثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  الق�شائية )الثانية(  اللجنة  امام  ال�شاعة 4.30م  املوافق 2014/9/29 

البتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبي لنظر الدعوى. 
 ف��ان��ت مكلف ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ا وت��ق��دمي م��ال��دي��ك��م م��ن دفاع 

وم�شتندات.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  11214 بتاريخ 2014/9/23     
    اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 5130 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليه: جي�شي جامي�س اور�شوا   جمهولة حمل القامة

 مبا ان املدعى: بروبرتي كورب �س ذ م م 
الزام  املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  ال�شنة 2014  الدعوى 5130  اق��ام �شدكم  قد 

املدعى عليه ب�شداد متاخرات بدل اليجار البالغ قدرها 16675 درهم 
اخالء املاأجور مع الزامه ب�شداد بدل اليجار حتى متام الخالء

وما  دره���م   2017 ال��ب��ال��غ  الي��ج��ار  عقد  يف  عليها  املتفق  ال��غ��رام��ة  قيمة  ���ش��داد 
ي�شتجد.

مع  الزامه ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف والتعاب.
الثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  الق�شائية )الثانية(  اللجنة  امام  ال�شاعة 4.30م  املوافق 2014/9/29 

البتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبي لنظر الدعوى. 
 ف��ان��ت مكلف ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ا وت��ق��دمي م��ال��دي��ك��م م��ن دفاع 

وم�شتندات.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ موهانا كري�شنان موتهيايا   -هندي 
 - رقم )9237902(  �شفره   ج��واز  اجلن�شية 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه ب�شفارة هندية 

او اقرب مركز �شرطة بالمارات.  

اعالن بفقدان �سيك
مت اعالمنا من ال�شادة دبا�س للكهرباء ذ م م عن فقدان �شيك رقم 
)343886( مببلغ )200.000( درهم اماراتي �شادر ل�شالح 
ال�شادة �شركة ال�شيب لتنظيف املباين م�شحوب على بنك اخلليجي 
اخلليجي  لبنك  ت�شليمه  عليه  يعرث  ممن  يرجى   - م  �س  فرن�شا 

فرن�شا  �س م او الت�شال على الرقم  04-2222291

فقدان جواز �سفرت
دى  ام  امل������دع������و/  ف�����ق�����د  
عبداجلبار  ال��دي��ن  ع��الل 
اجلن�شية   ب��ن��غ��الدي�����س   -
- ج����������واز  �����ش����ف����ره  رق����م 
)3479338( من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4455912   

فقدان جواز �سفرت
امل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
باد�شاه     اول  ا���ش��م��اع��ي��ل 
اجلن�شية   ب���اك�������ش���ت���ان   -
- ج����������واز  �����ش����ف����ره  رق����م 
)1850841( من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5700811   
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ع�شو  الكتبي  بالعجيد  م�شبح  �شهد 
رئي�س  ال��وط��ن��ي الحت������ادي  امل��ج��ل�����س 
الريا�شي  مليحه  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
الثقايف يف ح�شور عبداهلل اخلا�شوين 
واأع�شاء  الدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
جمل�س اإدارة نادي مليحه حفل تكرمي 
اأبناء  امل�شاركني من  الفائزين  وتتويج 
التي  ال�شيفية  الفعاليات  يف  ال��ن��ادي 
نظمها النادي �شمن فعاليات جمل�س 
ال�شارقة  بحكومة  الريا�شي  ال�شارقة 
وامل�شروع الوطني ل�شيف بالدي للهيئة 
 . والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة 
وح�شر احلفل اأع�شاء جمل�س الإدارة 
اللجنة  رئ��ي�����س  م�شبح  خليفة  وه���م 
املن�شوري  ح��ارب  و�شحي  الإعالمية 
رئي�س اللجنة الثقافية و �شامل عتيق 
وعبد  الريا�شية  اللجنة  رئي�س  مطر 
اللعاب  م�����ش��رف  الكتبي  ع��و���س  اهلل 
اخلا�شوين  ح��م��ي��د  خليفة  ال��ف��ردي��ة 
م�شرف اللعاب الفرقية. وتوافد على 
احلفل الذي اأقيم م�شاء اأم�س بامللعب 
اخلارجي لنادي مليحه عدد كبري من 
اأمورهم وامل�شرفني  امل�شاركني واولياء 
ول��ف��ي��ف م���ن امل��دع��وي��ن وب�����داأ احلفل 
ب��ت��الوة اآي���ات م��ن ال��ق��راآن ال��ك��رمي ثم 
ال�شيفي  الن�شاط  ع��ام  م�شرف  ال��ق��ى 
ال�����رزة الكتبي  ���ش��امل  ب���ن���ادي م��ل��ي��ح��ه 
اأ�شاد فيها  ع�شو جمل�س الدارة كلمة 
مليحه  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ب��ح��ر���س 
ال�شيفية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
ال�شيخ  ال�شم  �شاحب  ل��روؤي��ة  ترجمة 
القا�شمي  �شلطان بن حممد  الدكتور 

حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
ال�����ش��ارق��ة _ح��ف��ظ��ه اهلل ورع������اه _ 
املحا�شن  وت��وف��ري  بال�شباب  للعناية 
�شيفية  اإج��ازة  لق�شاء  لهم  الرتبوية 

ممتعة ونافعة .
اأطلق  م��ل��ي��ح��ه  ن����ادي  اأن  اإىل  وا����ش���ار 

الن�شاط ال�شيفي بعد اأن جرى اإعداده 
وتقدميه  امل�شاركني  خمتلف  لينا�شب 
وف���ق خ��ط��ط وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة جمل�س 
ال�شارقة  بحكومة  الريا�شي  ال�شارقة 
ال�شباب  ل���رع���اي���ة  ال���ع���ام���ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
م��ن خالل  اأه��داف��ه  والريا�شة وح��دد 

م�����ش��اري��ع ال���ربام���ج والأن�����ش��ط��ة التي 
ال�شيفة  الج��ازة  ا�شتغالل  اإىل  ترمي 

باأن�شطة وفعاليات هادفة و�شيقة .
اأنه مت اعتماد برنامج  واأك��د يف كلمته 
ال��ف��ع��ال��ي��ات م���ن ق��ب��ل رئ��ي�����س جمل�س 
الريا�شي  الثقايف  مليحة  ن��ادي  اإدارة 

ع�شو  الكتبي  بالعجيد  �شعيد  م�شبح 
وجمل�س  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
جمل�س  خ���ط���ط  ن���ه���ج  ع���ل���ى  الدارة 
قيام  يف  وروؤي��ت��ه  الريا�شية  ال�شارقة 
الندية بدورها يف طرح برامج �شيفية 
وتاأتي  بتنوعها  امل�شاركني  ت�شتوعب 

ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����ش��ط��ة م��ت��واف��ق��ة مع 
روؤي���ة ال��ن��ادي يف دع��م واإث���راء احلركة 

الثقافية والجتماعية.
دراميا  عمال  احل�شور  �شاهد  بعدها 
بالن�شاط  امل�����ش��ارك��ون  ن��ف��ذه  م�شرحيا 
مقدمني  م��ل��ي��ح��ه  ل���ن���ادي  ال�����ش��ي��ف��ي 
وبيان  والتمثيل  الداء  يف  اإبداعاتهم 
قدمه  وم��ا  ال�شيفي  الن�شاط  اأهمية 
للم�شاركني  ممتعة  من  مليحه  ن��ادي 
و����ش���ط م��ت��اب��ع��ة واإ������ش�����ادة ك���ب���رية من 
امل�شرحية  ق��وة  على  احلا�شرين  قبل 
واأبطالها . بعدها قام م�شبح بالعجيد 
يرافقه  الدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي 
اأع�شاء جمل�س الدارة بتكرمي الفرق 
والتي  ال�شيفي  الن�شاط  يف  الفائزين 
�شملت  و  فعالياتها  يف  ال��ن��ادي  مثلت 
فريق البداع والفريق الثقايف وفريق 
تتويج  بجانب  الكاياك  وفريق  امل�شرح 
للنادي  الفرجان  بطولة  يف  الفائزين 
واملنظمني  امل�شرفني  تكرمي  ومت  كما 
م�شبح  اأ���ش��اد  نهاية  ويف  وامل��ت��ع��اون��ني. 
بالعجيد الكتبي رئي�س جمل�س الدارة 
للن�شاط  التنظيم  عمل  فريق  بجهود 
الكتبي  ال��رزة  �شامل  برئا�شة  ال�شيفي 
وم��ع��اون��ة ال���ب���ادي حم��م��د وا����ش���ار اإىل 
الن�شاط ا�شتمل على فعاليات متنوعة 
والتعليمية  الرتاثية  الأن�شطة  منها 
وال�شحية  وال��دي��ن��ي��ة  وال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
الأمن  وب��رام��ج  والبيئية  والريا�شية 
وال�شالمة وزيارات لكبار ال�شخ�شيات 
وال�شتفادة  الن�شح  لإ���ش��داء  بالدولة 

من هذه اخلربات .

اختتمت اأم�س الول مناف�شات �شباق كاأ�س الوثبة �شتد يف مدينة �شامورين 
يف جمهورية �شلوفاكيا والبالغ طوله األفي مرت واإجمايل جوائزه املالية 
ال�شباق  الأول يف  باملركز  وف��از  �شتة خيول.  ي��ورو مب�شاركة  اآلف  خم�شة 
ابيك  مي�شال  الفار�س  بقيادة  �شنوات  ثمان  م���اران  ا���س  الأمل���اين  اجل���واد 
تاله يف املركز الثاين اجلواد الربيطاين ادينج بقيادة الفار�شة املتمرنة 
اإبن مرخان بقيادة  كارولني �شتومر..فيما جاء يف املركز الثالث تاكريو 
من  ال�شاد�شة  الن�شخة  مظلة  حت��ت  ال�شباق  واأق��ي��م  لينك.  ج��ارو���ش��الف 
مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية 
العربية  اخل��ي��ول  �شباقات  وت��روي��ج  تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  الأ���ش��ي��ل��ة 
للخيول  �شتد  ال��وث��ب��ة  �شباق  وخ�ش�س  ك��اف��ة.  الأ���ش��ع��دة  على  الأ�شيلة 
�شغار  دع��م  اإىل  ويهدف  �شنوات  واأرب���ع  ث��الث  �شن  يف  الأ�شيلة  العربية 
املالك واملربني يف معظم دول العامل وحتفيزهم لزيادة الهتمام باخليل 

اآل نهيان  العربي .. فيما يهدف مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
واأ�شاد عدنان �شلطان النعيمي مدير عام نادي اأبوظبي للفرو�شية الذي 
�شهد ال�شباق وتوج الفائزين يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة باهتمام جمعية 
اخليول العربية الأ�شيلة يف �شلوفاكيا مبهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن 
.. منوها  الأ�شيلة  العربية  �شباقات اخليول  الذي يدعم  اآل نهيان  زايد 
ب�شعادتهم بتنظيم اأول �شباق لكاأ�س الوثبة �شتد يف مدينة �شامورين. من 
جانبها وجهت رابطة اخليول العربية يف �شلوفاكيا ال�شكر والعرفان اإىل 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�شوؤون الرئا�شة على دعم �شموه ل�شباقات الفرو�شية عامة وت�شجيع �شغار 
املالك من خالل اإقامة �شل�شلة �شباقات كاأ�س الوثبة يف الوليات املتحدة 

الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية.
من جهتها قالت لرا �شوايا املدير التنفيذي ملهرجان �شمو ال�شيخ من�شور 

بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة رئي�شة جلنة �شباقات 
ال�شيدات يف الحتاد الدويل ل�شباقات اخليول العربية افهار اإن �شلوفاكيا 
ان�شمت اإىل الدول الأخرى ل�شت�شافة �شل�شلة �شباقات كاأ�س الوثبة �شتد 
يف عام 2014 .. موؤكدة اأنها خطوة جديدة اإىل الأمام مل�شاعدة وت�شجيع 
وتطور �شباقات اخليول العربية الأ�شيلة يف العامل. و يت�شمن املهرجان 
الذي يقام بتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان .. �شباق كاأ�س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وبطولة العامل ل�شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك لل�شيدات افهار وكاأ�س الوثبة �شتد واملوؤمتر العاملي للخيول 
الإم��ارات يف هوليوود وبطولة  اأم  داريل  2014 وجائزة  لندن  العربية 
ال�شيخة فاطمة للقدرة لل�شيدات يف اإيطاليا جاردا ومهرجان ليزاري�س 
وفرن�شا  وبرات�شالفيا  �شلوفاكيا  يف  ال��ق��درة  �شباق  بالربتغال  للقدرة 
هيئة  املهرجان  ينظم  و   . اير�س  املتدربني  الفر�شان  وبطولة  وكومبني 

اأبوظبي لل�شياحة بالتن�شيق مع جمل�س اأبوظبي الريا�شي وبالتعاون مع 
ال��دويل خليول ال�شباق العربية  هيئة الإم��ارات ل�شباق اخليل والحت��اد 
اإفهار وجمعية اخليول العربية الأ�شيلة و بدعم وزارة اخلارجية والهيئة 
العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة وطريان الإمارات الناقل الر�شمي .. و 
ارابتيك القاب�شة ال�شريك الر�شمي وبرعاية �شركة التطوير وال�شتثمار 
ال�شياحي و�شركة اأبوظبي لال�شتثمار و�شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س 
العام  الن�شائي  والحت���اد  ال��ع��واين  و�شركة  لال�شتثمار  وال��را���ش��د  اأدن��ي��ك 
الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  واأكادميية  امل��راأة  ريا�شة  وجلنة 
الدويل  وامل��ع��ر���س  �شتد  الوثبة  ن��ادر �شعب وم��زرع��ة  وال��دك��ت��ور  وك��اب��ال 
اأبوظبي  ون��ادي  للفرو�شية  اأبوظبي  ون��ادي   2014 والفرو�شية  لل�شيد 
القرم  واأج��ن��ح��ة  الريا�شية  اأب��وظ��ب��ي  وق��ن��اة  �شنرت  وال��وث��ب��ة  لل�شقارين 

ال�شرقي جنة وري�شنج بو�شت.

