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هل يتّوج اأ�صبوع الرحيل باعت�صام 
اأمام �صاحة احلكومة التون�صية..؟

   

الرتبية حتذر املدار�س اخلا�صة
 من اأي تعيينات دون موافقتها

•• دبي – حم�شن را�شد 

حذرت وز�رة �لرتبية و�لتعليم كافة �ملد�ر�س �خلا�صة من تعيني �أي 
�أو �الإد�ري��ني ، �إال بعد �حل�صول على مو�فقة �ل��وز�رة ،  من �ملعلمني 
و�إج��ر�ء  �لتعيني  �آليات  كافة  �إنهاء  بعد  للتعيني  �الإد�ري  و�عتمادها 
و�جتياز �ملقابالت ، الفتة �إىل �أن بع�س �ملد�ر�س ت�صمح ملعلميها �جلدد ، 
مببا�صرة �لعمل دون �حل�صول على �ملو�فقة �لنهائية للوز�رة ، �أو �إنهاء 
�إجر�ء�ت �الإقامة مما يعد خمالفا ، ودعت �ملناطق �لتعليمية مبتابعة 
مد�ر�صها �خلا�صة ب�صفة دورية و�إلز�مهم مبا جاء يف �لتعميم �الأخري 
رقم 17 ل�صنة 2013 ب�صاأن ذ�ت �ملو�صوع ، جاء ذلك يف �جتماع مت 
موؤخر� بديو�ن وز�رة �لرتبية و�لتعليم ، تر�أ�صه علي ميحد �ل�صويدي 
وكيل �لوز�رة باالإنابة بح�صور مدر�ء �ملناطق �لتعليمية ، وعدد من 

مديري �الإد�ر�ت �ملركزية بالوز�رة . )�لتفا�صيل �س3(

�صبط 62 مركبة خمالفة لقانون ال�صري براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�ملركزية  للعمليات  �لعامة  ب��االد�رة  و�لدوريات  �مل��رور  �د�رة  �حتجزت 
ب�صرطة ر�أ�س �خليمة خالل حملة تفتي�صية نظمتها على مدى ��صبوع 

و�ملرور. �ل�صري  قانون  خمالفة  ب�صبب  مركبة   62
و��صتملت �ملخالفات على �لقيادة من دون رخ�صة �صوق، عدم �اللتز�م 
بن�صبة تلوين زجاج �ملركبة ، �نتهاء �صالحية ترخي�س �ملركبة، قيادة 
مركبة غري موؤمن عليها على �لطريق �لعام، �لقيادة بطي�س و تهور، 
عدم فح�س �ملركبة بعد �إجر�ء �أي تعديل جوهري يف حمركها ، تزوير 

لوحات �أرقام �ملركبة، وقيادة مركبة ت�صبب �صجيجاً. 
)�لتفا�صيل �س5(

منظر للدمار �لهائل يف �صو�حي دم�صق بفعل �لق�صف �جلوي لقو�ت �لنظام  )رويرتز(

وا�ضنطن توؤكد ا�ضتخدام النظام ال�ضوري اأ�ضلحة كيميائية �ضد املدنيني

البنتاجون يوؤكد جهوزيته للتحرك ودم�صق حتذر من اإحراق املنطقة

القاهرة-وكاالت:

�مل�صري  �لرئي�س  حماكمة  م�صرية  حمكمة  �أج��ل��ت 
�الأ�صبق ح�صني مبارك وجنليه عالء وجمال، ووزير 
د�خليته حبيب �لعاديل، و�صتة من م�صاعديه �إىل 14 

�صبتمرب �يلول �ملقبل.
�أب���رز ق��ي��اد�ت جماعة  �أج��ل��ت حماكمة ع��دد م��ن  كما 
�الأ�صابيع  خالل  �عتقلو�  �لذين  �ملجرمني،  �الإخ��و�ن 
�لقليلة �ملا�صية، �إثر �إطاحة �جلي�س �لرئي�س حممد 
مر�صي يف 3يوليو متوز عقب مظاهر�ت حا�صدة، �إىل 

