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الأ�سرتايل هورتون يحرز ذهبيته الثالثة والأرقام 
القيا�سية تتواىل يف مونديال ال�سباحة للنا�سئني بدبي 

عربي ودويل

الأطباء يف ابوظبي ينجحون يف اإنقاذ مري�ص 
يعاين من حالت اإغماء وتوقف القلب

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

اجلمهوري: العري�ص يقود 
تون�ص والنه�سة اإىل الهاوية

   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يبعثون برقيات 
تهنئة مللك ماليزيا مبنا�سبة العيد الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل جاللة املعت�شم باهلل حمب الدين توانكو 
���ش��اه ملك  ب���اديل  �شلطان  امل��رح��وم  اب��ن  ���ش��اه  احل���اج عبداحلليم معظم 
ماليزيا وذلك مبنا�شبة العيد الوطني لبالده. كما بعث �شاحب ال�شمو 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
املعت�شم  اإىل جاللة  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل برقية تهنئة مماثلة 
املرحوم  اب��ن  �شاه  معظم  عبداحلليم  احل��اج  توانكو  الدين  حمب  ب��اهلل 
�شلطان باديل �شاه ملك ماليزيا. وبعث الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
برقية تهنئة مماثلة اىل جاللة املعت�شم باهلل حمب الدين توانكو احلاج 

عبداحلليم معظم �شاه ابن املرحوم �شلطان باديل �شاه ملك ماليزيا.

�شمن توجيهات حممد بن را�شد 
زايد لالإ�سكان يعلن اأ�سماء 900 مواطن 

متهيدا لإ�سدار املوافقات النهائية لهم
•• دبي-وام:

�شمن توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بالنتهاء من 
ال�شيخ  برنامج  ي�شتمر  اجل��اري  العام  نهاية  قبل  طلب   5000 درا�شة 
زايد لالإ�شكان يف الإعالن عن املجموعات امل�شتحقة للم�شاعدات ال�شكنية 
.وتعد هذه هي املجموعة الثانية البالغ عددها 900 طلب ملواطنني من 

فئة املنح املالية املر�شحة للدرا�شة.                           )التفا�شيل �س(

املفت�شون الدوليون يعاينون امل�شابني بالهجوم الكيماوي يف امل�شت�شفيات )رويرتز(

الناتو يوؤكد ا�شتخدام قوات الأ�شد اأ�شلحة كيماوية 

�سوريا ت�ستعد لتلقي �سربات تبدو حتمية

حول هذه امل�شاألة.
وق���ال را���ش��م��و���ش��ن يف ب��ي��ان عقب 
اج����ت����م����اع ل�������ش���ف���راء احل����ل����ف ان 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��واف��رة الت��ي��ة من 
ع����دد ك��ب��ري م���ن امل�������ش���ادر ت�شري 
ه��و  ال���������ش����وري  ال���ن���ظ���ام  ان  اىل 
ا�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام  امل�����ش��وؤول ع��ن 

اجراء �شد �شوريا ردا على هجوم 
الكيماوية  بال�شلحة  به  م�شتبه 
بعد ي��وم م��ن ط��رح ف��ك��رة القيام 

ب�شربة ع�شكرية.
وق������ال ك����ام����ريون ع���ل���ى ح�����ش��اب��ه 
الر�شمي على تويرت بعد اجتماع 
لعلى هيئة اأمنية يف البالد وافق 

كيميائية يف هذه الهجمات التي 
وقعت بالقرب من دم�شق يف 21 

اغ�شط�س.
ويف ل��ن��دن ق����ال رئ��ي�����س ال�����وزراء 
ال���ري���ط���اين دي���ف���ي���د ك���ام���ريون 
القومي  الم��ن  جمل�س  ان  ام�س 
يف بريطانيا اأيد بالجماع اتخاذ 

•• عوا�صم-وكاالت:

ب���دت ���ش��وري��ا ام�����س يف م��واج��ه��ة 
و�شيكة  غربية  ع�شكرية  عملية 
م������ع ت�����������ش�����ارع ال������ش�����ت�����ع�����دادات 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة يف 
املنطقة وخارجها. وبينما تتواتر 
العملية خالل  ب��دء  ع��ن  الأن��ب��اء 
�شاعات اأو ب�شعة اأيام على اأق�شى 
تقدير ردا على ا�شتخدام ال�شالح 
ال���ك���ي���م���ي���اوي ب���غ���وط���ة دم�������ش���ق, 
ملجل�س  بطلب  بريطانيا  تقدمت 
ب�شوريا,  املدنيني  حلماية  الأم��ن 
يف ح���ني ح����ذرت اإي�����ران ورو���ش��ي��ا 
للتدخل  ك��ارث��ي��ة  ت��داع��ي��ات  م���ن 

الع�شكري املحتمل.
خالل  �شوري  اآلف  ع�شرة  وع��ر 
امل�شنع  م��ن��ف��ذ  م���ن  ���ش��اع��ة   24
احل����دودي, يف ح��ني ي��وج��د اآلف 
اآخرون يف معر اجلديدة. واأ�شار 
ب�شبب  دم�����ش��ق  ي�����ش��ود  ت��وت��ر  اإىل 
ع�شكرية  عملية  ع��ن  ي����رتدد  م��ا 

غربية و�شيكة.
وك���ان ن��ا���ش��ط��ون ق��ال��وا اإن ق��وات 
ب�شار  ال�����ش��وري  للرئي�س  موالية 
الأ����ش���د اأخ���ل���ت ب��ع�����س امل���واق���ع يف 
م�شاكن  وم��ن��ه��ا  دم�����ش��ق  حم��ي��ط 

م��ل��ي�����ش��ي��ا ال�����دف�����اع ال���وط���ن���ي يف 
عن  وحت��دث��وا  ال�����ش��ام,  مع�شمية 
اإع�����ادة ان��ت�����ش��ار ل��ل��ق��وات مب��واق��ع 
م���ه���م���ة ب���ي���ن���ه���ا م����ط����ار دم�������ش���ق 

الدويل.
واأع�����ل�����ن�����ت ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 
اأن  بو�شوح  وفرن�شا  وبريطانيا 
ال����ق����وات ال�������ش���وري���ة ا���ش��ت��خ��دم��ت 
الأرب��ع��اء  فجر  كيمياويا  �شالحا 
ردا,  ي�شتدعي  ذل��ك  واأن  املا�شي, 
دون اأن حتدد بعد موعدا للعملية 

الع�شكرية املحتملة.
وق���ال���ت م�������ش���ادر اأم���ريك���ي���ة, اإن 
�شوريا  �شد  املتوقعة  ال�����ش��رب��ات 

�شتبداأ م�شاء اليوم اخلمي�س.
وكانت حمطة )اإن بي �شي نيوز(

قالت اإن العملية �شت�شتغرق على 
الأرجح ثالثة اأيام. 

العام  المني  بروك�شل �شرح  ويف 
ان��در���س  الط��ا���ش��ي  �شمال  حللف 
اجتماع  ختام  يف  را�شمو�شن  ف��وغ 
خم�ش�س  احل��ل��ف  دول  ل�����ش��ف��راء 
ا���ش��ل��ح��ة  ا���ش��ت��خ��دام  ل�����ش��وري��ا ان 
ول  م��ق��ب��ول  غ��ري  ام���ر  كيميائية 
م�شيفا  رد,  ب���ال  مي���ر  ان  مي��ك��ن 
الذي ي�شم  الع�شكري  ان احللف 
م�شاوراته  �شيوا�شل  ع�شوا   28

جمل�س المن القومي بالجماع 
على ان ا�شتخدام اأ�شلحة كيماوية 
من جانب ال�شد غري مقبول وان 

العامل يجب األ يلزم ال�شمت.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال الم�����ني ال��ع��ام 
ل�����المم امل���ت���ح���دة ب�����ان ك����ي م���ون 
الربعاء ان مفت�شي المم املتحدة 
ال���ذي���ن ي��ح��ق��ق��ون ح����ول ه��ج��وم 
الكيميائية  بال�شلحة  مفرت�س 
يف �شوريا يف حاجة اىل اربعة ايام 

لالنتهاء من عملهم.
و���ش��رح ب��ان ك��ي م��ون يف موؤمتر 
ينهوا  دعوهم  له��اي  يف  �شحايف 
ع��م��ل��ه��م يف ارب���ع���ة اي�����ام, يف حني 
ان��ه  ن��اط��ق با�شمه لح��ق��ا  او���ش��ح 
اربعة  ي�شتغرق  عمل  عن  حت��دث 
اي����ام ع��ل��ى الر������س اع���ت���ب���ارا من 

بداية املهمة اي الثنني.
ورغم تعر�شهم اىل عيارات نارية 
مواقع  اح��د  اىل  املفت�شون  توجه 
الهجوم قرب دم�شق حيث قاموا 
بعملية جمع وافرة لالدلة وكان 
ال��ع��م��ل  ي���وا����ش���ل���وا  ان  ي��ف��رت���س 
الثالثاء لكنه ارجئ اىل الربعاء 
املعار�شة  م��ن  �شمانات  لن��ع��دام 
حول امنهم كما قالت دم�شق, يف 
حني نفى مقاتلو املعار�شة ذلك.

عراقيون يعاينون موقع انفجار قنبلة يف بغداد  )رويرتز(

•• بغداد-وكاالت:

56 ���ش��خ�����ش��ا ع���ل���ى الق����ل  ق���ت���ل 
اخرين   180 من  اك��ر  وا�شيب 
يف ح�����ش��ي��ل��ة ج����دي����دة ل��ه��ج��م��ات 
ب�شيارات مفخخة وعبوات نا�شفة 
اغلبها مناطق  ا�شتهدف  الربعاء 
ب��غ��داد,  ���ش��ي��ع��ي��ة يف  غ��ال��ب��ي��ة  ذات 
امنية  م�شادر  اف���ادت  م��ا  بح�شب 
�شابقة  ح�شيلة  وطبية..وا�شارت 
وا�شابة  �شخ�شا   49 مقتل  اىل 

اكر من 170 يف الهجمات.
واكرها  الهجمات  اغلب  ووقعت 
غالبية  ذات  م��ن��اط��ق  يف  دم���وي���ة 
�شيعية, يف وقت متقارب بالتزامن 

مع التوجه اىل العمل �شباحا.
�شمال  ال��ك��اظ��م��ي��ة  منطقة  ف��ف��ي 
عقيد  برتبة  �شابط  ق��ال  ب��غ��داد, 
ث��الث��ة  ان  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  يف 
ثمانية  وا�شيب  قتلوا  ا�شخا�س 
�شيارة  انفجار  بجروح يف  اخ��رون 

مفخخة يقودها انتحاري.
ا���ش��خ��ا���س  ث���الث���ة  ان  وا������ش�����اف 
اآخرين قتلوا وا�شيب 11 اخرون 
بجروح يف هجوم انتحاري ب�شيارة 
تفتي�س  نقطة  ا�شتهدف  مفخخة 
كلم   30( املحمودية  منطقة  يف 

جنوب بغداد(.

انفجار  يف  اأ�سخا�س   4 م�سرع 
اليمنية  رداع  مب��دي��ن��ة 

•• �صنعاء-وام:

م�شرعهم  ا�شخا�س  اأرب��ع��ة  لقي 
اإث�����ر ان��ف��ج��ار وق����ع ب��ال��ق��رب من 
�شوق �شعبي مبدينة رداع التابعة 
مل��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ي�����ش��اء ال��ي��م��ن��ي��ة . 
باملحافظة  اأم��ن��ي  م�����ش��در  ورج���ح 
اأن  اليمنية  الأنباء  وكالة  بح�شب 
ي��ك��ون الن��ف��ج��ار ن��اجت��ا ع��ن عبوة 
نا�شفة اأو حزام نا�شف كان يحمله 
اأن اأجهزة المن  القتلى. واأو�شح 
ت���ق���وم ب��ا���ش��ت��ك��م��ال ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ملعرفة مالب�شات احلادث �شيما يف 
رمبا  ال�شحايا  باأن  ال�شتباه  ظل 
الإره��اب��ي��ة  العنا�شر  م��ن  يكونوا 
تنفيذ  اىل  ط��ري��ق��ه��م  يف  وك���ان���وا 

عملية انتحارية. 

قافلة  ي��ه��اج��م  ان��ت��ح��اري 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف  ل��ل��ن��ات��و 

•• قندهار-ا.ف.ب:

ب�شيارة  ان��ت��ح��اري  اع��ت��داء  ا���ش��ف��ر 
حللف  قافلة  ا�شتهدف  مفخخة 
ج���ن���وب  الط����ل���������ش����ي يف  �����ش����م����ال 
اف���غ���ان�������ش���ت���ان ام���������س ع����ن م��ق��ت��ل 
على  الق��ل  على  مدنيني  خم�شة 

ما افاد م�شوؤولون حمليون.
15 �شخ�شا م��ن امل���ارة يف  وج��رح 
بالقرب  نفذ  ال��ذي  الهجوم  ه��ذا 
العام ل�شرطة ل�شكركاه  املقر  من 
عا�شمة ولية هلمند امل�شطربة.

املالكي يعلن حالة ال�شتنفار الق�شوى

بالعراق جديدة  هجمات  �سل�سلة  يف  قتيال   56

ج��ن��وب  ك��ل��م   25( امل����دائ����ن  ويف 
ب����غ����داد( ق���ت���ل ارب����ع����ة ا���ش��خ��ا���س 
وا���ش��ي��ب ث��الث��ة اخ����رون ب��ج��روح 
ا�شتهدف  نا�شفة  عبوة  انفجار  يف 
للم�شدر  وف��ق��ا  للجي�س,  دوري����ة 

نف�شه.
جنوب  دي���اىل  ج�شر  منطقة  ويف 
ب����غ����داد, ق���ت���ل ت�����ش��ع��ة ا���ش��خ��ا���س 
وا���ش��ي��ب 27 اخ���رون ب��ج��روح يف 
بوا�شطة  احدهما  نفذ  انفجارين 

�شيارة مفخخة.
اجل���دي���دة  ب����غ����داد  م��ن��ط��ق��ة  ويف 
ا�شخا�س  اربعة  بغداد, قتل  �شرق 
بجروح  ع�شرة  من  اكر  وا�شيب 

م��ف��خ��خ��ة  �����ش����ي����ارة  ان����ف����ج����ار  يف 
مل�����ش��در يف وزارة  م��رك��ون��ة, وف��ق��ا 

الداخلية.
ط��ب��ي��ة ح�شيلة  م�����ش��ادر  واك�����دت 

ال�شحايا.
ويف ه��ج��وم اخ����ر, ق����ال ع��ق��ي��د يف 
جمهولني  م�شلحني  ان  ال�شرطة 
رجل  هم  ا�شخا�س  خم�شة  قتلوا 
وزوج����ت����ه وث���الث���ة اط����ف����ال, من 
ع��ائ��ل��ة واح����دة داخ���ل منزلهم يف 
ناحية اللطيفية )40 كلم جنوب 

بغداد(.
م�شت�شفى  يف  طبي  م�شدر  واك��د 

اللطيفية مقتل العائلة.

اخرى  ادت هجمات متفرقة  كما 
ب�شيارات مفخخة يف  اغلبها  نفذ 
وال�شعب  وجميلة  ال�شدر  مدينة 
والبياع  وال�شيدية  ب��غ��داد,  �شرق 
واحل������ري������ة غ�������رب ب������غ������داد, اىل 
�شخ�شا  ع�شرين  من  اكر  مقتل 
بجروح,  اخرين  ع�شرات  وا�شابة 

وفقا مل�شادر امنية وطبية.
وت��ن��ف��ذ ق�����وات الم�����ن ال��ع��راق��ي��ة 
ايام عدة عمليات متالحقة  منذ 
حول بغداد بهدف ال�شيطرة على 

النفالت المني.
من جانبه اأعلن رئي�س احلكومة 
ال��ع��راق��ي��ة ن�����وري امل��ال��ك��ي ح��ال��ة 
ال���ش��ت��ن��ف��ار ال��ق�����ش��وى والن�����ذار 
مل���واج���ه���ة  ال�����ب�����الد  ال�������ش���دي���د يف 
اتخاذ  واأك��د   , الأمنية  التحديات 
الإجراءات الالزمة كافة حلماية 
ال���ع���راق م���ن اأي ت��ط��ور ل��الأزم��ة 

ال�شورية.
ون���ق���ل م���وق���ع ال�����ش��وم��ري��ة ن��ي��وز 
ع�����ن امل����ال����ك����ي ق����ول����ه يف ك��ل��م��ت��ه 
اتخذنا  كحكومة  الأ�شبوعية,اإننا 
ك���ل الإج���������راءات ال���الزم���ة ال��ت��ي 
ت��ق��ي��ن��ا ق�����در الإم�����ك�����ان م����ن اأي 
ت��ط��ورات خ��ط��رية, ق��د تنتج عن 
الأزم�������ة ال�������ش���وري���ة وم����ا ي��ج��ري 
احلديث عنه من �شربة ع�شكرية 

مواقــيت ال�سالة
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وزير الداخلية التون�شي

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

التون�شية  الداخلية  وزارة  ك�شفت 
تنظيم  م��ل��ف  يت�شمنه  م��ا  اأم�����س 
اأن�����ش��ار ال�����ش��ري��ع��ة الإره���اب���ي من 
قيادييه  تدين  وتفا�شيل  حقائق 

واأتباعه.
اأّك����د امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م وزارة  وق���د 
ال��داخ��ل��ي��ة حم��م��د ع��ل��ي ال��ع��روي 
اأم�����������س الأرب�������ع�������اء خ������الل ن�����دوة 
الأمنية  ال��وح��دات  اأّن  �شحفّية, 
���ل���ت خ���الل  وال���ع�������ش���ك���رّي���ة ت���و����شّ
الآون��ة الأخ��رية اإىل حقائق ثابتة 
نتيجة حتقيقات واعرتافات ثبت 
م���ن خ��الل��ه��ا الرت����ب����اط ال��وث��ي��ق 
الفقيدين  اغ��ت��ي��ال  ق�شّيتي  ب��ني 
الراهمي  وحممد  بلعيد  �شكري 

اإدخ���������ال ال�������ش���الح اإىل  وق�������ش���ّي���ة 
البالد باملجموعة املتمركزة بجبل 

ال�شعانبي واأعمالها الإرهابّية.

ال��ع��روي يف  واأو���ش��ح حممد علي 
ال�����ش��ي��اق ذات����ه, اأّن����ه ت���اأّك���د ب�شفة 
ال��داخ��ل��ّي��ة   وزارة  ل����دى  ق��ط��ع��ّي��ة 
امل��خ��ّط��ط الإج���رام���ي والإره���اب���ّي 
ل��ه��ذه امل��ج��م��وع��ة ب��ه��دف زع��زع��ة 
ا�شتقرار البالد وا�شتهداف اأمنها 
م�شريا اإىل اأّن اأغلب عنا�شر هذه 
تنظيم  اإىل  ي��ن��ت��م��ون   امل��ج��م��وع��ة 
اأن�شار ال�شريعة الذي مّت ت�شنيفه 
ك��ت��ن��ظ��ي��م اإره����اب����ّي ي��ح��ت��وي على 
لل�شيطرة  واأم��ن��ّي  ع�شكرّي  جناح 
على ال�شلطة بالقوة و كانت تعمل 
غ��ل��ى ق��ل��ب ال��ن��ظ��ام  م�����ش��ي��ف��ا اأّن 
اإف�شال العديد  الوزارة ا�شتطاعت 
نتيجة  الإرهابّية  املخّططات  من 

عمليات حتقيق ا�شتباقّية.
  )التفا�شيل �س12(

تنظيم اأن�شار ال�شريعة �شعى اإىل قلب النظام يف تون�س

الداخلية التون�سية تك�سف خفايا ع�ّس الّدبابري

قوات الحتالل تهدم قرية العراقيب يف النقب الغربي للمرة 56 
•• غزة-وام:

ه��دم��ت ق���وات الح��ت��الل ال���ش��رائ��ي��ل��ي م�����ش��ارب قرية 
تنفذها  خطوة  يف  بالكامل  املحتل  بالنقب  العراقيب 
للمرة ال� 56 خالل اأقل من اأربعة اأعوام. وقال رئي�س 
اإبراهيم  النقب  يف  بها  املعرتف  غري  القرى  جمال�س 
الح��ت��الل  ج��راف��ات  اإن  �شحفي  ت�شريح  يف  الوكيلي 
اإىل القرية وهدمت  قدمت معززة بقوات من اجلي�س 
اخليام بالكامل متذرعة بعدم وجود تراخي�س للبناء. 

واأ�شاف اأن اأهايل القرية مل ي�شتطيعوا بناء منازل من 
يعلمون  ال��ذي  للبناء  الباهظة  التكاليف  ب�شبب  قبل 
اأنه �شيتعر�س للهدم يف وقت قريب ..موؤكدا اأن اأهايل 
القرية لن يرحلوا عنها و�شيعاودون بناء خيامهم مرة 
اأخرى رغم تهديد الحتالل لهم بهدمها من جديد. 
وكانت �شلطات الحتالل اعتقلت رئي�س جلنة العراقيب 
الأرا���ش��ي  ب�شلطة  ت�شمى  م��ا  ق��دم��ت  اأن  بعد  وجنليه 
على  البناء  اإع��ادة  بحجة  �شدهم  �شكوى  الإ�شرائيلية 

اأرا�شيهم واقتادتهم اإىل جهة غري معلومة.
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�شمن توجيهات حممد بن را�شد 

زايد لالإ�سكان يعلن اأ�سماء 900 مواطن متهيدا لإ�سدار املوافقات النهائية لهم

خليفة لالأعمال الإن�سانية توقع مذكرة تفاهم مع �سركة احل�سن للغاز

نادي تراث الإمارات ينهي ا�ستعداداته للم�ساركة يف معر�س ال�سيد والفرو�سية 2013ماللجنة التنفيذية تعتمد تر�سية املرحلة الثانية من م�سروع اأكادميية الدفاع املدين

بحت التعاون بني وكالة انباء المارات ووكالة النباء الباك�ستانية

•• دبي-وام:

ال�شمو  �شاحب  توجيهات  �شمن 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
بالنتهاء من درا�شة 5000 طلب 
ي�شتمر  اجل���اري  ال��ع��ام  نهاية  قبل 
يف  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج 
الإعالن عن املجموعات امل�شتحقة 
هذه  .وتعد  ال�شكنية  للم�شاعدات 
ه����ي امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ان���ي���ة ال��ب��ال��غ 
من  ملواطنني  طلب   900 عددها 
فئة املنح املالية املر�شحة للدرا�شة 
ح�������ش���ب امل����ع����اي����ري الل���ك���رتون���ي���ة 
امل��ع��ت��م��دة وذل���ك مت��ه��ي��دا لإ���ش��دار 
املوافقات النهائية لهم قبل نهاية 

العام احلايل.
بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  واأك��د 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
الأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان 
الإع��الن  يف  م�شتمر  الرنامج  اأن 
ع���ن امل��ج��م��وع��ات ال���ت���ي اع��ت��م��ده��ا 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 

•• ابوظبي-وام:

ب��ن زاي��د  وق��ع��ت م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة 
ل���الع���م���ال الن�����ش��ان��ي��ة  ن��ه��ي��ان  ال 
و���ش��رك��ة احل�����ش��ن ل��ل��غ��از م��ذك��رة 
ت��ف��اه��م ل��دع��م وت��ط��وي��ر امل�����ش��اري��ع 
والن�شانية  اخل��ريي��ة  والن�����ش��ط��ة 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا امل��وؤ���ش�����ش��ة. وق���ال 
����ش���ع���ادة حم��م��د ح���اج���ي اخل����وري 
مل��وؤ���ش�����ش��ة خليفة بن  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
زايد ال نهيان لالعمال الن�شانية 
ال������ذي وق�����ع امل����ذك����رة م����ن ج��ان��ب 
للغاز  احل�شن  �شركة  ان  املوؤ�ش�شة 
ت��ع��ه��دت م���ن خ���الل ه���ذه امل��ذك��رة 
ما  خا�شة  املوؤ�ش�شة  ب��رام��ج  بدعم 
التي  املواطنة  بال�شر  منها  يتعلق 
كبريا  اه��ت��م��ام��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة  توليها 
ت�شريح  يف  واو�شح   . براجمها  يف 
لوكالة انباء المارات عقب توقيع 
ان موؤ�ش�شة خليفة حققت  املذكرة 
جن���اح���ا ك���ب���ريا يف ه�����ذا امل�������ش���روع 
الن�������ش���اين احل���ي���وي ح��ي��ث و���ش��ل 
عدد ال�شر املواطنة التي تدعمهم 
من  اك��ر  اىل  وت��رع��اه��م  املوؤ�ش�شة 
يف  ال���ع���دد  ه����ذا  وان  ا����ش���رة   600
ازدياد م�شتمر ..م�شريا اىل ان هذه 
ال�شر تقوم باعداد وجبات الفطار 
اثبت  لل�شائمني يف رم�شان حيث 
هذا امل�شروع جناحا كبريا واقبال 
اكر من جانب ال�شر املواطنة يف 

ولكل  الن�شانية  لالعمال  نهيان 
يف  املجتمعية  والهيئات  املوؤ�ش�شات 
ال��دول��ة خ��ا���ش��ة ت��ل��ك ال��ت��ي ت�شعى 
وال����ش���ر  امل���واط���ن���ني  رع����اي����ة  اىل 
املواطنة وا�شراكها يف العمل املنتج 
ال��ذي  الغفلي  وذك���ر   . ال��دول��ة  يف 
يف  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ح�شر 
اأن  انباء الم��ارات  ت�شريح لوكالة 
حداثة  رغم  للغاز  احل�شن  �شركة 
ال�شركات  م��ن  تعد  فانها  عهدها 
يف  املجتمعية  لالأن�شطة  الداعمة 
ال��دول��ة ع��ن ط��ري��ق دع���م خمتلف 
اجلهات ل �شيما اخلريية املتميزة 
منها لن�شر ثقافة العطاء بالدولة 
خ����دم����ة ل�������ش���ري���ح���ة وا�����ش����ع����ة م��ن 
امل��ج��ت��م��ع ..م��ع��رب��ا ع���ن اأم���ل���ه ب���اأن 
ت�شهم رعاية �شركة احل�شن للغاز 
لال�شر املواطنة يف الرتقاء بالعمل 
اخلريي والإن�شاين وحتقيق املزيد 
من الإجنازات املن�شودة. وا�شار اىل 
براجمها  يف  و���ش��ع��ت  ال�����ش��رك��ة  ان 
اول���وي���ة خ��ا���ش��ة ل��ال���ش��ر امل��واط��ن��ة 
واملواطنني وكل ما من �شاأنه يدعم 
هذه  ا���ش��راك  بهدف  املنتج  العمل 
واي��ج��اد  ال��ب��الد  نه�شة  ال���ش��ر يف 
م�شادر دخل لفرادها وت�شجيعها 

على البذل والعطاء.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����ش���ع���ادة حممد 
الرئي�س  ن��ائ��ب  ال�����ش��وي��دي  ���ش��ي��ف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي - اخل����دم����ات ال��ع��ام��ة 

خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال 
املحلي  ال�شعيدين  الن�شانية على 
والترعات  بامل�شاهمات  وال���دويل 
تعقدها  ال��ت��ي  ال����ن����دوات  ورع���اي���ة 
اخلريية  الأن�شطة  تطوير  ب�شاأن 

والإن�شانية. 
مبوجب  خليفة  موؤ�ش�شة  و�شتقوم 
املذكرة التي ت�شتمر ثالث �شنوات 
ب��اع��ت��م��اد ال����رام����ج امل���ق���دم���ة من 
���ش��رك��ة احل�����ش��ن ل��ل��غ��از واإخ���ط���ار 
امل�شاركة يف  امل�شتفيدة مع  اجلهات 
الجتماعية  والفعاليات  الرامج 
امل���ق���دم���ة م����ن ال�������ش���رك���ة وت���وف���ري 
ال����دع����م ال��������الزم ل���ه���ا وم�������ش���ان���دة 
م�شاعي وم�شاريع ال�شركة املتعلقة 
مب��ج��ال امل�����ش��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
املذكرة على  تن�س  كما  لل�شركات. 
خالل  من  اجلانبني  بني  التعاون 
اإق���ام���ة الأن�����ش��ط��ة امل�����ش��رتك��ة التي 
املجتمعات  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ت��ع��ود 
باملوا�شيع  ال��وع��ي  ون�شر  املحلية 
اخلريية والإن�شانية املجتمعية مع 
اخلرات  وتبادل  ال�شراكة  تطوير 
وفقا لأف�شل املمار�شات يف جمالت 
وال����درا�����ش����ات  وال���ب���ح���ث  الإدارة 
بني  امل�شتمر  التن�شيق  عن  ف�شال 
ب��ه��دف م��ت��اب��ع��ة تنفيذ  ال��ط��رف��ني 
عليها  املتفق  والأن�شطة  ال��رام��ج 
لعملية  دوري  تقييم  اإج�����راء  م��ع 
متبادلة  تقارير  واإع����داد  ال��ت��ع��اون 

ح��ني ت��ت��وىل ه���ذه ال���ش��ر �شناعة 
امل������وروث������ات ال���ت���اري���خ���ي���ة ل��ل��ب��الد 
وت��ع��ر���ش��ه��ا م���ن خ����الل امل��ع��ار���س 
التي تقام يف الدولة. وقد اظهرت 
حيويا  ن�شاطا  اي�شا  ال���ش��ر  ه��ذه 
القبال  وك��ان  ب��ال��رتاث  واهتماما 
على منتجاتها كبريا اي�شا. وقال 
ان هذا امل�شروع يلقى جتاوبا كبريا 
من املوؤ�ش�شات والهيئات املجتمعية 
ب��ع��د جن��اح��ه وان �شركة  ب��ال��دول��ة 
احل�شن للغاز بادرت اىل دعم هذا 
امل�شروع بتبني رعاية ا�شر مواطنة 
للم�شاهمة يف  ���ش��ن��وات  ث��الث  مل��دة 
اجن����اح م�����ش��روع م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة 
..وه����ي ب��ذل��ك خ��ط��وة م��ه��م��ة من 
ج���ان���ب ال�������ش���رك���ة ت�����ش��ك��ر ع��ل��ي��ه��ا. 
موؤ�ش�شات  اخل����وري  ���ش��ع��ادة  ودع���ا 
ال����دول����ة اىل دع����م ه����ذا امل�����ش��روع 
ال����ذي تنفذه  الن�����ش��اين احل��ي��وي 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان 
ال�شر  جت��اه  الن�شانية  ل��الع��م��ال 
رعايتها  على  تقوم  حيث  املواطنة 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل امل��ن��ت��ج 
الفطار  وج��ب��ات  اع���داد  خا�شة يف 
ي�������ش���ارك فيه  ال�����ذي  يف رم�������ش���ان 
اف���راد ال���ش��رة. م��ن جانبه  جميع 
الغفلي  احمد  �شيف  �شعادة  اع��رب 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة احل�شن 
الغاز عن ا�شتعداد ال�شركة لتقدمي 
الدعم ملوؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال 

وقع  ال��ذي  للغاز  احل�شن  ل�شركة 
م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م م����ع م��وؤ���ش�����ش��ة 
خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال 
ت��ع��ر  ال�������ش���رك���ة  ان  الن�������ش���ان���ي���ة 
خليفة  موؤ�ش�شة  مل�شاريع  برعايتها 
وم�شوؤوليتها  بدورها  اإميانها  عن 
الج���ت���م���اع���ي���ة ك�������ش���رك���ة وط��ن��ي��ة 
ت�����ش��ع��ى خل���دم���ة امل���ج���ت���م���ع ح��ي��ث 
وجت�شيدا  ترجمة  ال��رع��اي��ة  ت��اأت��ي 
الأن�شطة  دع���م  ال�����ش��رك��ة يف  ل���دور 
الإن�����ش��ان��ي��ة واخل����ريي����ة ب��ال��دول��ة 
ت��ع��زي��زا جل��ه��ود امل��وؤ���ش�����ش��ة يف ن�شر 
 . بالدولة  واخل��ري  العطاء  ثقافة 
وا�شاد ال�شويدي باجنازات موؤ�ش�شة 
خ��ل��ي��ف��ة ل��الع��م��ال الن�����ش��ان��ي��ة يف 
جمال دعم ال�شر املواطنة والعمل 
ع��ل��ى ال��ن��ه��و���س ب��ه��ا وا���ش��راك��ه��ا يف 
العمل الوطني املنتج وهذا ما دفع 
تقدمي  اىل  للغاز  احل�شن  �شركة 
خليفة  موؤ�ش�شة  لرنامج  ال��دع��م 
احل����ي����وي والن���������ش����اين.. م�����ش��ريا 
خليفة  موؤ�ش�شة  اجن����ازات  ان  اىل 
وب���راجم���ه���ا الن�����ش��ان��ي��ة الخ����رى 
ال��دول��ة  داخ����ل  للجميع  م��ع��روف��ة 
وخ����ارج����ه����ا . ومب����وج����ب م���ذك���رة 
التفاهم التي وقعت بني اجلانبني 
مب��ق��ر ���ش��رك��ة احل�����ش��ن ل��ل��غ��از يف 
ال�شركة  ت��ع��ه��دت  ال��ي��وم  اب��وظ��ب��ي 
ب��ت��خ�����ش��ي�����س م�������ش���اه���م���ة ن��ق��دي��ة 
موؤ�ش�شة  م�����ش��اري��ع  ل��دع��م  �شنوية 

•• اأبوظبي-وام:

اع����ت����م����دت ال���ل���ج���ن���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
التابعة للمجل�س التنفيذي لإمارة 
اأب��وظ��ب��ي خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا ام�س 
ب���رئ���ا����ش���ة م���ع���ايل حم���م���د اأح���م���د 
التنفيذي  املجل�س  البواردي ع�شو 
تر�شية املرحلة الثانية من ت�شميم 
اأكادميية  م�شروع  و�شيانة  واإن�شاء 
اللجنة  امل����دين. واط��ل��ع��ت  ال���دف���اع 
خالل الجتماع الذي عقدته على 
تفا�شيل امل�شروع الذي يتكون من 
واأعمال  جمموعة مباين و�شاحات 
اإىل  الأكادميية  وتهدف  خارجية. 
الدفاع  جمال  يف  العاملني  متكني 
امل������دين م����ن رف�����ع ك����ف����اءة وج�����ودة 
ع��م��ل��ه��م و���ش��ق��ل م��ه��ارات��ه��م ل��رف��ع 
وم�شتوى  امل��ه��ن��ي  الأداء  م�شتوى 
الإجن���از م��ن خ��الل م�شاركتهم يف 
التي  املتخ�ش�شة  التدريب  برامج 
تقوم  حيث  وفنيا  اإداري����ا  توؤهلهم 
الأك����ادمي����ي����ة ب��ت��ق��دمي الأن�����ش��ط��ة 
الذي  للتطور  املواكبة  التدريبية 
والنه�شة  الإم����ارات  دول��ة  ت�شهده 
ال��ع��م��ران��ي��ة والق���ت�������ش���ادي���ة ال��ت��ي 
ت�شتلزم رفع م�شتوى رجال الدفاع 

•• اأبوظبي-وام:

بحث املجل�س الوطني لالعالم �شباح ام�س مع ال�شيد حممد عبدالوحيد خان 
التبادل  اتفاقية  تفعيل  �شبل  بدبي  الباك�شتانية  بالقن�شلية  ال�شحايف  امللحق 
الباك�شتانية  النباء  ووكالة  وام  الم��ارات  انباء  وكالة  بني  والفني  الخباري 
وال�شور  التلفزيوين  وال��ب��ث  الخ��ب��اري  التبادل  جم��الت  يف  البحث  وت��رك��ز   .
وك��ان��ت   . ال�شديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ت��ه��م  ال��ت��ي  الخ��ب��ار  وتغطية  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
التلفزيوين وال�شور  انباء الم��ارات قد بداأت منذ �شنوات خدمة البث  وكالة 
النباء  وكالة  واطلقت  امل�شرتكني.  لكافة  الخبارية  لن�شرتها  الفوتوغرافية 
الباك�شتانية موؤخرا ن�شرة اخبارية باللغة العربية كما بداأت البث التلفزيوين 

•• ابوظبي-الفجر:

لل�شيد  ال��دويل  املعر�س  للم�شاركة يف  ا�شتعداداته  الإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  اأنهى 
للفرتة  الإم���ارات  �شقاري  ن��ادي  ينظمه  ال��ذي   ,  2013 اأبوظبى  والفرو�شية 
من 4-7 �شبتمر املقبل يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س. واأكدت اللجنة 
العليا املنظمة يف نادي تراث الإمارات باأّن م�شاركة النادي خالل الدورة احلالية 
للمعر�س وهي امل�شاركة احلادية ع�شرة له تاأتي تنفيذاً لتوجيهات ودعم �شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ 
اأف�شل موؤ�ش�شة  اأن يكون  ال��ن��ادي يف  روؤي��ة  الإم����ارات, نحو حتقيق  ت��راث  ن��ادي 
جمتمعية ع�شرية ذات اأبعاد ح�شارية واإ�شعاع عاملي, ت�شاهم يف بناء ال�شخ�شية 
ن�شر  النادي يف  الثالثة, وبر�شالة  الألفية  للقيادة يف  املوؤهلة  املتوازنة  الوطنية 
يف  فاعلني  اأع�شاء  ليكونوا  وال�شباب  النا�شئة  قطاع  وتاأهيل  ال��رتاث,  وتر�شيخ 
املجتمع �شمن اإطار ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية املتحدة, ومبا يتواكب 
مع طبيعة الع�شر ومتطلباته.  واأ�شافت اللجنة �شتكون م�شاركة النادي خالل 

وال��ذي  ل��ه,  املخ�ش�س  اجلناح  خ��الل  للمعر�س متميزة من  اجل��دي��دة  ال���دورة 
�شيكون عبارة عن قرية تراثية ُمتكاملة حتكي للزائرين تراث الدولة, وتعيدهم 
التفا�شيل عن  الإم��ارات, بكل  ابن  التي كان يعي�شها  املا�شي واحلياة  اإىل عبق 
املكان واحلرف التقليدية ال�شعبية, ف�شاًل عن عرو�س اإدارات واأق�شام ومراكز 
ال�شيد  معر�س  يف  النادي  جناح  فعاليات  اأّن  اإىل  واأو�شحت  املختلفة.  النادي 
وفعاليات  اأن�شطة  تقدم  متكاملة,  تراثية  قرية  عن  عبارة  �شيكون  والفرو�شية 
اإدارات ومراكز  جتمع ما بني الرتاث والثقافة والفنون, من خالل م�شاركات 
الأن�شطة,  اإدارة  والبحوث,  للدرا�شات  زايد  واملتمثلة يف مركز  النادي  ووحدات 
البحرية,  الأن�شطة  ق�شم  لل�شراع,  الإم���ارات  مدر�شة  البيئية,  البحوث  وح��دة 
العامة  العالقات  واإدارة  ور�شان,  اإ�شطبالت  والقدرة,  للفرو�شية  بوذيب  قرية 
زائرو  �شيطلع  بالقول  ت�شريحها  املنظمة  العليا  اللجنة  واختتمت  والإع��الم. 
 ,  9B!0 الرقم  اأبوظبي لل�شيد والفرو�شية, ذي  النادي �شمن معر�س  جناح 
على كل ما له عالقة بالرتاث الوطني لدولة الإمارات, كما و�شيعي�شون اأجواًء 

مليئة برائحة الرتاث والثقافة املحلية.

وال�شور خلدمات الخبارية مما يتيح لها التعاون يف هذا املجال مع وكالة انباء 
المارات . و اأكد ال�شيد خان دعمه لهذه التفاقية مع وكالة انباء المارات وام 
بهدف تطوير التعاون مع املجل�س الوطني لالعالم . وقال ان وكالة النباء 
الباك�شتانية عازمة على تطوير عالقاتها مع وام يف اطار التفاقية التي مت 
التعاون  تطوير  على  التفاقية  وتن�س   ,  1999 عام  اجلانبني  بني  توقيعها 
الإع��الم��ي والإخ���ب���اري ب��ني ال��وك��ال��ت��ني يف جم���الت ت��ب��ادل الأخ��ب��ار وال�شور 
واخلرات وزيارات ال�شحافيني ون�شر وتوزيع الأخبار عر الإنرتنت . ويذكر 
النباء  وك���الت  م��ن  العديد  م��ع  �شراكات  اق��ام��ة  يف  الن  وام جنحت حتى  ان 
اخلليجية والعربية وال�شيوية والوروبية والمريكية من خالل 42 مذكرة 
واتفاقية تعاون لتعزيز التبادل الخباري وتطوير القدرات الفنية والب�شرية.

لإ�شكان  اأرا���س جديدة  توفري  اإىل 
امل��واط��ن��ني ت��ت��م��ي��ز ب��ا���ش��ت��خ��دام��ات 
متعددة وتفي مبتطلبات قاطنيها 
م�����ن خ������الل ت����زوي����ده����ا مب���راف���ق 
جمتمعية متكاملة ت�شمل املدار�س 
وامل�������ش���اج���د وامل�����ح�����ال ال���ت���ج���اري���ة 
وامل��ن��ت��زه��ات وامل���الع���ب وحم��ط��ات 
الوقود وغريها من اخلدمات مع 
ت�شهل  حتتية  وب��ن��ي��ة  ط���رق  �شبكة 

امل����دين وك��ف��اءت��ه��م. وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
العام  املخطط  التنفيذية  اللجنة 
واآخ��ر الإج���راءات اخلا�شة بتنفيذ 
التحتية  والبنية  ال��ط��رق  م�شروع 
مل��ن��ط��ق��ة اخل���ري���ر ال��واق��ع��ة ج��ن��وب 
املوؤدي  الطريق  العني على  مدينة 
اإن�شاء  �شيتم  حيث  م��زي��د  ملنطقة 
م��ن��ط��ق��ة ���ش��ك��ن��ي��ة ت���ت���األ���ف م����ن 3 
تهدف  �شكنية  اأر����س  قطعة  اآلف 

ل��ل��ق��اط��ن��ني. ومت خ��الل  ال��ت��ن��ق��ل 
من  العديد  ا�شتعرا�س  الجتماع 
امل���وا����ش���ي���ع وامل�����ذك�����رات امل��رف��وع��ة 
م���ن ق��ب��ل اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
بتنفيذ  واملرتبطة  اأبوظبي  اإم���ارة 
امل��خ��ط��ط��ات وامل�������ش���اري���ع وت��ط��وي��ر 
اخل����دم����ات امل����درج����ة ع��ل��ى ج���دول 
اأع����م����ال ال��ل��ج��ن��ة وال����ت����ي ات���خ���ذت 

ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.

ب�����ش��اأن��ه��ا ل���الرت���ق���اء مب�����ش��ت��واه��ا. 
ريك  ال�شيد  املذكرة  توقيع  ح�شر 
للرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  ك��اله��ان 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة احل�������ش���ن- 
ال��ت��ط��وي��ر وال�����ش��ي��د ���ش��ام��ي عي�شى 
الزعابي نائب الرئي�س التنفيذي- 
امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة وال�����ش��ي��د حميد 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  علي  اآل 
اآل  في�شل  وال�شيد  املعلومات  نظم 
علي م��دي��ر الت�����ش��ال وال��ع��الق��ات 
احل�شن  �شركة  ان  يذكر  العامة. 
 2010 ع��ام  تا�ش�شت  ال��ت��ي  للغاز 
�شركة  ب��ني  م�����ش��روع م�شرتك  ه��ي 
اأدن���وك  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول 
و���ش��رك��ة اأوك�����ش��ي��دن��ت��ال ب��رتول��ي��وم 

باملائة لالأوىل   60 بن�شبة  اأوك�شي 
ل����الأخ����رى.  ب���امل���ائ���ة   40 م���ق���اب���ل 
وي���اأت���ي م���ن ب���ني الأه�������داف ال��ت��ي 
تاأ�ش�شت ال�شركة من اأجلها تطوير 
احتياطيات الغاز احلام�س يف حقل 
�شاه الري باأبوظبي.. و�شيت�شمن 
ذل���ك ا���ش��ت��خ��راج ال���غ���از احل��ام�����س 
وال����ه����ي����دروك����رب����ون����ات ال�����ش��ائ��ل��ة 
وال����ك����ري����ت م����ن الح���ت���ي���اط���ي���ات 
وت�شغيل  اإن�������ش���اء  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ك���اف���ة امل�����ش��ان��ع ال����الزم����ة لإن���ت���اج 
وتخزين  وقيا�س  ومعاجلة  ونقل 
وجت���م���ي���ع ال����غ����از احل���ام�������س م��ن 
التجميع  ن��ق��اط  اإىل  الإن��ت��اج  اآب���ار 
اإىل  لت�شديره  الكريت  وت�شويق 

بكونها  ال�شركة  وتتميز  اخل���ارج. 
�شركة ريادية متطورة ذات م�شتوى 
عاملي رفيع يف جمال تطوير موارد 
الغاز احلام�س .. وتتبنى ال�شركة 
يف  خا�شة  وا�شرتاتيجية  �شيا�شة 
جم����ال امل�����ش��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
ل��ل�����ش��رك��ات ن��ح��و امل��ج��ت��م��ع املحيط 
اإىل  ت�شعى  ح��ي��ث  ب��ه  تعمل  ال���ذي 
دعم وتعزيز ورعاية م�شرية العمل 
حمليا  الإم���ارات  لدولة  الإن�شاين 
واإقليميا وعامليا من خالل الدعم 
وال���رع���اي���ة وامل�������ش���ان���دة امل�����ش��ت��م��رة 
جل���م���ي���ع ن���������ش����اط����ات وم������ب������ادرات 
م���وؤ����ش�������ش���ات وج���م���ع���ي���ات ال��ع��م��ل 

اخلريي والإن�شاين وغري ذلك.

املر�شحة  ال��ط��ل��ب��ات  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
�شهري  خ��الل  اأ�شبوعيا  للدرا�شة 
اأغ�����ش��ط�����س و���ش��ب��ت��م��ر م���ن ال��ع��ام 
الإع���الن  �شيت�شمن  كما  اجل���اري 
اأ������ش�����ح�����اب  م�������ن   1500 ع�������ن 
ممن  للدرا�شة  املر�شحة  الطلبات 
ل��دي��ه��م م�����ش��اك��ن حت���ت الإن�������ش���اء 
خ��الل الأ���ش��ب��وع الأخ���ري م��ن �شهر 
الإع���الن  و�شيتم  ال��ق��ادم  �شبتمر 
للدرا�شة  املر�شحة  الطلبات  ع��ن 
وامل���واف���ق���ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن خ��الل 
امل����وق����ع الإل�����ك�����رتوين ل��ل��رن��ام��ج 
وال�������ش���ح���ف ال���ي���وم���ي���ة وم����واق����ع 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي وال��ق��ن��وات 

التلفزيونية والإذاعية.
واأ�شارت املديرة العامة بالإنابة اإىل 
اأن على الذين مت تر�شيح طلباتهم 
للدرا�شة توفري امل�شتندات املطلوبة 
م��ن اجل��ه��ات واحل��ك��وم��ات املحلية 
التابعة لهم وذلك ل�شمان �شرعة 
الن���ت���ه���اء م���ن درا�����ش����ة ط��ل��ب��ات��ه��م 
والن��ت��ه��اء م��ن الج�����راءات �شمن 

املدة الزمنية املحددة.
ق��ن��وات  اأن  اإىل  ال��ف��ن��دي  ول��ف��ت��ت 
حتديث البيانات وت�شليم امل�شتندات 
ت����ب����داأ م����ن امل����وق����ع الإل�����ك�����رتوين 
تقدميها  خ��الل  من  اأو  للرنامج 

لأي ف���رع م��ن اأف����رع ال��رن��ام��ج يف 
وراأ������س اخليمية  وال��ف��ج��رية  دب���ي 
امل�شتندات  ت�شليم  ميكن  وك��ذل��ك 
اأي من  اأو  الإم������ارات  ب��ري��د  مل��رك��ز 

فروعه على م�شتوى الدولة.
الرنامج  اأن  اإىل  الفندي  ونوهت 
ي��ق��وم ب��رب��ط امل��رف��ق��ات م���ع طلب 
امل��ر���ش��ح ل��ل��م�����ش��اع��دة ال���ت���اأك���د من 
�شحة البيانات من قبل الباحثني 
الج��ت��م��اع��ي��ني وت���ق���دمي ت��ق��اري��ر 
قبل  م��ن  امل�شاكن  حالة  ع��ن  فنية 
بالرنامج  الفنيني  املهند�شيني 
اإىل  املكتملة  الطلبات  حتويل  ث��م 
درا�شة  للجنة  التابعة  العمل  فرق 
الطلبات والتدقيق عليها ودرا�شتها 

ث���م رف����ع ت��و���ش��ي��ة ال��ت��دق��ي��ق اإىل 
لدرا�شتها  الطلبات  درا���ش��ة  جلنة 
اإدارة  جمل�س  اإىل  التو�شية  ورف��ع 
ال���رن���ام���ج لع���ت���م���اده���ا واأخ������ريا 
ي��ت��م الإع�����الن ع���ن الأ����ش���م���اء عر 
واإ�شدار  املختلفة  الإع��الم  و�شائل 
وذل��ك  ال�شكنية  امل��واف��ق��ة  ق����رارات 
املوافقة  اإعالن  اأ�شبوعني من  بعد 

النهائية للم�شتفيدين.
جميلة  املهند�شة  اأك���دت  ذل��ك  اإىل 
مع  التن�شيق  �شيتم  اأن���ه  ال��ف��ن��دي 
امل��وؤ���ش�����ش��ات واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
الج����راءات  لت�شهيل  الإم����ارات  يف 
اإ���ش��دار  يف  بامل�شتفيدين  اخلا�شة 
امل�شتندات املطلوبة و�شيتم ت�شكيل 

ف����رق ع��م��ل م���ن ب���رن���ام���ج ال�����ش��ي��خ 
الأع��داد  ل�شتيعاب  لالإ�شكان  زايد 
وت�شهيل  املتعاملني  م��ن  ال��ك��ب��رية 
عملية ا�شتالم امل�شتندات بالإ�شافة 
اإىل ت�شكيل فرق لدرا�شة الطلبات 
للتمكن من درا�شة الطلبات وعلى 
امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن امل��ت��اب��ع��ة م���ن خ��الل 
ال���ذي يعمل ملدة  م��رك��ز الت�����ش��ال 
12 �شاعة يوميا خالل اأيام العمل 
ال��ر���ش��م��ي��ة ع��ل��ى ال���رق���م امل��ج��اين 
مي��ك��ن��ه��م  ك���م���ا   80092933
زيارة املوقع اللكرتوين للرنامج 
اخلا�شة  املعلومات  على  للتعرف 
وامل�����ش��ت��ن��دات ال����واج����ب ت��وف��ريه��ا 

للبت يف درا�شة طلباتهم. 

رع���اه اهلل خ��الل زي��ارت��ه الأخ���رية 
م��ل��ي��ار   2.1 ب��ق��ي��م��ة  ل���ل���رن���ام���ج 
دره����م وال����ذي ي��ع��د م��وؤ���ش��را هاما 
على حر�س احلكومة على حتقيق 
للرنامج  ال�شرتاتيجي  ال��ه��دف 
وامل��ت��م��ث��ل يف حت��ق��ي��ق ال���ش��ت��ق��رار 
وتوفري  املواطنة  لال�شرة  ال�شكني 

احلياة الكرمية لكافة املواطنني.
ه���ذه هي  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار 
ال��دف��ع��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن اأ����ش���ل �شت 
جمموعات �شمن خطة الرنامج 
يف الإع�����الن ع���ن امل���واف���ق���ات وه��ي 
الثانية من حيث الطلبات املر�شحة 
ل��ل��درا���ش��ة ف��ق��د اأع���ل���ن ال��رن��ام��ج 

يف الأ����ش���ب���وع امل���ا����ش���ي ع���ن ال��ب��دء 
بدرا�شة880 طلبا مل�شتحقي املنح 

املالية.
واأو�����ش����ح م���ع���ايل رئ��ي�����س جمل�س 
مت  ال���ت���ي  الأ�����ش����م����اء  اأن  الإدارة 
الإعالن عنها هي ملقدمي الطلبات 
دي�شمر  اإىل   2006 ع����ام  م��ن��ذ 
وال��ذي  املالية  املنح  لفئة   2009
يبلغ معدل الدخل لديهم اأقل عن 

10 اآلف درهم.
الفندي  جميلة  املهند�شة  واأك���دت 
املديرة العامة بالإنابة اأن الرنامج 
قام بو�شع خطة لدرا�شة الطلبات 
مبرحلة  ت��ب��داأ  للدرا�شة  املر�شحة 

نظام  �شمن  الطلبات  كافة  تقييم 
املعايري الإلكرتوين وتليه مرحلة 
عمل التقارير الفنية والجتماعية 
ل��ل��ف��ئ��ات امل�����ش��ت��ه��دف��ة ث���م م��رح��ل��ة 
جت��ه��ي��ز ال���ق���وائ���م ال��ن��ه��ائ��ي��ة بعد 
امتام عملية الدرا�شة واأخريا يتم 
النهائية  امل��واف��ق��ات  ع��ن  الإع����الن 
بعد اعتمادها من جمل�س الإدارة.

الرنامج  اأن  ال��ف��ن��دي  واأو���ش��ح��ت 
املر�شحة  الطلبات  بدرا�شة  �شيبداأ 
اب�����ت�����داء م����ن الأ�����ش����ب����وع احل����ايل 
نهاية  يف  الدرا�شة  ه��ذه  و�شتنتهي 
����ش���ه���ر دي�������ش���م���ر ح���ي���ث ���ش��ي��ق��وم 
ال���رن���ام���ج ب����الإع����الن ع���ن 881 

تعزيز الأطر والقواعد التنظيمية لإدارة البيانات املكانية يف النظام البلدي يف اإمارة اأبوظبي
املكلفة ر�شميا بتنفيذ واإدارة م�شاريع تطويرية وبنية حتتية 
بالإمارة وياأتي القرار يف وقت تقوم خالله دائرة ال�شوؤون 
البيانات  البنى التحتية لأنظمة وقاعدة  البلدية بتطوير 
املكانية واإر�شاء بنية حتتية متكاملة لهذه البيانات يف اإمارة 
اأبوظبي وتعزيز اخلدمات التي يقدمها النظام البلدي يف 
جمال املعلومات اجليومكانية واملمار�شات امل�شاحية واإنتاج 
الإ�شكان  مب�شروعات  املرتبطة  وتلك  اخلرائط  وحتديث 
وال��ب��ن��اء اإىل امل��ت��ع��ام��ل��ني وال�����ش��رك��اء ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
القطاعني العام واخلا�س . كما ياأتي ليدعم اجلهود التي 
تبذلها الدائرة لو�شع ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات اخلا�شة 
وتوفري  املهم  القطاع  ه��ذا  يف  الوطنية  ال��ك��وادر  بتطوير 
اأف�شل الأنظمة واخلدمات املت�شلة بهذا املجال وذلك مبا 

احلركة  وي��واك��ب  القطاع  ه��ذا  يف  النمو  اإحتياجات  يلبي 
املحلي  القت�شاد  ي�شهدها  التي  والقت�شادية  التنموية 
كفاءة   .. املكانية  البيانات  واإدارة  تطوير  عملية  وتعزز   .
والبنى  املرافق  ب��اإدارة  اخلا�شة  البلدي  النظام  م�شروعات 
الإلكرتوين  املمانعة  عدم  �شهادات  اإ�شدار  ونظام  التحتية 
نظام  وم�شروع  الذكية  ب��امل��دن  اخلا�شة  املعلومات  ونظم 
الإم���ارة  م�شتوى  على  امل��وح��د  امل��ك��اين  والإر����ش���اد  العنونة 
 .. اأخ��رى  جيومكانية  جم��الت  يف  م�شروعات  اإىل  اإ�شافة 
فيما تدعم اإدارة البيانات املكانية جهود النظام البلدي يف 
التحتية  البنى  لتطوير  الأمد  اإ�شرتاتيجية طويلة  اإر�شاء 
يف نطاق البيانات اجليومكانية وحتقيق التنمية امل�شتدامة 

يف هذا املجال .

•• اأبوظبي-وام:

ال�شوؤون  دائ��رة  رئي�س  املن�شوري  اأ�شدر معايل ماجد علي 
اإدارة  اإداري��ا ب�شاأن تنظيم  اأبوظبي ق��رارا  اإم��ارة  البلدية يف 
اإىل  ال��ق��رار  ويهدف  البلدي.  النظام  يف  املكانية  البيانات 
و�شع القواعد التنظيمية الالزمة لإدارة البيانات املكانية 
التي ت�شمل خرائط الأ�شا�س واملخططات املوقعية وطبقات 
نظم املعلومات اجلغرافية ونظم الإ�شقاط املرجعي وال�شور 
اجلهات  تعتر  فيما  وغريها  ال�شناعية  والأقمار  اجلوية 
املخت�شة باإدارة البيانات املكانية يف النظام البلدي املرجع 
لقطاعات  املكانية  البيانات  توفري  عن  امل�شوؤول  الأ�شا�شي 
اجلهات  اأو  ال��ع��الق��ة  ذات  احلكومية  واجل��ه��ات  ال��ب��ل��دي��ات 

•• اأبوظبي-وام:

الق�شاء  دائ���رة  يف  الق�شائية  امل�����ش��ان��دة  ق��ط��اع  اأ���ش��در 
بعنوان  ال��زواج  باأبوظبي كتيبا موجها للمقبلني على 
)حقك وزيادة مقابل حقي وكفى( �شيتم توزيعه على 
قرانهم.  لعقد  الدائرة  اإىل  يح�شرون  الذين  الأزواج 
ال��ت��وع��وي��ة  ل���ل���دورات  ك��م��ا مت اع��ت��م��اده ك��م��ادة علمية 
للمقبلني على الزواج واملتزوجني حديثا التي ينظمها 
قطاع امل�شاندة الق�شائية يوم اخلمي�س من كل اأ�شبوع 

يف املبنى الرئي�شي للدائرة يف اأبوظبي. 
واأو�شحت الدائرة اأن اإ�شدار هذا الكتيب ياأتي يف اإطار 
امل�شاركة  املجتمع من خالل  اإ�شرتاتيجيتها يف خدمة 

الفاعلة يف بناء اأ�شرة م�شتقرة ت�شكل اللبنة الأ�شا�شية 
ملجتمع مرتابط ومعافى. 

من  ب��ن��اوؤه��ا  مت  للكتيب  العلمية  امل����ادة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
خ���الل ع���دد م��ن اخل����راء واملخت�شني ال��ذي��ن ق��ام��وا 
بدرا�شات متهيدية مطولة حول حالت الطالق التي 
وق��ع��ت خ���الل ال��ع��ام��ني امل��ا���ش��ي��ني ث��م ق��ام��وا بتحليل 
امل��وؤ���ش��رات الإح�شائية التي  ه��ذه احل��الت من خ��الل 
اإ�شهام  ون�شبة  الطالق  اإىل  اأدت  التي  العوامل  ح��ددت 
وبناء عليه  الطالق  ح��دوث  العوامل يف  ه��ذه  كل من 
قابلة  اأنها  الدرا�شة  اأو�شحت  التي  امل�شائل  مت حتديد 
التعامل  يتم  اإن مل  اأح��ي��ان كثرية  وت���وؤدي يف  للتفاقم 

معها بحكمة اإىل الطالق.

 دائرة ق�ساء اأبوظبي ت�سدر كتيبا لتوعية املقبلني على الزواج حول اأ�س�س بناء الأ�سرة امل�ستقرة 
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مركز دي اإن اإيه للرعاية الطبية يوقع اتفاقية تعاون اعالمي مع اآيري�س ميديا

الإمارات ت�سارك يف الحتفال باليوم العاملي للعمل الإن�ساين بالقاهرة

•• ابوظبي-الفجر:

ل��ل��رع��اي��ة  اإي����ه  اإن  م��رك��ز دي  وق���ع 
يف  وال�شت�شفاء  املتكاملة  الطبية 
م��ن��ت��ج��ع ���ش��ان��ت ري��ج��ي�����س ج��زي��رة 
اتفاقية تعاون اعالمي  ال�شعديات 
مع �شركة اآيري�س ميديا للخدمات 
ال�������ش���ح���اف���ي���ة وال����ت����ي ت���ت���خ���ذ م��ن 
اأبوظبي مقراً لها.  ومبوجب هذه 
ميديا  اآي��ري�����س  ت�شبح  الت��ف��اق��ي��ة 
ه��ي ال��وك��ي��ل الع��الم��ي احل�شري 
الطبية  للرعاية  اإي��ه  اإن  دي  ملركز 
باملجمع  وال���ش��ت�����ش��ف��اء  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
يف  الكوليك�شن  ال��ف��اخ��ر  ال��ت��ج��اري 
م��ن��ت��ج��ع ���ش��ان��ت ري��ج��ي�����س ج��زي��رة 
مبقر  التفاقية  ,وق���ع  ال�شعديات 
امل���رك���ز ك���ال م���ن ال��دك��ت��ور اأح�����ش��ن 

ل��ت��ق��دم اف�شل  وم��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج 
اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��الج��ي��ة 

الراقية ملواطني هذه الدول ,
ن��ع��ت��ز  ان�����ن�����ا  ق�����ائ�����ال  ا�������ش������اف  و   
ميديا  ايري�س  �شركة  م��ع  بالعمل 
بابوظبي لتوفري خدمات العالم 
والعالقات العامة ملركز دي ان ايه 
املنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  م��رك��ز  اول 
ح��ي��ث ���ش��ي��وف��ر م�����ش��ت��وى خ��دم��ات 
طبيةامريكية متكاملة اذ �شيعتمد 
والوظيفي  التكاملي  الطب  على 
ومن��ط احلياة يف ع��الج الأم��را���س 
ايل  وا�شار   . ال�شيخوخة  و  املزمنة 
املركز يقدم جمموعة متطورة  ان 
ال�شخ�شية  احلياة  منط  طب  من 
القلب  ملر�س  �شامل  ع��الج  ي�شمل 
والأوع�����ي�����ة ال���دم���وي���ة, وال���وق���اي���ة 

م������ال������ك, ال����رئ����ي���������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
دي  يف  امل�����ش��روع  وم��دي��ر  للعمليات 
اإن اإيه هيلث كورب وال�شيدة حنني 
الداود مديرة �شركة اآيري�س ميديا 
بح�شور  ال�����ش��ح��اف��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ال���دك���ت���ور ن�����ش��ي��م اأ�����ش����رف, رئ��ي�����س 
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي 
اإي����ه ه��ي��ل��ث ك��ورب  اإن  ل�����ش��رك��ة دي 
, والن�����ش��ة ن���ور ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��رة 
الت�������ش���ال وال��ت�����ش��وي��ق يف امل���رك���ز. 
واعرب الدكتور مالك عن �شعادته 
ب��ت��وق��ي��ع ه�����ذه الت���ف���اق���ي���ة وق����ال 
ي�شرنا يف مركز دي اإن اإيه للرعاية 
ان  وال�شت�شفاء  املتكاملة  الطبية 
ميديا  ايري�س  �شركة  مع  التعاون 
للو�شول ايل حتقيق اهدافنا عر 
و�شائل الع��الم يف دول��ة الم��ارات 

م���ن م��ر���س ال�����ش��ك��ري وم��ت��الزم��ة 
ال��وزن  وف��ق��دان  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل 
ال�����ش��ح��ي وغ��ريه��ا م��ن الم��را���س 
والعوار�س اإ�شافة اإىل توفري عدد 
من العالجات التكميلية ومكافحة 
ال�����ش��ي��خ��وخ��ة وع����الج����ات جت��دي��د 
ال���ع���ق���ل واجل�������ش���م وال����������روح. م��ن 
نحن  ال����داود  حنني  ق��ال��ت  جانبها 
�شعداء للتو�شل ايل هذه التفاقية 
م���ع م���رك���ز ع���امل���ي وم����رم����وق مثل 
الطبية  للرعاية  اإي��ه  اإن  دي  مركز 
املتكاملة وال�شت�شفاء والذي ي�شكل 
العالجية  لل�شياحة  نوعية  ا�شافة 
يف دولة المارات ومنطقة اخلليج 

العربية 
وا�����ش����ارت ايل ان����ه مب���وج���ب ه��ذه 
ميديا  ايري�س  �شتتوىل  التفاقية 

•• القاهرة-وام: 

����ش���ارك���ت دول�����ة الم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
اقامتها  التي  املتحدة يف الحتفالية 
جامعة الدول العربية ام�س مبقرها 
العاملي  باليوم  لالحتفال  بالقاهرة 
ل��ل��ع��م��ل الن���������ش����اين ال������ذي ن��ظ��م��ت��ه 
المم  مكتب  مع  بالتعاون  اجلامعة 
الن�شانية  ال�شوؤون  لتن�شيق  املتحدة 

اوت�شا. 
فائقة  ال�شفرية  الحتفالية  ح�شر 
ال�������ش���ال���ح الم������ني ال����ع����ام امل�����ش��اع��د 
جل���ام���ع���ة ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة رئ��ي�����س 
وحممد  الجتماعية  ال�شوؤون  قطاع 
دي�����اب امل���دي���ر الق��ل��ي��م��ي ل��رن��ام��ج 
العاملي ف�شال عن م�شاركة  الغذية 
العديد من العاملني مبجال الغاثة 
الن�����ش��ان��ي��ة وذل�����ك ل���رف���ع م�����ش��ت��وي 
التحديات  باأن�شطتهم وبحث  الوعي 
ال����ت����ي ت����واج����ه امل���ن���ط���ق���ة يف جم���ال 
الغ����اث����ة وامل�������ش���اع���دات الن�����ش��ان��ي��ة 
.ومثل دولة المارات حممد ال�شحي 
���ش��ك��رت��ري ث��ال��ث ب�����ش��ف��ارة ال���دول���ة يف 
ال�����ش��ف��رية فائقة  ال��ق��اه��رة. وق��ال��ت 
اجلل�شة  ام����ام  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  ال�����ش��ال��ح 

والدولية  القليمية  املنظمات  كافة 
ذات ال�شلة ومنظمات املجتمع املدين 
العاملة يف هذا املجال احليوي خا�شة 
ال�شعبة  الن�شانية  الو���ش��اع  ظل  يف 
ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 
وال��ت��ي ت�شل ايل احل��د امل��اأ���ش��اوي يف 
كثري من الحيان. وطالبت ال�شفرية 
فائقة ال�شالح ب�شرورة ت�شافر كافة 

ال��ي��وم  ان  لالحتفالية  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
يعد  الن�شانية  للم�شاعدات  العاملي 
ت�شليط  اج����ل  م���ن  م��ه��م��ة  م��ن��ا���ش��ب��ة 
الن�شاين  العمل  قيمة  على  ال�شوء 
واه��م��ي��ة ح��م��اي��ة ال��ع��ام��ل��ني يف ه��ذا 
اجلامعة  ان  على  ..م�����ش��ددة  امل��ج��ال 
العربية تويل اهتماما كبريا بالعمل 
مع  التن�شيق  خ���الل  م��ن  الن�����ش��اين 

هذا  يف  ال�شركاء  جميع  بني  اجلهود 
املجال ملواجهة التحديات الن�شانية 
التي تواجهه املنطقة والدفع بدوره 
ال��ف��ع��ال وه��دف��ه ال�����ش��ام��ي و���ش��رورة 
خالل  من  العربية  ال��دول  يف  دعمه 
ك���اف���ة ال���ق���ط���اع���ات امل��ع��ن��ي��ة خ��ا���ش��ة 
بالرتافق  وذل���ك  وال�شحة  التعليم 
امل��دين  املجتمع  منظمات  ع��م��ل  م��ع 

امل��ج��ال.  ه���ذا  يف  وال��ف��اع��ل��ة  الن�شطة 
ك���م���ا اأك�������دت ال�������ش���ال���ح اه���م���ي���ة دور 
ال�شباب يف جمالت العمل الن�شاين 
وا�شتثمار طاقاته وقدراته خا�شة يف 
..مطالبة  التطوعي  العمل  جم��ال 
الع�����الم ب��ك��اف��ة و���ش��ائ��ل��ه مب���ا فيها 
ال���و����ش���ائ���ل الل���ك���رتون���ي���ة و���ش��ب��ك��ات 
ثقافة  لن�شر  الجتماعي  التوا�شل 
الفئات  جميع  بني  الن�شاين  العمل 
ف�����ش��ال ع���ن دع�����وة امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
ال��ذي  وال��دع��م  احلقيقة  للم�شاندة 
نتطلع اليه خلدمة العمل الن�شاين 
العاملني  وح��م��اي��ة  حلمايته  وذل���ك 
اجلامعة  ان  ال�شالح  وا���ش��اف��ت  ب��ه. 
عمل  ور���ش��ة  تنظيم  تعتزم  العربية 
بالتعاون  املقبل  اكتوبر  �شهر  مطلع 
لتن�شيق  امل��ت��ح��دة  المم  م��ك��ت��ب  م��ع 
ادارة  ال�������ش���وؤون الن�����ش��ان��ي��ة وغ���رف���ة 
الزم�������ات ب���الم���ان���ة ال���ع���ام���ة وذل���ك 
اخلا�شة  الق�شايا  من  ع��دد  ملناق�شة 
ب���اإن�������ش���اء ���ش��ب��ك��ات ل�����ش��رك��اء ال��ع��م��ل 
امل���ن���ط���ق���ة ومت���وي���ل  الن���������ش����اين يف 
امل�������ش���اع���دات الن�������ش���ان���ي���ة وحت�����ش��ني 
و������ش�����ول امل���������ش����اع����دات الن�������ش���ان���ي���ة 

للمنطقة العربية .