دب���ي  ن�������ادي  اإدارة  جم���ل�������س  ه����ن����اأ 
الدويل للريا�شات البحرية جميع 
ال�شباقات  املنت�شبني وامل�شاركني يف 
ال���ب���ح���ري���ة م����ن ن����واخ����ذة وم����الك 
باملو�شم  وم��ت�����ش��اب��ق��ني  وب�����ح�����ارة 
-2014 اجل�����دي�����د  ال����ري����ا�����ش����ي 

باإذن اهلل  2015 والذي �شينطلق 
باإقامة  املقبل  ال�شبت  ي��وم  ت��ع��ايل 
بطولة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  �شباق 
ال�����ش��راع��ي��ة املحلية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
43 قدما. جاء ذلك خالل اجتماع 
ال���ن���ادي  اإدارة  مل��ج��ل�����س  ال��������دوري 
ب��رئ��ا���ش��ة ال���دك���ت���ور خ���ال���د حممد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الزاهد 
ال��ن��ادي وح�����ش��ور اأع�����ش��اء جمل�س 
الإدارة عارف �شيف الزفني وعي�شي 
خلفان بن خربا�س وعلي بن هندي 
وخالد بن د�شمال وحممد عبداهلل 
التنفيذي  امل��دي��ر  الفالحي  ح��ارب 
اإدارة  جم��ل�����س  ورف�����ع  ب���ال���وك���ال���ة. 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  ال�شكر  النادي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل واىل  رئ��ي�����س 
اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شيخ  �شمو  واىل  اهلل  رع���اه  دب���ي 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املج�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ���ي�������س جم��ل�����س دبي 
الريا�شي لدعمهم املتوا�شل لكافة 
فئات املجتمع ولقطاع الريا�شيني 
الكبري  واهتمامهم  خا�شة  ب�شفة 
وتطوير  ال��ب��ح��ري��ة  ب��ال��ري��ا���ش��ات 
الأمر  لدولتنا  احل�شاري  امل��وروث 
ال��ت��ط��ور والإقبال  اأ���ش��ه��م يف  ال���ذي 
املجتمع  ف���ئ���ات  ك����ل  م����ن  ال���ك���ب���ري 
القيادة  ر�شالة  و���ش��ول  ي��وؤك��د  مم��ا 

الر�شيدة اإىل اجلميع.
واأ�شاد جمل�س اإدارة النادي بحر�س 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  واهتمام 
رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
التح�شريات  متابعة  على  ال��ن��ادي 
املرتقب  ل��ل��م��و���ش��م  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

منظمني  ل���ل���ج���م���ي���ع  ومت����ن����ي����ات����ه 
بالنجاح  م�����ش��ارك��ني  وم��ت�����ش��اب��ق��ني 
وتقدمي ال�شورة املاأمولة واملنتظرة 
يف امل��و���ش��م اجل��دي��د وال���ذي يحفل 

بالكثري من الأحداث املتنوعة.
وحر�س جمل�س الدارة على توجيه 
بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  اىل  ال�شكر 
اآل مكتوم رئي�س  حمدان بن را�شد 
رئي�س  اخل��ريي��ة  م��ك��ت��وم  اآل  هيئة 
���ش��رك��ة ك���رة ال��ق��دم ب��ن��ادي الن�شر 
على املكرمة ال�شخية باإقامة �شباق 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  بفوز  ابتهاجا 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
دبي  رئي�س جمل�س  دب��ي  ويل عهد 
العاملية  الألعاب  بذهبية  الريا�شي 
 2014 نورماندي  يف  للفرو�شية 
 10 اإىل  ي�����ش��ل جم��م��وع ج���وائ���زه 
 3 اإىل  اإ�����ش����اف����ة  دره�������م  م����الي����ني 
�شيارات. ونوه جمل�س اإدارة النادي 
يف اجتماعه برئا�شة الدكتور خالد 
حممد الزاهد نائب رئي�س جمل�س 
الإدارة بجهود �شعيد حممد حارب 
النادي رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
الجتماع  غ��اب عن  وال��ذي  الإدارة 
ل��ت��واج��ده خ��ارج ال��دول��ة وت��اب��ع كل 

التفا�شيل بعد ذلك
ن���ادي  ي�����ش��ت��ه��ل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
الريا�شي  امل����و�����ش����م  يف  ن�������ش���اط���ه 
البحري اجلديد 2015-2014 
ي�شدل  اأن  على  املقبل  ال�شبت  ي��وم 
ال�شتار على فعاليات املو�شم كاملعتاد 

باإقامة حدث �شباق القفال ال�شنوي 
نهاية �شهر مايو من كل عام.

ال���ن���ادي يف  اإدارة  ون��اق�����س جم��ل�����س 
املتعلقة  الأم������ور  ك��اف��ة  الج��ت��م��اع 
ب����ان����ط����الق����ة امل�����و������ش�����م اجل����دي����د 
النادي  ب���ني  ال���ق���ائ���م  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ت��ع��اون��ة م��ن دوائ���ر 
وهيئات حملية يف مقدمتها جهاز 
حماية املن�شاآت احليوية وال�شواحل 
وال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 
املدين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  والإدارة 
الإ�شعاف  خلدمات  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
ل��الإع��الم ممثلة يف  دب��ي  وموؤ�ش�شة 

قناة دبي الريا�شية.
الجتماع  يف  احل�����ش��ور  وا���ش��ت��م��ع 
ال�شتثمار  جل��ن��ة  م��ن  ت��ق��ري��ر  اإىل 
والتطوير يف النادي والتي يراأ�شها 
ال���دك���ت���ور خ���ال���د حم���م���د ال���زاه���د 
نائب  خربا�س  بن  خلفان  وعي�شي 
القائمة  واجل��ه��ود  اللجنة  رئي�س 
وج��ه��ة مف�شلة يف  ال���ن���ادي  جل��ع��ل 
التي  ال��ن��ه�����ش��ة  ت����واك����ب  الإم���������ارة 

ت�شهدها املنطقة واإمارة دبي.
الإدارة على خطط  واطلع جمل�س 
وب����رام����ج ال��ل��ج��ن��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
ع���ارف �شيف  وال��ت��ي ت�شم  ال��ن��ادي 
من  ك��ال  وع�شوية  رئي�شا  ال��زف��ني 
هندي  بن  وعلي  د�شمال  بن  خالد 
الفالحي  ح��ارب  ع��ب��داهلل  وحممد 
يف  والفعاليات  ال�شباقات  جلميع 
النادي حيث اأ�شادت املجل�س بجهود 

اأع�شاء النادي.

ال�سارقة  بــتــاأ�ــســيــ�ــش  ـــادة  ـــس اإ�
البحري

اجتماعه  يف  الإدارة  جمل�س  واأ�شاد 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب����ق����رار 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الع���ل���ي  امل��ج��ل�����س 
ال�شارقة  ن���ادي  وتاأ�شي�س  ب��اإ���ش��ه��ار 
الدويل للريا�شات البحرية واإن�شاء 
فروع خمتلفة له يف اأنحاء الإمارة 
ال��ب��ا���ش��م��ة الأم�����ر ال����ذي ي��ع��زز من 
ويوؤكد  البحرية  الريا�شات  مكانة 

مكانته بني كل الريا�شات.

تهنئة الفيكتوري
اإىل  التهنئة  الإدارة  ووج��ه جمل�س 
الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
تيم برئا�شة �شعادة �شيف بن مرخان 
ال��ك��ت��ب��ي ب���الإجن���از ال��ع��امل��ي ل���زورق 
ف��ي��ك��ت��وري 3 ب��ق��ي��ادة ع���ارف �شيف 
الزفني ونادر بن هندي بالفوز بكل 
بطولة  من  الأوىل  اجلولة  األ��ق��اب 
ال�����ش��ري��ع��ة الفئة  ل���ل���زوارق  ال��ع��امل 
جزيرة  ا�شت�شافتها  ال��ت��ي  الأوىل 
من  الفرتة  خالل  ال�شبانية  ابيزا 

5-7 اجلاري.

الإذاعة الأوىل
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ووج�����ه 
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  ال��������دويل 
اإذاعة  اأث��ري  ب��ث  بانطالق  التهنئة 
التي تعني وتهتم باجلانب  الأويل 
الرتاثي يف الإمارات لتكون من�شة 

جديدة للتوا�شل توؤ�ش�س لالهتمام 
ب����امل����وروث احل�������ش���اري مم���ا يخلق 
ع����الق����ات م�����ش��رتك��ة ب����ني ال���ن���ادي 
خلفها  يقف  التي  املوؤ�ش�شة  وه��ذه 
ب��ن حممد لإحياء  م��رك��ز ح��م��دان 
يهتم  ال��ن��ادي  وان  خا�شة  ال���رتاث 
واملتمثلة  البحري  امل��وروث  باإحياء 
املحلية  ال�����ش��راع��ي��ة  ���ش��ب��اق��ات  يف 
 60 وال�شفن  و43   22 ل��ل��ق��وارب 

قدما.

ــنــواخــذة يف  انــتــخــاب جلــنــة ال
امليناء ال�سياحي اليوم

برنامج  ت��ن��اق�����س  )ال���ري���ا����ش���ي���ة( 
ال�شباقات مع املت�شابقني

يعقد بنادي دبي الدويل للريا�شات 
امل�شرتك  الجتماع  اليوم  البحرية 
النادي  يف  الريا�شية  اللجنة  ب��ني 
امل�شاركني  وامل������الك  وال����ن����واخ����ذة 
وال�شفن  ال�����ق�����وارب  ����ش���ب���اق���ات  يف 

مبختلف  امل���ح���ل���ي���ة  ال�������ش���راع���ي���ة 
اأنواعها يف اإطار التن�شيق والتعاون 

بني اللجان واملت�شابقني.
بنادي  الريا�شية  اللجنة  ووجهت 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
واملالك  النواخذة  جلميع  الدعوة 
الجتماع  وح�������ش���ور  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
املرتقب والذي �شيعقد يف اخلام�شة 
امليناء  ب��ق��اع��ة  ال���ي���وم  م�����ش��اء  م���ن 
النادي مبنطقة  ال�شياحي يف مقر 

ال�شفوح )امليناء ال�شياحي( 
الجتماع  اأع��م��ال  ج��دول  ويت�شدر 
انتخاب واختيار جلنة خمت�شة من 
بالتعاون  تعمل  وامل��الك  النواخذة 
واللجنة  النادي  اإدارة  جمل�س  مع 
يف  ال�شت�شارة  على  فيه  الريا�شية 
ال�شباقات  خمتلف  واإجن��اح  تنظيم 
والأح��داث الريا�شية املختلفة مبا 
ال��ع��ام��ة ويحقق  امل�����ش��ل��ح��ة  ي��خ��دم 
اللجنة  واأه��������������داف  ط����م����وح����ات 

امل�شاركني.   واملت�شابقني  املنظمة 
ال��زف��ني ع�شو  �شيف  ع���ارف  وق���ال 
ال���دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
للريا�شات البحرية رئي�س اللجنة 
الريا�شية اأن ر�شا املت�شابقني غاية 
النادي لإدراك��ه��ا من خالل  ي�شعي 
مطالبهم  وتلم�س  اإليهم  الو�شول 
م�شريا اإىل اأن رغبة النادي كبرية 
بني  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  زي����ادة  يف 
املت�شابقني  ومنهم  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 
اأن��ف�����ش��ه��م.  وح��ر���س ال��زف��ني على 
والبحار  وامل��الك  النواخذة  تهنئة 
انطالق  مب��ن��ا���ش��ب��ة  وامل��ت�����ش��اب��ق��ني 
-2014 اجلديد  املو�شم  فعاليات 
والتوفيق  النجاح  متمنيا   2015
م����ن جميع  وم���ط���ال���ب���ا  ل��ل��ج��م��ي��ع 
�شرورة  امل�������ش���ارك���ني  امل��ت�����ش��اب��ق��ني 
التعاون مع خمتلف اللجان بالنادي 
الفعاليات  ك��اف��ة  اإجن����اح  اج���ل  م��ن 
والأحداث.  وقال : من املنتظر اأن 

نادي  الريا�شية يف  اللجنة  ت�شتمع 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
ملختلف الآراء والتوجهات اخلا�شة 
وكافة  املو�شم  وفعاليات  باأن�شطة 
�شباقات  بربنامج  املتعلقة  الأم���ور 
اأجل  من  املت�شابقني  وراأي  املو�شم 
متميزة  و�شباقات  ناجحة  فعاليات 
املت�شابقني  وق����ب����ول  ر����ش���ا  ت���ن���ال 
اأه��م��ي��ة خا�شة  وال��ل��ذي��ن مي��ث��ل��ون 
واللجنة  الإدارة  جم��ل�����س  ع���ن���د 
ال��ري��ا���ش��ي��ة.  اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
برئا�شة  ال����ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
ت�شكيل  ق��رر  ح���ارب  حممد  �شعيد 
بامل�شابقات  ت��ه��ت��م  ري��ا���ش��ي��ة  جل��ن��ة 
يف  املختلفة  الريا�شية  والأن�شطة 
النادي وت�شم هذه اللجنة كال من 
للجنة  رئي�شا  الزفني  �شيف  ع��ارف 
وع�شوية كال من خالد بن د�شمال 
عبداهلل  وحممد  هندي  ب��ن  وعلي 

حارب املدير التنفيذي بالوكالة .
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اأ�سادت بدعم القيادة الر�سيدة ومتابعة من�سور بن حممد

�إد�رة )دبـــي �لبحــــري( تطمئـــن علــــى ترتيـبــــات �نطـــلقــــة �ملــــو�ســــم
توجيه جلان النادي بالعمل على اإجناح برنامج ال�سباقات

�ختتام مناف�سات �سباق كاأ�س �لوثبة �ستد يف �سلوفاكيا �سمن مهرجان من�سور بن ز�يد

م�سبح الكتبي يكرم اأبناء النادي الفائزين يف الفعاليات 

نـــادي مليحـــه يحتفـــل بختـــام �لن�ســـاط �ل�سيفـــي بحفـــل �أنيــــــق 

للدراجات  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  لع���ب  احل��م��ادي  ي��و���ش��ف  اح��ت��ل 
ال��ف��ردي يف  ل��ل��دراج��ات فئة  اأوم��ن��ي��وم  امل��رك��ز اخلام�س يف �شباق 
اأ�شل  من  �شباقات  ثالثة  خو�شه  بعد  للمناف�شة  الأول  اليوم 
�شتة �شمن مناف�شات بطولة الألعاب الآ�شيوية الأوملبية املقامة 

حاليا يف كوريا اجلنوبية.
وت�شدر احلمادي ال�شباق الأول مل�شافة 15 كيلومرتا بفارق جيد 
مع اأقرب مناف�شيه غري اأنه تراجع يف �شباق ال� 4 كيلو مرتات 
الثالث  ال�شباق  واأكمل تراجعه يف  التوقيت  �شاد�شا بفارق  وحل 
مب�شافة 9 كيلو مرتات وربع ليحل ثامنا ال اأنه باملجموع العام 

حقق 15 نقطة ليحل يف املركز اخلام�س.
وي�شعى احلمادي يف �شباقات اليوم للتقدم مرة اأخرى واملناف�شة 
التي  املتميزة  النطالقة  بعد  امليداليات خ�شو�شا  اإح��دى  على 

قدمها يف اأول �شباق.
م��ن ج��ان��ب اخ���ر جن��ح��ت ال�����ش��ني يف ت�����ش��در ج���دول ميداليات 
ك��وري��ا اجلنوبية  ال��ث��اين على ح�شاب  ال��ي��وم  اإن�����ش��ون يف  بطولة 
 15 منها  ميدالية   38 ب���  ف��وزه��ا  بعد  البطولة  م�شت�شيفة 
ذهبية و11 ف�شية و12 برونزية فيما فازت كوريا اجلنوبية 
13 ذهبية و11 ف�شية و10  34 ميدالية منها  ب�  حتى الآن 
برونزيات بينما جاءت اليابان يف املركز الثالث ب� 7 ذهبيات و 8 

ف�شيات و11 برونزية.