جل�صة 29 �أكتوبر �ملقبل.
حيث  �لق�صاء  �أم��ام  �الأ�صبق  �مل�صري  �لرئي�س  ومثل 
����ص��ت��اأن��ف��ت حمكمة ج��ن��اي��ات �ل��ق��اه��رة، �مل��ن��ع��ق��دة فى 
عالء  وجنليه  ملحاكمته  �الأح��د،  �ل�صرطة،  �أكادميية 

وجمال يف ق�صية قتل �ملتظاهرين، و�لف�صاد �ملايل.
وجاء �لتاأجيل بح�صب تقارير �صحفية لتمكني هيئة 
�لدفاع من �الطالع على �أور�ق �لق�صية وت�صكيل جلان 
لفح�س ملفات �جلانب �ملتعلق باتهام مبارك وجنليه 
ق�صية  يف  �لنفوذ  و��صتغالل  بالرتبح  �صامل  وح�صني 
جلنة  وت�صكيل  �إ�صر�ئيل  �إىل  �مل�صري  �لغاز  ت�صدير 

فنية لفح�س دفاتر ت�صليح قو�ت �الأمن �ملركزي.
�لك�صب غري  �أخ��رى هي  �لعادىل فى ق�صية  ويحاكم 

�مل�صروع �أمام حمكمة جنايات �جليزة.
�ملتهمني  �إن��ه ق��د يتعذر نقل  ق��ال  �أم��ن��ي  ك��ان م�صدر 
�ملحبو�صني على ذمة �لق�صية، خ�صو�صا �لعاديل، �إىل 
�ملتهمني  نقل  تاأمني  ل�صعوبة  �ملحاكمة  جل�صة  مقر 
يف �صيار�ت ترحيل �إىل مقر �ملحاكمة، نظر� لظروف 

�الأمن �لتي متر بها �لبالد.

و�أو����ص���ح م�����ص��در ق�����ص��ائ��ي ل��ب��ي ب��ي ���ص��ي �أن �جلل�صة 
�صتعقد على  �الأخ����و�ن  ق��ي��اد�ت  �ل��ق��ادم��ة يف حماكمة 
�ملكان  ذ�ت  وه��و  �لقاهرة،  ب�صرق  �صاحية  يف  �الأرج���ح 

�لذي تعقد فيه حماكمة مبارك و�أعو�نه.
�أرج��اأت حماكمة  وكانت حمكمة جنايات �لقاهرة قد 
خريت  ونائبيه  ل��الإخ��و�ن  �لعام  �ملر�صد  بديع  حممد 
�ل�صاطر وحممد ر�صاد بيومي لعدم ح�صور �ملتهمني.
وتقدمت �إد�رة �لرتحيالت بوز�رة �لد�خلية �مل�صرية 
�إح�صار بديع  �إىل �ملحكمة ما يفيد عدم متكنها من 
�لقاهرة  بو�صط  �لكائنة  �ملحكمة  قاعة  �إىل  ونائبيه 

نظر� للظروف �الأمنية �لتي متر بها �لبالد.
�ل�صلطات  �ن  �أمنية  م�صادر  قالت  �خ��رى  جهة  م��ن 
�م�س  مت�صدد  ��صالمي  على  �لقب�س  �ألقت  �مل�صرية 
�ن���ه م��ق��رب م��ن �صقيق زع��ي��م تنظيم  ق��ائ��ل��ة  �الح����د 
�أن�����ص��ار �لرئي�س  �ل��ق��اع��دة �أمي���ن �ل��ظ��و�ه��ري و�أم����د 