ت����ق����دمي اخل�����دم�����ات الإع����الم����ي����ة 
وبقية  الإم����ارات  ���ش��وق  يف  للمركز 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
وال�شرق الأو�شط. وخل�شت الداود 

ال�شراكة  ه���ذه  تعك�س  ال��ق��ول  ايل 
ال���ت���ع���اون مع  اإىل  ت��ط��ل��ع��ن��ا  ب��ي��ن��ن��ا 
وال��ه��دف  ال���روؤي���ة  لتحقيق  امل��رك��ز 
ع��ر و�شائل الإع���الم الل��ك��رتوين 

املركز  لر�شالة  النت�شار  وحتقيق 
الع���الم الجتماعي  و���ش��ائ��ل  ع��ر 
وجلب املزيد من العمالء وخا�شة 

يف �شناعة ال�شياحة. العالجية 

زرع جهاز لتنظيم �شربات القلب بعد ت�شخي�س احلالة بدقة 

الأطباء يف ابوظبي ينجحون يف اإنقاذ مري�س يعاين من حالت اإغماء وتوقف القلب

•• ابوظبي-الفجر:

جن��ح الط��ب��اء يف اب��وظ��ب��ي يف ان��ق��اذ 
مري�س عربي كان يعاين من نوبات 
عنها  ي��ن��ت��ج  م�شخ�شة  غ���ري  اغ���م���اء 
ت��وق��ف ال��ق��ل��ب حل���وايل 40 ث��ان��ي��ة , 
م�شت�شفى  يف  الط���ب���اء  مت��ك��ن  ح��ي��ث 
ابوظبي  امل��ط��ار يف  ال��ن��ورف��رع طريق 
من ت�شخي�س احلالة بدقة با�شتخدام 
تقنية الطاولة املائلة واجراء عملية 
عالجية مت خاللها زرع جهاز لنظيم 
�شربات القلب والق�شاء على حالت 

الغماء املتكررة .
و قال الدكتور قا�شم العوم الرئي�س 
التنفيذي ملجموعة م�شت�شفيات النور 
العملية  ه���ذه  م��ث��ل  ان  اب��وظ��ب��ي  يف 
ت��ع��ت��ر ن�������ادرة جل���ه���ة ال��ت�����ش��خ��ي�����س 
الدقيق للحالة ومعرفة �شبب حالت 
املري�س  لها  يتعر�س  التي  الغ��م��اء 
يبلغ  ال���ذي  امل��ري�����س  ان  اىل  م�شريا 
من العمر 48 عاما راجع امل�شت�شفى 
وه���و ي��ع��اين م��ن ن��وب��ات اغ��م��اء غري 
اىل  الم���ر  وي�شل  �شابقا  م�شخ�شة 
ت��وق��ف القلب خ��الل ح��ال��ة الغ��م��اء 

متتد احيانا اىل 40 ثانية . 
وا����ش���اف ب��ع��د اج�����راء ال��ف��ح��و���ش��ات 
ال����الزم����ة وال���دق���ي���ق���ة مب����ا يف ذل���ك 

امل�شت�شفى  املائلة يف  الطاولة  فح�س 
ال��ت��ي حت��دث فيها  ال��ظ��روف  ملعرفة 
حالت الغماء للمري�س وا�شبابها , 
حيث تعر�س املري�س بالفعل حلالة 
اغماء خالل هذا النوع من الفح�س 
الط���ب���اء  اراده  م����ا  وه�����و  ال���دق���ي���ق 
الوقت  يف  تدخلوا  الذين  املعاجلني 
ومت   , الغماء  حالة  وانهوا  املنا�شب 
با�شتخدام  الع�شاء  وظائف  قيا�س 
اج����ه����زة ك��م��ب��ي��وت��ر م���ت���ط���ورة , ويف 
�شوء نتائج الفحو�شات تقرر اجراء 
�شربات  لتنظيم  جهاز  ل��زرع  عملية 

القلب للمري�س . 
ان مثل  ال���ع���وم  ال���دك���ت���ور  واو�����ش����ح 
ه���ذه ال��ف��ح��و���ش��ات ال��دق��ي��ق��ة حتتاج 
جيدة  وخ����رات  ع��ال��ي��ة  تقنيات  اىل 
للتعامل مع هذه احلالت التي تهياأ 
ل��ه��ا ظ���روف ال��و���ش��ول اىل الغ��م��اء 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ي��ة ح���دوث احل��ال��ة 
لذلك  امل��وؤدي��ة  العوامل  ث��م  و�شببها 
وم����ن ث���م ان���ه���اء احل���ال���ة يف ال��وق��ت 
ال��ت�����ش��خ��ي�����س  ان  م����وؤك����دا  امل���ن���ا����ش���ب 
الدقيق للحالة �شاعد كثريا يف عالج 

املري�س ب�شكل جذري . 
ان  اىل  ال�����ع�����وم  ال����دك����ت����ور  وا������ش�����ار 
الت�شخي�س اظهر ان املري�س يعاين 
من متالزمة العقدة اجليبية, حيث 

اج��راء فح�س خا�س عن طريق  مت 
ال�شغط  نوبات هبوط  يك�شف  جهاز 
ون��ب�����ش��ات ال��ق��ل��ب ال��ت��ي حت���دث عند 
منعك�س  نتيجة  ال���ش��خ��ا���س  بع�س 
الع�شب املبهم, واظهر هذا الفح�س 
ث��ان��ي��ة   40 مل����دة  ال��ق��ل��ب  ت���وق���ف  ان 

نتيجة لهذا املنعك�س.
وقال الدكتور جمد ر�شتم ا�شت�شاري 
امرا�س القلب التداخلية والقثطرة 
�شارع   � ال��ن��ور  م�شت�شفى  يف  القلبية 
� يف اب���وظ���ب���ي وال������ذي ت��اب��ع  امل���ط���ار 
للمري�س  العملية  واج���رى  احل��ال��ة 
مب�شاركة عدد من الطباء والفنيني 
زراع���ة جهاز  العملية  ان��ه مت خ��الل 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ���ش��رب��ات ال��ق��ل��ب ح��ي��ث مت 
خالل العملية تو�شيل اجلهاز ب�شلك 
القثطرة  طريق  عن  يدخل  بطيني 
اأذي��ن��ي  اخ��ر  و�شلك  المي���ن  للبطني 
لالأذين  القثطرة  طريق  عن  يوجه 

الأمين يف القلب . 
املائلة  ال��ط��اول��ة  فح�س  ان  واو���ش��ح 
عبارة عن و�شع املري�س على طاولة 

النب�س( للغاية )بطء  �شديد  ببطء 
ناظم  زرع  خاللها  ي�شتطب  وال��ت��ي 

اخلطي.
واك������د ان�����ه ت��ت�����ش��م اأج����ه����زة ت��ن��ظ��ي��م 
ثنائيه  القلبالفيزيولوجيه  �شربات 
اإعداداتها  تعديل  باإمكانية  احلجره 
م���ن ق��ب��ل ال��ط��ب��ي��ب وذل�����ك ل��ت��وف��ري 
ال��دع��م امل��ن��ا���ش��ب ل��ن��ط��اق وا���ش��ع من 
اأمناط احلياة والأن�شطة املختلفة , و 
يف العادة يتم زرع هذا اجلهاز بق�شم 
التخدير  حت��ت  القلبيه  الق�شطره 

املو�شعي مع بقاء املري�س واعياً.
اإج���راء  العملية  خ���الل  مت  وا����ش���اف 
ال�شدروحتديد  اأعلى  يف  �شغري  �شق 
ال��وري��د , بعد ذل��ك مت ب��ذل ال��وري��د 
ل��ت��م��ري��راأ���ش��الك م��رن��ة ط��وي��ل��ة عر 
ال�شينيه  ال�شعه  الوريد توجه حتت 
امل��ت��ح��رك��ه ل��ل��ب��ق��ع��ه امل��ن��ا���ش��ب��ه مت��ام��اً 
ومن  النتائج  اف�شل  على  للح�شول 
وعملها  و�شعيتها  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ث��م 
بجهاز ناظم خطي خارجي ومقيا�س 
�شراره كهربائيه للقلب,و هذا اجلزء 

يقوم  و   , القلب  ع��ن  املعلومات  م��ن 
املعلومات  ه��ذه  با�شرتجاع  الطبيب 
م���ا ي�����ش��اع��ده ع��ل��ى ���ش��ب��ط ب��رن��ام��ج 
مالئم  ع��الج  اأف�شل  ليوفر  اجل��ه��از 

حلالة املري�س.
ا����ش���ب���اب احل���اج���ة اىل  وت���ط���رق اىل 
القلب  �شربات  تنظيم  جهاز  زراع��ة 
ع���ب���ارة عن  ال��ق��ل��ب  ان  اىل  م�����ش��ريا 
ع�شلة بحجم قب�شة اليد وله نظام 
بتوليد  يقوم  فهو   , معقد  كهربائي 
الكهرباء اخلا�شة به التي توؤدي اإىل 
يف  وال�شرتخاء  الإنقبا�س  عمليات 
ت�شل�شل وقتى منتظم , ومن ثم �شخ 
الدم اىل اجل�شم , ولكى يعمل القلب 
ب�شكل �شحيح, يجب اأن تنب�س غرف 
مبعدل  متنا�شقه  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ق��ل��ب 
نب�شة  ٦٠و١٠٠  ي��رتاوح بني  نب�شات 
, ويف احل��الت  ال��واح��دة  يف الدقيقة 
ت��ت��وق��ف  اأن  امل���م���ك���ن  م����ن  امل���ر����ش���ي���ة 
ت�شبح غري  اأو  الكهربائية  الإ�شارات 
ينب�س  القلب  ِيجعل  م��ا   , منتظمة 
ب�شرعة كبرية جدا )ت�شرع القلب( اأو 

يف و�شع افقي ثم يبداأ متييلها ب�شكل 
تدريجي اىل ان ت�شبح ب�شكل عمودي 
ويقا�س �شغطه ونب�شه وغريها من 
ال��ف��ح��و���ش��ات وق���د ي��ع��ط��ى امل��ري�����س 
ب��ع�����س الدوي���������ة مل���ع���رف���ة ت��اث��ريه��ا 
وي��ن��ت��ه��ي   , الع�����را������س  اح�������داث  يف 
ال��ف��ح�����س ع��ن��دم��ا ت��ظ��ه��ر ع��الم��ات 
الغ��م��اء على املري�س .  واو���ش��ح ان 
اأجهزة تنظيم �شربات القلب اأجهزة 
ك��م��ب��ي��وت��ر���ش��غ��رية ت��ع��م��ل ب��ب��ط��اري��ه 
داخ��ل��ي��ه وي��ت��م زرع��ه��ا ع���ادًة مبا�شرة 
حت����ت اجل���ل���د يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��در 
ل��ت��وف��ريال��دع��م ال��ك��ه��رب��ائ��ي, ي��ق��وم 
كهربائية  نب�شات  ب��ار���ش��ال  اجل��ه��از 
مما  القلب  اإىل  �شلك  ع��ر  �شغرية 
يحفز القلب لينب�س , و تتميز هذه 
�شعيفة  باأنها  الكهربائية  النب�شات 
ي�شعرون  ل  النا�س  ومعظم  للغاية 
, يف الوقت الذي  بها على الإط��الق 
القلب  مب�شاعدة  اجل��ه��از  فيه  يقوم 
اخلا�س  الإي��ق��اع  على  احلفاظ  على 
به, فاإنه يقوم اأي�شاً بتخزين الكثري 

هو الذي ي�شتغرق الوقت الأطول من 
العملية .  واأكد ان املري�س ميكن ان 
يعاود حياته ب�شكل طبيعي بعد هكذا 
عمليه , ول يوؤثر اجلهاز على حياه 
العادي  الطبيعيه والن�شاط  املري�س 
املنزليه  الجهزه  عليه  توؤثر  ل  كما 
هناك  ان��ه  ,ال  وغ��ريه��ا  الكهربائيه 
ذات  الج��ه��زه  بع�س  حم��ظ��ورات يف 
تاأثريها  امكانيه  يف  العاليه  الطاقه 
ع��ل��ى اجل��ه��از وب�����ش��ك��ل خ��ا���س جهاز 
الرنني املغناطي�شي ) والذي لميكن 
ا�شتخدامه مع حالت ناظم اخلطى( 
والتي  ال�شناعيه  الج��ه��زه  وبع�س 
يكتب عندها لوحه ع��دم دخ��ول من 
ي��ح��م��ل��ون اج���ه���زه ت��ن��ظ��ي��م ���ش��رب��ات 
ال���ق���ل���ب  ك��م��ا ان����ه ع��ل��ى ح���ام���ل ه��ذا 
�شفره  عند  بذلك  يعرف  ان  اجلهاز 
ب���امل���ط���ار واج���ت���ي���از اج���ه���زة ك�����ش��ف و 
تفتي�س امل�شافرين  وهو يعطى عاده 
اث��ن��اء  م��ع��ه  ب��ط��اق��ة خ��ا���ش��ة يحملها 
ال�����ش��ف��ر ) ت��ع��ط��ى م��ن ق��ب��ل ال��ف��ري��ق 

الطبي الذي قام بالعملية (

الدكتور قا�شم العومالدكتور جمد ر�شتم

اثناء عملية الفح�سخالل عملية غر�س اجلهاز

مفو�سية الالجئني تثمن ا�ستجابة ال�سيخة جواهر لحتياجات الأطفال من الالجئني ال�سوريني
الالجئني ال�شوريني اإىل املليون وذلك يف بيان م�شرتك وزعته 
ال�شوء  ي�شلط  املا�شي  اجلمعة  ي��وم  واليوني�شيف  املفو�شية 
على احلاجة لتقدمي م�شاعدات عاجلة ت�شاهم يف عودة هوؤلء 
 . املعي�شية  اأو�شاعهم  وحت�شني  الدرا�شة  ف�شول  اإىل  الأطفال 
وثمن عمران ر�شا املمثل الإقليمي للمفو�شية لدول جمل�س 
التعاون اخلليجي الدور الذي تقوم به ال�شيخة جواهر بدعم 
اأكر من  ال�شوريني الأطفال وقال ي�شكل الأطفال  الالجئني 
ظروفا  معظمهم  ويعي�س  ال�شوريني  الالجئني  ع��دد  ن�شف 
يكتنفه  اأ�شبح  م�شتقبلهم  اأن  ذلك  من  والأ�شواأ  للغاية  قا�شية 
الوقت  ج��اء يف  ال�شيخة جواهر  ت��رع  اأن  م��وؤك��دا   .. الغمو�س 
املنا�شب من اأجل م�شاعدة املفو�شية يف م�شاعيها الهادفة لتلبية 

الحتياجات الأ�شا�شية لالأطفال الالجئني ال�شوريني واأ�شرهم 
اإىل  اأن ين�شم اجلميع  اأمله  واأع��رب ر�شا عن   . ب�شورة كافية 
ال�شيخة جواهر يف ت�شامنها مع الالجئني ال�شوريني خا�شة 
يف ظل العجز يف ميزانية املفو�شية اخلا�شة بخطة الإ�شتجابة 
الإقليمية . وتاأتي هذه املبادرة �شمن حملة القلب الكبري التي 
اأطلقتها ال�شيخة جواهر القا�شمي يف 20 يونيو املا�شي والتي 
تزامنت مع احتفالت املفو�شية بيوم الالجئ العاملي والهادفة 
لدعم الأطفال من الالجئني ال�شورين وتخفيف معاناتهم..
كما ق��ام��ت بح�شد ق��در كبري م��ن الإه��ت��م��ام وال��دع��م يف دول��ة 
الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربي. 

•• اأبوظبي-وام:

الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية  ع��رت 
عن �شكرها وتقديرها للجهود الدوؤوبة التي بذلتها وما تزال 
ال�شيخة جواهر  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  تبذلها قرينة �شاحب 
الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي  حممد  بنت 
الإ�شتجابة  �شرعة  خالل  للمفو�شية..من  البارزة  واملنا�شرة 
وتقدمي  الأردن  يف  ال�شوريني  الالجئني  من  الأط��ف��ال  لنداء 
ترع كرمي بقيمة 200 األف دولر اأمريكي لتوفري متطلبات 
احلياة الأ�شا�شية لالأطفال ال�شوريني واأ�شرهم. وتتزامن هذه 
املبادرة مع اإعالن املفو�شية و�شول اإجمايل عدد الأطفال من 

النطق باحلكم يف الغت�ساب الكاذب براأ�س اخليمة ال�سهر املقبل 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

تنطق حمكمة اجلنح الثانية يف دائرة حماكم راأ�س اخليمة برئا�شة القا�شي �شميح �شمحان باحلكم 
املحكمة موعد  ك��اذب يف جل�شة ح��ددت  ال�شيوية متهمة بتقدمي بالغ  �شابة من اجلن�شية  يف ق�شية 

انعقادها اخلام�س من �شبتمر املقبل.
وتعود تفا�شيل الق�شية اىل وقت �شابق من ال�شيف اجلاري عندما احالت دائرة النيابة العامة براأ�س 
اخليمة �شابة ا�شيوية للمحكمة املخت�شة متورطة بتقدمي بالغ كاذب لدى �شرطة راأ�س اخليمة مفاده 

تعر�شها لعملية اغت�شاب من قبل �شاب ا�شيوي مما ت�شبب يف ف�س بكارتها.
لكن بالتحقيق معها واخ�شاعها للفحو�س اجلنائية الالزمة اأثبتت النتائج عدم تعر�شها لالغت�شاب 
ب��ه ول��دى حتويلها بعد ذلك  ال��ذي تقدمت  ال��ب��الغ  ك��ذب  م��ا  بكارتها وه��و  اأو حم��اول��ة لف�س غ�شاء 
اإفاداتها بعد  ال�شابة عن  النيابة العامة لإ�شتكمال بقية الإج��راءات القانونية الالزمة تراجعت  اىل 

مواجهتها بالنتائج التي ك�شفت عنها الفحو�شات اجلنائية.
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عمار النعيمي ي�ستقبل ال�سفري ال�سوداين

الإح�سان اخلريية توفر م�ستلزمات طبية بقيمة 25000 درهم مل�ست�سفى خليفة

ال�سحة تعرف بقانون الرتاخي�س الطبية

ت��وط��ي��ده��ا ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق��ني. واأ����ش���اد ال�شفري 
ت�شهدها  التي  ال�شاملة  احل�شارية  بالنه�شة  ال�شودانى 
 .. ال��ل��ق��اء  امل��ي��ادي��ن. ح�شر  دول���ة الإم�����ارات يف خمتلف 
معايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �شعيد النعيمي رئي�س 
النعيمى  حمد  و���ش��ع��ادة  عجمان  يف  الأم���ريي  ال��دي��وان 
مدير الديوان و�شعادة عبداهلل حممد املويجعى رئي�س 
و�شعادة  عجمان  �شناعة  و  جت��ارة  غرفة  ادارة  جمل�س 
احمد ابراهيم الغمال�شى رئي�س مكتب �شمو ويل عهد 
الت�شريفات  م��دي��ر  النعيمي  يو�شف  ���ش��ع��ادة  و  عجمان 

بالديوان وعدد من كبار امل�شوؤولني.

•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجمان يف مكتبه يف الديوان الأمريي يف عجمان ام�س..

جمهورية  �شفري  ال�شديق  حممد  يو�شف  اأحمد  �شعادة 
ال�شودان الذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة توليه 
ل���ب���الده ل���دى ال���دول���ة. ورح���ب  م��ه��ام من�شبه ���ش��ف��ريا 
�شمو ويل عهد عجمان بال�شفري .. متمنيا له التوفيق 
ك��م��ا مت خ��الل  اأداء م��ه��ام عمله اجل��دي��د.  وال��ن��ج��اح يف 
ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��را���س ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي��ة و�شبل 

امل�شتلزمات ال�شرورية والطارئة.
عام  – مدير  ال�شام�شي  عبيد  حميد  اأك��د  جانبه  وم��ن 
وح��دة  تعد   : ق��ائ��اًل  بعجمان  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى 
 - ب��ع��ج��م��ان  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال����ط����واريء مب�شت�شفى 
الواجهة الرئي�شية للم�شت�شفى بكونها تعمل على مدار 
ومراجعني  مر�شى  وت�شتقبل  �شاعة  والع�شرون  الأرب��ع 
على  �شغط  ي�شكل  مم��ا  ال���دول���ة  اإم�����ارات  خمتلف  م��ن 
املا�شة  ه��ن��اك احل��اج��ة  ك��ان��ت  ل��ذا   , ب��ال��وح��دة  العاملني 
 - زاي��د  بن  خليفة  مل�شت�شفى  امل�شتلزمات  بع�س  لتوفري 
اخلريية  الإح�����ش��ان  جلمعية  �شكره  اك��د  كما   - عجمان 
خدمة  يف  املتوا�شل  وعطائهم  اخل��رية  مبادرتهم  على 

خمتلف �شرائح املجتمع.

•• عجمان ـ الفجر 

, �شمن  الإح�����ش��ان اخل��ريي��ة - ع��ج��م��ان  ق��ام��ت جمعية 
ب��رن��اجم��ه��ا يف دع����م امل��وؤ���ش�����ش��ات ال���ت���ي ت���ق���دم اخل��دم��ة 
ال�شرتاتيجية يف  روؤيتها  يتوافق مع  والذي  املجتمعية 
واخل��ريي��ة مب��ا يحقق مفهوم  التنموية  ال��رام��ج  دع��م 
ال�شتدامة املجتمعية , و يقوم على توفري الحتياجات 
ال�شرورية والطارئة التي حتتاجها املوؤ�ش�شات اخلدمية 
وامل�شت�شفيات  العقابية  ال���ش��الح  كهيئات  املجتمع  يف 
خليفة  م�شت�شفى  ب��دع��م  اجل��م��ع��ي��ة  ق��ام��ت  وغ���ريه���ا. 
25000 دره���م ,  ب��ن زاي���د يف ع��ج��م��ان مببلغ وق����دره 
بع�س  توفري  ايل  امل�شت�شفى  حاجة  تلبي  �شوف  وال��ت��ي 

الأم���ريي وكيل وزارة  اأم��ني ح�شني  الدكتور  ق��دم  .. حيث 
خالل  والرتاخي�س  الطبية  للممار�شات  امل�شاعد  ال�شحة 
املعني  الطبية  الرتاخي�س  ق��ان��ون  بنود  ع��ن  نبذة  ال��ن��دوة 
بتنظيم عمل املن�شاآت الطبية اخلا�شة وتفا�شيل و�شروط 
يجب  التي  املعايري  بجانب   .. الطبية  املن�شاآت  ترخي�س 
الطبية  املن�شاآت  يف  الطبية  الرامج  تطبيق  يف  تطبق  اأن 
و�شروط ترخي�س الكوادر الطبية العاملة يف قطاع الطبي 
من  مبحا�شبة  اخلا�شة  اجل��زاءات  اإىل  بالإ�شافة  اخلا�س 
اإن تنظيم الندوة  ال��ق��ان��ون.  وق��ال الأم���ريي  يخالف ه��ذا 
ال�شحة  وزارة  التي تطبقها  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  يعزز 
وامل��راك��ز  امل�شت�شفيات  م��ن  الإ�شرتاتيجيني  �شركائها  م��ع 
الطبي  ال��ق��ط��اع  يف  الإ���ش��ت��ث��م��ار  ت�شجيع  ب��ه��دف  اخل��ا���ش��ة 

اخلا�س ودعم ال�شياحة العالجية يف دولة الإمارات. 

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت وزارة ال�����ش��ح��ة ام�����س ن����دوة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���� ق��ان��ون 
املن�شاآت  عمل  تنظيم  ب�شاأن  اخلا�س  الطبية  الرتاخي�س 
الطبية اخلا�شة وترخي�س امل�شت�شفيات العامة وم�شت�شفيات 
جراحة اليوم الواحد واملراكز ال�شحية والعيادات اإ�شافة اإىل 
مراكز التاأهيل التخ�ش�شية على م�شتوى الدولة.. بجانب 
التمري�شية  الهيئة  اأع�شاء  و  الأط��ب��اء  من  الطبي  الكادر 
والفنيني على اختالف تخ�ش�شاتهم. تاأتي الندوة التىي 
اإط��ار  يف  ال�شارقة  يف  بلو  �شا�س  رادي�شون  فندق  يف  نظمت 
وزير  العوي�س  حممد  بن  عبدالرحمن  معايل  توجيهات 
ح�شر  ال��ط��ب��ي��ة.  ال��رتاخ��ي�����س  ب��ق��ان��ون  للتعريف  ال�شحة 
الندوة اأ�شحاب ومدراء املن�شاآت الطبية اخلا�شة يف الدولة 

م�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة يحقق تقدمًا يف عالج ال�سقيقة بالبوتك�س

ع�سابة �سرقة امل�ستودعات يف قب�سة �سرطة عجمان

خطة ملوا�سالت الإمارات لتعيني 699 م�سرفة مواطنة حلافالتها املدر�سية يف اأبوظبي

•• ال�صارقة-الفجر:

حقق م�شت�شفى اجلامعة يف ال�شارقة 
ت����ق����دم����اً لف�����ت�����اً يف ع������الج م���ر����س 
بوا�شطة  امل��زم��ن  ال�شقيقة  ���ش��داع 
احل��ق��ن ب��ج��رع��ات ال��ب��وت��ك�����س, ج��اء 
�شوزان  الدكتورة  ان�شمام  اثر  ذلك 
اأمرا�س  اإ�شت�شارية  ن��وري  اإبراهيم 
امل���خ والأع�������ش���اب, وامل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
هذا  وحقق  املتعدد  الت�شلب  مر�س 
عند  ت��ام��ة  اإ�شتجابة  ن�شبة  ال��ع��الج 

املعاجلني.
ومتكن الطاقم الطبي يف م�شت�شفى 
التعامل  م��ن  ب��ال�����ش��ارق��ة  اجل��ام��ع��ة 
م��ع ال��ع��دي��د م��ن احل���الت املر�شية 
وك��ان  ال�شقيقة,  ل�����ش��داع  امل��ت��ق��دم��ة 
مل���ه���ارة ال����ك����ادر ال��ط��ب��ي يف حت��دي��د 
ط��ب��ي��ع��ة اجل�����رع�����ات ب��ال��ب��وت��ك�����س, 
وك��م��ي��ات��ه��ا, واجل��ل�����ش��ات ال��ع��الج��ي��ة 
اخلا�شة باملر�س, ومتابعة تطوراته 
واآثاره يف تخفيف الآلم دوراً متميزاً 
وتخفيف  الإ���ش��ت��ج��اب��ة  ت�����ش��ري��ع  يف 
املري�شات  لأح����دى  واإي��ق��اف��ه  الأمل 
ملدة �شتني يوماً بعد اأن كانت تعاين 
ال�شقيقة  ���ش��داع  ا���ش��ط��راب��ات  م��ن 

ب�شكل �شبه يومي.
ومن �شاأن العالج اجلديد اأن يخفف 
يخلفها  ال���ت���ي  ال���ع���دي���دة  الأزم�������ات 
حالت  ل�شيما  الإن�شان,  يف  املر�س 
ا����ش���ط���راب ال�����روؤي�����ة, وال��ت��ح�����ش�����س 
م��ن ال�����ش��وت وال�����ش��وء, وال��غ��ث��ي��ان, 
وال��ع��دي��د م��ن الأع���را����س الأخ���رى, 
وه����و اأح�����د الأ����ش���ب���اب ال���ت���ي ت����وؤدي 
وال��درا���ش��ة  العمل  ع��ن  التغيب  اإىل 
توؤكد  امل��ج��الت, حيث  من  والعديد 
اأن ال��ع��الج اجل��دي��د من  ال��ت��ج��ارب 
اإي��ق��اف ه��ذه الع��را���س, وهو  �شاأنه 

•• عجمان ـ الفجر 

واملباحث  التحريات  اأف��راد  متكن 
اجل���ن���ائ���ي���ة يف ال����ق����ي����ادة ال��ع��ام��ة 
ل�������ش���رط���ة ع���ج���م���ان م�����ن اإل����ق����اء 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ع�����ش��اب��ة اإج��رام��ي��ة 
امل�شتودعات  �شرقة  يف  متخ�ش�شة 
واملحالت التجارية باإمارة عجمان 
والإم��ارات الأخرى مكونة من 6 
اأ�شخا�س من اجلن�شية الأ�شيوية.

ورد  بعد  الواقعة  تفا�شيل  وتعود 
ع���دة ب��الغ��ات ���ش��رق��ة م��ن اأم��اك��ن 
م�شتودعات يف املنطقة ال�شناعية 
اجلديدة, وعلى الفور مت ت�شكيل 
ف���ري���ق ع���م���ل وم���ت���اب���ع���ة وحت����ري 
وا����ش���ع ع��ل��ى ت��ل��ك الأم���اك���ن وم��ن 
خ����الل ه����ذه امل��ت��اب��ع��ة اأت�����ش��ح اأن 
باأ�شلوب  تتم  كانت  ال�شرقات  هذه 

اإجرامي واحد.
 وب��ع��د ت��ك��ث��ي��ف ال����دوري����ات للحد 
من هذه البالغات واأثناء تواجد 
اإحدى الدوريات بالقرب من اأحد 

•• دبي –الفجر:

اأع��ل��ن��ت م��وا���ش��الت الإم������ارات عن 
ال���ب���دء يف ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ط��م��وح��ة 
لتعيني 699 م�شرفة نقل و�شالمة 
لالن�شمام  ال��دول��ة  مواطنات  م��ن 
اإىل كوادرها الإ�شرافية العاملة يف 
اإمارة  املدر�شية مبناطق  حافالتها 
اأب���وظ���ب���ي خ����الل ال���ع���ام ال��درا���ش��ي 

اجلديد 2013-2014م.
مركز  مدير  ال�شاعر  جا�شم  وق��ال 
امل��دار���س ع�شو جمموعة  خ��دم��ات 
ملوا�شالت  التابعة  الأعمال  مراكز 
التي  ه���ذه اخل��ط��ة  اإن  الإم������ارات: 
العام  بتنفيذها خالل  املركز  يقوم 
ال��درا���ش��ي احل���ايل وب��ال��ت��ع��اون مع 
للتوطني  اأبوظبي  كل من جمل�س 
تتوزع  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س 
ع��ل��ى ث���الث م���راح���ل, اأوله�����ا قبل 
���ش��ب��ت��م��ر احل�������ايل, وال���ث���ان���ي���ة يف 
يناير  يف  والثالثة  املقبل,  نوفمر 

2014م.
وك�����ش��ف ال�����ش��اع��ر اأن امل��رك��ز اأجن��ز 
واأنهى  اخلطة  من  الأوىل  املرحلة 
م�شرفة   270 ت��ع��ي��ني  اإج�������راءات 
املقابالت  عقد  بعد  و�شالمة  نقل 
ل��ل��م��رت���ش��ح��ات, حيث  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 

ب��ال��ب��وت��ك�����س, وت��ع��د دول���ة الإم�����ارات 
ال��دول  اأوائ���ل  م��ن  املتحدة  العربية 
الطبية  التقنية  ه��ذه  تطبق  ال��ت��ي 

داخل الدولة يف املنطقة.
اجلامعة  م�شت�شفى  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
العام  يف  افتتاحه  مت  ق��د  بال�شارقة 
���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات   2011
اأح��دث  مم��ا  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
اإ����ش���اف���ة ن���وع���ي���ة م��ه��م��ة خل���دم���ات 
الرعاية ال�شحية يف اإمارة ال�شارقة 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ودول����ة الإم�����ارات 
وامل���ن���ط���ق���ة, وي�����ش��ت��م��ل امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
الطبية  التخ�ش�شات  معظم  على 
ك��الأم��را���س ال��ب��اط��ن��ي��ة واجل��راح��ة 
والأطفال واأمرا�س الن�شاء والولدة 
ذات  اأق�شام تخ�ش�شية  اأي�شاً  يتبعها 
عالقة كالعالج الطبيعي والتغذية 
املجهز  الأط��ف��ال  وق�شم  العالجية 
الأطفال  لإنعا�س  الأجهزة  باأحدث 
ال����ع����ي����ادات  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  اخل�������دج 
اخل��ارج��ي��ة وال���ط���وارئ وامل��خ��ت��رات 
وهي  الإ�شعاعي  الطبي  والت�شوير 
من  نخبة  ب��اإ���ش��راف  تعمل  جميعاً 
الكفاءات الطبية والإداري��ة و�شمن 
م���ع���اي���ري ع���امل���ي���ة, وت���ب���ل���غ ال��ط��اق��ة 
 220 للم�شت�شفى  الإ���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
�شرير وي�شم اأي�شاً 6 غرف عمليات 
ورعاية مركزة والعديد من قاعات 
 2012 اب���ري���ل  ويف  امل���ح���ا����ش���رات, 
مع  ت��ع��اون  اتفاقية  امل�شت�شفى  وق��ع 
الفرن�شي  رو���ش��ي  جو�شتاف  معهد 
الأورام  وح���دة  اإن�����ش��اء  مبوجبها  مت 
وع���الج  ت�شخي�س  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
اورام ال��ث��دي, وه��ي ال��وح��دة الأوىل 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ب��ت��ق��دمي ه����ذا ال��ن��وع 
م���ن اخل���دم���ات يف اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة 

والإمارات ال�شمالية.

وت��ف��ت��ي�����س ال�������ش���ي���ارة ع���ر اأف�����راد 
مق�شات   3 ع��دد  على  التحريات 
و�شفرات  حديدي  ومن�شار  حديد 
وم��ف��ك��ات ب��راغ��ي ب��الإ���ش��اف��ة اىل 
ق����ف����ازات.  وب��ال��ت��ح��ق��ي��ق امل��ب��دئ��ي 
باأنهم جاءوا, بق�شد  اقروا  معهم 
ال�شرقة من اأحد امل�شتودعات بعد 
مراقبتها طوال فرتة طويلة وكما 
بال�شرقة  قيامهم  ع��ن  اع��رتف��وا 
باإمارة  ع��دة حم��الت جتارية  من 
ع��ج��م��ان واإم������ارات اأخ����ري ق��درت 
دره���م ومت  األ���ف   900 ب���  قيمتها 
ت��دوي��ن ك��اف��ة ال��ب��الغ��ات واإح��ال��ة 
ملف الق�شية اىل النيابة العامة.

التحريات  اإدارة  مدير  اأك��د  وق��د   
وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة امل��ق��دم عبد 
�شرطة  اأن  املطرو�شي  �شيف  اهلل 
يف  وق���وة  ج��د  بكل  تعمل  عجمان 
�شبيل رفع معدلت الأمن والأمان 
م�����ن خ������الل حت���ق���ي���ق الأه���������داف 
اأقرتها وزارة  الإ�شرتاتيجية التي 

الداخلية.

الدورات التدريبية لتاأهيلهن على 
اأع��ل��ى درج���ات العمل الإ����ش���رايف يف 
على  والتدرب  املدر�شية  احلافالت 
كيفية التعامل مع الطلبة وتطبيق 
ا������ش�����رتاط�����ات ال�������ش���الم���ة وط�����رق 
الإخ�������الء والإ����ش���ع���اف���ات الأول���ي���ة 
وغ����ريه����ا م����ن اجل����وان����ب امل��ه��م��ة. 
اأف����اد ال�شاعر  اأخ����رى,  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ب���اأن اإج��م��ايل ال��ك��ادر الإ����ش���رايف يف 
للموؤ�ش�شة  امل��در���ش��ي��ة  احل���اف���الت 
ب��ل��غ م���ع ن��ه��اي��ة ال���ع���ام ال���درا����ش���ي 
وم�شرفة  م�شرف   2796 املا�شي 
يف   1418 منهم  و���ش��الم��ة,  ن��ق��ل 
مدار�س اإمارة اأبوظبي و1378 يف 
مدار�س دبي والإم��ارات ال�شمالية, 
اأن����ه م��ن امل��خ��ط��ط اأن  اإىل  م��ن��وه��اً 
ي��رت��ف��ع ال���ع���دد م���ن ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 
 3150 اإىل  احل�����ايل  ال���درا����ش���ي 
م�����ش��رف��اً وم�������ش���رف���ة, ع�����الوة على 
الكادر الإ�شرايف الذي يوفره املركز 
للحافالت املخ�ش�شة ل�شالح طلبة 
التطبيقية  التكنولوجيا  ث��ان��وي��ة 
م�����ش��رف��اً   90 ب����واق����ع  ب���اأب���وظ���ب���ي 
وم�شرفة, و115 ملنت�شبي دار زايد 
ل��ل��رع��اي��ة الإن�����ش��ان��ي��ة, اإ���ش��اف��ة اإىل 
جمموعة من املوؤ�ش�شات التعليمية 

واملدار�س اخلا�شة يف الدولة.

ال��ف��رد,  ان��ت��اج��ي��ة  م��ا ي�شهم يف رف���ع 
الأ�شري  الإ�شتقرار  جم��الت  ودع��م 

والوظيفي واملجتمعي.
���ش��وزان  ويف ه���ذا الإط�����ار ق��ال��ت د. 
اإبراهيم نوري اإ�شت�شارية اأمرا�س املخ 
مر�س  يف  واملتخ�ش�شة  والأع�شاب, 
ال��ت�����ش��ل��ب امل��ت��ع��دد: ت��ت��م��ح��ور ف��ك��رة 
بالبوتك�س  ال�شقيقة  ���ش��داع  ع��الج 
املري�س جرعات ثابتة  اإعطاء  حول 
وال��رق��ب��ة  ب���ال���راأ����س  ن��ق��ط��ة   31 يف 
والكتفني, وهو عالج اأجيز بناء على 
ب��روت��وك��ول هيئة الأغ��ذي��ة وال���دواء 
يف الوليات املتحدة بناء على نتائج 
اأث��م��رت ع��ن حتقيق تقدم  درا���ش��ات 
يف ال��ع��الج . واأ����ش���اف���ت: ت��ب��داأ اآث���ار 
 10-7 ب����ني  ال����ع����الج ب���ع���د م�����ش��ي 
اأي������ام م���ن اأخ�����ذ اجل����رع����ة, وت�����ش��ه��م 
اإي��ق��اف م�شكالت  ه���ذه اخل��ط��وة يف 
اإىل  ت�شل  ل��ف��رتة  ال�شقيقة  ���ش��داع 
البوتك�س  يتحلل  اأن  قبل  اأ�شهر   3

تناول  املذكورة, ليتم  الفرتة  خالل 
جرعة اأخرى لتحقيق نتائج اأف�شل, 
باعتباره  البوتك�س  اخ��ت��ي��ار  وي��اأت��ي 
واأثبت  بال م�شاعفات,  اآمنا  عالجاً 
جناحه يف عالج حالت اإ�شابة مثل: 
تيب�س الع�شالت من اآثار اجللطات 
الدماغية, واإ�شابات احلبل ال�شوكي 
الن�شفي  ال��وج��ه  و�شلل  ال��ط��رق,  يف 

وعدم تنا�شق حركة ع�شالت اليد .
وت��اب��ع��ت اإ���ش��ت�����ش��اري��ة اأم���را����س امل��خ 
اجلامعة  م�شت�شفى  يف  والأع�����ش��اب 
ب���ال�������ش���ارق���ة: ن��ع��م��ل يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
درا�شة احلالت  على  م�شتمر  ب�شكل 
امل��ت��ق��دم��ة, ون��ح��ن على ت��وا���ش��ل مع 
هذا  يف  للعالج  العاملية  امل�شتجدات 
القادمة  الفرتة  اأن  واأعتقد  املجال, 
التقدم يف عالج  املزيد من  �شت�شهد 
الدولة  يف  للطب  و�شيكون  امل��ر���س, 
ب�������ش���م���ة خ���ا����ش���ة ت�����وؤك�����د ج����دارت����ه 
يف م��ن��اف�����ش��ة م���راك���ز ط��ب��ي��ة ع��امل��ي��ة 

�شعيد  على  ناجحة  نتائج  بتحقيق 
ارتفاع ن�شب ال�شفاء, ودعم الأبحاث 
ال���ط���ب���ي���ة ب����امل����زي����د م�����ن اخل������رات 

الالزمة .
ب�شداع  الإ�شابة  ن�شب  وترتفع  هذا 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي, 
ن�شب  املتحدة ترتفع  الوليات  ففي 
يف   99 بن�شبة  الن�شاء  يف  الإ���ش��اب��ة 
املائة يف فرتة من فرتات حياتهن, 
وتبلغ يف الرجال ن�شبة 93 يف املائة 
ب�شبب  امل��ائ��ة  يف   15 بينها  ك��ذل��ك, 
ع��وام��ل وراث��ي��ة, ويف درا���ش��ة �شملت 
بينها  دول   6 يف  طبياً  م��رك��زاً   95
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة, وك��ن��دا واأوروب����ا, 
و���ش��ارك  اأ���ش��ب��وع��اً,   56 وا�شتغرقت 
فيها 1834 �شخ�شاً, ارتفعت ن�شبة 
44 يف  للمتقدمني من  الإ�شتجابة 
امل��ائ��ة اإىل 51 يف امل��ائ��ة خ��الل 24 
�شقف  برفع  اأ�شهم  ما  وهو  اأ�شبوعاً, 
ال�شقيقة  ع���الج  ب��ن��ج��اح  ال��ت��وق��ع��ات 

املحالت يف املنطقة ال�شناعية مت 
ال�شتباه باأحدي املركبات من نوع 
كامري خ�شراء اللون حتمل كود 
وهي يف حالة  متوقفة  كانت  دبي 
ت�شغيل يف وقت متاأخر من الليل.

اأت�شح  اأرق��ام��ه��ا  على  وبالتدقيق 
ب��اأن��ه��ا م�����زورة ف��ت��م��ت م��راق��ب��ت��ه��ا 
وعند  التحريات  رج���ال  قبل  م��ن 
الق���������رتاب م���ن���ه���ا ق�����ام ال�����ش��ائ��ق 
اأ�شخا�س  عدة  معه  وكان  بالهرب 

ف��ت��م��ت م��الح��ق��ت��ه��م وال�����ش��ي��ط��رة 
عليهم من قبل اأفراد التحريات.

اأ�شخا�س  �شتة  باأنهم  تبني  حيث 
اأن  وبعد  الأ�شيوية  اجلن�شية  من 
مت اأخذ كافة الإجراءات القانونية 

مل��دار���س  م�شرفة   164 ق��ب��ول  مت 
م�شرفة  و84  اأب���وظ���ب���ي,  م��دي��ن��ة 
ملدار�س مدينة العني, و22 م�شرفة 
م�شيفاً  الغربية,  املنطقة  ملدار�س 
الثالثة  امل��ن��اط��ق  يف  امل�����ش��رف��ات  اأن 
املهام  عن  واٍف  �شرح  اإىل  ا�شتمعن 
الوظيفية مل�شرفة النقل وال�شالمة 
وج���م���ي���ع ال���ت���ف���ا����ش���ي���ل اخل���ا����ش���ة 
ب���اأه���داف ال��وظ��ي��ف��ة واط��ل��ع��ن على 
موا�شالت  خلدمات  مرئي  عر�س 

الإمارات ب�شكل عام.
واأو������ش�����ح م���دي���ر م���رك���ز خ���دم���ات 
املدار�س اأن املرحلة الثانية لتطبيق 
اخل���ط���ة ت�����ش��ت��ه��دف ت��ع��ي��ني 142 
م�����ش��رف��ة خ����الل ن��وف��م��ر امل��ق��ب��ل, 
م�شرفة   287 تعيني  �شيتم  فيما 
يناير  �شهر  يف  الثالثة  املرحلة  يف 

من العام املقبل.
واأك��د على اأن موا�شالت الإم��ارات 
ن�شبة  بتعزيز  بالغاً  اهتماماً  تويل 

التوطني يف كوادرها العاملة, ومنح 
الوطنية  للكفاءات  املثلى  الفر�س 
يف  واإيجابية  بفاعلية  ت�شارك  لكي 
عملية التنمية ال�شاملة يف الدولة, 
م���ن���وه���اً ب�������اأن ت��ط��ب��ي��ق ت���وج���ه���ات 
توطني  نحو  الحت��ادي��ة  احلكومة 
ال���وظ���ائ���ف ي��ع��ت��ر م����ن ال���رك���ائ���ز 
الأ�شا�شية التي تلتزم بها املوؤ�ش�شة.

املعينات  امل�����ش��رف��ات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
����ش���ي���ن���خ���رط���ن يف جم���م���وع���ة م��ن 

تخريج دفعة من الحداث اجلانحني بعد ح�سولهم على دورات التنف�س ال�سرتخائي
من  والتخل�س  التعامل  على  وتدريبهم  والجتماعية 
التعاطي  وكيفية  والج��ت��م��اع��ي��ة  النف�شية  ال�����ش��غ��وط 
م��ع م���ف���ردات امل��ج��ت��م��ع اخل���ارج���ي ب��ع��د الف�����راج عنهم 
هدى  الدكتورة  واأو�شحت  احتجازهم.  فرتات  وانتهاء 
ال�شويدي مديرة ادارة التنمية ال�شرية يف هيئة تنمية 
املجتمع ان الهيئة قامت بت�شميم �شل�شلة من الرامج 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل����الأح����داث اجل��ان��ح��ني ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام 
تاأهليهم حتى  الرعاية املطلوبة لإعادة  بغر�س تقدمي 
يتوافقوا مع جمتمعهم وي�شبحوا مواطنني �شاحلني 
واع�شاء منتجني ولي�شوا عالة على ا�شرهم وحميطهم 

الجتماعي مما ي�شهل لهم عملية الندماج يف الن�شيج 
املجتمعي بعد انق�شاء فرتات حجزهم. واأفادت ب�شرى 
التابع  وال�����ش��ب��اب  والط��ف��ال  امل����راأة  ق�شم  رئي�شة  ق��ائ��د 
واخلدمات  الرامج  قطاع  يف  ال�شرية  التنمية  لإدارة 
اجلانحني  الح����داث  م��ن   12 ان  بالهيئة  املجتمعية 
خ��الل  ال���ش��رتخ��ائ��ي  التنف�س  دورة  ع��ل��ى  ح�شلوا  ق��د 
املا�شني على يد خبري متخ�ش�س وهو ما  ال�شبوعني 
الح��داث  وم�شاعدة  تاأهيل  على  الهيئة  حر�س  يعك�س 
اجلانحني حتى ي�شعروا بال�شتقرار وي�شبحوا اع�شاء 

فاعلني يف املجتمع. 

•• دبي-وام:

يف  املجتمع  تنمية  بهيئة  ال�شرية  التنمية  اإدارة  قامت 
دبي بتخريج دفعة جديدة من الحداث اجلانحني بعد 
انتهائهم من احل�شول على دورة التنف�س ال�شرتخائي 
وذلك بالتعاون مع املوؤ�ش�شات العقابية وال�شالحية يف 
ال��دورة  وا�شتملت  �شركة فن احلياة.  دبي وخ��راء من 
التي  وال�شاليب  ال��ط��رق  م��ن  العديد  على  التدريبية 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  اجل��ان��ح��ني  الح����داث  ت�شاعد 
النف�شية  م��ك��ن��ون��ات��ه��م  ع���ن  للتنفي�س  وال���ش��الح��ي��ة 

مركز عجمان الثقايف ينظم فعالية العاب 
ال�سيف املائية �سمن �سيف بالدي 

•• عجمان-وام:

املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  ل��وزارة  التابع  الثقايف  عجمان  مركز  نظم 
بعجمان فعالية العاب ال�شيف املائية. وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار الرنامج الوطني لالأن�شطة ال�شيفية �شيف بالدي 

2013 الذي تنظمه وزارة الثقافة والهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة.
واأو�شحت بدرية على احلو�شنى نائبة مدير املركز الثقافى بعجمان اأن الفعالية التي ا�شتمرت ملدة يومني �شهدت م�شاركة 
300 طالب وطالبة ا�شافة اىل اولياء امور الطلبة والطالبات. واأ�شارت احلو�شني اأن مركز عجمان الثقايف �شي�شتمر فى 

تنظيم فعاليات �شيف بالدي حتى اخلام�س من ال�شهر القادم وفق الرنامج الذى حددته الوزارة.
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بح�شور �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك

موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ت�ستعر�س اأداءها العام للن�سف الثاين من العام اجلاري

تعليمية دبي تنهي ا�ستعداداتها ل�ستقبال الطلبة يف العام اجلديد

•• الهور-وام: 

وا�شل مكتب هيئة الهالل الحمر 
يف ا���ش��الم اب���اد ج��ولت��ه يف خمتلف 
امل�شاعدات  لي�شال  باك�شتان  انحاء 
اليتامى  الط��ف��ال  اىل  الن�����ش��ان��ي��ة 
تنفيذا  ال��ف��ق��رية  ال����ش���ر  واأط���ف���ال 
حل��م��ل��ة ����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
رئ���ي�������س ال�����دول�����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لك�شوة 
العامل.  مليون طفل حم��روم حول 

ال���ت���ي خ�����ش��ع��ت ل��ه��ا ت��ل��ك امل��در���ش��ة 
 . لالأن�شطة  ق��اع��ة  ا�شافة  وك��ذل��ك 
ويف تعليق لها على جمريات العمل 
يف امل�����دار������س, وح���ج���م الإجن�������از يف 
اأو�شحت  املختلفة,  ال�شيانة  اأعمال 
نائبة مدير منطقة دبي التعليمية, 
اأن امل��وؤ���ش��رات امل��ت��وف��رة يف امل��دار���س 
املنتظرة  اجل��اه��زة  ت��وؤك��د  املختلفة, 

•• دبي ــالفجر:

اأك���م���ل���ت م��ن��ط��ق��ة دب����ي ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا ل���ش��ت��ق��ب��ال ال��ط��الب 
احلكومية  مدار�شها  يف  والطالبات 
-2013 اجل��دي��د  ال��درا���ش��ي  للعام 
ت��وف��ري كافة  م��ن خ��الل  2014م, 
تلك  �شواء  وامل�شتلزمات,  املتطلبات 
اأو  التنظيمية  ب��الإج��راءات  املتعلقة 
املبنى  وجتهيز  كال�شيانة  العملية 
على  والقاعات  والف�شول  املدر�شي 
على  ي�شاعد  ال��ذي  الأم��ث��ل,  النحو 

انتظام الطلبة دون اأية م�شكالت.
ق���ام���ت  اخل�����������ش�����و������س,  ه��������ذا  ويف 
مدير  نائب  عبداهلل  منى  الأ�شتاذة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة, بجولة  دب���ي  م��ن��ط��ق��ة 
ت��ف��ق��دي��ة ب��رف��ق��ة وح����دة الأب��ن��ي��ة و 
ال�شيد عبدالفتاح  املنطقة  مهند�س 
التي  امل���دار����س  م��ن  للعديد  اأح��م��د 
ال�شاملة  ال�شيانة  لعمليات  تخ�شع 

والإ�شافات من قبل وزارة الأ�شغال 
العامة , حيث زارت مدر�شة العذبة 
تخ�شع  ال��ت��ي  الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
فيها,  مبا  �شاملة,  �شيانة  لعمليات 
خمترات  وجتديد  ف�شول  اإ�شافة 
املدر�شة  م�شرح  وجت��دي��د  امل��در���ش��ة 
جميع  وا�شتبدال  امل��م��رات  واغ���الق 
م��ك��ي��ف��ات امل��در���ش��ة م���ن ���ش��ب��اك اىل 
مركز  اإىل  ت��وج��ه��ت  ث��م  ا�شبيليت. 
ت���ط���وي���ر ري����ا�����س الأط�����ف�����ال ال����ذي 
تت�شمن  �شاملة  ل�شيانة  يخ�شع 
اإ����ش���اف���ة ���ش��ال��ة ري��ا���ش��ي��ة واغ����الق 
ن��ائ��ب��ة مدير  زارت  ك��م��ا   . امل��الح��ق 
امل��ن��ط��ق��ة وال��ل��ج��ن��ة امل��راف��ق��ة ل��ه��ا , 
م��در���ش��ة ه��ن��د ب��ن��ت م��ك��ت��وم, وفيها 
مت���ت م��ت��اب��ع��ة ع��م��ل��ي��ات ا���ش��ت��ب��دال 
املكيفات من نظام ال�شباك اىل نظام 
ال���وح���دات و���ش��ي��ان��ة ���ش��ور امل��در���ش��ة 
, ويف م��رك��ز ب���الل ب��ن رب���اح تابعت 
نائب مدير املنطقة اأعمال ال�شيانة 

•• ابوظبي - الفجر 

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأ���ش��ادت 
الن�شائي  الحت����اد  رئ��ي�����ش��ة  م��ب��ارك 
ال���ع���ام ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى مل��وؤ���ش�����ش��ة 
املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
اأم   – والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
ب����الأداء  اهلل  – حفظها  الإم������ارات 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ايل 
فيها  ال��ع��ام��ل��ني  اأداء  ع��ل��ى  واأث���ن���ت 
وعليا  واإدارة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  م���ن 
بذلوها  ال��ت��ي  للجهود  وم��وظ��ف��ني 
ال��ع��ام  ب�����الأداء  ال��و���ش��ول  �شبيل  يف 
الأول  ال��ن�����ش��ف  خ���الل  للموؤ�ش�شة 
من العام احلايل اإىل قفزات نوعية 

خالل فرتة زمنية قيا�شية.
ووج���ه���ت ���ش��م��وه��ا خ���الل ت��روؤ���ش��ه��ا 
م�������ش���اء ال����ي����وم الج���ت���م���اع ال���راب���ع 
اجتماعات  اأجندة ومنهجية  �شمن 
ملوؤ�ش�شة  العليا  الإدارة  مع  �شموها 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ش���ري���ة ل��ل��ع��ام احل���ايل 
ال��رام��ج  بع�س  ب��ام��ت��داد   2013
وبخا�شة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  تنفذها  ال��ت��ي 
امل���ج���ال�������س ال���ن���ه���اري���ة ل��ل��م�����ش��ن��ني 
ل��ت�����ش��م��ل م��ن��اط��ق ال���ه���ري وغ��ي��اث��ي 

مدير دائرة تنمية الأ�شرة باملوؤ�ش�شة 
م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  الإدارات  وم����دي����رات 
التنمية الأ�شرية وح�شر الجتماع 
اإىل جانب الإدارة العليا للموؤ�ش�شة 
����ش���ع���ادة ن�����وره ال�������ش���وي���دي م��دي��رة 
وم��دي��رات  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد 
وامل�����راك�����ز  والإدارات  ال������دوائ������ر 

مبوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية.
ورّح�����ب�����ت �����ش����ع����ادة م������رمي حم��م��د 
ال���رم���ي���ث���ي م���دي���ر ع�����ام م��وؤ���ش�����ش��ة 
ال�شيخة  ب�شمو  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
م��ب��ارك حفظها اهلل  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
ال����دوري ل�شمو  ال��ل��ق��اء  اأن  م��وؤك��دة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
ال�����ش����ري����ة ي�����وؤك�����د م������دى ح���ر����س 
���ش��م��وه��ا ع��ل��ى الط�����الع وامل��ت��اب��ع��ة 
املوؤ�ش�شة,  يف  العمل  ل�شري  الدائمة 
كذلك  �شموها  ح��ر���س  ي��وؤك��د  ك��م��ا 
التي  التحديات  على  التعرف  على 
�شموها  لت�شاهم  املوؤ�ش�شة  ت��واج��ه 
م���ن خ����الل ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا ال��ك��رمي��ة 
يف ت��ذل��ي��ل��ه��ا وم��ع��اجل��ت��ه��ا ب��اأجن��ح 
ال�شبل واأ�شرعها.  وقالت الرميثي 
امل��ت��اب��ع��ة  اإن ه����ذا احل���ر����س وه����ذه 
وال���ت���وج���ي���ه���ات ه���ي امل��ح��ف��ز ال���ذي 

ت��وج��ه  يف  ك���ب���رياً  ت��غ��ي��رياً  �شت�شهد 
الرامج واخلدمات ال�شرتاتيجية 
ح���ي���ث ي���ت���م���ث���ل ه������ذا ال���ت���غ���ي���ري يف 
الن���ت���ق���ال م����ن م���رح���ل���ة ال��ت��وع��ي��ة 
الجتماعي  وال��ت��دري��ب  والتثقيف 
مرحلة  اىل  وال���ع���ام  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي 
من  ال��ع��الج  وت��ق��دمي  الت�شخي�س 
مبا�شرة  اجتماعية  خدمات  خالل 
ت���وج���ه ل���ال����ش���رة ب��ك��اف��ة اأف����راده����ا 
املرحلة  خ��الل  املوؤ�ش�شة  و�شت�شهد 
القادمة ب��اأذن اهلل اإط��الق عدد من 
اخلدمات والرامج ال�شرتاتيجية 
والجتماعية اجلديدة مثل الرعاية 
للم�شنني  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل��ن��زل��ي��ة 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي وم��ل��ف الأ���ش��رة 
حالة  ي�شخ�س  ال���ذي  الج��ت��م��اع��ي 
الجتماعية  واحتياجاتها  الأ���ش��رة 
وي�شاهم يف تلبية هذه الحتياجات 
وبرنامج  الزوجية  احلياة  ورخ�شة 
ق���ي���ادة ال����ش���رة اإ���ش��اف��ة اإىل ن���ادي 
اطفال و�شباب الدار وا�شرتاتيجية 
الأ�شرة يف اإمارة ابوظبي بال�شافة 
اإىل م�شروع تاأهيل املوارد الب�شرية 
ال��������ذي ي�������ش���ع���ى ل���ل���ح�������ش���ول ع��ل��ى 
جمال  يف  التخ�ش�شية  ال�����ش��ه��ادات 

التي  الأخ���رى  املناطق  اإىل  اإ�شافة 
ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ ال����رام����ج ف��ي��ه��ا وه��ي 
املنطقة ال�شرقية من خالل مركز 
العني واملنطقة الغربية من خالل 
كما  زاي���د,  مدينة  املوؤ�ش�شة  م��رك��ز 
وجّهت �شموها اإدارة املوؤ�ش�شة بعقد 
اجتماعها ال�شنوي القادم يف مدينة 
دملا من اأجل زيارة املنطقة وتكثيف 
ال����رام����ج ال���ت���ي ُت���ع���ن���ى ب���الأ����ش���رة 
وت���ن���ف���ذه���ا امل���وؤ����ش�������ش���ة م����ن خ���الل 

مركزها يف جزيرة دملا.
الجتماع  خ��الل  �شموها  واطلعت 
يتعلق  فيما  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  ع��ل��ى 
بتنفيذ عدد من الرامج وامل�شاريع 
التي حققت فيها املوؤ�ش�شة خطوات 
متقدمة نحو تفعيل اخلدمات التي 
يف  امل�شتهدف  جلمهورها  تقدمها 
مناطق اأبوظبي الغربية والو�شطى 
وال�������ش���رق���ي���ة. وك������ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال 
اإىل مقر  ال��و���ش��ول  ���ش��م��وه��ا ح��ني 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ب��امل�����ش��رف ���ش��ع��ادة م��رمي 
حممد الرميثي مدير عام املوؤ�ش�شة 
و�شعادة موزه العتيبة ع�شو جمل�س 
الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
امل��زروع��ي  م��ب��ارك  نعيمة  وال�شيدة 

وامل��وظ��ف��ني  ال��ع��ل��ي��ا  الدارة  ي��دف��ع 
اإىل  ال�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  يف 
الإجن������از وال��ت��م��ي��ز يف ال��ع��م��ل كما 
والخ��ال���س  التفاين  على  يحثهم 
يف اأدائ���ه���م ال��وظ��ي��ف��ي م�����ش��رية اإىل 
قد  الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  اأن 
من  الأول  الن�شف  خ���الل  حققت 
ع���ام 2013 ع���دٍد م��ن الجن����ازات 
الأداء  اإط��ار تطوير  ت�شب يف  التي 
واإدارات  دوائ���ر  ك��اف��ة  يف  املوؤ�ش�شي 
امل��وؤ���ش�����ش��ة. واأ����ش���ارت ال��رم��ي��ث��ي اإىل 
املوؤ�ش�شة  �شهدته  ال��ذي  التطور  اأن 
واأن  ال����رام����ج  ت��ط��وي��ر  يف جم����ال 
املوؤ�ش�شة قد حققت وقبل ا�شتكمال 
الأوىل  اخلم�شية  ا�شرتاتيجيتها 
من  ال��ع��دي��د   2014  –  2010
ل�شموكم  تهديها  التي  الجن���ازات 
فهذه الجن��ازات ما كانت لتتحقق 
ل���������ول ت����وج����ي����ه����ات����ك����م ودع����م����ك����م 
الالحمدود للموؤ�ش�شة وملوظفيها. 

واأكدت مرمي الرميثي اأن موؤ�ش�شة 
التنمية الأ�شرية ما زالت يف بداية 
طريق التميز الذي يعتراً طريقاً 
له بداية ولي�س له نهاية م�شيفًة اأن 
املوؤ�ش�شة  القادمة من عمر  املرحلة 

التعليمية  املوؤ�ش�شة  واع�شاء  مدير 
ثنائهم  على  ال�شفقة  دار  اخلريية 
الحمر  الهالل  جلهود  وتقديرهم 
اخل������ريي  ال����ع����م����ل  م����وا�����ش����ل����ة  يف 
املوؤ�ش�شة  هذه  وح�شول  والن�شاين 
ع��ل��ى ن�����ش��ي��ب��ه��ا م���ن احل��م��ل��ة ال��ت��ي 
دول���ة يحتاج   30 م��ن  اك��ر  ت�شمل 
ف��ي��ه��ا الط����ف����ال امل����ح����روم����ون اىل 
وقال  الن�شاين.  والعطف  الرعاية 
ان هيئة ال��ه��الل الح��م��ر م��دت يد 
اينما  ال�شعيفة  الفئات  اىل  العون 
ك���ان���وا و���ش��م��ل��ت الي���ت���ام والرام�����ل 
الح���ت���ي���اج���ات  وذوي  وامل�������ش���ن���ني 
اخل����ا�����ش����ة م�����ن خ������الل ب���راجم���ه���ا 
اخلريية التي نفذتها بالتعاون مع 
�شفارة الدولة لدى باك�شتان خالل 
�شهر رم�شان املبارك واأثناء الكوارث 
الطبيعية. واو�شح انه مت حتى الن 
20 ال���ف ك�����ش��وة يف ان��ح��اء  ت���وزي���ع 
الهالل  فريق  و�شيوا�شل  باك�شتان 
يف  الن�شانية  واجباته  اأداء  الحمر 
ال�شند  باقليمي  القادمة  اجل��ولت 
وبلو�ش�شتان اجلنوبي الغربي حيث 
ال��ه��الل  م��ك��ت��ب  ب��رن��ام��ج  �شي�شتمر 

الحمر ملدة �شهر على القل.

الحمر  الهالل  مكتب  مدير  وق��ام 
واملتطوعون  علي  اآل  عبداهلل  حمد 
ب��ت��وزي��ع  ام�����س  للمكتب  ال��ت��اب��ع��ون 
ارب��ع��ة الف ك�����ش��وة ع��ل��ى الط��ف��ال 
اليتام الذين ترعاهم موؤ�ش�شة دار 
ال�شفقة التعليمية يف احد �شواحي 
م��دي��ن��ة له���ور وق���د ع��ر الط��ف��ال 
ال��ذي  ال�شتقبال  يف  فرحتهم  ع��ن 
ق��وب��ل ب��ه ف��ري��ق ال��ه��الل الح��م��ر. 
وق�����ال رئ��ي�����س امل��وؤ���ش�����ش��ة اخل��ريي��ة 
اخل��ا���ش��ة ال��ق��ا���ش��ي م��ن��ذور ح�شني 
�شيال ان كافة اع�شاء هذه املوؤ�ش�شة 
با�شم )اجنمن حمايت  التي تعرف 
ا����ش���الم( ال��ت��ي ت��اأ���ش�����ش��ت ق��ب��ل نحو 
ت��ام��ة  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ع���ام���ا   130
بخدمات الهالل الحمر يف جمايل 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ش��ح��ة وامل�������ش���اع���دات 
ال�شخية املتمثلة يف م�شاريع الرعاية 
الجتماعية والتنموية التي اقامتها 
املتحدة يف  العربية  قيادة الم��ارات 
اأرجاء البالد والتي حتظى بال�شكر 
اأبناء �شعب باك�شتان  والمتنان من 
ومت���ن���ى ل�����ش��ع��ب الم��������ارات ال��رق��ي 
والتقدم الزده��ار. من جانبه �شكر 
مدير املكتب حمد عبداهلل اآل علي 

وجاري  الأول(,  )اجل��زء  للمدار�س 
التن�شيق ل�شتالم وت�شليم الكميات 
اأق��رب وق��ت ممكن. ويف  املتبقية يف 
مهمة  عالقة  وذي  مت�شل,  جانب 
ب��ا���ش��ت��ق��رار امل��ي��دان ال���رتب���وي, وه��و 
اجلدد  املعلمني  بتعيني  يخت�س  ما 
اأ�شافت  املختلفة,  دب��ي  م��دار���س  يف 
نائبة مدير منطقة دبي التعليمية, 
اأنه مت النتهاء من اإجراءات تعيني 
اإىل  م�����ش��رية  وم��ع��ل��م��ة,  معلماً   14
ل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  اأن 
ت����زال م�����ش��ت��م��رة يف ج��ه��وده��ا ل�شد 
عن  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  يف  ال�شواغر 
طريق التعيينات اجلديدة, والنقل 
ح�����ش��ب  امل���ن���ط���ق���ة,  اىل  اخل�����ارج�����ي 
تعليمية,  منطقة  ك��ل  يف  احل��اج��ة 
م�شبقاً  قامت  ال���وزارة  اأن  وم��وؤك��دة 
املعلمني  لبع�س  اخل��دم��ة  بتمديد 
بالغي ال�شن, ح�شب احتياجات املواد 

والتخ�ش�شات يف امليدان الرتبوي.

ل��ه��ا م��ع ان��ط��الق��ة ال��ع��ام ال��درا���ش��ي 
���ش��واء م��ن ح��ي��ث البنية  اجل���دي���د, 
ت��وف��ري الح��ت��ي��اج��ات  اأو  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
تعيني  يف  ح��ت��ى  اأو  وامل�����ش��ت��ل��زم��ات, 
ال�شاغرة, لفتة  املواقع  املعلمني يف 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  اإىل 
ومنطقة دبي التعليمية, توا�شالن 
العمل يف اجتاهات متنوعة ل�شمان 
ب����داي����ة م���وف���ق���ة ل���ل���ع���ام ال���درا����ش���ي 
دوام����ة  يف  ال����وق����وع  ودون  امل���ق���ب���ل, 
ل��ل��دوام,  الأوىل  الأي����ام  يف  النق�س 
معاً  وروؤي��ت��ن��ا  جميعاً  مطلبنا  وه��و 
ل��ت��وف��ري م���ا ي��ل��زم م���ن اأج����ل راح���ة 
والطلبة  امل��دار���س  وا�شتقرار  وثقة 
وامل��ع��ل��م��ني. واأك����دت الأ���ش��ت��اذة منى 
بت�شليم  يتعلق  فيما  اأن���ه  ع��ب��داهلل 
فقد  م��در���ش��ة,  لكل  امل��ح��ددة  الكتب 
 % مت الن��ت��ه��اء م���ن ت�����ش��ل��ي��م 97 
م����ن ت���ل���ك ال���ك���ت���ب وف�����ق ال��ك��م��ي��ات 
توزيعها  مت  ل��ل��م��دار���س  املخ�ش�شة 

ال���ع���م���ل الج���ت���م���اع���ي وال��ن��ف�����ش��ي 
بالإ�شافة اإىل العديد من امل�شاريع 
الأخرى التي �شيتم ت�شليط ال�شوء 

عليها م�شتقبال . 