�لدر�ج يو�سف �حلمادي 
يحتل �ملركز �خلام�س يف �سباق 
�أومنيوم للدر�جات فى �لآ�سياد
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�شارك احتاد المارات للريا�شات اجلليدية يف 
اجتماعات الكونغر�س الن�شف �شنوي لالحتاد 
الدويل لهوكي اجلليد باإ�شبانيا ومثل الحتاد 
ال�شيد خالد مبارك القبي�شي اأمني ال�شر العام 
امل�شاعد لالحتاد وقال القبي�شي ان الجتماعات 
ت��وا���ش��ل��ت مل����دة ث��الث��ة اي����ام ن��اق�����ش��ت خاللها 
ا���ش��ت��ع��دادات الحت����اد ال����دويل ل��ه��وك��ي اجلليد 
وت�شفيات  ل��ل��ب��ط��ولت  امل�شت�شيفة  وال�����دول 
فئات كاأ�س العامل لهوكي اجلليد 2015 وقد 
اكرث  يف  الدائمة  بامل�شاركة  الم���ارات  ت�شرفت 
وا�شيوية وعربية وخليجية  من بطولة عاملية 

حتت مظلة الحتاد الدويل لهوكي اجلليد.
وقال القبي�شي ان منتخب المارات يقع اليوم 

يف الت�شنيف الثالث متمنيا ان تتاح للمنتخب 
الثاين  للت�شنيف  ال�شعود  املدرب اجلديد  مع 
القادمة  ال���ع���امل  ك���ا����س  م��ن��اف�����ش��ات  ل��ي��دخ��ل 
املنتخب  امام  وانه  بالت�شنيف اجلديد خا�شة 

قرابة ال�شت �شهور لتحقيق ذلك. 
وتقرر بطولة العامل لهوكي اجلليد للت�شنيف 
ال��ث��ال��ث يف اأزم����ري ب��رتك��ي��ا خ���الل ال��ف��رتة من 
2015 وت�شارك بها منتخبات  اأبريل   14-5
تركيا،   ، املتحدة  العربية  الإم����ارات   : م��ن  ك��ل 
كونغ،  ه��ون��غ  لوك�شمبورغ،  ال�شمالية،  ك��وري��ا 

وجورجيا والبو�شنة والهر�شك.
ون��اق�����س الج��ت��م��اع خ��ط��ة وم�����ش��اب��ق��ات هوكي 
تقارير  واع����ت����م����اد   2015 ل���ل���ع���ام  اجل���ل���ي���د 

والتقارير  واحل��ك��ام  املنظمني 
الدارية واملالية وتقرير مدقق 
املوؤمتر  يعقد  فيما  احل�شابات 
ال�شنوي القادم يف الفرتة من 
17 م��اي��و ال��ق��ادم يف  14 اىل 

جمهورية الت�شيك.
وك�������������ان احت�������������اد الم���������������ارات 

للريا�شات اجلليدية قد ح�شل 
الع�شوية  2013 على  يف مايو 

ال������دويل  ال���ك���ام���ل���ة يف الحت��������اد 
ل��ه��وك��ي اجل���ل���ي���د، يف اإجن������از غري 

ال�شرق  دول  م�شتوى  على  م�شبوق 
الأو�شط والوطن العربي .

العاملي حممد  توج بطل الإم��ارات 
خليفة القبي�شي قائد فريق �شركة 
برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك( 
للبولينغ بلقب مناف�شات الأ�شاتذة 
�شركة  بطولة  ختام  يف  )املا�شرتز( 
برتول اأبو ظبي الوطنية )اأدنوك( 
للبولينغ،  ���ش��رك��ات��ه��ا  وجم��م��وع��ة 
نادي  ن�����ش��اط  جل��ن��ة  نظمتها  ال��ت��ي 
الدولية  خليفة  ب�شالة  الكورني�س 
الريا�شية  زاي��د  مبدينة  للبولينغ 
�شركات   8 مب�شاركة  ظبي  اأب���و  يف 
الرئي�شية،  اأدن���وك  ف��رق  يف  ممثلة 
اللقب(،اأدنوك  )ح���ام���ل  وزادك������و 
اأدك����و، تكرير،  ل��ل��ت��وزي��ع، ج��ا���ش��ك��و، 
 ،  )NDC( ال���وط���ن���ي���ة  احل���ف���ر 
و���ش��رك��ة ا���ش��ن��اد ،وق����د ج���اء تتويج 
ال�������ش���اب���ق حممد  ال�����ع�����امل  ب���ط���ل 
للبطولة  ب�������ش���دارت���ه  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
 20 اأب����رز  ال��ت��ي �شمت  اخل��ت��ام��ي��ة 
لعبا يف ت�شفيات البطولة مبعدل 
236 نقطة م�شتفيدا من تاألقه يف 
فيها  جنح  التي  اخلتامية  اجلولة 
يف حتقيق اأكرب معدلت الت�شجيل 
ب���اإح���راز ال���درج���ة ال��ك��ام��ل��ة 300 
نقطة يف ال�شوطني الثالث والرابع 
والتفوق  ال�������ش���دارة  ل���ه  ك��ف��ل  مم���ا 

بلقب اأغلى مناف�شات البطولة . 
الثاين يف الرتتيب  املركز  وحل يف 
العام لبطولة )املا�شرتز( وبر�شيد 
احلفر  ف��ري��ق  لع��ب  نقطة   230
)NDC(جيني  ال����وط����ن����ي����ة 
املركز  ك��اأ���س  وا�شتحق   ، ورجن��ا���س 
 220 وبر�شيد  الربونزي  الثالث 
ال�����ش��اع��د ها�شم  ال���الع���ب  ن��ق��ط��ة 
الها�شمي لعب فريق �شركة زادكو 

ال��ت��ي ف����ازت ب��ك��اأ���س ال��ت��ف��وق العام 
فوزها  بعد   2014 ع��ام  لبطولة 
والفرق  والزوجي  الفردي  بالقاب 
ك��اأك��رب اجن���از ري��ا���ش��ي للفريق يف 
م�����ش��وار ال��ب��ط��ول��ة ،وق����د ج���اء فوز 
بعد  البطولة  بربونزية  الها�شمي 
ان جنح يف حتقيق رمية ال 300 
الكاملة  الدرجة  التي متثل  نقطة 
ال�شاد�س  امل��رك��ز  م��ن  نقلته  ال��ت��ي 
القبي�شي  حم��م��د  ل��ي��وج��ه  للثالث 
جمموعة  اع����ل����ى  ب���ل���ق���ب  ال���ف���ائ���ز 
ج��ائ��زت��ه منا�شفة معه  ت��ك��ون  ب���اأن 
برمية  علية  ت��ف��وق��ه  م��ن  ب��ال��رغ��م 
ل��ت��األ��ق��ه يف م�شوار  ت��ق��دي��را  ك��ام��ل��ة 
ال��ب��ط��ول��ة وق��ي��ادت��ه ل��ف��ري��ق �شركة 
زادكو للقب البطولة الذهبي ونال 
اح��م��د اجليالين  لع����ب ج��ا���ش��ك��و 
جائزة اقل جمموع وجيني جائزة 

اقل �شوط كجوائز ت�شجيعية .

ويف ختام البطولة قام �شعادة �شعيد 
الدائرة  م��دي��ر  القمزي  �شيف  ب��ن 
الإدارية ب�شركة اأدنوك رئي�س جلنة 
ب�شركة  ال��ك��ورن��ي�����س  ن����ادي  ن�����ش��اط 
خليفة  حم��م��د  و����ش���ع���ادة  اأدن�������وك 
البولينغ  احت���اد  رئ��ي�����س  القبي�شي 
الب�شرية  امل��������وارد  دائ�������رة  م���دي���ر 
ب�����ش��رك��ة اأدن������وك وال�������ش���ادة حممد 
دائرة  مدير  نائب  القبي�شي  �شند 
امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة ب�����ش��رك��ة اأدن����وك 
عتيق  و�شيف  الن�شاط  ع�شو جلنة 
اخلدمات  ادارة  م��دي��ر  ال��ف��الح��ي 
اأدن��وك ع�شو جلنة  العامة ب�شركة 
ال��ن�����ش��اط وع���ب���د ال�������ش���الم ف���ريوز 
الرتفيهية  الأن�شطة  ق�شم  رئي�س 
بتتويج ابطال البطولة وجنومها.

ب���رام���ج جلنة   : ال���ق���م���زي  ���ش��ع��ي��د 

ن�����ش��اط ن����ادي ال��ك��ورن��ي�����س حققت 
اهدافها املجتمعية

ا�شاد �شعادة �شعيد بن �شيف القمزي 
ب�شركة  الإداري������ة  ال���دائ���رة  م��دي��ر 
نادي  ن�شاط  جلنة  رئي�س  اأدن����وك 
الكورني�س ب�شركة اأدنوك بامل�شتوى 
الذي  ال��رائ��ع  والتنظيمي  ال��ف��ن��ي 
اختتمت  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  ���ش��ه��دت��ه 
وال��ت��ي قدمت  الأول  اأم�����س  م�����ش��اء 
املواطنني  ال��الع��ب��ني  ال��ع��دي��د م��ن 
البطولة  ����ش���رك���ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
كجزء اأ�شيل من الن�شاط املجتمعي 
الذي حتر�س علية جلنة الن�شاط 
وال�����ذي ا���ش��ه��م يف ت��وط��ي��د رواب���ط 
الزمالة بني العاملني .. واأ�شاف يف 
باأن  البطولة  عقب  له  ت�شريحات 
�شي�شمل  العام  هذا  اللجنة  ن�شاط 
الفردية  امل�����ش��اب��ق��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 

املجتمعية  الريا�شية  واجلماعية 
ال�شنوي  اللجنة  لن�شاط  موا�شلة 
ال���ذي ا���ش��ه��م ب��ق��در ك��ب��ري يف زيادة 
الن���ت���اج والن��ت��اج��ي��ة وخ��ل��ق بيئة 
علي  ايجابياتها  انعك�شت  �شحية 

حياة جمتمع �شركات البرتول .
واأ�شاف حتر�س جلنة ن�شاط نادي 
امل�شابقات  ت��ن��وع  ع��ل��ى  ال��ك��ورن��ي�����س 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��ه��دف ا����ش���راك كافة 
اأبو  ال��ع��ام��ل��ني يف ���ش��رك��ات ب����رتول 
ورغباتهم  هواياتهم  ح�شب  ظبي 
ي��ج��دد احليوية  ال��ري��ا���ش��ي��ة ، مم��ا 
وي�شهم يف توفري فر�س الحتكاك 
الالعبني  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  وال�����ش��ق��ل 
اخلربات  خمتلف  اأم���ام  املواطنني 
الريا�شية التي حتت�شنها بطولت 
الوطنية  ظبي  اأب���و  ب���رتول  �شركة 

اأدنوك وجمموعة �شركاتها.
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�حتاد �لريا�سات �جلليدية ي�سارك يف كونغر�س 
�لحتاد �لدويل لهوكي �جلليد يف �إ�سبانيا

�لقبيــ�ســـي بطـــل بطـــولـــة )�لأ�ســـاتــــذة( لبــــولينــــغ �سركــــات �أدنـــــوك

ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  اجل��ن��دل  دوم���ة  ب��ح��رية  يف  ال��ي��وم  تنطلق 
مناف�شات الن�شخة الأوىل من البطولة اخلليجية للدراجات املائية التي 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  خمتلف  من  مت�شابقا   35 فيها  ي�شارك 

�شمن فعاليات اليوم الوطني ال�شعودي.
البحرية  للريا�شات  ال�شعودية  احتاد  نوعها  من  الوىل  البطولة  ينظم 
بالتعاون مع اللجنة اخلليجية برئا�شة نا�شر الظاهري من نادي اأبوظبي 

الدويل للريا�شات البحرية.
حممد  وع��ل��ي  علي  حم�شن  حممد  الإم����ارت  م��ن  البطولة  يف  وي�����ش��ارك 
املنظمة  اللجنة  وكانت  العو�شي  الواحد  عبد  يون�س  و�شلمان  اللنجاوي 
للحدث قامت بتحديد الفئات امل�شاركة يف البطولة وهي جال�س �شتوك 

وواقف �شتوك وجميعها بدون اأي تعديالت اأو جتهيزات م�شبقة.
ويفتتح البطولة الأمري فهد بن بدر بن عبد العزيز اآل �شعود اأمري منطقة 
اأول ماراثون خليجي لفئة اجلال�س للجيت  اجلوف ويعلن عن انطالق 
األف   15 عن  يقل  ل  ما  ح�شور  املهرجان  على  القائمون  ويتوقع  �شكي 
متفرج من �شكان املنطقة حل�شور ال�شباق ومن املقرر اأن ينطلق املاراثون 
املائي ما بني الدراجات امل�شاركة يف فئة اجلال�س وي�شتمر لأربعني دقيقة 
كاملة تقطع من خاللها الدراجات م�شار ال�شباق يف حماولة لإحراز اأكرب 

عدد من الدورات يف امل�شار.
ويف نهاية املناف�شة يتم احت�شاب الفائز �شاحب الدورات الأكرث و�شيكون 
بطل اأول ن�شخة خليجية من املاراثون اخلليجي وينطلق ال�شباق الرئي�شي 

الأول للبطولة غدا ع�شرا ثم ال�شباق الرئي�شي الثاين اخلمي�س وبعدها 
اإ�شدال ال�شتار على اأول مناف�شة خليجية يف هذا ال�شاأن.