�مل�صري �ملعزول حممد مر�صي بال�صالح.
و�ألقي �لقب�س على د�ود خريت يف حي مدينة ن�صر 
بالقاهرة حيث كانت قو�ت �ل�صرطة ف�صت �عت�صاما 
ملوؤيدي مر�صي يف 14 �غ�صط�س �ب �صمن حملة على 
�الخ��و�ن  جلماعة  �ملنتمي  �مل��ع��زول  �لرئي�س  م��وؤي��دي 
��صالميني  خم�صة  على  �لقب�س  و�أل��ق��ي  �مل��ج��رم��ني.  
م���ت�������ص���ددي���ن �خ����ري����ن يف �أم����اك����ن �أخ��������رى. وذك�����رت 
بتزويد  خريت  �تهمت  �ل�صلطات  �أن  �المنية  �مل�صادر 
باأنه  وو�صفته  بال�صالح  ملر�صي  موؤيدين  متظاهرين 
�لذر�ع �ليمنى ملحمد �لظو�هري �صقيق زعيم تنظيم 
�لقاعدة.  وقال �جلي�س �نه �ألقى �لقب�س على خم�صة 
�أنهم  وذكر  �صيناء  ب�صمال  زويد  �ل�صيخ  يف  مت�صددين 

�صالعون يف هجمات على قو�ت �المن باملنطقة.

�ل�صحايا و�لعو�ر�س �لتي ظهرت 
لديهم، و�ملعلومات �ال�صتخبارية 
من  ب��ات  و�الجنبية،  �المريكية 
�نه  �ملرحلة  ه��ذه  �مل��وؤك��د يف  �صبه 
كيميائية  ��صلحة  ����ص��ت��خ��د�م  مت 
�صد  �ل�صوري  �لنظام  جانب  من 

مدنيني يف هذه �حلادثة. 

�أي�������ام م��ن��ط��ق��ة �ل���غ���وط���ة ب��ري��ف 
دم�صق و�أوقع مئات �لقتلى.

ت�������ص���ري���ح���ات  ه���ي���غ���ل يف  وق��������ال 
ماليزيا  �إىل  ر�فقوه  ل�صحفيني 
-�ل��ت��ي ي��زوره��ا �صمن ج��ول��ة يف 
ج��ن��وب ���ص��رق �آ���ص��ي��ا- �إن �أوب��ام��ا 
�إع����د�د  �ل���دف���اع  ط��ل��ب م��ن وز�رة 

م���ن ج��ان��ب��ه �أك�����د وزي�����ر �ل���دف���اع 
�الأم���ريك���ي ت�����ص��اك ه��ي��غ��ل �م�����س 
م�صتعد  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  �أن  �الأح�����د 
للخيار �لع�صكري ب�صوريا يف حال 
ب��ار�ك  �لرئي�س  م��ن  �أم���ر�  تلقى 
�لهجوم  على  رد�  ب��ذل��ك  �أوب��ام��ا 
قبل  ��صتهدف  �ل��ذي  �لكيمياوي 

•• عوا�شم-وكاالت:

ق��ت��ل حم���اف���ظ ح���م���اة يف و���ص��ط 
�صوريا يف تفجري �صيارة مفخخة 
�الحد يف مدينة حماة، بح�صب ما 
ذكر �لتلفزيون �لر�صمي �ل�صوري، 

متهما �رهابيني باغتياله.
وق���ال �مل��ر���ص��د �ل�����ص��وري حلقوق 
�ل���ن���ظ���ام  ق��������و�ت  �إن  �الإن�����������ص�����ان 
�ل���������ص����وري ق�����ص��ف��ت ب�������ص���و�ري���خ 
�أر�س-�أر�س عدد� من �ملناطق يف 
�ل�صرقية بريف  �لغوطة  منطقة 

�لعا�صمة �ل�صورية دم�صق. 
فيما توعدت جبهة �لن�صرة ب�صن 
�نتقاما  غ��ار�ت على قرى علوية 
لق�صف �لنظام �لغوطة �ل�صرقية 