ارتفاع ملحوظ يف اأعداد 
امل�شتفيدين من برامج 

وخدمات املوؤ�ش�شة
�شمو  ا�شتمعت  الج��ت��م��اع  وخ���الل 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
الرئي�س  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت����اد 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
الأداء  ع���ن  ���ش��رح  اإىل  وال��ط��ف��ول��ة 
والت�شغيلي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ع��ام 
خالل  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة 

مت  حيث  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف 
موؤ�شرات  لتفا�شيل  عر�ٍس  تقدمي 
الأداء ال�شرتاتيجي خالل الن�شف 
ح��ي��ث   ,2013 ع�����ام  م����ن  الأول 
والأرام���ل  املطلقني  ن�شبة  ارتفعت 
بامل�شاريع  امللتحقني  اجلن�شني  من 
الأ�شرية,وبلغ  احل��ي��اة  تدعم  التي 
امللتحقني  امل�شنني وجل�شائهم  عدد 
ب���امل�������ش���اري���ع امل����وج����ه����ة ل���ل���رع���اي���ة 
الجتماعية للم�شنني %146 كما 
ن�شبة اخلدمات اللكرتونية  بلغت 
املنفذة %112, بينما بلغت ن�شبة 
ت��ل��ق��وا م�شتوى  ال���ذي���ن  امل��وظ��ف��ني 
وبلغت   .114 التدريب  من  ك��اٍف 
ن�����ش��ب��ة الل����ت����زام ب��ن��ظ��ام ال�����ش��ح��ة 
وال�شالمة %75 ون�شبة املواطنني 

من اإجمايل القوى العاملة 78% 
املوظفني  ع���دد  ن�شبة  و���ش��ل��ت  ك��م��ا 
من ذوي الحتياجات اخلا�شة اإىل 
باملائة من الن�شبة املقررة لالإ�شغال 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة ر���ش��ا ال��ع��م��الء 
امل�شاريع  خطط  اإط���ار  ويف   88%
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ع���ل���ى م�����ش��ت��وى 
من  الأول  الن�شف  خالل  املوؤ�ش�شة 
عام 2013 , اأما متو�شط الإجناز 
امل��ت��وق��ع وال��ف��ع��ل��ي ق��د ب��ل��غ 54% 
%56 وهذا موؤ�شر  ,بينما املتوقع 
ج���ي���د, وت��خ��ل��ل ال���ع���ر����س م��ق��ارن��ة 
واملتوقع  الفعلي  الإجن��از  متو�شط 
ال�شرتاتيجية  امل�����ش��اري��ع  خل��ط��ط 
على م�شتوى دوائر املوؤ�ش�شة خالل 

الن�شف الأول من عام 2013

هيئة الهالل الأحمر توزع 20 الف ك�سوة يف باك�ستان

فقدان جواز �سفرت
عو�س  �شالح  املدعو/  فقد  
ع���ام���ر ال�����ش��ق��ري  - ال��ي��م��ن 
اجل���ن�������ش���ي���ة- ج�������واز ���ش��ف��ره  
رقم   )3101079(  �شادر 
من  اليمن. من يجده عليه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

050/3142624

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ حم���م���د 
����ش���ي���ف ال��������ش�������الم ���ش��م�����س 
ال�������ش������الم    - ب��ن��غ��الدي�����س 
اجلن�شية- جواز �شفره  رقم   
)1959859(   . من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

055/4849922

فقدان جواز �سفرت
رفعت  حممد  املدعو/  فقد  
عبدالودود يو�شف    - م�شر 
اجلن�شية- جواز �شفره  رقم   
.����ش���ادر     )1389744(
ي��ج��ده عليه  م��ن م�شر م��ن 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

050/1334927

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل������دع������و/ ارت����ي����م 
ب��ي��رتي��ن��ك��و     - اوك��ران��ي��ا 
اجل��ن�����ش��ي��ة- ج����واز ���ش��ف��ره  
 )44742( رق����������������م   
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

052/9864400

فقدان جواز �سفرت
ار�شد  امل��دع��و/ حممد  فقد  
ج����ي����ا�����س ع�����ل�����ي  - ه���ن���دي 
اجلن�شية- جواز �شفره  رقم   
يجده  م��ن     )767113(
اق��رب  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
م��رك��ز ���ش��رط��ة او ال�����ش��ف��ارة 

الهندية م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ اجاى كومار 
ه��ن��دي   - لل     م��ن��وه��ر 
اجل��ن�����ش��ي��ة- ج����واز ���ش��ف��ره  
     )7706204( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م  

050/6735977

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل���دع���وة/ م��ارف��ي��ك 
فيليجا�س اورولفو - فلبينية 
اجل��ن�����ش��ي��ة- ج�����واز ���ش��ف��ره��ا  
رقم   )3292265(�شادر 
م��ن ال��ف��ل��ب��ني     م��ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

050/5974404

القيادة العامة للقوات امل�سلحة تنظم مع�سكرا للتدريب ال�سيفي للطلبة والطالبات
•• اأبوظبي-وام:

ان���ط���الق���ا م����ن دع������وة امل���غ���ف���ور ل��ه 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن 
لتطبيق  ث��راه  اهلل  نهيان طيب  اآل 
كمنهج  الع�شكري  ال��ت��دري��ب  فكرة 
ل��ل��ت��دري��ب وال��ت��ه��ذي��ب والإع�������داد 
يف  والثقة  للوطن  ال���ولء  وغ��ر���س 
ن��ف��و���س ال��ن��ا���ش��ئ��ة م���ع الإح�����ش��ا���س 
بامل�شوؤولية وتاأكيدا ملقولة �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
اأن  امل�����ش��ل��ح��ة ح��ف��ظ��ه اهلل  ل��ل��ق��وات 
الأج��ي��ال ���ش��وف مت�شي ب��ع��ون اهلل 
ع��ل��ى اأر������س الإم�������ارات ج��ي��ال بعد 
ج��ي��ل و���ش��ت��ب��ق��ى ب��ف�����ش��ل اهلل ه��ذه 
ال��ط��ي��ب��ة حت��ر���ش��ه��ا عناية  الأر������س 
ال�شباب  ع��زائ��م  وجتمعها  اخل��ال��ق 
و����ش���واع���ده���م وم���ق���ول���ة ���ش��اح��ب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع��اه 

يف  ق��ادرة  ولتكون  ع�شكريا  املوؤهلة 
اليجابية  امل�شاركة  على  امل�شتقبل 
والفعالة يف حتقيق الإ�شرتاتيجية 
ال��دف��اع��ي��ة والأم��ن��ي��ة ل��ل��دول��ة من 
خالل التدريب الع�شكري لل�شباب 
واإعدادهم للعمل بالقوات امل�شلحة 
القيادة  ..نظمت   .. احل��اج��ة  وق��ت 
مع�شكر  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
تدريب �شيفيا للطلبة والطالبات 
وترغيبهم  ثقتهم  ك�شب  اأج��ل  من 
وبث روح احلما�س والوطنية فيهم 
وان  منهم  املطلوب  اأهمية  واإب���راز 
البالد اإمنا تعتمد عليهم ليحملوا 

م�شئوليات امل�شتقبل.
ويعتر هذا التدريب الذي يق�شي 
فيه الطالب اأربعة اأ�شابيع يف عدد 
م���ن امل��ع�����ش��ك��رات ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��وات 
امل�شلحة والتي جهزت مبا يتنا�شب 
املكان  لهم  يوفر  ومب��ا  الطلبة  مع 
ال�شتفادة  اأجل  واملريح من  الآمن 
ال���ق�������ش���وى خ�����الل ه�����ذه ال���ف���رتة 
يتلقون  وبحيث  واملهمة  الوجيزة 

والأخ���الق  الإمي���ان  على  ال�شاعد 
دورا  لها  اأن  كما  احل��دي��ث  والعلم 
ام���ت�������ش���ا����س ط����اق����ة احل���رك���ة  يف 
التوجيه  وت��وج��ه��ه��ا  ال�����ش��ب��اب  ع��ن��د 
العتماد  على  وتعودهم  ال�شحيح 
ع��ل��ى ال��ن��ف�����س والع����ت����زاز ب��ال��ذات 
و�شيلة  وه���ي  الن��ت��م��اء  روح  وخ��ل��ق 
لل�شلوك  وتقومي  وتهذيب  تدريب 
فيما  لاللتحاق  وم�شجع  وح��اف��ز 

بعد بالقوات امل�شلحة.
وحتر�س القوات امل�شلحة وكعادتها 
كل احلر�س على الهتمام ب�شباب 
ال�����وط�����ن م�����ن خ������الل اإك�������ش���اب���ه���م 
تو�شلهم  التي  الع�شكرية  املهارات 
ل��ك��ي ي��ك��ون��وا م��واط��ن��ني �شاحلني 
ورقيه  ال��وط��ن  ب��ن��اء  يف  لي�شاهموا 
املنيع  ال�����ش��ي��اج  وي��ك��ون��وا  ومت���دن���ه 
ال����ذي يحميه  وال������درع احل�����ش��ني 
و�شمائه  واأر�شه  وي�شون منجزاته 
الوعي  تعني  الع�شكرية  والرتبية 
الوطني وتنمية الولء والت�شحية 

والفداء لدى �شباب الوطن.

ب����دون الن�����ش��ان ل ميكن  اأن����ه  اهلل 
الدعامة  فهو  بناء  هناك  يكون  ان 
يف  ال�شعب  الرقم  وه��و  الأ�شا�شية 
�شباب  فليتعلم  ب��ن��اء  حم��اول��ة  اأي���ه 
الوطن ويعدو كل يف امليدان الذي 
م�شوؤولية  ليتحمل  بنف�شه  يختار 
اإخوانه  بقية  مع  الوطن  هذا  بناء 
واأبناء �شعبه وا�شتجابة لتوجيهات 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
ع��ه��د  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
اأب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د الأع���ل���ى 
تر�شيخ  ب�����ش��اأن  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
اليجابي  الع�شكرية  الرتبية  دور 
ع��ل��ى تطويرها  وال��ع��م��ل  ل��ل��ط��الب 
منها  امل��رج��وة  الأه�����داف  لتحقيق 
ب����ه����دف ن�������ش���ر ال�����وع�����ي ال���وط���ن���ي 
وت��ن��م��ي��ة م���ق���وم���ات ال�������ولء ل���دى 
قدراتهم  وتدعيم  ال�شباب  اأج��ي��ال 
ع��ل��ى حت��م��ل امل�����ش��وؤول��ي��ة وت��ر���ش��ي��خ 
م���ب���ادئ ال�����ولء والن���ت���م���اء وخ��ل��ق 
اخل�����ش��ائ�����س وامل����ه����ارات ال��ق��ي��ادي��ة 
لديهم وب��ن��اء ق��اع��دة م��ن ال��ك��وادر 

اأخ��ذه  يتم  م��ا  لكل  عمليا  تطبيقا 
ن��ظ��ري��ا واك��ت�����ش��اب ���ش��ف��ات ال�شر 
وال��ت��ح��م��ل واجل��ل��د وال��ت��ع��ام��ل مع 
والفريق  اجلماعة  ب��روح  بع�شهم 
الواحد وا�شتثمار الإجازة مبا يعود 
واملجتمع  الطالب  على  بالفائدة 
ع��ل��ى ح���د ����ش���واء وامل�����ش��اه��م��ة من 
�شخ�شيته  بناء  يف  التدريب  خالل 
جتاه  بامل�شئولية  اإح�شا�شه  وتنمية 
ت��ك�����ش��ب��ه م���ه���ارات  وط���ن���ه .. ك���م���ا 
فيه  وت��غ��ر���س  وع�شكرية  ميدانية 

روح التعاون هذا.
ويطلق خالل فرتة التدريب منهاج 
م����درو�����س وم�����ش��م��م ب�����ش��ك��ل جيد 
يتنا�شب مع قدرات الطالب حيث 
متخ�ش�شني  قبل  من  و�شعه  يتم 
اإي�����ش��ال  ب��ه��دف  امل�شلحة  ب��ال��ق��وات 
من  عالية  م�شتويات  اإىل  الطالب 
ال��ت��دري��ب الأ���ش��ا���ش��ي .. ل���ش��ك اأن 
فكرة التدريب ال�شيفي هي املفتاح 
وتعك�س  ال��ق��دوة  ال�شخ�شية  لبناء 
ح��ر���س ال���دول���ة ع��ل��ى ب��ن��اء اجليل 

جمل�س اأبوظبي للتعليم ينظم برامج تدريبية للمعلمني يف ال�سهر املقبل
•• ابوظبي- الفجر

يعتزم جمل�س اأبوظبي للتعليم تنظيم برامج تدريبية حول النموذج 
روؤ���ش��اء  وم���ن  ومعلمة  معلم   6202 ت�شتهدف  اجل��دي��د  امل��در���ش��ي 
الهيئات التدري�شية بال�شفوف من الرو�شة حتى ال�شف ال�شاد�س يف 
الأول من  الأ�شبوع  وذلك خالل  اأبوظبي  باإمارة  املدار�س احلكومية 
�شهر �شبتمر القادم اأي قبل اأ�شبوع من بداية العام الدرا�شي اجلديد 
2013-2014 بغر�س �شمان اإملام كافة املعلمني باملعارف واملهارات 

الالزمة لتطبيق املناهج الدرا�شية اجلديدة. 
وي�شتهدف التدريب تعريف املعلمني باملخرجات التعليمية اجلديدة 
بالنموذج  املرتبطة  التقييم  واأدوات  احلديثة  التدري�شية  والأ�شاليب 

بفعالية يف اإجناح تطبيق النموذج وحتقيق اأهدافه. 
من املقرر اأي�شاً اأن يتدرب معلمو الرتبية الفنية والرتبية املو�شيقية 
والرتبية الريا�شية لقاءات خالل الأ�شبوع الأول من �شهر �شبتمر 
الالزم  الدعم  لهم  تقدم  �شوف  التي  التدريبية  بالرامج  لتعريفهم 
والت�����ش��الت  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  معلمو  اأم���ا  ال��ع��ام,  م���دار  ع��ل��ى 
املعلومات  لتكنولوجيا  اجلديدة  الدمج  باآلية  تعريفهم  يتم  ف�شوف 

والت�شالت �شمن املواد الأخرى.  
واأ�شافت اأن املعلمني �شوف يتلقون اأي�شاً 30 �شاعة تدريبية معتمدة 
اأن يتوقف نوع التدريب  من املجل�س من خالل برنامج متكني على 
لكل  الفردية  املهني  التطوير  وخطة  املدر�شي  التطوير  خطة  على 
معلم, وتعتر هذه هي املرة الأوىل التي ينفذ املجل�س خاللها برنامج 

املدر�شي اجلديد فيما يخ�س مواد اللغة العربية واللغة الإجنليزية 
وال��ري��ا���ش��ي��ات وال��رتب��ي��ة ال�����ش��ح��ي��ة وال��ري��ا���ش��ي��ة وال��رتب��ي��ة الفنية 
املتكاملة  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال���درا����ش���ات  وال��ع��ل��وم  املو�شيقية  وال��رتب��ي��ة 
ال�شف  معلمو  �شيتلقى  كما  والت�����ش��الت,  املعلومات  وتكنولوجيا 
الثاين ع�شر تدريباً حول اختبار CEPA من اأجل م�شاعدة الطلبة 

على ال�شتعداد للخ�شوع لختبارات القبول باجلامعات.  
وقالت الدكتورة كرمية املزروعي مدير اإدارة املناهج مبجل�س اأبوظبي 
للتعليم باأن املجل�س يركز على جهود تطبيق النموذج املدر�شي اجلديد 
مب��واد  يتعلق  فيما  وخا�شة  الثانية(  )احللقة  ال�شاد�س  ال�شف  يف 
والدرا�شات  والعلوم  والريا�شيات  الإجنليزية  واللغة  العربية  اللغة 
الجتماعية املتكاملة حيث ي�شعى املجل�س اإىل دعم املعلمني للم�شاهمة 

وا�شع النطاق للتطوير املهني من هذا النوع علماً باأن اإدارة التطوير 
�شوف  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  يف  املدر�شية  العمليات  بقطاع  املهني 
كل  عقب  ا�شتكملوها  التي  التدريب  �شاعات  بعدد  املعلمني  تخطر 
 2014-2013 الدرا�شي  العام  بداية  من  اعتباراً  تدريبية  جل�شة 
برنامج  املطلوبة �شمن  التدريب  �شاعات  للتاأكد من ح�شولهم على 

متكني وعددها 36 �شاعة. 
امل�شتمر  املهني  التطوير  بدعم  املجل�س  التزام  على  املزروعي  واأك��دت 
الدرا�شية,  ال�شفوف  يف  التدري�س  اأ�شاليب  تطوير  بهدف  للمعلمني 
و���ش��ددت ع��ل��ى اأن ال��ت��دري�����س ي��ح��ت��اج اإىل ع��م��ق يف امل��ع��رف��ة ومت��ي��ز يف 
م�شلحة  يف  ي�شب  مبا  توفريه  اإىل  املجل�س  ي�شعى  ما  وه��و  امل��ه��ارات 

الطلبة ويرتقي باملخرجات التعليمية.  
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املعنية يف احلد من عدد  وامل�شاهمة مع اجلهات  التوعية  يف خطوة تهدف 
الوفيات الناجمة عن احلوادث يف الطرقات , اأطلق الن�شاط ال�شيفي لنادي 
مليحه الثقايف الريا�شي و�شمن الرنامج الوطني للهيئة العامة لرعاية 
ال�شباب والريا�شة �شيف بالدي حملة للتوعية عن ال�شالمة املرورية والتي 
م�شاكة الطالب وال�شباب يف القيام باإعداد مطويات هذه احلملة وتوزيعها 

على مرتادي ال�شوارع وال�شائقني .
العام لنادي مليحه وامل�شرف  ال�شر  اأمني  وقال حممد �شلطان اخلا�شوين 
احلملة  اأن  اإىل  بالنادي  ب��الدي  ل�شيفب  ال�شيفية  الفعاليات  على  ال��ع��ام 
للنادي  واملنت�شبون  الأع��م��ار  خمتلف  من  امل�شاركني  ت�شتهدف  الإر���ش��ادي��ة 
العامة  ال�شالمة  عن  التوعية  قيم  رف��ع  اإىل  وتهدف  احلالية  فعالياته  يف 
مابني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  مم��ن  ال�شباب  فئة  اخل�شو�س  وب��وج��ه  للجميع 
على  حفاظاً  القيادة  رخ�س  على  للح�شول  املقبلني  من  عاماً   )18-16(

املوارد الب�شرية �شمن الفئة العمرية الأكر تعر�شاً للحوادث املرورية .
اأن امل�شاركني ووفق تلك احلملة يقومون باإعداد تلك املطويات  وا�شار اإىل 
والتي تت�شمن ال�شارة اإىل تقارير منظمة ال�شحة العاملية والتي ت�شري اإىل 
ب�شبعة  يزيد  ال�شري مبعدل  ح��وادث  للوفاة يف  الدولة معر�شون  �شكان  اأن 
امل�شبب  امل��روري��ة  احل����وادث  تعتر  كما  امل��ت��ح��دة  باململكة  م��ق��ارن��ة  اأ���ش��ع��اف 
الرئي�شي لوفيات الأطفال يف الدولة, مبعدل %63 من اإجمايل الوفيات, 
املقلقة,  البيانات  لهذه  وا�شتجابًة  ح��الت   3 كل  بني  من  وف��اة  حالتي  اأي 
اأف�شل ممار�شات  اتباع  ال�شائقني من جهة على  ت�شجيع  اإىل  تهدف حملة 
الأمان يف القيادة بجانب م�شاهمة اأبناء النادي من امل�شاركني والالعبني يف 

هذه احلملة وال�شتفادة غري املبا�شرة منها .
نادي  اإدارة  التي حتر�س عليها  الر�شادية  القيم  اأن  اإىل  ولفت اخلا�شوين 
مليحه لتعزيز يف نفو�س امل�شاركني يف اإطار خطط واأهداف الهيئة العامة 
بال�شالمة  الوعى  ن�شر  على  العمل  يف  تتالقى  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 
القيادة  اأث��ن��اء  واليقظة  والتعليمات  امل��رور  قواعد  اتباع  واأهمية  امل��روري��ة 
اجل��وال  الهاتف  ا�شتخدام  اأو  الأم���ان  ح��زام  رب��ط  وع��دم  ال�شرعة  وخماطر 
اأثناء القيادة والر�شالة التي توؤكد عليها احلملة هي اأن ال�شالمة املرورية 

هي م�شوؤولية كل فرد.
كافة  لت��خ��اذ  ���ش��رورة  ميثل  احلملة  ه��ذه  تفعيل  على  ال��رتك��ي��ز  اأن  واأك���د 
والإ�شابات  احل���وادث  وق��وع  لتجنب  والحتياطات  ال�شرورية  الإج���راءات 
املرورية هي  ال�شالمة  املجتمع وحملة  اأف��راد  و�شمان �شالمة كل فرد من 
ل�شيف  العليا  للخط  الكلية  ال�شالمة  ثقافة  من  يتجزاأ  ل  ج��زء  �شك  بال 

بالدي . 

•• دبي-الفجر:

الوطني  ال��رن��ام��ج  على  امل�شرفة  العليا  اللجنة  تفقدت 
�شيف بالدي 2013 الذي تنظمه وزارة الثقافة وال�شباب 
وتنمية املجتمع والهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة 
ك�شافة  مركز  اجل��اري  اأغ�شط�س  من   27 الثالثاء  م�شاء 
دب���ي ت���راأ����س ال��وف��د ���ش��ع��ادة خ��ال��د امل��دف��ع رئ��ي�����س اللجنة 
املن�شق  اللجنة  رئي�س  نائب  غلوم  حبيب  والدكتور  العليا 
املن�شق  نائب  احل��م��ادي  جمال  والأ�شتاذ  للفعاليات,  العام 

ال��ع��ام��ة وب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة ال��ل��واء 
رفيع, مدير  الرحمن حممد  عبد 
يف  املجتمع  خلدمة  العامة  الإدارة 
جمعية  رئي�س  نائب  دب��ي,  �شرطة 
جمل�س  رئ��ي�����س  الم�����ارات,  ك�شافة 
حيث  دب��ي  ك�شافة  مفو�شية  اإدارة 
تابعت اللجنة الأن�شطة الريا�شية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة ب��امل��رك��ز, 
وال���ت���ي ���ش��م��ت ف��ع��ال��ي��ات ري��ا���ش��ي��ة 
ك��ال��رم��اي��ة وال��غ��ط�����س وال��ك��ارات��ي��ه 
وتن�س الطاولة وكرة القدم والعاب 

الدفاع عن النف�س, اإ�شافة اإىل الأن�شطة العلمية بالتعاون 
م���ع ال���ن���ادي ال��ع��ل��م��ي, اإىل ج��ان��ب الأن�����ش��ط��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
املتميزين  اللجنة  كرمت  اجل��ول��ة  نهاية  ويف  وامل�شابقات, 
يف كافة الن�شطة. بدورة تقدم �شعادة اللواء عبد الرحمن 
ال�شيخ  معايل  اإىل  والعرفان  ال�شكر  بجزيل  رفيع  حممد 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع, رئي�س الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة, 
وحر�شه  ال�شبابية  لالأن�شطة  الالحمدود  لدعمه  تقديراً 
امل��ج��الت  �شتى  يف  الك�شفية  احل��رك��ة  دع���م  ع��ل��ى  ال�����ش��دي��د 
والهيئة  الثقافة  وزارة  على  بالقائمني  واأ���ش��اد  ب��ال��دول��ة. 
للفعاليات  وبدعمهم  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة 
والأن�شطة والرامج املنوعة الرامية اإىل تزويد امل�شاركني 
الثقافة  ال�شباب والفتيات بالتعليم والتدريب بجانب  من 
وامل��ع��رف��ة وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م وخ��رات��ه��م يف ال��ع��دي��د من 
املجالت العلمية واملهنية والتقنية والريا�شية �شمن اأطر 
احتياجاتهم  وتلبي  الوطني  النتماء  وتعمق  تعزز  قيمة 
برامج  ع��ر  طاقاتهم  وت��وج��ه  ف��راغ��ه��م  اأوق����ات  وت�شتثمر 

م��ف��ي��دة وه���ادف���ة ينظمها م��رك��ز م��ف��و���ش��ي��ة ك�����ش��اف��ة دب��ي 
رئي�س  واأث��ن��ى   . ب���الدي  �شيف  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  ال�شيفي 
الالفت  التعاون  على  دبي  ك�شافة  مفو�شية  اإدارة  جمل�س 
العلمي  والنادي  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأبدته  الذي 
مبدربني  املركز  يف  ال�شيفي  الن�شاط  بتزويد  واإ�شهامهما 
اجلب�س  ت�شكيل  م��ه��ارات  ور���س  على  ي�شرفون  متمر�شني 
ومهارات الفنون الك�شفية ومهارات اأعمال النجارة, وور�س 
ت��دري��ب��ي��ة يف الأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��رتوي��ح��ي��ة, وور����س 
تدريبية يف ال�شباحة والرماية والغو�س والإنقاذ البحري 
وال���ن���زول ب��احل��ب��ال, وغ��ريه��ا من 

الألعاب الرتفيهية.
وقال اللواء عبدالرحمن رفيع اإن 
حماية ال�شباب وا�شتثمار طاقتهم 
بهم  الرت���ق���اء  ب��ه��دف  وتوجيهها 
وبناء جيل مثقف وواع وتقوية روح 
لديهم,  الوطني  والنتماء  الولء 
تعد من اأوىل اأوليات مركز ك�شافة 
دب���ي ال��ن��اب��ع��ة م���ن روؤي�����ة ال��ق��ي��ادة 
احلكيمة يف دولة الإمارات, موؤكداً 
ال�شيفية  الأن�����ش��ط��ة  ب���رام���ج  اأن 
تهدف اإىل تعزيز القيم النبيلة والدور الرتبوي والتعليمي 
واحلفاظ على الهوية الوطنية والولء والنتماء للوطن 
واإع�����الء ال��ق��ي��م الإن�����ش��ان��ي��ة, ل���ش��ي��م��ا يف ن��ف��و���س الأج��ي��ال 
اكت�شاف طاقاتها وتنمية  اإىل  املركز  ي�شعى  التي  اجلديدة 
الن�شاط  يعد  حيث  امل��ج��الت,  �شتى  يف  ورعايتها  مواهبها 
ال�شيفي فر�شة جيدة لتدريب وتاأهيل ال�شباب والطالب 
العمل,  ل�شوق  واإعدادهم  �شخ�شيتهم  و�شقل  القيادة  على 
الوقت  يف  ال�شيفي  دب��ي  ك�شافة  مركز  برنامج  يغفل  ومل 
خلق  اأج���ل  م��ن  وال��ري��ا���ش��ي��ة  الرتفيهية  اجل��وان��ب  نف�شه 
وموا�شلة  والإب���داع  الإنتاج  على  ق��ادرة  متكاملة  �شخ�شية 

رحلة العطاء ومواكبة التقدم الذي ت�شهده الدولة.
ومن جانب اأخر قال خالد املدفع اإن اأهمية هذه اجلولت 
ال��ت��ف��ق��دي��ة ال��ت��ي ب�����داأت م���ع ب���داي���ة الأ����ش���ب���وع ال���ث���اين من 
ال��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي ���ش��ي��ف ب����الدي ت���اأت���ي ل��ل��وق��وف على 
ال�شرتاتيجية,  لأهدافه  الوطني  الرنامج  حتقيق  مدى 
اآراء امل�شاركني من الطلبة واأولياء امورهم  والتعرف على 
وفعاليات  ان�شطة  من  الوطني  الرنامج  يقدمه  ما  حول 

وبرامج, موؤكدا اأن الهدف من هذا الرنامج ال�شيفي لي�س 
فقط �شغل اوقات فراغ الطلبة يف الإجازة ال�شيفية واإمنا 
�شقل مهاراتهم واكت�شاف اإبداعاتهم ومواهبهم, وزرع قيم 
نفو�شهم,  يف  الر�شيدة  والقيادة  للوطن  والنتماء  ال��ولء 
اللجنة  زارتها  التي  املراكز  وهو ما نراها حمققا يف كافة 

حتى الآن.
واأ�شار املدفع اإىل اأن اأهم ما خرجت به اللجنة العليا خالل 
زيارتها هو التاأكد من التزام كافة املراكز بتوجيه اللجنة 
الحتياجات  ذوي  باأن�شطة  بالهتمام  الرنامج  بداية  يف 

ف���ع���ال���ي���ات  ت���ن���ظ���ي���م  و  اخل����ا�����ش����ة 
خ��ا���ش��ة ب��ه��م ت��ت��ن��ا���ش��ب وم�����ش��ت��وى 
اإ�شافة  ذوي الحتياجات اخلا�شة 
ان�����ش��م��ام��ه��م  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز  اإىل 
والرحالت  الرتفيهية  لالأن�شطة 
ال��ع�����ش��رات من  اأن ه��ن��اك  م���وؤك���دا 
املواهب الفنية والريا�شية واأي�شا 
يف جمال ال��رتاث مت اكت�شافها يف 
ف��ئ��ة ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة 
�شيف  ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  امل��ن�����ش��م��ني 
ب�������الدي يف ه������ذا ال�����ع�����ام واي�������ش���ا 

ال�شنوات املا�شية.
واأ�شاف املدفع اأن كافة املراكز امل�شاركة يف الفعاليات تبذل 
والطالبات  الطلبة  لكافة  الأف�شل  لتقدمي  كبرية  جهودا 
على فرتتني يوميا, مبديا تقديره لكافة ال�شركاء الذين 
جتاوز عددهم 25 من املوؤ�ش�شات والهيئات ملا قدموه من 
اإ�شافة حقيقية ل�شيف بالدي, واأثنى يف هذا اجلانب على 
واملتطوعني  امل��درب��ة  ب��ك��وادره  دع��م  ال���ذي  العلمي  ال��ن��ادي 
املراكز  بعدد من  العلمية واحلرفية  والن�شطة  الفعاليات 
م�شتوى  على  اإيجابيا  انعك�س  ما  وه��و  دب��ي,  ك�شافة  منها 
الفني  وان��ت��اج��ه��م  الفعاليات,  تلك  يف  امل�����ش��ارك��ني  الطلبة 

واحلريف املتميز.
واأكد املدفع على ان تنوع الرامج والدورات وامل�شابقات يف 
جمالت الرتاث والثقافة والريا�شة والفنون, والرحالت 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  ك��اف��ة  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  جميعا  ت��اأت��ي 
املراكز  كافة  يف  ب��الدي  �شيف  يراعيها  التي  للم�شاركني 
امل�����ش��ارك��ة وال��ت��ي ي��زي��د ع��دده��ا ع��ل��ى 55 م��رك��زا, م�شيدا 

بالإقبال الكبري من جانب الطلبة على كافة الأن�شطة.

والعرفان  ال�شكر  اآي���ات  اأ�شمى  امل��دف��ع  خ��ال��د  �شعادة  ورف���ع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف  متمثلة  الر�شيدة  قيادتنا  اإىل 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الذي  الكبري  ال�شبابي  العمل  لهذا  ورعايتهما  لدعمهما 
ال�����ش��ب��اب املت�شلح  ب��ب��ن��اء ج��ي��ل م��ن  ال��ث��اق��ب��ة  ال���روؤي���ة  عك�س 
باملعرفة والقادر على الإبداع يف جمتمع واملرتبط بهويته 
م��ن معايل  امل�شتمرة  امل��ت��اب��ع��ة  اأن  ع��ل��ى  م��وؤك��دا  ال��وط��ن��ي��ة, 
اآل نهيان  ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وال�����ش��ب��اب وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
�شيف  الوطني  للرنامج  املجتمع 
ال��ذي برعايته, هو الدافع  ب��الدي 
الرئي�شي للقائمني على الرنامج 
لتحقيق  اجلهود  من  املزيد  لبذل 

اأف�شل النتائج املمكنة.
غلوم  حبيب  الدكتور  اأ�شاف  فيما 
العليا  العطار نائب رئي�س اللجنة 
اأن الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��ام  امل��ن�����ش��ق 
ال���ت���ي و���ش��ع��ت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة م��و���ش��ع 
التطبيق يف الدورة ال�شابعة للرنامج الوطني جنحت يف 
اجتذاب الف الطالب والطالبات من املواطنني واملقيمني 
ب��الدي, م�شريا  اإىل مراكز �شيف  اأرج��اء الدولة  يف جميع 
اإىل ان كافة النتائج ت�شري اإىل الر�شاء الكامل من الطلبة 

واأولياء الأمور عن الفعاليات ب�شكل عام. 
واأو�شح العطار اأن الرنامج الوطني وفر خالل الأ�شابيع 
الثالثة املا�شية جميع املتطلبات الالزمة لنجاح الأن�شطة 
ال�شيفية يف 55 مركزاً على م�شتوى الدولة �شاملة جميع 
والفئات  الأعمار  ملختلف  الإم���ارات  يف  اجلغرافية  املناطق 

الطالبية يف هذه املناطق, 
�شيف  الوطني  للرنامج  ال�شابعة  ال���دورة  ه��ذه  اإن  وق��ال 
ب����الدي , وع��ل��ي��ه ف����اإن ال��ل��ج��ن��ة ام��ت��ل��ك��ت اخل����رة ال��ك��اف��ي��ة 
تقييم  عملية  بعد  الرنامج  هذا  يف  والتح�شني  للتطوير 
�شاملة قامت بها اللجنة للرامج ال�شيفية كافة يف الدولة 
لل�شنوات املا�شية, حيث وجدت اللجنة من ال�شروري زيادة 
املزيد من  املطروحة جلذب  ال�شيفية  الأن�شطة  التنوع يف 

الطالب يف مراحل �شنية خمتلفة للم�شاركة.

يف اإطار جولتها التفقدية لأن�شطة �شيف بالدي:

ال��ل����جن�����ة العلي������ا ت������زور ك�س�������اف�������ة دب�����������ي

نادي مليحة يطلق حملة اإر�سادية عن ال�سالمة 
املرورية �سمن فعاليات �سيف بالدي

رفيع ي�شيد بدور نهيان بن 
مبارك يف دعم الأن�شطة 

ال�شبابية واحلركة 
الك�شفية بالدولة

املدفع: ي�شيد 
باأهمية الأن�شطة 

العلمية واحلرفية 
والرتاثية 
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)583٦8( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان ال�شيد:حممد �شالح 
الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الم���ارات  اجلن�شية:  الها�شمي  علي  حممد 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2٠١3/728 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/ 
على  الت�شديق  وطلب  الم���ارات    اجلن�شية:  العطار  �شيف  حممد  عبداهلل  علي 
للخياطة  )الرايات  التجاري  ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف    التوقيع 
رقم  حت��ت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�شة   ) والتطريز 
اىل:م��ه��دي  بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )47٦82( امللف 
الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الم���ارات    مو�شى مهدي حافظي اجلن�شية: 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 396 /2013 جتاري جزئي                                    
التميمي  جمهول  الغا�شب  املدعى عليه /١- طالل عي�شى عمر عبداهلل  اىل 
م�شاهمة  �شركة  ال�شالمي-  ابوظبي  م�شرف   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
ع��ام��ة ومي��ث��ل��ه: حم��م��وج ح��ج��اج ع���زب اب���وج���ري���دة  ق��د اق����ام ع��ل��ي��ك ال��دع��وى 
دره��م(   88٠٠8.98( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
2٠١3/9/١٦ ال�شاعة 8.3٠ �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
الق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.   
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2697 /2013 عمايل جزئي 

.ذ.م.م     �س  وورك�����س  انتريير  دي��زاي��ن  ان��د  كون�شبت  عليه/١-  املدعى  اىل 
اليا�س خان     خ��ان حممد  اعظم   / املدعي  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
)١٠458 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2٠٠٠درهم( والر�شوم وامل�شاريف . 
رقم ال�شكوى )2٠١3/١48724(.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذا   ch1.A.5 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.3٠ ال�����ش��اع��ة   2٠١3/9/١١
باحل�شور او 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  10882 بتاريخ 2013/8/29     

 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر
                          اىل املدعي عليه/النجوم اخلم�س للمقاولت   ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الحد املوافق 2٠١3/9/١5 ال�شاعة 8:3٠   

من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
ايام على القل بال�شافة اىل  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث  مذكرات 

الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
289١/2٠١3/١3
2892/2٠١3/١3
2894/2٠١3/١3

م
١
2
3

ا�شم املدعي
 عزيز الرحمن �شلطاناي

حممد علي لل مياه
�شريف �شيخ عبدول

مبلغ املطالبة
١8١4٦ درهم+   تذكرة العودة
١٦88٠ درهم+    تذكرة العودة
22724 درهم+    تذكرة العودة

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/287    
 ليكن معلوما للجميع بان كل من  الطرفني ال�شيد /عبدالعزيز مو�شى حممد ح�شني 
اجلن�شية  هندي  خان  خان  �شبحان  الرحمن  جماهد  وال�شيد/  اجلن�شية  اماراتي  امل��ازم 
يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتهما البالغة ١٠٠% يف/بقالة فرا�شة اخلان ذ.م.م 
مبوجب رخ�شة برقم )٦247٦9( وذلك اىل الطرفني ال�شيد /حممد را�شد عبيد �شعيد 
اجلروان ال�شام�شي اماراتي اجلن�شية عن 5١% وال�شيدة/ �شائقة كنول بت كرامت اهلل 

بت باك�شتانية اجلن�شية عن 49%. تعديالت اخرى :
.وعمال لن�س املادة )١٦( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة ١99١م يف �شان 
الت�شديق على  يتم  �شوف  وان��ه  للعلم  الع��الن  ن�شر هذا  اقت�شى  فقد  العدل.   الكاتب 
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

اإعــــــــــالن 
�شادر من قبل موؤ�ش�شة التنظيم العقاري- دبي

يرجى من جميع ال�شخا�س الذين لهم مطالبات على املطور داميوند ديفلوبرز كومباين 
ليمتد رقم )٦( يف امل�شروع التايل:

او لديهم اي تعامل باأي �شكل كان مراجعة - موؤ�ش�شة التنظيم العقاري يف الفرتة من 
9 �شباحا- ١ ظهرا - ق�شم ت�شفية امل�شاريع العقارية- مبنى دائرة الرا�شي والمالك. 

الطابق الثاين- هاتف: 2٠3٠١29/2٦8/237-٠4 فاك�س : ٠4-23492١9 
liguidation@rera.gov.ae :بريد الكرتوين

امل�شتندات  كافة  معهم  م�شطحبني  الع���الن  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوعني  خ��الل  وذل��ك 
ال�شلية مع ن�شخ من )العقد ال�شلي/ الي�شالت ال�شلية/ن�شخة من جواز ال�شفر( 

املتعلقة بذلك.
اعتماد/ق�شم ت�شفية امل�شاريع العقارية

رقم الر�س
278

املنطقة
 الر�شاء جنوب الثالثة

ا�شم امل�شروع
داميوند بزن�س �شنرت

رقم امل�شروع
24

م

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3193 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  بنغالدي�س    اجلن�شية:  عبدالها�شم  مياه  التنفيذ/كازان  طالب 
ركن  اعالنه:   املطلوب  المارات  اجلن�شية:  والبال�شرت  للبالط  اليرب  ركن 
اليرب للبالط والبال�شرت اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2٠١2/29١8 
اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 22/١٠/2٠١3  عم جز- م ع-ب- 
بادارة  الدائرة الوىل  التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام  موعدا لنظر طلب 
التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاله, تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

•• دبي-وام:

الرتبية  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ش��وي��دي  ميحد  ع��ل��ي  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
العملية  تطوير  على  ال����وزارة  ح��ر���س  ب��الإن��اب��ة  والتعليم 
ووفق  بها  املعمول  العاملية  واملعايري  يتوافق  مبا  التعليمية 
 .. 2020 ما حددته اإ�شرتاتيجية تطوير التعليم 2010 
لفتا اإىل اأن الرتبية ل تدخر و�شعا يف تطبيق اأف�شل النظم 
ال��دول  ال��ت��ج��ارب الناجحة يف  ال��رتب��وي��ة وال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
لوزير  الول  اأم�����س  ا�شتقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   . املتقدمة 
مارتن  م��ع��ايل  الأ���ش��رتال��ي��ة  فيكتوريا  حكومة  يف  التعليم 

ح�شن  فوزية  �شعادة  بح�شور  له  امل��راف��ق  وال��وف��د  ديك�شون 
غريب الوكيل امل�شاعد للعمليات الرتبوية والدكتور تي�شري 
خلود  وال�شيخة  الوزير  ملعايل  الرتبوي  امل�شت�شار  النعيمي 
القا�شمي مديرة اإدارة املناهج وكنيز العبدويل مديرة اإدارة 
الإر�شاد الطالبي وفاطمة غامن املري مديرة اإدارة التقومي 
وثيقة بني  ثمة عالقة  اإن  ال�شويدي  وق��ال   . والمتحانات 
دولة الإمارات واأ�شرتاليا يف اجلانب الرتبوي كما اأن هناك 
تعاونا بناء بني وزارتي الرتبية والتعليم يف البلدين م�شريا 
فيكتوريا من  وخا�شة حكومة  اأ�شرتاليا  به  ما حتظى  اإىل 
مكانة متقدمة يف التعليم على م�شتوى التناف�شية العاملية 

واأن ذلك من �شاأنه اأن يعزز تبادل الأفكار واملمار�شات البناءة 
اآفاق وا�شعة لال�شتفادة من  بني الوزارتني ف�شال عن فتح 
الرتبية قد  وكيل  وكان   . دوليا  املميزة  الأترالية  التجارب 
نقل يف بداية اللقاء حتيات معايل حميد بن حممد عبيد 
القطامي وزير الرتبية والتعليم للوزير الأ�شرتايل والوفد 
اإىل  الرامية  وتوجهاتها  ال���وزارة  اهتمام  واأك���د  ل��ه  امل��راف��ق 
اإحداث الطفرة النوعية املطلوبة يف مدار�س الإمارات كما 
ال��دول��ة وما  التعليم يف  اللقاء نبذة عن تطور  ق��دم خ��الل 
حتظى به م�شرية التعليم من اهتمام بالغ من جانب قيادتنا 
الر�شيدة . وا�شتعر�س مالمح من ا�شرتاتيجية التعليم وما 

مت اإجنازه من اأهداف خالل الفرتة املا�شية ول�شيما على 
جانب التعلم الرقمي واملدار�س الذكية وما ي�شاحبها من 
تطور ملحوظ يف جمموعة اخلدمات الرتبوية والتعليمية 
الأمور  واأولياء  للطلبة  ال��وزارة  توفرها  التي  الإلكرتونية 
اإليه  و�شلت  م��ا  اإىل  �شعادته  وت��ط��رق  املتعاملني  وجمهور 
املناهج واملقررات الدرا�شية من تقدم وكذلك نظم التقومي 
الرتبوية  والعنا�شر  الأم����ور  م��ن  وغ��ريه��ا  والم��ت��ح��ان��ات 
بالتطور  ال���ش��رتايل  ال��وزي��ر  اأ���ش��اد  جانبه  من   . الأ�شا�شية 
الالفت الذي و�شلت اإليه دولة الإمارات على ال�شعد كافة 
وما حققته الدولة من مكانة عاملية مرموقة كما اأثنى على 

التحديث  اأعمال  ال��وزارة  بها  التي تدير  املتطورة  املنهجية 
والرتقاء بالنظام التعليمي مثمنا يف الوقت نف�شه التحول 
الكبري الذي �شهدته وت�شهده املدار�س الإماراتية واجتاهها 
ب���ه. واأع���رب  اإىل ت��ق��دمي من���وذج تعليمي م��ت��ط��ور ي��ح��ت��ذى 
فيكتوريا  حكومة  يف  التعليم  وزارة  تقدير  ع��ن  ديك�شون 
دولة  والتعليم يف  الرتبية  وزارة  تبذلها  التي  اجلهود  لكل 
التعليمية  النظم  اأف�شل  اإىل  الو�شول  اأج��ل  من  الإم���ارات 
ك��م��ا اأب�����دى ح��ر���ش��ه ال�����ش��دي��د ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ش��ب��ل ال��ت��ع��اون 
ب��ني ال��وزارت��ني وت��وث��ي��ق ال��ع��الق��ات مب��ا ميكن م��ن حتقيق 

ال�شتفادة املثلى من التجارب التعليمية الناجحة . 

اإ�س������ادة اأ�ست�����رالي������ة مب��������دار�س الإم�������ارات ونظامه�������ا التعليم����������ي
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•• ابوظبي-وام:

اأك�������د ال�����ل�����واء ن���ا����ش���ر خل���ري���ب���اين 
�شمو  ملكتب  العام  الأم��ني  النعيمي 
ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأن  ال���داخ���ل���ي���ة 
والتطوير  التغيري  �شيا�شة  تبنت 
املعامل  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  وفق 
العليا  القيادة  توجيهات  م�شتلهمة 
امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 

والتطبيقات ال�شرطية. 
وا����ش���اف ان����ه مت اط����الق م�����ش��روع 
ت���اأه���ي���ل ال��������وزارة ل��ل��ح�����ش��ول على 
 9001  ����  2008 الآي����زو  ���ش��ه��ادة 
وفق خطة عمل منذ ثالث �شنوات.. 

لفتا اإىل حر�س قيادة الوزارة على 
حتقيق التطور والتقدم على جميع 
التح�شني  على  والعمل  الأ���ش��ع��دة 
امل�شتمر. جاء ذلك يف كلمة القاها 
الآيزو  �شهادات  توزيع  خالل حفل 
املرحلة  لإدارات   9001��  2008
ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  يف  اخل���ام�������ش���ة 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  والقيادة 
اأق��ي��م اأخ����ريا يف ق��اع��ة اإدارة  ال���ذي 
ابوظبي.  ب�شرطة  الأدل��ة اجلنائية 
عبد  الدكتور  اللواء  احلفل  ح�شر 
ال���ق���دو����س ال��ع��ب��ي��ديل م���دي���ر ع��ام 
ال�شاملة يف  العامة للجودة  الإدارة 
ابوظبي  ل�شرطة  ال��ه��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
وال��ع��م��ي��د اأح���م���د حم��م��د ن��خ��رية 

مدير عام الأ�شناد الأمني والعميد 
اإدارة  مدير  امل��زروع��ي  حممد  علي 
علي  الدكتور  والعقيد  اجلو  جناح 
ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  الطنيجي  ���ش��امل 
ق�����وات الأم�����ن اخل��ا���ش��ة وال��ع��ق��ي��د 
عام  دمل��وج مدير  بن  حممد حميد 
الأداء  وت��ط��وي��ر  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
عام  مدير  الكتبي  �شيف  والعقيد 
ك��ل��ي��ة ال�����ش��رط��ة وال��ع��ق��ي��د ���ش��ع��ود 
�شكرتارية  اإدارة  مدير  ال�شاعدي 
���ش��م��و وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وع����دد من 
ال�����ش��ب��اط . وب����ارك الأم����ني ال��ع��ام 
لفرق العمل احلا�شلة على �شهادة 
الآي�����زو امل�����ش��ار اإل��ي��ه��ا ودع���اه���ا اإىل 
العمل  اجل�����ودة يف  ع��ل��ى  احل���ر����س 

على  ..موؤكدا  بالتطبيق  واللتزام 
ال�شحيح  الإداري  ال��ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة 
يف ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ق��دم. ك��م��ا القى 
امل�����ق�����دم ال����دك����ت����ور ����ش���ع���ي���د م��ط��ر 
يف  اجل��ودة  اإدارة  مدير  ال�شريدي 
ل��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
الداخلية  ب����وزارة  الأداء  وت��ط��وي��ر 
وهناأ  باحل�شور  فيها  رح��ب  كلمة 
الفرق احلا�شلة على �شهادة الآيزو 
امل�����ذك�����ورة. وق������ال ان�����ه مت ت��اأه��ي��ل 
توثيق  على  العمل  ف��رق  وت��دري��ب 
يتوائم  مبا  والإج���راءات  العمليات 
املوا�شفات  ومعايري  متطلبات  مع 
اأع��ل��ى  حت��ق��ي��ق  اإىل  �شعيا  ال��ع��امل��ي��ة 
اأنظمة  وتطوير  الأداء  م�شتويات 

ال���ع���م���ل وذل������ك جت�����ش��ي��دا ل���روؤي���ة 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ووف�������ق خ���ط���ة ط���م���وح���ة ل���ل���ج���ودة 
اأجن���زت على م��دى ث��الث �شنوات. 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى موا�شلة  ف���رق  وح���ث 
التح�شني  اإط����ار  يف  املتميز  الأداء 
اجلودة.  لنظام  امل�شتمر  والتطوير 
بعد ذلك قام راعي احلفل يرافقه 
ال�شريدي  �شعيد  ال��دك��ت��ور  امل��ق��دم 
عمل  ف��رق  على  ال�شهادات  بتوزيع 
والإدارات احلا�شلة عليها  اجلهات 
وه��ي ق��ي��ادة ق��وات الأم���ن اخلا�شة 
كلية   . ل��ه��ا  ت��اب��ع��ة  اإدارات  و���ش��ب��ع 
لها  تابعة  اإدارات  و���ش��ت  ال�شرطة 
الأمني  لالإ�شناد  العامة  الإدارة   .

الحت��ادي  اجلرمية  م�شرح  واإدارة 
ال��ع��ام��ة  ال�����ش��الم��ة  ����ش���وؤون  واإدارة 
ج��ن��اح  واإدارة  ال�����ش��ري��ع  وال��ت��دخ��ل 
ال�����ش��رط��ي��ة  امل��ت��اب��ع��ة  واإدارة  اجل����و 

���ش��ك��رت��اري��ة  اإدارة   . ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
القادة  تنمية  مركز  ال��وزي��ر.  �شمو 
امل��ب��دع��ني .م��ك��ت��ب ثقافة  ورع���اي���ة 
الهيكل  اإدارة   . ال��ق��ان��ون  اح����رتام 

امل�شاريع  اإدارة  ومكتب  التنظيمي 
وامل���ق���رتح���ات  ال�������ش���ك���اوى  واإدارة 
العامة  الإدارة  يف  اجل���ودة  واإدارة 

لال�شرتاتيجية وتطوير الأداء .

اللواء النعيمي: الداخلية تبنت ا�سرتاتيجية للو�سول اإىل اأف�سل التطبيقات ال�سرطية 

•• ابوظبي-وام:

املالية  ع���ام  م��دي��ر  ب����دران  داوود  خليل  ال���ل���واء  ق�لد 
 26 اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  واخل��دم��ات 
�شابطا من منت�شبي الإدارة العامة للمالية واخلدمات 
رتبهم اجلديدة من امل�شمولني بالقرار الوزاري رقم 
440 ل�شنة 2013. و�شملت الرتقيات 12 �شابطا 
رتبة  اإىل  �شباط  و10  نقيب  رتبة  اإىل  ترفيعهم  مت 
م��الزم  رتبة  اإىل  ورقيبا  م�شاعدين  و3  اأول  م��الزم 
وجميعهم منت�شبون يف اإدارات.. امل�شاريع الهند�شية.. 
ال�شوؤون املالية.. امل�شرتيات وامل�شتودعات.. اخلدمات 
الطبية.. النقل وامل�شاغل والنوادي. وهناأ اللواء بدران 
ال�شباط مثمنا جهودهم يف اأداء الواجب وموؤكدا اأن 

باأبنائها  العليا  القيادة  لهتمام  امتداد  هي  الرتقية 
وت��ق��دي��را جل��ه��وده��م امل��ت��وا���ش��ل��ة وع��ط��ائ��ه��م امل�شرف 
مكت�شباتنا  على  واحلفاظ  الأمنية  م�شريتنا  لتعزيز 
الوطنية ..ونقل لهم حتيات الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
الداخلية. وقال اإن هذه الرتقية تعد تقديرا وحافزا 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  اإي��اه��م  مطالبا  بها  للم�شمولني 
البقاء  واإمن��ا  التميز فح�شب  لي�س مبوا�شلة م�شرية 
املزيد من اجلهد  ب��ذل  خ��الل  التميز من  يف طليعة 
ال��واح��د  الفريق  �شمن  والعمل  وال��ت��ف��اين  وال��ع��ط��اء 
ملعايري  وفقا  امل�شاريع  وجناح  ال�شرطي  بالعمل  رق�يا 
اأداء  يف  ومتيزهم  حر�شهم  وثمن   . والتميز  الريادة 
الواجب وحت�شني جودة اخلدمات املقدمة للجمهور 

اأبوظبي  �شرطة  لعمل  مالزمة  �شمة  اأ�شبحت  التي 
ال��ذي  اله��ت��م��ام  اإىل  لف��ت��ا  ا�شرتاتيجيتها  و���ش��م��ن 
مبنحهم  الب�شري  بالكادر  ال�شرطية  القيادة  توليه 
الرتقيات تقديرا ملا بذلوه من جهود خمل�شة يف اأداء 
الرتب  تقليد  مرا�شم  ح�شر  الوظيفية.  واجباتهم 
امل�شرتيات  اإدارة  مدير  النعيمي  �شيف  �شعيد  العميد 
مدير  ال�شام�شي  �شيف  ع��ارف  والعقيد  وامل�شتودعات 
عن  ال�شباط  وعر  اأبوظبي.  ب�شرطة  النوادي  اإدارة 
ت�شكل  اأن��ه��ا  م�شيفني  اجل��دي��دة  برتبهم  اع��ت��زازه��م 
ال�شرطي  بالعمل  واجبهم  اأداء  يف  لهم  كبريا  حافزا 
حتث  والتي  اأبوظبي  �شرطة  ل�شرتاتيجية  جت�شيدا 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل م��ن اأج���ل جمتمع اآم���ن مب��ا ي��ع��زز ثقة 

اجلمهور بال�شرطة. 

•• العني – الفجر:

التابعة  الوطنية  الكتب  دار  بتنظيم 
والثقافة,  لل�شياحة  اأبوظبي  لهيئة 
والأدب��اء  الكتاب  وبح�شور نخبة من 
الإماراتيني والإعالميني ومب�شاركة 
تنطلق  امل��ح��ل��ي��ني  ال��ن��ا���ش��ري��ن  اأه�����م 
يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني, م��دي��ن��ة ال��واح��ات, 
فعاليات معر�س العني تقراأ يف دورته 
-9-29 ي��وم  �شباح  م��ن  اخلام�شة, 

 2013-10-5 يوم  2013 وحتى 
يف مركز املوؤمترات يف العني.

اخلام�س  مو�شمه  يف  املعر�س  وي��اأت��ي 
�شنة  ب���داأت  التي  م�شريته  لي�شتكمل 
2009 حتى اأ�شبح اأحد اأهم املعار�س 
امل��ح��ل��ي��ة, ح��ي��ث ي��ه��دف امل��ع��ر���س اإىل 
الت�شجيع على القراءة واملطالعة مع 
العمل على بناء عالقة مبا�شرة بني 
القارئ والكتاب, من خالل جمموعة 
اإىل  املوجهة  الثقافية  ال��رام��ج  م��ن 
ال������زوار, وال���ت���ي ت�����ش��م��ل ال��ع��دي��د من 
الثقافية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ح��ا���ش��رات 
امل�����ش��اح��ب��ة ل��ل��م��ع��ر���س, وال��ت��ي تركز 
املحلية,  الثقافة  على  اأ�شا�شي  ب�شكل 
ومب�شاركة عدد من الكّتاب واملوؤلفني 
اإىل  امل���ع���ر����س,  ب���رام���ج  امل��ح��ل��ي��ني يف 
امل��دار���س  طلبة  م��ع  التوا�شل  ج��ان��ب 
واجل�����ام�����ع�����ات ال���وط���ن���ي���ة وو����ش���ائ���ل 
املعر�س  الإعالم املحلية. كما يهدف 
توجيه  عر  املحلي  النا�شر  دعم  اإىل 
ت�شليط ال�شوء على املنتج املحلي من 

ال�شدارات. 
املدير  القبي�شي,  جمعة  �شعادة  وق��ال 
الوطنية يف  املكتبة  التنفيذي لقطاع 
تقراأ  ال��ع��ني  معر�س  وم��دي��ر  الهيئة 
ال�شنوات  خ��الل  املعر�س  متكن  لقد 
اخلم�س املا�شية من جذب النا�شرين 
التي تعد  اإىل مدينة العني  املحليني 

التي ت�شهد تطورا  امل��دن  واح��دة من 
نوعيا يف الهتمام بالثقافة و�شناعة 
تتواجد  مدينة  اأنها  خا�شة  الكتاب, 
ف��ي��ه��ا ك����رى اجل���ام���ع���ات ال��وط��ن��ي��ة. 
اأربعة  املعر�س  م�شاحة  ازدادت  فقد 
املا�شية,  بال�شنوات  مقارنة  اأ�شعاف 
يف  املعر�س  اأق��ي��م   2009 �شنة  ففي 
البوادي مول, مب�شاركة 18 عار�شاً, 
يف  امل��ع��ر���س  اأق��ي��م   2010 �شنة  ويف 
تو�شعة  �شهد  اأن���ه  غ��ري  امل��ك��ان  نف�س 
عار�شاً,   25 مل�شاركة  وذل��ك  اإ�شافية 
اأما يف عام2011 فقد اأقيم املعر�س 
يف العني مول, مب�شاحة عر�س اأكر 
30 عار�شاً, ويف العام  تت�شع مل�شاركة 
اأقيم املعر�س يف مركز العني  املا�شي 

للموؤمترات, و�شم 43 عار�شاً. 
ويف هذا العام يقام املعر�س يف مركز 
ال��ع��ني ل��ل��م��وؤمت��رات اأي�����ش��ا ل��ك��ن مع 
من  اأك��ر  ت�شتوعب  اإ�شافية  تو�شعة 

50 دار ن�شر متوقع م�شاركتها 
الن�شاطات  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
باتت  وفعالياته  للمعر�س  الثقافية 
الذي  اجلمهور  ا�شتقطاب  يف  ت�شهم 
يحر�س على ح�شور هذه الفعاليات 

التي ت�شتهدف الفئات العمرية كافة, 
وت�����ش��ك��ل ك��ل ف��ع��ال��ي��ة ق��ي��م��ة اإ���ش��اف��ي��ة 
مم���ي���زة ل��ل��م��ع��ر���س م���ث���ل: الأل���ع���اب 
الرتاثية, وقراءة اخلراريف املحلية, 
وت��ن��ظ��ي��م امل��ح��ا���ش��رات ع���ن ال��ث��ق��اف��ة 
وال���ش��ت��م��اع  الإم����������ارات,  يف  والأدب 
الإم��ارات��ي��ني وهم  البيانو  ع��ازيف  اإىل 
ي���ب���دع���ون ق�����ش�����ش��اً مب��و���ش��ي��ق��اه��م, 
احل��ي��اك��ة  ع���رو����س  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

اليدوية. 
امل��ع��ر���س  اآخ����ر خ�ش�س  وم���ن ج��ان��ب 
والفعاليات  ال��رام��ج  م��ن  جمموعة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��وج��ه��ة جل���ذب الأط��ف��ال 
وال��ن��ا���ش��ئ��ة م���ن خ���الل ت��ن��ف��ي��ذ ور����س 
عمل حتاكي �شناعة الكتاب, وطريقة 
���ش��ن��دوق  و���ش��ن��اع��ة  غ��الف��ه  ت�شميم 
ل���الح���ت���ف���اظ ب���ال���ك���ت���ب, ث����م ت���دري���ب 
اإل���ق���اء الق�ش�س  الأط���ف���ال ع��ل��ى ف��ن 
ال�شتماع  م��ه��ارات  لتطوير  املنتقاة 
وط�������رح الأ����ش���ئ���ل���ة ����ش���م���ن ب���رن���ام���ج 
ه��دي��ة من  ال��ك��ت��اب  ي��ق��دم  خم�ش�س 
اأج�����ل حت��ف��ي��زه��م, ك��م��ا ت���ق���ام �شمن 
اأن�����ش��ط��ة الأط����ف����ال ب��ع�����س الأل���ع���اب 
القرائية بالتعاون مع طالبات جامعة 

الإمارات العربية املتحدة.
وي�شتمر معر�س العني تقراأ بالهتمام 
ب���������ذوي الح�����ت�����ي�����اج�����ات اخل����ا�����ش����ة, 
ف�شممت ور�س فنية وحرفية خا�شة 
�شني,  متخ�شّ مدربني  باإ�شراف  بهم 
الإ���ش��ارة,  للغة  مرتجم  �شيتوّفر  كما 
العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للرعاية الإن�شانية وذوي الحتياجات 
امل�����ش��ارك��ة يف  ل��ه��م  ليت�شنى  اخل��ا���ش��ة 

اأن�شطة املعر�س وفعالياته. 
ك���م���ا ي�����ش��ت��م��ر امل���ع���ر����س يف ت��ق��دمي 
براجمه املتميزة والتي �شهدت اقبال 
ك��ب��ريا خ���الل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة, ل 
حيث   , الكتب  ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج  �شيما 
مي���ك���ن ل�����ل�����زوار ا����ش���ت���ب���دال ك��ت��ب��ه��م 
ال���ق���دمي���ة ب��ك��ت��ب اأخ��������رى ج���دي���دة, 
وب��رن��ام��ج ال��ت��وع��ي��ة امل���روري���ة ال���ذي 
متنوعة  م�شابقات  خ��الل  م��ن  ينفذ 
العني  امل��رور يف  �شرطة  بالتعاون مع 
)ف���رع ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة(. وت��ق��دمي 
يف  والأ�شرية  الرتبوية  ال�شت�شارات 
الوا�شع  للتجاوب  ن��ظ��راً  خا�س  رك��ن 
ال����ذي ل��ق��ي��ه ال��رن��ام��ج يف ال�����دورات 

املا�شية.

•• اأبوظبي-وام:

العام  الأم��ني  النعيمي  نا�شر خلريباين  اللواء  كرم 
مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء وزي���ر 
الداخلية ام�س 48 من املتقاعدين منت�شبي �شرطة 
اأق��ي��م مبقر  ال��ذي   � التكرمي  اأب��وظ��ب��ي. ح�شر حفل 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي � اللواء خليل داوود 
بدران مدير عام املالية واخلدمات يف القيادة العامة 
املتقاعدين  ت��ك��رمي  جلنة  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 

بوزارة الداخلية والعميد علي عبيد الدرمكي مدير 
اإدارة �شوؤون املوظفني ب�شرطة اأبوظبي.

ال�شيخ  �شمو  الفريق  حتيات  النعيمي  ال��ل��واء  ونقل 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
املتميز  عطاءهم  مثمنا  للمكرمني  الداخلية  وزي��ر 

اأثناء خدمتهم الطويلة يف �شلك ال�شرطة.
واأكد حر�س القيادة العليا على الهتمام باملتقاعدين 
اأن التقاعد لي�س نهاية امل�شوار واإمنا  .. م�شريا اإىل 
بداية ملرحلة جديدة م�شتمرة يف خدمة وطننا الذي 

نبذل يف �شبيله الغايل والنفي�س.
واأ����ش���اد ب��اجل��ه��ود امل��خ��ل�����ش��ة ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ال�شباط 
امل�شهودة  وكفاءتهم  العمل  يف  وتفانيهم  املتقاعدون 
واأداء  باملثابرة  التي متيزت  �شنوات خدمتهم  خالل 

املهام املنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار.
بهذه  �شعادتهم  ع��ن  امل��ك��رم��ني  اأع����رب  جانبهم  م��ن 
ال��ل��ف��ت��ة ال��ك��رمي��ة م���ن ���ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
الداخلية مثمنني حر�س �شموه على  ال��وزراء وزير 

منت�شبي ال�شرطة ومتقاعديها على حد ال�شواء.

•• العني-وام:

ع��ددا  العني  مدينة  بلدية  اأطلقت 
من املبادرات التي تهدف اإىل تعزيز 
كفاءة عمل النظام البلدي وحتقيق 
ال��ت��ن��م��ي��ة  ال����ع����امل����ي����ة يف جم��������الت 
جودة  معايري  وحت�شني  امل�شتدامة 
احلياة يف اإمارة اأبوظبي. وكان اآخر 
تلك املبادرات اإعادة تدوير النفايات 
يف جميع مباين البلدية وم�شاهمة 
العبوات  ت��دوي��ر  اإع����ادة  يف  املجتمع 
خالل  من  واملعدنية  البال�شتيكية 
ت��رك��ي��ب اأج���ه���زة جت��م��ي��ع ال��ع��ب��وات 
الأماكن  يف  واملعدنية  البال�شتيكية 
حملة  اإط����الق  �شيتم  ك��م��ا  ال��ع��ام��ة 
تثقيفية بعنوان نحو ثقافة التنمية 
امل�شتدامة يف النظام البلدي بهدف 
ت��ط��ب��ي��ق ون�������ش���ر ث���ق���اف���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
واملجتمع  ل��ل��م��وظ��ف��ني  امل�����ش��ت��دام��ة 
امل��رر  واأك���د خلفان حممد  امل��ح��ل��ي. 
رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة 
حر�س   .. ال��ع��ني  مدينة  بلدية  يف 
البلدية على حتقيق روؤى القيادات 
الدولة يف حتقيق  وتوجهات  العليا 
التنمية امل�شتدامة وتنفيذ امل�شاريع 
وامل�شاهمات التي من �شاأنها حتويل 
اأهداف التنمية امل�شتدامة اإىل واقع 
م�شيدا  ملمو�س  وجمتمعي  بيئي 
باهتمام و دعم الإدارة العليا للبلدية 
يف التحول املوؤ�ش�شي امل�شتدام وذلك 
من خالل الدعم املتوا�شل واعتماد 
التنمية  عدة مبادرات تعزز مفهوم 
وال�شركاء  املجتمع  لدى  امل�شتدامة 
اأهمية  امل��رر  واأو���ش��ح   . الرئي�شيني 
حتقيق  اإىل  الرامية  املبادرات  هذه 
نظام بلدي ذي كفاءة عاملية قائمة 
لتعزيز  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 
واملحافظة  احل��ي��اة  ج���ودة  م��ع��اي��ري 

ع���ل���ى م��������وارد ال���ب���ي���ئ���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الرية وذلك من خالل ال�شتغالل 
بلدية  لدى  املتاحة  للمواد  الأمثل 
الثقايف  الوعي  ون�شر  العني  مدينة 
وامل��ظ��ه��ر  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  للمحافظة 
ب���دوره  ي�شاعد  م��ا  للمدينة  ال��ع��ام 
ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة اإح���ت���ي���اج���ات واأج���ي���ال 
احل��ا���ش��ر وامل�����ش��ت��ق��ب��ل م���ن امل�����وارد 
اأ�شاد قادة  . من جانبهم  الطبيعية 
تنفذها  ال��ت��ي  امل�شتدامة  امل��ب��ادرات 
بلدية ال��ع��ني ب���دور ه��ذه امل��ب��ادرات 
وا�شرتاتيجيات  ت��وج��ه��ات  دع���م  يف 
ال��ب��ل��دي��ة يف امل�����ش��ارك��ة وامل�����ش��اه��م��ة 
ال��ف��ع��ال��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن امل�����وارد 
م���وارد  اإىل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وحت��وي��ل��ه��ا 
م�شتدامة . فقد ذكر حمد عبداهلل 
ال�شام�شي قائد مبادرة جمع واإعادة 
تدوير النفايات املكتبية من جميع 
..اإن  العني  مدينة  بلدية  قطاعات 
على  املحافظة  اإىل  تهدف  امل��ب��ادرة 
واحل��دائ��ق  التحتية  البنية  اأ���ش��ول 
وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة لإدام��ت��ه��ا وذل��ك 
من خ��الل توفري وت��وزي��ع حاويات 
داخ��ل��ي��ة ل��ف��رز ال��ن��ف��اي��ات ال��ب��ل��دي��ة 

اأن املبادرة ت�شهم يف توفري  م�شيفا 
ال�شوق  يف  تدويرها  معاد  منتجات 
املحلي بتكلفة اأقل من املنتجات غري 
املعاد تدويرها..كما ت�شهم يف تقليل 
النبعاثات  وتقليل  الأ�شجار  قطع 
ال��ت��وري��د.. �شل�شلة  م��ن  الكربونية 
ا���ش��ت��ه��الك  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
يف   30 بن�شبة  امل�شانع  يف  الطاقة 
املائة تقريبا للطن الواحد مقارنة 
بت�شنيع طن من املواد اخلام النقية 
العميمي قائد  . وذك��ر �شامل مغري 
م���ب���ادرة ت��رك��ي��ب وت���وزي���ع الأج��ه��زة 
الإل���ك���رتون���ي���ة ل��ت��ج��م��ي��ع ال��ع��ب��وات 
الأماكن  يف  واملعدنية  البال�شتيكية 

العامة ..
اإىل ت�شجيع  اأن هذه املبادرة تهدف 
تطبيق  باأهمية  املجتمع  وتثقيف 
مم���ار����ش���ات م�����ش��ت��دام��ة يف امل��دي��ن��ة 
م���ن خ����الل ع����دة مم���ار����ش���ات ن��ق��وم 
تدر�س  حث  اليومية  احلياة  بها يف 
البلدية حاليا تطبيق و�شع اأجهزة 
اإل��ك��رتون��ي��ة يف احل���دائ���ق وم��راك��ز 
الأخ��رى  الأم��اك��ن  وبع�س  الت�شوق 
و���ش��ي��ت��م ����ش���رح ك��ي��ف��ي��ة ا���ش��ت��خ��دام 

الأج���ه���زة الإل��ك��رتون��ي��ة م��ن خ��الل 
ت�شتهدف  وا���ش��ح��ة  عمل  منهجية 
م��وؤك��دا   .. امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  خمتلف 
دور املبادرة يف ن�شر ثقافة التخل�س 
من العبوات البال�شتيكية واملعدنية 
ب�����ش��ك��ل اآم�����ن وم�������ش���ت���دام م���ن قبل 
تقليل  �شيتم  وبتطبيقها  اجلمهور 
ال����وق����ت واجل����ه����د ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ات 
النظافة للمدينة عالوة على تعزيز 
ثقافة الأجيال القادمة حول اأهمية 
ال�شتدامة ودورها يف احلفاظ على 

مواردنا الطبيعة .
 واأك��������د اأع���������ش����اء جل���ن���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
العني  مدينة  بلدية  يف  امل�شتدامة 
م��ن خ���الل الج��ت��م��اع��ات ال��دوري��ة 
ملراجعة اجتاهات التنمية امل�شتدامة 
اإط���الق ح��م��الت تثقيفية  ���ش��رورة 
للعاملني واملتعاملني عن اجتاهات 
التنمية امل�شتدامة ومدى ارتباطها 
..2030 اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  ب���روؤي���ة 
توعوية  برامج  تنظيم  حاليا  ويتم 
امل�شتدامة  التنمية  مفهوم  لن�شر 
ل��ل��م��وظ��ف��ني واأ����ش���ح���اب الأع���م���ال 

واملجتمع ب�شكل عام.