البطولة  اإق��ام��ة  فكرة  اأن  الفنية  اللجنة  رئي�س  الظاهري  نا�شر  واأك���د 
ال�شعودي  الحت��اد  عليها  ي�شكر  التي  النرية  الأف��ك��ار  من  هي  اخلليجية 
للريا�شات البحرية م�شددا على اأهمية مثل هذه الأفكار والدور الكبري 
من  وت��ع��زز  املنطقة  يف  البحرية  ال��ري��ا���ش��ة  بتطوير  فيه  ت�شاهم  ال���ذي 
اخلليجية  املناف�شة  وعن  الإقليمي  امل�شتوى  على  اأك��رب  ب�شكل  ح�شورها 
قال الظاهري نعمل على ان يخرج اأول ماراثون يقام يف املنطقة باأجمل 
واأبهى �شورة كما اأننا �شنحاول اأن نقدم الدعم الفني املطلوب منا يف هذه 

املناف�شة.

وعرب الظاهري عن فخره باأن يكون اأول قائد خليجي للماراثون املزمع 
اإقامته غدا وعن �شكره وامتنانه لالحتاد ال�شعودي الذي توجه بثقته يف 
نادي اأبوظبي الدويل للريا�شات البحرية من خالل ال�شتعانة بكوادره 

يف هذا ال�شاأن.
من جانبه وجه نا�شر النا�شري من�شق عام ال�شباق ال�شكر والعرفان اإىل 
�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو 
للريا�شات  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ك���وادر ب�شرية وجت��ه��ي��زات خا�شة  ال��ن��ادي م��ن  مل��ا وف���ره  البحرية وذل���ك 
بال�شباق كان لها الأثر الكبري والذي �شاهم يف حتوبل فكرة اإقامة ال�شباق 

من على الورق اإىل اأر�س الواقع.

�نطلق �ملار�ثون �خلليجي للدر�جات �ملائية �ليوم يف �جلوف �ل�سعودية

عقدت جلنة الرتويج جلائزة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للمراأة 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  م��ن  ب��ق��رار  ت�شكيلها  مت  ال��ت��ي  الريا�شية 
فاطمة  اأكادميية  اإدارة  جمل�س  رئي�شة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع 
للجائزة  العليا  اللجنة  رئي�شة  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت 
برئا�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  يف  ام�س  الثالث  اجتماعها 
املنطقة  لهيئة  التنفيذية  الرئي�شة  الكعبي  حممد  ن��ورة  �شعادة 
الإعالمية باأبوظبي ع�شوة اللجنة العليا للجائزة ورئي�س فريق 
الرتويج. ناق�س الجتماع تقرير وفد فريق الرتويج اإىل الأردن 
بحملة  واخل��ا���س  ال�شيباين  ون��دى  ح�شني  اآل  خالد  م��ن  امل��ك��ون 
اخلارجية  زياراته  اأوىل  كانت  الذي  الرتويج  فريق  ممثلني عن 
حل�شور ملتقى روؤ�شاء الحتادات العربية للجان الأوملبية بعمان 
والذي ا�شتعر�س امللتقيات واملحا�شرات والزيارات امليدانية التي 
ق��ام بها وف��د اللجنة يف ك��ل م��ن عمان واإرب���د وذل��ك لط��الع كل 
وتقدمي  لها  الرت�شح  اآليات  وتو�شيح  اجلائزة  باأهمية  املهتمني 
بالغ  اأث��ر  له  كان  ور�شالتها مما  وفئاتها  ال��وايف لأهدافها  ال�شرح 
واملوؤ�ش�شات  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�شخ�شيات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى 
الوفد  ق��ام  كما  معها.  الحت���ادات  وم�شوؤويل  والهيئات  وامل��راف��ق 
ب�شرح نتائج اللقاء مع الأمري علي بن احل�شني بن طالل نائب 
رئي�س الحتاد الدويل عن قارة اآ�شيا ورئي�س الحتاد الأردين لكرة 
القدم رئي�س احتاد غرب اآ�شيا لكرة القدم والذي عرب عن اإ�شادته 
اأنها حتفز الفتاة العربية على  الكبرية بفكرة اجلائزة .. موؤكدا 
التميز والإبداع يف كافة املجالت الريا�شية وت�شتحق اأن يت�شابق 
على نيل �شرف الفوز بها كل �شاحبات الإجن��ازات ول �شيما اأنها 
حتمل ا�شم كبري له قيمته علي امل�شتوى العاملي. و�شكرت �شعادة 
نورة الكعبي ع�شو اللجنة العليا للجائزة ورئي�س فريق الرتويج 
خالد اآل ح�شني وندى ال�شيباين على اجلهد الكبري الذي بذله 
اللجان  الأف��ع��ال من روؤ���ش��اء  اأن ردود  .. م��وؤك��دة  يف ه��ذه الرحلة 
واأن  اللجنة  �شدور  اأثلجت  ال�شخ�شيات  وكبار  العربية  الأوملبية 
حملة الرتويج �شوف ت�شتمر بقوة و�شرتكز يف املرحلة املقبلة على 
العمل يف العديد من العوا�شم العربية التي حتظى فيها ريا�شة 
�شامل  ت�شور  وج��ود  اإىل  �شعادتها  ونوهت  كبري.  باهتمام  امل���راأة 

لإي�شال اجلائزة اإىل كل املعنيني بها يف الوطن العربي وذلك من 
خالل احلر�س على احل�شور يف الأح��داث الريا�شية الكربى .. 
اأنه يتم التن�شيق حاليا كي يكون للبعثات الديبلوما�شية  م�شرية 

دور هام يف التعريف باجلائزة بكافة الدول امل�شتهدفة.
لل�شيخة فاطمة بنت  الكبري  بالدور  الكعبي  �شعادة نورة  واأ�شادت 
هزاع بن زايد رئي�شة اللجنة العليا للجائزة رئي�شة جمل�س اإدارة 
باأبوظبي  ال�شيدات  ن��ادي  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة 
ال��ع��ل��ي��ا وجلنة  ال��ل��ج��ن��ة  امل�����ش��ت��م��رة ل�شري الأع���م���ال يف  وب��امل��ت��اب��ع��ة 
الثانية حتتاج  للدورة  اأن احلملة الرتويجية  .. موؤكدة  الرتويج 
كل  اإىل  اجل��ائ��زة  ا�شم  ي�شل  كي  مكثف  وجهد  جماعي  عمل  اإىل 
ا�شتعرا�س مراحل الربنامج  ام��راأة عربية. ومت خالل الجتماع 
التقييم  مرحلة  اأن  حيث  الثانية  ن�شختها  يف  للجائزة  الزمني 
والزيارات واملقابالت ال�شخ�شية �شتنطلق بداية يناير املقبل ومن 
اجتماع  يليه   2015 اأبريل  يف  التحكيم  جلنة  اجتماع  يعقد  ثم 
اللجنة العليا يف ال�شهر ذاته لعتماد الأ�شماء املر�شحة للفوز على 
اأن يقام احلفل اخلتامي لتوزيع اجلوائز يف بداية مايو بالتزامن 
امل����راأة. واأو�شحت  ال���دويل لريا�شة  اأب��وظ��ب��ي  اأع��م��ال م��وؤمت��ر  م��ع 
الكعبي اأن ا�شم اجلائزة ذاته يلعب دورا كبريا يف الرتويج لها ملا 
متلكه �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  العام 
لدى  وتقدير  الإم���ارات من حب  اأم  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
كل ال�شيدات العربيات.. كما اأو�شحت اأن حملة الرتويج للحدث 
وكالت  اأي  التقليدية  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  ع��ن��د  ف��ق��ط  ت��ت��وق��ف  ل��ن 
ت�شتفيد  اأن  بل يجب  والإذاع��ات  والتلفزيونات  وال�شحف  الأنباء 
من و�شائل التوا�شل التفاعلية احلديثة مع �شرورة بناء ج�شور 
العربية  بالدول  الإعالمية  الو�شائل  جميع  مع  للتوا�شل  قوية 
ال�شيخة  �شمو  اأن جائزة  بالذكر  العامل. جدير  ويف خمتلف دول 
�شمو  برنامج  �شمن  تاأتي  الريا�شية  للمراأة  مبارك  بنت  فاطمة 
عليه  تقوم  الذي  الريا�شية  للمراأة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
وتنفذه موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية وت�شمل فئة الريا�شية املتميزة 
املتميزة وفئة  املدربة  الإعاقة وفئة  ذات  املتميزة  الريا�شية  وفئة 

وجميع  املتميزة  الريا�شية  الإداري����ة  وف��ئ��ة  املتميزة  الإع��الم��ي��ة 
تلك اجلوائز تاأتي �شمن فئة الأف��راد. اأما فئة املوؤ�ش�شات ف�شيتم 
اأربعة جمالت هي تطوير النا�شئات وفئة الرعاية  توزيعها على 
والت�شويق وفئة تطوير املنتخبات وامل�شاركات الفاعلة وفئة العمل 
جائزتني  ع��ن  ف�شال  الن�شائية  ال��ري��ا���ش��ة  يف  امل��م��ي��ز  الإع���الم���ي 
وال�شخ�شية  املحلية  الريا�شية  ال�شخ�شية  من  لكل  خم�ش�شتني 
الريا�شية العربية. وتقوم اللجنة العليا للجائزة بر�شم �شيا�شتها 
وذلك  تطويرها  خطة  واع��ت��م��اد  اأعمالها  كافة  على  والإ���ش��راف 
وت�شم  وخارجها.  املوؤ�ش�شة  داخ��ل  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق 
اللجنة يف ت�شكيلها معايل علي �شامل الكعبي رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية نائبا لرئي�س اللجنة والأع�شاء معايل 
الأعلى  الرئي�س  �شمو  م�شت�شار  ال�شام�شي  �شامل  ميثاء  الدكتور 
الرميثي  اللواء حممد خلفان  الأ�شرية ومعايل  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
نائب القائد الأعلى ل�شرطة اأبوظبي ومعايل الدكتورة اأمل عبد 
اهلل القبي�شي مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم و�شعادة حممد 
لالإعالم  اأبوظبي  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املحمود  ابراهيم 
املنطقة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الكعبي  حممد  ن��ورة  و�شعادة 
موؤ�ش�شة  م��دي��رع��ام  الرميثي  حممد  م��رمي  و���ش��ع��ادة  الإع��الم��ي��ة 
عام  من�شق  املهريي  مطر  خولة  اإىل  بالإ�شافة  الأ�شرية  التنمية 
جلنة  فهي  التحكيم  جلنة  اأم��ا   .. العليا  اللجنة  مقرر  اجل��ائ��زة 
للمعايري  وف��ق��ا  امل�����ش��ارك��ات  م�شتوى  لتقييم  ت�شكل  متخ�ش�شة 
الجتماع  العليا. ح�شر  اللجنة  اختيارها مبعرفة  ويتم  املعتمدة 
الأع�شاء خالد اآل ح�شني مدير ال�شوؤون الريا�شية بالهيئة العامة 
اإدارة  لرعاية ال�شباب والريا�شة وهدى املطرو�شي ع�شو جمل�س 
احتاد املبارزة نائب رئي�س اإدارة اخلدمات العامة يف �شركة جا�شكو 
الحت��اد وجنود  بجريدة  الريا�شي  الق�شم  رئي�س  البادع  وحممد 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  يف  الإعالمي  الق�شم  رئي�س  النعيمي 
وري�����ش��ة ال��ك��ت��ب��ي م��دي��ر ع��م��ل��ي��ات اأك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
اجلائزة  ع��ام  من�شق  امل��ه��ريي  مطر  وخ��ول��ة  الن�شائية  للريا�شة 
ملوؤ�ش�شة  التابع  الإع���الم  مكتب  من  �شالح  وعمر  دعبول  ورائ���دة 

التنمية الأ�شرية . 

تنطلق اليوم مناف�شات الن�شخة الأوىل من بطولة 
الطائرة  لكرة  لل�شيدات  الريا�شي  ال�شارقة  كاأ�س 
والرماية التي تنظمها اإدارة ريا�شة املراأة يف نادي 
�شيدات ال�شارقة.. مب�شاركة 90 موظفة من 10 
البطولة  وت��ق��ام   . الإم����ارة  يف  حكومية  موؤ�ش�شات 
التي ت�شتمر يوما واحدا على ملعب الإدارة و�شالة 
الرماية يف النادي .. بنظام خروج املغلوب وي�شرتط 
ال�شارقة  ل��دوائ��ر  ممثلة  ال��ف��رق  جميع  ت��ك��ون  اأن 
احلكومية وت�شارك كل موؤ�ش�شة بفريق واحد فقط 
اإىل خم�س لعبات  12 موظفة يق�شم  يتكون من 
يكون  واأن  احتياطيتني  اثنتني  بجانب  اأ�شا�شيات 
الزي الريا�شي موحد. وتدير العملية التحكيمية 
بعناية  اختيارهن  مت  م��وؤه��الت  حكمات  للبطولة 
قوانني  تطبيق  يتم  و  باملباريات  التحكيم  لقيادة 
وكانت  والرماية.  الطائرة  لكرة  ال��دويل  الحت��اد 
اإدارة ريا�شة املراأة قد اأعلنت نهاية �شهر اأغ�شط�س 
ال�شيدات  ال��ت�����ش��ج��ي��ل جل��م��ي��ع  ب����اب  ف��ت��ح  امل��ا���ش��ي 
القطاع احلكومي لتكوين  العامالت يف موؤ�ش�شات 
لتدريب  جمال  وفتح  البطولة  يف  وامل�شاركة  فرق 
امل�شاركات  جلميع  باأ�شبوع  البطولة  م��وع��د  قبل 
على  م��رة  لأول  الإدارة  تنظها  ال��ت��ي  البطولة  يف 

م�شتوى القطاع. 