باالأ�صلحة �لكيمياوية.
�م�س  درع���ا  مدينة  �صهدت  وق��د 
����ص��ت��ب��اك��ات ع��ن��ي��ف��ة ب���ني ك��ت��ائ��ب 
�ملعار�صة �مل�صلحة وقو�ت �لنظام، 
وت��رك��زت �ال���ص��ت��ب��اك��ات يف �أح��ي��اء 
�ملن�صية و�جلمرك �لقدمي وعدة 
حم����اور �أخ����رى ب��درع��ا �ل��ب��ل��د يف 
حم�����اول�����ة م�����ن ك�����ال �ل���ط���رف���ني 

لل�صيطرة على تلك �ملناطق.
�ملتحدة  �المم  �ع��ل��ن��ت  ح��ني  ويف 
�صيبا�صرون  خ��رب�ءه��ا  �ن  �الح��د 

يف  �لتحقيق  �الثنني  �ليوم  منذ 
��صلحة  ��صتخد�م  حول  �لتقارير 
بعدما  دم�صق  ري��ف  يف  كيميائية 
�ع����ط����ت �حل����ك����وم����ة �ل�������ص���وري���ة 
م��و�ف��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى ذل����ك، �ع��ت��ربت 
�ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة �الح������د �ن 
�ل�صوري  �لنظام  قو�ت  ��صتخد�م 
مدنيني  �صد  كيميائية  ال�صلحة 
ه���و �م����ر ���ص��ب��ه م���وؤك���د، م��ن��ت��ق��دة 
م�����و�ف�����ق�����ة �ل�����ن�����ظ�����ام �ل���������ص����وري 
ت���ق���وم �المم  �ن  ع��ل��ى  �مل���ت���اخ���رة 
�ل��ذي  �مل��وق��ع  بتفتي�س  �مل��ت��ح��دة 
�صهد هجوما كيميائيا مفرت�صا 
ري��ف دم�صق. وهذه  �ي��ام يف  قبل 
يف  ت�صعيد�  متثل  �لت�صريحات 
�ث���ر �لهجوم  �مل��وق��ف �الم��ريك��ي 
�لغوطة  منطقة  �صهدته  �ل���ذي 
�الربعاء  دم�صق  بريف  �ل�صرقية 
و��صفر عن 1300 قتيل بح�صب 
يف  �ملعار�س،  �ل�صوري  �الئ��ت��الف 
��صتعد�دها  و��صنطن  تاأكيد  ظل 
ل���الح���ت���م���االت ك���اف���ة مب����ا ف��ي��ه��ا 
�ل��ن��ز�ع  م��ع  للتعامل  �لع�صكرية 
�ل�صوري. وقال م�صوؤول �مريكي 
لوكالة فر�ن�س بر�س طالبا عدم 
ك�����ص��ف ����ص��م��ه �ن����ه ����ص��ت��ن��اد� �ىل 
�ل��ت��ق��اري��ر �ل�����و�ردة ب�����ص��اأن �ع���د�د 

خيار�ت جلميع �حلاالت �لطارئة، 
تلك  �أع���دت  �ل����وز�رة  �أن  م�صيفا 
�خل�������ي�������ار�ت، و�أن�����ه�����ا م�����ص��ت��ع��دة 
�أوباما  قرر  �إذ�  خيار  ب��اأي  للقيام 
�مل�صلحة  للقو�ت  �الأعلى  -�لقائد 

�الأمريكية- ��صتخد�مه.
�إن  �الأمريكي  �لدفاع  وزير  وقال 
وز�رت��ه حت�صد قو�ت حت�صبا الأي 

خيار يتخذه �أوباما �صد �صوريا.
وي���ع���ت���ق���د م��ع��ظ��م �مل���ح���ل���ل���ني �أن 
�ل�������ص���رب���ات �مل��ح��ت��م��ل��ة ���ص��ت��ك��ون 

بو��صطة �صو�ريخ كروز.
�ل��دف��اع  م�����ص��وؤول يف وز�رة  وك���ان 
�الأم��ريك��ي ق��ال �إن ب��الده ع��ززت 
�ل��ب��ح��ر  �ل���ب���ح���ري���ة يف  ق��ط��ع��ه��ا 
جمهزة  ر�بعة  مبدمرة  �ملتو�صط 
ب�����ص��و�ري��خ ك����روز، وذل���ك ب�صبب 