تقليد 26 �سابطا ب�سرطة اأبوظبي رتبهم اجلديدة

تنظمه هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة منذ 5 �شنوات 

معر�س العني تقراأ ي�ستقطب املزيد من النا�سرين املحليني 

�سرطة اأبوظبي تكرم 48 �سابطا متقاعدا 

بلدية العني تنفذ عددا من املبادرات الرامية 
لتحقيق نظام بلدي قائم على التنمية امل�ستدامة

•• دبى-وام:

التقى �شعادة اللواء حممد اأحمد املري مدير الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب بدبي يف مكتبه 
�شعادة ت�شان جينغباو قن�شل عام جلمهورية ال�شني ال�شعبية بدبي. ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عدد 
من املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك بني الطرفني وبحث �شبل تعزيز العالقات الثنائية 
وتطويرها لالرتقاء مبا يحقق امل�شلحة امل�شرتكة والتعرف على اأبرز اخلدمات امل�شتحدثة التي تتيحها 
عال  مب�شتوى  املجتمع  �شرائح  جميع  مع  الفعال  التوا�شل  خالل  من  كافة  معها  للمتعاملني  الإدارة 
اللواء املري على الرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة لتحقيق طموحات  الكفاءة واجل��ودة. واأكد  من 
املتعاملني من مواطنني ومقيمني و�شياح زائرين لأر�س الدولة على نحو مواكب للع�شر التقني الذي 
من �شاأنه تقدمي الت�شهيالت لهم كافة توفريا للوقت واجلهد معا. واأعرب القن�شل ال�شيني عن اإعجابه 
واعتزازه بالزيارة . موجها ال�شكر والمتنان لالإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب بدبي ملا تقدمه 

من خدمات وت�شهيالت ت�شهم يف خدمة جميع املتعاملني مبا فيها اجلالية ال�شينية بالدولة. 

•• دبي-وام:

اأطلقت دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية و العمل اخلريي بدبي 
اأم�س الول 40 دورة لتف�شري القراآن الكرمي من خالل 
وتف�شريه  الكرمي  ال��ق��راآن  تعلم  حلملة  الثالثة  املرحلة 
عبيد  حم��م��د  عائ�شة  وق��ال��ت  ل��غ��ات.  ب��ث��الث  للجاليات 
امل�شرف  الديني  والتوجيه  التثقيف  اإدارة  مدير  الكا�س 
ال��ع��ام ع��ل��ى احل��م��ل��ة اإن ال������دورات ت��اأت��ي ���ش��م��ن اخلطة 
امل�شلمة  اجل��ال��ي��ات  بتثقيف  اخل��ا���ش��ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وتر�شيخ علوم القراآن الكرمي لديهم والتعريف باأهمية 
الإ�شالمية  الثقافة  ون�شر  وج��ل  ع��ز  اهلل  ك��ت��اب  درا���ش��ة 
اإ�شماعيل  اإمي���ان  اأ���ش��ارت  م��ن جانبها  ال��دي��ن��ي.  وال��وع��ي 

الإ�شالمية  الثقافة  مل�شروع  التنفيذية  امل�شرفة  عبداهلل 
اأ�شهر   3 ت�شتمر  ال���دورات  اأن  اإىل  هويتي  ديني  العاملية 
اآي��ات  تف�شري  يف  در���ش��ا   90 على  دورة  ك��ل  ت�شتمل  حيث 
التي  والغاية  وتدبرها  تعلمها  وكيفية  الكرمي  ال��ق��راآن 
بوا�شطة  �شتتم  ال���دورات  اأن  وذك���رت   . اأجلها  م��ن  نزلت 
الهدى  مراكز  قبل  من  املعتمدين  املف�شرين  من  نخبة 
العاملية واأي�شا املتخ�ش�شني من علماء الدائرة يف علوم 
اأن الدورات  اإ�شماعيل  القراآن وتف�شريه. واأ�شافت اإميان 
ن��ادي اجلمعية  و  ب��الزا  امل��ال  ت�شت�شيفها كل من قاعات 
ر�شي  اخل��ط��اب  ب��ن  عمر  م�شجد  و  ب��دب��ي  الباك�شتانية 
الذي  الر�شاء  وم��ول  العربية  املرابع  وم�شجد  عنه  اهلل 
خ�ش�س لطالب املدار�س و م�شجد موؤ�ش�شة تاك�شي دبي .

اإقامة دبي تلتقي القن�سل العام ال�سيني ال�سوؤون الإ�سالمية بدبي تطلق 40 دورة يف تف�سري القراآن الكرمي 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرطبات اللوان 

رخ�شة رقم:CN 1031540 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شامل عو�س حم�شن بال�شوار الواحدي )١٠٠%(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شطفى حمي الدين عبدال�شتار عاي�س الن�شاري
مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  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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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جولدن 

كونك�شن ل�شيانة التمديدات الكهربائية
 رخ�شة رقم:CN 1189901 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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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفتون للعباية وال�شيله - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1200915 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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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت تاج ايفل ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1060964  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة غفيلي علي عبداحلبيب عمر اجلابري )%5١(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف جمعه زايد خمي�س املنذري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل 3*١

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت تاج ايفل ذ.م.م
CROWN EIFFEL SUPERMARKET LLC

اىل/بقالة تاج ايفل ذ.م.م  
BAQALA CROWN EIFFEL LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )47١١٠٠3(
تعديل ن�شاط/حذف جممع ا�شتهالكي )�شوبر ماركت( )47١١٠٠2(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جتارة عارفة

 رخ�شة رقم:CN 1031423  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شن علي عبيد حممد الزعابي )١٠٠%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مطر را�شد مطر �شامل القبي�شي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل 3*١

تعديل ا�شم جتاري:من/جتارة عارفة
ARIFA TRADING

اىل/ال�شتمارة اللكرتونية خلدمات الطباعة  
ELECTRONIC FORM TYPING SERVICES

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات )82١9٠٠١(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )472١٠33(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة باجلملة )4٦3٠١٠١(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم وادي دوعن

 رخ�شة رقم:CN 1453278  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 8.5٠*١ اىل ١*8.5٠

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم وادي دوعن
WADI DOWAN RESTAURANT

اىل/مطعم وادي ترمي  
WADI TAREEM RESTAURANT

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 10882 بتاريخ 2013/8/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز ب�شي�شو لطب ال�شنان

 رخ�شة رقم:CN 1041834  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف خليفة �شامل عبداهلل اليعقوبي )%5١(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مهند علي حممد القني )%24(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداللطيف حممود حممد زمان حممود )%25(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عي�شى ح�شن علي �شعيد الزعابي
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 3٠٠٠٠٠

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل 2٠.٠*5٠.٠
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/مركز ب�شي�شو لطب ال�شنان
BASISO DENTAL CENTER

اىل/مركز ب�شي�شو لطب ال�شنان ذ.م.م  
BASISO DENTAL CENTER 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 10882 بتاريخ 2013/8/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون �شونا لل�شيدات وفروعها

 رخ�شة رقم:CN 1022657  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل �شهيل �شهيل علي بن قم�شة العامري )%5٠(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شونا عزالدين جعفر �شالح من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شونا عزالدين جعفر �شالح من ١٠٠% اىل %5٠

تعديل راأ�س املال/ من null اىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*2٠.١

تعديل لوحة العالن/من لون null اىل ١
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/�شالون �شونا لل�شيدات
SONA LADIES SALON

اىل/�شالون �شونا لل�شيدات ذ.م.م  
SONA LADIES SALON 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)العني(

العدد 10882 بتاريخ 2013/8/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز �شونا لل�شيدات وفروعها

 رخ�شة رقم:CN 1270306  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل �شهيل �شهيل علي بن قم�شة العامري )%5٠(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شونا عزالدين جعفر �شالح من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شونا عزالدين جعفر �شالح من ١٠٠% اىل %5٠

تعديل راأ�س املال/ من null اىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١2٠*١

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/مركز �شونا لل�شيدات

SONA LADIES CENTER
اىل/مركز �شونا لل�شيدات ذ.م.م  

SONA LADIES CENTER 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)العني(

العدد 10882 بتاريخ 2013/8/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتب عيون المارات للطباعة وت�شوير 

امل�شتندات رخ�شة رقم:CN 1124723  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حنان عبدالبديع عبدالفتاح الب�شيو من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حنان عبدالبديع عبدالفتاح الب�شيو من ١٠٠% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هزام عبداهلل حممد عبداهلل هزام الظاهري  )%5١(

تعديل وكيل خدمات/ حذف حممد خمي�س علي ال�شام�شي
تعديل راأ�س املال/ من ٠ اىل ١5٠٠٠٠

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/مكتب عيون المارات للطباعة وت�شوير امل�شتندات

AYOON AL EMIRATE TYPEWRITING & PHOTOCOPYING
اىل/مكتب عيون المارات للطباعة وت�شوير امل�شتندات ذ.م.م  

AYOON AL EMIRATE TYPEWRITING & PHOTOCOPYING 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)العني(

العدد 10882 بتاريخ 2013/8/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بوابة الهدف للمقاولت وال�شيانة 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1010114  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ا�شماعيل حممد ح�شن )١٠٠%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حميد ابراهيم �شامل علي الزعابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رامي ح�شني �شليم زقوت

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شني زقوت
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ٠.4*٠.٦ اىل 5٠.٠*2٠.٠

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/بوابة الهدف للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م

GATE TARGET CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC
اىل/بوابة الهدف للمقاولت وال�شيانة العامة  

GATE TARGET CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
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 10882 بتاريخ 2013/8/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ر�شا الكرمي لرتكيب الملنيوم 

رخ�شة رقم:CN 1226980  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي عبداهلل حممد جمعه املرزوقي )١٠٠%(

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداملنعم احمد حممد خليفة البوعينني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد حممد ر�شاء الكرمي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*١ اىل ١*3
تعديل ا�شم جتاري:من/ر�شا الكرمي لرتكيب الملنيوم

RIDA ALKAROM ALUMINIUM FITTING
اىل/ال�شالة العريقة لرتكيب اللواح الزجاجية  

AL ASALA AL ARIKA FLOAT GLASS FIXING
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيبات الملنيوم )433٠٠١3(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10882 بتاريخ 2013/8/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ركن الهالل لل�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1099710 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 4٠*٦٠ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري:من/ركن الهالل لل�شيانة العامة
اىل/ركن الهالل للمقاولت العامة   

CRESCENT CORNER GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )43299٠١(
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 م غ

العدد 10882 بتاريخ 2013/8/29   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  الثالث  ال�ش�����ادة/الذهب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1177740 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*١ اىل ١*١
تعديل ا�شم جتاري:من/الذهب الثالث للمقاولت العامة
THIRD GOLD GENERAL CONTRACTING

اىل/الذهب الثالث لل�شيانة العامة
THIRD GOLD GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية مدينة ليوا قطعة رقم )١١١( 
حمل رقم )٦( ال�شناعية بناية دائرة ال�شوؤون البلديات اىل املنطقة الغربية ليوا 

يثي مكتب رقم )258( قطعة رقم )27(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )43299٠١(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4١٠٠٠٠2(
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 م غ

العدد 10882 بتاريخ 2013/8/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العيون احلمراء 

CN 1360172:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ثاين عي�شى �شعيد مطوعي املن�شوري )١٠٠%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي

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 10882 بتاريخ 2013/8/29   

اإعــــــــــالن
تناي  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1143246:لنقل الركاب باحلافالت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هيام يو�شف عبدالرحيم احلمادي )١٠٠%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل خلف علي احلمادي

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

الفنية  الغيار  الت�شجيل/املالك:ادفان�س �شوبر لتجارة قطع  التجارية عن تقدم وكيل  ادارة العالمات  تعلن 
AST A S T :ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:١9١582       بتاريخ:2٠١3/5/١2 م
با�ش��م:ادفان�س �شوبر لتجارة قطع الغيار الفنية ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي , م�شفح , �س.ب:283١3 , هاتف: ٠2٦2١١3١١ , فاك�س: ٠2٦2١١3١٠
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 
ا�شترياد  النقل(  على خدمة  ذلك  ينطوي  )ول  احلاجة  عند  و�شرائها  معاينتها  الزبائن من  عامة  لتمكني 

وت�شدير .
الغامق بخط عري�س ومميز وخلف  A باللون الزرق  A S T حرف  و�شف العالمة:العالمة عبارة عن 
 T شكل �شبه دائرة باللون الزرق الفاحت واحلرف باللون البي�س مع حمدد باللون ال�شود وحرف� S حرف

على �شكل خطوط باللون ال�شود ب�شكل مميز . 
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد , اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل , وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  29  اأغ�سط�س 2013 العدد 10882

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�س. الفواكه اللبنانية ذ.م.م
Lifco SUPERMARKET :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:١87١8٦       بتاريخ:2٠١3/2/2٠ م
با�ش��م:�س. الفواكه اللبنانية ذ.م.م

وعنوانه:ال�شارقة �شارع الوحدة , �س.ب:7٠47 , المارات العربية املتحدة .
ال�شلع واملنتجات  اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة متنوعة من  ال�شلع  وذلك لتمييز 
ل�شالح الغري )مواد غذائية بجميع انواعها ادوات منزلية مالب�س بهارات الكرتونيات لعب اطفال( وذلك 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة ول ينطوي ذلك على خدمة النقل .
و�شلعه  بالحمر  لال�شفل  متجهني  قو�شني  من  مكون  العلى  �شلعه  بي�شاوي  �شبه  العالمة:�شكل  و�شف 
Lifco ال�شفل مكون من قو�شني متجهني اىل العلى باللون الخ�شر وبداخلهما كلمة باحلروف الالتينية 
وباللون ال�شود حتت ذلك ال�شكل مكتوب كلمة باللغة الجنليزية SUPERMARKET باللون ال�شود. 

ال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد , اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل , وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  29  اأغ�سط�س 2013 العدد 10882

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:هيك�شا خلدمات النفط والغاز ذ.م.م
HEXA :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:١893٠٦       بتاريخ:2٠١3/3/3١ م
با�ش��م:هيك�شا خلدمات النفط والغاز ذ.م.م

وعنوانه:م�شفح , �س.ب:2٦782 , هاتف: ٠255١١43٠ , فاك�س: ٠255١١53١
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الرية والبحرية 
خطوط  ثالثة  عن  عباره   E حرف  الخ�شر  باللون   HEXA كلمة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 

عر�شية فقط وحرف X يف منت�شفه �شكل �شدا�شي ال�شالع باللون الرتقايل وحرف A على �شكل مثلث. 
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد , اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل , وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  29  اأغ�سط�س 2013 العدد 10882

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:م.الذكي ل�شتقبال الت�شالت
SMART CALL THE SMART WAY TO REACH PEOPLE :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:١829٦٦       بتاريخ:2٠١2/١2/5 م
با�ش��م:م.الذكي ل�شتقبال الت�شالت

وعنوانه:مكتب ملك فرج بن بطي املحريبي , ديرة , القرهود , �س.ب:22٠82 , دبي , المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38 خدمات ا�شتقبال ات�شالت العمل والرد عليها ادارة اعمال 
خدمات الت�شالت وخدمات الفيديو تك�شت وخدمات الرجمة خدمات الدعاية والعالن ادارة بيع اجهزة 
وفيما  الن�شر  و�شائل  بجميع  والع��الن  الدعاية  باعمال  للقيام  باجلمهور  الت�شالت  خدمات  الت�شالت 

يخت�س بجميع انواع الب�شائع واخلدمات . 
حيث  متميزة  ب�شورة  البارزة  الالتينية  باحلروف   SMART CALL العبارة  العالمة:كتبت  و�شف 
كتبت كلمة SMART باللون الحمر الغامق وكلمة CALL باللون الزرق الغامق وحتتها كتبت العبارة 
The smart way to reach people باللون الرمادي ويف اجلانب المين للعالمة يوجد ت�شميم 
CALL يوجد ت�شميمان  الغامق وعلى الركن المين العلى فوق كلمة  مكون من هالل باللون الزرق 
الل�شان  يدخل  وال��رم��ادي  والبي�س  ال�شود  ب��الل��وان  ال�شطرجن  رقعة  مربعات  ت�شبه  مربعات  من  مكونان 

العلى للهالل املذكور بينهما . 
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد , اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل , وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  29  اأغ�سط�س 2013 العدد 10882
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ينتهي  م�شدود  اإىل طريق  زوج��ني  اأي  ب��ني  يوما  اخل��الف��ات  ت�شل  رمب��ا 
النف�شية  ت��ب��ع��ات��ه  رغ���م  وامل��ت��ح�����ش��ر  ال�شلمي  احل���ل  ه��و  وه���ذا  ب��ال��ط��الق 
والجتماعية لكن هذه الزوجة ح�شمت خالفها مع زوجها على طريقتها 
األقت  اخلا�شة كبلته ثم عذبته و�شعقته بالكهرباء واإمعانا يف التعذيب 
اإىل  بتقطيعه  تت�شلى  راح��ت  تاأكدت من وفاته  اأن  املغلي وبعد  امل��اء  عليه 
اأجزاء بال�شاطور هذا اجلرمية دارت اأحداثها الب�شعة يف مدينة �شغرية 
اأهلها يق�شون �شاعات النهار يف عملهم ويلتم�شون الراحة يف امل�شاء علي 
املقاهي واأمام التليفزيون رمبا تكون حياتهم رتيبة مملة ولكنهم را�شون 
بها اإىل اأن وقعت هذه اجلرمية فقلبت حياتهم راأ�شا على عقب واأبعدت 
النوم من عيونهم وراح الأزواج يتح�ش�شون روؤو�شهم وينامون كالثعالب 

بعيون ن�شف مفتوحة.

بداية الأحداث
املدينة  بيوت  من  �شغري  بيت  داخ��ل  اأحداثها  دارت  عادية  كانت  البداية 
ال�شغرية التي ت�شبه القرى عائلة كبرية مكونة من الأب والأم وخم�شة 
بنات الأب يعمل اأجريا يف اأر�س الغري والأم تعمل يف البيت متفرغة متاما 
لرتبية بناتها الالتي اأ�شبح معظمهن يف �شن الزواج هذه امل�شاألة اأ�شبحت 
اإنه على الأقل يخفف  توؤرقها كثريا فزواج بنت من بناتها يعني الكثري 
الكرى  ابنتها  عن  يوميا  تتحدث  التي  النفقات  بع�س  الأب  كاهل  عن 
القرى  اأن تتزوج وه��ذا خميف يف  23 �شنة دون  اإىل  التي و�شل عمرها 

امل�شرية.
الأب كان هو الآخر يخ�شى من تاأخر زواجها ولكن ماذا يفعل فمن العيب 
عري�س  منهم  يتقدم  اأن  ويرجوهم  القرية  �شباب  على  ابنته  يعر�س  اأن 

لبنته ومل يكن امامه �شوى النتظار.
يف بيت اآخر كان هناك اأ�شرة اأخرى �شغرية مكونه من اأم وابنها يعي�شان 
اأفدنة جتعله يعي�س يف رغد  الب��ن عدة  الأب ورث  وف��اة  مبفردهما بعد 
من احلياة فلم يفكر يف الزواج اإىل اأن تعدى عمره الأربعني وراح القلق 
اأن تبحث وتدقق  اأحفادها وق��ررت  اأن ترى  ي�شرب قلب الأم فهي تريد 
اإىل  اأيام قليلة وجاءت تزف اخلر  عن العرو�س املنا�شبة لبنها .. مرت 
ابنها عندما قالت له لقد عرت لك على عرو�س جميلة هي ابنة الرجل 

وبناته جميعا  اإنها على خلق  اأحيانا  اأر�شنا  يعمل يف  ال��ذي  الطيب 
يجدن القراءة والكتابة . 

ولكن البن كان يخ�شى من رف�س الفتاة لفارق ال�شن بينهما 
لكن الأم اأكدت اأن هذا لن يحدث فالأب يريد اأن يزوج بناته 

وهو فقري و�شوف ي�شعده اأن تكون زوجا لبنته الكرى.
وانتظرت الأم اأن يفكر ابنها يف هذا الأمر جيدا وحذرته 
من اأن يطول التفكري فيخ�شر عرو�شا كانت يف يده ح�شم 

البن موقفه ب�شرعة ووافق على العرو�س و�شرعت الم 
وعر�شت  العرو�س  وال��د  بيت  اإىل  ذهبت  التنفيذ  يف 

الأمر على اأم العرو�س التي تهللت فرحا مل تنتظر 
امل�شاء واإمنا  الأم حتى يعود زوجها من عمله يف 

ذهبت تزف اخلر اإىل ابنتها ولكن البنة مل 
تبد اأي اهتمام ومل تبال بالأمر �شاألتها 

الأم هل ترف�شينه نظرت البنة اإ لى 
كبري  لكنه  وقالت  اأمها 

ال���������������ش�������ن 

25 �شنة  �شرخت الأم يف وجه ابنتها وق��ررت تزويجها من  بيني وبينه 
هذا الرجل.

عادت الأب من عمله مكدودا مرهقا ا�شتقبلته زوجته بهذا اخلر فعادت 
اإليه عافيته و�شكر ربه علي هذه الهدية لبنته الكرى ومل يعد يبقى 
اإل و�شع الرتتيبات النهائية للزيجة املرتقبة ويف ظل هذه الفرحة التي 
منها  ا�شتمت  التي  ابنتها  من  خيفة  تتوج�س  الأم  كانت  اجلميع  غمرت 
عدم الر�شا عن العري�س وقد بداأ هذا وا�شحا على وجه العرو�س التي مل 
تبت�شم لزوجها بعد عقد القران بل ظلت مالمح الغ�شب على وجهها حتى 
�شعرت اأمها بال�شيق فانتحت بها جانبا وظلت تلقنها الن�شائح ومتتدح 
ال�شقيقات يف  يعفيها من تدخل  العري�س وثرائه وكونه وحيدا لأمه  يف 

حياتها الزوجية.

ليلة الزفاف
الزوج  العري�س وحمل  يليق براء  الذي  الزفاف  الأ�شرتان حفل  اأقامت 
عرو�شه اىل ع�س الزوجية الذي حتلم به كل الفتيات وبداأت اأول ليلة يف 
حياة العري�شني بهدية غالية من الزوج لزوجته مل يهدها رجولته فقط 
واإمنا قدم لها عقد بيع يفيد باأنه باع لها فدان من اأر�شه وقب�س الثمن 
كامال يف هذه اللحظة �شمحت الزوجه لوجهها اأن يبت�شم بعدما اأخذت 
كاأنها حلم  الليلة هادئة  البيع وو�شعته يف حقيبة مالب�شها ومرت  عقد 
اأن بداأت تظهر  جميل ينتظره الزوج من �شنوات طويلة قال الزوج بعد 
اإنه مل  الديكة قال لعرو�شه  الع�شافري و�شياح  ال�شباح وزقزقة  تبا�شري 
اأن  ال�شعادة يف  اأن  اأن ظن  ال��زواج بعد  اإل بعد  بال�شعادة احلقيقية  ي�شعر 
يظل عازبا واأق�شم لها باأنه �شيظل وفيا لها اىل النهاية اأما الزوجة فكان 
�شرطها لكي تقدم له فرو�س الطاعة والولء اأن يرهن لها  على حبه 
عمليا بالهدايا والعطايا وكاأن الزواج بالن�شبة لها تبادل للمنافع ولي�س 
اأ�شرته بجمالها وعطائها  ال��زوج ما تعينه زوجته فقد  زواج��ا ومل يفهم 

احل�شي.

بعد عام من الزواج
بعد م��رور ع��ام من ال��زواج انتظر ال��زوج 
اأن تاأتيه زوجته تزف اإليه خر حملها 
اأن  دون  ت��ل��م��ح  والأم  ج�����دوى  ب���ال 
ت�����ش��رح خ��وف��ا م��ن غ�شب زوج��ة 
الب���ن ال���ذي ظ��ل يفكر يف هذا 
الأم�����ر ط���وي���ال ح��ت��ى اه��ت��دي 
اىل حل قرر اأن يذهب وحده 
يجري  ل��ك��ي  ال��ط��ب��ي��ب  اإيل 
ال��ف��ح��و���ش��ات وال��ت��ح��ال��ي��ل 
الالزمة حتى يطمئن على 

ن��ف�����ش��ه وح���ت���ى ل 

العزم م�شبقا  ك��ان قد عقد  لكنه  الإجن��اب  ع��دم  ال�شبب يف  باأنها  يتهمها 
اإن كان العيب منها فلن يقول لها �شيئا ولن يرتكها مهما حدث اأجرى 
عيب  اأي  به  لي�س  �شاحله  يف  النتيجة  وكانت  الالزمة  التحاليل  ال��زوج 
بيته  اإىل  وع��اد  ال���زوج  حلها  بالغة  �شعادة  النتيجة  بهذه  �شعادته  كانت 
والبت�شامة تعلو وجهه طلب من زوجته يف هدوء اأن توافق على الذهاب 
معه اإيل الطبيب لإجراء التحاليل مثلما فعل هو علي اأن يظل هذا الأمر 
�شرا بينهما وحدهما وبدل من اأن توافق الزوجة �شرخت يف وجه تهني 
رجولته ومل يدر الزوج بنف�شه اإل وهو يهوى بيده على وجهها وكاأن هذه 
من  له  اأخرجت  عندما  البعري  ظهر  ق�شمت  التي  الق�شة  كانت  ال�شفعة 
حقيبتها �شرائط منع احلمل التي تاأخذها بانتظام لأنها ل تريد الإجناب 

منه. 

الرجل الآخر
اأح�س ال��زوج باأن هناك جرحا م�س كرامته بعد كل ما فعله ويفعله من 
اإجابه  اأما؟وكانت  تكوين  اأن  يف  ترغبي  األ  هذا  تفعل  مل��اذا  �شاألها  اأجلها 
الزوجة اأق�شى األف مرة من املفاجاأة التي فجرتها بال حياء يف املرة الأوىل 
اأمنا  اأنت  اأما لطفل ت�شع بذرته  اأك��ون  اأن  اأري��د  وقالت لزوجها لأنني ل 
اأن تطلقني مل ي�شدق الزوج  ال��زواج بعد  اآخر و�شتنفق علي  اأحب رجال 
كلمات زوجته ظل ي�شربها حتى غابت عن الوعي متاما وحتول البيت 
ال�شعيد اإىل ما ي�شبه اجلحيم الزوجة تتوعد زوجها باأنها �شتح�شل على 
الطالق منه باأي طريقة حتى لو رفعت عليه ق�شية خلع وتنازلت عن كل 

حقوقها.
اإذللها  اإل  اأن��ه طعن يف قلبه طعنة غ��ادرة لن يجدي معها  ال��زوج  اأح�س 
بكل الطرق كانت اأوىل قرارته هو عدم خروجها من البيت على الإطالق 

وحتى ي�شمن ذلك كان يغلق الباب باملفتاح الوحيد عندما يخرج. 

النتقام الب�شع
ال�شيطان قرر اأن ي�شكن يف قلب الزوجة وعقلها و�شو�س لها باأن اخلال�س 
من الزوج بقتله هو احلل وغابت كل الفرتا�شات عن ذهن الزوجة حينما 

يتم اكت�شاف جرميتها وتواجه حبل امل�شنقة وهو يلف حول عنقها ...
قررت األ تقتله مرة واحدة حتى ل تريحه اإىل الأبد واإمنا عليها اأن تعذبه 
ت�شكنه من طابق  الذي  البيت  تقتله ولأن  اأن  تنتقم منه قبل  اأول حتى 
اأخ��رى قفزت الزوجة من  اإليه م��رة  واح��د ي�شهل اخل��روج منه وال��ع��ودة 
ال�شرفة واىل ال�شارع وذهبت اإىل اأقرب �شيدلية وا�شرتت من ال�شيديل 
ال��زوج ول��دى عودته وجد  اأن يعود  حبات من املنوم وع��ادت ب�شرعة قبل 
الطعام بانتظاره تناوله ثم تناول بعد ذلك كوبا من ال�شاي وما هي اإل 

دقائق معدودة حتى كان يغو�س يف نوم عميق. 
وبداأت الزوجة حفل التعذيب كبلته باحلبال جيدا ثم و�شعته فوق فمه 
يف  مكبال  نف�شه  فوجد  نومه  من  �شحا  حتى  وانتظرت  ل�شقا  �شريطا 
�شريره وغري قادر على النطق نظر اإىل زوجته با�شرتحام اأن ترتكه 
اأول در�س يف  الزوجة لقنته  اأو قيود من ناحيته لكن  بال �شروط 
بع�س  فوق ج�شده فحطمت  بع�شا غليظة  التعذيب عندما هوت 
اأ�شالعه ثم قامت بتو�شيل �شلك كهربائي اإىل قدميه واأو�شلته 
بعد ذلك بالتيار الكهربائي ظل الزوج ي�شرخ لكن �شرخاته 
ج�شده  م��ن  تن�شحب  روح��ه  اأن  ي�شعر  وب���داأ  مكومة  كانت 
رويدا رويدا ثم غابت الزوجة عدة دقائق وعادت وهي 
اآخ���ره مبياه تغلي ثم  اإن���اء كبريا مم��ل��وءا ع��ن  حتمل 
ال��زوج��ة  يتحمل  مل  ووج����ه  ج�����ش��ده  ع��ل��ى  �شكبتها 
ومل  متاما  ال��روح  اأ�شلم  املتعاقب  التعذيب  �شدة 
عليه  اأجهزت  بل  بهذا  القاتلة  الزوجة  تكتف 
ب�����ش��اط��ور ك��ان��ت ت��ع��ده ل��ه��ذا ال��غ��ر���س ثم 
ال�شاطور  بهذا  اأو���ش��ال��ه  تقطع  راح��ت 
ثم ترتكه كما هو وهربت . ولكن اأيدي 
عليها  القب�س  األ��ق��وا  ال�شرطة  رج���ال 
واأحيلت اإىل النيابة ومنها اإىل حمكمة 
احلكم  عليها  اأ���ش��درت  ال��ت��ي  اجلنيات 
بالإعدام �شنقا بعد توافر عن�شر �شبق 
واأم��ام  الق�شية  يف  والرت�شد  الإ�شرار 
حمكمة النق�س حاول حماميها الدفاع 
اأن املحكمة  اإل  عنها باإعادة حماكمتها 

رف�شت طلبه واأيدت حكم الإعدام. 

زوجه خائنة 

رف�س زوجها اأن يطلقها فكبلته
 باحلبال ثم �سعقته بالكهرباء وقطعته بال�ساطور

متكنت مباحث الإ�شكندرية من ك�شف غمو�س العثور على عجوز 
و�شرقة  بالأ�شكندرية  املن�شية  مبنطقة  م�شكنها  داخ��ل  مقتولة 
التي  عليها  املجني  حفيدة  احل��ادث  وراء  اأن  تبني  حيث  اأموالها, 
ب�شبب  بينهما؛  م�شادة  بعد  اأموالها  و�شرقة  جدتها  بقتل  قامت 
ال��ه��روب من  اع��ت��ادت  التي  اإع��ط��اء نقود حلفيدتها  رف�س اجل��دة 

املنزل.
اأمرت بحب�شها على ذمة  اأحيلت املتهمة للنيابة العامة التي  وقد 

التحقيق.
ق�شم  مباحث  �شباط  م��ن  امل�شكل  اجل��ن��ائ��ي  البحث  ف��ري��ق  وك���ان 
�شرطة املن�شية, قد متكن من ك�شف غمو�س جرمية القتل املتعلقة 

باملن�شية, وذلك خالل  بالعثور على جثة املدعوة ف.ا.���س مقيمة 
48 �شاعة من اكت�شاف واقعة القتل, حيث تو�شلت حتريات فريق 
عليها  املجني  حفيدة  الواقعة  مرتكبة  اأن  اإىل  اجلنائي  البحث 
املدعوة ا.ا.م.ا ومقيمة معها بذات العنوان, حيث اإن املتهمة معتادة 
الهروب من املنزل, واإنها حت�شر على فرتات متقطعة للح�شول 
الفرتة  عليها, ويف  املجني  م��ن  امل��ال��ي��ة  امل��ب��ال��غ  وط��ل��ب  امل���ال,  على 
الأخ��رية ن�شبت م�شادات فيما بني املجني عليها واملتهمة لرف�س 
املتهمة  التي تطلبها فقامت  املالية  املبالغ  اإعطائها  املجني عليها 
 12000 ق��دره   ب�شرقة مبلغ مايل  املجني عليها, وقامت  بقتل 

جنيه.

القب�س على فتاة قتلت جدتها و�سرقت اأموالها

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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الإبراهيمي يوؤيد التدخل يف �سوريا مبوافقة اأمميةلفروف يحذر من زعزعة ا�ستقرار املنطقة
•• مو�صكو-يو بي اأي:

اأك����د وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ال��رو���ش��ي��ة, ���ش��ريغ��ي 
لف�������روف, يف ات�������ش���ال ه��ات��ف��ي م���ع امل��ب��ع��وث 
الأممي والعربي اخلا�س اإىل �شوريا, الأخ�شر 
الإبراهيمي, على اأن ا�شتخدام القوة يف �شوريا 
�شيوؤدي اإىل زعزعة الو�شع يف املنطقة واأن ل 

بديل عن الت�شوية ال�شيا�شية.
بيان,  ال��رو���ش��ي��ة يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
ام�����س, اإن لف����روف والإب��راه��ي��م��ي ب��ح��ث��ا يف 
ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي اأم�������س, ال��و���ش��ع يف ���ش��وري��ا 

بع�س  وبيانات  نتيجة حتركات  الذي تدهور 
ال���دول.. وق��د اأك��د لف��روف على ع��دم وجود 
يف  والدبلوما�شية  ال�شيا�شية  للت�شوية  بديل 

�شوريا.
ا�شتخدام  اأن حم��اولت  و�شدد لف��روف على 
امل��زي��د م��ن زعزعة  ���ش��ت��وؤدي فقط اإىل  ال��ق��وة 
اجلانبان  واتفق  واملنطقة  البالد  يف  الو�شع 
ع��ل��ى اأن����ه يف ه���ذا ال��وق��ت احل�����ش��ا���س, ينبغي 
ع��ل��ى ك���ل الأط�������راف مب���ن ف��ي��ه��م ال��الع��ب��ني 
اخلارجيني الت�شّرف مب�شوؤولية وعدم تكرار 

اأخطاء املا�شي

واعرب البراهيمي عن ال�شف ل�شتخدام مادة خالل هجوم 21 اب-اغ�شط�س 
يف �شوريا الذي ا�شفر عن �شقوط مئات القتلى. وقال يبدو ان مادة ا�شتعملت 
وقتلت العديد من ال�شخا�س, اكر من مئة بال �شك, ويقول البع�س 300 
600 ورمبا الف او كر من الف وا�شاف هذا غري مقبول,  والبع�س الخر 
21 اب-اغ�شط�س وما بعده اذا  هذه ف�شيحة . وتابع اقول ان هناك ما قبل 
�شوريا  الو�شع يف  وق��ع على  له  �شيكون  ذل��ك  ان  �شك  وق��ع عمل ع�شكري فال 
م�شريا اىل انه ل يعلم اذا كان ذلك لفائدة حل �شيا�شي لكنه ا�شار اىل انه ما 
�شوريا: لن يكون هناك �شوى حل  الع�شكري ل يفيد يف  ان احلل  زال يعتقد 

�شيا�شي وكلما كان العمل من اجل حل �شيا�شي مبكرا يكون ذلك اف�شل .
ويحاول البراهيمي منذ ا�شهر عقد موؤمتر �شالم ي�شارك فيه الرئي�س ب�شار 

ال�شد واملعار�شة وكان من املفرو�س ان ينعقد املوؤمتر يف ايلول-�شبتمر.

•• جنيف-ا ف ب:

الخ�شر  �شوريا  اىل  املتحدة  والمم  العربية  للجامعة  اخل��ا���س  امل��وف��د  ق��ال 
�شروري  ال��دويل  الم��ن  جمل�س  من  الخ�شر  ال�شوء  ان  ام�س  البراهيمي 
القانون  ان  �شحايف  موؤمتر  يف  البراهيمي  وق��ال  �شوريا  يف  ع�شكريا  للتدخل 
جمل�س  ق��رار  على  بناء  ع�شكري  بعمل  القيام  ميكن  ان��ه  على  ين�س  ال���دويل 
المن الدويل, هذا ما يقوله القانون الدويل يف حني تبدو الوليات املتحدة 
ب�شن  املتهم  ال�شوري  النظام  بعمل ع�شكري �شد  القيام  وحلفاوؤها على و�شك 
هجوم كيميائي على املدنيني. وا�شاف باحلاح يجب ان اقول ان الرئي�س اوباما 
ل�شت  هجوم.  �شن  يف  مت�شرعني  لي�شوا  بانهم  معروفون  المريكية  والدارة 

ادري ما الذي �شيقررونه لكن القانون الدويل وا�شح جدا .

وا�سنطن تريد معاقبة نظام الأ�سد ولي�س اإ�سقاطه
•• وا�صنطن-ا ف ب:

لتوجيه  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�شتعد 
���ش��رب��ة ل�����ش��وري��ا رغ����م ان ال��غ��رب 
اطاحة  لي�س  هدفه  ان  على  ي�شدد 
نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد 
وامن�����ا م��ع��اق��ب��ت��ه ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام 
امل��دن��ي��ني  ب��ح��ق  كيميائية  ا���ش��ل��ح��ة 
الم��ريك��ي  الرئي�س  ن��ائ��ب  وار���ش��ى 
ج���و ب���اي���دن ا���ش�����س ه����ذا ال��ت��دخ��ل 
ان  الوىل  للمرة  وق��ال  الع�شكري 
بال�شلحة  املا�شي  ال�شبوع  هجوم 
ادى  ان��ه  يعتقد  ال��ذي  الكيميائية 
اىل مقتل املئات ل ميكن ان تكون 

نفذته �شوى قوات ال�شد.
اىل  وف��رن�����ش��ا  بريطانيا  و���ش��ارع��ت 
دع�����م خ���ي���ار ا����ش���ت���خ���دام ال����ق����وة يف 
البي�س  البيت  وع��د  فيما  �شوريا 
ال�شرية  عنها  يرفع  ادل��ة  بتقدمي 
ان الهجوم  ه��ذا ال���ش��ب��وع لث��ب��ات 
وقع  ال��ذي  الكيميائية  بال�شلحة 
الربعاء املا�شي يقف وراءه النظام 

ال�شوري.
�شواريخ  اط��الق  حمللون  ويتوقع 
ك�������روز م����ن غ����وا�����ش����ات ام���ريك���ي���ة 
واخرى تابعة للحلفاء او من �شفن 
ويحتمل من طائرات, على �شوريا 
م���ن خ����ارج م��ي��اه��ه��ا الق��ل��ي��م��ي��ة او 
اجوائها وقال بايدن انه مت انتهاك 
ال�شا�شية  الدولية  الع���راف  اح��د 

يف �شوريا.
وا����ش���اف ل ���ش��ك ان امل�����ش��وؤول عن 
ال����ش���ت���خ���دام ال�����ش��ن��ي��ع ل��ال���ش��ل��ح��ة 

المريكي  الدفاع  وزير  اعلن  وقد 
ت�شاك هيغل ان القوات المريكية 
يف  �شوريا  �شد  للتحرك  م�شتعدة 
اية حلظة. وق��ال هيغل يف مقابلة 
�شي نحن م�شتعدون,  البي بي  مع 
لنتمكن من  امكاناتنا  وقد جهزنا 
تنفيذ اي خيار يرغب فيه الرئي�س 
)الم��ريك��ي ب���اراك اوب��ام��ا( ونحن 
ع��ل��ى اه���ب���ة ال����ش���ت���ع���داد ل��ل��ت��ح��رك 

ب�شرعة .
وق���د اع��ل��ن��ت ف��رن�����ش��ا ان��ه��ا ج��اه��زة 
ل��ل��ت��دخ��ل ع�����ش��ك��ري��ا يف ���ش��وري��ا اىل 
نظام  ملعاقبة  الم��ريك��ي��ني  ج��ان��ب 
الرئي�س ب�شار ال�شد على ا�شتخدام 
البرياء  الكيميائية �شد  ال�شلحة 
فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  واعلن 
هولند ان فرن�شا م�شتعدة ملعاقبة 
ال���ذي���ن ات����خ����ذوا ال����ق����رار ال����دينء 
يف  الب��ري��اء  �شد  ال��غ��از  با�شتخدام 

�شوريا.
ويف ل���ن���دن دع����ا رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
ال���ري���ط���ان���ي���ة دي���ف���ي���د ك���ام���ريون 
الن���ع���ق���اد  اىل  ال���ع���م���وم  جم���ل�������س 
اخل��م��ي�����س مل��ن��اق�����ش��ة ال����رد ال��واج��ب 
ال�شوري  النظام  اتهام  بعد  اتخاذه 
با�شتخدام ال�شالح الكيميائي ومن 
اي  ان  البي�س  البيت  اعلن  جهته 
حت���رك ام���ريك���ي ���ش��ي��ك��ون ل��ل��دف��اع 
ا�شتخدام  انه يجب عدم  عن مبداأ 
ان  اىل  م�����ش��ريا  كيميائية  ا�شلحة 
بال�شد رغم  الطاحة  لي�س  هدفه 
ال�����دع�����وات الم���ريك���ي���ة ال�����ش��اب��ق��ة 

لرحيل الرئي�س ال�شوري.

اجهزة  عليها  تن�شتت  الت�شالت 
وقالت   . المريكية  ال�شتخبارات 
انها ال�شبب الرئي�شي الذي يجعل 
امل�����ش��وؤول��ني الم��ريك��ي��ني ي��وؤك��دون 
على ان هذه الهجمات يقف وراءها 
ال�شبب  ول��ه��ذا  ال���ش��د  ب�شار  ن��ظ��ام 
الم��ريك��ي  اجل��ي�����س  ي�شتعد  اي�����ش��ا 
ل�شن ه��ج��وم ���ش��د ه���ذا ال��ن��ظ��ام يف 

اليام املقبلة .
وك�����ش��ف��ت ه�����ذه امل���ع���ل���وم���ات ف��ي��م��ا 
حت�شر القوات المريكية ل�شربة 

ع�شكرية.

النظام  ه��و  ���ش��وري��ا  يف  الكيميائية 
يعتقد  الرئي�س  وا���ش��اف  ال�شوري 
وك���ذل���ك ان�����ا, ب����ان ه������وؤلء ال��ذي��ن 
�شد  كيميائية  ا�شلحة  ا�شتخدموا 
رج��ال ون�شاء واط��ف��ال ع��زل يجب 

ان يحا�شبوا .
يف  بولي�شي  فورين  جملة  واف���ادت 
وق���ت م��ت��اخ��ر ال��ث��الث��اء ان اج��ه��زة 
تن�شتت  المريكية  ال�شتخبارات 
ال���دف���اع  وزارة  يف  م�������ش���وؤول  ع��ل��ى 
ال�����ش��وري��ة ي��ج��ري م��ك��امل��ات هاتفية 
مع قائد وحدة ال�شالح الكيميائي 

وه���و م�����ش��اب ب��ال��ذع��ر ب��ع��د هجوم 
امل��ا���ش��ي. وق��ال��ت املجلة  ال���ش��ب��وع 
الربعاء املا�شي ويف ال�شاعات التي 
الرهيب  الكيميائي  الهجوم  تلت 
يف ���ش��رق دم�����ش��ق, اج���رى م�����ش��وؤول 
هاتفية  م��ك��امل��ات  ال��دف��اع  وزارة  يف 
وه���و م�����ش��اب ب��ال��ذع��ر م���ع رئي�س 
الكيميائية وطلب  ال�شلحة  وحدة 
بغاز  ال�شربة  حول  تف�شريات  منه 
الع�شاب التي ادت اىل مقتل اكر 

من الف �شخ�س .
وا���ش��اف��ت امل��ج��ل��ة يف ب��ي��ان ان ه��ذه 

اأخبار ال�ساعة: حتى 
ل تنهار مفاو�سات ال�سالم 

•• اأبوظبي-وام:

الفل�شطينية- ال�شالم  مفاو�شات  اإن  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  قالت 
اأخ��رى  م��رة  بتوقفها  ت��ن��ذر  بالغة  حت��دي��ات  ت��واج��ه  الإ�شرائيلية 
ا�شتوؤنفت موؤخرا بف�شل جهود وزير اخلارجية  اأن كانت قد  بعد 
اإىل  اإقناع اجلانبني باجللو�س  الأمريكي جون كريي وجناحه يف 
حتى  عنوان  وحتت   2010 عام  منذ  املتوقفة  املفاو�شات  طاولة 
اإلغاء جل�شة  اأن  ال�شدد  نبهت يف هذا  ال�شالم  تنهار مفاو�شات  ل 
يف  املا�شي  الإث��ن��ني  ي��وم  عقدها  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان  التي  املفاو�شات 
وخا�شة  املفاو�شات  بهذه  ال��ذي يحيط  اإىل اخلطر  موؤ�شر  اأريحا 
اأن هذا التطور ياأتي بعد اإقدام اإ�شرائيل على اغتيال ثالثة �شبان 
القد�س  م��ن  القريب  الفل�شطينيني  لالجئني  قلنديا  خميم  يف 
ال�شفة  يف  كبرية  اإ�شتيطانية  خطط  عن  الإع���الن  وبعد  املحتلة 
با�شم  الر�شمي  الناطق  اأن  م�شيفة  ال�شرقية  والقد�س  الغربية 
اإىل  الأمريكية  الإدارة  دعا  ردينة  اأبو  نبيل  الفل�شطينية  الرئا�شة 
اتخاذ خطوات جدية �شريعة كي ل ينهار كل �شيء يف موقف يعر 
اأن  ميكن  وما  الإ�شرائيلية  املمار�شات  من  الفل�شطيني  القلق  عن 
اإليه حكومة نتنياهو للتهرب من م�شوؤولياتها جتاه عملية  تلجاأ 
مركز  ي�شدرها  ال��ت��ي  الن�شرة  ولفتت  املقبلة.  الأي���ام  يف  ال�شالم 
موفد  حتذير  اإىل  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات 
اأي��ام من  روب��رت �شريي قبل  الأو���ش��ط  ال�شرق  اإىل  املتحدة  الأمم 
الإ�شرائيلية   - الفل�شطينية  ال�����ش��الم  م��ف��او���ش��ات  ف�شل  اح��ت��م��ال 
القتل  اأن ممار�شات  فهمي  نبيل  امل�شري  اخلارجية  وزير  واعتر 
الإ�شرائيلية �شد الفل�شطينيني تقلل من فر�س جناح مفاو�شات 
ال�شالم .. مو�شحة اأن هذا يعك�س اإدراكا عميقا للتداعيات التي قد 
ت�شهده  املفاو�شات احلالية وخا�شة يف ظل ما  ترتتب على ف�شل 
منطقة ال�شرق الأو�شط من تطورات متتالية ومت�شارعة . واأكدت 
اأن تعر املفاو�شات بني الفل�شطينيني والإ�شرائيليني ينطوي على 
تداعيات خطرية لأنه مينح القوى والتيارات التي تتبنى العنف 
من  ي�شعف  فيما  وتريرها  اأفكارها  لرتويج  الفر�شة  والت�شدد 
قوى وتيارات العتدال وال�شالم التي جتد نف�شها يف موقف حرج 
غري قادرة على عر�س اأفكارها اأو ترير توجهاتها م�شرية اإىل اإىل 
اأنه عالوة على ذلك فاإن اأي مماطلة يف امل�شار التفاو�شي احلايل 
التوافقي  احل��ل  فر�س  من  و�شت�شيق  الأم��ور  تعقيد  من  �شتزيد 
منذ  ال�شالم  عملية  ملرجعية  وي�شتجيب  الطرفني  ير�شي  ال��ذي 
1991 التي تقوم على مبداأ الأر���س مقابل  موؤمتر مدريد عام 
ال�شالم واإن�شاء دولة فل�شطينية م�شتقلة وفق حدود عام 1967 
وقالت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها الفتتاحي اإنه ل ميكن لأي 
النجاح  حتقق  اأن  واإ�شرائيل  الفل�شطينيني  بني  تفاو�شية  عملية 
اأن  ه��ن��اك رع��اي��ة دول��ي��ة فاعلة لها وم��ن دون  ت��ك��ون  اأن  م��ن دون 
يكون هناك موقف دويل �شاغط على اإ�شرائيل من اأجل الن�شياع 
ملتطلبات ال�شالم واللتزام مبرجعياته ومبا يتم التفاق عليه من 
املتعاقبة  الإ�شرائيلية  احلكومات  عملت  حيث  املفاو�شات  خ��الل 
خ���الل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ه��رب ب��اأ���ش��ال��ي��ب خمتلفة من 
م�شمونها  من  جتريدها  وحاولت  ال�شلمية  العملية  ا�شتحقاقات 
وو�شع مرجعيات م�شوهة لها م�شيفة اأنه حتى ل تنهار املفاو�شات 
احل��ال��ي��ة ف���اإن خ���رة ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة ي��ج��ب اأن ت��ك��ون حا�شرة 
بو�شوح اأمام اجلميع وهي اأن اإ�شرائيل لديها ت�شور خا�س لل�شالم 
ق��رارات  اأو  امل�شروعة  الفل�شطينية  احلقوق  منطق  مع  يتوافق  ل 
من  حقيقي  لتدخل  الوقت  حان  فقد  ولذلك  الدولية  ال�شرعية 
اأجل ممار�شة مزيد من ال�شغوط ملنع حكومة نتنياهو من تدمري 

فر�شة ال�شالم احلالية .

مفت�سو الأمم املتحدة ي�سلون اإىل غوطة دم�سق

الإج������������راءات ال����الزم����ة حل��م��اي��ة 
املدنيني من الأ�شلحة الكيماوية.

واأ���ش��اف ك��ام��ريون, ع��ر تغريدة 
موقع  على  الر�شمي  ح�شابه  على 
اإننا نريد من  تويرت : قلنا دوم��اً 
جمل�س الأمن حتمل م�شوؤولياته 
هناك  اليوم  ب�شوريا.  يتعلق  فيما 

فر�شة لكي يفعل ذلك .
با�شم كامريون يف  وقال متحدث 
�شيعر�س  القرار  م�شروع  اإن  بيان 
ع��ل��ى جم��ل�����س الأم�����ن ال�����دويل يف 
ن���ي���وي���ورك يف وق����ت لح����ق ال��ي��وم 

الربعاء.
ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل, اع��ت��ر وزي��ر 
اخل���ارج���ي���ة ال���ري���ط���اين ول���ي���ام 
القومي  الأم��ن  اأن  الأربعاء,  هيغ, 
ل���ري���ط���ان���ي���ا ����ش���ي���ك���ون م���ع���ّر����ش���اً 
ال��ت�����ش��دي  ي��ت��م  مل  اإذا  ل��ل��خ��ط��ر 
ل���ل���ح���ك���وم���ة ال���������ش����وري����ة ب�������ش���اأن 
الكيماوية  الأ�شلحة  ا�شتخدامها 

�شد مواطنني �شوريني.
�شحيفة  يف  م���ق���اًل  ه��ي��غ  وك���ت���ب 
جاء  الريطانية  تليغراف  ديلي 
بطريقة  ن��ت��ق��دم  اأن  ي��ج��ب  ف��ي��ه: 
ح���ذرة وع��اق��ل��ة ل��ك��ن ل مي��ك��ن اأن 
اأمننا من خالل  بتقوي�س  ن�شمح 
ا�شتخدام  على  الزاحف  التطبيع 
وهو  عقوداً  العامل  ق�شى  اأ�شلحة 
يحاول ال�شيطرة عليها والتخل�س 

منها.

•• بريوت-وكاالت:

لبنان  يف  �شحفية  تقارير  اأف���ادت 
�شوري  اآلف  ع�شرة  م��ن  اأك��ر  اإن 
احل��دودي��ة  امل�شنع  نقطة  ع���روا 
���ش��اع��ة   24 خ�����الل  ل���ب���ن���ان  اإىل 
حمتملة  ل�����ش��رب��ة  حت�شبا  وذل���ك 
ع��ل��ى ���ش��وري��ا واأ���ش��اف��ت اأن���ه وفقا 
يف  الر�شمية  ال�شلطات  ملعلومات 
امل��ع��ر ف����اإن م��ع��ظ��م ال��ف��اري��ن هم 
من منطقة العا�شمة دم�شق ومن 
بني املي�شورين كما تو�شح لوحات 

�شياراتهم ونوعياتها. 
وياأتي النزوح اجلديد يف وقت ذكر 
املفو�شية  ع��ن  ���ش��ادر  تقرير  فيه 
ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية 
اإج��م��ايل  اأن  ال��الج��ئ��ني الث���ن���ني, 
لبنان  اإىل  ال�����ش��وري��ني  ال��ن��ازح��ني 
 703 املا�شي  الأ�شبوع  حتى  بلغ 
اآلف نازح, م�شيفا اأنه مت ت�شجيل 
األ��ف �شخ�س لدى   11 اأك��ر من 

املفو�شية. 
واأو�شح التقرير اأن حوايل 600 
لدى  ت�شجيلهم  مت  �شخ�س  األ��ف 
 300 بينهم  ب��ل��ب��ن��ان,  املفو�شية 
ال�11  دون  اأغ��ل��ب��ه��م  ط��ف��ل  األ����ف 
ي�شت�شيف  لبنان  يجعل  ما  عاما, 
اأكر عدد من الأطفال ال�شوريني 

النازحني يف املنطقة.. 
األف  اأك��ر من مائة  اأن  اأك��د   كما 

���ش��خ�����س ي��ن��ت��ظ��رون ال��ت�����ش��ج��ي��ل. 
يتواجد  ل��ب��ن��ان,  ع��ن  بعيد  وغ���ري 
األ��ف لجئ   560 الأردن نحو  يف 
األفا   150 بينهم ح��وايل  �شوري, 
يف خم���ي���م ال����زع����رتي ل��الج��ئ��ني 

ال�شوريني.
وي��ق��ول م�����ش��وؤول��ون اأردن���ي���ون اإن 
تدفق اأعداد �شخمة من الالجئني 
الأردن �شكل عبئا كبريا على  اإىل 
م�������ش���ادر امل���ي���اه ال�����ش��ح��ي��ح��ة كما 
�شكل �شغطا على م�شادر الطاقة 
اأ���ش��ع��ار واأج��ور  ارت��ف��اع  وت�شبب يف 

ال�شكن والتعليم.
جاهزيتها  وا�شنطن  واأك���دت  ه��ذا 
ل��ت��وج��ي��ه ���ش��رب��ة ل�����ش��وري��ا عقب 
اتهام نظام الأ�شد بق�شف منطقة 
الكيمياوية,  بالأ�شلحة  ال��غ��وط��ة 
لل�شربة  غربية  اإج����راءات  و�شط 
وم���ع���ار����ش���ة م����ن ج���ان���ب ح��ل��ف��اء 
اأكد وزير خارجيتها  دم�شق, التي 
الغرب  اتهامات  على  دليل  ل  اأن 
قوى  اأبلغت  الأث��ن��اء  ويف  لنظامه 
غ��رب��ي��ة امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة اأن 

ال�شربة �شتكون خالل اأيام.
ال���دف���اع الأم���ريك���ي ت�شاك  وزي����ر 
الأمريكي  اجلي�س  اأن  اأك��د  هيغل 
جاهز لتوجيه �شربة ل�شوريا فور 
الرئي�س  م��ن  ب��ذل��ك  اأم����را  تلقيه 

باراك اأوباما.
هيئة  م��ع  تلفزيونية  مقابلة  ويف 

�شيتخذ  ق����رار  اأي  اأن  ع��ل��ى  ���ش��دد 
�شيكون يف اإطار عمل دويل �شارم, 
ك��ام��ريون قد قطع عطلته  وك��ان 
ملتابعة  ل��ن��دن,  اإىل  ل��ي��ع��ود  اأم�����س 
املو�شوع ال�شوري, كما دعا الرملان 
اإىل قطع عطلته ال�شيفية لبحث 

الرد يف �شوريا.
ك����م����ا اأع������ل������ن رئ����ي���������س ال�����������وزراء 
ع��ق��ب  رود  ك���ي���ف���ن  الأ�������ش������رتايل 
مع  الأب��ي�����س  البيت  يف  اجتماعه 
اأوباما  ب��اراك  الأمريكي  الرئي�س 
اأن اأوباما يدر�س جمموعة كاملة 

من اخليارات �شد �شوريا.
من جهته دعا الأمني العام لالأمم 
املتحدة, ب��ان ك��ي م��ون, الأرب��ع��اء, 
اأع�شاء جمل�س الأمن اإىل الحتاد 
ل���ل���ت���ح���رك م�����ن اأج�������ل ال�������ش���الم, 
يف ح���ني ك�����ش��ف رئ��ي�����س ال������وزراء 
الريطاين عن عزم لندن التقدم 
الأم��ن مب�شودة قرار  اإىل جمل�س 
ي�شمح باتخاذ الإجراءات الالزمة 
هجمات  م��ن  ال�����ش��وري��ني  حلماية 

الأ�شد الكيماوية.
وقال بان كي مون, يف خطاب األقاه 
على  له����اي:  يف  ال�����ش��الم  بق�شر 
للتحرك  الحت���اد  الأم���ن  جمل�س 
لقد  م�شيفاً  ال�����ش��الم,  اأج���ل  م��ن 
و�شلنا اإىل الوقت الأكر خطورة 

يف هذا النزاع .
اأن  امل��ج��ل�����س  ع���ل���ى  اأن  واأ������ش�����اف 

زي��ارة  اأث��ن��اء  الريطانية  الإذاع���ة 
ل�����رون�����اي ق������ال ه���ي���غ���ل ح��رك��ن��ا 
التنفيذ  م��ن  تتمكن  حتى  قطعا 
والمتثال لأي خيار يود الرئي�س 

اتخاذه .
وج�����اءت ت�����ش��ري��ح��ات ه��ي��غ��ل بعد 
اأن ك���ان ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س ووزي���ر 
الأمريكي جون كريي  اخلارجية 
اأ���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��اوي��ة  اأن  اأك�����دا  ق���د 
ا����ش���ت���خ���دم���ت ب���ال���ف���ع���ل ووج����ه����ا 
دم�شق  لنظام  مبا�شرة  ات��ه��ام��ات 

بالوقوف وراءها.
عديدة  ت�شريحات  اأت�شقت  وق��د 
ل��ق��ادة غربيني م��ع ه��ذا اخلطاب 
الأمريكي, لتعلن عن ا�شتعدادات 
�شربة  �شن  باجتاه  جدية  غربية 

ع�شكرية �شد النظام ال�شوري.
الرئي�س  اإن  الأبي�س  البيت  وقال 
ب�������اراك اأوب�����ام�����ا اأج�������رى ات�����ش��ال 
ال���وزراء  رئي�س  م��ع  ثانيا  هاتفيا 
ال���ري���ط���اين دي��ف��د ك���ام���ريون يف 
دول��ي��ة  م�������ش���اورات  �شل�شلة  اإط�����ار 
ح����ول ال���ت���ط���ورات ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة 

ال�شورية. 
اأع��ل��ن متحدث  ال�����ش��ي��اق  ويف ه���ذا 
با�شم كامريون اأن القوات امل�شلحة 
ت�����ش��ع خ��ط��ط��ا ل��ع��م��ل ع�����ش��ك��ري 
حمتمل ردا على هجوم كيمياوي 

مفرت�س يف �شوريا.
كامريون  اإن  نف�شه  امل�شدر  وق��ال 

ي�شتخدم �شلطته من اأجل ال�شالم 
, واأن ال�شوريني ي�شتحقون حلوًل 
�شوريا  اأن  م��وؤك��داً   , �شمتاً  ولي�س 

هي اأكر حتدٍّ يف عامل اليوم .
اإ�����ش����ارة ل��ل��ه��ج��وم ب��الأ���ش��ل��ح��ة  ويف 
الكيماوية الذي طال ريف دم�شق, 
قال مون اإن �شور ال�شراع املندلع 
منذ اأكر من عامني ون�شف العام 
خمتلفة متاماً عن اأي �شيء راأيناه 

يف القرن الواحد والع�شرين .
واع����ت����ر م�����ون اأن�������ه ي���ج���ب م��ن��ح 
وق��ت��اً  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  مفت�شي 
لتحديد ما اإذا كانت قوات الأ�شد 
ا���ش��ت��خ��دم��ت اأ���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��اوي��ة يف 

ال�شراع ال�شوري.
معرفة  ال�شروري  من  واأ���ش��اف: 
الأمم  مفت�شي  ف��ري��ق  احل��ق��ائ��ق. 
الآن  هناك  الأر����س  على  املتحدة 
فقط  اأي���ام  بعد  ذل���ك.  يفعل  لكي 
قيمة  عينات  جمعوا  الهجوم  من 
و����ش���األ���وا ال�����ش��ح��اي��ا وال�����ش��ه��ود. 
للقيام  وق��ت  اإىل  بحاجة  الفريق 

مبهمته .
رئي�س  ك�شف  مت�شل,  �شياق  ويف 
ال������������وزراء ال����ري����ط����اين دي��ف��ي��د 
�شتطرح  بريطانيا  اأن  ك��ام��ريون 
ع���ل���ى جم���ل�������س الأم���������ن ال������دويل 
م�����ش��ودة ق�����رار, الأرب����ع����اء, ي��دي��ن 
ال��ه��ج��م��ات ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا ق���وات 
باتخاذ  وي�����ش��ّرح  الأ���ش��د  الرئي�س 

بان يدعو جمل�س الأمن لالحتاد من اأجل ال�شالم 

نزوح اآلف ال�سوريني اإىل لبنان حت�سبًا ل�سربة حمتملة 

•• دم�صق-ا ف ب:

و�شل حمققو المم املتحدة حول ال�شلحة الكيميائية ام�س 
الهجوم  �شهدت  التي  دم�شق  ري��ف  يف  ال�شرقية  الغوطة  اىل 
واف��اد  نا�شطون  ذك��ر  ما  بح�شب  املا�شي,  ال�شبوع  الكيميائي 
م�شور وكالة فران�س بر�س يف وقت �شابق ان املفت�شني غادروا 
العا�شرة  ال�شاعة  قرابة  دم�شق  يف  فيه  ينزلون  ال��ذي  الفندق 
�شيارات  �شت  م��ن  م��وؤل��ف  م��وك��ب  يف  غ(  ت   07,00( �شباحا 
املتحدة  المم  م�شوؤولة  وحيت  املتحدة.  المم  �شعار  حتمل 
ل��ن��زع ال���ش��ل��ح��ة اجن��ي��ال ك��اي��ن وال��رئ��ي�����س ال�����ش��وي��دي لفريق 
املوجودين على مدخل  ال�شحافيني  �شل�شرتوم  اآكي  املفت�شني 
ت�شريح.  ب��اي  الدلء  دون  م��ن  دم�شق,  يف  �شيزنز  ف��ور  فندق 
واعلنت الهيئة العامة للثورة ال�شورية عر �شفحتها اخلا�شة 
اللجنة  و���ش��ول  الجتماعي  للتوا�شل  في�شبوك  موقع  على 

المم���ي���ة اىل ال��غ��وط��ة ال�����ش��رق��ي��ة ال��واق��ع��ة مب��ع��ظ��م��ه��ا حتت 
يف  باتوا  اع�شاءها  ان  اىل  م�شرية  املعار�شة,  مقاتلي  �شيطرة 
وبث   . ال�شرقية  الغوطة  يف  الع�شكري  الثوري  املجل�س  عهدة 
نا�شطون �شريط فيديو على موقع يوتيوب اللكرتوين يظهر 
الفريق  ي�شتخدمها  التي  البي�شاء  الدفع  الرباعية  ال�شيارات 
ال��غ��وط��ة, مبواكبة  ب��ل��دة املليحة يف  ت��دخ��ل اىل  المم���ي وه��ي 
ثقيل.  ر�شا�س  اح��داه��ا  على  ن�شب  امل��ع��ار���ش��ة,  ملقاتلي  اآل��ي��ات 
ومي��ك��ن يف ال�����ش��ري��ط روؤي����ة ج��م��ع م��ن ال���ش��خ��ا���س يحيطون 
بال�شيارات التي تتابع �شريها وهتف البع�س اهلل اكر , فيما 
عمد اآخرون اىل ت�شوير املوكب. ويتوىل فريق المم املتحدة 
يف  دم�شق  ق��رب  وق��ع  مفرت�س  كيميائي  ه��ج��وم  يف  التحقيق 
21 اآب-اغ�شط�س, وادى بح�شب املعار�شة اىل مقتل املئات يف 
�شيطرة  حتت  اي�شا  الواقعة  غ��رب(  )جنوب  ال�شام  مع�شمية 

مقاتلي املعار�شة والغوطة ال�شرقية.
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م�سوؤول اأمريكي يحذر من حرب اإقليمية هولند: التفجريات يف لبنان من تداعيات اأزمة �سوريا 
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

اإن  �شاميون,  �شتيفن  الأم��ريك��ي,  القومي  الأم��ن  جمل�س  يف  الأو���ش��ط  ال�شرق  ل��دائ��رة  ال�شابق  الرئي�س  راأى 
اإقليمية وقال �شاميون لإذاعة اجلي�س  هجوما اأمريكيا �شد �شوريا قد يوؤدي اإىل تدهور املنطقة اإىل حرب 
الإ�شرائيلي,ام�س اإن ثمة احتمال باأن يوؤدي هجوم اأمريكي )على �شوريا( اىل انزلق املنطقة كلها اإىل مواجهة 
, م�شريا اإىل اأنه من اجلائز )القول( اأن اإيران موؤمنة باأن عليها اأن تردع الغرب عن املزيد من التدخالت.. 
اأنه يوجد ثمن لعملية ع�شكرية يف �شورية . وقال �شاميون,  وعندها �شتقرر مهاجمة حلفاء الغرب واإظهار 
الذي اأنهى عمله يف جمل�س الأمن الأمريكي قبل 6 �شهور, اإن هدف العملية الع�شكرية الأمريكية �شد �شوريا 
اأخرى, بوا�شطة  الكيميائي مرة  ال�شالح  ا�شتخدام  ال�شوري ب�شار( الأ�شد من  اإن�شار ردع مينع )الرئي�س  هو 
�شرب خمازن الأ�شلحة . وقدر اأن عملية ع�شكرية اأمريكية كهذه لن تق�شي بال�شرورة على احتمالت ت�شوية 
دبلوما�شية بني الثوار والأ�شد, وقد حتاول الإدارة الأمريكية اأن تقود بوا�شطة هذا الهجوم مبادرة �شيا�شية 

اأي�شا تاأتي عقب العملية الع�شكرية, وهذه فر�شة ل يريد البيت الأبي�س تفويتها .