و�شرحت ندى النقبي مدير اإدارة ريا�شة املراأة يف 
الأوىل  تعترب  البطولة  اأن  ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي 
التي تنظمها الإدارة وتكون خم�ش�شة  من نوعها 
احلكومي..  القطاع  يف  العامالت  لل�شيدات  فقط 
اأن الهدف منها هو بناء جمتمع ن�شائي  مو�شحة 
ريا�شي متكامل. واأ�شارت اإىل اأن اإدارة ريا�شة املراأة 
ت�شعى  منهجية  و  ا�شرتاتيجية  خطة  وف��ق  تعمل 
امل���راأة يف  امل���راأة من خ��الل توعية  لتطوير ريا�شة 
اليومية  حياتها  يف  ال��ري��ا���ش��ة  ب��اأه��م��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة 
اأن البطولة ت�شعى  . واأ�شافت  على املدى القريب 
اأن����واع ال��ري��ا���ش��ات ون�شر  اإدم����اج امل����راأة يف ك��ل  اإىل 
لدى  والريا�شة  البدين  الن�شاط  ممار�شة  ثقافة 
والع�شو  املجتمع  ن�شف  ميثلن  ال��الت��ي  ال��ن�����ش��اء 
املوؤثر فيه بقوة اإ�شافة اإىل تاأ�شي�س قاعدة را�شخة 
واأنواع  الريا�شة  ملمار�شة  والفتيات  ال�شيدات  من 
اأو  التناف�شي  امل�شتوى  على  �شواء  البدين  الن�شاط 
على م�شتوى املمار�شة التي تك�شب املراأة الر�شاقة 
من  ميكنها  مب��ا  �شحتها  على  وحت��اف��ظ  واللياقة 
اأو  الوطن  خدمة  �شعيد  على  الكامل  دوره��ا  اأداء 
مل�شروع  كبداية  تاأتي  والتي  اأ�شرتها  اأف���راد  رعاية 
جميع  يف  للم�شاركة  الن�شائية  الفرق  دور  تفعيل 

البطولت ملختلف الريا�شات .

كـــاأ�س �ل�ســـارقــــة �لــريـــا�ســـــي 
لل�سيـد�ت ينطلـــق �ليـــوم

جلنة �لرتويج جلائزة �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك للمر�أة �لريا�سية تعقد �جتماعها �لثالث 

متكن لعب منتخب المارات للمبارزة ماجد �شلطان 
النهائي يف  رب��ع  ال��دور  بلوغ  21 عاما من  املن�شوري 
دورة  خ��الل  للرجال  ال�شي�س  �شالح  امل��ب��ارزة  م�شابقة 
مبدينة  امل��ق��ام��ة  ع�شرة  ال�شابعة  الآ���ش��ي��وي��ة  الأل��ع��اب 

اإن�شيون يف كوريا اجلنوبية.
ورغم خروجه من املناف�شة اإل اأن املن�شوري قدم اأداء 
م�شتوى  على  امل�شنفني  الالعبني  اأب���رز  اأم���ام  مميزا 
الذي و�شل  الوحيد  العربي  اآ�شيا وكان الالعب  قارة 
قا�شم  امل��ب��ارزة  اداري منتخب  وق��ال  ال���دور.  ه��ذا  اإىل 
ال�شن مثل  ان و�شول لعب �شغري يف  الطاهر  �شامل 

املناف�شة  يف  النهائي  ربع  ال��دور  اىل  املن�شوري  ماجد 
يعد يف حد ذاته اجنازا بحد ذاته كما ان وجوده يف هذا 

احلدث يجعله يكت�شب خربات كبرية يف امل�شتقبل.
التي  النتائج  ف��ان  ع��ام  ب�شكل  اأن��ه  اإىل  الطاهر  واأ���ش��ار 
حتققت يف م�شابقة املبارزة تعد ممتازة قيا�شا باخلربة 
الكبرية التي يتمتع بها لعبو الفرق الآخرى امل�شاركة 

يف الدورة.
هذه  يف  ���ش��ارك  امل���ب���ارزة  منتخب  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
الدورة بالالعبني ماجد �شلطان املن�شوري وعبد اهلل 

ح�شن احلمادي.

لعب منتخب �لمار�ت للمبارزة ماجد 
�ملن�سوري ي�سل لربع نهائي �لآ�سياد
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املواطن  وال�شياحة  لل�شيارات  الإم�����ارات  ن���ادي  اخ��ت��ار 
ال�شرق  ت�شفيات  يف  ال��دول��ة  لتمثيل  بلهلي  من�شور 
ينظمها  التي  اآ�شيا  وو���ش��ط  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
اأكتوبر يف  و1  �شبتمرب   28 بني  ما  الفرتة  ال��ن��ادي يف 

حلبة مر�شى يا�س يف اأبوظبي.
وي�شارك 15 �شائقا �شابا من خمتلف اأنحاء املنطقة يف 
هذه الت�شفيات حيث �شيتناف�شون على مقعد يف برنامج 
ال�شباب  لل�شائقني  التميز  اأكادميية  ملعهد  القادم  العام 
مدفوعة  بع�شوية  الت�شفيات  يف  الفائز  و�شيحظى  فيا 
يهدف  الذي  الأكادميية  برنامج  يف  بالكامل  التكاليف 

اىل تطوير املواهب ال�شابة ويروج لل�شالمة يف ريا�شة 
ال�شيارات.

وي�شتعد من�شور بلهلي لتحقيق حلمه باحرتاف ريا�شة 
اإم���ارات���ي وث��ال��ث �شائق  ���ش��اب  ال�����ش��ي��ارات لي�شبح ث��اين 
عربي ينجح بالفوز يف الت�شفيات القليمية والن�شمام 
ف��از مبقعد  امل��ط��وع  امل��واط��ن حممد  وك��ان  لالأكادميية 
2012 بينما متكن ال�شعودي  يف دورة الأكادمية لعام 
يف  املا�شي  العام  ت�شفيات  ت�شدر  من  بامقدم  عبداهلل 
الإمارات  ن��ادي  رئي�س  �شليم  بن  حممد  وق��ال  اأبوظبي 
ان  لل�شيارات  ال���دويل  الحت���اد  رئي�س  نائب  لل�شيارات 

ت��ط��وي��ر مواهب  ك��ب��ريا يف  الك��ادمي��ي��ة حققت جن��اح��ا 
ال�شيارات  ريا�شة  لحرتاف  وتهيئتهم  ال�شباب  القيادة 
اأبوظبي  يف  واح��د  مقعد  على  املناف�شة  ان  اىل  م�شريا 

�شتكون قوية جدا.
وبرز ا�شم من�شور بلهلي بعد اأن �شارك ك�شائق م�شاعد 
الإماراتية  الأ���ش��م��اء  اأب���رز  اأح���د  بلهلي  يحيى  ل��وال��ده 
ال�شحراوي..  اأبوظبي  رايل  يف  ال�شحراوية  بالراليات 
الثالث  الن�شخ  املقود يف  كما متكن من اجللو�س خلف 
حتقيق  من  ومتكن  ال�شاق  ال�شحراوي  للرايل  التالية 

املركز 14 يف دورة العام املا�شي.

اأدائ��ه بعد  اأكرث وتطوير  ومتكن هذا العام من التقدم 
ي�شارك  ال���ذي  لل�شباقات  اأب��وظ��ب��ي  ل��ف��ري��ق  ان�����ش��م  اأن 
فيا  للراليات  الأو�شط  ال�شرق  بطولة  �شيارات يف  ب�شت 
حيث يناف�س بلهلي يف فئتي ال�شباب وال�شيارات ثنائية 

الدفع.
وت�شم قائمة املر�شحني امل�شاركني يف ت�شفيات اأبوظبي 
ال�شائق الإماراتي من�شور بلهلي والكويتي علي م�شعود 
وال��ع��م��اين اأن�����س ال��رئ��ي�����ش��ي وال��ل��ب��ن��اين ب��ات��ري��ك جنيم 
وال�شعودي عبداهلل اخلريجي يف حني ميثل ال�شائقون 
واإي����ران وجورجيا  الآخ����رون ك��ال م��ن ق��رب���س وم�شر 

وك��ازاخ�����ش��ت��ان وال��ك��وي��ت وامل���غ���رب وال�����ش��ودان و�شوريا 
لأكادميية  الإقليمية  الت�شفيات  و�شتت�شمن  وتون�س. 
الختبارات  من  �شل�شلة  فيا  ال�شباب  لل�شائقني  التميز 
العملية والأكادميية ال�شعبة التي تقام يف حلبة مر�شى 
يا�س امل�شممة ل�شت�شافة �شباق جائزة الحتاد للطريان 

الكربى للفورميول واحد - اأبوظبي غراندبري.
وتعترب هذه الت�شفيات املفتوحة اأمام ال�شباب من �شن 
اإقليمية  ت�شفية  فعاليات  �شت  اإح��دى   23 وحتى   15
�شائقني   10 اختيار  يف  و�شت�شاهم  ال��ع��امل  ح��ول  ت��ق��ام 

. للم�شاركة يف برنامج الأكادميية لعام 2015 

نادي �لإمار�ت لل�سيار�ت يختار علي بلهلي لتمثيل �لدولة يف ت�سفيات �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا وو�سط �آ�سيا

اجلديد  م��درب��ه  م��ع  ال��رائ��ع��ة  ب��داي��ت��ه  موا�شلة  فر�شة  ام���ام  اللقب  ح��ام��ل  يوفنتو�س  �شيكون 
ما�شيميليانو اليغري عندما ي�شت�شيف ت�شيزينا غدا الربعاء، فيما يخو�س روما اختبارا �شعبا 
خارج قواعده امام بارما يف اليوم ذاته وذلك يف املرحلة الرابعة من الدوري اليطايل لكرة القدم 
ويقدم يوفنتو�س بداية مميزة مع اليغري اذ خرج فائزا يف جميع مبارياته الربع التي خا�شها 
ابطال  دوري  يف  واح���دة  بينها  الن،  حتى 
اوروبا على ح�شاب ماملو ال�شويدي 
ال�شبت  واخ����ره����ا  )2-�شفر( 
ميالن  غ����رمي����ه  م���ع���ق���ل  يف 
بف�شل  وذل����ك  )�شفر-1( 
الرجنتيني  مهاجمه  ت��األ��ق 
ك���ارل���و����س ت��ي��ف��ي��ز ال����ذي وجد 
اربع  ال�����ش��ب��اك يف  ط��ري��ق��ه اىل 
ا�شبوع  خ�����الل  م���ن���ا����ش���ب���ات 
)ه���دف يف م��رم��ى ك��ل من 
اودينيزي وميالن وهدفان 

�شد ماملو(.
وق���������د ت������ط������رق ت����ي����ف����ي����ز اىل 
�شريو  �شان  يف  ميالن  مواجهة 
رائعة..  م���ب���اراة  ك���ان���ت  ق���ائ���ال: 
موقف  يف  و����ش���ع���ون���ا  م����ا  ن�������ادرا 
الذي  اليغري  ق��ال  فيما   ، �شعب 
الفريق  يف  م��ن�����ش��ب��ه  م���ن  اق��ي��ل 
ك���ان���ون  يف  ال����ل����وم����ب����اردي 
املا�شي:  الثاين-يناير 
ل�����ش��ت جمردا  ان���ا 
م������ن امل���������ش����اع����ر. 
ثالثة  ام�����ش��ي��ت 
يف  ون�شف  اع���وام 
لكن  م���ي���الن.. 
الم������ر اله����م 
كان ان نذهب 
ه�����ن�����اك  اىل 
ل�����ت�����ح�����ق�����ي�����ق 
ال����ف����وز وه����ذا 

ما قمنا به .
ووا�شل اليغري 
ال�������������������ذي ك��������ان 
ي������واج������ه������ه 
دك���������ة  يف 
ال�������ب�������دلء 
م���ه���اج���م���ه 
فيليبو  ال�����ش��اب��ق 
لكن  �شهلة  امل��ب��اراة  تكن  مل  اي��ن��زاغ��ي: 
بتهديدنا كثريا  له  ن�شمح  كانوا �شبورين، مل  ال�شبان 
املو�شم  بداية  يف  يوفنتو�س  .ومتيز  الفر�س  من  الكثري  ب��دورن��ا  وخلقنا 
يواجه  ل  ان  املفرت�س  وم��ن  الرب��ع  املباريات  يف  �شباكه  نظافة  على  حافظ  اذ  ال�شلب  بدفاعه 
�شعوبة يف مواجهة ت�شيزينا الذي حقق فوزا وتعادل مقابل هزمية يف مبارياته الثالث والذي 
خ�شر يف اربع وتعادل يف ثالث من املواجهات ال�شبع ال�شابقة التي جمعته بفريق ال�شيدة العجوز 
املقبل  ناريتني الربعاء  ان يخو�س موقعتني  املقبل قبل  ال�شبت  اتالنتا  الذي يحل �شيفا على 
املرحلة  ار�شه يف  روم��ا على  ثم  اوروب��ا  ابطال  دوري  ال�شباين يف  اتلتيكو مدريد  �شد م�شيفه 
ال�شاد�شة من الدوري املحلي. ومن جهته، ي�شعى روما اىل املحافظة على ال�شدارة وحتقيق فوز 
الرابع على التوايل يف الدوري واخلام�س يف جميع امل�شابقات، لكن مهمة فريق املدرب الفرن�شي 
رودي غار�شيا لن تكون �شهلة يف مواجهة بارما على ار�س الخري حيث خرج فائزا املو�شم املا�شي 
ام�س الح��د وج��اء على ح�شاب �شيفه كالياري  التوايل  الثالث على  ف��وزه  3-1.. وحقق روم��ا 

2-�شفر. وقد ح�شم فريق غار�شيا القادم من انت�شار �شاحق على �ش�شكا مو�شكو الرو�شي )1-5( 
يف م�شابقة دوري ابطال اوروبا، اللقاء يف ربع ال�شاعة الول الذي �شهد ت�شجيله الهدفني بف�شل 

ماتيا  �شجله  ال��ذي  الول  ال��ه��دف  ك��رة  م��رر  ال��ذي  فيورنزي  الي�شاندرو 
دي�شرتو ثم ا�شاف الثاين بنف�شه.

املرحلتني  يف  هزميتني  بعد  الول  ف���وزه  ب��ارم��ا  حقق  وب����دوره، 
3-2، وهو ياأمل  الوليني وجاء على ح�شاب م�شيفه كييفو 

ب��ال��ت��ايل ان خ��رج ب��اق��ل ال���ش��رار م��ن م��ب��ارات��ه م��ع فريق 
عطلة  يف  اخ���ر  �شعبا  اخ��ت��ب��ارا  ي��خ��و���س  ال���ذي  العا�شمة 

يحتل  ال��ذي  فريونا  املو�شم  مفاجاأة  ام��ام  ال�شبوع  نهاية 
الثالث بفارق نقطتني عنه، قبل ان يحل �شيفا على  املركز 

مان�ش�شرت �شيتي بطل انكلرتا الثالثاء املقبل يف دوري ابطال 
اوروبا ثم يوفنتو�س يف املرحلة ال�شاد�شة.