تطور�ت �الأو�صاع يف �صوريا.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا ح��������ذرت ����ص���وري���ا 
بحجة  مهاجمتها  �أن  م��ن  �م�س 
كيمياويا  ���ص��الح��ا  ����ص��ت��خ��د�م��ه��ا 
�ملنطقة،  ���ص��ي��ح��رق  �صعبها  ���ص��د 
رو�صيا  حليفتيها  ح���ذرت  بينما 
و�إي������ر�ن �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة من 
�ل����ع����و�ق����ب �ل���وخ���ي���م���ة ل�����ص��رب��ة 
ع�����ص��ك��ري��ة حم��ت��م��ل��ة ���ص��د ق���و�ت 

�الأ�صد.

جنود يعاينون �لبا�س �لذي ��صتهدفه الرهابيون يف �صنعاء  )رويرتز(

القب�ض على عنا�ضر اإجرامية مرتبطة باجلماعة املتاأ�ضلمة

تاأجيل حماكمتي مبارك وقادة الإخوان املجرمني

مقتل وجرح ع�صرات اجلنود 
اليمنيني بتفجري حافلتهم

•• �شنعاء-وكاالت:

قتل 10 ع�صكريني مينيني و��صيب 26 �آخرون يف �نفجار عبوة نا�صفة 
مزروعة د�خل حافلة تابعة للقو�ت �جلوية �م�س، بجو�ر مطار �صنعاء 
�لدويل. وقال م�صدر �أمني ميني م�صوؤول ليونايتد بر�س �نرتنا�صونال، 
نا�صفة  عبوة  �نفجار  �ثر  �خ��رون   26 و�أ�صيب  قتلو�  ع�صكريني   10 �إن 

زرعت يف �حلافلة �لتي تقلهم �ىل عملهم يف مقر �لقو�ت �جلوية.
�مل�صت�صفى  �ل�صتني مع  و�أ�صار �ىل �ن �حلادثة وقعت بقرب تقاطع �صارع 

�ل�صعودي - �الأملاين، و�أنها حتمل ب�صمات تنظيم �لقاعدة.
��صتهدف حافلة تقل  �آخ��رون، يف تفجري   20 و�أ�صيب  �أ�صخا�س   5 قتل 

�أفر�د�ً من �لقو�ت �جلوية �ليمنية، يف �صمال �لعا�صمة �صنعاء.
وكانت و�صائل �إعالم مينية ذكرت �ن �نفجار�ً ��صتهدف حافلة ركاب تابعة 
 5 �إىل مقتل  �أدى  �ل��دو�م �لر�صمي، ما  �ليمنية مع بدء  للقو�ت �جلوية 

�أ�صخا�س، و�إ�صابة 20 �آخرين.
وقالت م�صادر مينية مطلعة �أن �لتفجري ناجت عن عبوة نا�صفة ت�صببت 

بتدمري مقدمة �حلافلة ب�صكل كامل.

مواقــيت ال�سالة
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�لر�عي �العالمي

ل��ي��ب��ي��ا ت��ط��ل��ق م���ب���ادرة 
احل�������������وار ال����وط����ن����ي 

•• طرابل�س-وام:

�أع��ل��ن رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �مل��وؤق��ت��ة 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة ع���ل���ي زي�������د�ن �ن���ط���الق 
ملناق�صة  �لوطني  �حل��و�ر  م��ب��ادرة 
بناء  تو�جه  �لتي  �مللحة  �لق�صايا 