الذي  الوقت  يف  ال�شفراء  اإىل  متوجهاً  الرئا�شي  خطابه  يف  هولند  وق��ال 
اأن الأ�شلحة الكيميائية  اأخاطبكم فيه, ي�شعر العامل بالرعب من اكت�شاف 
باأن  لالعتقاد  تدعو  املعلومات  كل  اأن  اإىل  م�شرياً   , �شوريا  يف  ا�شتخدمت 
يدينه  النظام  اأن  معتراً   , البائ�س  العمل  ه��ذا  اق��رتف  ال�����ش��وري  النظام 
ت��اأك��ي��د لأن���ه من  اأع���ني ال��ع��امل بكل  اأم���ام  )ا���ش��ت��خ��دام ال�����ش��الح الكيميائي( 
املخزي اللجوء اإىل اأ�شلحة حظرها املجتمع الدويل منذ 90 عاماً يف كافة 
معاهداته الدولية . واإذ اأ�شار اإىل اأن النزاع ال�شوري ت�شبب مبقتل اأكر من 
املنطقة,  دول  كافة  انت�شرت يف  تداعياته  اأن  اإىل  لفت  �شخ�س,  األف   100
وتركيا  الأردن  ويف  بالتفجريات,  لبنان  يف  ترجمت  تداعياته  اأن  واو���ش��ح 
بالأعداد الهائلة من الالجئني, ويف العراق بت�شاعد اأعمال العنف , حمذراً 

من اأن احلرب الأهلية يف �شوريا تهدد ال�شالم العاملي .

•• بريوت-يو بي اأي:

اعتر الرئي�س الفرن�شي, فران�شوا هولند, ام�س اأن لبنان ي�شهد تداعيات 
فيه هي جزء  التي ح�شلت  الأخ��رية  التفجريات  واأن  �شوريا,  الأح���داث يف 

منها, داعياً امل�شوؤولني اللبنانيني اإىل التحرك قبل فوات الأوان.
وقال هولند يف حديث ل�شحيفة )لوريان لو جور( اللبنانية, على هام�س 
ال�شورية  الأح���داث  تداعيات  اإن  فرن�شا,  يف  املعتمدين  ال�شفراء  مع  لقائه 
هنا.. واأنتم تعي�شونها . واأ�شاف اأن التفجريات الأخرية يف لبنان هي جزء 
من هذه التداعيات , ودعا امل�شوؤولني اللبنانيني اإىل القيام ب�شيء ما قبل 
فوات الأوان, موؤكداً اأن �شيا�شة الناأي بالنف�س تبقى الو�شيلة الوحيدة لإنقاذ 

لبنان.

التطورات  الفي�شل  �شعود  الأم��ري  ال�شعودي,  اخلارجية  وزي��ر  بحث 
داوود  اأحمد  الأرب��ع��اء, يف جدة مع نظريه الرتكي,  ام�س  �شوريا,  يف 
ن��ائ��ب وزي��ر  اأن  ال�����ش��ع��ودي��ة الر�شمية  اأوغ���ل���و. ذك���رت وك��ال��ة الأن���ب���اء 
اخلارجية ال�شعودي, الأمري عبد العزيز بن عبد اهلل, ح�شر اجتماع 
الفي�شل باأوغلو. وكان الفي�شل دعا اإىل موقف دويل حازم وجاد �شد 
النظام يف �شوريا.  وقال اإنه بعد ا�شتخدام ال�شالح الكيماوي املحرم.. 
بات الأمر يتطلب موقفاً دولياً حازماً وجاداً لوقف املاأ�شاة الإن�شانية 
العربية  هويته  فقد  ال�شوري  النظام  اأن  واأ�شاف   . ال�شوري  لل�شعب 
ومل يعد ينتمي باأي �شكل من الأ�شكال للح�شارة ال�شورية التي كانت 

دائما قلب العروبة .

اجتمع مع جلنة من  اوباما  ب��اراك  الرئي�س  ان  البي�س  البيت  قال 
خم�شة اع�شاء عينها ملراجعة م�شائل اخل�شو�شية املرتبطة برامج 
احلكومة المريكية للمراقبة وذلك يف اطار م�شعى لعادة بناء الثقة 

بعد الوثائق ال�شرية التي �شربها موظف �شابق بجهاز للمخابرات.
وواجه اوباما انتقادات منذ ان ك�شف اداورد �شنودن املوظف ال�شابق 
ب��وك��ال��ة الم���ن ال��ق��وم��ي ع��ن م��ع��ل��وم��ات ���ش��ري��ة ع��ن ق��ي��ام احلكومة 
المريكية مبراقبة ات�شالت هاتفية ور�شائل الريد اللكرتوين ايل 

�شحفيني مما اثار خماوف ب�شان اخل�شو�شية واحلريات املدنية.
وجلنة املراجعة جزء من م�شعى لتو�شيع الرقابة على تلك الرامج 
التي دافع عنها اوباما بدعوى انها �شرورية حلماية المن القومي.
 60 اأولية يف غ�شون  اللجنة �شتقدم نتائج  البيت البي�س ان  وقال 
تقريرا  تقدم  ان  املتوقع  وم��ن  القومية.  املخابرات  مدير  ايل  يوما 
�شابق  وق��ت  ويف  ال��ع��ام  نهاية  بحلول  اوب��ام��ا  ايل  وت��و���ش��ي��ات  نهائيا 
ل�شالح  الكوجنر�س  مع  �شيعمل  ان��ه  اي�شا  اوباما  ق��ال  ال�شهر  ه��ذا 
القوانني املنظمة جلمع ال�شجالت الهاتفية والك�شف عن املزيد من 
املعلومات ب�شان حمكمة مراقبة املخابرات اخلارجية وقال اي�شا انه 
يريد تقدمي املزيد من املعلومات ايل الراأي العام عن برامج املراقبة 

من اجل ا�شتعادة الثقة.

لالمم  التابع  الم��ن  جمل�س  رئا�شة  �شتتوىل  التي  ا�شرتاليا  اأي��دت 
�شوريا  �شد  حمتمال  ع�شكريا  عمال  ايلول  �شبتمر  ل�شهر  املتحدة 
لالنتقام من ا�شتخدامها ا�شلحة كيماوية حتى اذا ف�شل املجل�س يف 
املوافقة على مثل هذا الجراء ومن املقرر ان تتوىل ا�شرتاليا وهي 
حليف وثيق للوليات املتحدة رئا�شة جمل�س المن يوم الحد وهو 

دور يتطلب منها ان ت�شاعد اع�شاء املجل�س يف الو�شول اىل اتفاق.
لكن وزير اخلارجية ال�شرتايل بوب كار قال انه اذا ثبت ان النظام 
للرد  تفوي�س  لديه  العامل  ف��ان  كيماوية  ا�شلحة  ا�شتخدم  ال�شوري 

حتى اذا ف�شلت المم املتحدة يف املوافقة على مثل هذا الجراء.
واأبلغ كار ال�شحفيني ام�س الف�شلية لدينا مثلما هي لدى اجلميع 
هو القيام بعمل.. حتت ا�شراف المم املتحدة لكن اذا مل يكن ذلك 
�شد  كيماوية  ا�شلحة  حكومة  ل�شتخدام  املطبق  الرعب  فان  ممكنا 

�شعبها او ا�شتخدام ا�شلحة كيماوية حتت اأي ظرف ي�شتوجب ردا.
�شد  متوقعة  ع�شكرية  ل�شربة  وحلفاوؤها  املتحدة  الوليات  وجتهز 
�شوريا قد ت�شن خالل ايام و�شتكون اقوى تدخل من القوى الغربية 

يف احلرب الهلية التي تع�شف ب�شوريا منذ عامني ون�شف العام.
ال��دور الك��ر اهمية ل�شرتاليا كرئي�س ملجل�س المن  وق��ال كار ان 
باملجل�س  ال��دائ��م��ني  الع�شوين  وال�����ش��ني  رو���ش��ي��ا  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  ه��و 
فيما يتعلق بدعمهما حتى الن ل�شوريا وا�شاف قائال هناك حاجة 
الدل��ة  درا���ش��ة  على  وت�شجيعهما  وال�شني  رو�شيا  مع  التوا�شل  ايل 
ال�شوري  الرئي�س  نظام  النظر يف مواقفهما جتاه  وت�شجيعهما على 
ب�شار ال�شد وق��ال كار ان الزم��ة يف �شوريا ك�شفت جم��ددا عن عيب 
يف الية عمل املنظمة الدولية وهو حق الع�شاء الدائمني مبجل�س 

المن الدويل يف نق�س اأي قرار.

عوا�صم

الريا�ص

كانبريا

وا�سنطن

اأوباما ي�سعى لتجنب اأخطاء بو�س 
•• نيويورك-ا ف ب:

اجتياح  بو�س  ال�شابق جورج  الرئي�س المريكي  �شنوات على قرار  بعد ع�شر 
ب��اراك  الرئي�س  ي�شتعد  ال���دويل,  الم��ن  ب��دون تفوي�س من جمل�س  ال��ع��راق 
اوباما اىل �شرب النظام ال�شوري بدون اللجوء اىل المم املتحدة مع التاكيد 
يف الوقت نف�شه ان الو�شع خمتلف. ويف ظل غياب توافق يف جمل�س المن 
اطاح  ال��ذي  �شوريا حتالف متطوعني مثل ذلك  العملية يف  ينفذ  ان  يتوقع 
اجتياح  ب��ان  التذكري  اىل  دم�شق,  حليفة  رو�شيا,  و�شارعت  ح�شني.  ب�شدام 
العراق يف 2003 كان م�شتندا اىل معلومات خاطئة حول وجود ا�شلحة دمار 
ان اجلي�س  علني  ب�شكل  والمريكيون  الوروبيون  فيه  يوؤكد  وقت  �شامل يف 
دم�شق  ريف  يف  الكيميائية  بال�شلحة  املفرت�س  الهجوم  وراء  يقف  ال�شوري 
ان  املا�شي. ووزي��ر اخلارجية المريكي جون كريي الذي �شبق له  ال�شبوع 
انتقد ت�شرع جورج بو�س يف الذهاب اىل احلرب يف العراق, و�شف ال�شتخدام 
واك��د  اخالقيا.  م�شني  عمل  بانه  املدنيني  �شد  ال�شامة  للغازات  املفرت�س 
ريت�شارد غوان من جامعة نيويورك انه هذه املرة المر خمتلف . وقال وحده 
املوؤيد لنظرية املوؤامرة ميكنه القول ان اوباما اراد الو�شول اىل هنا, يف حني 
ان ادارة بو�س كانت راغبة ب�شكل وا�شح باجتياح العراق يف 2003 . وانذاك 
كانت املانيا وفرن�شا تعار�شان العملية فيما �شاندت لندن جورج بو�س. وهذه 
ت��وؤي��د العملية وق��د حت��دث الرئي�س الفرن�شي  ال��ق��وى الوروب��ي��ة  اب��رز  امل��رة 
فرن�شوا هولند عن م�شوؤولية حماية املدنيني . لكن اطالق بع�س ال�شواريخ 
الم��ن  جمل�س  يف  ات��ف��اق  اىل  الو�شول  م��ن  ا�شهل  �شيكون  بعد  ع��ن  املوجهة 
الدويل لوقف نزاع اوقع اكر من مئة الف قتيل منذ اذار-مار�س 2011. 
و�شبق ان ا�شتخدمت رو�شيا وال�شني حق النق�س �شد ثالثة م�شاريع قرارات 
عر�شها الغربيون لل�شغط على الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد وقال ريت�شارد 
غوان ان مو�شكو وبكني �شتدينان بدون �شك اي عمل ع�شكري لكن وا�شنطن 
مقتنعة بان التحرك �شد دم�شق مرر اخالقيا وان �شبط النف�س الذي ابداه 

اوباما حتى الن يرتقب ان ي�شاعده على دعم ق�شيته .

هجوم على مع�شكر لقوات الأمن جنوب القاهرة 

وا�سنطن ل تعتزم جتميد امل�ساعدات الع�سكرية مل�سر 
وبيانات عن �شيناء.

اأن��ه يجري حالياً  امل�شدر  واأ���ش��اف 
الأمريكي  ال�شابط  مع  التحقيق 
اأمام اجلهات ال�شيادية يف العري�س, 
م��ن  م�����زي�����د  ت�����ق�����دمي  دون  م������ن 
التفا�شيل ب�شاأن الوثائق اأو ظروف 
القب�س عليه اىل ذلك, اعلن وزير 
ال���دف���اع الم���ريك���ي ت�����ش��اك هيغل 
امل�شاعدة  وق��ف  يعار�س  ان��ه  ام�س 
ال���ع�������ش���ك���ري���ة الم����ريك����ي����ة مل�����ش��ر 
وا�شنطن  توا�شل  ب��ان  تعهد  لكنه 
ه��ذا  يف  امل�����ش��احل��ة  ع��ل��ى  الت�شجيع 

البلد.
وت���ق���وم وا���ش��ن��ط��ن ح��ال��ي��ا ب���اع���ادة 
ال��ن��ظ��ر يف امل�������ش���اع���دة ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
مليار   1,55 بقيمة  والقت�شادية 
���ش��ن��ة  ك����ل  ت���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي  دولر 
ل��ل��ق��اه��رة ل��ك��ن ب��ال��رغ��م م���ن ع��زل 
الرئي�س ال�شالمي حممد مر�شي 
يف 3 مت��وز-ي��ول��ي��و ف���ان ال��ولي��ات 
املتحدة مل تتخذ ق��رارا بعد ب�شاأن 

جتميد هذه امل�شاعدة.
وط���ال���ب ه��ي��غ��ل يف ح��دي��ث اج��رت��ه 
م��ع��ه ال��ب��ي ب���ي ���ش��ي ان احل��ك��وم��ة 
املوقتة بامل�شي يف امل�شاحلة واإعادة 
م�����ش��ر اىل ط���ري���ق ال����ش���الح���ات 

القت�شادية والدميوقراطية .
ك��ان ذل��ك مير عر  اذا  و�شئل عما 
فقال  الع�شكرية  امل�شاعدة  جتميد 
ان هذ قد يح�شل يف نهاية املطاف 
لكن ل اعتقد انه ميكن اعتماد هذا 

وك������ان ال����ب����ب����الوي ق����د حت�����دث يف 
���ش��رورة  ع���ن  اب  اغ�����ش��ط�����س   17
ح�����ل الخ����������وان امل����ج����رم����ني وه���ي 
العامل  يف  متاأ�شلمة  جماعة  اق��دم 
و�شرح  تنظيما  واأك��ره��ا  ال��ع��رب��ي 
ب�������اأن ح���ك���وم���ت���ه ت����در�����س ال���ف���ك���رة 
وط���������رح الق�������������رتاح ع����ل����ى وزي������ر 
عن  امل�شوؤول  الجتماعية  ال�شوؤون 
غري  للمنظمات  ت�شاريح  اع��ط��اء 

احلكومية.
لكن يف مقابلة للببالوي مع وكالة 
اأنباء ال�شرق الو�شط امل�شرية بدا 
وكاأنه يرتاجع وقال ان حل احلزب 
من  احل��ل..  هو  لي�س  اجلماعة  اأو 
اخل��ط��اأ ات��خ��اذ ق����رارات يف ظ��روف 

م�شطربة.
ون�����ش��ب��ت ال��ي��ه ال��وك��ال��ة ق��ول��ه من 
الح�������زاب  ن����راق����ب  اأن  الف�������ش���ل 
ال���ع���م���ل  اط���������ار  واجل�����م�����اع�����ات يف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي دون ح��ل��ه��ا وع��م��ل��ه��ا يف 
اخل��ف��اء. واأ���ش��اف ان م��دى ال��ت��زام 
جماعة  اأو  والعدالة  احلرية  حزب 
الخ��������وان و���ش��ب��اب��ه��ا واأع�����ش��ائ��ه��ا 
ال�شتمرار  يف  املف�شل  هو  �شيكون 

من عدمه.

اوب���ام���ا ���ش��رح ال�����ش��ب��ت امل��ا���ش��ي ان 
تقييم  ب��اع��ادة  ت��ق��وم حاليا  ادارت����ه 
ك���ام���ل���ة ل��ل��ع��الق��ة ب����ني ال����ولي����ات 

املتحدة وم�شر .
يف غ�������ش���ون ذل��������ك, ق������ال رئ��ي�����س 
احل��ك��وم��ة امل�����ش��ري��ة امل��وؤق��ت��ة ح��ازم 
الببالوي انه لي�س من ال�شروري 
او  الخ�����������وان  م�������ش���ر  حت���ظ���ر  ان 

تق�شيهم عن العملية ال�شيا�شية .
بدء  ب�شاأن  التكهنات  من  هذا  وزاد 
احلكومة العداد لت�شوية �شيا�شية 

حمتملة لالزمة يف م�شر.

النهج منذ البداية, علينا ان نعطي 
ردا, واو�شحنا ما نود ان يتحقق .

وت��اب��ع متحدثا م��ن ب��رون��اي حيث 
ي�����ش��ارك يف اج��ت��م��اع م���ع ن��ظ��رائ��ه 
�شراكة  عالقات  اقمنا  ال�شيويني 
قوية جدا مع م�شر ل�شنوات بدءا 
مب��ع��اه��دة ال�����ش��الم ب���ني ا���ش��رائ��ي��ل 
وم�������ش���ر ال����ت����ي ق����ام����ت ال����ولي����ات 
 1979 امل��ت��ح��دة ب��رع��اي��ت��ه��ا ع����ام 
والتي منعت ب�شكل ا�شا�شي املنطقة 

من الغرق يف حرب اقليمية .
وتابع ان م�شر لعبت دورا م�شوؤول 

يف ذلك وكانت �شريكا م�شوؤول جدا 
المريكي  النفوذ  ان  هيغل  وق��ال 
ل����دى م�����ش��ر ل���ه ح�������دوده, م��ك��ررا 
بذلك ت�شريحات ادىل بها يف وقت 
ان  ال�شهر وقال حاولنا  �شابق هذا 
ن�شاعد حيث امكننا �شمن احلدود 
فيها  النفوذ  ممار�شة  ميكننا  التي 
امورا.  ان نفر�س  موؤكدا ل ميكن 
ي��ع��ود ل��ل�����ش��ع��ب امل�����ش��ري ان ي��ق��رر 
من  ن���وع  واي  ي��ري��د  م�شتقبل  اي 

احلكومة يريد.
وك����ان ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي ب���اراك 

••وا�صنطن-القاهرة-وكاالت:

هاجم م�شلحون جمهولون, ام�س, 
م��ع�����ش��ك��راً ل��ق��وات الأم����ن امل��رك��زي 
القاهرة,  ج��ن��وب  اأو���ش��ي��م  مبنطقة 
فيما مل ُيعلن عن �شقوط �شحايا.

اأن م�شلحني  اأم��ن��ي  م�����ش��در  وذك���ر 
النار  اأط��ل��ق��وا  ���ش��ي��ارات,  ي�شتقلون 
مع�شكر  ع��ل��ى  ع�����ش��وائ��ي��ة  ب�����ش��ورة 
الأمن املركزي التابع لقطاع �شمال 
)جنوب  اأو�شيم  منطقة  يف  اجليزة 
اأن  قبل  ب��ال��ف��رار  ال��ق��اه��رة( ولذوا 
ت�شل ت��ع��زي��زات م��ن ق���وات الأم���ن 
مدعومة باآليات مدرعة لالنت�شار 

حول املع�شكر.
ُت���ع���ل���ن ���ش��ل��ط��ات الأم�������ن ع��ن  ومل 
���ش��ق��وط ���ش��ح��اي��ا ج�����راء ال��ه��ج��وم 
امل���ب���اغ���ت, ف��ي��م��ا ب������داأت اأج��ه��زت��ه��ا 
ال���ب���ح���ث اجل���ن���ائ���ي وال���ع���م���ل ع��ل��ى 

حتديد هوية مرتكبي احلادثة.
األ���ق���ت �شلطات  ث��ان��ي��ة,  م���ن ج��ه��ة 
الأم��������ن امل�������ش���ري���ة, ال���ل���ي���ل���ة ق��ب��ل 
امل���ا����ش���ي���ة, ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ���ش��اب��ط 
اأمريكي متقاعد يف منطقة ال�شيخ 

زويد ب�شمال �شيناء.
ون�������ش���ب م���وق���ع ���ش��ح��ي��ف��ة ال���وف���د 
اأم��ن��ي  الإل����ك����رتوين, اىل م�����ش��در 
ال�����ش��ل��ط��ات  اإن  ق����ول����ه  م���������ش����ري, 
زوي��د  ال�شيخ  منطقة  يف  الأم��ن��ي��ة 
�شابطاً  اعتقلت  �شيناء  �شمال  يف 
وثائق  بحوزته  متقاعداً  اأمريكياً 

العفو تندد باإعدام قوات الحتالل لـ3 فل�شطينيني 

ع�سرات امل�ستوطنني يقتحمون باحات الأق�سى 
•• لندن-القد�ص-يو بي اأي:

اقتحم ع�شرات امل�شتوطنني اليهود 
����ش���ب���اح ام�������س , ب����اح����ات امل�����ش��ج��د 
الأق�������ش���ى ع��ل��ى ���ش��ك��ل جم��م��وع��ات 
امل��غ��ارب��ة, بعد جتمهرهم  ب��اب  م��ن 
اأم��ام حائط ال��راق غربي امل�شجد 
ن�شطاء  ذكرى مقتل  اأحياء  بحجة 

الهيكل .
اإن  م����ق����د�����ش����ي,  م���������ش����در  وق���������ال 
الإقتحام  يف  �شرعوا  امل�شتوطنني 
و�شط حرا�شة م�شددة من ال�شرطة 
الإ�شرائيلية وذلك بعد دعوة عائلة 
)اإمي�����������س( ال���ي���ه���ودي���ة وع������دد م��ن 
الأم���ر,  ل��ه��ذا  )ال��ه��ي��ك��ل(  منظمات 
وقاموا بالتجول يف باحات امل�شجد 

يف ا�شتفزاز مل�شاعر امل�شلمني .
م�شاركة  �شملت  ال��دع��وة  اأن  يذكر 
راأ�شهم  وعلى  احلخامات  من  عدد 
امل��ت��ط��رف ي���ه���ودا غ��ل��ي��ك, و���ش��وف 
العرية  للمقرة  الفعالية  تتوجة 
لإح����ي����اء ت����اأب����ني )ا����ش���ح���ق امي�����س 
وزوجته  ُقتل  والذي  الرابع ع�شر( 
ع��ام  اخل��ل��ي��ل  يف  تفجري  عملية  يف 
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املتطرفني,  اليهود  حاخامات  من 
بينهم ا�شحق, وتاليا امي�س, والذي 

ر�سد ات�سالت بدم�سق 
ب�ساأن الهجوم الكيمياوي 

•• وا�صنطن-وكاالت:

قالت جملة اأمريكية اإنه مت ر�شد 
ال��دف��اع  ب����وزارة  هاتفية  ات�����ش��الت 
ال�����ش��وري��ة ي��وؤك��د م�����ش��وؤول��ي��ة نظام 
الرئي�س ب�شار الأ�شد عن ا�شتخدام 
ال�شالح الكيمياوي قبل اأيام بريف 
دم�شق, يف وقت قالت فيه وا�شنطن 
اإنها �شتن�شر بنهاية الأ�شبوع تقريرا 

يت�شمن اأدلة على ذلك.
وق���ال���ت جم��ل��ة ف���وري���ن ب��ول��ي�����ش��ي 
الأم����ريك����ي����ة يف ت���ق���ري���ر و���ش��ف��ت��ه 
وزارة  يف  م�������ش���وؤول  اإن  ب��اخل��ا���س 
ات�شالت  اأج��رى  ال�شورية  ال��دف��اع 
هاتفية مرتبكة مع قائد يف وحدة 
باجلي�س  ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة  الأ���ش��ل��ح��ة 
ال���������ش����وري ب���ع���د ����ش���وي���ع���ات ف��ق��ط 
م���ن ال���ه���ج���وم ال��ك��ي��م��ي��اوي ال���ذي 

ا�شتهدفت بلدات بغوطة دم�شق.
وق���ال���ت امل���ع���ار����ش���ة ال�������ش���وري���ة اإن 
ال��ه��ج��وم ال���ذي وق��ع ف��ج��را ت�شبب 
يف مقتل اأكر من 1400 �شخ�س 
جلهم من الأطفال والن�شاء. وبداأ 
حتقيقا  اأم�س  اأول  دوليون  خ��راء 
ال�شام,  مع�شمية  بلدة  يف  ميدانيا 
وه����ي واح�����دة م���ن ال���ب���ل���دات ال��ت��ي 
ا���ش��ت��ه��دف��ه��ا ال��ه��ج��وم ال����ذي ق��ال��ت 
الوليات املتحدة ودول غربية اإنها 

�شرتد عليه ع�شكريا.

ال������ق������وات ال�����ش����رائ����ي����ل����ي����ة خ����الل 
الثنني  قلنديا  ملخيم  مداهمتها 
اأع��ل��ى ح�شيلة من  وه���ي  امل��ا���ش��ي, 
الإ�شابات خالل عملية ا�شرائيلية 
واح�����دة يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ه��ذا 

العام.
واأ�شافت اأن املوظف يف وكالة غوث 

بال�شفة  الفل�شطينيني  لالجئني 
ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة, ُق��ت��ل��وا ب�����ش��ورة 
غ���ري م�����ش��روع��ة م���ن ق��ب��ل ال��ق��وات 

ال�شرائيلية.
�شخ�شا,   19 اإن  املنظمة  وق��ال��ت 
بينهم �شتة اأطفال, اأٌ�شيبوا بجروح 
اأطلقتها  ال��ت��ي  احل��ي��ة  ب��ال��ذخ��رية 

ي��ع��ت��ر م���ن اأ����ش���د امل��ن��ادي��ن ب���زوال 
الأق�شى وقيام الهيكل.

العفو  منظمة  اأع��ل��ن��ت  ذل����ك,  اىل 
ال���دول���ي���ة ام�������س ع���ن وج�����ود اأدل����ة 
الثالثة  ال��رج��ال  ب��اأن  توحي  قوية 
ال���ذي���ن ل���ق���وا ح��ت��ف��ه��م ب��ال��ذخ��رية 
احل����ي����ة خ������الل م����داه����م����ة خم��ي��م 

الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل 
)روب��ني(  املتحدة,  ل��الأمم  التابعة 
ع��ب��د ال��رح��م��ن زاي���د )34 ع��ام��اً( 
كان بني الذين ُقتلوا جراء ا�شابته 
اأطلقتها  ال�����ش��در  يف  ب��ر���ش��ا���ش��ات 
ال���ق���وات ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة م��ن ���ش��ي��ارة 
اثناء خروجه من خميم  ع�شكرية 
مدير  لوثر  فيليب  وق��ال  قلنديا. 
ب��رن��ام��ج ال�����ش��رق الأو���ش��ط و�شمال 
الدولية  العفو  افريقيا يف منظمة 
وارت��ف��اع  الأرواح  يف  اخل�����ش��ائ��ر  اإن 
ع���دد ال�����ش��ح��اي��ا يف ه���ذا احل����ادث, 
يثري ت�شاوؤلت خطرية حول ما اإذا 
كانت القوات ال�شرائيلية ت�شرفت 
اأن  كما  ال��دول��ي��ة,  للمعايري  وف��ق��اً 
الظروف املحيطة مبقتل )روبني( 
املخاوف  تثري  زاي��د  الرحمن  عبد 
مت  مقتله  ي��ك��ون  اأن  اح��ت��م��ال  م��ن 
يف اط��ار عملية اع��دام خ��ارج نطاق 
ل��ل��ق��ان��ون  ان���ت���ه���اك  ال���ق�������ش���اء ويف 
ال�����دويل . واأ�����ش����ارت امل��ن��ظ��م��ة اإىل 
املخاوف  وتكراراً  اأثارت مراراً  اأنها 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اأن  م���ن 
ال�شرائيلية تف�شل يف تلبية املعايري 
الدولية, وتوؤدي اإىل الفالت �شبه 
عن  للم�شوؤولني  العقاب  من  التام 

اأعمال القتل غري امل�شروع.

اأوغلي يبحث مع الرئي�س الفل�سطيني ووزير خارجيته اجلهود الدولية ل�ستئناف عملية ال�سالم
•• رام اهلل-وام:

بحث الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س و اأكمل الدين 
ال��ت��ع��اون الإ�شالمي  اأم��ني ع��ام منظمة  اأوغ��ل��ى  اإح�����ش��ان 
الق�شية  ت��ط��ورات  اآخ��ر  املا�شية  قبل  الليلة  اهلل  رام  يف 
الفل�شطينية وخا�شة اجلهود الدولية ل�شتئناف عملية 
ال�شالم واأبدى اإح�شان اأوغلى خالل اللقاء دعم املنظمة 
خياراتها  و  فل�شطني  دول���ة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  للخطوات 
وقيام  امل�شروعة  حقوقها  ا�شتعادة  اجت��اه  يف  ال�شيا�شية 
وك��ان  ال�شريف.  القد�س  وعا�شمتها  امل�شتقلة  دولتها 
ريا�س  م��ع  مباحثات  جل�شة  اأج���رى  ق��د  اأوغ��ل��ى  اإح�شان 
املالكي وزير اخلارجية الفل�شطيني تناول خاللها �شبل 
و  فل�شطني  و  الإ�شالمي  التعاون  منظمة  بني  التعاون 
اإيجاد اآليات دائمة للتن�شيق بني اجلانبني حول ق�شايا 
م�شرتكة تهدف اإىل دعم الق�شية الفل�شطينية وخا�شة 
اجلل�شة  يف  املنظمة  ع��ام  اأم��ني  واأك��د  ال�شريف.  القد�س 
تطبيقها  ميكن  عملية  خ��ط��وات  اإىل  النتقال  ���ش��رورة 
لتوفري الدعم ل�شكان مدينة القد�س واتفق اجلانبان يف 

اآخر جل�شة املباحثات على خطوات عملية ميكن اتخاذها 
يف امل�شتقبل لال�شتفادة من قدرات املنظمة وثقلها الذي 
الدولية وغريها  املحافل  اإ�شالمية يف  دول��ة   57 ي�شم 
م���ن امل��ن��اب��ر وق���د اخ��ت��ت��م اأم����ني ع���ام م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 
الإ�شالمي اأم�س زيارة ا�شتمرت يومني اإىل فل�شطني زار 
امل�شجد  باحات  ال�شريف وطاف  القد�س  خاللها مدينة 
و  العربي  الطفل  دار  مدر�شة  زار  كما  املبارك  الأق�شى 
م�شت�شفى املقا�شد اخلريية الإ�شالمية. واطلع اإح�شان 
الأو���ش��اع  القد�س على  اأوغ��ل��ى خ��الل جولته يف مدينة 
التي ترزح حتتها املدينة و معاناة اأهلها يف ظل ممار�شات 
املتوا�شل  الت�شييق  الإ�شرائيلي وانتهاكاته و  الحتالل 
العربي  الدميوغرايف  طابعها  تغيري  بغية  املدينة  على 
القد�س يف  اإىل  العام  الأم��ني  زي��ارة  وتاأتي  والإ�شالمي. 
وقت تلتفت فيه الأنظار اإىل ال�شطرابات التي ت�شهدها 
دول ���ش��رق اأو���ش��ط��ي��ة ع���دي���دة ح��ج��ب��ت ����ش���ورة امل��ع��ان��اة 
فيه  ت�شتغل  ال���ذي  ال��وق��ت  للمقد�شيني..ويف  اليومية 
قوات الحتالل الإ�شرائيلي هذا الو�شع من اأجل امل�شي 

يف مزيد من النتهاكات �شد امل�شجد الأق�شى املبارك. 
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كمال مرجان على قائمة الغتيالت ابو عيا�س زعيم ان�شار ال�شريعة  ميه اجلريب على راأ�س قائمة الغتيالت الندوه ال�شحفية لوزارة الداخلية التون�شيةوداد بو�شماي من امل�شتهدفني
ل��ه م�شعى وحيد  ال��وق��ت احل���ايل 
وهو الربح ال�شيا�شي الذي يخدم 

م�شاحلها, على حّد تعبريه.
ومن جانبه, اأكد الطيب العقيلي 
ن��ا���ش��ط ���ش��ي��ا���ش��ي وع�����ش��و امل��ب��ادرة 
حقيقة  ك�شف  اج��ل  م��ن  الوطنية 
ما  اأن  ب��ل��ع��ي��د,  ���ش��ك��ري  اغ���ت���ي���ال 
اأع���ل���ن���ه ع���ل���ي ال���ع���ري�������س رئ��ي�����س 
اأول  هو  ُيدينه  املوؤقتة  احلكومة 
لأن����ه ع��ن��دم��ا حت��رك��ت ال��ن��ق��اب��ات 
واأعلنوا  املدين  واملجتمع  الأمنية 
ع���ن وج����ود اأ���ش��خ��ا���س ت���ت���درب يف 
ظهر  من  اأول  هو  ك��ان  ال�شعانبي 
وك������ّذب واّدع�������ى اأن���ه���م اأ���ش��خ��ا���س 

ميار�شون الريا�شة.
العري�س  ع��ل��ي  ال��ع��ق��ي��ل��ي  وح��ّم��ل 
����ش���خ�������ش���ي���ا امل���������ش����وؤول����ي����ة وذل�����ك 
امل���ج���م���وع���ات  م�����ع  "بتواطئه 
الإره��اب��ي��ة وع��دم ردعها مما فتح 
لها املجال ف�شيحا للقيام بعمليات 
الغ��ت��ي��ال وال��ع��م��ل��ي��ات الإره��اب��ي��ة 

باأريحية ح�شب تعبريه.
اإ�شراره  اأن  اإىل  العقيلي  وخل�س 
على تهمة التواطوؤ لي�س اعتباطيا 
واإمن�����ا ل���ه م���ررات���ه خ��ا���ش��ة وان 
عيا�س  اأب��و  ك��ان  عندما  العري�س 
زع���ي���م ال��ت��ن��ظ��ي��م داخ�����ل ال����رتاب 
امل�����ش��وؤول  ان���ه  يعلن  مل  التون�شي 
ع�����ن الغ�����ت�����ي�����الت وال���ع���م���ل���ي���ات 
تعتر  ج��م��اع��ت��ه  وان  الإره���اب���ي���ة 
املجال  له  وت��رك  اإرهابيا  تنظيما 
ل��ي��ب��ي��ا ح�����ش��ب  اإىل  ي���ه���رب  ح���ت���ى 
تاأكيدات قيادات اأمنية وبعد ذلك 
مت الإع��الن. وهو ما يدل, ح�شب 
اتفاق  وج��ود  العقيلي, عن  تعبري 
ث���ان حت��ت ال��ط��اول��ة ب��ني جماعة 
اأن�شار ال�شريعة وحركة النه�شة.

ال���دف���اع عن  رئ��ي�����س منظمة  اأّم����ا 
بن  ال�شتار  عبد  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق 
مو�شى, فقد اعتر ت�شنيف اأن�شار 
ال�شريعة كتنظيم اإرهابي من قبل 
 , العري�س  علي  احلكومة  رئي�س 
لغايات  وات��خ��ذ  �شيا�شي  ق��رار  ه��و 
واأ�شباب خا�شة قد تكون تعليمات 

من اخلارج, وفق تقديره.
ق���رار  اأن  م���و����ش���ى,  ب���ن  واأ�����ش����اف 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ج���اء يف توقيت 
يثري ال�شتغراب ويحمل خلفيات 
اأن��ه متاأخر  وت�����ش��اوؤلت زي���ادة اإىل 
طالبت  املنظمة  اأن  خا�شة  كثريا 
احل���ك���وم���ة م���ن���ذ ف�����رتة ب���اإي���ق���اف 

عمليات العنف.
وال�����ش��وؤال ال���ذي ي��ط��رح يف تون�س 
اأن�������ش���ار  م���ل���ف  اأّن  ه����ل  ال�����ي�����وم: 
عن  بالك�شف  اأُغ��ل��ق  ق��د  ال�شريعة 
اأم  وخفاياه  واأه��داف��ه  خمططاته 
���ش��ت��زداد ���ش��راوة  امل��ع��رك��ة معه  اأن 

الآن..؟

اجلمهوري: العري�س يقود تون�س والنه�سة اإىل الهاوية
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اأكد املعار�س البارز احمد جنيب ال�شابي , رئي�س الهيئة 
ال�شيا�شية للحزب اجلمهوري اأن علي العري�س , رئي�س 
اإىل  النه�شة  وح��رك��ة  تون�س  �شيقود  امل��وؤق��ت  احلكومة 
خ��ط��اب علي  اإّن   , ال�شابي  واأ���ش��اف  وال���دم���ار.  ال��ه��اوي��ة 
امل�شالح  على  وقائم  مغلق  ت�شعيدي  خطاب  العري�س 

احلزبية .
اأمام الحتاد  اأّن العري�س ب�شدد غلق الأب��واب  اأفاد  كما 
العام التون�شي لل�شغل ول يفتح املجال للعقالء من اجل 

اإخراج البالد من الأزمة الراهنة.
من جهتها اعترت مّية اجلريبي الأمينة العامة للحزب 
اجلمهوري اأّن ت�شريحات رئي�س احلكومة علي العري�س 
توؤكد عدم درايته بالواقع و بالأزمة ال�شيا�شية الراهنة. 
ولي�س  الواقع  يتجاهل  العري�س  اأن  واأ�شافت اجلريبي 

فقط املعار�شة وت�شريحاته توؤكد تعنت حركة النه�شة 
و رغبتها يف الت�شبث باحلكم.

وطالبت اجلريبي من العري�س �شرورة الإقرار بالف�شل 
اإىل الأح��زاب ال�شيا�شية املعار�شة لن  لن توجيه التهم 

ينتج عنه اإل مزيدا من الحتقان .
ك��م��ا اأ���ش��اف��ت الأم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ح��زب اجل��م��ه��وري اأن 
ل  احلكومة  ح��ل  ي�شتوجب  ال��راه��ن  ال�شيا�شي  الو�شع 
واأخ��الق��ي��ا   �شيا�شيا  �شقطت  ح��ك��وم��ة  لأن��ه��ا  ذل���ك  غ��ري 
حملها  لتحل  ال��راه��م��ي  حممد  ال�شهيد  �شقوط  ي��وم 

�شخ�شيات ذات كفاءة.
البكو�س  العام حلركة نداء تون�س الطيب  ولم الأم��ني 
النه�شة  حركة  وق��ي��ادات  م�شوؤويل  على  الأرب��ع��اء  اأم�س 

التناق�س يف مواقفهم وعدم الو�شوح يف قراراتهم.
واأكد البكو�س مت�شك حركة نداء تون�س مببادرة الحتاد 

العام التون�شي لل�شغل.

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

التون�شية  الداخلية  وزارة  ك�شفت 
تنظيم  م��ل��ف  يت�شمنه  م��ا  اأم�����س 
اأن�����ش��ار ال�����ش��ري��ع��ة الإره���اب���ي من 
قيادييه  تدين  وتفا�شيل  حقائق 

واأتباعه.
وق���د اأّك����د امل��ت��ح��دث  ب��ا���ش��م وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة حم��م��د ع��ل��ي ال��ع��روي 
اأم�����������س الأرب�������ع�������اء خ������الل ن�����دوة 
الأمنية  ال��وح��دات  اأّن  �شحفّية, 
���ل���ت خ���الل  وال���ع�������ش���ك���رّي���ة ت���و����شّ
الآون��ة الأخ��رية اإىل حقائق ثابتة 
نتيجة حتقيقات واعرتافات ثبت 
م���ن خ��الل��ه��ا الرت����ب����اط ال��وث��ي��ق 
الفقيدين  اغ��ت��ي��ال  ق�شّيتي  ب��ني 
الراهمي  وحممد  بلعيد  �شكري 
وق�شّية اإدخال ال�شالح اإىل البالد 
ب���امل���ج���م���وع���ة امل���ت���م���رك���زة ب��ج��ب��ل 

ال�شعانبي واأعمالها الإرهابّية.
ال��ع��روي يف  واأو���ش��ح حممد علي 
اأّن����ه ت���اأّك���د ب�شفة  ال�����ش��ي��اق ذات����ه, 
ال��داخ��ل��ّي��ة  وزارة  ل����دى  ق��ط��ع��ّي��ة 
امل��خ��ّط��ط الإج���رام���ي والإره���اب���ّي 
ل��ه��ذه امل��ج��م��وع��ة ب��ه��دف زع��زع��ة 
اأمنها  ا�شتقرار البالد وا�شتهداف 
م�شريا اإىل اأّن اأغلب عنا�شر هذه 
تنظيم  اإىل  ي��ن��ت��م��ون  امل��ج��م��وع��ة 
اأن�شار ال�شريعة الذي مّت ت�شنيفه 
ك��ت��ن��ظ��ي��م اإره����اب����ّي ي��ح��ت��وي على 
لل�شيطرة  واأم��ن��ّي  ع�شكرّي  جناح 
ع��ل��ى ال�����ش��ل��ط��ة ب���ال���ق���وة و ك��ان��ت 
تعمل غلى قلب النظام م�شيفا اأّن 
العديد  اإف�شال  ا�شتطاعت  الوزارة 
نتيجة  الإرهابّية  املخّططات  من 

عمليات حتقيق ا�شتباقّية.

عالقة بني اأن�شار ال�شريعة 
وتنظيم القاعدة

ق���ال وزي���ر الداخلية  م��ن ج��ه��ت��ه, 
ال��ت��ون�����ش��ي ل��ط��ف��ي ب���ن ج�����دو, اأن 
القب�س  اإل��ق��اء  مت  التي  العنا�شر 
وجود  اأثبتت  ال�شعانبي  يف  عليها 
ع���الق���ة ب����ني اأن�������ش���ار ال�����ش��ري��ع��ة 

وكتيبة عقبة بن نافع.
التي  العنا�شر  اأن  ج��دو  بن  واأك��د 
م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ي��ه��ا يف  ال��ق��ب�����س  مت 
ح���م���ام ال�������ش���ط م����ن ال�������ش���واح���ي 
اأثبتت  للعا�شمة تون�س  اجلنوبية 
وجود عالقة بني كتيبة بن نافع 
العربي  باملغرب  القاعدة  وتنظيم 
اأب��و م�شعود  وُي��وؤمت��رون م��ن قبل 

ابن الودود.
و����ش���ّدد وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى اأن 
تنظيم  ت�����ش��ن��ي��ف  ع���ن  الإع�������الن 
اإرهابي  ال�شريعة  كتنظيم  اأن�شار 
له  ن�شاط  اأي  حظر  عنه  ي��رتت��ب 
وجترمي اأي انتماء له اأو حماولة 

على احلكومة.
عبد  اع���ت���ر  ال�������ش���ي���اق,  ه����ذا  ويف 
الوهاب الهاين رئي�س حزب املجد, 
علي  احل��ك��وم��ة  رئي�س  اإع���الن  اأن 
العري�س عن اإدراج تنظيم اأن�شار 
هذا  يف  اإرهابي  كتنظيم  ال�شريعة 
بقاء  ترئة  غايته  بالذات  الوقت 

احلكومة.
ال���ه���اين  يف ت�شريح  اأ����ش���اف  ك��م��ا 
اأن ال��ع��ري�����س ح���اول من  اإذاع�����ي, 
بر�شالة  يبعث  هذا  اإعالنه  خالل 
ل���ل���خ���ارج يف م���و����ش���وع جم��اب��ه��ة 
الإرهاب باأنه رجل املرحلة القادر 
على جمابهة الإرهاب, لكنها كانت 
ر���ش��ال��ة م���ت���اأخ���رة خ�����ش��و���ش��ا وان 
حركة النه�شة كانت تغازل عدت 

قيادات من هذا التيار �شابقا.
م����ن ج���ه���ت���ه, اع����ت����ر اجل���ي���الين 
با�شم  الر�شمي  الناطق  الهمامي 
ح�����زب ال���ع���م���ال وع�������ش���و جم��ل�����س 
الأم����ن����اء ف���ى اجل��ب��ه��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة, 
قرار علي العري�س جاء متاأّخرا, 
احل���������ش����اب����ات  ب�������اب  وي������دخ������ل يف 

ال�شيا�شية, ح�شب قوله.
ح��رك��ة  اإن   , ال��ه��م��ام��ي  واأ�����ش����اف 
اأن�شار  بتنظيم  �شّحت  النه�شة 
على  تظهر  اأن  وت��ري��د  ال�شريعة, 
امل�������الأ مب���ظ���ه���ر احل�������زب امل����ع����ادي 
ل�����الإره�����اب, يف ح���ني اأن���ه���ا ك��ان��ت 
ب��الأم�����س ال��ق��ري��ب ت��ت��ح��ّدث على 
هوؤلء كونهم جمموعات �شغرية 
ت��ق��وم ب��ت��دري��ب��ات ع��ادي��ة وه��م من 
جمل�س  ع�شو  و���ش��ّدد  اأب��ن��ائ��ه��م.. 
ال�شعبية, على  الأمناء يف اجلبهة 
النه�شة يف  به حركة  اأن ما تقوم 

متويله اأو م�شاعدته.
وح����ذر وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ك���ل من 
اأو  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ه�����ذا  اإىل  ي��ن��ت��م��ي 
يتعاون مع اأو ي�شانده �شيتم تتبعه 

ق�شائيا.
واأ�شار بن جدو اإىل اأنه بعد اإلقاء 
الإرهابية  القب�س على املجموعة 
للعنا�شر  ث���ب���ت   ال�����ش��ط  ب��ح��م��ام 
الأمنية اأن تنظيم اأن�شار ال�شريعة 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ج��ن��اح ���ش��ري جلمع 
املعلومات وت�شتعد للقيام بعمليات 

اغتيال وعمليات اإرهابية
التي  اإّن احلقائق  ج��دو  بن  وق��ال 
قام بعر�شها كل من مدير الأمن 
ال���ع���م���وم���ي وال���ن���اط���ق ال��ر���ش��م��ي 
ل�������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ت�����ش��ت��ن��د اإىل 
ع��م��ل��ي��ات حت��ق��ي��ق م��وث��ق��ة م��وؤك��دا 
اأن�����ه ل مي��ك��ن اجل�����زم يف ال��وق��ت 
احلايل �شلوع اأي جهة اأجنبية يف 
العمليات الإرهابية التي �شهدتها 

تون�س.

تفا�شيل عن اغتيال بلعيد 
والرباهمي

م���ن ج��ان��ب��ه, ك�����ش��ف امل���دي���ر ال��ع��ام 
ل�����الأم�����ن ال���ع���م���وم���ي م�����ش��ط��ف��ى 
ع��م��ر, ع��ن تفا�شيل  ب��ن  ال��ط��ي��ب 
اغ��ت��ي��ال ���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د وحم��م��د 
كمال  اأن   اإىل  م�شريا  الراهمي 
الق�شقا�شي طالب بتعديل قائمة 
الغتيالت بعد م�شاهدة ت�شريح 
تلفزي �شاخر وجهه �شكري بلعيد 
ل���الإ����ش���الم���ي���ني وحت�������ش���ل ع��ل��ى 
امل��واف��ق��ة م���ن اأب����و ع��ي��ا���س ال���ذي 

يقود تنظيم اأن�شار ال�شريعة.

اإىل اأن لديهم فيديوهات م�شورة 
من  ب��ال��ع��دي��د  جمعتهم  ل��ل��ق��اءات 
وبع�س  النه�شة,  ح��رك��ة  ق��ي��ادات 
امل��وؤمت��ر  املحلية حل��زب  ال��ق��ي��ادات 
م����ن اأج�������ل اجل���م���ه���وري���ة)ح���زب 
ع��ل��ى خلفية  , وذل����ك  امل���رزوق���ي( 

ت�شنيفهم كتنظيم اإرهابي.
التنظيم  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 
ببع�س  ع��الق��ت��ه  ع���ن  ���ش��ي��ك�����ش��ف 
الإط�������ارات الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي اأم��ن��ت 
حتركاتهم, موؤكدة اأن للعديد من 
املنتمني حلركة النه�شة عالقات 
مبا�شرة مع زعيم تنظيم ال�شريعة 
عالقة  به  وجتمعهم  عيا�س,  اأب��و 
الت�شعيد  رغ��م  م�شتمرة  توا�شل 
الأم���ن���ي ����ش���ده, وف����ق م���ا اأّك���دت���ه 

بع�س امل�شادر جلريدة املغرب.
ال�شريعة  اأن�شار  �شفحات  وكانت 
على املواقع الجتماعية قد �شّنت 
حملة على علي العري�س وحركة 
ال��ن��ه�����ش��ة مل��وق��ف��ه��ا اجل���دي���د من 

التنظيم ال�شلفي.
وع�������رت ع������دد م����ن ال�����ش��ف��ح��ات 
عن  ال�شريعة  لأن�����ش��ار  ال��داع��م��ة 
و�شخطها  للتنظيم  م�����ش��ان��دت��ه��ا 
اإره��اب��ي  كتنظيم  ت�شنيفه  ع��ل��ى 
ال�شفحات  ك��م��ا ط��ال��ب ع���دد م��ن 
ب��رف��ع راي����ة اأن�����ش��ار ال�����ش��ري��ع��ة يف 
خا�شة  له  املوالية  ال�شفحات  كل 
اخلا�شة  ال�شفحات  اإغ���الق  بعد 
اأّن  اإىل  وي�����ش��ار  ال��ت��ن��ظ��ي��م.  ب��ه��ذا 
القيادي بحركة النه�شة العجمي 
ال�����ورمي�����ي ق������ال ع���ل���ى ���ش��ف��ح��ت��ه 
ل  اأنه  الفاي�شبوك  على  الر�شمية 
النه�شة  حركة  توافق  اأن  يتوّقع 
لأن�شار  احل��ك��وم��ة  ت�شنيف  على 

ال�شريعة تنظيما اإرهابيا.
ه����ذا و ك����ان رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة و 
ال���ق���ي���ادي ب���ح���زب ال��ن��ه�����ش��ة على 
هو  ال�شريعة  تنظيم  اأن  العري�س 

تنظيم اإرهابي. 

ت�شويق لتربير
 بقاء احلكومة

ت�شّفق  مل  جانبها,  من  املعار�شة 
تطالب  كانت  ال��ذي  ال��ق��رار  لهذا 
ان��ه يتنّزل يف �شياق  ب��ه واع��ت��رت 
لالإبقاء  النه�شة  حركة  مناورات 

يف  �شناعية  موؤ�ش�شات  وج��ود  اإىل 
ق��ائ��م��ة الأه�����داف. وي��ع��ت��ر عامر 
املوجود  الوحيد  ال�شم  العري�س 
من التيار الإ�شالمي و من حركة 
اأ�شماء  بقائمة  امل��وج��ود  النه�شة 
ال�شخ�شيات املهدد بالغتيال من 

قبل املجموعة الإرهابية .
اأّن حماولة اغتيال عامر  ويرجح 
ال��ع��ري�����س ت���اأت���ي ل��ل��ت��م��وي��ه ح��ول 
اإبعاد ال�شبهات عن التيار ال�شلفي 

و توجيهه نحو التيار الي�شاري.
ه���ذه  اإن  امل�������ش���در  ن���ف�������س  وق�������ال 
كل  اأ�شماء  على  حتتوي  القائمات 
م���ن الإع���الم���ي ن��وف��ل ال���ورت���اين 
و����ش���ف���ي���ان ب����ن ف����رح����ات والإم�������ام 
ال���زي���ت���وين امل���ع���ت���دل وامل���ع���ار����س 
حلركة  وحتى  ال�شريعة  لأن�����ش��ار 

النه�شة فريد الباجي.
وك�����ش��ف امل��دي��ر ال��ع��ام ل��الأم��ن اأن 
ال��ع��م��ل��ي��ة الإره���اب���ي���ة ال��ت��ي ج��دت 
ت�����ش��دت لها  ���ش��و���ش��ة و  مب��دي��ن��ة 
ال������ق������وات الأم�����ن�����ي�����ة ك����ان����ت م��ن 
ك��م��ال  ت�����ش��ت��ه��دف  اأن  امل���ف���رو����س 
م����رج����ان زع����ي����م ح������زب امل����ب����ادرة 
اأو  واآخ��ر وزراء خارجية بن علي  
احل��ق��وق��ي��ة وامل���ف���ك���رة ال��راف�����ش��ة 
ال�شيا�شي  جلميع تيارات الإ�شالم 
األفة يو�شف اأو الإعالمية اأم زياد 
اأو النائبني يف املجل�س التاأ�شي�شي 

حممد كريفة و منى بن ن�شر.
الإرهابية  املجموعات  اإن  واأ�شاف 
ت�شتهدف  اأن  املفرو�س  من  كانت 
اأن  قبل  ب�شو�شة  بنك  ف��رع  اأي�شا 
حتبط قوات الأم��ن هذه العملية 
يوم اجلمعة 2 اأوت املا�شي مبدينة 

اغ���ت���ي���ال  ف����ت����وى  اأّن  وا�������ش������اف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د ك��ان��ت 
بعد اأن تلقى املتهم الرئي�س كمال 
الق�شقا�شي الأوامر من القيادي 
ب���اجل���ن���اح ال���ع�������ش���ك���ري ب���اأن�������ش���ار 
ال��ذي  ال��ع��وادي  حممد  ال�شريعة 
بلعيد  اغتيال  ب��دوره فتوى  تلقى 
من قبل زعيم ال�شلفية اجلهادية 

اأبو عيا�س .
اأن  العمومي  الأم���ن  مدير  وق��ال 
ع��م��ل��ي��ة اغ���ت���ي���ال ال���راه���م���ي هي 
الأخ��������رى ن���ف���ذت ب��ن��ف�����س ق��ط��ع��ة 
اأي�شا بكمية  التي وجدت  ال�شالح 
خالل مداهمة اأمنية لأحد املنازل 
اأبو  ت��ورط  ال��وردي��ة موؤكدا  بجهة 
الق�شقا�شي  وكمال  احلكيم  بكر 
يف ج���رمي���ة الغ���ت���ي���ال مب��راف��ق��ة 
اآخرين كانوا يقطنون قرب منزل 

ال�شهيد الراهمي بحي الغزالة.
واأ����ش���ار اإىل ت����ردد اأغ��ل��ب ق��ي��ادات 
ت��ن��ظ��ي��م اأن�������ش���ار ال�����ش��ري��ع��ة على 
ج��ب��ل ال�����ش��ع��ان��ب��ي ام����ا ل��ل��ت��دري��ب 
على القتال بالن�شبة للق�شقا�شي 
واأبو بكر احلكيم اأو للتن�شيق بني 

العنا�شر الإرهابية.

اغتيالت باجلملة
واأو�شح بن عمر اأن الإيقافات التي 
4 اأوت املا�شي مبنطقة  متت يوم 
رواد قرب العا�شمة تون�س ك�شفت 
و  ل�شيا�شيني  ق��ائ��م��ة  وج����ود  ع��ن 

اإعالميني م�شتهدفني بالغتيال
من  متكنت  ال�����وزارة  اإّن  واأ����ش���اف 
اكت�شاف قائمة الأ�شماء امل�شتهدفة 
املجموعة  قبل  م��ن  ب��الغ��ت��ي��الت 
الإرهابية ومن بني هذه الأ�شماء 
جند كل من رئي�شة منظمة اأرباب 
والأمينة  بو�شماوي  وداد  العمل 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ح��زب اجل��م��ه��وري مي 

اجلريبي .
ب���ح���رك���ة  ال�����ق�����ي�����ادي  اأن  وب���������نّي 
موجود  العري�س  عامر  النه�شة 
امل�شتهدفة  الأ���ش��م��اء  قائمة  على 
ب��ت�����ش��ف��ي��ت��ه��م ج�����ش��دي��ا م����ن ق��ب��ل 
اأّن  م�شيفا  الإره��اب��ي��ة,  املجموعة 
الأرجح  على  كان  العري�س  عامر 
امل�����ش��ت��ه��دف ال���ث���اين ب��ع��د اغ��ت��ي��ال 
ال�شهيد حممد الراهمي اإ�شافة 

�شو�شة. واأ�شار مدير الأمن اإىل اأن 
اأغلب املتهمني يف ق�شايا الإرهاب 
الأخ������رية و امل��ج��وع��ة الإره���اب���ي���ة 
امل����وج����ودة ب��ج��ب��ل ال�����ش��ع��ان��ب��ي هم 
العفو  الإف���راج عنهم يف  مم��ن مت 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي ال���ع���ام خ��ا���ش��ة منهم 
بق�شية  ي���ع���رف  م���ا  يف  امل��ت��ه��م��ني 

�شليمان  )2007(.
وك�������ش���ف امل����دي����ر ال����ع����ام ل���الأم���ن 
اأّن  اك��ت�����ش��اف  ان����ه مت  ال��ع��م��وم��ي 
بال�شعانبي  الإره��اب��ي��ة  العنا�شر 
كانت متوه با�شطحاب زوجاتهن 

اإىل جبل ال�شعانبي .
زوج������ات  اح������د  اأّن  اإىل  واأ�������ش������ار 
الإرهابيني كانت ت�شتدرج الفتيات 
ل��دع��م الإره���اب���ي���ني امل��ت��واج��دي��ن 
ب��ج��ب��ل ال�����ش��ع��ان��ب��ي يف م���ا ي��ع��رف 

بجهاد النكاح .
اأول  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ام��ت 
ت�شنيفها  بعد  لها  عملية  خطوة 
كتنظيم  ال�شريعة  اأن�شار  لتنظيم 
اإره�����اب�����ي ب��غ��ل��ق ك����ل ال�����ش��ف��ح��ات 
اخل���ا����ش���ة ب���ه���ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م ع��ل��ى 
���ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 

الفاي�شبوك. 

اأن�شار ال�شريعة
 يهّدد بك�شف امل�شتور

الت�شنيف  ه��ذا  على  فعله  رد  ويف 
املغرب  �شحيفة  ذك��رت  والت��ه��ام, 
التون�شية يف عددها ال�شادر اأم�س 
الأربعاء , نقال عن م�شادر مقربة 
اأنه  ال�شريعة,  اأن�شار  تنظيم  من 
التنظيم  يك�شف  اأن  امل��رج��ح  م��ن 
م�شرية  امل�شتور,  م��ن  الكثري  ع��ن 

الداخلية التون�شية تك�شف خفايا ع�ّس الّدبابري:

تنظيم اأن�سار ال�سريعة �سعى اإىل قلب النظام يف تون�س
 رئي�شة اأرباب العمل وداد بو�شماوي وزعيمة احلزب اجلمهوري مية اجلريبي على راأ�س قائمات الغتيالت 

باك�ستان تتهم الهند جمددًا 
بانتهاك اخلط الفا�سل 

•• اإ�صالم اباد-يو بي اأي:

يف  املراقبة  خط  على  النار  بفتح  الهندي  اجلي�س  ام�س,  باك�شتان  اتهمت 
اإقليم ك�شمري, ما اأ�شفر عن مقتل اأحد �شباط اجلي�س الباك�شتاين واإ�شابة 
جندي. وذكرت قناة )جيو تي يف( الباك�شتانية اأن القوات الهندية جلاأت ليل 
الثالثاء-الأربعاء اإىل اإطالق نار غري مّرر وق�شفت بقذائف الهاون قطاع 

�شاكما عند خط الرماقبة.
ورد  جندي  جرح  فيما  قتل  الباك�شتاين  اجلي�س  �شباط  اأح��د  اأن  واأ�شافت 
اجلانب الباك�شتاين على م�شدر النريان, وا�شتمر تبادل اإطالق النار حتى 
�شباح الأربعاء واأثار التوتر الأمني حالة من الرعب يف �شفوف املواطنني 
اأن الو�شع ي�شهد توتراً منذ  املقيمني بالقرب من خط املراقبة. ي�شار اإىل 
اتهمت نيودلهي اجلي�س الباك�شتاين بقتل جنود هنود يف ك�شمري ول تزال 
ق�شية ك�شمري ت�شكل نقطة خالف بني الهند وباك�شتان منذ نحو 60 عاماً, 

حيث خا�س البلدان 3 حروب ب�شببها.

ال�شابي يطلق النار على العري�س

اأنـــ�ـــشـــار الــ�ــشــريــعــة
ــــــدد بـــكـــ�ـــشـــف ــــــه ت
ـــن  املــــــ�ــــــشــــــتــــــور ع
بالنه�شة عــالقــتــهــا 

اإح�����دى زوج���ات   
الإرهابيني ت�ستدرج 
الفتيات يف ما يعرف 
ب��ج��ه��اد ال��ن��ك��اح

 اأنـــ�ـــشـــار الــ�ــشــريــعــة 
ــــــاط  ـــــى ارتــــــب عـــــل
ــقــاعــدة  بــتــنــظــيــم ال
الإ�شالمي املغرب  يف 

زعيم التنظيم 
باغتيال  اأفتى 
امل���ع���ار����س 
بلعيد �سكري 

دورة ا�ستثنائية للربملان الفرن�سي اجلي�س الأردين يتخذ اإجرءات ق�سوى على احلدود 
•• باري�ص-ا ف ب:

خا�شة  دورة  عقد  اىل  دعي  الفرن�شي  الرملان  ان  ام�س  فيدايل  اآلن  الفرن�شية  احلكومة  يف  الرملان  مع  العالقات  وزي��ر  اعلن 
الربعاء املقبل خم�ش�شة ل�شوريا. وياأتي هذا العالن بينما تدر�س فرن�شا وحلفاوؤها امكانية تدخل ع�شكري �شد نظام الرئي�س 
ب�شار ال�شد املتهم با�شتخدام ا�شلحة كيميائية �شد مدنيني. وقال الوزير الفرن�شي ردا على ا�شئلة اي-تيليه اليوم �شندعو الرملان 
اىل عقد جل�شة ا�شتثنائية لجراء نقا�س حول الو�شع يف �شوريا بعد ظهر الربعاء املقبل . وا�شاف �شيجري نقا�س ا�شتثنائي يف 
اجلمعية الوطنية وجمل�س ال�شيوخ يف الوقت نف�شه بدون القول ما اذا كانت العملية الع�شكرية لن حت�شل قبل نقا�س الرملان 
وي�شار اىل ان الرئي�س الفرن�شي فرن�شوا هولند الذي اعلن الثالثاء ان فرن�شا م�شتعدة ملعاقبة النظام ال�شوري لي�س بحاجة 
لت�شويت النواب من اجل اطالق عمليات ع�شكرية حمددة. وتبدو الطبقة ال�شيا�شية الفرن�شية مت�شككة جدا ازاء هذا المر او 
حتى معار�شة لتدخل حمتمل فيما ت�شتعد الوليات املتحدة وحلفاوؤها ل�شربة ع�شكرية حمتملة �شد النظام ال�شوري املتهم ب�شن 
هجوم كيميائي يف 21 اب-اغ�شط�س يف ريف دم�شق. ومل حتدد ابرز الحزاب, احلزب ال�شرتاكي احلاكم وحزب املعار�شة اليميني 

الحتاد من اجل حركة �شعبية, موقفا لكن العديد من امل�شوؤولني من اليمني والي�شار حذروا من خماطر التدخل.

•• عمان-يو بي اأي:

اإج��راءات  اأتخذ  اإن��ه  ام�س  الأردن  اأعلن 
ق�شوى  على حدوده ال�شمالية حت�شبا 
من اأي هجوم على �شوريا وقال م�شدر 
بر�س  ليونايتد  امل�شتوى  رفيع  وزاري 
امل�شلحة  ال���ق���وات  اأن   ان��رتن��ا���ش��ون��ال 
الأردنية اإتخذت اإجراءات ق�شوى على 
حت�شبا  �شوريا  م��ع  ال�شمالية  ح��دودن��ا 

من اأي هجوم على �شوريا  .
يحدد طبيعة هذه  امل�شدر مل  اأن  غري 

مزاعم جديدة ب�شاأن احتمال ا�شتخدام 
احلكومة ال�شورية اأ�شلحة كيميائية.

ن�����ش��رت  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  اأن  ي���ذك���ر 
 16 اإف  م����ق����ات����الت  م�����ن  جم���م���وع���ة 
الأردن, وذل��ك  ب��ات��ري��وت يف  و���ش��واري��خ 
م���ع ان��ت��ه��اء م���ن���اورات الأ����ش���د امل��ت��اأه��ب 
املا�شي,  حزيران-يونيو  يف  الع�شكرية 
ال��دف��اع  م�����ش��وؤول يف وزارة  ك��م��ا ���ش��ّرح 
تواجد  ع��ّززت  وا�شنطن  اأن  المريكية 
اإىل  عددهم  لي�شل  اململكة  يف  جنودها 

األف جندي.

الإجراءات ول حجمها .
املجايل  ال��داخ��ل��ي��ة ح�شني  وزي���ر  وك���ان 
اأعلن , اأن بالده يف ماأمن من اأي هجوم 
ح���دود  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   , ���ش��وري��ا  ع��ل��ى 

الأردن ال�شمالية  يف اأمان  .
وك���ان���ت ت���ق���اري���ر اإع���الم���ي���ة اأم��ريك��ي��ة 
ث  ذك���رت اأن اجل��ي�����س الأم���ريك���ي ُي��ح��ِدّ
بالقوة  تدّخل  ل�شيناريوهات  خياراته 
ب��اراك  الرئي�س  منح  بغية  ���ش��وري��ا,  يف 
اأي  تعزيز  ق��ّرر  اإذا  اأوباما عدة خيارات 
اأمريكي, ل�شّيما يف ظل وجود  حت��ّرك 
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اأبوظبي ت�ست�سيف �سيرتيد ال�سرق الأو�سط ل�سفن العمليات والقطاع البحري 

اأبوظبي ت�ست�سيف معر�س ومنتدى رواد الطاقة واملياه 23 �سبتمرب املقبل 

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة
 تطلق خريطة �سياحية للمنطقة الغربية

فاو�ستي تعر�س اأروع بندقياتها لل�سيد
 يف املعر�س الدويل لل�سيد والفرو�سية باأبوظبي

الريا�شية  والبنادق  ال�شيد  بنادق  ت�شنيع  يف  التكنولوجيا  اليه  تو�شلت 
حيث تقدم فاو�شتي بندقيتني متميزتني من الن�شخة اخلا�شة لل�شيناتور 
ال�شثنائية  ال��ن��م��اذج  جلميع  ام���ت���دادا  مت��ث��الن   11 ط���راز  و   10 ط���راز 
بذلك  م�شتندة   1948 عام  منذ  بت�شنيعها  ال�شركة  ب��داأت  التي  واملتقنة 
على فل�شفتها يف العمل واعتمادها على اأف�شل واأحدث الأجهزة واملعدات 
مع نخبة من اأمهر احلرفيني يف املنطقة مبن فيهم النقا�شون. ومن بني 
الأفقيتني  الفوهتني  ذات  ال�شيد  بنادق  فاو�شتي  ابتكرتها  التي  املقتنيات 
والعموديتني والتي يتم ت�شنيعها لتلبية الحتياجات التف�شيلية وال�شعبة 
يف  فاو�شتي  �شترزها  التي  الفريدة  التحف  وم��ن  وال��رم��اة.  لل�شيادين 
املعر�س ال�شناتور من طراز 11 وطراز 12 . و�شرحت فاو�شتي باأن هذا 
يتطلبه  ملا  كاملة وذلك  �شنة  ت�شليمه  يتجاوز مدة  البنادق قد  النوع من 

عملها من اإتقان وحرفية.