ومن جهته، ياأمل فريونا موا�شلة بدايته املميزة من خالل 
التخل�س من عقبة �شيفه جنوى التا�شع، فيما يبحث ميالن 

الرابع عن ا�شتعادة توازنه �شريعا وحتقيق فوزه الثالث 
يف اربع مباريات عندما يفتتح املرحلة غدا الثالثاء 

مبواجهة م�شيفه املتوا�شع امبويل الذي يقبع يف 
املركز التا�شع ع�شر قبل الخري امام تورينو الذي 
ال��ذي قدمه  امل�شتوى  بعيدا عن  يبدو من جهته 

امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي و���ش��م��ح ل��ه ب��امل�����ش��ارك��ة يف ال���دوري 
الوروب��ي اذ مني بهزميتني مقابل تعادل يف مبارياته 

الثالث، وهو �شيخو�س اختبارا �شعبا الربعاء يف �شيافة 
كالياري.

وعلى ملعب �شان باولو ، �شيكون نابويل مطالبا 
بالفوز على �شيفه بالريمو وال �شي�شع 

م�����درب�����ه ال�����ش����ب����اين راف����اي����ل 
حرج  و����ش���ع  يف  ب��ي��ن��ي��ت��ي��ز 

ان مني  ب��ع��د  خ�����ش��و���ش��ا 
اودينيزي  ام����ام  الح����د 
بهزميته  )�شفر-1( 

الثانية على التوايل.
بينيتيز،  ف���ري���ق  وك�����ان 

ف����وز مقنع  ال����ق����ادم م���ن 
الت�شيكي  براغ  �شبارتا  على 

الدوري  م�شابقة  يف   )1-3(
الوروبي التي انتقل اليها بعد 

الفا�شل  ال����دور  م��ن  خ��روج��ه 
لدوري ابطال اوروبا على يد 

ال�شباين،  بلباو  اتلتيك 
املرحلة  يف  ���ش��ق��ط 

على  الثانية 
امام  ار���ش��ه 
ك������ي������ي������ف������و 

)�شفر-1( بعد 
مو�شمه  اف���ت���ت���ح  ان 

بفوز خارج القواعد على جنوى )1-2(.
اودينيزي  و�شيفه  لت�شيو  بني  املرحلة  لقمة  م�شرحا  اخلمي�س  ي��وم  الومل��ب��ي  امللعب  و�شيكون 
حيث �شي�شعى الول اىل تعوي�س الهزمية الثانية التي مني بها الحد على يد م�شيفه جنوى 
بهدف �شجله الت�شيلي ماوري�شيو بينيا يف الوقت القاتل من املباراة )87(، فيما يتمنى الثاين 
العودة بنقطته التا�شعة للبقاء بني اندية الطليعة. وعلى ملعب �شان �شريو ، ياأمل انرت ميالن 
العودة اىل �شكة النت�شارات على ح�شاب �شيفه كالياري، وذلك بعد ان اكتفى الحد بالتعادل مع 
1-1 يف مباراة كانت بعيدة كل البعد عن ما قدمه يف املرحلة الثانية امام �شا�شوولو  بالريمو 
وفيورنتينا  كييفو،  مع  ال�شابع  �شمبدوريا  الرب��ع��اء  يلعب  اخريني،  مباراتني  ويف  )7-�شفر(. 

العا�شر مع �شا�شوولو.

ميلن ي�سعى للتعوي�ش 

�ختبار �سهل ليوفنتو�س و�سعب لروما يف �لكالت�سيو

ي�شعى بر�شلونة اىل موا�شلة عرو�شه القوية هذا املو�شم 
وحتقيق فوزه اخلام�س على التوايل عندما يحل �شيفا 
ال�شباين  ال��دوري  من  اخلام�شة  املرحلة  يف  ملقة  على 
ل��ك��رة ال���ق���دم، ف��ي��م��ا ي��ب��ح��ث غ��رمي��ه ري����ال م���دري���د عن 
واتلتيكو  الت�شي  �شيفه  ح�شاب  على  ا�شتفاقته  موا�شلة 
مدريد حامل اللقب عن التعوي�س امام م�شيفه املرييا. 
ثقيال  �شيفا  بر�شلونة  يحل   ، رو�شاليدا  ل  ملعب  على 
جدا على ملقة غدا الربعاء يف مباراة يبحث من خاللها 
اجلديد  م��درب��ه  م��ع  املميزة  بعرو�شه  ال���ش��ت��م��رار  على 
ال��ذي ق��اده حتى الن اىل الفوز بجميع  لوي�س انريكي 
وواح���دة يف  ال���دوري  ارب��ع��ة منها يف  مبارياته اخلم�س، 
م�شابقة دوري ابطال اوروبا على ح�شاب ابويل نيقو�شيا 

القرب�شي )1-�شفر(.
على  يعتمد  ل  ان��ه  الن  حتى  بر�شلونة  اداء  يف  وامللفت 
تاألقه الهجومي الذي جت�شد بدك �شباك ليفانتي خارج 
الكاتالوين  النادي  متيز  بل  نظيفة،  بخما�شية  قواعده 

ب��دف��اع��ه ال�����ش��ل��ب ال�����ذي مل ي��ت��ل��ق اي ه����دف يف 
املباريات اخلم�س التي خا�شها حتى الن.

�شيخو�س  ال�����ذي  ب���الوغ���ران���ا  وي��ت�����ش��در 
ال�شبت اختبارا �شعبا لكن يف متناوله امام 

العا�شمة  اىل  ال�شفر  قبل  غرناطة  �شيفه 
الفرن�شية الثالثاء املقبل ملواجهة باري�س �شان 

اب��ط��ال اوروب���ا، الرتتيب  ج��رم��ان يف دوري 
جنميه  تاألقه  بف�شل  نقطة   12 بر�شيد 
ليونيل  والرج��ن��ت��ي��ن��ي  نيمار  ال��ربازي��ل��ي 
مي�شي اللذين �شجال م�شاركة بينهما 6 
11 لفريقهما خالل  ا�شل  اه��داف من 

املباريات الربع الوىل.
النجمني  ب��ه��ذي��ن  ان���ري���ك���ي  ا����ش���اد  وق����د 

يف  ال�شباك  اىل  طريقهما  وج��دا  اللذين 
جزاء  رك��ل��ة  �شهدت  ال��ت��ي  ليفانتي  م��ب��اراة 
الرجنتيني  ال��ن��ج��م  ل��ك��ن  ملي�شي  ���ش��ائ��ع��ة 

ع��و���س ب��ه��دف رائ���ع ق��ب��ل 18 دق��ي��ق��ة على 
لنيمار  حا�شمتني  كرتني  مت��ري��ره  اىل  ا�شافة  النهاية 
و�شاندرو، رافعا ر�شيده اىل 6 متريرات حا�شمة يف اربع 

مباريات.
 عندما نقول ليو مي�شي فنحن نتحدث عن لعب مميز 
وفريد من نوعه ، هذا ما قاله انريكي، م�شيفا زمالوؤه 
ل  فهو  بحوزته  الكرة  تكون  عندما  انه  متاما  يدركون 
يكتفي بالتفوق على الالعبني املناف�شني بل بامكانه ان 

ميرر لهم )لزمالئه( كرات حا�شمة بطريقة مذهلة .
ليفانتي  م��ب��اراة  يف  ال��وح��ي��دة  ال�شلبية  النقطة  وك��ان��ت 
الهدف  �شاحب  نيمار،  ا�شابة  هي  لرب�شلونة  بالن�شبة 
الول، يف بداية ال�شوط الثاين يف كاحله ما دفع بانريكي 
اىل ا�شتبداله ب�شاندرو رغم ان الالعب الربازيلي كان 

م�شرا على موا�شلة اللعب.
وحتدث املدرب ال�شاب عن هذه امل�شاألة موؤكدا انه حذر 
كثريا يف ما يخ�س مهاجم �شانتو�س ال�شابق لن الخري 
عانى منذ انتقاله اىل بر�شلونة من ا�شابات متعددة يف 
من  حرمه  ما  الي�شر  كاحله  يف  التواء  اخرها  كاحليه، 
امل�شاركة يف املباراة الفتتاحية امام الت�شي ال�شهر املا�شي. 
وامل انريكي ان يكون نيمار جاهزا ملباراة الربعاء �شد 
ملقة الذي حقق فوزا واحدا مقابل تعادلني وهزمية يف 
بداية املو�شم والذي خ�شر مواجهاته ال12 الخرية مع 
النادي الكاتالوين يف الدوري منذ اواخر 2008، علما 
بان انت�شاره الخري على مناف�شه يعود اىل الثالث من 

كانون الول-دي�شمرب 2003 )1-5(.
، ياأمل ريال ان يوا�شل  وعلى ملعب �شانتياغو برنابيو 
بر�شلونة  خ�شمه  من  قريبا  البقاء  اجل  من  ا�شتفاقته 

الذي يتقدم عليه بفارق 6 نقاط، وذلك عندما يخو�س 
اختبارا �شهال على ار�شه يف مواجهة الت�شي.

وي��دخ��ل ف��ري��ق امل���درب الي��ط��ايل ك��ارل��و ان�شيلوتي اىل 
هذه املباراة مبعنويات مرتفعة جدا بعدما و�شع خلفه 
 )4-2( �شو�شييداد  ري���ال  ام���ام  املتتاليتني  هزميتيه 
داره( من خالل  اتلتيكو )1-2 يف عقر  اللدود  وج��اره 
حتقيق فوزين كا�شحني على بازل ال�شوي�شري )1-5( 
يف دوري ابطال اوروبا وديبورتيفو ل كورونيا )8-2( يف 
املرحلة ال�شابقة من الدوري التي تاألق فيها الربتغايل 
الثالثة  ال��ث��الث��ي��ة  ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه  رون����ال����دو  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و 

والع�شرين له بقمي�س النادي امللكي.
كما كانت مباراة ريازور مميزة لالعب اخر هو املك�شيكي 
مان�ش�شرت  م���ن  ري����ال  اىل  امل���ع���ار  ه��رن��ان��دي��ز،  خ��اف��ي��ري 
يونايتد النكليزي، اذ افتتح �شجله التهديفي مع فريقه 
الفارق  تقلي�س  م��ن  ري��ال  و�شيتمكن  بثنائية  اجل��دي��د 
نقاط  ث��الث  اىل  بر�شلونة  غ��رمي��ه  ع��ن  يف�شله  ال���ذي 
الت�شي، متمنيا  ف��وزه على  ح��ال  موقتا يف 
اجل  م��ن  ملقة  م��ن  م�شتبعدة  خدمة 

ت�شييق اخلناق على غرميه.

بر�سلونة ي�سعى ملو��سلة بد�يته �لقوية بلقاء ملقة

الوطني  منتخبنا  لع��ب��ة  جن��ح��ت 
لل�شطرجن حتت 8 �شنوات ولعبة 
رو�شة  لل�شطرجن  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
ال�شركال اأن تخطف الأنظار اإليها 
متتاليني  ف��وزي��ن  حققت  اأن  بعد 
العمرية  للفئات  العامل  يف بطولة 
املعار�س  مب���رك���ز  ح��ال��ي��ا  امل��ق��ام��ة 
بجنوب  ديربن  مدينة  يف  ال��دويل 
اأف���ري���ق���ي���ا مب�����ش��ارك��ة األ�����ف لعب 
ولع��ب��ة م��ن 95 دول��ة منهم 28 
لعبا ولعبة من الإم��ارات وفازت 
رو�شة ال�شركال يف اجلولة الثالثة 
من  ب��ري  دي  األ���ت  مناف�شتها  على 
ل��رتف��ع ر�شيدها  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
نقاط  يف  وت��ت�����ش��اوى  نقطتني  اإىل 

املركز الرابع للبطولة.
ك��م��ا جن���ح لع����ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا غيث 
العني  ن��������ادي  لع�������ب  ال���ن���ع���ي���م���ي 

للثقافة وال�شطرجن يف الفوز على 
جنوب  وي��ربم��ن  جيم�س  مناف�شه 
ر�شيده  النعيمي  لريفع  اأفريقيا 
نقاط  يف  وي��ت�����ش��اوى  نقطتني  اإىل 
ب��ط��ول��ة العامل  ال�����ش��اب��ع يف  امل��رك��ز 

حتت 8 �شنوات للذكور.
ومت��ك��ن ع��دد م��ن لع��ب��ي ولعبات 
الإمارات من حتقيق نقطة ون�شف 
مايد  ال����ع����ني  لع������ب  ي���ت���ق���دم���ه���م 
الرا�شدي يف فئة 16 �شنة بعد فوزه 
اإي�شوب  اأفريقيا  على لعب جنوب 
ولعبا نادي الفجرية خليفة خالد 
�شقر وعامر ال�شدراين يف فئتي 8 
و 10 �شنوات بعد تعادل خليفة مع 
اأفريقيا  جويال كري�س من جنوب 
وت���ع���ادل ع��ام��ر م���ع األ���ي���م���زان من 
العني عبداهلل  كازاخ�شتان ولعب 
���ش��ن��وات بعد   10 ال��ن��ي��ادي يف فئة 

ف�����وزه ع��ل��ى ج���و����ش���وا م���ن جنوب 
اأفريقيا ولعبة دبي �شيماء نعمان 
مع  تعادلها  بعد  �شنة   14 فئة  يف 

لعبة رومانيا اإمييليا فلورنتينا.
العرب  بطلة  لعبتنا  تتمكن  ومل 
اآم����ن����ة ن���ع���م���ان م����ن امل�������ش���ارك���ة يف 
امل����ون����دي����ال ب�����ش��ب��ب الخ����ت����ب����ارات 
ال��درا���ش��ي��ة وي���ت���وىل رئ��ا���ش��ة بعثة 
املهند�س  البطولة  اإىل  الإم�����ارات 
من�شور  وم���ع���ه  ال���ط���اه���ر  ط������ارق 
ال���ت���م���ي���م���ي م����ن ن�������ادي اأب���وظ���ب���ي 
و���ش��ع��ي��د ي���و����ش���ف م����ن ن������ادي دبي 
والإدارية  الرئي�س  لرئي�س  نائبني 
حميي  وابت�شام  احل��م��ادي  فاطمة 
الدين واملدربون اإيلمر جمراموف 
وبوجدان جاربيا وتادي �شاكل�شيك 
وم��ي�����ش��ا ه��ري��ن��ي��ك وحم��م��د ه�شام 

الأرغا وكمال النجيلي.