�لدولة �لليبية. 
وقال زيد�ن يف �ملوؤمتر �ل�صحفي 
�مل�صرتك �لذي عقده ظهر �م�س 
م��ع ط���ارق م���رتي مم��ث��ل �الأم���ني 
ليبيا  �مل��ت��ح��دة يف  ل����الأمم  �ل���ع���ام 
�ل��ن��ائ��ب �الأول  �أع��ت��ي��ق��ة  وج��م��ع��ة 
ل��رئ��ي�����س �مل���وؤمت���ر �ل��وط��ن��ي �ل��ع��ام 
�ل��وزر�ء �لليبي  �أن جمل�س  �صابقا 
�إع��د�د لتنظيم  قرر ت�صكيل هيئة 
ه����ذ� �حل�����و�ر �ل��وط��ن��ي ل��ي��ت��ن��اول 
�ملتعلقة  �لرئي�صية  �مل��و���ص��وع��ات 
�صيا�صيا  �لر�هن  �لوطني  بال�صاأن 
و�أ�صاف  و�جتماعيا.  و�قت�صاديا 
بالت�صاور  مت��ت  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن 
قطاعات  خمتلف  م��ن  نخبة  م��ع 
�مل��ج��ت��م��ع و�ل��ع��دي��د م���ن �أع�����ص��اء 
جميع  حللحلة  �لوطني  �مل��وؤمت��ر 
�ل���ق�������ص���اي���ا �ل����ت����ي ت���ع���رق���ل ���ص��ري 
�مل�صاحلة  وحتقيق  �ل��دول��ة  ب��ن��اء 
�أن  �أك�������د  �ل����وط����ن����ي����ة.. م�����وؤك�����د� 
�حلكومة �صتتوىل تهيئة �الأ�صباب 
�الإد�ري������ة و�ل��ل��وج�����ص��ت��ي��ة الإجن���اح 
�أن تكون طرفا  ه��ذ� �حل��و�ر دون 
برناجما  ل��ه  ت�صع  �أن  ودون  فيه 

�أو �أفكار�. 

م�صلحون يقتلون جنودًا 
عراقيني ويحرقون جثثهم !

•• املو�شل-رويرتز:

قالت م�صادر من �ل�صرطة و�جلي�س �لعر�قيني �ن 12 �صخ�صا على �القل 
قتلو� يف �صمال �لعر�ق �م�س �الحد بينهم خم�صة جنود قتلهم م�صلحون 

بالر�صا�س ثم �أحرقو� جثثهم.
�أجرة تقالن جنود� على �لطريق من  ون�صب مهاجمون كمينا لعربتي 
 290 بغد�د �ىل �ملو�صل وقتلو� خم�صة جنود يف بلدة �لقيارة على بعد 

كيلومرت� �صمايل �لعا�صمة �لعر�قية.
�ن  ��صمه  ن�صره  ع��دم  طلب  �لع�صكرية  �ملخابر�ت  يف  كبري  �صابط  وق��ال 
تتمكن  مل  �لثانية  �ل�صيارة  ولكن  �لكمني  من  جنت  �ل�صيارتني  �ح��دى 

وقتل مت�صددون بالر�صا�س خم�صة جنود و�أحرقو� جثثهم.
و�أكد م�صدر طبي يف �مل�صرحة يف �ملو�صل حرق جثث �جلنود.

الحتالل يوا�صل هدم منازل 
الفل�صطينيني يف القد�س

•• القد�س املحتلة -وام:

�صلمت ما ت�صمى طو�قم بلدية �الحتالل يف �لقد�س تر�فقها قوة معززة 
�إد�رية  من جنود و�صرطة �الحتالل �م�س دفعة جديدة من �أو�مر هدم 
لعدد من منازل �ملقد�صيني يف بلدة �صلو�ن جنوب �الأق�صى �ملبارك بحجة 
�لبناء دون ترخي�س. و�أو�صح مركز معلومات و�دي �حللوة يف بلدة �صلو�ن 
يف �لقد�س �ملحتلة �أن �حلملة تركزت �م�س على حي و�دي قدوم يف �لبلدة 
�ملنطقة.  ومنازل يف  عقارية وجتارية  من�صاآت  ت�صوير  كذلك  وت�صمنت 
على  �ملختلفة  �الحتالل  �أذرع  تعر�صت حلملة من  �صلو�ن  �أحياء  وكانت 
مالية  خمالفات  وحت��ري��ر  �ع��ت��ق��االت  �صملت  متتالية  �أي���ام  �أرب��ع��ة  م��د�ر 
ومالحقة �أ�صحاب �لبنايات وتوزيع دفاتر �صريبية على �أ�صحاب �ملحال 