•• اأبوظبي-وام:

لل�شيد  ال���دويل  املعر�س  يف  العاملية  الإيطالية  فاو�شتي  �شركة  ت�شارك 
 7 لغاية   4 من  الفرتة  خ��الل  يقام  ال��ذي   2013 اأبوظبي  والفرو�شية 
املعر�س  وينظم  للمعار�س.  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف   2013 �شبتمر 
اإنفورما للمعار�س وبدعم كل من جلنة  الإم��ارات و�شركة  نادي �شقاري 
وهيئة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  والرتاثية  الثقافية  والرامج  املهرجانات  اإدارة 
اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ومهرجان  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س  الأ�شيلة  العربية  للخيول  العاملي  نهيان 
ناقال  عربية  ن��ي��وز  �شكاي  وق��ن��اة  ت���وازن  ال�شيد  اأ�شلحة  ق��ط��اع  و���ش��ري��ك 
قوي يف  لها ح�شور  التي  ال�شركات  فاو�شتي من  �شركة  وتعتر  للحدث. 
املعر�س ب��دورت��ه احل��ادي��ة ع�شرة وذل��ك ل��دوره��ا ال��ب��ارز يف عر�س اأه��م ما 

اخلريطة على  مهرجان ليوا للرطب  ومهرجان الظفرة 
بالرتاث  املعنية  الفعاليات  اأك��ر  اأح��د  الإب��ل وهو  ملزاينة 
الإب��ل  مل��زاي��ن��ة  م�شابقة  وي�شمل  ال��ع��امل  يف  ال�����ش��ح��راوي 
تعتر الوحيدة من نوعها يف العامل. واأو�شح الظاهري 
اأن  اخلريطة ت�شهم يف ن�شر ر�شالة وا�شحة تدعو الزوار 
منتجات  م��ن  الغربية  املنطقة  تقدمه  مب��ا  لال�شتمتاع 
من  اأك��ر  وثقافية  ترفيهية  واأن�شطة  متنوعة  �شياحية 
اأي وقت م�شى ومت�شية فرتات اإقامة اأطول يف من�شاآتها 
الفندقية وتبعد املنطقة الغربية حوايل �شاعة بال�شيارة 
ع��ن م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي و ت�����ش��م امل����دن وال��ت��ج��م��ع��ات التي 
اإىل  ا�شتوطنها �شيادون ورعاة ومزارعون يعود تاريخها 
اجلديدة  اخلريطة  وتقدم  �شنة.   8000  6000 نحو 
عددا من معامل املنطقة الغربية باأ�شكال ثالثية الأبعاد 
مبا يف ذلك ثمانية ح�شون واأبراج تاريخية يف واحة ليوا 
اأوائ��ل القرن التا�شع ع�شر ف�شال عن  منتجع  اإىل  تعود 
ال�شحراء ق�شر ال�شراب باإدارة اأنانتارا  يف قلب �شحراء 
دون  املت�شلة  الرملية  الم��ت��دادات  اخل��ايل..اأك��ر  الربع 

انقطاع يف العامل.

 •• اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة خريطة �شياحية 
جديدة للمنطقة الغربية يف اإمارة اأبوظبي ت�شلط ال�شوء 
م��ن �شحراء  وم��ع��امل��ه��ا  الرتفيهية  م��راف��ق��ه��ا  اأب����رز  ع��ل��ى 
وواحات وح�شون وقالع واأبراج تاريخية. وياأتي تطوير 
ال��ه��ي��ئ��ة وجم��ل�����س تنمية  ب��ني  ت��ع��اون  نتيجة  اخل��ري��ط��ة 
العام واخلا�س  القطاعني  و�شركاء من  الغربية  املنطقة 
وت�شغل املنطقة الغربية نحو ثلثي م�شاحة اإمارة اأبوظبي 
و�شواطئها  وواح��ات��ه��ا  ال�����ش��ح��راوي��ة  مب��ع��امل��ه��ا  تتميز  و 
الهادئة وجزرها وتنوعها الطبيعي واجلغرايف والتجارب 
اخلريطة  ت��اأت��ي  ل��زواره��ا..ف��ي��م��ا  توفرها  ال��ت��ي  املتنوعة 
اجلديدة بت�شميم مدمج ي�شهل ا�شتخدامها وال�شتفادة 
خدمة  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  �شعيد  وق���ال  معلوماتها.  م��ن 
اإقبال  اإن  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  العمالء 
�شت�شاعدهم  حيث  يتزايد  الغربية  املنطقة  على  ال���زوار 
اخل��ري��ط��ة اجل���دي���دة ع��ل��ى اك��ت�����ش��اف م��ع��امل��ه��ا وم��راف��ق��ه��ا 
وتركز  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  ومهرجاناتها  وفعالياتها 

••اأبوظبي-وام: 

الطاقة  رواد  منتدى  فعاليات  اأبوظبي  العا�شمة  يف  تنطلق 
25 �شبتمر املقبل مبركز  اإىل   23 واملياه خالل الفرتة من 
معر�س  م��ع  امل��ن��ت��دى  فعاليات  وت��ت��زام��ن  للمعار�س  اب��وظ��ب��ي 
ال�شرق الأو�شط للطاقة واملياه ويقدم من�شة للخراء ملناق�شة 
اثنني  يف  املبتكرة  احللول  واآخ��ر  امل�شتدامة  املمار�شات  اأف�شل 
املنطقة. ووفقا لتقرير �شدر  املزدهرة يف  القطاعات  اأهم  من 
فاإن  اآند كومباين  بوز  العاملية  ال�شت�شارات  �شركة  موؤخرا عن 
اأك��ر  �شي�شبح  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  ال��غ��از  �شح 
تاأثريا بحلول العام 2015 يف الوقت الذي يرتفع فيه الطلب 

واملوارد تتاأرجح لتلبية حاجات الدول. 
واو�شح التقرير  اأن الرتفاع يف ا�شتهالك الطاقة وا�شتهالك 
حقول النفط وحمالت التنقيب عن الغاز وعقود ت�شدير الغاز 
الطويلة الأمد �شاهمت يف احلد من الإمدادات املحلية للغاز يف 
املنطقة. ولفت التقرير اإىل اأن دول جمل�س التعاون اخلليجي 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدرت دائرة النقل يف اأبوظبي تقرير ال�شتدامة ال�شنوي لعام 
اجلهة  كونها  الدائرة  اأداء  على  ال�شوء  يلقي  وال��ذي   2012
الإم��ارة  يف  النقل  قطاع  وت�شريع  وتطوير  ت�شغيل  عن  امل�شوؤولة 
وتندرج هذه اخلطوة �شمن جهودها الرامية اإىل تعزيز ا�شتدامة 
اإط���ار عمل م�شتدام  اأب��وظ��ب��ي م��ن خ��الل  اإم���ارة  ق��ط��اع النقل يف 

يتناغم مع التوجهات والأهداف الرئي�شية لها.
ويتاألف هذا التقرير الذي يحمل عنوان ال�شتدامة قيد التنفيذ 
من �شتة حماور هي: تخفيف الزدحام من خالل توفري خيارات 
نقل متعددة مثل النقل العام وتطوير بنية النقل التحتية واإدارة 
ال�شيا�شات  اأف�شل  املواقف وتعزيز الأمن وال�شالمة عر تطبيق 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات وامل��م��ار���ش��ات يف ه���ذا اجل��ان��ب والرت���ق���اء مب�شتوى 
اخلدمات لتلبية اإحتياجات العمالء ملختلف اأمناط النقل وتعزيز 
العائد القت�شادي من خالل بناء نظام نقل مبعايري عاملية ي�شكل 
حافزا لعملية التنمية وحتقيق التميز على �شعيد اأداء دائرة النقل 
ل�شمان تطوير �شبكة نقل متكاملة وع�شرية وفق اأعلى املعايري. 
البيئية  ال�شتدامة  حتقيق  والأخ��ري  ال�شاد�س  املحور  ويت�شمن 

اأ�شواقها  يف  الغاز  اأ�شعار  برفع  الأزم��ة  لهذه  الت�شدي  ميكنها 
ب�شكل تدريجي الأمر الذي �شي�شاهم يف تعزيز كفاءة ا�شتخدام 
هذا  لتعوي�س  بديلة  ون��ظ��م  مناهج  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار  ال��ط��اق��ة 
منار  يف  ال�شت�شارات  رئي�س  ميلز  روب��ن  وي�شتعر�س  النق�س. 
للطاقة اآخر التطورات يف قطاع الطاقة والغاز يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي ومناق�شة م�شتقبل احلاجة الإقليمية للغاز 
الطاقة  رواد  ملنتدى  الثانية  ال���دورة  يف  الأ�شعار  على  واأث��ره��ا 
دول  تواجهها  التي  الغاز  ان ظاهرة نق�س  واملياه. وقال ميلز 
جمل�س التعاون اخليجي ميكن اأن حتل م�شريا اىل ان التوقيت 
عامل اأ�شا�شي وانتظار احللول وتنفيذها ميكن اأن يوؤدي لقيام 
تلبية  �شبيل  اأكر قيمة يف  �شوائل نفطية  دول اخلليج بحرق 
احلاجة و�شد الطلب واكد ان حكومات املنطقة بحاجة لو�شع 
نق�س  ملواجه  الأم��د  والطويلة  الق�شرية  املعايري  من  خليط 
اجلديدة  امل�شاريع  يف  ال�شتثمار  اأي�شا  عليهم  ويتوجب  الغاز 
املحلية  ال��غ��از  اأ�شعار  ورف��ع  انتاجيتها  تعزيز  يف  ت�شاهم  التي 
ا�شتخدام  وت��ع��زي��ز  ال��ك��ف��اءة  ع��ل��ى  للت�شجيع  ت��دري��ج��ي  ب�شكل 

عر اعتماد تقنيات نظيفة وتقليل التاأثري على ا�شتهالك امل�شادر 
البيئية. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن هذا التقرير اخلا�س بال�شتدامة 
لعام 2012 نال اأعلى ت�شنيف زائد اإيه وفقا للمبادئ التوجيهية 
3 جي.1 ملعايري  املبادرة العاملية لإعداد التقارير وهي موؤ�ش�شة 
ع��امل��ي��ة غ��ري رب��ح��ي��ة ت��ه��دف اإىل ال���رتوي���ج مل��ف��اه��ي��م ومم��ار���ش��ات 
لل�شركات  وتقدم  والجتماعية  والبيئية  القت�شادية  ال�شتدامة 
لإع���داد  �شامال  عمل  اإط���ار  وا���ش��ع  ع��امل��ي  ن��ط��اق  على  واملوؤ�ش�شات 
تقارير ال�شتدامة. من جانب اآخر .. يرز تقرير ا�شتدامة النقل 
لعام 2012 بع�س املوؤ�شرات التي تظهر اأداء خمتلف القطاعات 
النقل املختلفة وخدمة مواقف وكذلك اعتماد  مبا فيها و�شائل 
معايري ال�شتدامة لدى دائرة النقل والتي ت�شب �شمن اأهداف 
ومن   .. وم�شتدامة  متكاملة  نقل  �شبكة  تطوير  يف  النقل  دائ��رة 
راك��ب تقريبا من خالل  67 مليون  امل��وؤ���ش��رات.. نقل  ه��ذه  بني 
خدمة حافالت النقل العام ونقل 15 مليون م�شافر تقريبا جوا 
ونقل 128 األف م�شافر بحرا عر ال�شفن ال�شياحية ونقل 87 
63 مليون راكب  العبارات ونقل  األف م�شافر من خالل خدمة 
اأبوظبي قرابة ت�شعة ماليني  ب�شيارات الأجرة وا�شتقبال موانئ 
طن من ال�شحنات وا�شتقبال مطارات اأبوظبي قرابة 570 األف 

ب�شكل �شخم يف  ال�شتثمار  بان  ونوه  للطاقة  البديلة  امل�شادر 
اأبرز  بني  ومن  اخلليج  دول  بني  متنامية  ظاهرة  الغاز  قطاع 
باب  وم�شروعا  �شلطنة عمان  للغاز يف  امل�شاريع م�شروع خزان 
و�شاه للغاز احلام�س يف اأبوظبي وحمطة الإم��ارات ل�شترياد 
الأخ��رى  ان دول اخلليج  الفجرية م�شريا اىل  امل�شال يف  الغاز 
والتي  قطر  هي  فيها  الغاز  م�شاريع  تطوير  على  تركز  التي 
تقوم بتطوير م�شروع برزان للغاز واململكة العربية ال�شعودية 
ماثيوز  اأنيتا  اأو�شحت  . من جهتها  ووا�شط  ك��ران  مب�شروعي 
مديرة جمموعة الطاقة يف اإنفورما للمعار�س اجلهة املنظمة 
الطاقة  م�شادر  اأن  وامل��ي��اه  للطاقة  الأو���ش��ط  ال�شرق  ملعر�س 
وب��الأخ�����س  املنطقة  يف  ك��ب��رية  باأهمية  حتظى  ب��ات��ت  البديلة 
للطاقة  الأو���ش��ط  ال�شرق  معر�س  ويحظى  النووية.  الطاقة 
اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  مع  ا�شرتاتيجية  ب�شراكة  واملياه 
وبدعم من جمعية املهند�شني يف الإم��ارات واحتاد ال�شناعات 
املعر�س  يف  خ��ا���س  بجناح  بامل�شاركة  �شيقوم  وال���ذي  الهندي 

بدعم حكومي. 

48 قطاعا مع وج��ود ما ي�شل  اإىل  طن وات�شاع خدمة مواقف  
اإىل 90 األفا و 154 موقفا خم�ش�شا لهذه اخلدمة تقوم اإدارة  
مواقف  بت�شغيلها. واأكد حممد حارب اليو�شف املدير التنفيذي 
اأهمية ق�شوى ملجال  اأولت  الدائرة  اأن  اأبوظبي  النقل يف  لدائرة 
ال�شتدامة منذ تاأ�شي�شها من خالل اإطالق العديد من املبادرات 
واخلطوات التي ت�شب يف هذا التوجه اإ�شافة اإىل اعتماد اأحدث 
واأف�شل التقنيات واحللول العاملية يف جمال ال�شتدامة يف كافة 
امل�شاريع التي تقوم بها الدائرة موؤكدا اأن ذلك ينطلق من حر�س 
اأبوظبي  حلكومة  الإ�شرتاتيجية  الأول��وي��ات  على  النقل  دائ���رة 
الرامية اإىل احلفاظ على ما تتمتع به الإمارة من مقومات بيئية 
لالأجيال  واعد  م�شتقبل  واإر�شاء  فريدة  واجتماعية  واقت�شادية 
القادمة. واأ�شاف اأن دائرة النقل قد اأ�ش�شت �شمن برناجمها يف 
جمال ال�شتدامة فريق عمل اإدارة ال�شتدامة ليكون م�شوؤول عن 
كافة الق�شايا ذات ال�شلة بهذا املجال والتن�شيق مع كافة الإدارات 
واإعداد التقارير الدورية املتكاملة عن تطبيق برامج ال�شتدامة 
كما يقوم فريق العمل بتقدمي الرامج التدريبية وور�س العمل 
التي ت�شلط ال�شوء على اأف�شل املبادرات واملعايري يف جمال النقل 

امل�شتدام .

دائرة النقل ت�سدر تقرير النقل امل�ستدام لعام 2012 

•• اأبوظبي-وام:

ت�شت�شيف العا�شمة اأبوظبي خالل 
الفرتة من 30 �شبتمر اإىل الثاين 
من اأكتوبر املقبلني معر�س �شيرتيد 
العمليات  ل�شفن  الأو���ش��ط  ال�شرق 
 165 مب�شاركة  البحري  والقطاع 
املعر�س  ويخ�ش�س  ع��ار���ش��ة  جهة 
ج��ل�����ش��ة ح�����ش��ري��ة خ����الل ف��ع��ال��ي��ات 
امل�شاحب  ل��ل��م��وؤمت��ر  الأول  ال��ي��وم 
ال�شتثمارية  الفر�س  ملناق�شة  ل��ه 
والإم����داد  العمليات  �شفن  لقطاع 
منطقة  يف  التطويرية  وامل�����ش��اري��ع 

بحر قزوين. 
اإميا هاول مديرة الت�شويق  وقالت 
الإقليمية يف �شركة  �شيرتيد  التي 
تهدف  اجلل�شة  اإن  احل���دث  تنظم 
ال�شتثمارية  الفر�س  ل�شتعرا�س 
وال��ق��ط��اع  العمليات  �شفن  ل��ق��ط��اع 
ال����ب����ح����ري ال����ت����ي ي����وف����ره����ا ب��ح��ر 
هذا  يف  العاملة  لل�شركات  ق��زوي��ن 
اأن  اإىل  م�شرية  املنطقة  يف  امل��ج��ال 
ب��ح��ر ق���زوي���ن ي�����ش��ه��د ال��ك��ث��ري من 
ال��ت��ح��دي��ات وال�����ش��ع��وب��ات احل��ال��ي��ة 
ال�شفن  ت�شغيل  ل�شركات  بالن�شبة 
مبا يف ذلك الق�شايا اجليو�شيا�شية 
ج���ان���ب  اإىل  وال�����ب�����ريوق�����راط�����ي�����ة 

38 مليار دولر اأمريكي لتطويرها 
حتى  املقبلة  ال�����ش��ن��وات  م��دى  على 
اإىل  ذلك  يرتفع  اأن  على   2015
التي  اخلم�س  ال�شنوات  خالل   55
تليها. وت�شهد دورة احلدث اطالق 
�شفن  لتكنولوجيا  العاملي  املنتدى 
م��ن  الأول  يف  وذل������ك  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ا�شرتاتيجية  �شراكة  �شمن  اأكتوبر 
جديدة مع �شركة اأرامكو ال�شعودية 
مب�شاركة  النفط  وت�شدير  لإن��ت��اج 
الدوليني  اأب��رزاخل��راء  م��ن  نخبة 
اأوراق  خ���الل���ه  ���ش��ي��ق��دم��ون  ح��ي��ث 
ع��م��ل ف��ن��ي��ة ت���ت���ن���اول ع����دة حم���اور 
ذات �شلة بالقطاع البحري و�شفن 

العمليات. 

ال��ت��ح��دي��ات الأخ�����رى وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
ال�شفن  وت�شاميم  امل��خ��اط��ر  ادارة 
قزوين  بحر  منطقة  اأن  واأ�شافت  
ت���ع���د ب���ال���ف���ر����س ال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
ل�شركات  واع���دة  ك�شوق  الطموحة 
وامل�شاندة  العمليات  �شفن  ت�شغيل 
ح��ي��ث ي���ق���در ح��ج��م الن����ف����اق على 
امل�����ش��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ب��ح��ري��ة 
وم���ا يتطلبه ذل���ك م��ن م��ع��دات يف 
ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة ب��ن��ح��و 55 م��ل��ي��ار 
 2015 عامي  بني  اأمريكي  دولر 
تتمتع  املنطقة  اأن  ك��م��ا  و2020 
مبخزون نفطي خام ي�شل اإىل اأكر 
تتجاوز  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ار   200 م��ن 
من  دولر  تريليونات  اأربعة  قيمته 
جانبه قال روي دونالد�شون رئي�س 
مارين  ت��وب��از  �شركة  يف  العمليات 
اأك���ر م��ن 60  ال��ت��ي ت�شغل ح��ال��ي��ا 
�شفينة ا�شناد يف بحر قزوين والذي 
ت�شغيل  اإن  اجلل�شة  ادارة  �شيتوىل 
ا����ش���ط���ول م����ن ال�����ش��ف��ن احل��دي��ث��ة 
جيدة  وتقنيات  مب��ع��دات  واملجهزة 
ت�����ش��ت��ط��ي��ع م����واك����ب����ة امل���ت���ط���ل���ب���ات 
وال�����ق�����درة ع���ل���ى م���واج���ه���ة ال��ع��م��ل 
ال�شاق يف ظروف بيئية قا�شية من 
النجاح  حتقيق  يف  ي�شهم  اأن  �شاأنه 
تتطلع  ال���ت���ي  امل��ع��ن��ي��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 

لال�شتفادة من الفر�س املتوفرة يف 
منطقة بحر قزوين . واأ�شاف  اأنه 
املتنوعة  بحكم املعطيات الطبيعية 
والقا�شية يف مياه بحر قزوين فاإن 
اأ�شطول من  احلاجة تتطلب توفر 
متو�شطة  وا���ش��ن��اد  ع��م��ل��ي��ات  ���ش��ف��ن 
العمل  لت�شتطيع  احل��ج��م  وك��ب��رية 
و����ش���ط ت���ل���ك ال����ظ����روف مب����ا ف��ي��ه��ا 
العمل يف مياه ي��رتاوح عمقها بني 
يف  كما  مرت  األف  اإىل  مرتا   150
املثال  �شبيل  على  اأذرب��ي��ج��ان  حالة 
. واأ����ش���اف  دون��ال��د���ش��ون اأن���ه على 
املياه  ف��اإن عمق  ذل��ك  النقي�س من 
اأكر  يتجاوز  ل  كا�شاغان  حقل  يف 
وبالتايل هناك حاجة  من مرتين 
ف���ق���ط ل���ت���وف���ر ����ش���ف���ن وق����اط����رات 
خم�ش�شة للعمل يف املياه ال�شحلة 
اأحيانا  احل��اج��ة  ت�شتدعي  ح��ني  يف 
للتعامل  حم��ددة  �شفن  ل�شتخدام 
. وذكرت �شركة   املياه املتجمدة  مع 
يف  امل�����ش��ارك��ني  قائمة  اإن  �شيرتيد  
اجلل�شة املخ�ش�شة ملناق�شة الفر�س 
ب���ح���ر ق���زوي���ن  ال����ش���ت���ث���م���اري���ة يف 
ا�شمائيلوف  زام���غ  م��ن  ك��ال  ت�شم 
قزوين  �شركة  يف  العمليات  رئي�س 
ودان  املحدودة  البحرية  للخدمات 
للقطاع  الإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  ل��وي�����س 

قيمة  درهم  مليون   297
ت�سرفات العقارات يف دبي اأم�س

•• دبي-وام:

بلغت قيمة ت�شرفات العقارات من 
اأرا�س و�شقق وفيالت واجراءات بيع 
ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف 
دبي ام�س نحو 297 مليون درهم 
منها 246 مليون درهم معامالت 
بيع اأرا�س و�شقق وفيالت وعمليات 
ره����ن ب��ق��ي��م��ة ح����وايل 51 م��ل��ي��ون 
دره������م. واأف�������اد ال��ت��ق��ري��ر ال��ي��وم��ي 
ل���ل���ت�������ش���رف���ات ال�������ذي ي�������ش���در ع��ن 
دائ����رة الأرا����ش���ي والأم�����الك بدبي 
 242 ام�����س  ال���دائ���رة �شجلت  ب���اأن 
131 لأرا���س بقيمة  مبايعة منها 
83 مليون درهم و 109 مبايعات 
دره��م  مليون   158 بقيمة  ل�شقق 
�شتة  قيمتهما  لفيلتني  ومبايعتني 
اأهم مبايعات  ماليني درهم. وكان 
الأرا�شي من حيث القيمة مبايعة 
مببلغ 19 مليون درهم يف منطقة 
بقيمة  مبايعة  تلتها  خليفة  ب���رج 
10 ماليني درهم يف منطقة نخلة 
جمريا . وت�شدرت الثنية اخلام�شة 
مناطق دبي من حيث عدد املبايعات 
بت�شجيلها �شت مبايعات بقيمة 23 
م��ل��ي��ون دره�����م ف��م��ن��ط��ق��ة احل��ب��ي��ة 
مبايعات  خم�س  بت�شجيلها  الثالثة 
م��ل��ي��ون دره�����م. كما   17 ق��ي��م��ت��ه��ا 
 29 ت�شجيل  ام�س  الدائرة  �شهدت 

رهنا بقيمة 51 مليون درهم .

البحري  التطوير  عمليات  وت�شم 
م�شاريع  ثالثة  قزوين  منطقة  يف 
مبا  نفط  حقول  لتطوير  رئي�شية 
فيه م�شروع  تنجيز وكارا�شاغاناك  
يف ك��ازاخ�����ش��ت��ان و م�����ش��روع  اأزي���ري 
جونا�شي  حقل  م�شروع  و  ���ش��رياغ  
يف اأذربيجان حيث �شيتم انفاق نحو 

ال��ب��ح��ري يف �شركة اي��ه ج��ي ت��ي يف 
ب���ي م���اري���ن وج�����ون ���ش��ك��وت م��دي��ر 
اإم  دي  ب����ولرك����و�����س  يف  امل���ب���ي���ع���ات 
�شركة   قالت  ال�شياق  ويف  �شي  �شي 
الطاقة  لبحوث  �شي�شتمز  انفيلد 
اإن ح��ج��م الن���ف���اق ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات 
التطوير البحرية ل�شيما يف قطاع 

اأن ينمو  املتوقع  النفط والغاز من 
منطقتى  يف  امل���ائ���ة  يف   33 ن�����ش��ب��ة 
قزوين من  وبحر  الأو�شط  ال�شرق 
ر39   9 ن��ح��و  اإىل  م��ل��ي��ارات   10
ال��ف��رتة  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار 
م��ق��ارن��ة  و2015   2011 ب����ني 
و2010.   2006 ب��ني  ب��ال��ف��رتة 

جهاز اأبوظبي لال�ستثمار يعني مديرًا اإقليميًا 
ملنطقة اآ�سيا يف دائرة الأ�سهم الداخلية

•• اأبوظبي-وام:

عني جهاز اأبوظبي لال�شتثمار  اجلهاز ال�شيد �شوري�س �شادا�شيفان يف من�شب 
الداخلية  الأ�شهم  دائ��رة  يف  اليابان  با�شتثناء  اآ�شيا   ملنطقة  اإقليمي  مدير 
�شادا�شيفان  و�شيكون  اأب��وظ��ب��ي  يف  مقره  م��ن  ف��ورا  مهامه  �شيبا�شر  حيث 
والإ�شراف  املخاطر  واإدارة  ال�شتثمار  اإ�شرتاتيجيات  تطوير  عن  م�شوؤول 
اآ�شيا  منطقة  يف  الداخلية  الأ�شهم  لدائرة  التابعة  اجلهاز  اإ�شتثمارات  على 
با�شتثناء اليابان كما �شيعمل على قيادة فريق عمل موؤلف من كبار مديري 
املحافظ ال�شتثمارية و�شريفع تقاريره اإىل ال�شيد حممد دروي�س اخلوري 
لال�شتثمار  اأبوظبي  جهاز  يف  الداخلية  الأ�شهم  ل��دائ��رة  التنفيذي  املدير 
وين�شم ال�شيد �شادا�شيفان الذي يحمل اأكر من 21 عاما من اخلرة يف 
الأ�شواق املالية اإىل جهاز اأبوظبي لال�شتثمار قادما من ليجال اأند جيرنال 
انف�شتمنت ماجنمنت حيث �شغل من�شب رئي�س ق�شم اأ�شواق الأ�شهم ملنطقة 

اآ�شيا واملحيط الهادئ منذ العام 2011 .

بنك اأبوظبي الوطني ُيعني رئي�سًا لالأعمال امل�سرفية ملنطقة اخلليج 
وقبل  امل�شرفية.  الأع��م��ال  جم��ال  يف  عاماً   15
بنك  يف  عمل  الوطني,  اأبوظبي  لبنك  ان�شمامه 
اأبوظبي التجاري حيث �شغل من�شب رئي�س اإدارة 
عمل  ذل��ك,  وقبل  لالأعمال.  امل�شرفية  اخلدمات 
يف بنك اي �شي اي �شي يف البحرين والهند وبنك  

ات�س دي اف �شي  و اي دي بي اي يف الهند.
ال��ع��ام للقطاع  امل��دي��ر  ال��ع��ت��ي��ب��ة,  وق����ال ع��ب��د اهلل 
امل�شريف لالأفراد والأعمال ملنطقة اخلليج يف بنك 
ب�شجل  راي  نيالجنان  يتمتع  الوطني:   اأبوظبي 
زاخ���ر يف امل��ج��ال امل�����ش��ريف ح��ي��ث جن��ح يف حتقيق 
من  العديد  ابتكار  يف  و�شاهم  قوية  مالية  نتائج 

املنتجات عالوة على و�شع وتنفيذ ا�شرتاتيجيات 
ال�شغرية  للموؤ�ش�شات  امل�شرفية  الأعمال  لتعزيز 
واملتو�شطة. ونحن على ثقة يف قدرته على جعل 
بنك اأبوظبي الوطني اخليار املف�شل للموؤ�ش�شات 
دول��ة  يف  الأع��م��ال  ورج���ال  واملتو�شطة  ال�شغرية 
الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وب��ق��ي��ة دول جمل�س 

التعاون اخلليجي. 
الوطني  اأبوظبي  ببنك  امل�شرفية  الأعمال  تلتزم 
واملتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  بدعم 
اإذ توفر يوفر البنك  وبث روح املبادرة والأعمال, 
واأ���ش��ح��اب  الأع���م���ال  ل����رواد  خ��دم��ات متخ�ش�شة 

•• اأبوظبي-الفجر: 
ع��ني ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي, ال��ب��ن��ك ال���رائ���د يف 
لالأعمال  رئي�شاً  راي  نيالجنان  الإم����ارات,  دول��ة 
امل�����ش��رف��ي��ة )امل��وؤ���ش�����ش��ات ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة( 
من�شبه  ويف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف 
وا�شعة  جمموعة  راي  نيالجنان  يدير  اجل��دي��د, 
للموؤ�ش�شات  امل�شرفية  واخل��دم��ات  املنتجات  م��ن 
الأعمال من خالل  ورج��ال  واملتو�شطة  ال�شغرية 
مراكز الأعمال امل�شرفية وعدد من فروع البنك.

مي��ل��ك ن��ي��الجن��ان راي خ����رة مت��ت��د لأك����ر من 

بنك البحرين والكويت يعلن عن تعيني 
مدير للمكتب التمثيلي بدولة الإمارات

•• املنامة-وام:

اأعلن بنك البحرين والكويت عن تعيني مدير للمكتب التمثيلي التابع للبنك بدولة الإمارات العربية 
املتحدة يف دبي. وقالت وكالة انباء البحرين ان هذا التعيني ياتي متا�شيا مع الهيكل الإداري اجلديد 
الذي مت الإع��الن عنه موؤخرا يف اإطار حر�س البنك على حت�شني الأداء وزي��ادة الكفاءة مبا ي�شمن 
اإح�شان  ال�شيد علي  واإقليميا. وجاء تعيني  الرائد حمليا  ال�شتمرار يف احلفاظ على قوته وموقعه 
مديرا للمكتب التمثيلي يف دبي اعتبارا من 1 �شبتمر 2013م خلفا لل�شيد �شي كي جايدف الذي 
للبنك يف مملكة  الرئي�شي  باملقر  الدولية  امل�شرفية  للخدمات  العام  املدير  �شي�شغل من�شب م�شاعد 

البحرين. 
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 يف الدعوى رقم 2012/762 مدين كلي

اىل املدعى عليهما/ �شركة دامكو اوتو كالف�شينك ذ.م.م و/�شركة نا�شيونال اجننريجن 
�شوليو�شنز, حيث ان املدعى/ عادل نورى جابر ممثال لل�شركة الوطنية لتقنيات اللواح 
دبي-  رقم 2٠١2/7٦2 مدين كلي- حماكم  الدعوى  اقام عليكم  �س.ذ.م.م  ال�شمنتية 
و�شدر حكم املحكمة التمهيدي بندب خبري يدعوكم اخلبري حل�شور جل�شة اخلرة 
النهائية اىل �شيتم عقدها يوم اخلمي�س املوافق 2٠١3/9/5 ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا 
. لاللتقاء مبكتب اخلبري ببناية النايلي- بجوار وزارة البيئة واملياه ومركز ابو هيل- 

�شارع ابو هيل- الدور الول- مكتب رقم ١٠١
ملراعاة �شرورة ايداع كافة مالديكم من م�شتندات وبيانات ومذكرات تريدون تقدميها 

تخ�س هذه الق�شية وللتعقيب على املعاينة املوقعية.
املهند�س/م�شطفى حممد توفيق ابو الفتوح

اخلبري املنتدب يف الق�شية  

اعالن بالن�سر
العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     

 يف الدعوى رقم 2013/288 جتاري كلي  
ب�شفتى انا/ رمي حممد احمد النعيمي خبريا حما�شبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة 
دبي البتدائية املوقرة باجراء اخلرة احل�شابية يف الدعوى رقم )2٠١3/288( جتاري 

كلي- دبي- 
١- فاإننا قد قررنا دعوة ال�شيد: جون جو�شيف كورتني عن نف�شة او من ميثله قانونا 

ب�شفته: املدعى عليه الول بالدعوى املذكورة بالرقم اعاله.
2- املدعى عليه الثاين: جيزاك تريدجن م م ح وميثلها/ جون جو�شيف كورتني

للح�شور اىل مقر مكتبنا بدبي- �شارع الرقة- مقابل بنك ابوظبي التجاري- بناية 
الزرعوين-- الطابق ال�شاد�س- مكتب رقم )٦٠2( ت: 25١772٠-٠4 ف : ٠4-25١772١

�شباحا  ع�شر  احلادية  ال�شاعة  متام  يف   )2٠١3/9/2( املوافق  الثنني  يوم  وذلك   
)١١.٠٠( ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم 

لالجتماع.

دعوة لجتماع خربه ح�سابية
العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     

      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/897 جت جز- م ت-ب- اأظ
املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية

مورينو  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  ع  م  �س  الوطني  القيوين  ام  بنك  مدعي/  
 4٠.735.77 مببلغ  املطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الفلبني  اجلن�شية:  ماكاباجال  ماتالنغ 
ماكاباجال  ماتالنغ  اعالنه/مورينو  املطلوب  القانونية  الفائدة  اىل  بال�شافة  درهم 
اجلن�شية: الفلبني عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثنني املوافق 2٠١3/9/23 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.3٠ �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  مبع�شكر  التجارية 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2٠١3/7/3١
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
انذار عديل بالن�سر
رقم )2013/1946(

 املنذر/علي احمد عو�س
املنذر اليها: النجم ال�شود للتجارة )�س.ذ.م.م(

فقط  دره��م   3١٠٠٠٠ وق���دره  املديونية  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة  اليها  امل��ن��ذر  ينذر  امل��ن��ذر 
املنذر  من  املحررة  ال�شيكات  مبوجب  والثابت  ام��ارات��ي  دره��م  الف  وع�شرة  ثالثمائة 
اليها ل�شالح املنذر امل�شحوبة على بنك نور ال�شالمي ارقام ) 72.73.١٠3( وذلك خالل 
موعد اق�شاه خم�شة ايام من تاريخ هذا العالن وال �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ كافة 
الق�شايا  ور�شوم  امل�شروفات  كافة  حتميلها  مع  اليها  املنذر  القانونية�شد  الج��راءات 

واتعاب املحاما مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكابت العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: ايه اي اآر لدارة املعدات الطرق �س.ذ.م.م 
كانو-  جمموعة  ملك   )١٠5( رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   ٦43٠١٠ ال��رخ�����ش��ة:  رق��م 
الرفاعة - بر دبي ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
الغاء  بانهاب�شدد  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن  التجاري: ١٠٦34٠٦ 
الرتخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�شادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )١5( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/395 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شدهم/١- دار انفي�شتمينت�س اند تريدجن )�س م ح( 2- ارمي�س كومار فينوداري �شوغ 
3- ان�شيجنيا انف�شتمنت ديفيلوبز ليمتد   جمهويل  حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شارة 
فاروق وميثله: حممد ح�شن حممد البحر  نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ١١73/2٠٠9 
عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ 2٠١٠/١/28 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك : ١- بالزامكم ب�شداد 
مبلغ وقدره )89325٠ درهم(  وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل ١5 يوم من 
تاريخ ن�شر هذا العالن. 2- بف�شخ اتفاقية البيع �شند الدعوى املوؤرخه يف 2٠٠٦/١2/25 والق�شاء 
جمددا ببطالن اتفاقية البيع �شند  الدعوى لعدم الت�شجيل وتاأييد احلكم امل�شتاأنف فيما عدا 
ذلك والزمت كل م�شتاأنف مب�شاريف ا�شتئنافه ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

 مذكرة اعالن امللتم�س �سده بالن�سر
                       من امللتم�س/ بالك روز�س فوت �شبا �شنرت جمهول حمل القامة نعلنكم 
لها  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعيني قد  باأن 

جل�شة يوم الحد املوافق 2٠١3/9/١5 ال�شاعة 8:3٠  
من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل , ويف حالة تخلفكم 

عن احل�شور فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

 بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
8/2٠١3/33
9/2٠١3/33

م
١
2

ا�شم امللتم�س �شده
داروين هوي�شاجن
نوكان بوكراتوك

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/167  جتاري كلي
النومان 2- موريلز ودفين�شز جلف  املدعى عليهما/ ١- احمد عبدالعزيز حممد  اىل 
امل��دع��ي / موريلز ودفين�شز جلف ليمتد  ان  ������س.ذ.م.م  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
جلف  ودفين�شز  موريلز  امل��دع��ي/  ان  مبا  جمعة  عي�شى  حممد  عبدالرحمن  وميثله: 
بتاريخ  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  اع��اله وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  ليمتد  
2٠١3/7/2١ احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة : وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب 
اخلبري املحا�شبي- �شاحب الدور باجلدول- مامل يتفق طريف اخل�شومة على ت�شمية 
خبري اآخر ا�شبوعا من تاريخ ا�شدار هذا احلكم- تكون مهمته بعد مطالعة الوراق وما 
ع�شى  ان يقدم له من م�شتندات وذلك لتنفيذ املامورية وقدرت امانة موؤقتة قدرها 
١٠.٠٠٠ درهم الزمت املدعية ايداعها خزينة املحكمة. وحددت لها  املحكمة جل�شة يوم 

ch1.C.15 الحد املوافق 2٠١3/9/٠8 ال�شاعة 9.3٠ �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/195  جتاري جزئي

اىل املدعى عليه/ ١- ويل نون تكنيكال �شريفي�شز )�س.ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ الطريق الذهبي لعمال الكهروميكانيكية �س .ذ.م.م    قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2٠١3/7/23 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة 
ح�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع: بندب اخلبري احل�شابي املخت�س �شاحب الدور باجلدول- 
وتكون مهمته كالتي: الطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى عن يقدمه 
ان  الورقية واللكرتونية  املرا�شالت  الدعوى والطالع على  اخل�شوم.- النتقال ملقرات طريف 
وجدت. - بيان العالقة بني الطرفني- وبيان نوع املعامالت التي تربط الطرفني /وبيان  ما اذا 
كانت  هناك مبالغ قد تر�شدت يف ذمة املدعى عليه- ل�شالح املدعي, وحددت امانة خرة وقدرها 
خم�شة الف درهم كاتعاب اخلبري والزمت املدعي ب�شدادها.  وح��ددت لها  املحكمة جل�شة يوم 

ch1.A.1 الثالثاء املوافق 2٠١3/١٠/29 ال�شاعة 8.3٠ �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2013/318  مدين كلي

حمل  جمهول  ذ.م.م   املوؤجرة  باحلافالت  الركاب  لنقل  الرافع   -١ عليه/  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / احمد دين طاهر �شودرى حممد دين قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2٠١3/8/25 بندب خبري ح�شابي �شاحب 
الدور باجلدول مامل يتفق الطراف على ت�شميته خالل ا�شبوع تكون مهمته مطالعة 
اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم والنتقال اىل مقر ال�شركة 
املدعى عليها والطالع على م�شتندات الطرفني فيما يتعلق مبو�شوع الدعوى وبيان 
ال�شاعة  املوافق 2٠١3/9/3  الثالثاء  املحكمة جل�شة يوم  . وحددت لها   امل�شددة  املبالغ 

ch2.E.21 9.3٠ �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 87 /2013 عقاري كلي                                    

اىل املدعى عليه /١- �شركة بيت ال�شحراء �س م ح   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / جوين غندور غندور    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وال��ر���ش��وم  دره���م   255٠٠٠ مببلغ  وال��ت�����ش��امم  بالتكافل  عليهم  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع ١2% من تاريخ �شداد املدعى للدفعة 
الوىل وحتى ال�شداد التام.    وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2٠١3/9/4 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  ���س   ١١.٠٠ ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29    
  اإعالن �سطب قيد

 تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة بوفي�س لند ليز انرتنا�شيونال ليمتد 
ام��ارة  يف  ال�شركة  ف��رع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  ق��د  اجلن�شية(  )بريطانية 

ابوظبي واملقيدة حتت رقم )١244( يف �شجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
ال�شركات  ���ش��اأن  ل�شنة ١984 يف  رق��م )8(  ال��ق��ان��ون الحت����ادي  لأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذاً 
ال��وزاري رقم )377( ل�شنة 2٠١٠م يف �شان اعتماد  التجارية وتعديالته والقرار 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اإج���راءات  دليل 

احلرة بالدولة.
اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  الع��رتا���س  يف  احل��ق  اأ�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 

الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة القت�شاد- ادارة الت�شجيل التجاري- �س.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
اعالن احلكم يف الدعوى

 رقم 2011/522 مدين  جزئي   
اىل املحكوم عليهم/ ١- ري�شة �شامل زوجة حممد عبدالرحمن 2- بدرية 
�شامل احمد �شامل  العنوان: بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق ١5/8/2٠١١ 
قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح 
املدعى  ب��ال��زام  املحكمة:  حكمت  بالتايل:  بطي,  بن  نا�شر  بن  /خمي�س 
جابرا  تعوي�شا  دره���م  الف  خم�شة  مبلغ  منهما  ك��ل  ت���وؤدي  ان  عليهما 
للمدعي والزمتهما امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. .�شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ املوافق ١9/2٠١١/١2  
القا�سي/ اأمين عبدالرحمن 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية              

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
 يف الدعوى رقم 2013/305 نزاع جتاري        

اىل املتنازع �شدها: �شركة �شبن�شر انترييورز - ذ.م.م
قبل  من  �شدكم  واملتنازع  جتاري  نزاع   2٠١3/3٠5 الدعوى  على  بناء 
املتنازع ريا�س جميل باغا نبلغكم بوجوب ح�شور اجتماع اخلرة بتاريخ 
ال�شاعة الثانية والن�شف من بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق 2٠١3/9/3 
يف مكتب والكائن يف منطقة الكرامة, تقاطع �شارعى ال�شيخ خليفة بن 
زايد وال�شيخ را�شد, جممع بنايات �شناء- امليزان- مكتب رقم ١- ويف حال 

تخلفكم فان اعمال اخلرة �شت�شتمر مبثابة احل�شوري.
اخلبري املهند�س /�شعادة فرح ابوجرجي

تبليغ موعد جل�سة خربة

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: جرين اند مور انرتنا�شيونال  )�س.ذ.م.م(.
ذات  القانوين:  ال�شكل   - يا�س  بني   - رقم 4٠5 ملك عقارات و�شل  العنوان: مكتب 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: ٦١3598  رقم القيد بال�شجل التجاري: ١٠3١83١ 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله, وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
 2٠١3/5/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2٠١3/5/22 بتاريخ 
كيه  ان  �شي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
قايد لتدقيق احل�شابات    العنوان: مكتب 3٠4 ملك ال بخيت للعقارات- ديرة- 
كافة  معه  م�شطحباً    ٠4-2٦5925٠ ف��اك�����س:   ٠4-2٦5955٠ ه��ات��ف    - اخلبي�شي 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: جراند �شتار للمقاولت  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 2١2 ملك �شعيد بن ثاين- ديرة- نايف - ال�شكل القانوين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 52٠4١5  رقم القيد بال�شجل التجاري: 793٦2 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله, وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
 2٠١3/٠8/٠4 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2٠١3/٠8/٠4 بتاريخ 
اجلريودي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
)روك��ي  ال�شعايل  ع��ب��داهلل  ملك   2٠4 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:  واملحا�شبة  للتدقيق 
للعقارات ( ديرة- هور العنز  هاتف 238972١-٠4 فاك�س: 2389722-٠4  م�شطحباً 
معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا 

الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: بو�شكو يو بي يف �شي لل�شناعة )�س.ذ.م.م(.
العنوان: م�شتودع رقم 2١5 ملك دائرة العقارات- ام الرمول   ال�شكل القانوين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 5549١3  رقم القيد بال�شجل التجاري: ٦٦٦25 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله, وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
 2٠١3/٠8/١3 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2٠١3/٠8/١3 بتاريخ 
�شفيان الغا  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من 
و�شركاه حما�شبون قانونيون   العنوان: مكتب 4 ملك رحمه عبداهلل ال�شام�شي- 
ديرة- بور�شعيد-  هاتف 2955248-٠4 فاك�س: 295٠٠8١-٠4  م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: الي�شار للتجارة العامة   )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم ٦٠8 ملك �شعيد �شهيل �شعيد- بر دبي- املركز التجاري  ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    ٦2٦٦89 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: ١٠4٦١48 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله, وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2٠١3/٠7/٠7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2٠١3/8/٠7
 3٠4 رق��م  مكتب  العنوان:  احل�شابات   وتدقيق  لال�شت�شارات  و�شركاه  ي�شري 
ملك  ورثة احمد حممد بو رحيمه - ديرة- املرقبات م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�شم امل�شفي/�شي ان كيه قايد لتدقيق احل�شابات    العنوان: مكتب 3٠4 
ملك ال بخيت للعقارات- ديرة- اخلبي�شي - هاتف  2٦5955٠-٠4 فاك�س: 
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   ٠4-2٦5925٠
انرتنا�شيونال  مور  اند  جرين  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2٠١3/5/22 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2٠١3/5/22  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله,  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة
 العنوان: مكتب رقم 2٠4 ملك عبداهلل ال�شعايل )روكي للعقارات ( ديرة- هور العنز  
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب     ٠4-2389722 فاك�س:   ٠4-238972١ هاتف 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  جراند 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ــس.ذ.م.م(  للمقاولت  )� �شتار 
2٠١3/8/٠4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2٠١3/8/4  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله, م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
مكتب  العنوان:  قانونيون    حما�شبون  و�شركاه  الغا  امل�شفي/�شفيان  ا�شم 
فاك�س:   ٠4-2955248 هاتف  بور�شعيد-   دي��رة-  ال�شام�شي-  عبداهلل  رحمه  ملك   4
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   ٠4-295٠٠8١
: بو�شكو يو بي يف �شي لل�شناعة   مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2٠١3/8/١3 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2٠١3/8/١3  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله,  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/ي�شري و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات
املرقبات  دي���رة-   - ب��و رحيمه  رق��م 3٠4 ملك  ورث��ة احمد حممد  ال��ع��ن��وان: مكتب 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
وذل��ك  )�ـــس.ذ.م.م(  العامة    للتجارة  الي�شار  لت�شفية    اأع���اله  امل��ذك��ور 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2٠١3/٠7/٠7 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2٠١3/8/٠7 بتاريخ  دبي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله, 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 342 /2013 جتاري جزئي                                    
اخل��اط��ري جمهول  ال�شوله  ه��الل  را���ش��د  را���ش��د حمد   -١/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
م�شاهمة  �شركة  ال�شالمي-  ابوظبي  م�شرف   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
ع��ام��ة ومي��ث��ل��ه: حم��م��وج ح��ج��اج ع���زب اب���وج���ري���دة  ق��د اق����ام ع��ل��ي��ك ال��دع��وى 
دره��م(   745٦8.4٠( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.  وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم ال��ث��الث��اء 
املوافق 2٠١3/9/١7 ال�شاعة 8.3٠ �س بالقاعة ch2.D.19 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 التجارية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2621 /2013 عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه/١- �شيام للتجارة �س .ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / حممد نور اكر �شاه �شودوري دبري احمد �شودوري    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )١8١2٠ 
درهم(   والر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى )2٠١3/١4٠497(.  وحددت 
مبكتب  ���س   8.3٠ ال�شاعة   2٠١3/9/١5 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شة  لها 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  ما لديك من مذكرات 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اآمنة اآل علي: املجل�س ل يدخر جهدًا 
يف تقدمي ف�سلى اخلدمات للمنت�سبات

تراجع موؤ�سر بور�سة نا�سداك دبي بن�سبة 1.7 % يف ختام تداولت اأم�س

•• راأ�ص اخليمة-وام:

اخليمة  راأ���س  �شرياميك  �شركة  ف��ازت 
الواعدة يف  التجارية  العالمة  بجائزة 
اآ�شيا لعام 2013 كما ح�شل عبد اهلل 
م�شعد الرئي�س التنفيذي لل�شركة على 
القمة  وذل��ك يف  الواعد  القائد  جائزة 
الآ�شيوية للعالمات التجارية والقيادة 
دبي 2013 التي اأقيمت ام�س الول يف 
مدينة جمريا بدبي واأقيم هذا احلدث 
العديد من  درا���ش��ة  اأج��ل  من  كمبادرة 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ن��اج��ح��ة التي 
تعمل من اآ�شيا وت�شهم يف منو اقت�شاد 
ال����ق����ارة ب�����ش��ك��ل ع�����ام مب�������ش���ارك���ة ن��ح��و 
 50 يف  تعمل  جتارية  عالمة   200
امل�شاركات من  جمال ..يف حني جاءت 
والفلبني  وماليزيا  و�شنغافورة  الهند 
و�شريالنكا  وال�شني  واليابان  وتايوان 
وبنغالد�س والإمارات . ومت خالل دورة 
ال�شوء  ت�شليط  القمة  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا 
ع��ل��ى ال���ق���درات ال��ق��ي��ادي��ة ال��ت��ي تتمتع 

اأك��ر  يف  اخليمة  راأ����س  �شرياميك  بها 
م��ن ج��ان��ب واح���د ح��ي��ث ك���ان اجل��ان��ب 
اأن�شطة العمل  الأول قدرتها على دفع 
حظيت  ال��وق��ت  نف�س  ويف  الأم����ام  اإىل 
جلهودها  تقديرا  بالعرتاف  ال�شركة 
ال��ك��ب��رية يف جم���ال ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة .. 
ومتثل اجلانب الثاين يف تلقي ال�شركة 
دعوة للم�شاركة يف جل�شة نقا�س حول 

ب�شفتها  الآ���ش��ي��وي��ة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
اأح���د ق���ادة ال����راأي ال��ك��ب��ار وواح����دة من 
م�����ش��ادر امل��ع��رف��ة امل��وث��وق ب��ه��ا. واع��رب 
انتهاء احلدث  بعد  له  كلمة  م�شعد يف 
ع��ن اع���ت���زازه ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى ج��ائ��زة 
 2013 للعام  اآ�شيا  يف  الواعد  القائد 
يف  الف�شل  مرجعا  القمة  ه��ذه  خ��الل 
�شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ل�شمو  ذل��ك 

ب���ال���ت���و����ش���ع وال���ن���م���و ل���ه���ذه ال��ع��الم��ة 
التجارية على اخلريطة العاملية. وقال 
الت�شويق  ع��ام  مدير  حممود  اهلل  عبد 
والت�����ش��ال امل��وؤ���ش�����ش��ي يف ال�����ش��رك��ة  ان 
ع����الم����ة ����ش���ريام���ي���ك راأ���������س اخل��ي��م��ة 
ال���ت���ج���اري���ة ب���ات���ت ال���ي���وم ق����وة ت��وؤخ��ذ 
ب��احل�����ش��ب��ان يف ���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ريام��ي��ك 

العاملية .

ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د راأ����س 
توجيه  لل�شركة من  يوفره  ملا  اخليمة 
مبكانة  ل��الرت��ق��اء  ودع���م  ا�شرتاتيجي 
����ش���ريام���ي���ك راأ��������س اخل���ي���م���ة ل��ت�����ش��ب��ح 
ع��الم��ة جت���اري���ة ع��امل��ي��ة ق��وي��ة وي��اأت��ي 
بجائزة  اخليمة  راأ����س  �شرياميك  ف��وز 
اآ�شيا  ال��واع��دة يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة 
اعرتافا اآخر من جانب هذه ال�شناعة 

•• دبي-الفجر: 

ا����ش���ت���ق���رت روؤي��������ة ال����ف����ري����ق ال����ذي 
معر�شني  اأه���م  تنظيم  خ��ل��ف  ي��ق��ف 
ل���ل���ف���ن, والأث���������اث والأغ������را�������س يف 
و»اأي��ام  دبي«  »اآرت  الأو�شط:  ال�شرق 
ال��ت�����ش��م��ي��م دب��������ي«, ع���ن���د اإط������الق 
يف  الأول  العاملي  التجاري  معر�شه 
الت�شميم حتت م�شمى داون  جمال 
ت���اون دي��زاي��ن ُي��ق��ام امل��ع��ر���س داخ��ل 
مكان خم�ش�س يف »ذا فينيو, و�شط 
»بوليفارد  يف  ال��واق��ع  دب���ي«,  مدينة 
حممد ب��ن را���ش��د« عند ق��اع��دة برج 
ال��ع��امل, وال��ذي  خليفة الأط����ول يف 
اأو  دب��ي«  مدينة  »و�شط  فيه  يج�شد 
با�شم »مركز  اأي�����ش��اً  ي��ع��رف  ب��ات  م��ا 
احلا�شر«, غاية »اإعمار« يف الو�شول 
لنمط حياة مزدهر. �شُيقام املعر�س 
يف ن�شخته الأوىل هذا العام بني 29 
» داون  اأكتوبر و1 نوفمر. �شيقوم 
الأوىل يف  ول��ل��م��رة  دي���زاي���ن«  ت����اون 
با�شتقدام  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
العالمات  اأ�شهر  م��ن  خم��ت��ارة  باقة 
التجارية يف جمال الت�شميم عاملياً, 
منتجاتها  ب���ج���ودة  ل��ه��ا  وامل�����ش��ه��ود 
العالية  احل��رف��ي��ة  ع��ل��ى  وت��رك��ي��زه��ا 
املعر�س جلذب  مم  يف �شناعتها. �شُ
ال�����ش��ن��اع��ي��ني ال���ع���ام���ل���ني يف ح��ق��ل 
الت�شميم يف ال�شرق الأو�شط و�شمال 
اأفريقيا, مبا يف ذلك من معماريني, 
وم�����ش��م��م��ني داخ��ل��ي��ني, وم��ط��وري��ن 

عقاريني, ومو�شفني حمرتفني.

يف م��ن��ط��ق��ة »اخل���ل���ي���ج ال���ت���ج���اري« 
بالإمارة. وخالل حديثها عن »داون 
تاون ديزاين«, اأكدت مديرة املعر�س 
»اإط����الق  اأن  ك��ري�����ش��ت��ي��ن��ا روم��ي��ل��ل��ي 
امل���ع���ر����س ج�����اء ك��ن��ت��ي��ج��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة 
للتطورات واملبادرات الهادفة بجّلها 
مل�شهدي  ال�����ش��ري��ع  ال��ن��م��و  دع���م  اإىل 
اإ���ش��اف��ًة  دب���ي,  يف  والت�شميم  ال��ف��ن 
العقارات  امل�شتمر يف قطاعي  للنمو 
امل���ع���ر����س اإىل  ي����ه����دف  والإع������م������ار 
رائدة,  كمن�شة  نف�شه  عن  التعريف 
ت���ع���ر����س م����ن خ���الل���ه���ا ال���ع���الم���ات 
التجارية العاملية منتجاتها يف �شوق 
راد«, وت�شيف روميللي:  يتنامى باطِّ
امل��خ�����ش�����ش��ة  ال���ف���ع���ال���ي���ة  ه�����ذه  »اإن 
دوراً  �شتلعب  لل�شناعيني  مبعظمها 
اأ�شا�شياً يف اإر�شاء �شمعة دبي كوجهة 
ع���امل���ي���ة ل��ل��ت�����ش��م��ي��م, مب����ا ي��ن��اف�����س 
ال��رزن��ام��ة  ال��وق��ت نف�شه  وي��ك��ّم��ل يف 

ت��اون دي��زاي��ن« لي�شبح  اأُع���دَّ » داون 
من اأكر فعاليات الت�شميم ريادية 
يف املنطقة, وذلك من خالل تقدميه 
جل��م��ه��ور ي���ت���وق ل��ف��ه��م ال��ت�����ش��م��ي��م 
الإن����ارة,  الأث����اث,  ع��امل  ال�شفوَة يف 
التقنيات؛  الأق��م�����ش��ة,  الأر����ش���ي���ات, 
ل��ت��اأك��ي��ده ع��ل��ى مفاهيم  ب��الإ���ش��اف��ة 
اجل����������ودة, والب�����ت�����ك�����ار, وال���ب���ح���ث, 
قيم  على  ال�شوء  لت�شليط  و�شعيه 
على  واخل��ال��دة  املعا�شرة  الت�شميم 
ح���د ����ش���واء مت ق��ب��ول ع���دد حم���دود 
ب�شفة  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الم���ات  م���ن 
جمموعاتهم  �شيقدمون  عار�شني, 
يف امل��ع��ر���س ل��ه��ذا ال���ع���ام؛ ح��ي��ث مت 
امل������زج ب����ني ال����ع����الم����ات ال���ت���ج���اري���ة 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة مب���ا حت��م��ل��ه م���ن فل�شفة 
ج���ودة عمليات  وت��رك��ي��ز على  ق��وي��ة 
ال��ت�����ش��ن��ي��ع, م����ع اأك������ر ال�����ش��رك��ات 
ال���ع���امل���ي���ة ����ش���ه���رة يف ه�����ذا امل���ج���ال. 

ديزاين«  ت��اون  »داون  اإن  باخت�شار, 
لتلك  املثالية اجلديدة  الوجهة  هو 
جنباً  تقف  كي  التجارية  العالمات 
بناء م�شتقبل  اإىل جنب, وت�شهم يف 
ياأتي  املنطقة.  الت�شميم يف  �شناعة 
الإع���الن ع��ن »داون ت���اون دي��زاي��ن« 
�شاحب  لإ�شدار  قليلة  اأ�شابيع  بعد 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  الدولة,  رئي�س  نائب  مكتوم, 
ال����وزراء, حاكم دب��ي )رع��اه  جمل�س 
جمل�س  ب����اإح����داث  م��ر���ش��وم��اً  اهلل( 
كخطوة  والأزي������اء  للت�شميم  دب���ي 
التي  امل���ب���ادرات  م��ن  �شل�شلة  �شمن 
الت�شميم  م��واه��ب  دع��م  اإىل  تهدف 
امل���ح���ل���ي���ة, وت�����ش��ج��ي��ع ال�����ش��ن��اع��ات 
الإب���داع���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة. ه���ذا وم��ن 
مقراً  الإم����ارت  ت�شبح  اأن  امل��رت��ق��ب 
والأزي��اء  للت�شميم  خم�ش�س  ملركز 
ال��واق��ع  للت�شميم«  دب���ي  »ح���ي  ه���و 

ال���دول���ي���ة ل��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت�����ش��م��ي��م يف 
م����دن ع��امل��ي��ة ك��ل��ن��دن, ون���ي���وي���ورك, 
وميالن, وباري�س, وبازل, وكولونيا, 
وميامي.« تت�شمن قائمة العار�شني 
ث���ّب���ت���وا م�����ش��ارك��ت��ه��م بع�س  ال���ذي���ن 
اإي��ط��ال��ي��ا  يف  الأث�����اث  م�شنعي  اأه����م 
اأمثال »بولرتونا فراو«, و»كا�شينا«, 
و»ك��اب��ي��ل��ي��ن��ي«؛ وُم�����ش��ّن��ع ال��ك��را���ش��ي 
و»جايا  »اإِم��ك��و«  ال�شهري  الأم��ري��ك��ي 
من  املعا�شر  للت�شميم  جينو«  اآن��د 
ميالن  »متحف  �شيقدم  كما  تركيا. 
امل��وؤق��ت للت�شميم اجل��دي��د« -ال��ذي 
يعتر حجر الزاوية يف اأهم معار�س 
م���ي���الن ل����الأث����اث: »����ش���ال���وين دي��ل 
�شت�شرف  خا�شاً  معر�شاً  موبيلي«- 
ع���ل���ى ت��ق��ي��ي��م��ه ك�����ل م�����ن ج��ي��زي��ال 
بوريويل املديرة الفنية والتنفيذية 
ل�مجموعة »�شوبر�شتوديو«, وجوليو 
طيف  لتواجد  بالإ�شافة  كابيليني. 
وا����ش���ع م���ن امل�����ش�����ش��م��ني ال��ع��امل��ي��ني, 
���ش��ت��ح��ظ��ى ب��ع�����س اأق�������وى ���ش��رك��ات 
ال��ت�����ش��م��ي��م ح�������ش���وراً يف امل��ن��ط��ق��ة 
بفر�شة عر�س منتجاتها اإىل جانب 
اأق���ران���ه���ا ال���دول���ي���ني. ف�����ش��ت��ق��دم يف 
اخلزنة  »م�شنع  �شركة  الإط��ار  هذا 
للجلود« وهي �شركة �شديقة للبيئة 
اأب�����و ظ��ب��ي عملها  م��ق��ره��ا يف  ي��ق��ع 
املكلَّف اجلديد املتمثل يف جمموعة 
ج��ل��د اجل��م��ل,  م��ن  اأث����اث م�شنوعة 
والتي �شكّلت حمط اهتمام جمهرة 
من امل�شممني العامليني املتحم�شني 

لكت�شاف مواد جديدة.

ومنها معر�س بدايات ومعر�س اليوم 
الوطني ومعر�س اليوم الواحد وعدد 
م���ن امل��ع��ار���س ب���ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة 
ب����ه����دف ت����روي����ج م���ن���ت���ج���ات الأ�����ش����ر, 
وق���د ���ش��ه��د ال��ع��ام احل����ايل م��ا ي��ق��ارب 
ال��ع��ام  �شهد  بينما  م��ع��ر���ش��ا   25 م��ن 
 2011 والعام  معر�شا   23 ال�شابق 
واأ���ش��اف��ت  معر�شا.   20 خ��الل��ه  نفذ 
بالأ�شر  ل��الإرت��ق��اء  ي�شعى  املجل�س  اأن 
خالل  من  الأع��م��ال  و�شيدات  املنتجة 

لل�شيدات  التدريبية  ال��دورات  تنظيم 
من الأ�شر املنتجة من خالل برنامج 
��ن��ع ب��ي��دي وك���ذل���ك ت��ن��ف��ي��ذ دورات  ���شُ
ت�شويقية بجانب العديد من الدورات 
املنتجات  بع�س  بت�شنيع  املتخ�ش�شة 
تنفيذ  مت  ب���اأن���ه  م��ن��وه��ة   , امل��ت��ن��وع��ة 
من  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  ح��ت��ى  دورة   12
11 دورة  العام احلايل , بينما نفذت 
تدريبية بالعام 2012 , وخالل العام 
تدريبية.  دورات   10 نفذت   2011

نا�شداك  وتعد  العامل.  اأنحاء  وخمتلف  العربي  اخلليج 
دبي التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقرا لها بور�شة 
اأوروبا  للمنطقة بني غرب  مالية عاملية تقدم خدماتها 
اأم  املنطقة  من  �شواء  امل�شدرين  وت�شتقبل  اآ�شيا  و�شرق 
ال�شتفادة  اإىل  يتطلعون  الذين  العامل  اأنحاء  �شتى  من 
امل�����ش��ت��وي��ني الإقليمي  م��ن ال��ف��ر���س ال���ش��ت��ث��م��اري��ة ع��ل��ى 
وامل�شتقات  الأ���ش��ه��م  حاليا  البور�شة  وت���درج  وال����دويل. 
املهيكلة  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��ب��ور���ش��ات  امل��ت��داول��ة يف  وال�����ش��ل��ع 
التقليدية.  وال�شندات  الإ�شالمية  ال�شندات  وال�شكوك 
التداول  بتعهيد عمليات  نا�شداك دبي قد قامت  وكانت 
�شوق  اإىل  املالية  الأوراق  وح��ف��ظ  واملقا�شة  والت�شوية 
اإط��ار  2010 يف  11 يوليو من ع��ام  دب��ي امل��ايل بتاريخ 
اإ�شرتاتيجيتها الهادفة اإىل تعزيز تداول الأ�شهم املدرجة 
لديها من قبل امل�شتثمرين الأفراد وجمعهم يف جمموعة 
تعهيد  ويعد  ال�شتثمارية.  املوؤ�ش�شات  �شيولة  مع  واحدة 
دبي  نا�شداك  بور�شة  يف  املدرجة  املالية  الأوراق  ت��داول 
اإىل من�شة �شوق دبي املايل اأحد املحطات الرئي�شة على 

طريق اإجناز التكامل بني البور�شتني .

•• عجمان ـ الفجر :

امل�شجلة مبجل�س  الأ���ش��ر  ع��دد  ارت��ف��ع 
���ش��ي��دات اأع��م��ال ع��ج��م��ان ح��ت��ى ال��رب��ع 
الثالث من العام احلايل ليبلغ 420 
من   2012 ال��ع��ام  ب��ل��غ  بينما  اأ����ش���رة 
وخ��الل  اأ���ش��رة   384 امل�شجلة  الأ���ش��ر 
اأ����ش���رة,   250 ب��ل��غ��ت   2011 ال���ع���ام 
وتنوعت اأن�شطة الأ�شر املنتجة مابني 
اأ����ش���غ���ال ي����دوي����ة وع����ط����ور وم��الب�����س 
وهدايا وغريها من املنتجات, واأكدت 
مدير  علي  اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة 
جم��ل�����س ���ش��ي��دات اأع���م���ال ع��ج��م��ان اأن 
املجل�س ل يتوانى عن تقدمي ف�شلى 
واإ���ش��ت��ح��داث  للمنت�شبات  اخل���دم���ات 
خ����دم����ات ت��ت��م��ا���ش��ى م����ع ت��ط��ل��ع��ات��ه��ن 
وال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز م�����ش��اري��ع 
تعد  كونها  املنتجة  الأ���ش��ر  ومنتجات 
ج����زءاً ه��ام��اً ورئ��ي�����ش��ي��اً يف الإق��ت�����ش��اد 
اآل  اآمنة  الدكتورة  واأ�شافت  الوطني. 
لإقامة  دائما  ي�شعى  املجل�س  اأن  علي, 
املعار�س الداخلية بالدولة وبالمارة 

•• دبي-وام:

ت���راج���ع م��وؤ���ش��ر ف��وت�����ش��ي ن��ا���ش��داك دب���ي الإم�������ارات 20 
لبور�شة نا�شداك دبي بن�شبة 1.7 يف املائة فاقدا 47.8 
ت��داولت  ختام  يف  نقطة   2749.1 على  ليغلق  نقطة 
ام�س حيث بلغت كمية الأ�شهم املتداولة نحو 275 األف 
اأمريكي. وكانت  األف دولر   239 �شهم بقيمة مليون و 
�شركات م�شجلة يف  ت�شع  � من بني  املحدودة  ديبا  �شركة 
البور�شة � الأكر ن�شاطا من حيث كمية الأ�شهم املتداولة 
األ��ف دولر حمافظا   82 األ��ف �شهم بقيمة   200 بنحو 
على �شعر اإغالقه ال�شابق عند 0.41 دولر تلتها �شركة 
بقيمة  �شهم  األ��ف   75 نحو  بتداول  العاملية  دب��ي  موانئ 
الآخ����ر على  ه��و  األ����ف دولر حم��اف��ظ��ا   157 و  م��ل��ي��ون 
�شعر اإغالقه ال�شابق عند 15.5 دولر. ويتعقب موؤ�شر 
فوت�شي نا�شداك دبي الإمارات 20 اأداء 20 �شهما لأكر 
اأب��و ظبي  ال�شركات امل��درج��ة يف �شوق دب��ي امل��ايل و �شوق 
لالأوراق املالية و نا�شداك دبي ومت ت�شميمه ليكون اآلية 
للتحوط وال�شتثمار بالن�شبة للم�شتثمرين من منطقة 

داون تاون ديزاين: منتدى عاملي جديد للت�شميم يتخذ من دبي نقطة لنطالقه

منظمو اآرت دبي واأيام الت�سميم دبي يطلقون 
معر�سًا جتاريًا جديدًا للت�سميم على مدار اأربعة اأيام 

•• دبي-وام: 

والكيماويات  للبرتوكيماويات  اخلليجي  الحت��اد  يعقد 
جيبكا م��وؤمت��ره ال�����ش��ن��وي ال��راب��ع ل��الأ���ش��م��دة يف دب���ي يف 
22 �شبتمر املقبل للتباحث يف اأبرز التوجهات الدولية 
التي ي�شهدها قطاع البرتوكيماويات العاملي وتداعياتها 
يف  الأ���ش��م��دة  قطاع  م�شتقبل  على  �شتوؤثر  التي  الفعلية 
دول جمل�س التعاون اخلليجي بالرغم من توقعات منو 
ال�شرق  منطقة  يف  الأ���ش��م��دة  لقطاع  الإنتاجية  الطاقة 
 2016 ع��ام  بحلول  ط��ن  مليون   50.4 اإىل  الأو���ش��ط 
اأك��ر من  اأي���ام  ال��ذي ميتد ثالثة  امل��وؤمت��ر  . وي�شتقطب 
اأح��دث  على  لالطالع  القطاع  خ��راء  كبار  من   300
الروؤى والتوجهات الكفيلة بتحقيق ا�شتدامة منو قطاع 
و�شتكون   . اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  الأ���ش��م��دة 
الوليات  يف  ال�شخري  الغاز  قطاع  يف  الكبرية  النه�شة 
املتحدة وتاأثريها على القطاع يف ال�شرق الأو�شط املحور 
الغاز  ث��ورة  ع��ن��وان  حت��ت  خا�شة  نقا�س  جلل�شة  الرئي�س 
ال�شخري يف اأمريكا ال�شمالية . واأفاد بيان �شحايف �شدر 
لقطاع  الإن��ت��اج��ي��ة  الطاقة  اأن  ام�����س  دب��ي  ع��ن جيبكا يف 
الأ�شمدة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بلغت 31.4 
مليون طن يف العام املا�شي م�شجال زيادة ن�شبتها 10 يف 
املائة مقارنة بعام 2011 يف حني مل يتجاوز منو قطاع 

جيبكا يعقد موؤمتره ال�سنوي الرابع لالأ�سمدة يف دبي ال�سهر املقبل 
املائة  2.2 يف  العاملي خالل هذه الفرتة ن�شبة  الأ�شمدة 
النفط  اإم����دادات  جهوزية  بفعل  القطاع  من��و  تعزز  وق��د 
البنى  والغاز املحلية وتو�شع نطاق ال�شتثمار يف تطوير 
التحتية الع�شرية. وقال البيان انه  يتم حاليا ت�شدير 
الأ�شمدة  من  التعاون  جمل�س  دول  اإن��ت��اج  ن�شف  ح��وايل 
اإىل اخلارج اإذ تلعب عائداتها املالية دورا اإيجابيا يف دعم 
اقت�شاد كل منها اإل اأن الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات 
والكيماويات نبه اإىل اأن هذه القنوات التجارية قد تتاأثر 
�شلبا يف امل�شتقبل القريب نظرا لتوفر املواد الأولية باأ�شعار 
منا�شبة يف اأيدي املناف�شني بفعل ثورة الغاز ال�شخري يف 
اأمريكا ال�شمالية. ولفت الدكتور عبد الوهاب ال�شعدون 
اأمني عام جيبكا يف ت�شريح �شحايف له اإىل اأنه ل ميكن 
على  توؤثر  التي  التوجهات  اأو  التغريات  من  اأي  جتاهل 
اأداء اقت�شاد منطقة ال�شرق الأو�شط �شواء على امل�شتوى 
الإقليمي اأم العاملي نظرا لرتباطه الوثيق بقطاع النفط 
للطاقة  الدولية  الوكالة  اأعدته  بحث  اإىل  واأ�شار  والغاز 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  يفيد  املا�شي  ال��ع��ام  يف 
ت�شتورد يف الفرتة احلالية نحو 20 يف املائة من جممل 
اأن التطورات التقنية  احتياجاتها يف قطاع الطاقة غري 
قد  ال�شخريني  والنفط  ال��غ��از  ا�شتخراج  يف  املت�شارعة 
اأكر منتج للنفط يف العامل خالل  اأن ت�شبح  اإىل  ت��وؤدي 

العقدين املقبلني.