نتائج متفاوتة للعبي �لإمار�ت يف مونديال 
�سطرجن �لنا�سئني بجنوب �أفريقيا 

الربع  البطولت  لقبا يف   14 ن��ادال احلا�شل على  رفائيل  ال�شباين  التن�س  ان�شحب جنم 
وقال  �شحية  ل�شباب  للتن�س  املمتاز  ال��دويل  للدوري  الوىل  الن�شخة  من  الكربى 
القائمون على البطولة اجلديدة عرب موقع تويرت للتوا�شل الجتماعي على 
التن�س  دوري  ي�شارك يف  لن  ن��ادال  رفائيل  ان  الع��الن عن  يوؤ�شفنا  النرتنت 
املمتاز ل�شباب �شحية.. مع متنياتنا بال�شفاء العاجل وكان نادال )28 عاما( 
ان�شحب من بطولة الوليات املتحدة املفتوحة اخر البطولت الربع الكربى 
خالل  لها  تعر�س  املع�شم  يف  ا�شابة  م��ن  تعافيه  اكتمال  لعدم  احل��ايل  للعام 

التدريبات.
املعتزل بيت �شامربا�س  ن��ادال اىل جانب المريكي  املقرر ان ي�شارك  وكان من 
الذي ح�شد 14 لقبا يف البطولت الكربى يف اجلولة الهندية من البطولة 
التي �شيناف�س فيها اربعة فرق خالل الفرتة ما بني 28 نوفمرب ت�شرين 
البطولة  اقامة مباريات  املقرر  الثاين و12 دي�شمرب كانون الول ومن 
الهند  هي  دول  ارب��ع  يف  دولر  مليون   29.7 جوائزها  جمموع  البالغ 

والفلبني و�شنغافورة ودولة المارات العربية املتحدة.
م���ن ج��ه��ة اخ����رى اك���د امل�����ش��ن��ف الول ع��امل��ي��ا ال�����ش��رب��ي نوفاك 
دي��وك��وف��ي��ت�����س م�����ش��ارك��ت��ه يف 
جانب  اىل  ال����ب����ط����ول����ة 
عامليا  الوىل  امل�����ش��ن��ف��ة 
�شريينا  الم����ري����ك����ي����ة 
ول����ي����ام����ز وال����ربي����ط����اين 
والفرن�شي  م����وراي  ان����دي 
والرو�شية  ت�����ش��وجن��ا  وي��ل��ف��ري��د  ج���و 
ايفانوفيت�س  انا  وال�شربية  �شارابوفا  ماريا 
وت�شمل  وزن���ي���اك���ي  ك����ارول����ني  وال���دمن���رك���ي���ة 
وزوجي  وال�شيدات  الرجال  ف��ردي  املناف�شات 
الرجال والزوجي املختلط وفردي العظماء 

للرجال.

ناد�ل ين�سحب من دوري �لتن�س �جلديد

ايفان  وال��ك��روات��ي  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  بر�شلونة  لع��ب��ا  تعر�س 
انهما  ام�س  بر�شلونة  وق��ال  خفيفتني  ل�شابتني  راكيتيت�س 
القطالوين  للنادي  املقبلة  املباراة  عن  ذلك  ج��راء  يغيبا  رمبا 
يف دوري الدرجة الوىل ال�شباين لكرة القدم امام ملقة يوم 

الربعاء املقبل.
وا�شيب املهاجم نيمار يف الكاحل وخرج بعد وقت ق�شري من 
بداية ال�شوط الثاين خالل مباراة فريقه املحلية ام�س الحد 
حني  يف  ليفانتي  على  5-�شفر  الكبري  ب��ف��وزه  انتهت  وال��ت��ي 
ويتلقي  القدم.  راكيتيت�س من كدمة يف  الو�شط  يعاين لعب 

الالعبان العالج يف الوقت الراهن.
تعايف  ان  النرتنت  الر�شمي على  بر�شلونة عرب موقعه  وقال 
ال��الع��ب��ني ���ش��ي��ت��ح��دد م��ن خ���الل ق��درت��ه��م��ا ع��ل��ى ال���ع���ودة اىل 
على  ح�شل  ال��ذي  الوحيد  الفريق  هو  وبر�شلونة  التدريبات 
ال��دوري املحلي  النقاط كاملة من مبارياته الربع الأوىل يف 
هذا املو�شم وهو ينفرد ب�شدارة قائمة فرق البطولة الع�شرين 
وبعد  حاليا  مالحقيه  اق��رب  ا�شبيلية  على  بنقطتني  متفوقا 
ار�شه مع  �شيلتقي بر�شلونة على  مواجهة ملقة يوم الربعاء 
جريمان  �شان  باري�س  يواجه  ان  قبل  املقبل  ال�شبت  غرناطة 
ايلول  �شبتمرب   30 يف  اوروب���ا  اب��ط��ال  دوري  يف  فرن�شا  بطل 

اجلاري.

نيمار ور�كيتيت�س قد 
يغيبا �أمام ملقة 



    

يحطم جمجمة طفل دون 
�سبب

التوا�شل  م��واق��ع  ع��رب  ع��ارم��اً  غ�شباً  ي��وت��ي��وب  ع��ل��ى  من�شور  ف��ي��دي��و  اأث����ار 
الإجتماعي، ويظهر رجاًل يعتدي بوح�شية على طفل يف اخلام�شة من 

عمره كان يلعب مع اأ�شدقائه يف حديقة عامة.
اأظهرت كامريات املراقبة رجاًل كان يجل�س بهدوء يف حديقة عامة ثم 
يف  يكن  مل  لكن  منه  مقربة  على  ك��ان  طفل  نحو  متوجهاً  فجاأة  نه�س 
يف  به  يلوح  ثم  قدميه  من  بعنف  �شيحمله  باأنه  احلديقة  زوار  ح�شبان 

الهواء وي�شقطه اأر�شاً ب�شكل وح�شي جداً حمدثاً له اإ�شابات بليغة.
اأما الالفت يف الفيديو فهو ردة فعل املعتدي، اإذ مل يفر هارباً خوفاً من 
بع�س  ه��رع  فيما  يكن،  �شيئاً مل  وك��اأن  بروية  ان�شرف  بل  ب��ه،  الإم�شاك 
تفا�شيل  متابعة  اآخ��رون  ف�شل  بينما  امل�شاب  الطفل  لإنقاذ  املتنزهني 

الواقعة عن بعد. 
تاريخ  اإ�شافية حول  تفا�شيل  بالفيديو  املرفقة  املعلومات  ومل يذكر يف 
كان  فيما  عليه،  واملعتدي  الطفل  ه��ذا  اأو م�شري  احل��ادث��ة  ه��ذه  وزم��ان 

التعليق على هذا التقرير بلغة �شينية اأو كورية. 

ر�هبان يتعاطيان �ملخدر�ت
بوذيني  راهبني  على  الثنني،  ام�س  القب�س،  الكمبودية  ال�شرطة  األقت 
لتدخني  اأن��ب��وب  على  وع���رثت  ب��ه  يعي�شان  ب��وذي��ا  معبدا  داه��م��ت  بعدما 

خمدر امليثامفيتامني وم�شبوطات اأخرى. 
امل�شوؤول  �شورت،  كييف  و�شرح  الرهبنة.  من  الراهبني  جتريد  مت  وقد 
يف �شرطة مدينة �شيم ريب، اأن اأحد الراهبني، الذين يعمالن يف معبد 
كبري  مع  دائما  جلداله  نظرا  لفرتة  ال�شبهات  حوله  دارت  )ب��اج��ودا(، 

الرهبان وعدم التزامه بالتعاليم البوذية . 
وقال امل�شوؤول: عندما دخلنا غرفته، عرثنا على م�شروبات كحولية واأنبوب 
لتدخني امليثامفيتامني ، م�شيفا اأنه جرى اكت�شاف وجود امراأتني اأي�شا 

يف الغرفة واأن اأحد الراهبني ثبت وجود اآثار للميثامفيتامني يف دمه. 
ومن ثم وجهت �شد هذا الراهب تهمة تعاطي املخدرات. 

اتهم  غرفته،  مداهمة  ج��رت  ال��ذي  ال��راه��ب،  اأن  �شحيف  تقرير  واأف���اد 
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�لأمري هاري يعود 
لكري�سيد�

�شتار  دي�����ل�����ي  ����ش���ح���ي���ف���ة  اأك����������دت 
عاد  ه��اري  الأم��ري  اأن  الربيطانية 
الراق�شة  ل�شديقته  اأخ���رى  م��رة 
انف�شال  ب��ع��د  ب��ون��ا���س  ك��ري�����ش��ي��دا 
اأحاطت  اأ���ش��ه��ر،   5 م��ن  اأك����رث  دام 
ال�شائعات  من  العديد  خاللها  به 

حول مغامراتها العاطفية. 
وقالت ال�شحيفة اإن الأمري هاري 
احل�شناء  و�شديقته  ع��ام��ا-   -30
�شوهدا  ع���ام���ا-   -25 ك��ري�����ش��ي��دا 
م��ع��اً م���رة اأخ������رى، ل��ل��م��رة الأوىل 
املا�شي،  اأب��ري��ل  يف  النف�شال  منذ 
�شري  ل��ق��اء  يف  �شبطهما  مت  حيث 
اأواخ��������ر الأ����ش���ب���وع  ب��ال�����ش��ي��ن��م��ا يف 
املا�شي.  ويقول بني جونور ، كاتب 
ال�����ش��رية ال��ذات��ي��ة ل��الأم��ري ه���اري، 
كبرية  مكانة  احتلت  كري�شيدا  اإن 
ل��دى ه���اري ، يف ح��ني مل ت�شتطع 
امللكي،  بو�شعه  اله��ت��م��ام  ب��ون��ا���س 
اإل اأنها اأحبته لأنه دائماً ما ير�شم 
البت�شامة على �شفتيها. وقد باتت 
الآن على قناعة باأن م�شتقباًل من 

ال�شعادة يف انتظارهما معاً .

ينتحل �سفة �سابط لـ 25 عامًا
األقت ال�شرطة يف وا�شنطن القب�س على م�شن ادعى على 
مدى 25 عاماً باأنه �شابط �شرطة متقاعد، واأقنع جريانه 
واأ�شدقاءه وحتى الغرباء بذلك من خالل حماولة حل 

اخلالفات التي تن�شاأ بينهم.
وذكرت �شحيفة نيويورك دايلي نيوز الأمريكية اأن جيم 
بايلي )69 عاماً( اعتاد على التفاخر باأنه �شابط �شابق يف 
ال�شرطة، رغم اأنه طرد من كلية ال�شرطة بعد 3 اأ�شابيع 
فقط من التحاقه بها، وعمل فيما بعد يف مكتب لدفن 
املوتى. وعلى مدى ربع قرن، ا�شتطاع بايلي اإقناع اجلميع 
ال�شرطة،  اأب��ط��ال  الأي���ام بطاًل من  ي��وم من  ك��ان يف  باأنه 
اإىل اأن جاء اليوم الذي حاول فيه التدخل يف �شجار بني 
اأن  واإخبارهم  بال�شرطة  الت�شال  زوج��ني، وطلب منهما 
اأحد ال�شباط بحاجة اإىل م�شاعدة ليح�شروا على الفور. 
يجدوا  مل  امل��ك��ان،  اإىل  ال�شرطة  �شباط  و���ش��ل  وع��ن��دم��ا 
اإىل فتح حتقيق  واق��ع يف ورط��ة، مما دفعهم  اأي �شرطي 
و�شيارته  كما ُعرث يف منزله  بايلي،  ادع��اءات  زيف  ك�شف 
يف  ا�شتخدمها  التي  والأو�شمة  املالب�س  من  العديد  على 
حمامي  ونفى  �شرطي.  باأنه  والتظاهر  الآخ��ري��ن  خ��داع 
الدفاع عن بايلي التهم املوجهة اإليه، واأكد اأن موكله كان 
يت�شرف عن ح�شن نية مل�شاعدة الآخرين، ومل يدع يوماً 
كان  اأن��ه  الرغم من  على  ال�شرطة،  �شابق يف  �شابط  اأنها 

يرتدي قمي�س ال�شرطة عندما األقي القب�س عليه.

تقر�أ �لن�سرة �جلوية يف 33 �ساعة
تي  قناة  مذيعة  قدمتها  التي  اجلوية  الن�شرة  ا�شتغرقت 
يف – 2 التلفزيونية الرويجية اآيل كاري كينغيدال 33 
بذلك  اجل��وي��ة  الأن��ب��اء  ن�شرة  مقدمة  وحطمت  ���ش��اع��ة. 

رقمها القيا�شي الذي بلغ يف وقت �شابق 24 �شاعة.
وقالت كينغيدال قبل انطالق هذا املاراثون التلفزيوين: 
الأر�شاد اجلوية لأن تقدمي  �شيتحقق حلم كل خبري يف 
الن�شرة اجلوية يف التلفزيون ل ي�شتغرق عادة اإل دقيقتني 
من  اجلوية  ن�شرتها  تقدم  كانت  الرويجية  اأن  يذكر   .
دوم  �شاحة  يف  ن�شبت  خا�شة  زج��اج��ي��ة  مق�شورة  داخ���ل 
كريكي بال�شن يف و�شط اأو�شلو. ومتتعت بفر�شة للراحة 
اأعلنت  امل���اراث���ون  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د  ���ش��اع��ة.  ك��ل  انق�شاء  بعد 

املذيعة اأنها تعبت وتريد �شرب قدح من البرية الباردة.

عقد زو�ج نابليون بـ 437 �ألف يورو
 437 مببلغ  وج��وزف��ني  بونابرت  نابليون  زواج  عقد  بيع 
ي��ورو يف م��زاد عر�شت فيه خمطوطات تعود  األفا و500 
ما  بح�شب  باري�س،  �شواحي  اإح��دى  يف  احلقبة  تلك  اإىل 

اأعلنت دار اأو�شنا.
وهي  ج��وزف��ني،  ن�شخة  كانت  العقد  م��ن  الن�شخة  وه��ذه 
ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ث��ام��ن م��ن م��ار���س )اآذار( م��ن العام  وق��ع��ت 
1797، وكان �شعرها املقدر بني 80 األف يورو و100 األف. 

وقد ا�شرتاها متحف الآداب واملخطوطات يف باري�س.
وجرى حفل زفاف نابليون يف التا�شع من مار�س )اآذار(، 
و�شجل العقد يف باري�س يف الثامن ع�شر من مار�س )اآذار( 
العام  اإمرباطوراً يف  اأن ين�شب نف�شه  1796، وذلك قبل 

.1804

يدفع 30 مليون يورو للقاء عائلته
اأفادت �شحيفة زود دويت�شه زيتوجن الأملانية، اأن الأملاين اأويل هوني�س الرئي�س ال�شابق لنادي بايرن ميونيخ والذي 
عوقب بال�شجن لثالثة اأعوام ون�شف العام ب�شبب التهرب ال�شريبي، دفع 30 مليون يورو اإىل وزارة املالية يف بالده 

ت�شديدا للدين ال�شريبي امل�شتحق عليه الناجت من الأرباح غري املعلنة التي حققها يف وقت �شابق. 
اخل��روج من  يتمكن هوني�س من  اأ�شا�شيا حتى  �شرطا  كان  ال�شريبي  الدين  �شداد  فاإن  الأملانية،  لل�شحيفة  وطبقا 

ال�شجن لأول مرة منذ ثالثة اأ�شهر ون�شف ال�شهر بعد �شدور قرار احلب�س. 
وخرج هوني�س من حمب�شه يف �شجن لندي�شبريج اآم ليت�س لق�شاء ب�شع �شاعات بني اأفراد عائلته. 