•• راأ�ص اخليمة –الفجر: 

اأ�شدرت دائرة التنمية القت�شادية 
رخ�����ش��ة   691 اخل��ي��م��ة  راأ�������س  يف 
ج���دي���دة ت��غ��ط��ي ج��م��ي��ع الأن�����ش��ط��ة 
امل��ه��ن��ي��ة ال���ت���ج���اري���ة وال�����ش��ن��اع��ي��ة 
ال��ع��ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  خ���الل 
اجلاري 2013 وقال اأحمد عبيد 
ال��ط��ن��ي��ج��ي امل���دي���ر ال���ع���ام ل���دائ���رة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ش���ادي���ة يف راأ������س 
الرخ�س  ع���دد  ت��زاي��د  اأن  اخل��ي��م��ة 
التجارية دليل على جناح اجلهود 
ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا اق���ت�������ش���ادي���ة راأ������س 
اخليمة من اأجل تقدمي اخلدمات 
وت���وف���ري بيئة  ب�������ش���ورة ع�����ش��ري��ة 
امل�شتثمرين  جلميع  جاذبة  مثالية 
وو���ش��ع اخل��ط��ط والأن��ظ��م��ة التي 
حتكم �شوق العمل وت�شمن اأف�شل 
الرئي�شية  القطاعات  املمار�شات يف 
ل ���ش��ي��م��ا ال��ت��ج��اري��ة وال�����ش��ن��اع��ي��ة 
ف��ان  الطنيجي  وب��ح�����ش��ب    . منها 
رخ�شة   331 اأ����ش���درت  ال���دائ���رة 
من  الأول  ال���رب���ع  خ���الل  ج���دي���دة 
العام اجلاري تراوحت بني جتارية 
 , , رخ�س الغد  , مهنية  , �شناعية 

ال��رخ�����س اجل��دي��دة  يف ح��ني زادت 
 360 اىل  لت�شل  الثاين  الربع  يف 
رخ�شة جديدة يف نف�س القطاعات 
اأم���ا ال��رخ�����س ال��ت��ج��اري��ة ف��ق��د بلغ 
عددها 242 رخ�شة جديدة خالل 
 174 اأ�شدرت  بينما  الأول  الربع 
رخ�������ش���ة ج����دي����دة ج����دي����دة خ���الل 

ال��ع��دي��د من  ال��ث��اين ت�شمل  ال��رب��ع 
املالب�س  مثل  التجارية  الأن�شطة 
الأح���ذي���ة   , ال���ع���ط���ور   , اجل����اه����زة 
وال��ب��ق��الت وغ��ريه��ا وارت��ف��ع ع��دد 
الرخ�س املهنية اىل 147 رخ�شة 
يف الربع الثاين مقابل 53 رخ�شة 
وت�شمل  الأول  ال���رب���ع  يف  م��ه��ن��ي��ة 

خدمات املطاعم و خياطة املالب�س 
وامل�شابغ وغريها.

اجلديدة  ال�شناعية  الرخ�س  اأم��ا 
ف��ق��د ب��ل��غ ع���دده���ا 35 رخ�����ش��ة يف 
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل���اري 
مقارنة بعدد 26 رخ�شة �شناعية 
خالل الربع الأول وتت�شمن عددا 

م���ن الأن�����ش��ط��ة م��ث��ل الأمل���ون���ي���وم , 
الطاقة  واإن��ت��اج  توليد   , الك�شارات 
لرخ�س  وبالن�شبة   . الكهربائية 
الأول  ال���رب���ع  يف   10 ب��ل��غ��ت  ال��غ��د 
مماثلة  ج��دي��دة  رخ�����س   4 مقابل 
يف الربع الثاين ويف تعليق له على 
املحمود  حممد  حممد  اأك���د  ذل��ك 
يف  التجارية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير 
ال�شجل  ب��رن��ام��ج  تطبيق  ال��دائ��رة 
ال��ت��ج��اري امل��وح��د ان��ع��ك�����س اي��ج��اب��ا 
ع���ل���ى ج���م���ي���ع الإج��������������راءات ال��ت��ي 
الرخ�س  لإ�شدار  الدائرة  تطبقها 
التجارية حيث ال�شفافية واخت�شار 

وقت امل�شتثمر املحلي والأجنبي .

 2013 لعام  الأول  الن�سف  يف  اخليمة  راأ�س  اقت�سادية  ت�سدرها  جديدة  رخ�سة   691

�سرياميك راأ�س اخليمة تفوز بجائزة العالمة التجارية الواعدة يف اآ�سيا 2013

املال والأعمال

احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ينخف�س اإىل خم�سة مليارات و690 مليون دولر
البنك  ميزانية  جمموع  اأن  مو�شحا 
امل���رك���زي ب��ل��غ��ت ت��ري��ل��ي��ون��ني و 181 
مليار ريال منخف�شة باأكر من 34 
املن�شرم مقارنة  مليار ريال يف يونيو 
فيما  اجل���اري.  العام  من  مايو  ب�شهر 
ب��ل��غ ���ش��ايف امل��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى احلكومة 
مدين  ر�شيدا   2013 يونيو  نهاية 
ري��ال  مليار   516 و  تريليون  ق���دره 
عن  ري���ال  مليار   15 بلغ  بانخفا�س 
اأن امل��ط��ال��ب��ات  م��اي��و امل���ا����ش���ي. وذك����ر 
احلكومي  غري  القطاع  على  ارتفعت 

اىل حوايل 743 مليار ريال يف يونيو 
ري���ال عن  29 مليار  ب��زي��ادة  ال��ف��ائ��ت 
العر�س  انخف�س  مايو..فيما  �شهر 
النقدي اىل تريليونني و 890 مليار 
ريال نهاية يونيو 2013 برتاجع بلغ 
�شهر  ع��ن  ري��ال  �شتة مليارات  ح��وايل 
م��اي��و امل��ا���ش��ي. وب���ني ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 
 776 بلغ  امل�شدرة  العملة  حجم  اأن 
ي��ون��ي��و املن�شرم  ب��ن��ه��اي��ة  م��ل��ي��ار ري����ال 
برتاجع بلغ 16 مليار ريال عن �شهر 

مايو 2013 . 

القرية العاملية تعلن عن فوز �سركة عاملية 
يف عطاء ت�سغيل منطقة الألعاب الرتفيهية 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت القرية العاملية, الوجهة العائلية الأوىل للثقافة والت�شوق والرتفيه يف املنطقة, عن تعيني جمموعة ميلورز للفعاليات, 
ت�شغيل منطقة  بعطاء  ال�شركة  بعد فوز  الرتفيهية, وذلك  والألعاب  الفعاليات  واإدارة  اإقامة  الرائدة يف  الإجنليزية  ال�شركة 
الألعاب الرتفيهية يف القرية العاملية للمو�شم 2013-2014. وقد فازت جمموعة ميلورز للفعاليات بعقد ت�شغيل منطقة 

الألعاب الرتفيهية بعد اخلو�س يف عملية التقدمي للعطاء و�شط مناف�شة قوية من قبل �شركات عاملية اأخرى. 
ومتتلك جمموعة ميلورز للفعاليات اأكر من 20 عاماً من اخلرة يف جمال اإقامة واإدارة الفعاليات العالية امل�شتوى عر 
اململكة املتحدة واأوروب��ا. وتعود ملكية املجموعة ومقرها نوتينجهام يف اإجنلرتا, اإىل عائلة ميلورز اإل اأن تاريخها يف تقدمي 

خدمات يف جمال الفعاليات الرتفيهية يعود اإىل العام 1890. 

ا�شترياد امل�شتقات النفطية من اخلارج 
يف  املحلي  ال�شتهالك  عجز  لتغطية 
ال�����ش��ادرات ق��ادرة  وق��ت مل تعد قيمة 
على تغطية فاتورة ا�شترياد الوقود..
النقدية  التدفقات  �شحة  عن  ف�شال 
لليمن من املوارد الخرى يف مقدمتها 
وال�شتثمارات  اخلارجية  امل�شاعدات 

الجنبية وعائدات ال�شياحة.
 واأ�شار البنك اإىل اأن الحتياطي امل�شجل 
يف نهاية يونيو املا�شي يغطي واردات 
واخلدمات  ال�شلع  من  اأ�شهر  ر6   1
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العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
  اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2475 /2013 عمايل جزئي                                         
اىل املدعى عليه /١- ال�شيافة لت�شليح املكيفات جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى  اق���ام عليك  امل��دع��ي / حممدعمري م��ن��ري اح��م��د  ق��د  مب��ا ان 
 ) دره����م   35٠٠( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2٠١3/١45324(.  وحددت لها جل�شة 
    ch1.A.5 بالقاعة  �س   8.3٠ ال�شاعة   2٠١3/9/9 املوافق  الثنني  يوم 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من 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  10882 بتاريخ 2013/8/29     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2967 /2013 عمايل جزئي 

اىل املدعى عليه/١- م�شاريع ال�شرياوي �س.ذ.م.م    جمهول حمل القامة 
امل��دع��ي / امانيويل ج��ي ار ارري�����س جريجوريو   ق��د اق��ام عليك  مب��ا ان 
درهم(   42١95( مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  بالزامها  الدعوى ومو�شوعها 
والزامها  دره��م(   2٠٠٠( مببلغ  بالطائرة  العودة  تذكرة  بقيمة  والزامها 
بالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2٠١3/١5٠٦٦2(.  وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق 2٠١3/9/8 ال�شاعة 8.3٠ �س  بالقاعة ch1.A.5   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. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2981 /2013 عمايل جزئي 

اىل املدعى عليه/١- بي ام يف ل�شالح املكيفات جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / فريندر كومار موتى لل   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )2١4٠٠ درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
     .)2٠١3/١5٠892( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف.  والر�شوم  دره��م(   2٠٠٠(
�س    8.3٠ ال�شاعة   2٠١3/9/2 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  ب��ت��ق��دمي  وع��ل��ي��ك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 3027 /2013 عمايل جزئي 

املوؤجرة-  الركاب باحلافالت  لنقل  ال�شيارات  ار�س  املدعى عليه/١-  اىل 
���س.ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / دام��وداران توتيبويل 
فياليودهان قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليها بان توؤدي مبلغ )5878 درهم( والر�شوم وامل�شاريف- ال�شكوى رقم 
 2٠١3/9/5 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2٠١3/١5٠873(
ال�شاعة 8.3٠ �س مبكتب القا�شي 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. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2980 /2013 عمايل جزئي 

���س.ذ.م.م جمهول  املكيفات  املدعى عليه/١- حاجى �شيجل ل�شالح  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / �شاقب �شلطان حممد نظري  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)84٠٠ درهم( 
ال�شكوى  . رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  وتذكرة عودة مببلغ )2٠٠٠ درهم( 
 2٠١3/9/2 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2٠١3/١5١293(
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  ���س    8.3٠ 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  10882 بتاريخ 2013/8/29     
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر

                          اىل املدعي عليه/الثقلني لالعمال الفنية  �س.ذ.م.م جمهول 
العمالية  ال��دع��اوي  عليكم  اق��ام��و  ق��د  املدعيني  ب���اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
املوافق ١5/2٠١3/9  ي��وم الح��د  املحكمة لها جل�شة  اأدن��اه وح��ددت  امل��ذك��ورة 

ال�شاعة 8:3٠   

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
الق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
2٦78/2٠١3/١3
2٦79/2٠١3/١3

م
١
2

ا�شم املدعي
حممد مامنور ر�شيد حممد حيا�س الدين  
حممد �شرياج احلقي حممد ابرهيم خليل  

مبلغ املطالبة
252٦5 درهم+ �شامل تذكرة العودة
2٠834 درهم+  �شامل تذكرة العودة

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1699 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/١- جنمة اليا�شمني لالعمال الكهروميكانيكية وتنظيف 
املباين )�س.ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ناظم 
ال��دي��ن ن��ور احل��ق  ق��د اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4٠42( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة .بال�شافة اىل مبلغ 252  درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  عليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1781 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/١- حممد علي املهريي للخدمات الفنية  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ لل حممد حممد عزمي   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١٠27١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�شافة اىل مبلغ 
597  درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. عليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/139 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
م�شرف  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  واآخرون  الهاملي  خلفان  عابر  مدعي/  
خبري+  ندب  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  واخرون  ال�شالمي  ابوظبي 
ت�شليم ا�شول �شيكات ال�شمان البالغة قيمتها 37٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم + تعوي�س   املطلوب 
اعالنه/احمد دروي�س بن داغر املرر اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر)ب�شحيفة 
الحد  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  الدعوى( حيث 
املوافق 2٠١3/9/22 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  ١4/2٠١3/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 754 /2013 جتاري كلي                                       
املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  وليلي  ومقهى  مطعم   -١/ عليه  املدعى  اىل 
/ الروؤية الفنية للديكور ���س.ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد البحر    قد اقام 
جمتمعني  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعى  ال��زام  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
 %9 بواقع  والفائدة  دره��م   7٦.232 وق��دره   مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  منفردين  او 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامهما  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
املحاماة.  . وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2٠١3/9/١ ال�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.B.8

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 592 /2013 جتاري كلي                                       
اىل املدعى عليه /١- ايكوكلني للمنظفات ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / التوا�شل لالدارة الت�شويقية ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد 
البحر قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع 
الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة .  . وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�س املوافق 2٠١3/9/5 ال�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة ch2.E.22 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. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 786 /2013 جتاري كلي                                       
اىل املدعى عليه /١- براناي راجيندير باول اوبريوي اوبريوي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / بنك امل�شرق )�س م ع( وميثله: ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )34254٠ درهم( 
من  �شنويا   %١2 التاخريية  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2٠١3/9/23 ال�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة ch2.E.21 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.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 341 /2013 مدين كلي                                       
اىل املدعى عليه /١- يا�شر حممد �شحاته احمد �شليم جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / عادل نورى جابر- ممثال عن ال�شركة الوطنية لتقنيات الل��واح ال�شمنتية 
)�س.ذ.م.م( ومركز الهلي لتعليم قيادة وميثله: علي ابراهيم حممد احلمادي  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم فيما 
يوؤديا للمدعي ب�شفته مبلغ وق��دره )3٠٠٠٠٠٠ دره��م( مع فائدة قانونية  بان  بينهما 
ومقابل  وال��ر���ش��وم  بامل�شروفات  عليهما  امل��دع��ي  وال���زام  احلكم  ت��اري��خ  م��ن   %9 ق��دره��ا 
 9.3٠ ال�شاعة   2٠١3/9/١2 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب 
او من ميثلك قانونيا وعليك  ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�شور  �س بالقاعة 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 288 /2013 عقاري كلي                                       
ام  ج��ي  انف�شتمنت  كابيتال  الرتيناتيف  �شركة   -١/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
حمل  جمهول  العقاري(  لال�شتثمار  القاب�شه  البديل  )�شركة  ات�س  بي 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / م��ون��اه��ى ك��اج��وى  ق��د اق���ام عليك ال��دع��وى 
بالر�شوم  عليها  املدعى  ال��زام  مع  الدعوى  يف  حمكم  تعني  ومو�شوعها 
وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2٠١3/9/2 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9.3٠ ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1154 /2013 جتاري كلي                                       
اىل املدعى عليه /١- ال�شيخة �شياء ابراهيم حممد عي�شى ال خليفة  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / �شاحب ال�شمو المري عبداهلل بن خالد بن تركى 
بن عبدالعزيز ال �شعود وميثله: عبدالرحمن عمر عبداهلل خم��ري    قد اقام 
املدعي  ال��زام  املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.   وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه 
مكلف  فانت  لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.3٠ ال�شاعة   2٠١3/9/8 املوافق 
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.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   331و2013/332 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعيان/ ١- اجود احمد املفلح اجلن�شية: �شوريا 2-امين حممد حممد البهلول 
ذ.م.م  للمقاولت  المارات  با�شكا  عليه:  مدعي  م�شر  اجلن�شية:  احل�شيني 
اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/با�شكا 
المارات للمقاولت ذ.م.م اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2٠١3/9/3٠ املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.3٠ ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا 
الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول  -مزيد 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2٠١3/7/28
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1380 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/حممد ابو طاهر ليت حاجي احمد مياه اجلن�شية: بنغالدي�س     
املنفذ �شده : �شويت ليف لدارة العقارات ذ.م.م   اجلن�شية: المارات املطلوب 
اعالنه:  �شويت ليف لدارة العقارات ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  مبا 
رقم 2٠١3/75٦ عم جز- م ع-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2٠١3/١٠/١
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله, تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1764 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  احلق  �شم�س  اهلل  التنفيذ/حبيب  طالب 
عر احلقول للطاقة والن�شاءات ذ,.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه: 
مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ذ,.م.م  والن�شاءات  للطاقة  احلقول 
الدعوى رقم  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  ان طالب 
املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   ع-ب-  م  جز-  عم   2٠١3/١54٦
2٠١3/١١/١7 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله, تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1262 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/اجلميل ح�شن اجلميل حممد اجلن�شية: م�شر  املنفذ �شده : 
ال�شهم الذهبي ل�شيانة اجهزة التكييف املركزي اجلن�شية: المارات  املطلوب 
المارات           اجلن�شية:  املركزي  التكييف  اجهزة  ل�شيانة  الذهبي  اعالنه:ال�شهم 
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   ع-ب-  م  جز-  عم   2٠١3/782 رقم  الدعوى  يف 
الربعاء املوافق 2٠١3/9/١8 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة   - التنفيذ  بادارة  الثانية  الدائرة  امام 
التنفيذ  اجراءات  لتخاذ  تفاديا  اعاله,  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة 

اجلري.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/639 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  افغان�شتان   اجلن�شية:  جول  بدري  بن  التنفيذ/ا�شرف  طالب 
موؤ�ش�شة �شعيد را�شد للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه:  
بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  را�شد  �شعيد  موؤ�ش�شة 
الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  مبا 
رقم 2٠١3/7٠ عم جز- م ع-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2٠١3/١٠/2
بوا�شطة وكيل  او  العمالية �شخ�شيا  باملحكمة  الكائنة   - التنفيذ  بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله, تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10882 بتاريخ   2013/8/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/368 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ليمان باروا براديب باروا اجلن�شية: بنغالدي�س     املنفذ �شده 
اعالنه:   املطلوب  المارات   ذ.م.م اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  باروا  ا�شوك   :
بالن�شر مبا  العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه:  باروا للمقاولت  ا�شوك 
الدعوى رقم  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  ان طالب 
املوافق  يوم اخلمي�س  لنظره جل�شة  اأظ  وحدد  م ع-ب-  2٠١2/3١٠3 عم جز- 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2٠١3/9/١9
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله, تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
   مذكرة  اعالن  متنازع �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 385 /2013 نزاع جتاري 
ليمتد    كومباين  ب��ري��دجن  هولدينج  انرتنا�شيونال   -١/ ���ش��ده    امل��ت��ن��ازع  اىل 
ليمتد-  كومباين  تريدجن  دي  ئي  ام   / املتنازع  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
قد  �شبيب     بن  را�شد  احمد  را�شد  وميثله:  ت��راك  جوزيف  ال�شيد/  وميثلها 
والر�شوم  الدعوى  بندب اخلبري يف  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام 
املوافق  .   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
2٠١3/9/١8 ال�شاعة 8.3٠ �س مبكتب امل�شلح   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. 
 رئي�س الق�سم                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 264 /2013 مدين كلي                                       
اىل املدعى عليه /١- �شركة ال�شفا للمقاولت اللكرتوميكانيكية البحرية ذ.م.م 
وميثله:  الكمايل  عبداهلل  علي  نا�شر   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
حممد علي عبداهلل الكمايل  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب 
خبري متخ�ش�س مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
بالقاعة  ال�شاعة 9.3٠ �س  املوافق 2٠١3/9/3  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10882 بتاريخ 2013/8/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/349 تنفيذ مدين
ان طالب  القامة مبا  �شي�شور جمهول حمل  �شيم  املنفذ �شده/١-  اىل 
التنفيذ/ قا�شم ح�شني �شليمان ريا�شي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٦١4١8( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• راأ�ص اخليمة – الفجر: 

ن��ادي  رئي�س  القا�شمي  �شقر  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  ق��ام 
فريق  مع�شكر  ملقر  تفقدية  ب��زي��ارة  اأم�����س  الم���ارات 
الإمارات يف ميونخ الأملانية , وذلك لالإطمئنان على 
القادمة  ا�شتعدادات الفريق اجلارية لال�شتحقاقات 

من املو�شم الكروي القادم .
وا���ش��ت��م��ع رئ��ي�����س ال��ن��ادي م��ن ع��دن��ان ع��ل��ى ال��زع��اب��ي 
رئي�س البعثة واملدرب الوطني عيد باروت اىل �شرح 
مطمئن حول �شري املع�شكر والتدريبات والإعداد كما 
والإداري,  الفني  اجلهاز  واأع�شاء  الالعبني  التقى 
ودعا الالعبني اإىل �شرورة تطبيق التوجيهات التي 

مرحلة  من  لال�شتفادة  وال�شعي  امل��درب  من  تاأتيهم 
والبدين  الفني  م�شتواهم  ورف��ع  اخلارجي  الإع���داد 
ا�شتعداداً خلو�س مناف�شات بطولتي الدوري وكاأ�س 
ات�����ش��الت وك��اأ���س رئي�س ال��دول��ة ل��ك��رة ال��ق��دم, التي 
ياأمل فيها الفريق اأن يحقق مراكز ونتائج متقدمة 
لعب  �شقر  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  وبح�شور  واإي��ج��اب��ي��ه. 

فريق المارات مباراته التجريبية الأخرية مبدينة 
اأك��دت  وال��ت��ي  الأمل���اين  اإ�ش�شتادت  فريق  اأم���ام  ميونخ 
باإم�شاء   2-5 بنتيجة  ف��از  عندما  مع�شكره  جن��اح 
ال���رازي���ل���ي ج��اي��ري ه��دف��ني وال���رازي���ل���ي رودري���غ���و 

والأرجنتيني هريرا وطالل �شنقور .
جلاأ املدرب عيد باروت لعب ال�شوط الأول بت�شكيلة 

تكونت من احلار�س عبد اهلل مو�شى ويف خط الدفاع 
ج��وه��ر م�شبح وه����ادف ���ش��ي��ف وم�����ش��ع��ود احل��م��ادي 
اهلل  عبد  املنت�شف  خط  مثل  فيما  �شنقور  وط��الل 
علي وح�شن علي اإبراهيم ورودريغو ولويز هرنيكي 
ويف املقدمة جايري وهريرا ويف ال�شوط الثاين اأجرى 
ال�شتفادة  برغبة  الت�شكيل  يف  كبريا  تغيريا  امل��درب 

والحتكاك والطئنان على م�شتويات الالعبني .
وم���ن امل��ت��وق��ع و���ش��ول ف��ري��ق الإم������ارات اإىل مطار 
اأب��وظ��ب��ي ب�����اإذن اهلل ي���وم غ���د ) اجل��م��ع��ة ( يف مت��ام 
ال�شاعة ال�شابعة �شباحاً حيث �شيخلد ا للراحة ملدة 
م�شاء  التدريب  م��زاول��ة  يف  الن��خ��راط  قبل  يومني 

الثنني القادم . 

اأحمد بن �شقر يتفقد مع�شكر البعثة يف ميونخ 

الإم�����ارات ي����وؤك����د جن���اح مع�سك����ره بالف���وز عل�����ى ا�س�س��ت�����ادت 2-5

راأ�س اخليمة ت�ستقبل وفود منتخبات املجموعة الثانية بالورود

قال اإن الإ�شابة اأدت اإىل اإحباطه 

برو�سكي : كنت اأمتنى امل�ساركة يف مباراة ال�سوبر

ا�شتقبل غامن اأحمد غامن رئي�س جمموعة راأ�س 
اخليمة املحلية وكافة اأع�شاء اللجنة م�شاء اأم�س 
يف  امل�شاركة  الثانية  املجموعة  منتخبات  وف���ود 
ت�شت�شيفها  التي  للنا�شئني  العامل  كاأ�س  بطولة 
الوفود  و�شلت  حيث  ال��ق��ادم,  اأكتوبر  يف  ال��دول��ة 
اإىل �شتاد نادي الإمارات امللعب الذي �شيحت�شن 
اإيطاليا  ت�شم  التي  الثانية  املجموعة  مباريات 

والأورجواي, ونيوزيالند, و�شاحل العاج.
ب��راأ���س  ل��ل��وف��ود  امل�شت�شيفة  اللجنة  اأع���دت  وق��د 
اخليمة ا�شتقباًل حاراً لوفود املنتخبات امل�شاركة 
دول��ه��م واللوحات  اأع���الم  ال���ورود ورف��ع  بتقدمي 

هذا  لق��ى  وق��د   , لغاتهم  بكل  بهم  الرتحيبية 
ال��وف��ود  ك��اف��ة  ال��ث��ن��اء وال��ت��ق��دي��ر م��ن  ال�شتقبال 
والذي يدل على ح�شن احلفاوة التي يتمتع بها 

�شعب الإمارات امل�شياف.
وقد قام الوفد فور و�شوله باأخذ ملحة تعريفية 
عن الإمارة وعن �شتاد ومرافق النادي كما قاموا 
النادي  �شتاد  كل مرافق  �شملت  تعريفية  بجولة 
مف�شل  ل�����ش��رح  وا���ش��ت��م��ع��وا  احل����دث,  م�شت�شيف 
من عادل عبد الرحمن مدير املجموعة املحلية 
براأ�س اخليمة لكل مايخ�س الإ�شتاد وغريها من 

املعلومات املهمة واملتعلقة بالبطولة.

اإىل جميع مالعب  ب��زي��ارة  ال��وف��ود  ق��ام��ت  ك��م��ا 
التدريب يف نادي الإم��ارات ون��ادي راأ���س اخليمة 
على  وح�����ش��ل��وا  الإق���ام���ة  ف���ن���ادق  ك��ذل��ك  وزاروا 
تعريف كامل و�شامل قبل حلولهم ك�شيوف على 

الإمارة يف مناف�شات املجموعة الثانية.
باأن  املجموعة  رئي�س  اأحمد غامن  واأو�شح غامن 
مامل�شته  كل  على  ر�شاها  اأب��دت  املنتخبات  وف��ود 
على اأر����س ال��واق��ع م��ن جت��ه��ي��زات وا���ش��ت��ع��دادات 
عليه  �شتقام  ال��ذي  امللعب  وع��ن  العاملي  للحدث 
ب��اأن  ك��ذل��ك  وق���ال  الثانية,  املجموعة  مناف�شات 
هناك بع�س الأمور الب�شيطة وبع�س التجهيزات 

بها  ال��ع��م��ل  وج�����اري  الآن  اإىل  ت��ك��ت��م��ل  مل  ال��ت��ي 
البطولة  ان��ط��الق  قبل  منها  العمل  و�شينتهي 

العاملية.
الرحمن مدير  ع��ادل عبد  ق��ال  اآخ��ر  من جانب 
ا�شتح�شان  نالت  ال��زي��ارة  ب��اأن  املحلية  املجموعة 
جميع الوفود, واأو�شح باأنه وفور انتهاء مرا�شم 
ال��ق��رع��ة يف اأب��وظ��ب��ي ق���ام ب��ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ع��رف 
املجموعة  منتخبات  وف��ود  جميع  مع  والتن�شيق 
عن  خمت�شرة  تعريفية  ملحة  لهم  وق��دم  الثانية 
الإم����ارة وع��ن امللعب وغ��ريه��ا م��ن الأم���ور التي 

تتعلق با�شت�شافتهم يف راأ�س اخليمة. 

قال املهاجم الأ�شرتايل يف �شفوف العني األيك�س 
برو�شكي, اإن الإ�شابة التي تعر�س لها اأخرياً اأدت 
اإىل اإحباطه, لكونها �شتوؤدي اإىل غيابه عن مباراة 
اأنه  الأهلي يوم غد اجلمعة, موؤكداً  ال�شوبر مع 
بداأ ي�شعر بها قبل نهاية املو�شم املا�شي, م�شرياً 
اإىل اأن الأمور بداأت مت�شي اإىل و�شع اأ�شعب مع 
مرور الوقت, غري اأنه حاول جتاوزها ولكن مع 
الإع��الن  وبعد  يتزايد,  الأمل  ب��دا  املو�شم  نهاية 
ال���دوري,  بطولة  بلقب  تتويجنا  ع��ن  الر�شمي 
ط��ل��ب م��ن��ي امل�����درب ال�����ش��اب��ق ل��ل��ع��ني ال���روم���اين 
ولكنني مل  باإ�شابتي,  العتناء  كوزمني  اأولري��و 
اأح�شل على العالج لرغبتي يف امل�شاركة مبباراة 
لأهميتها,  ال��دول��ة,  رئي�س  كاأ�س  لنهائي  التاأهل 
وبعدها خ�شعت للعملية اجلراحية يف ع�شالت 
اأت��خ��ل�����س م���ن الآلم ال��ت��ي ك��ان��ت  ال��ب��ط��ن ح��ت��ى 
تعرتيني, لكنها مل تكن كافية . واأ�شاف: خ�شعت 
ب��اأمل��ان��ي��ا,  ال�����ش��ام��ة  الع�شلة  اأخ����رى يف  جل��راح��ة 
واأك��د يل اجل��راح باأنني �شاأمتكن من العودة اإىل 
امليادين يف غ�شون ثالثة اأ�شابيع, والأمر املحبط 
الإع���دادي  املع�شكر  يف  التواجد  هو  يل  بالن�شبة 
التح�شريية  ال��رام��ج  يف  الن���خ���راط  دون  م��ن 
حالياً  واأ�شعر  الالعبني,  زم��الئ��ي  م��ع  للمو�شم 
باأنني ل�شت جزء من الهدف القريب الذي ن�شعى 
اإىل حتقيقه مع بداية املو�شم الأمر الذي يعتر 
اأبقي  اأن  بالن�شبة يل, لذلك يتوجب علي  �شعباً 
ملا  اأع��ود  اأك��ر حتى  بجد  واأعمل  لالأ�شفل  راأ�شي 
كنت عليه من م�شتوى واأ�شاعد الفريق على نحو 
وتطلعات  ال�شخ�شية  ير�شي طموحاتي  م�شرف 
عن  كوزمني  رحيل  وح��ول  واجلماهري.  الإدارة 

وميتلك  جيد,  مدرب  اإنه  بالتاأكيد  قال:  العني, 
اأغلق  ال��ع��ني  اأن  غ��ري  ك��ب��رية,  تدريبية  م��ق��درات 
املدرب  عنوانها  جديدة  �شفحة  وفتح  امللف  هذا 
اأ�شلوباً  ميتلك  وال��ذي  فو�شاتي,  ج��ورج  القدير 
جيداً, ويف اعتقادي اأن تويل مهمة تدريب فريق 
لي�شت  متتالني  ملو�شمني  ال���دوري  ببطولة  ف��از 
واأ�شلوبه  ب�شمته  و�شع  يف  جنح  اأن��ه  غري  �شهلة, 
الكروي  بفكره  يوؤمن  فو�شاتي  واأكمل:  اجلديد 
عنا�شر  جميع  مع  التعامل  فن  ويجيد  الكبري, 
ال��ف��ري��ق وب��اإم��ك��ان��ه ت��و���ش��ي��ل ف��ك��رت��ه ل��الع��ب��ني 
قبل  من  لفتاً  جتاوباً  وهناك  مثالية,  بطريقة 
التدريبية  اجلرعات  اأن  من  بالرغم  الالعبني, 
املكثفة خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة ك��ان��ت جم��ه��دة, 
ونفذوها  بها  ا�شتمتع  اجلميع  ول��ك��ن  وقا�شية, 

برغبة كبرية وروح معنوية عالية.

�شفقة رائعة 
النادي مع  راأي��ه يف تعاقد  ورداً على �شوؤال حول 
با�شتو�س  ا�شم  قال:  با�شتو�س مي�شيل  الرازيلي 
وذل���ك  ف���ي���ه,  ي�����رتدد  م���ك���ان  اأي  اإىل  ���ش��ي�����ش��ب��ق��ه 
وكل  ال��ق��دم,  ك��رة  ع��امل  يف  ال�شاطعة  لنجوميته 
اأف�شل  مع  التعاقد  اإىل  تتطلع  الكبرية  الأندية 
قوية  دوري��ات  با�شتو�س يف  لعب  وق��د  الالعبني, 
بطولت  اإح���راز  يف  و�شاهم  بالنجوم,  حمت�شدة 
مهمة على م�شتوى العامل, فهو لعب حمرتف 
مك�شب  وه��و  املطلوبة  الإ�شافة  متثيل  باإمكانه 
كبري للعنا�شر ال�شابة يف الفريق ومن املهم جداً 
الكثري,  منه  ويتعلموا  ي��ت��درب  كيف  يتابعوا  اأن 

ننظر  اأن  علينا  لي�س  اأج��ان��ب  ك��الع��ب��ني  ون��ح��ن 
ن�شاهد  اأن  امللعب فح�شب, بل يجب  ملا يفعله يف 

طريقته خارج امللعب, فهو رائع ومتوا�شع .
�شمعت  عندما  ق��ال:  املواطنني,  الالعبني  وع��ن 
بان�شمام دياكيه والغافري وخالد عي�شى, اأدركت 
رغبة النادي الكبرية يف حتقيق اأهدافه باملو�شم 
للفريق  اإ���ش��اف��ة  اأن��ه��م  اع��ت��ق��ادي  اجل���دي���د, ويف 
جانب  اإىل  م��ه��م��اً  دوراً  ي��ل��ع��ب��وا  اأن  وب��اإم��ك��ان��ه��م 

زمالئهم الالعبني خالل املرحلة املقبلة .
وعر برو�شكي عن تقديره للجماهري العيناوية 
ال��رئ��ي�����س يف النتائج  ال�����ش��ب��ب  اإن��ه��ا ك��ان��ت  وق����ال 
امل�����ش��رف��ة ال��ت��ي حت��ق��ق��ت امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي وه���ذا 
بكثافة  نراهم  اأن  واأمتنى  �شعباً  �شيكون  املو�شم 
على  املناف�شة  يف  طموحاتنا  مل�شاندة  املالعب  يف 

اإحراز النتائج املطلوبة.

اأكد ثقته يف لعبي العني لتحقيق الفوز 

الأهلي  مع  ال�شوبر  مباراة  ال�شهباين: 
ولي�س كوزمني 

ق���ال م��دي��ر ال��ف��ري��ق الأول ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ن��ادي 
ال�شوبر  م���ب���اراة  اإن  ال�����ش��ه��ب��اين,  م��ط��ر  ال��ع��ني, 
ونحن  بكوزمني,  ولي�س  بالأهلي  العني  �شتجمع 
للفريق  ال�شابق  امل��درب  يفكر  ندرك جيداً مباذا 

وما الذي يخطط له.
يتبعها  التي  الفنية  الأ�شاليب  نعرف  واأ���ش��اف: 
الأمر  امل��درب كوزمني, وجميع لعبينا يدركون 
نف�شه, وامل��درب جورج فو�شاتي يعمل على و�شع 
الأه��ل��ي,  اأم���ام  الأوىل  للمواجهة  الفنية  خطته 

الأهلي,  مباريات  بجميع  علما  باإحاطته  وقمنا 
والأ�شاليب الفنية لكوزمني, التي كان يتبعها مع 
العني, وطريقة اللعب. وحول اإغالق التدريبات 
ال��ت��دري��ب��ات,  اإغ����الق  اأف�����ش��ل  ل  �شخ�شياً  ق����ال: 
العني,  على جماهري  نعول كثرياً  اأننا  خ�شو�شاً 
مينح  ال���ت���دري���ب���ات  يف  ح�����ش��وره��م  اأن  ون������درك 
ال��الع��ب��ني داف���ع���اً ك��ب��رياً ل��ل��ع��ط��اء, وه���م ال�شبب 
الرئي�س يف جميع النتائج الإيجابية والبطولت 
ال��ت��ي ظ��ل يحققها ال��ع��ني, غ��ري اأن���ه لكل م��درب 
اأ���ش��ل��وب��ه واأع���ت���ذر م��ن اجل��م��ه��ور ال��ع��ي��ن��اوي على 
ال��ق��رار  م��ع  تفاعلهم  اأن  خ�شو�شا  ال�����ش��يء  ه��ذا 
ال��ف��ري��ق دفعهم  ب���اأن���ه يف م�����ش��ل��ح��ة  و���ش��ع��وره��م 
بداأنا  الدولة  اإىل  عودتنا  بعد  وق��ال:   . لتاأييده 
ملباريات  ب��الإع��داد  اخل��ا���ش��ة  ال��رام��ج  تنفيذ  يف 
ون��درك   , ال�شوبر  م��ن مواجهة  اب��ت��داء  امل��و���ش��م, 
اأه��م��ي��ة امل���ب���اراة, وج��م��ي��ع لع��ب��ي الفريق  ج��ي��داً 
م��ط��ال��ب��ون ب��ال��رتك��ي��ز ال���ع���ايل خ����الل امل����ب����اراة, 
والتعامل  الهدوء  الالعبني  جميع  من  واأمتنى 
م��ع ظ���روف امل��ب��اراة ب��ذك��اء ك��ب��ري, وه��م يعرفون 
بنف�س  املباراة  اأن يدخلوا  اأمتنى  ما يريدون ول 
ال�شورة التي ظهر عليها الفريق املو�شم املا�شي 
النهائي من م�شابقة كاأ�س رئي�س  ال��دور قبل  يف 
ال���دول���ة ل��ك��رة ال���ق���دم. واأك���م���ل: ب�����ش��راح��ة ك��ان 
ه��ن��اك ���ش��ب��ب��اً وا���ش��ح��اً لأح�����داث ت��ل��ك امل��واج��ه��ة, 
ونحن ندرك �شبب التاأثري ال�شلبي على الفريق, 
لذلك اأنا�شدهم بطي �شفحة مباراة قبل نهائي 
اأج��ل حتقيق  وال��ه��دوء يف من  والرتكيز  الكاأ�س, 
وهي  للمو�شم  افتتاحية  تعتر  وامل��ب��اراة  ال��ف��وز, 
كاأ�س  لنا, يف احل�شول على  بالن�شبة  مهمة جداً 

بودول�سكي يبتعد عن هجوم اأر�سنال 3 اأ�سابيع

عاقب  اأن��ه  ام�س  القوى  لأل��ع��اب  الرتكي  الحت��اد  اأعلن 
العداءة نيفني يانيت بطلة اأوروبا مرتني يف �شباق 100 
انتهاكها لقواعد  مرت حواجز باليقاف لعامني ب�شبب 

املن�شطات.
وجاء القرار عقب ثالثة اأ�شابيع من اإيقاف 31 ريا�شيا 
ب�شبب خرق لوائح املن�شطات وقبل اأقل من اأ�شبوعني من 
ت�شويت اللجنة الأوملبية يف ال�شابع من �شبتمر املقبل 

ل�شت�شافة  طوكيو  اأو  م��دري��د  اأو  ا�شطنبول  لخ��ت��ي��ار 
اأوملبياد 2020. ويف مايو املا�شي , قال الحتاد الدويل 
لألعاب القوى اإن يانيت تواجه الإيقاف عقب عدة نتائج 

ايجابية يف اختبارات داخل وخارج اإطار املناف�شات. 
اإن��ه اتخذ ق��راره باليقاف بحق  وق��ال الحت��اد الرتكي 
للجنة  اجتماع  خالل  عاما   27 عمرها  البالغ  العداءة 

الن�شباط.

الأمل��اين  املهاجم  اإن  اأر�شنال  م��درب  فينجر  ار�شني  قال 
الثالثة  الأ���ش��اب��ي��ع  يبتعد يف  ق��د  ب��ودول�����ش��ك��ي  ل��وك��ا���س 
يف  اخللفية  الفخذ  ع�شالت  يف  اإ�شابته  عقب  املقبلة 
التمهيدي  ال���دور  يف  فناربخ�شه  على  2-�شفر  ال��ف��وز 

الخري بت�شفيات دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم .
دور  ليبلغ  اللندين  الفريق  رام�شي هديف  اآرون  و�شجل 
5-�شفر  بفوزه  التوايل  على   16 للمو�شم  املجموعات 
اإىل  اأن��ه عانى  اإل  يف جمموع مباراتي الذهاب والي��اب 
اإ�شابة  من  ويل�شري  ج��اك  الو�شط  لع��ب  زميله  جانب 
جاءتنا  لل�شحفيني  فينجر  وق���ال  امل��ب��اراة  نهاية  قبل 
ال�شابات  من  باهظا  ثمنا  دفعنا  الليلة.  �شلبية  اأن��ب��اء 
ال�شوء  م��دى  اع��رف  ل  بودول�شكي  جهود  خ�شرنا  لأننا 
اع���رف كيفية رد  ت��ب��دو عليه ح��ال��ة رام�����ش��ي. ل  ال���ذي 

فعل ويل�شري على اإ�شابته يف الكاحل. يجب اأن نفح�س 
ذلك. 

واأ�شاف اللتحامان �شد ويل�شري كانا يف غاية ال�شوء ل 
ميكنني اأن اأغري ذلك الن �شيبتعد بودول�شكي ملدة 21 
يوما و�شنفح�س مدى خطورة ا�شابة رام�شي يف اأعلى 
الفخذ وقال فينجر اإنه ياأمل اأن يكون ويل�شري ورام�شي 
�شد  لندن  �شمال  لقمة  جاهزين  ويلز  منتخب  لع��ب 
اأن��ه مل يك�شف  اإل  توتنهام هوت�شبري يوم الح��د املقبل 
عما اذا كان هذا �شيعجل من جهوده ل�شم لعبني جدد 

قبل نهاية فرتة النتقالت ال�شيفية.
وخ�شر اأر�شنال بالفعل جهود األيك�س اأوك�شليد �شامرلني 
ملدة ت�شل اإىل �شتة ا�شابيع ب�شبب اإ�شابة يف الركبة بينما 

يعاين ميكل اأرتيتا من اإ�شابة يف اأعلى الفخذ.

اإيقاف العداءة الرتكية يانيت ب�سبب املن�سطات

نادي احلمرية ي�ست�سيف تدريبات فريق الن�سر الكويت على مالعبه 
الن�شر  لنادي  القدم  ك��رة  فريق  احلمرية  ن��ادي  ا�شت�شاف 
ال��ن��ادي  م��الع��ب  يف  ال��ت��دري��ب��ي  مع�شكره  لق��ام��ة  الكويتي 
الرئي�شية واخلارجية وذلك يف اإطار التح�شريات اخلا�شة 

بفريق الن�شر يف م�شواره الكروي بدوري الكويت .
وقامت اإدارة نادي احلمرية بتوفري كافة اخلدمات الالزمة 
لجناح ا�شت�شافة املع�شكر التدريبي للن�شر الكويتي و�شعى 
ت��ل��ب��ي��ة ك��اف��ة ال��ع��وام��ل ال��رام��ي��ة اإىل اإجن�����اح مت��اري��ن  اإىل 
لعبيه  وت��اأه��ي��ل  لتهيئة  وحت�شرياته  ال��ف��ري��ق  وت��دري��ب��ات 

مل�شواره املقبل .
اهتمام  م��ن  لق���اه  م��ا  على  الكويتي  الن�شر  ف��ري��ق  واث��ن��ى 
ورعاية كبرية من قبل اإدارة نادي احلمرية ووجه ال�شكر اإىل 
ال�شام�شي وملجل�س  النادي ثاين عبيد  اإدارة  رئي�س جمل�س 

الدارة ولأ�شرة نادي احلمرية على ما قدموه من خمتلف 
اخلدمات الالزمة لجناح املع�شكر موؤكدا اأن نادي احلمرية 
بكافة امكاناته ومالعبه وفندقه بخالف كوارده الب�شرية 
الريا�شية  ال��ف��رق  لكافة  قبلة  تكون  لأن  موؤهلة  والفنية 

الراغبة يف تنفيذ مع�شكر تدريبي متكامل وناجح .
وا�شار مدير فريق الن�شر الكويتي اإىل اأن اإدارة نادي الن�شر 
ال��ك��وي��ت��ي اخ���ت���ارت م��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة ب���الم���ارات وحت��دي��دا 
منطقة احلمرية لتكون مقراً ملع�شكر الفريق اخلارجي يف 
اأغ�شط�س  �شهر  للمو�شم اجلديد خالل  ال�شتعدادات  اإطار 
اجلديد  الكروي  للمو�شم  ال�شتعداد  رحلة  ليبداأ  اجل��اري 
لعبيه  بكامل  املع�شكر  اإىل  �شذهب  الفريق  اأن  اإىل  لفتا 

بالإ�شافة اإىل لعبي الفريق الثاين.

نادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الكتبي  اأحمد  اأو�شح  جانبه  من 
اأن ن����ادي احل��م��ري��ة ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي يرحب  احل��م��ري��ة 
بال�شقاء من خمتلف الدول والقطار لقامة مع�شكراتهم 
لكت�شاب  ال��ودي��ة  املباريات  عقد  فر�س  واإت��اح��ة  التدريبيه 
خ�����رات ف��ن��ي��ة يف ظ���ل م���ا مي��ت��ل��ك��ه ال���ن���ادي م���ن م��ق��وم��ات 

لوج�شتية جتعله حمط اأنظار كافة الفرق الريا�شية .
واأكد اأن اأن جمل�س اإدارة نادي احلمرية برئا�شة ثاين عبيد 
ال�شام�شي وجه بتوفري كافة اخلدمات ل�شقائنا من نادي 
الن�شر الكويتي واأن تقدم لهم كافة احتياجتهم وكاأنهم يف 
الثقة من قبل فريق  اأن هذه  اإىل  بالكويت م�شريا  ناديهم 
ت�شخري  اإىل  ال��ن��ادي  ت��دع��و  ال��ف��رق  م��ن  الن�شر وغ��ريه��ه��ا 

اإمكاناته لجناح خمتلف املع�شكرات التدريبية .
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للمبارزة  الإم���ارات  منتخب  ي�شارك 
التي  للمبارزة  اآ�شيا  يف بطولة غرب 
ت�شت�شيف فعالياتها مدينة احل�شني 
ال��ري��ا���ش��ي��ة يف ال��ع��ا���ش��م��ة الأردن���ي���ة 
وت�شتمر  اأغ�شط�س   30 ي��وم  ع��م��ان 
وي�شارك  املقبل.  �شبتمر   10 حتى 
لعبا   120 م��ن  اأك��ر  البطولة  يف 
ولع��ب��ة مي��ث��ل��ون م��ن��ت��خ��ب��ات ال���دول 
الأع�������ش���اء امل�������ش���ارك���ة يف ال��ب��ط��ول��ة 
والكويت  الإم����ارات  منتخبات  وه��ي 
والبحرين وقطر والعراق وفل�شطني 
ولبنان اإ�شافة اإىل الأردن م�شت�شيف 
املنتخب  ب��ع��ث��ة  وي���راأ����س  ال��ب��ط��ول��ة. 
ال��وط��ن��ي حم��م��د غ����امن امل��ن�����ش��وري 
ع�شو جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة 
امل��ال��ي��ة لحت���اد الإم������ارات ل��ل��م��ب��ارزة 
وت�شم كال من �شيف اجلابري مدير 
الربعي  وحم��م��د  ال��وط��ن��ي  املنتخب 
ونيفني  الوطنية  املنتخبات  م��درب 
للفتيات  امل����درب  م�����ش��اع��دة  اخل���ويل 
و�شتة لعبني وثالث لعبات وت�شمل 
30 م�����ش��اب��ق��ة لأ���ش��ل��ح��ة  ال��ب��ط��ول��ة 

والفلوريه  اليبيه  الثالثة  امل��ب��ارزة 
وال�������ش���اب���ر ب���واق���ع ع�����ش��ر م�����ش��اب��ق��ات 
ال��ف��ئ��ات ال�شنية وه��ي  ل��ك��ل ف��ئ��ة م��ن 
اأيام  وتقام  �شنة   17 النا�شئني حتت 

والأحد وم�شابقات  وال�شبت  اجلمعة 
وتقام  �شنة   20 حت��ت  ال�شباب  فئة 
اأيام الثالثاء والأربعاء واخلمي�س يف 
حني �شتقام م�شابقات فئة املفتوح اأيام 

والثنني  والأح���د  وال�شبت  اجلمعة 
بها  ي�شتهل  وال��ت��ي  امل�����ش��ارك��ة  وت��اأت��ي 
املو�شم  للمبارزة  الوطني  منتخبنا 
ب��ع��د   2014-2013 اجل�����دي�����د 

ملنتخب  املتميزة  امل�����ش��ارك��ات  �شل�شلة 
امل����ب����ارزة ل��ل��م��و���ش��م امل���ا����ش���ي وال��ت��ي 
البطولة  يف  امل�����ش��ارك��ة  اآخ���ره���ا  ك���ان 
مطلع  بالدوحة  املجمعة  اخلليجية 

فيها  ن��ال  والتي  املا�شي  يوليو  �شهر 
29 ميدالية متنوعة كما تاأتي بعد 
بني  نادي  لالعبي  املتميزة  امل�شاركة 
ماليزيا  بطولة  يف  ال��ري��ا���ش��ي  ي��ا���س 

ال���دول���ي���ة. م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د م���درب 
الربعي  حممد  الوطنية  املنتخبات 
ت���ع���د ف���ر����ش���ة ج��ي��دة  ان ال���ب���ط���ول���ة 
الأل��ق��اب  على  للمناف�شة  لالعبينا 

ال�شيوية وقال ان لعبينا ولعباتنا 
لديهم م��ن الإ����ش���رار وال��ط��م��وح ما 
على  اجل����ادة  املناف�شة  م��ن  ميكنهم 
الأل����ق����اب ول��ي�����س جم����رد امل�����ش��ارك��ة 
�شت�شهد  ال��ب��ط��ول��ة  ان  ك��م��ا  ف��ق��ط 
م��ي��الد ال��ع��دي��د م���ن امل���واه���ب ال��ت��ي 
يدفع بها اجلهاز الفني للمنتخبات 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���م�������ش���ارك���ات ال���دول���ي���ة 
خطط  ب��ح�����ش��ب  وذل�����ك  م����رة  لأول 
احت�����اد الإم���������ارات ل���ل���م���ب���ارزة خللق 
ج��ي��ل ج��دي��د م��ن ال��الع��ب��ني �شغار 
يف  ال��دول��ة  لتمثيل  لتاأهيلهم  ال�شن 
البطولت والفعاليات الدولية وعن 
الوطني  املنتخب  لع��ب��ات  م�شاركة 
اأكد الربعي ان البطولة تعد الظهور 
الثالث ملنتخب الفتيات بعد امل�شاركة 
العربية  البطولة  يف  لهن  املتميزة 
اخلليجية  وال��ب��ط��ول��ة  ب��ال��ب��ح��ري��ن 
امل��ج��م��ع��ة ب��ال��دوح��ة وه���و م���ا ي��وؤك��د 
اه��ت��م��ام احت����اد الإم������ارات ل��ل��م��ب��ارزة 
بالعن�شر الن�شائي والتي �شهد قفزة 

نوعية هذا املو�شم .

••  ر�صالة ايطاليا-وليد اجلابري:

ي��ك��ت��م��ل يف م��دي��ن��ة )���ش��رتي�����ش��ا( الي���ط���ال���ي���ة عقد 
الرابعة  اجلولة  مناف�شات  يف  امل�شاركني  املت�شابقني 
م��ن ب��ط��ول��ة ال��ع��امل )���ش��ك��اي داي����ف دب����ي( ل��ل��زوارق 
م��ي��اه بحرية  تنطلق يف  وال��ت��ي  ك��ات  اك�����س  ال�شريعة 
حتى  وت�شتمر  اجلمعة  غد  ي��وم  اخلالبة  ماجيوري 

الأحد املقبل.
13 زورق��ا متثل عدد من  وي�شهد احل��دث م�شاركة 
ال��ع��امل يف  اأب��ط��ال  البحار  اأم���راء  يتقدمها  ال��ب��ل��دان 
بثالثة  �شت�شارك  والتي  تيم(  )الفيكتوري  موؤ�ش�شة 
زوارق فزاع 3 بقيادة الثنائي عارف الزفني وحممد 
املري والفيكتوري 33 بقيادة الثنائي طالب ال�شيد 
�شرف و�شامل على العديدي و�شكاي دايف دبي بقيادة 
اإىل  براي�س  جي  والأمريكي  الطاير  را�شد  الثنائي 
جانب زورق روح دبي 11 بقيادة الثنائي را�شد املري 
للبطولة  العام  الرتتيب  ويت�شدر  الهاملي.  و�شامل 
بعد ثالث جولت )حامل اللقب( يف املو�شم املا�شي 
العاملي عارف  الثنائي  3 بقيادة  2012 زورق فزاع 
 830 بر�شيد  امل���ري  �شيف  وحم��م��د  ال��زف��ني  �شيف 
 50 م��ع��و���س  زورق  مناف�شه  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ا  ن��ق��ط��ة 
غ��اري  والأم��ري��ك��ي  دان��ي��ال  عمر  ال�شوي�شري  بقيادة 
 671 بر�شيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  وال���ذي يحتل  ب��ال��وغ 
الفيكتوري  زورق  الثالث  املركز  يحتل  فيما  نقطة 
�شرف  ال�شيد  ط��ال��ب  ال��وط��ن��ي  الثنائي  ب��ق��ي��ادة   33
ياأتي  نقطة   525 بر�شيد  ال��ع��دي��دي  علي  و���ش��امل 
بعده يف املركز الرابع زورق قطر 94 بقيادة الثنائي 
 447 بر�شيد  النعمة  وع��ل��ي  الن�شر  ن�شر  حممد 
ال��ث��ن��ائ��ي  ب��ق��ي��ادة   8 ن��ق��ط��ة ث���م زورق وي�����ش��رتل��ون��د 
يف  �شيفن�شون  ودان��ي��ال  كوملني  جواكيم  ال�شويدي 
يحتل  بينما  نقطة   400 بر�شيد  اخلام�س  املركز 
را�شد  ال��ع��امل��ي  الثنائي  ب��ق��ي��ادة   11 دب��ي  روح  زورق 
ال�شاد�س  املركز  الهاملي  املري و�شامل فا�شل  خليفة 

بر�شيد 394 نقطة. 
اأول  كونها  وتاريخية  كبرية  اأهمية  اجلولة  وتاأخذ 
حدث يف البطولة العاملية يقام خارج حدود الإمارات 
التي رعت فكرة مناف�شات زوارق )اك�س كات( وتبنتها 
الدويل  اأهم م�شابقات الحت��اد  اليوم  اأ�شبحت  حتى 
للزوارق ال�شريعة يو اأي اأم وما تزال الإمارات تلعب 
ال����دور ال��رئ��ي�����ش��ي م��ن خ���الل ك����وادر اأب��ن��اءه��ا حيث 
ت�شرف جمعية املحرتفني الدولية للزوارق ال�شريعة 
اأي��ه على احل��دث وت��ق��وم بالرتويج له  دبليو ب��ي ب��ي 
على نطاق وا�شع حيث �شيطرق القارة العجوز للمرة 

يف  الآ���ش��ي��وي  ال��ع��م��الق  اإىل  يتوجه  اأن  قبل  الأوىل 
ال�شني �شهر نوفمر املقبل.

واأك�����دت ه���ذه اخل���ط���وات ع��ل��ى ق����درات اجل��م��ع��ي��ة يف 
انت�شار  يف  ب��ق��وة  والإ���ش��ه��ام  الن�شاط  دائ���رة  تو�شيع 
الو�شائل  م��ن  واإن��ه��ا تعتر  ال��ري��ا���ش��ة خ��ا���ش��ة  ه���ذه 

ال�����رتوي�����ج�����ي�����ة امل����ه����م����ة يف 
املدن  تلك  اإمكانيات  اإظ��ه��ار 
لتحويل  دائما  ت�شعي  والتي 
م����ه����رج����ان  اإىل  احل�����������دث 
�شياحي �شاخب مثل مدينة 
من  رفعت  التي  )�شرتي�شا( 

خمتلف  من  ال�شيوف  ل�شتقبال  ال�شتعداد  وت��رية 
التي  الأوىل  امل��رة  لي�شت  واإنها  العامل خا�شة  اأنحاء 
تنظم فيها حدثا ريا�شيا بهذا احلجم فقد جنحت 
ل��زوارق )الفئة الأوىل(  يف ا�شت�شافة بطولة العامل 
الدولية  امل��ح��رتف��ني  جمعية  ع��ر  اأع����وام  ع��دة  قبل 
اأي�����ش��ا وه���ا ه��ي ت��ع��ي��د ال��ك��رة م���رة اآخ����ري ل��ك��ن من 
خالل حدث جميل ورائع هو بطولة العامل 2013 

للزوارق ال�شريعة اك�س كات.
اأ�شا�س  اأجنزتها  التي  باخلطوات  اجلمعية  وو�شعت 
�شليم لنطالقة واثقة نحو اآفاق اأرحب لتوؤكد الدور 
ال��ذي تلعبه دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة  الرائد 
رائ��دة  كوجهة  دب��ي  واإم���ارة  البحرية  الريا�شات  يف 
باملنطقة باأثرها حيث تعززت تلك اخلطوات بانتهاج 

اجل��ان��ب ال��رتوي��ج��ي وم�����ش��ارك )ال��ه��م ال��وط��ن��ي( يف 
 2020 الفعاليات مثل دعم ملف )اك�شبو  خمتلف 

دبي-الإمارات العربية املتحدة(.
ال��دول��ي��ة  امل��ح��رتف��ني  جمعية  اإن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ال��ع��دي��د م��ن ال�شفقات  ال�����ش��ري��ع��ة وق��ع��ت  ل���ل���زوارق 
ال����ت���������ش����وي����ق����ي����ة 
ال��ن��اج��ح��ة ب��داأت��ه��ا 
ال�شريك  ب��اإع��الن 
)�شكاي  الر�شمي 
دايف دبي( والذي 
ي�����راف�����ق م�����ش��م��ي 
ال��ب��ط��ول��ة ر���ش��م��ي��ا اإىل ج��ان��ب ع���دد م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات 
دبي  و���ش��وق  العقارية  اإع��م��ار  �شركة  منها  الوطنية 
اإىل جانب  الريا�شية(  )دب��ي  امل�شاهري  وقناة  احل��رة 

�شركة مارين بوول للتجهيزات الريا�شية.

الربنامج
وتبداأ اليوم اإجراءات البطولة يف جولتها الرابعة يف 
�شرتي�شا بعد اكتمال و�شول الفرق بانعقاد الجتماع 
ال��ف��رق ملناق�شة ع��دد م��ن الق�شايا  اخل��ا���س مب���دراء 
وال��ت�����ش��اور يف ع��دد من  البطولة  م�����ش��وار  ال��ت��ي تهم 
اأكر  اأ�شبحت  العاملية  البطولة  وان  خا�شة  الأم��ور 
والتحول  للنقل  متميزة  اآلية  توفر  بعد  احرتافية 
بني مدن العامل مبا يف ذلك �شحن الزوارق واملعدات 

مبوا�شفات  ايطاليا  يف  �شممت  خا�شة  ح��اوي��ات  يف 
ت�شمن عدم تعر�س الزوارق لأية م�شاكل اأو اإ�شرار 
امل��ح��رتف��ني  ي��ح�����ش��ب جل��م��ع��ي��ة  اإداري  وه�����ذا جن����اح 
والتي  اأي��ه  بي  بي  دبليو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  الدولية 

قامت بت�شميم ور�س خا�شة لكل فريق.
وي�شهد يوم غد اجلمعة 
ح�����رك�����ة دوؤوب��������������ة م��ن 
ال�����ش��ب��اح ب��ب��دء ان��ع��ق��اد 
الج���ت���م���اع ال��ت��ن��وي��ري 
اخل���ا����س ب���ني ال��ل��ج��ن��ة 
امل��ن��ظ��م��ة وامل��ك��ل��ف��ة من 

ال�شباق  اأم ل�شرح م�شار  اأي  ال��دويل يو  قبل الحت��اد 
من  اخلا�شة  ال�شتف�شارات  ك��ل  على  ك��ذل��ك  وال���رد 
ق��ب��ل امل��ت�����ش��اب��ق��ني يف اجل���ول���ة ح���ول م�����ش��ار ال�����ش��ب��اق 
مياه  عر�س  اإىل  التحول  قبل  الزمني  وال��رن��ام��ج 
بحرية ماجيوري للتعرف على اأهم نقاط اللتفاف 
والتي  الر�شمية  التجارب  لبدء  متهيدا  والعالمات 

يعلو فيها هدير املحركات.

3 األقاب
مناف�شات  متابعة  البطولة  جمهور  اأم���ام  و�شيكون 
)�شبيد  ال�شرعة  �شباق  مناف�شات  خ��الل  من  �شيقة 
ك���ل مرحلة  زورق�����ني يف  ي��ج��م��ع  وال�����ذي  ران(  ك���ات 
و�شول  ال��ت��ايل  ال���دور  اإىل  امل��ق��دم��ة  �شاحب  ي�شعد 

اإىل املواجهة النهائية والتي �شوف تعلن �شاحب اأول 
اأوروب��ي يف هذه املناف�شة التي ارتبطت بزوارق  لقب 
)اك�����س ك��ات( وجولتها م��ن اج��ل اإط��ف��اء امل��زي��د من 
ت�شجيل  وحم��اولت  مناف�شات  �شتقام  بينما  الإث���ارة 
اأف�شل زمن لتحديد املنطلقني يف ال�شباق الرئي�شي 
ال��ذي يقام ي��وم الأح��د 
املناف�شة  حت��ت��دم  حيث 
بني امل�شاركني للتتويج 
امل�������ش���اب���ق���ات  ه�������ذه  يف 

الثالث.

مبادرة واهتمام
وق����ام����ت ج��م��ع��ي��ة امل���ح���رتف���ني ال���دول���ي���ة ل����ل����زوارق 
ومبادرة كرمية  لفتة  اأي��ه يف  بي  بي  دبليو  ال�شريعة 
بتوجيه الدعوة اإىل م�شئويل الريا�شات البحرية يف 
الدولة وامل�شرفني على الأندية البحرية يف الدولة 
تقديرا لدورهم يف دعم وتثبيت هذه البطولة والتي 
اأ�شبحت اليوم حمط اأنظار العامل اجمع خا�شة يف 
ظ��ل و���ش��وح ال��روزن��ام��ة وال��رن��ام��ج وال���ذي ي�شتمل 

على 8 جولت خالل العام احلايل.
و�شيح�شر املناف�شات اإىل جانب جمل�س اإدارة جمعية 
بي  بي  دبليو  ال�شريعة  للزوارق  الدولية  املحرتفني 
اأيه برئا�شة �شيف بن مرخان الكتبي والدكتور خالد 
الإدارة كال من  الزاهد نائب رئي�س جمل�س  حممد 

�شعيد حممد حارب الفالحي رئي�س احتاد الإمارات 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق جلمعية 
بي  بي  دبليو  ال�شريعة  للزوارق  الدولية  املحرتفني 
اأيه واحمد اإبراهيم حممد نائب رئي�س الحتاد املدير 
للريا�شات  ال��دويل  الفجرية  دب��ي  لنادي  التنفيذي 
التنفيذي  املدير  غليطة  بن  جمعة  وعلي  البحرية 
بالوكالة بنادي دبي الدويل للريا�شات البحرية اإىل 
جانب حممد عبداهلل حارب ع�شو الحت��اد الدويل 
للريا�شات  الإم���ارات  الفني لحت��اد  املدير  اأم  اأي  يو 

البحرية.

مو�شم حافل
8 جولت يف عام 2013

ل��ل��زوارق  دب��ي(  داي��ف  ال��ع��امل )�شكاي  تعتر بطولة 
ال�شريعة اك�س كات 2013 اأكر الأحداث الريا�شية 
من  ومت��ي��زا  ا�شتقرارا  البحرية  ال�شباقات  ع��امل  يف 
خ��الل ال��ت��ن��وع وجن���اح اجل��ه��ة امل��روج��ة يف ت��وف��ري 8 

جولت خالل عام 2013.
الأوىل  اجلولة  باإقامة  العام  بداية  وانطلق احلدث 
حتت  )اب��وظ��ب��ي(  احلبيبة  العا�شمة  يف  ج��رت  التي 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  ابوظبي  ن��ادي  �شيافة 
خ�����الل ���ش��ه��ر ي���ن���اي���ر امل���ا����ش���ي ث����م ت���اب���ع���ت ج��م��ع��ي��ة 
امل��ح��رتف��ني ال��دول��ي��ة )دب��ل��ي��و ب��ي ب��ي اأي����ه( جناحها 
جرتا  اللتني  والثالثة  الثانية  اجلولتني  خالل  من 
يف يناير ومار�س املا�شيني يف )لوؤلوؤة اخلليج( حتت 

�شيافة نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية.
وحت��دي��دا  ايطاليا  م��ن  نهاية  املناف�شات  وت�شتاأنف 
الرابعة  اجلولة  ت�شت�شيف  التي  )�شرتي�شا(  مدينة 
ي��وم الأح���د ثم  ي��وم غ��د اجلمعة وحتى  اعتبارا م��ن 
خالل  اخلام�شة  اجل��ول��ة  ت�شت�شيف  ال��ت��ي  )ارون����ا( 
حتط  اأن  ق��ب��ل  امل��ق��ب��ل  �شبتمر   8-6 م���ن  ال���ف���رتة 
وبالد  الآ�شيوية  القارة  يف  رحالها  العاملية  البطولة 
ال�شينية  )نينغبو(  مدينة  ت�شت�شيف  حيث  التنني 
اجلولة ال�شاد�شة خالل الفرتة من 8-10 نوفمر 

املقبل.
الإم��ارات  اإىل دول��ة  العاملية جم��ددا  البطولة  وتعود 
ال�شابعة  اجل��ول��ة  حتت�شن  وال��ت��ي  املتحدة  العربية 
باإمارة الفجرية تزامنا مع احتفالت اليوم الوطني 
خالل الفرتة من 1-3 دي�شمر القادم حتت �شيافة 
فيما  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  الفجرية  ن���ادي 
الفرتة  دب��ي خ��الل  اإم���ارة  �شيكون م�شك اخل��ت��ام يف 
ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  12-14 منه حتت �شيافة  من 

للريا�شات البحرية.

للجودو  الوطني  منتخبنا  ي�شتاأنف 
م�����ش��واره يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل امل��ق��ام��ة 
دي جانريو يف  ري��و  يف مدينة  حالياً 
الرازيل والتي ت�شتمر حتى بعد غد 
يف  لعبني  خم�شة  مب�شاركة  ال�شبت 
ك��غ, و90  73 كغ و81  اأوزان حتت 
ت�شهد  ,حيث  كلغم   100 وف��وق  ك��غ 
م�����ش��ارك��ت��ه ال��ل��ي��ل��ة م���ب���اري���ات ال����وزن 
الثقيل ,موا�شلة مل�شاركته التي بداأت 
م�شاء اأم�س عقب حفل الفتتاح الذي 
انيتا  ال��رازي��ل��ي��ة  املغنية  فيه  تغنت 
والذي �شهده اأكر من 5000 اآلف 
متفرج من ع�شاق اللعبة الذين دفعوا 
مبالغ كبرية حل�شور املباريات حيث 
تعتر اجلودو اللعبة ال�شعبية الثالثة 

بعد كرة القدم والكرة الطائرة ,وقد 
ج������اءت م�������ش���ارك���ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ���ش��م��ن 
البطولة  مل��ب��اري��ات  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة 
ال��ت��ي ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة ال��ع��دي��د من 
ب��ي��ن��ه��ا الأردن  ال��ع��رب��ي��ة م���ن  ال���ف���رق 
,ف��ل�����ش��ط��ني ,م�������ش���ر وال�����ع�����راق وق���د 
���ش��ه��دت اجل��ول��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة تتويج 
بامليدالية  تاكاتو  ناوهي�شا  الياباين 
الذهبية الأوىل يف وزن اأقل من 60 
كيلوغراما لفئة الرجال بفوزه علي 
زميله  وحقق  توفيت�س  اأم��ر  املنغويل 
ما�شا�شي الذهبية الثانية بفوزه علي 
احتفلت  �شيبانا,فيما  الرازيل  بطل 
من  ميدالية  بطولة  ب��اأول  كو�شوفو 
الالعبة  طريق  عن  العاملية  الذهب 

م���اي���ل���ن���دا ك����امل����ان����دي ال����ت����ي دخ��ل��ت 
ح�شاب  علي  التاريخ  كتب  يف  ا�شمها 
,وق���د �شهد ختام  اري��ك��ا  ال��رازي��ل��ي��ة 
تلك املباراة تقدم ماملي كرا�شنيكي 
وزير الثقافة وال�شباب والريا�شة يف 
كو�شوفو يف مقدمه املهنئني للبطلة 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ���ش��ج��ل��ت ا���ش��م ب���الده 
بحروف من ذهب يف تاريخ اجلودو .
م�����ن ج����ان����ب اآخ��������ر اج��������رى حم��م��د 
ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي رئ��ي�����س احت���اد 
الإم�����������ارات ل��ل��م�����ش��ارع��ة واجل������ودو 
بنا�شر  ات�����ش��ال  ب��وك�����ش��ن��غ  وال��ك��ي��ك 
ال��ت��م��ي��م��ي اأم�����ني ���ش��ن��دوق الحت����اد 
ال�����دويل اأم����ني ال�����ش��ر ال���ع���ام لحت���اد 
الإم�������ارات ل��ل��ج��ودو ال����ذي ن���ال ثقة 

ل��دورة  جم���دداً  العمومية  اجلمعية 
ث��ان��ي��ة ,ح��ي��ث اأط���م���اأن ال��درع��ي علي 
خلو�س  الإم���ارات  منتخب  جاهزية 
مباريات بطولة العامل التي تكت�شب 
الإم��ارات��ي  لالأبي�س  خا�شة  اأهمية 
ال�����ذي ي�����ش��ت��ع��د ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب��ط��ول��ة 
تقام  التي  للجودو  الكرى  اجلائزة 
املقبل  نوفمر  و23   22 يومي  يف 
للمعار�س  ال���دويل  اأبوظبي  مبركز 

)اأدن���ي���ك( ال��ت��اب��ع ل�����ش��رك��ة اأب��وظ��ب��ي 
م�شاركة  و�شط  للمعار�س  الوطنية 
ري���ا����ش���ي���ة ق���ي���ا����ش���ي���ة م�����ن خم��ت��ل��ف 
دول ال��ع��امل م��ن اجل��ن�����ش��ني, وال��ت��ي 
موا�شلة  ل���الإم���ارات  تنظيمها  ع���اد 
لنجاحات احتاد الإمارات للم�شارعة 
واجلودو والكيك بوك�شينج الذي نال 
جنمه التميز التنظيمي من الحتاد 

الدويل للجودو .

منتخبنا الوطني للجودو ي�ستاأنف م�سواره 
يف بطولة العامل يف الربازيل

عقد الفرق امل�شاركة يكتمل اليوم

)�ست����ري�س�����ا( جاه�����زة لنط�����القة مناف�س���ات )اإك���س ك��ات( غ����دًا

)جمعية املحرتفني( ت�شع 
الأ�ش�س الحرتافية لعمل �شخم

13 زورقًا تتناف�س على 3 
األقاب يف اجلولة الرابعة 

مبارزة الإمارات ت�سارك يف بطولة غرب اآ�سيا التي ي�ست�سيفها الأردن

اعرتف املدرب الفرن�شي لر�شنال النكليزي ار�شني فينغر 
انه ي�شعى ل�شم لعب الو�شط الدويل ال�شباين خوان ماتا 
من الغرمي اللندين ت�شل�شي لكنه مل يكن متفائال بامكانية 
وارتبط  واوروب���ا.  العامل  بطل  خدمات  عن  الخ��ري  تخلي 
الفريق  اىل  بانتقال حمتمل  الخ��رية  الون��ة  ماتا يف  ا�شم 
الويلزي  تعوي�س  ي��ح��اول  ال���ذي  توتنهام  الخ���ر  ال��ل��ن��دين 
غاريث بايل املرجح انتقاله اىل ريال مدريد ال�شباين, واىل 
بطل الدوري املمتاز مان�ش�شرت يونايتد �شمن �شفقة تبادل 

حمتملة مع واين روين.
لكن مدرب ت�شل�شي الرتغايل جوزيه مورينيو اكد يف اكر 

من منا�شبة ان لعبه ال�شباين لي�س للبيع ولن يكون على 
ي��زال  ل  ال���ذي  روين  م��ع  التعاقد  �شفقة  �شمن  الط���الق 
م���ط���اردا م��ن ق��ب��ل م���درب ب��ورت��و وان���رت م��ي��الن الي��ط��ايل 
والد  ان  �شي  بي  بي  �شبكة  وك�شفت  ال�شابق.  وري��ال مدريد 
امل��دراء يف  ك��ان متواجدا يف مق�شورة  �شينيور,  خ��وان  ماتا, 
�شتاد المارات ملتابعة مباراة ار�شنال مع فرنبغ�شه الرتكي 
2-�شفر يف اياب الدور الفا�شل من م�شابقة دوري ابطال 

اوروبا, ما عزز ال�شائعات حول وجود �شفقة حمتملة.
يكون مطروحا يف  ماتا قد  ب��ان  اعتباره  ورغ��م  فينغر  لكن 
املدفعجية  بقدرة  متفائل  غري  بدا  فهو   , النتقالت  �شوق 

على �شم ه��ذا ال��الع��ب ال���ذي ك��ان قريبا م��ن ال��دف��اع عن 
الوانهم يف �شيف 2011 .

يعجبني �شمعت باخلر مثلكم.. �شمعت بان خوان ماتا قد 
فينغر,  قاله  ما  ه��ذا   , النتقالت  �شوق  يف  مطروحا  يكون 
م�شيفا ل اعلم, هناك يف كافة الحوال نوع من الرتدد يف 

انكلرتا لبيع لعبني لفريق مناف�س .
وا�شار فينغر اىل انه را�س عما ميلكه حاليا يف فريقه لكن 
���ش��وق الن��ت��ق��الت )ع���ن �شم  ان��ن��ا نبحث يف  اجل��م��ي��ع يعلم 
لعبني جدد( لكن ل املك اي �شيء لقوله لكم لن �شيئا 

مل يح�شم ويذكر ان باب النتقالت يقفل الثنني املقبل.

فين���غ����ر ي�سع�������ى ل�س�������م م������ات��������ا 
التي  العقوبة  ام�����س  الريا�شي  التحكيم  حمكمة  ثبتت 
ف��ر���ش��ه��ا الحت������اد الوروب�������ي ل���ك���رة ال���ق���دم ع��ل��ى ن��ادي��ي 
ف��رنب��غ�����ش��ه ال���رتك���ي وم��ي��ت��ال��ي�����ش��ت خ��ارك��ي��ف الوك�����راين 
ب��احل��رم��ان م���ن امل�����ش��ارك��ة الوروب����ي����ة مل��و���ش��م 2013-

ف��رنب��غ�����ش��ه  ع���اق���ب  الوروب��������ي  الحت������اد  وك�����ان   .2014
ب�شبب  ال��ق��اري��ة  امل�����ش��ارك��ة  ع��ن  مل���دة مو�شمني  ب��الي��ق��اف 
القرار  ا�شتناأنف  الرتكي  الفريق  لكن  بالنتائج  تالعبه 
امل�شاركة يف  الريا�شي ومتكن من  التحكيم  امام حمكمة 
الدورين التمهيدي الثالث والفا�شل من م�شابقة دوري 
ابطال اوروبا التي ودعها ام�س الثالثاء على يد ار�شنال 
النكليزي )�شفر-2 ايابا و�شفر-3 ذهابا(. اما بالن�شبة 
القارية  امل�شاركة  من  ا�شتبعد  ال��ذي  خاركيف  مليتالي�شت 

هذا املو�شم ب�شبب التالعب بالنتائج اي�شا, فقد حرم من 
امل�شاركة يف ال��دور الفا�شل من دوري ابطال اوروب��ا امام 
�شالكه رغم فوزه على باوك �شالونيكي اليوناين يف الدور 
التمهيدي الثالث, وذلك بعد ان رف�س طلب ال�شتئناف 
الذي تقدم به. وا�شاد الحتاد الوروبي لكرة القدم اليوم 
بقرار حمكمة التحكيم الريا�شي, وقد ا�شار يف بيان اىل 
انه �شيدعو جلنة الطوارىء فيه اىل الجتماع من اجل 
تقرير عواقب تاأكيد عقوبة اليقاف على فرنبغ�شه على 
اليها  حتول  التي  ليغ  يوروبا  الثانية  الوروبية  امل�شابقة 
الفا�شل لدوري  الدور  الفريق الرتكي بعد خروجه من 
الب��ط��ال ام���ام ار���ش��ن��ال لكن م��ن امل��وؤك��د ان��ه ل��ن يوا�شل 

م�شواره القاري بعد تثبيت ايقافه.

تثبيت حرمان فرنبغ�سه وميتالي�ست خاركيف من امل�ساركة القارية
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�شهدت فرتة الت�شفيات النهائية الثانية لبطولة 
العامل الرابعة لل�شباحة للنا�شئني التي يحت�شنها 
جم��م��ع ح��م��دان ال��ري��ا���ش��ي ب��دب��ي حتقيق امل��زي��د 
الذي  الوقت  يف  للبطولة,  القيا�شية  الأرق��ام  من 
ي��وا���ش��ل ف��ي��ه ال�����ش��ب��اح الأ����ش���رتايل م���اك ه��ورت��ون 
م�����ش��ريت��ه ال��ذه��ب��ي��ة يف ه���ذا احل����دث, ح��ي��ث جنح 
اللتني  الذهبيتني  اإىل  ثالثة  ذهبية  اإ���ش��اف��ة  يف 
�شباقي  يف  للبطولة  الأول  ال��ي��وم  يف  ح�شدهما 
���ش��ب��اق  يف  وذل�����ك  ت���ت���اب���ع,  و4×100م  400م 
ق��ي��ا���ش��ي��اً  200م ���ش��ب��اح��ة ح����رة, م�����ش��ج��اًل رق���م���اً 
متوقع  ه��و  وكما   ,1:47.55 للبطولة  ج��دي��داً 
ال��ري��ط��اين  ق��وي��ة م��ن  واج���ه ه���ورت���ون مناف�شة 
جيم�س غاي, وفر�س كل من ال�شباحني وجودهما 
امل�شتقبل,  يف  ال��ك��ب��ار  ل�شباحة  كبريين  كنجمني 
بالفوز بذهبية  �شعادته  اأع��رب هورتون عن  حيث 
وانطلقت  رائ��ع��اً,  �شباقاً  خ�شت  ق��ائ��اًل:  ال�شباق 
جهدي  ق�شارى  وبذلت  الثبات,  حم��اوًل  ب�شرعة 
ل��ل��و���ش��ول اإىل ه���ن���اك, وداف���ع���ي ك����ان ال�����ش��ب��اح��ة 
ال���ذي ذه���ب اإىل  ال��ف��ري��ق  ���ش��رع��ة  ت����وازي  ب�شرعة 
اأن الأنظار  بطولة العامل, وهو ما فاتني. ويبدو 
�شتتوجه اإىل هورتون بقية الأ�شبوع, اإذ من املقرر 
اأن يخو�س 3 �شباقات اأخرى يف هذا احلدث, مبا 

فيه �شباق 1500م. 

ل��ه خالل  بثاين ف�شية  غ��اي  ف��از جيم�س  ب���دوره 
ب���ع���د اأن ق���ط���ع ال�������ش���ب���اق ب���زم���ن ق����دره  ي���وم���ني 
م��اك,  ب��ف��وز  �شعيد  اأن���ا  ق���ال:  حيث   ,1:48.18
خ�شت  واأن���ا  املناف�شة,  ه��ذه  يف  طيباً  عر�شاً  ق��دم 
مو�شماً طوياًل من املناف�شات, وقد عدت لتوي من 
بر�شلونة وبداأت اأ�شعر بالتعب الآن, ولكنني �شعيد 
والنتيجة  متعب,  واأن��ا  حتى  ال�شباحة  مبوا�شلة 
اإىل  ال��رون��زي��ة  ال�شباق  ميدالية  وذه��ب��ت  ج��ي��دة 

الإيطايل اأندريا داريغو )1:48.28(.
ومت��ك��ن��ت ال��ي��ون��ان ع���ر ���ش��ب��اح��ه��ا اأب��و���ش��ت��ول��و���س 
كري�شتو من الفوز باأوىل �شباقات الفرتة امل�شائية 
النهائي  اإىل  كري�شتو  ت��اأه��ل  حيث  ظهر,  100م 
بعد اأن احتل املركز الثاين, وجنح يف انتزاع ذهبية 
للبطولة  ج��دي��داً  رق��م��اً  ت�شجيله  عقب  النهائي 
على  م��ت��ق��دم��اً  ث���ان���ي���ة,   54.87 ق�����دره  ب���زم���ن 
غريغوري  والرو�شي  راب�شي�س,  دانا�س  الليتواين 

تارا�شفيت�س. 
وجنحت هنغاريا يف اعتالء من�شة التتويج للمرة 
الأوىل بعد اأن انتزعت ال�شباحة ليليان �شزيالغي 
الأمريكية  خلف   ,2:09.46 م�شجلة  الف�شية 
ك���اث���ري���ن م���اك���ل���وك���ل���ني, ال���ت���ي ت���وج���ت ب��ال��ذه��ب 
ر�شيد  يرتفع  وبذلك   ,2:08.72 ق��دره  بزمن 
اإث��ر  ذهبيتني,  اإىل  البطولة  ه��ذه  يف  ماكلوكلني 

الأول,  اليوم  يف  تتابع  4×200م  ب�شباق  فوزها 
بالرونزية  يابو  مي�شوزو  اليابانية  ف��ازت  بينما 

م�شجلة 2:10.76. 
وقالت ماكلوكني عقب ال�شباق: كان ال�شباق �شعباً, 
)�شزيالغي(  �شغطت  بنهايته,  �شعيدة  ولكنني 
اإىل جوارها,  كانت ممتعة  املناف�شة  اأن  اإل  كثرياّ, 
وهذا الإجناز من اأبرز ما قمت به لأنه مل ي�شبق 

يل خو�س مناف�شات دولية, وهذا اأمر رائع. 
وقد اأهدت �شزيالغي بالدها اأول ميدالية ف�شية 
يف ت��اري��خ ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني, وال��ت��ي مل 
ي�شبق لهنغاريا امل�شاركة فيها من قبل, وقد اأبدت 
�شزيالغي �شعادتها بهذا الإجناز, حيث قالت: يا 
وياأتي  ب�شاأنه.  اأفكر  ومل  بذلك,  �شعيدة  اأن��ا  اإلهي 
اإجناز �شزيالغي يف خ�شم ظروف موؤثرة تعي�شها 
 3 الأومل��ب��ي  هنغاريا  -بطل  وال��ده��ا  رحيل  ب�شبب 
املا�شي, حيث قطعت  املاء-الأ�شبوع  مرات يف كرة 
ب���اأن ت��اأت��ي ل��ه ب��امل��ي��دال��ي��ة الذهبية,  اأم��ام��ه وع����داً 
الوعد  ه��ذا  اأمتكن من حتقيق  اإذا مل  واأ���ش��اف��ت: 

اليوم, فرمبا يف ال�شباق القادم هنا. 
الليتوانية  ال�شباحة  وفازت روتا ميلوتيت, جنمة 
العر�س  بعد  الأوىل  بذهبيتها  متوقعاً  ك��ان  كما 
50م  ���ش��ب��اق  يف  تخو�شه  ن��ه��ائ��ي  اأول  يف  ال��الف��ت 
�شدر, م�شجلة رقم البطولة 29.86, وحمطمة 

ب��زي��ادة  ال��ن��ه��ائ��ي,  ال���ذي حققته يف ن�شف  ال��رق��م 
42 جزء من الثانية فقط على رقمها العاملي يف 
بطولة العامل يف بر�شلونا ال�شهر املا�شي, وقالت: 
29 ثانية,  ال�  اأ�شجل وقتاً يف ح��دود  اأن  اآم��ل  كنت 
ومتحم�شة  بالرتياح,  واأ�شعر  بذلك  �شعيدة  واأن��ا 
الأوكرانية  وف��ازت   , ال�شباقات.  ه��ذه  كل  خلو�س 
م�شجلة  ال�شباق  بف�شية  �شولين�شيفا  فيكتوريا 
31.34, بينما اكتفت الريطانية �شويف تايلور 

بالرونزية )31.38( ثانية.
 ومت��ك��ن ال�����ش��ب��اح��ون ال��رو���س م��ن ال��ف��وز بنهائي 
ال�شباقيني التاليني من خالل اإليا خومينكو الذي 
انتزع ذهبية �شباق 100م ظهر للنا�شئني, حمققاً 
 ,1:00.88 بلغ  للبطولة  جديداً  قيا�شياً  رقماً 
م��ت��ق��دم��اً ع��ل��ى م��واط��ن��ه ف��زي��ف��ول��ود زان��ك��و, بطل 
كوهي  وال��ي��اب��اين   )1:01.10( اأوروب����ا,  نا�شئي 

غوتو الذي ُتوج بالرونزية )1:01.39(. 
داري��ا  بها  ُتوجت  فقد  الثانية  رو�شية  ذهبية  اأم��ا 
4 ذه��ب��ي��ات يف البطولة  ب���  ال��ف��ائ��زة  اأو���ش��ت��ي��ن��وف��ا, 
الأوروبية للنا�شئني, وذلك يف �شباق 100م ظهر 
وفازت   ,1:01.05 ق��دره  بزمن  ال�شباق  قاطعة 
الأمريكية كاثلني بيكر بالف�شية )1:01.18(, 

والريطانية جي�شيكا فوللوف بالرونزية.
حقق  للنا�شئني  متنوع  ف��ردي  200م  �شباق  ويف 

على  �شعباً  ف��وزاً  بينتز  غونار  جوزيف  الأمريكي 
وب��زم��ن  م��اك��وف��ي��ت�����س,  �شيمن  ال��رو���ش��ي  مناف�شه 
اأج��زاء من الثانية,   6 1:59.44, وبفارق  قدره 
بينما   ,)1:59.50( ث��ان��ي��اً  م��اك��وف��ي��ت�����س  وح���ل 
الثانية  برونزيته  �شوناما  كيتا  الياباين  اأ���ش��اف 

 .)1:59.74(
واأحرزت اأ�شرتاليا اآخر ذهبيات الفردي للم�شاء من 
التي هيمنت  بولز  األن��ا  ال�شاعدة  خالل جنمتها 
وبفارق  �شهاًل  ف��وزاً  وحققت  800م,  �شباق  على 
الأمريكية  على   )8:32.68( ث���وان   5 جت���اوز 
ريبيكا مان, �شاحبة املركز الثاين )8:37.85(, 
وذهب املركز الثالث اإىل الإيطالية ليندا كابوين 
15 عاماً عن  بولز  اأعربت  )8:38.42(.  وقد 
اأوىل  يف  للنا�شئني  العامل  بلقب  بالفوز  �شعادتها 
القمر,  ف���وق  اأن��ن��ي  اأ���ش��ع��ر  ال��دول��ي��ة:  م�شاركاتها 
والهيمنة  الفوز  اأردت  بدايته,  منذ  رائ��ع  ال�شباق 
منذ البداية وهذا ما حتقق. وكانت بولز قد حلت 
ف��را���ش��ة, ومن  200م  �شباق  ال��راب��ع يف  امل��رك��ز  يف 
املقرر اأن تخو�س �شباقي 200م و400م �شباحة 

حرة يف وقت لحق من الأ�شبوع.
�شباق  م��ع  البطولة  اأي���ام  ث��اين  وك��ان م�شك ختام 
4×100 تتابع متنوع خمتلط, والذي اأدخل اإىل 
كل  ويتاألف  تاريخها,  يف  الأوىل  للمرة  البطولة 

فريق م�شارك من �شباحتني و�شباحني يخو�شون 
وقد  ال�شباحة,  م��ن  يختارونه  ن��وع  ب���اأي  ال�شباق 
ف���از ال��ف��ري��ق ال��رو���ش��ي ال����ذي ���ش��م يف ���ش��ف��وف��ه: 
و�شفيتالنا  زانكو,  وفزيفولود  اأو�شتينوف,  داري��ا 
ت�شيمروفا, ويفجيني �شيدوف-بامليدالية الذهبية 
منهياً ال�شباق بزمن جديد للبطولة 3:48.89, 
 )3:52.52( ب��ال��ف�����ش��ة  ل���ي���ت���وان���ي���ا  وت����وج����ت 

والوليات املتحدة بالرونز )3:52.63(.
تقام البطولة يف الفرتة من 26-31 اأغ�شط�س, 
 10 م���ن  ي��وم��ي��اً  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  الأدوار  وت��ن��ط��ل��ق 
ن�شف  الأدوار  ت��ع��ق��د  بينما  ظ���ه���راً,  �شباحاُ-1 
 8.30-6 يوم من  كل  م�شاء  والنهائية  النهائية 
دره��م��اً   20 ال��دخ��ول  ت��ذك��رة  �شعر  م�����ش��اًء, ويبلغ 
لليوم, اأو 80 درهماً جلميع اأيام احلدث, وتتوفر 
بوابة  البطولة, عند  انعقاد  التذاكر خالل فرتة 
جم��م��ع ح��م��دان ال��ري��ا���ش��ي, ال���واق���ع ع��ل��ى طريق 
الإمارات )طريق دبي العابر �شابقاً(, وتقدم خدمة 
النقل املجاين خدماتها للجمهور يومياً, وخالل 
فرتتي املناف�شة ال�شباحية وامل�شائية انطالقاً من 
مركز الإم��ارات للت�شوق »مول الإم��ارات«, ومركز 
دبي للت�شوق »دبي مول«. تتوفر جميع املعلومات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���احل���دث ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ة ال��ف��ي�����س ب���وك: 
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اخلارجي  مع�شكره  الظفرة  اختتم 
الفرتة من  اقيم يف  وال��ذي  باأملانيا 
13 اىل 28 اأغ�شط�س بالفوز على 
ف��ري��ق ري��ج��ن��زب��ورج )اأح�����د اأن��دي��ة 
ال��درج��ة ال��ث��ال��ث��ة( ب��اأرب��ع��ة اأه���داف 
الثالثاء  مقابل هدف وذلك م�شاء 

27-08 مبدينة ريجنزبورج.
دخل املدير الفني للظفرة الدكتور 
بت�شكيلة  امل���ب���اراة  م�شفر  ع��ب��داهلل 
ت���ت���ك���ون م����ن ع����ب����داهلل ���ش��ل��ط��ان يف 
ح���را����ش���ة امل����رم����ى و����ش���ي���ف حم��م��د 
وح�����ش��ن زه������ران وال��ل��ب��ن��اين ب��الل 
جن���اري���ن و���ش��ق��ر ادري�������س يف خط 
وعلي  جمعه  وعبدال�شالم  ال��دف��اع 
ع��ب��ا���س وامل��غ��رب��ي ك��م��ال ال�����ش��اف��ن��ي 
وال��غ��اين امي��ان��وي��ل كلوتي يف خط 
الو�شط وبندر الأحبابي وال�شنغايل 

ديوب يف خط الهجوم.
ك���ان���ت ال���ب���داي���ة ظ���ف���راوي���ة ح��ي��ث 
ل��ف��ار���س  ال���ف���ر����س  اوىل  ����ش���اع���ت 
دي��وب  م��ن   7 الدقيقة  يف  الغربية 
التي لعبها  الكرة  وذلك من خالل 
ومل  الي�شرى  اجلهة  من  ال�شافني 
بها,ثم  ال��ل��ح��اق  م��ن  دي���وب  يتمكن 
ال����غ����ى احل����ك����م ه����دف����اً ل����دي����وب يف 

الدقيقة 13 بحجة الت�شلل.
وا�شتمرت الأف�شلية ظفراوية حتى 
الغربية  ف��ار���س  ريجنزبورج  باغت 
31.ورغم  ال���دق���ي���ق���ة  يف  ب���ه���دف 
ال�����ه�����دف ا�����ش����ت����م����رت الف�������ش���ل���ي���ة 
ظ����ف����راوي����ة ح���ت���ى مت���ك���ن ال���ق���ائ���د 
ع��ب��دال�����ش��الم ج��م��ع��ه م���ن م��ع��ادل��ة 
ب��ع��د   38 ال���دق���ي���ق���ة  يف  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
لينتهي  ال�شافني  رائع من  جمهود 
ال�شوط الأول بالتعادل بهدف لكل 
ا�شتمر  الثاين  ال�شوط  ويف  فريق. 
بندر  لي�شيف  ت��ف��وق��ه  يف  ال��ظ��ف��رة 
الحبابي الهدف الثاين للظفرة يف 
الدقيقة 55 م�شتفيداً من متريرة 
ال�شافني الرائعة.ويف الدقيقة 68 
مت��ك��ن دي�����وب م���ن اح������راز ال��ه��دف 
الثالث براأ�شية قوية بعد ان ا�شتغل 
عر�شية بندر الحبابي من اجلهة 

اليمنى.

م���درب  اج����رى   69 ال��دق��ي��ق��ة  ويف 
ب��خ��روج  ت��غ��ي��ريات��ه  اوىل  ال��ظ��ف��رة 
ب����ن����در و����ش���ق���ر ادري�����������س ودخ������ول 
عبدالرحيم جمعه واأحمد �شليمان 
كلوتي  ا���ش��اف   71 الدقيقة  ويف   ,
ال��ه��دف ال���راب���ع م�����ش��ت��غ��اًل مت��ري��رة 

ال�شافني الرائعة.
م�شفر  اأدخ������ل   80 ال��دق��ي��ق��ة  ويف 
حم��م��د ق��ا���ش��م ور���ش��ا ع��ب��دال��ه��ادي 

زهران  ح�شن  مكان  ابراهيم  وعلي 
وبعدها  عبا�س  وعلي  وعبدال�شالم 
بخم�شة دقائق خرج بالل جنارين 
ودخ��ل  وك��ل��وت��ي  ودي���وب  وال�شافني 
ح�شن عبدالرحمن وابراهيم �شعيد 

وابراهيم مراد وحممود قا�شم.
وا�شتمرت املباراة يف دقائقها الع�شر 
الخ����رية م��ت��ك��اف��ئ��ة ب��ني ال��ط��رف��ني 
للظفرة  الف�����ش��ل��ي��ة  ك��ان��ت  ان  ب��ع��د 

ح��ت��ى ان��ت��ه��ت امل����ب����اراة ب��ن��ي��ت��ج��ة 4 
اه������داف ل�����ش��ال��ح ال���ظ���ف���رة م��ق��اب��ل 

هدف لريجنزبورج.

و�شول بعثة الفريق
ال��ي��وم اخل��م��ي�����س عن  ت�شل ���ش��ب��اح 
طريق مطار دبي بعثة الفريق بعد 
وال��ذي  اخل��ارج��ي  املع�شكر  اكتمال 

ابتداأ بتاريخ 08-13. 

لكرة  اوروب��ا  ابطال  دوري  م�شابقة  من  املجموعات  دور  النكليزي  ار�شنال  بلغ 
�شالكه  تفوق  فيما  2-�شفر,  الرتكي  بفوزه على �شيفه فرنبغ�شه  القدم وذلك 

�شالونيكي  ب���اوك  م�شيفه  على  ف��ائ��زا  ليخرج  نف�شه  على  المل���اين 
اليوناين 3-2 بع�شرة لعبني يف اياب الدور الفا�شل.

على �شتاد الم����ارات , جن��ح ار���ش��ن��ال يف ان ي��ك��ون م��ت��واج��دا يف 
ف��وزه  ج��دد  ان  بعد  ع�شرة  ال�شاد�شة  للمرة  امل��ج��م��وع��ات  دور 
بثالثية  ار�شه  على  الذهاب  لقاء  ال��ذي خ�شر  على فرنبغ�شه 
بهدفني  لندن  العا�شمة  يف  مرتني  �شباكه  اهتزت  ثم  نظيفة 

من الويلزي ارون رام�شي )25 و72(.
واحرتمت جميع املعطيات التي �شبت يف م�شلحة 

فريقني  �شوى  يتمكن  مل  اذ  اللندين,  ال��ن��ادي 
خالل العوام اخلم�شني الخرية من ت�شجيل 

ثالثة اهداف او اكر يف معقل املدفعجية 
يف م���ب���اراة ق���اري���ة, وم����ا ���ش��ي��زي��د من 

���ش��ع��وب��ة م��ه��م��ة ال��ف��ري��ق ال��رتك��ي 
ه����و ان�����ه ���ش��ج��ل م����ا جم��م��وع��ه 
ثالثة اهداف فقط يف زياراته 

الثماين ال�شابقة لنكلرتا.
امل��������درب  ف�����ري�����ق  ان  ورغ����������م 

ال���ف���رن�������ش���ي ار������ش�����ني ف��ي��ن��غ��ر 
امل��ا���ش��ي على  امل��و���ش��م  �شقط م��رت��ني 

ار����ش���ه ب���ف���ارق ه��دف��ني ���ش��م��ن امل�����ش��اب��ق��ة 
الوروبية الم, وذلك امام �شالكه الملاين 
وام���ام  امل��ج��م��وع��ات  دور  يف  )�شفر-2( 

ب��اي��رن ميونيخ  ال��ف��ري��ق المل����اين الخ����ر 
ف��ان��ه مل يخ�شر  ال��ث��اين,  ال���دور  )1-3( يف 

ع��ل��ى ار���ش��ه ب��ف��ارق 3 اه����داف او اك���ر �شوى 
مرتني يف تاريخ م�شاركاته القارية, الوىل امام 

�شبارتاك مو�شكو الرو�شي )2-5( يف الدور الول 
من كاأ�س الحتاد الوروبي ملو�شم 1983-1982 

ان���رت م��ي��الن الي���ط���ايل )�شفر-3(  ام����ام  وال��ث��ان��ي��ة 
ملو�شم  الب��ط��ال  دوري  م�شابقة  من  املجموعات  دور  يف 

.2004-2003
وك��ان��ت م��واج��ه��ة ال����دور ال��ف��ا���ش��ل ال��ث��ال��ث��ة ب��ني ار���ش��ن��ال 
وف��رنب��غ�����ش��ه ال�����ذي ك����ان ي��ب��ح��ث ع���ن ال���ت���اأه���ل اىل دور 
املجموعات للمرة الوىل منذ مو�شم 2009-2008, 

كاأ�س  م�شابقة  يف   1980-1979 مو�شم  الوىل  بعد 
وتعادل  ذهابا  2-�شفر  ار�شنال  )ف��از  الوروب��ي��ة  الكوؤو�س 

من   2009-2008 مو�شم  والثانية  ايابا(  �شفر-�شفر 
5-2 ذهابا  ار�شنال ذهابا خ��ارج قواعده  )ف��از  البطال  دوري 

وتعادل ايابا �شفر-�شفر(.
�شالونيكي  ب��اوك  م�شيفه  �شحية  المل��اين  �شالكه  يذهب  ان  وك��اد 

ميتالي�شت  ا�شتبعاد  بعد  الفا�شل  ال��دور  يف  ي�شارك  ال��ذي  اليوناين 
خاركيف الوكراين لتالعبه بالنتائج, لكن فريق املدرب ينت�س كيلر تفوق 

بف�شل   2-3 فائزا  ليخرج  �شفوفه  يف  العددي  النق�س  وجت��اوز  نف�شه  على 
ثنائية للمجري ادم �شالي, الوافد اجلديد من ماينت�س.

وو���ش��ع ���ش��الي ال��ف��ري��ق المل����اين يف امل��ق��دم��ة يف ال��دق��ي��ق��ة 43 ق��ب��ل ان ي��درك 
�شتيفانو�س اثانا�شيادي�س التعادل )53( ثم اكمل ال�شيف املباراة بع�شرة لعبني 
بعد طرد جريماين جونز )64( لكن ذلك مل مينعه من التقدم جمددا عر 
بهدف  جمددا  اللقاء  اىل  امل�شيف  الفريق  وعاد   .)67( دراك�شلر  جوليان 
القا�شية  ال�شربة  وج��ه  �شالي  لكن   )79( كات�شوراني�س  كو�شتا�س  من 
الثاين  ال�شخ�شي  هدفه  بت�شجيله  ال�شائع  ب��دل  الوقت  يف  لليونانيني 
غيل�شنكري�شن  يف  ذه��اب��ا  بالتعادل  اكتفى  ك��ان  ال��ذي  لفريقه  وال��ث��ال��ث 

.1-1
ومن املوؤكد ان ال�شغط �شيخف على املدرب ينت�س كيلر, خ�شو�شا 
م�شابقة  �شوى يف  املو�شم  ه��ذا  الفوز  ي��ذق طعم  فريقه مل  ان 
ا�شتهل م�شواره يف  اذ  الهواة,  ام��ام فريق من  املحلية  الكاأ�س 

الدوري املحلي بتعادل وهزميتني على التوايل.
ال�شوي�شري  ب��ازل  , جدد  ب��ارك  �شانت جايكوب  وعلى ملعب 
البلغاري وتغلب  رازغ��ارد  لودوغوريت�س  فوزه على �شيفه 
عليه بهدفني لفابيان فراي )11( وفيليب ديغني )90(, 
وذلك بعد ان كان ح�شم لقاء الذهاب خارج ملعبه 2-4 
مواجهة  يف  جماهريه  ب��ني  �شهلة  مهمة  ام��ام  جعله  م��ا 
كانت  )الوىل  الثانية  القارية  مغامرته  يخو�س  فريق 
الثاين  التمهيدي  الدور  املا�شي حني خرج من  املو�شم 
لدوري البطال على يد دينامو زغرب(, خ�شو�شا انه 
مل يخ�شر من مبارياته الوروبية ال�شبع الخرية على 
ال��ع��دد اىل ثمانية بعد مباراة  ار���ش��ه وه��و رف��ع ه��ذا 

اليوم.
وع��ل��ى ملعب ف��ران��ت�����س ه���ور ���ش��ت��ادي��ون , ك���اد ان 
حقق دينامو زغرب الكرواتي املفاجاأة وان يقلب 
النم�شوي  فيينا  او�شرتيا  م�شيفه  على  الطاولة 
ان  قبل   82 الدقيقة  حتى   1-3 عليه  تقدم  ان  بعد 
ي�شجل �شاحب الر�س هدف تقلي�س الفارق اىل 2-3 وكان ذلك 
كافيا للتاأهل اىل دور املجموعات بعد ان فاز ذهابا خارج قواعده 

2-�شفر.
و�شجل يو�شيب �شيمونيت�س )4 خطاأ يف مرمى فريقه( ورومان 
بروزوفيت�س  ومار�شيلو  فيينا,  او�شرتيا  هديف   )82( كيين�شات 
واملونتينيغري   )44( فرناندي�س  جونيور  والت�شيلي   )34(
ال��ذي كان قاب  فاتو�س بيكرياج )71( اه��داف دينامو زغ��رب 
قو�شني او ادنى من حتقيق اجناز كبري لن مناف�شه النم�شوي 
مل يفرط بتقدمه بفارق هدفني او اكر على ال�شعيد القاري 
منذ اكر من 50 عاما, واملرة الوحيدة ال�شابقة التي اختر 
م��ن م�شابقة  النهائي  رب��ع  ال���دور  ت��ع��ود اىل  ال��واق��ع  ه��ذا  فيها 
كاأ�س الكوؤو�س الوروبية ملو�شم 1960-1961 حني فاز على 
ان يخ�شر  ار�شه قبل  2-�شفر على  وولفرهامبتون النكليزي 

امامه ايابا �شفر-5.
ام���ا يف م���ا ي��خ�����س دي��ن��ام��و زغ���رب, 
ف���اك���ر ع�����ودة ل���ه ب��ع��د خ�����ش��ارت��ه 
مو�شم  اىل  ت��ع��ود  ال���ذه���اب  ل��ق��اء 
يف  خ�شر  ح��ني   1967-1966
من  النهائي  ن�شف  ال���دور  ذه���اب 

الأ�سرتايل هورتون يحرز ذهبيته الثالثة والأرقام القيا�سية تتواىل يف مونديال ال�سباحة للنا�سئني بدبي 

يف اآخر جتاربه مبع�شكر اأملانيا

الظفرة يتغلب على ريجنزبورج باأربعة اأهداف مقابل هدف
7 اأندية تتاأهل اإىل دور املجموعات يف اأبطال اأوروبا

ك�شف رئي�س الحتاد الوروبي لكرة القدم الفرن�شي مي�شال بالتيني 
ام�س يف حديث ل�شحيفة ليكيب الفرن�شية الريا�شية انه مل يح�شم 
الدويل فيفا وقال بالتيني:  الرت�شح لرئا�شة الحتاد  ب�شاأن  امره 
ان��ا مقتنع برئا�شة الحت��اد الوروب��ي,  اك��ون مقتنعا, كما  ان  يجب 

باين ارغب الذهاب اىل فيفا .
وا�شاف الحتاد الوروبي والحتاد الدويل لي�شا من العامل ذاته.. 
يجب ان اك��ون مقتنعا ب��ان ه��ذا هو ق��دري حتى وان ك��ان �شحيحا 

باين امتتع اليوم بال�شرعية للذهاب اىل الفيفا )تراأ�س الفيفا( .
واردف بالتيني قائال من املوؤكد اين �شاتخذ موقفا يف دوبروفنيك 
 19 )كرواتيا حيث تعقد اللجنة التنفيذية لالحتاد الوروب��ي يف 
و20 ال�شهر املقبل(. انا جمر على ذلك لن اجلميع ينتظر مني 

التعبري عن موفقي .
موقف  لكن   2015 عام  الفيفا  لرئي�س  احلالية  الولية  وتنتهي 
بانه  �شابقا  زال غام�شا رغم اعالنه  ال�شوي�شري جوزف بالتر ما 
اواخ��ر  ب�شبب ما �شدر عنه يف  وذل��ك  لن يرت�شح لولية ج��دي��دة, 
وال�شتني  الثالثة  العمومية  اجلمعية  خ��الل  امل��ا���ش��ي  اي��ار-م��اي��و 
للفيفا التي تقرر خاللها تاأجيل البحث بال�شن القانونية للرئي�س 

حتى 2014.
العمومية يف  و�شدر عن بالتر )77 عاما( على هام�س اجلمعية 
موري�شيو�س تلميحا خمالفا للموقف الذي �شدر عنه بعد انتخابه 
يف 2011 لولية رابعة حني اعلن انه يعتزم عدم الرت�شح لولية 
خام�شة يف 2015, وذلك بتاأكيده انه �شد اعتماد ال�شن القانونية 

من اجل حتديد نهاية ولية رئي�س ال�شلطة الكروية العليا وبانه 
لن يرت�شح يف حال وجد �شخ�س بامكانه موا�شلة املهمة ال�شالحية 

التي بداأت فيها وما يحمله هذا القول من تاأويل.
العدد  ب�شاأن  القائم  النقا�س  ح��ول  �شوؤال  على  رده  يف  بالتر  وق��ال 
الق�����ش��ى ل���ولي���ات ال��رئ��ي�����س واحل���د الق�����ش��ى لل�شن ال��ق��ان��ون��ي��ة: 
ح�شنا, ل يتعلق المر بي, فكما قلت, اننا نتبع عملية دميقراطية 
والحتادات الوطنية هي التي ت�شوت. لكن على ال�شعيد ال�شخ�شي, 
هذا  ان  اوؤم���ن  لين  للعمر  اق�شى  ح��د  و�شع  �شد  اين  قلت  لطاملا 
معيار غري ذي �شلة باملو�شوع, فلي�س كل النا�س متماثلني عندما 
يكونوا يف ال�شتني او ال�شبعني او الثمانني من عمرهم... اإلخ حتى 

ان المر قد ينطوي على متييز .

ب���التين����ي مل يح�س�����م تر�سح�����ه لرئا�س������ة الفيف������ا 
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فتح حتقيق بوفاة الأمرية ديانا 
ذكرت �شحيفة ديلي اك�شري�س ام�س اأن القوات اخلا�شة الريطانية فتحت 
الفايد  )ع��م��اد(  دودي  و�شديقها  دي��ان��ا  الأم���رية  مقتل  يف  داخلياً  حتقيقاً 

بحادث �شيارة يف العا�شمة الفرن�شية باري�س قبل 16 عاماً.
وقالت ال�شحيفة اإن اخلطوة جاءت بعد انت�شار مزاعم عن تورط جندي يف 
القوات اخلا�شة بحادث مقتل الأمرية والفايد, ويريد قادة القوات اخلا�شة 
معرفة وقت ترويج هذه املزاعم, واجلهات التي كانت على علم بها يف قوات 

النخبة الريطانية.
واأ�شافت اأن قادة القوات اخلا�شة الريطانية يريدون اأي�شاً معرفة اأ�شباب 
ت��ردد باأن  ال��ذي رّوج هذه املزاعم, فيما  عدم اتخاذ اج��راءات �شد اجلندي 
ل��ك��ون هذه  ال��ري��ط��اين, اجل���رنال بيرت وول, غا�شب ج���داً  ق��ائ��د اجلي�س 

املزاعم �شّوهت �شمعة القوات اخلا�شة الريطانية.
املزاعم  اإن  قولها  وول  اجل��رنال  مقّربة من  ال�شحيفة عن م�شادر  ونقلت 
ال��ق��وات اخلا�شة الريطانية منذ  ت��اري��خ  ه��ي الأك���ر اح��راج��اً و���ش��رراً يف 
تاأ�شي�شها قبل 70 عاماً . وكانت املزاعم طفت على ال�شطح خالل حماكمة 
بتهمة  نايتنغيل,  داين  الرقيب  الريطانية,  اخلا�شة  القوات  يف  القّنا�س 
اأ�شلحة ب�شورة غري قانونية. وفتحت �شرطة العا�شمة الريطانية  حيازة 
القوات  ت��ورط جندي من  حول مزاعم  اأ�شبوعني حتقيقاً  نحو  قبل  لندن 
اخلا�شة الريطانية يف مقتل الأمرية ديانا و�شديقها الفايد بحادث �شيارة 

يف العا�شمة الفرن�شية باري�س عام 1997.

اكت�ساف مواقع اأثرية من الألفية الثانية ق.م
اإىل  تاريخهما  يعود  ومدفناً  فخارية  اأنية  قطع  رو���س  اآث��ار  علماء  اكت�شف 
الألفية الثانية قبل امليالد, وذلك خالل حفريات يف موقع ايفانوفكا-1 يف 

منطقة كيمريوفو الرو�شية.
ونقلت و�شائل اإعالم رو�شية عن ق�شطنطني كونونت�شوك, الباحث العلمي 
الذي جرت احلفريات  بي�شانيت�شا  توم�شكايا  الطبيعية  املحمية  يف متحف 
كروخاليف�شكايا  حل�شارة  تعود  املكت�شفة  التحف  اإن  قوله  منه,  بالقرب 
اأهمية  ولها  املبكر  ال��رون��زي  الع�شر  ف��رتة  اىل  تاريخها  ويعود  القدمية 

كبرية بالن�شبة للمتحف, م�شرياً اىل �شرورة العمل على تقييمها.
ال�شوء  �شت�شلط  املكت�شفة  التحف  ب��اأن  اعتقاده  عن  كونونت�شوك  واأع���رب 
على الت�شل�شل الزمني لظهور اللوحات ال�شخرية يف جميع اأنحاء منطقة 
نيجنايا بريتوميا الرو�شية ويذكر اأن امل�شاحة الإجمالية للحفريات بلغت 

نحو 110 اأمتار مرتبع.
كما متكن علماء الأثار من اكت�شاف مدفن ينتمي اإىل ح�شارة كولي�شكايا 
التي يعود تاريخها اإىل الع�شر احلديدي املبكر )الثلث الأخري من الألفية 

الثانية قبل امليالد(.
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ليدي غاغا توؤلف 
اأغنية لفري�سات�سي 

األ��ف��ت ال��ن��ج��م��ة الأم��ريك��ي��ة ليدي 
غاغا اأغنية خا�شة اأهدتها مل�شممة 
الأزياء العاملية دونتيال فري�شات�شي 
وذك�����رت و���ش��ائ��ل اإع�����الم اأم��ريك��ي��ة 
األ��ب��وم  �شمن  �شتكون  الأغ��ن��ي��ة  اأن 
وو�شفتها  بوب  اأرت  اجلديد  غاغا 
وقالت  واملرحة  املجنونة  بالأغنية 
اأن تكون ام��راأة ل تخ�شى  اإنها عن 
�شيئاً ول تهتم لأي اأمر يقال عنك 
�شكرها  واأعربت فري�شات�شي عن   .
ل��غ��اغ��ا وق��ال��ت اأن����ا ف��خ��ورة لكوين 
وتعرف  الأغنية  واأح��ب  �شديقتها 
واجلريئة  الغريبة  باأزيائها  غاغا 

املثرية للجدل.

مايكل بابل وزوجته 
يرزقان ب�سبي 

بابل,  مايكل  الكندي,  املغني  رزق 
وزوجته, لويزانا لوبيالتو, ب�شبي 
هو الأول لهما واأفاد موقع يو اإ�س 
ماغازين الأمريكي, اأن بابل, اأ�شبح 
اأجن��ب��ت  ب��ع��دم��ا  ل��ل��م��رة الأوىل  اأب����اً 
نوا  ا�شم  عليه  اأطلقا  زوجته �شبياً 
ون�شر بابل �شورة لزوجته واملولود 
اجل���دي���د ع���ر م��وق��ع اإن�����ش��ت��اغ��رام 
ف��رح��اً  ن��ط��ري  ن��ح��ن  تعليقاً  وك��ت��ب 
ولدة  بعد  �شديد  بامتنان  ون�شعر 
ابننا نوا بابل ي�شار اإىل اأن ال�شبي 
اأن  وي��ذك��ر  بكندا  فانكوفر  يف  ول��د 
ب��اب��ل ول��وب��ي��الت��و م��ت��زوج��ان منذ 

العام 2011.

خادمة تقطع اأذن خمدومتها 
اع���ت���دت خ���ادم���ة اأث��ي��وب��ي��ة ب��ال�����ش��رب ع��ل��ى خم��دوم��ت��ه��ا 
ال�شعودية ما اأدى اإىل قطع اأذنها الي�شرى وك�شر بالفك, 

بح�شب �شحيفة املر�شد ال�شعودية الإلكرتونية. 
وق���د اأدخ���ل���ت امل������راأة, ذات ال��ع��ق��د ال��ث��ام��ن م���ن ع��م��ره��ا, 
فاقدة  ت���زال  ول  امل��ن��ورة,  باملدينة  فهد  امل��ل��ك  م�شت�شفى 

للوعي بق�شم املخ والأع�شاب. 
ن��ف��ذت ج��رمي��ت��ه��ا, لذت اخل��ادم��ة )25 ع��ام��ا(  اأن  وب��ع��د 
بالفرار وقال فواز احلربي ابن املراأة امل�شابة اإن اخلادمة 

كانت اأقرب اإىل والدته حتى من بناتها. 
وتعرف  اخل��ادم��ة  على  القب�س  الأمنية  اجل��ه��ات  واأل��ق��ت 
دواع��ي  ح��ول  معها  التحقيق  ليبداأ  عليها  ال�شحية  اأه��ل 

جرميتها الب�شعة. 

فتاة تقود ع�سابة �سرقة حمالت
باتنة, ع�شابة  ولي��ة  الأم��ن اجلزائرية يف  ق��وات  اأوقفت 
�شحيفة  بح�شب  فتاة,  تديرها  اأ�شخا�س   5 من  متكونة 

ال�شروق اجلزائرية. 
عدة  على  �شطو  عمليات  يف  بال�شلوع  الع�شابة  وتتهم 
حمالت يف الولية وقبل اأيام, �شطت الع�شابة على حمل 
ومتكن ال�شكان من ت�شجيل رقم لوحة ال�شيارة التي كان 

الل�شو�س ي�شتقلونها. 
و�شوهدت ال�شيارة يف منطقة اأخرى من الولية فيما كان 
الفتاة مع  تفاو�س  اأثناء  املكان  على  يتعرفون  الل�شو�س 

�شاحبه حول اأ�شعار بع�س املواد. 
ث��الث��ة من  واعتقلت  الأم���ن  ق���وات  ال��ف��ور, ح�شرت  على 
اأفراد الع�شابة فيما مت توقيف اثنني بعد مطاردة راجلة 

عر اأزقة املدينة. 
وات�شح اأن الفتاة من اأ�شحاب ال�شوابق واأنها خرجت من 
ت�شتعمل من طرف  كانت  واأنها  اأي��ام فقط,  قبل  احلب�س 

املجموعة ل�شتدراج ال�شحايا. 

�سبعيني يحاول �سرقة ثمانينية 
يف ح��ادث��ة غ��ري��ب��ة م��ن ن��وع��ه��ا, ح����اول رج���ل اإي���ط���ايل يف 
الرابعة  يف  اإيطالية  �شرقة  العمر  من  وال�شبعني  الثالثة 
البالد,  بجنوب  بارليتا  مدينة  يف  العمر  من  والثمانني 

غري اأن حماولته باءت بالف�شل.
ونقلت وك��ال��ة اأن��ب��اء اأن�����ش��ا الإي��ط��ال��ي��ة ع��ن ال�����ش��رط��ة, اأن 
اإجرامي, تبع املراأة  لويجي موري�شكو, الذي لديه �شجل 
املنزل بعدما  اإىل  التي تتوىل رعايتها  وامل��راأة  الثمانينية 
�شاهدهما تغادران مكتب الريد يف املدينة, حيث يتقا�شى 

كثري من املتقاعدين راتبهم التقاعدي.
ث���م ا���ش��ت��ق��ل م��وري�����ش��ك��و امل�����ش��ع��د م��ع��ه��م��ا وح�����اول �شرقة 
حم��ف��ظ��ة امل�����راأة ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ة, غ��ري اأن راع��ي��ت��ه��ا اأوق��ف��ت��ه 
ال�شجن  فهو  موري�شكو,  م�شري  اأم��ا  بال�شرطة  وات�شلت 

بتهمة حماولة ال�شرقة.

كامريا ت�ست�سعر �سعادة وحزن م�ستخدمها
تعد  والتي   ,Depth Sensing العمق  ا�شت�شعار  بتقنية  تعمل  كامريا  تطوير  على  الأمريكية  اإنتل  �شركة  تعمل 
بني  الفجوة  ردم  بهدف  ال�شورة  داخل  الغو�س عميقاً  الأبعاد, حيث ميكنها  الكامريا ثالثية  ن�شخة حُم�شنة عن 

الواقع والعامل الفرتا�شي, بح�شب ما قال اآنل ناندوري , الذي يعمل كمدير للمنتجات واحللول يف �شركة اإنتل .
ومتتلك هذه الكامريا اإمكانية فهم ال�شلوك الب�شري, فهي قادرة على ا�شت�شعار عواطف امل�شتخدم من حزن و�شعادة, 
كما اأنها قادرة على مالحظة احلركة, وهو ما ميكن ا�شتغالله يف التطبيقات والألعاب التفاعلية وت�شتطيع الكامريا 
ِكن الكامريا من التعرف على طبيعة الأج�شام التي ت�شورها,  اأي�شاً حتديد الأبعاد واحلجوم والعمق والألوان, مما مُيَ

ويدعم الطباعة ثالثية الأبعاد.
ك��اأداة للتقييم يف التطبيقات املرتبطة  اأي�شاً مبيزة تتبع حركة العني, وهو ما ميكن ا�شتخدامه  وتتمتع الكامريا 

بالتعليم وبتحديد الذكاء عند الأطفال, من خالل معرفة ُمعدل و�شرعة القراءة, ح�شب ما اأكد ناندوري .
و�شيتم ا�شتخدام هذه الكامريا يف اأجهزة احلا�شب املحمول واأجهزة األرتا بوك يف الن�شف الثاين من عام 2014, 
حيث �شتكون هذه الكامريا يف البداية عبارة عن كامريا خارجية ميكن و�شلها مع هذه الأجهزة, كما �شيتم اإدراجها 

يف احلوا�شب اللوحية والهواتف الذكية يف امل�شتقبل.
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ي�سرقون عيني طفل
اأن مت  اأبويه بعد  6 �شنوات, اإىل  عاد طفل �شيني, يبلغ من العمر 
اختطافه بوا�شطة ع�شابة ل�شرقة الأع�شاء يف ال�شني, غري اأنه عاد 

بعد اأن فقد عينيه.
وعر والد الطفل على ابنه فاقداً للوعي ومدرجاً يف دمائه, بعد 
اأربع  اقتلع خمتطفوه قرنيتيه, وذلك بعد مرور ما يزيد عن  اأن 
متواجداً  لي�س  ال�شغري  الطفل  اأن  ا�شرته  اكت�شاف  على  �شاعات 
�شان�شي  مقاطعة  يف  منزله  اأم���ام  بها  يلعب  ك��ان  التي  ال�شاحة  يف 
الأول��ي��ة  الإ���ش��ع��اف��ات  لإج���راء  امل�شت�شفى  اإىل  نقله  ومت  ال�شينية, 

الالزمة.
ال�شرطة  اأن  املحلية,  ال�شينية  التليفزيون  قنوات  اإح��دى  وذك��رت 
ت�شتبه يف �شيدة ُيعتقد اأنها تتزعم ع�شابة قد ارتكبت العديد من 
وقائع خطف الأطفال ل�شرقة اأع�شائهم واملتاجرة بها, وقد ر�شدت 
ملن يديل مبعلومات  دولر  األف   16 يعادل  ما  ال�شينية  ال�شلطات 

ت�شاعد يف القب�س عليها.
وت�شم م�شت�شفيات ال�شني قائمة انتظار حتوي ما يزيد على 30 
 10 اإج���راء ح��وال  اأع�شاء, يف حني يتم  ل��زراع��ة  األ��ف حالة حتتاج 
اآلف عملية جراحية فقط �شنوياً, اإذ يرف�س العديد من الأ�شحاء 
دعم  ما  وه��و  املتوفني,  من  ذويهم  باأع�شاء  اأو  باأع�شائهم  الترع 

ن�شاط جتارة الأع�شاء يف ال�شوق ال�شوداء. 

قتلت جنينها وعادت مل�ساهدة امل�سارعة
ولدت امراأة طفلها يف حمام حانة ريا�شية مزدحمة ثم قتلته عن 
املرحا�س,  يف  ورميه  البال�شتيك  من  كي�س  يف  ج�شمه  لف  طريق 
ومن ثم التحقت باأ�شدقائها يف ال�شالة ملتابعة م�شارعة حرة كانت 

تبث على الهواء مبا�شرة وكاأن �شيئاً مل يكن.
اأماندا كاثرين هاين, 26 عاماً, كانت داخل حانة يف بن�شلفانيا, يف 
الأ�شدقاء  بع�س  للم�شارعة مع  ت�شاهد مباراة  املتحدة,  الوليات 
احلمام  اإىل  فتوجهت  وانقبا�شات,  الظهر  ب��اآلم يف  �شعرت  عندما 
اأنها تعاين  40 دقيقة و�شعر ا�شدقاءها  وبقيت داخله ملدة حوايل 
م��ن خ��ط��ب م��ا ولكنها اأ���ش��رت ب��ان��ه��ا ب��خ��ري وذه��ب��ت اإىل اخل���ارج 

لتدخني �شيجارة ومن ثم عادت اإليهم ملتابعة املباراة.
يف �شباح اليوم التايل )17 اأغ�شط�س 2013(, عر موظفو احلانة 
ونقل  م�شدود  احل��م��ام  ب���اأن  �شكاوى  تلقيهم  بعد  طفل  جثة  على 
موقع ميرتو عن الطبيب ال�شرعي مبقاطعة نورثهامبتون قوله 
اأن ت�شريح اجلثة اأظهر باأن الطفل ولد حياً وتويف ب�شبب الختناق 
وحدد عمره ما بني 33 و 36 اأ�شبوعا اأي يف الربع الأخري من فرتة 

احلمل واأكد اأن الطفل ولد بحالة جيدة.
متكنت ال�شرطة من اإلقاء القب�س على الأم بعد فح�شهم لبقعة دم 
تركتها هذه الأخ��رية على مقعد احلمام, ونظراً ل�شن الطفل قد 

تواجه الأم عقوبة الإعدام يف حال اإدانتها.
ووفقا للتقارير, اأدركت الأم اأنها حامل �شهر مايو اأو يونيو لكنها مل 
تخر اأحدا, ول حتى اأ�شدقاءها الذين كانت برفقتهم يوم وقوع 
للطفل  وو�شعها  بحملها  يعلم  اأو  منهم  اأي��ا  ينتبه  ومل  اجلرمية 
ولكنهم لحظوا طول مكوثها يف احلمام فاأر�شلوا لها ر�شائل ن�شية 

املمثلة كيت بالن�شيت لدى و�شولها حل�شور العر�س الأول للفيلم الفرن�شي اليا�شمني الأزرق يف باري�س. )يو بي اآي(لالطمئنان عليها وردت عليهم موؤكدة باأنها على ما يرام.

ابنة جاك�سون 
تتعافى من الكتئاب

ملك  ابنة  جاك�شون  باري�س  باتت 
الراحل مايكل جاك�شون يف  البوب 
و�شع جيد منذ حماولتها النتحار 

يف يونيو املا�شي, بح�شب جدتها. 
واأو�شحت كاثرين جاك�شون )83 
ح�شانة  على  ح�شلت  التي  عاما(, 
وفاته  بعد  ال��ث��الث��ة  ابنها  اأط��ف��ال 
امل��راه��ق��ة  اإن   ,2009 ال���ع���ام  يف 
مركز  يف  تعالج  عاما   15 البالغة 
الك��ت��ئ��اب  م��ع��اجل��ة  يف  متخ�ش�س 
فقدان  ع��ن  الناجم  احل��زن  واإدارة 

�شخ�س عزيز. 
وتابعت جاك�شون اجلدة, يف مقابلة 
اخلام�شة  ال��ذك��رى  ع�شية  ن�شرت 
واخل��م�����ش��ني ل����ولدة م��ل��ك ال��ب��وب, 
اإن���ه���ا يف م��رك��ز ج��ي��د وه���ي تتلقى 

امل�شاعدة التي حتتاج . 
ال��ع��الج ي�شري على خري  واأ���ش��اف��ت 
احلبيبة..  طفلتي  اإنها  ي���رام..  ما 
يل..  بالن�شبة  ج���دا  �شعب  الأم����ر 
جل ما اأمتناه لهوؤلء الأطفال هو 
اأن ي��ك��ون��وا ���ش��ع��داء.. ع��ن��دم��ا م��ات 
وتقول  تبكي  باري�س  كانت  مايكل 
ل  وال�����دي  لأرى  اأذه�����ب  اأن  اأري�����د 

ميكنني اأن اأعي�س من دونه . 

)كبري اخلدم( ُيبكي اأوباما
ب��ات��ل��ر ك��ب��ري اخل��دم  اأب��ك��ى فيلم ذا 
اأوباما,  ب��اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
والفيلم يحكي ق�شة رجل اأمريكي 
اإف��ري��ق��ي خ���دم بالبيت  اأ���ش��ل  م��ن 
34 عاما عمل  الأبي�س على مدار 

خاللها مع عدة روؤ�شاء. 
وذك����ر اأوب���ام���ا يف م��ق��اب��ل��ة اإذاع���ي���ة 
التمييز  ب���اآث���ار  ذك���ره  ال��ف��ي��ل��م  :اإن 
جيل  منها  ع��ان��ى  ال��ت��ي  العن�شري 
ك���ام���ل اأب������دى م��ث��اب��رت��ه ومت�����ش��ك��ه 
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ك��رام��ت��ه, وحتمل 
اأبناوؤه الكثري اآمال يف حتقيق �شيء 
اأف�شل لأولدهم .  وقال: مل تذرف 
يف  التفكري  ملجرد  بالدمع  عيناي 
ال��ذي��ن عملوا هنا يف  ك��ب��ار اخل���دم 
ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س ف��ح�����ش��ب, ب���ل يف 
جيل باأكمله من املوهوبني واملهرة, 
الكثري  حتقيق  ميكنهم  مل  ول��ك��ن 
الف�شل  ق��وان��ني  ك��رو  جيم  ب�شبب 
من  الفيلم  والتمييز..  العن�شري 
اأوب��را  وبطولة  دانييلز  يل  اإخ���راج 

وينفري وفور�شت ويتكر. 

ترا�شق نحو 200 األف �شخ�س ب� 130 طنا من الطماطم 
ال�شنوي  توماتينا  مهرجان  اإط���ار  يف  ام�����س  امل�شحوقة 
امل���رة ا���ش��ط��روا اإىل دف���ع امل��ال  ال���ش��ب��اين, لكنهم ه���ذه 
للم�شاركة فيه وحتدت احل�شود املطر والعوا�شف, فاأتت 
واليابان  اأ�شرتاليا  العامل, خ�شو�شا من  اأنحاء  من كل 
يف  الطماطم  رم��ي  مهرجان  يف  للم�شاركة  وبريطانيا 

�شاحة بالثا مايور يف بونيول �شرق ا�شبانيا. 
ونظارات  املطر  من  للوقاية  قبعات  الكثريون  وارت��دى 
حلماية اأعينهم من الطماطم التي ينبغي �شحقها قبل 
رميها على امل�شاركني, فيما تنكر البع�س مبالب�س ت�شبه 

الطماطم نف�شها. 
وي�شفق  يغني  البع�س  بقي  ال��غ��زي��رة,  الأم��ط��ار  وحت��ت 
ب��ي��دي��ه م��ب��ا���ش��رة م���ن ال���زج���اج���ة , ه����ذه ال�����ش��ن��ة ي��دف��ع 
 13( ي���ورو   10 الأوىل  للمرة  امل��ه��رج��ان  يف  امل�����ش��ارك��ون 

دولرا( على الأقل. 
وترتفع الت�شعرية اإىل 750 يورو يف حال اأرادوا ال�شعود 
الطماطم وقد  تنقل  التي  ال�شت  ال�شاحنات  اإحدى  اإىل 

خ�ش�شت 5 اآلف تذكرة جمانية ل�شكان بونيول.
لأ�شباب  الن�شف  اإىل  امل�شاركني  عدد  املنظمون  وخف�س 
تتعلق بال�شالمة, وا�شتقدموا 180 عن�شرا اأمنيا و50 
اإ�شعاف وطوافات  �شيارات  و�شرطيني و9  حار�شا خا�شا 

طبية عدة.
اإن  باملر,  ما�شمانو  يواكني  بونيول,  بلدية  رئي�س  وق��ال 
ال�شيطرة  على  املنظمني  �شاعدت  اجل��دي��دة  الت�شعرية 
الذي  الطماطم  باأن رمي  اأقر  لكنه  على عدد احل�شود, 
كلف هذه ال�شنة 140 األف يورو, ي�شكل عبئا كبريا على 
4,1 ماليني  ت��رزح حتت وط��اأة دي��ن ق��دره  البلدة التي 

يورو.
وللمرة الأوىل, اأوكلت ل�شركة خا�شة بيع تذاكر الدخول 
اأثار املخاوف ب�شاأن اجتاه مهرجانات  اإىل املهرجان, ما 
ا���ش��ب��ان��ي��ا ن��ح��و اخل�����ش��خ�����ش��ة ب�����ش��ب��ب الأزم������ة. وت�����ش��در 
 19,2 ن�شبة  م�شجلني  امل�شاركني  لئحة  الأ�شرتاليون 
% والريطانيون مع   17,9 اليابانيون مع  %, تبعهم 

% وال�شبان 7,8 % والأمريكيون مع 7,5 %.   11,2

يدفعون املال.. لُي�سربوا بالطماطم

هل اأخجلت مايلي �ساير�س والدها؟ 
اأم�س  اأن ي�شارك فيها ليلة  ان�شحب املغني الأمريكي بيلي راي �شاير�س من مقابلة تلفزيونية كان من املقرر 
الول الثالثاء يف اأعقاب اأداء ابنته النجمة مايلي �شاير�س املثري للجدل خالل حفل توزيع جوائز )اأم تي يف( 
الريف يف مقابلة مع مقدم الرامج بري�س  �شاير�س مغني مو�شيقى  اأن ي�شارك  املقرر  املو�شيقية. وكان من 

مورغان ليل اأم�س الول, ولكنه مل يح�شر و تاأخر يف الإبالغ عن قرار ان�شحابه.
وقبل 15 دقيقة من نهاية احللقة, قال مورغان اإن �شاير�س الأب لن ياأتي, واأ�شاف ممازحاً رمبا مل يعرف بعد 
ما يقوله عن مايلي. وكان �شاير�س قال يف ت�شريح لرنامج )انرتتينمنت تونايت( ل تزال ابنتي ال�شغرية 
اإليه الم��ور يف هذا ال�شريك الذي ن�شّميه عامل ال�شتعرا�س  واأن��ا ما زلت والدها بغ�س النظر عما ت��وؤول 
وقال اأحبها من دون حدود وهذا لن يتغري اأبداً. وكانت �شاير�س اأثارت موجة من النتقادات لأدائها املثري 
على امل�شرح خالل حفل توزيع جوائز ام تي يف ليل الأحد حيث ارتدت مالب�س جريئة ورق�شت مع اإيحاءات 

�شيئة. يذكر اأن �شاير�س ا�شتهرت يف �شخ�شية هانا مونتانا على قناة )ديزين(.