يذكر اأن هوني�س الذي يتمتع ب�شخ�شية مميزة كمدير يف املجال الريا�شي حكم عليه بال�شجن لثالثة �شنوات ون�شف 
ال�شنة يف 13 مار�س املا�شي ب�شبب التهرب ال�شريبي عندما كان ل يزال رئي�شا لنادي بايرن ميونيخ، اإل اأنه تخلى 

عن مهام من�شبه بعد يومني فقط من �شدور احلكم واأدخل ال�شجن يف الثاين من يونيو املن�شرم. 
وكان هوني�س الالعب الدويل ال�شابق ميثل اأيقونة نادي بايرن ميونيخ واملرجعية الأخالقية للكرة الأملانية ب�شكل 
عام حتي وقت احلكم عليه، قد اأخفى عن اأعني ال�شرائب مبلغ 28 مليون و500 األف يورو )36 مليون و500 األف 

دولر( يف اأحد احل�شابات البنكية يف �شوي�شرا. 
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فتى ي�سنق نف�سه باخلطاأ 
عندما  بحياته  اأودى  موؤ�شف  حل���ادث  بريطاين  م��راه��ق  تعر�س 
وت�شابكت  منزله،  من  القريبة  الأ�شجار  اإح��دى  على  يتاأرجح  كان 
وحتب�س  عنقه  ح��ول  لتلتف  الأرج��وح��ة  بحبال  املدر�شية  حقيبته 

اأنفا�شه وميوت م�شنوقاً على فرع ال�شجرة.
عن  تغيب  ع��ام��اً(   15( ج��ون��ز  جيم�س  اأن  ال�شرطة  تقرير  وذك���ر 
اأح��د جيوبه  داخ��ل  يوم احلادثة، وعرث على مالحظة  املدر�شة يف 
توحي باأنه كان يعاين من الكتئاب، اإل اأن من امل�شتبعد اأن يكون 

اأقدم على النتحار وفقاً للطريقة التي �شنق بها.
نف�شية  اأي��ة م�شاكل  اأن��ه مل يكن يعاين من  واأك��دت عائلة جيم�س 
غرين  ه��ارب��ر  مدر�شة  يف  مثالياً  طالباً  وك���ان  لالنتحار،  تدفعه 
الدرا�شية،  امل��واد  العديد من  وتفوق يف  بولتون،  الثانوية مبدينة 
والغو�س،  وال�شباحة  كال�شطرجن  ه��واي��ات  يف  م��ه��ارة  اأظ��ه��ر  كما 
بالإ�شافة اإىل اإتقانه للغة اليابانية بح�شب ما ذكرت �شحيفة دايلي 

ميل الربيطانية.
درا�شي  يوم  اأول  املا�شي يف  )ني�شان(  اأبريل   28 وقعت يف  احلادثة 
اإىل  متوجهاً  كاملعتاد  وغ���ادر  الف�شح،  عيد  عطلة  بعد  جليم�س 
اأن��ه تغيب عن  ت��درك وال��دت��ه وي��ن��دي )43 ع��ام��اً(  مدر�شته، ومل 

املدر�شة يف ذلك اليوم، اإل عندما تاأخر عن العودة اإىل املنزل.
اأحد  منزل  اإىل  ال��ع��ودة  ع��رج يف طريق  ابنها  اأن  ويندي  واعتقدت 
عنه،  بحثاً  للخروج  ب��اري  وزوج��ه��ا  هي  ت�شتعد  وكانت  اأ�شدقائه، 
عندما طرق �شرطي باب املنزل ليخربهما اأن اأحد املارة عرث على 

جثة جيم�س متدلية من �شجرة عندما كان ينزه كلبه.

�سافر 12 مرة يف 5 �أيام للفوز بالبطاقة �لذهبية
 ق�شد اأدام راولن 12 وجهة خمتلفة خالل 5 اأيام فقط، ليتمكن 
يف  امل��ي��زات  م��ن  ال��ع��دي��د  متنحه  ذهبية  �شفر  ببطاقة  الظفر  م��ن 

رحالته املقبلة.
وقطع اأدام راولند )30 عاماً( الذي يعمل يف الت�شويق الإلكرتوين 
م�شافة 29739 كيلومرتاً خالل رحلته التي ا�شتمرت 120 �شاعة 
متوا�شلة، زار فيها كل من لندن ونيويورك وهونولولو، والعديد 
�شحيفة  اأوردت  ما  بح�شب  الأمريكية  الأرا���ش��ي  داخ��ل  امل��دن  من 

دايلي ميل الربيطانية.
ون�شر اآدم على مدونته يف الإنرتنت تفا�شيل الرحلة قام بها على 
طريق الفوز بالبطاقة الذهبية، وبنّي امل�شافة التي قطعها يف كل 

رحلة واملطار الذي اأقلع منه والوجهة التي حط رحاله فيها.
اجلوية  اخل��ط��وط  م��ن  اآدم  ب��ه  حظي  ال���ذي  ال�شتقبال  يكن  ومل 
املبنى  يف  احل��م��راء  ال�شجادة  له  فر�شت  حيث  ع��ادي��اً،  الربيطانية 
�شعى  التي  الذهبية  البطاقة  لت�شليمه  لندن  يف  هيرثو  مبطار   5

اإليها.
وع��ل��ق م��دي��ر ال��ن��ادي ال��ذه��ب��ي يف اخل��ط��وط اجل��وي��ة الربيطانية 
جيم�س هيلر بالقول: لقد كان اإجنازاً ل ي�شدق، ونحن �شعيدون 
اخلطوط  م��ن  على  لل�شفر  الذهبية  البطاقة  اآدم  ال�شيد  مبنح 
عمالئنا  كاأحد  به  للرتحيب  قدماً  ونتطلع  الربيطانية،  اجلوية 

املميزين يف رحلته القادمة .
ويتعني على امل�شافرين على من اخلطوط اجلوية الربيطانية، 
جمع 1500 نقطة للح�شول على مميزات البطاقة الذهبية، التي 
الت�شجيل  والأول��وي��ة يف  الأوىل،  الدرجة  ال�شفر يف �شالت  ت�شمل 
وال�شركات  ال��ف��ن��ادق  يف  واحل�شومات  ال��و���ش��ول،  اإج����راءات  واإمت���ام 
ال�شريكة مثل ماندارين واأورينتال ولنغهام وغريها من املميزات 

الأخرى.
اإيلي فانينغ خلل ح�سورها العر�ش الأول من فيلم The Boxtrolls يف ا�ستوديوهات يونيفر�سال �سيتي 

بكاليفورنيا. )رويرتز(

م�سابقة عاملية لتلوة 
�لقر�آن يف مو�سكو 

ما  اإىل  ينتمون  م��ق��رئ��ون  تناف�س 
م�شابقة  يف  ب��ل��دا   35 ع��ل��ى  ي��زي��د 
الكرمي  ال����ق����راآن  وت�����الوة  حل��ف��ظ 

بالعا�شمة الرو�شية مو�شكو.
اخلام�شة  الدولية  امل�شابة  اأقيمت 
قاعة  يف  ال�����ق�����راآن  ل����ت����الوة  ع�����ش��ر 
بالعا�شمة  ل���ل���ع���ار����س  ف�����ش��ي��ح��ة 

الرو�شية.
راوي  ال�شيخ  رو�شيا  مفتي  حت��دث 
املناف�شات  ب���دء  ق��ب��ل  ال��دي��ن  ع��ني 
واأ�شفه  اأمل���ه  ع��ن  ال�شحفيني  اإىل 
العامل  يف  ال��راه��ن��ة  الأح����داث  اإزاء 
الإ�شالمي وقال اإن م�شابقة القراآن 
الكرمي جزء من الدعوة اإىل احلب 

وال�شالم.
ن���زرع ح��ب القراآن  ن��ح��ن  واأ����ش���اف 
اأطفالنا  ون�شجع  النا�س  نفو�س  يف 
و�شبابنا على درا�شة القراآن الكرمي 

ومعاين القراآن الكرمي. 
�شا�شة  ال�����ق�����اع�����ة  يف  وو������ش�����ع�����ت 
ب��ث��ت عليها  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ع��ري�����ش��ة 
كل  اإليه  ينتمي  ال��ذي  للبلد  �شور 

مت�شابق.
وفاز املت�شابق عمر اأنواري نرباوي 
من ال�شعودية بجائزة اأف�شل تالوة 
من امل�شحف بينما فاز حممد بن 
الأوىل  باجلائزة  بروناي  من  علي 

يف احلفظ.
جمل�س  ���ش��ن��وي��ا  ينظنها  امل�����ش��اب��ق��ة 
وزارة  مب�شاندة  �شرويا  يف  الإف��ت��اء 
وحكومة  ال���رو����ش���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
جمل�س  ويقول  مو�شكو.  العا�شمة 
اأ�شبحت  امل�����ش��اب��ق��ة  اإن  الإف�����ت�����اء 
الأمم  منظمة  رع��اي��ة  حت��ت  تنظم 
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 

)يون�شكو( منذ عام 2010.

�سارة �لهاين تطلق �أغنية جديدة بعنو�ن »عا�سقي«
اأطلقت النجمة اللبنانية �شارة الهاين اأغنية جديدة بعنوان "عا�شقي"، كلمات ال�شاعر الدكتور 
مي�شال جحا، اأحلان جوزيف جحا اأما التوزيع فتّم يف تركيا مع املوّزع ا�شماعيل تون�س بالك، كما 

.MTV �والنتاج لل Audio Vision شّجل العمل يف ا�شتديوهات�
)عا�شقي( الأغنية التي بداأ بّثها عرب خمتلف الذاعات اللبنانية والعربية، اأرادت �شارة الهاين 
اأن تنتقل عربها اىل مرحلة فنية جديدة من حيث اللهجة، اللون والتوزيع فقّدمتها باأ�شلوب 

خا�س واح�شا�س مرهف.
اجلمهور  واىل  ع��ام،  ب�شكل  العربي  جمهورها  اىل  املذكور  الغنائي  عملها  �شارة  تهدي 

اخلليجي ب�شكل خا�س اآملة اأن حتقق )عا�شقي( اأق�شى النجاح.

اأفخر  يف  يعي�شوا  اأن  ع��ل��ى  دائ��م��اً  ال��ن��ا���س  ي��ح��ر���س 
الربوفي�شور  لكن  املمتلكات،  اأثمن  ويقتنون  املنازل 
اإذ  العك�س،  يفعل  اأن  قرر  ويل�شون  جيف  الأمريكي 
بتلك  ليوؤكد  قمامة،  �شندوق  يف  ي�شكن  اأن  اخ��ت��ار 
ال��ت��ج��رب��ة اإم��ك��ان��ي��ة احل�����ش��ول ع��ل��ى ال�����ش��ع��ادة باأقل 

الإمكانيات املمكنة واأب�شط الظروف.
ال��ربف��ي�����ش��ور يف ج��ام��ع��ة ه��و���ش��ت��ون تل�شتون  وجن���ح 
مفهوماً  ي��ط��ور  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة،  تك�شا�س  ولي���ة  يف 
اإىل  القمامة  ���ش��ن��دوق  بتحويل  للمعي�شة  ج��دي��داً 
م��ن��زل م��ت��ك��ام��ل الح��ت��ي��اج��ات وال��ع��ن��ا���ش��ر، وذلك 
اإع��ادة تهيئته وتعديله، و�شبط درج��ة حرارته  بعد 
اأن  بذلك  ولي�شتطيع   ، للمعي�شة  منا�شباً  لي�شبح 
يغري ال�شورة النمطية واملعتادة لدى الكثريين عن 
�شكل املنزل املعتاد، بح�شب ما ذكر موقع دايلي ميل 

الربيطاين.

حاوية  يف  العي�س  الأمريكي  الربوفي�شور  وا�شتطاع 
القمامة والتي ل تتعدى م�شاحتها 36 قدم مربع، 
لأكرث من 7 �شهور متتالية، م�شرياً بذلك اإىل رغبته 
يف اإكمال عام كامل يف ذلك املنزل وحماولة متديده 
تام مع  ب�شكل  تاأقلم  اأك��رث من ذلك يف حال  ليكون 
الأمريكي  ال��ربوف�����ش��ور  وي���روى  اجل��دي��د.   الو�شع 
اأن اجلزء الأكرث �شعوبة يف جتربته كان حماولته 
لتتنا�شب مع ف�شول  �شبط درجة ح��رارة احلاوية، 
ال�شنة املختلفة، اإذ متكن من ت�شنيع جهازاً للتحكم 
يف حرارة املكان لتتنا�شب مع املناخ اخلارجي، اإذ بلغت 
45 درجة مئوية،  درجة حرارة احلاوية يف ال�شيف 
مقابل 5 درجات مئوية حتت ال�شفر يف ال�شتاء، اإل 
اأن التحدي الأكرب بالن�شبة له حتى الآن هو التحكم 
يف الروائح املنبعثة من املرحا�س ودورة املياه، نظراً 

ل�شغر و�شيق املكان.

بروفي�سور يعي�س يف �سندوق قمامة �لر�ق�سة دينا 
تعلن �حلد�د

احلداد  دينا،  امل�شرية  الراق�شة  اأعلنت 
الذين  ال�شرطة  القتلى من  اأرواح  على 
يف  اخل��ارج��ي��ة،  وزارة  حم��ي��ط  يف  قتلو 
حادث اإرهابي اآثم، كما تقدمت بخال�س 

التعازي لذويهم ولل�شعب امل�شري.
وك���ت���ب���ت ال���راق�������ش���ة دي���ن���ا م����ن خالل 
ع����رب موقع  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا 
 ، ب���وك  الفي�س  ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 
ال�شرطة،  �شهداء  يف  هلل  البقاء  قائلة 
ل��ه ، وو���ش��ع��ت �شارة  الإره������اب ل دي���ن 

احلداد على �شفحتها.
ال�شنع  بدائية  نا�شفة  عبوة  اأن  يذكر 
اخلارجية  وزارة  من  بالقرب  انفجرت 
اثنني  ا�شت�شهاد  عنها  واأ�شفر  امل�شرية، 