�لتجارية وغريها.
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اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية اأوىل حمطات معر�س رفق التثقيفي املتنقل

�صرطة دبي تلقي القب�س على اآ�صيويني وعربي بتهمة جلب ومتاجرة وتعاطي املخدرات

لتعزيز التوا�ضل املجتمعي

جمل�س اأبوظبي للتعليم يطلق تطبيق iADEC على اأجهزة الأندرويد

وزارة املالية تنظم فعالية ترفيهية لأطفال مركز الثال�صيميا بدبي 

•• اأبوظبي-وام:

للرفق  �لوطني  �لربنامج  ينظم 
باحليو�ن رفق معر�صه �لتثقيفي 
�لر�بع  �لفرتة من  �ملتنقل خالل 
�صبتمرب  ���ص��ه��ر  م��ن  �ل�����ص��اب��ع  �إىل 
�لقادم يف مركز �أبوظبي �لوطني 
للمعار�س..وذلك خالل فعاليات 
�مل��ع��ر���س  11 م����ن  �ل������  �ل���������دورة 
�ل�������دويل ل��ل�����ص��ي��د و�ل��ف��رو���ص��ي��ة 
�أبوظبي 2013 . ويقام معر�س 
برنامج رفق بال�صر�كة مع �الإد�رة 
�أب��وظ��ب��ي وع��دد  �لعامة جل��م��ارك 
وجمعية  �حلكومية  �جلهات  من 
�الإم�������������ار�ت ل���ل���رف���ق ب���احل���ي���و�ن 

ت��ه��ت��م ب���احل���ي���و�ن���ات ب�����ص��ك��ل ع��ام 
�صنويا  و�مل��ت��ز�ي��د  �لكبري  وللعدد 

من �لزو�ر. 
�مل�������ص���رتك  �ل���ع���م���ل  �إىل  ول����ف����ت 
�مل��ث��م��ر ب���ني �ل���ربن���ام���ج �ل��وط��ن��ي 
ل���ل���رف���ق ب����احل����ي����و�ن وج����م����ارك 
على  �ل�����ص��وء  لت�صليط  �أب��وظ��ب��ي 
�حل�����ي�����و�ن�����ات �مل������درج������ة ���ص��م��ن 
�تفاقية  �مل��ذك��ورة يف  �مل��و�د  قائمة 
من  باحلد  تعني  و�ل��ت��ي  �صايت�س 
�الإجت��������ار ب���احل���ي���و�ن���ات �مل���ه���ددة 
�صعيا للحد  .. وذلك  باالإنقر��س 
م���ن �الإجت�������ار ب���ه���ذه �حل���ي���و�ن���ات 
عليها  �مل��ح��اف��ظ��ة  يف  و�مل�����ص��اه��م��ة 
�إدخ��ال��ه��ا �ل��دول��ة بالطرق  وم��ن��ع 

ب�����ص��ك��ل ع�����ام ك���ح���ي���و�ن���ات �أل��ي��ف��ة 
�متالكها  �ح�����ذرو�  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�حل��ي��و�ن��ات  ع��ن  ���ص��ور�  ت�صمل  و 
و�ل���زو�ح���ف �مل��ف��رت���ص��ة ..�إ���ص��اف��ة 
باحليو�نات  �ملجتمع  تثقيف  �إىل 
و�ملو�د وم�صتقاتها �لتي تت�صمنها 
�الإت���ف���اق���ي���ة �ل����دول����ي����ة ���ص��اي��ت�����س 
و�ل��ت��ي ت��اأت��ي حت��ت ع��ن��و�ن �متنع 
���ص��ور� عن  ت�صمل  و  تد�ولها  ع��ن 
ع��ام..وت��ث��ق��ي��ف  ب�صكل  �ل�صايت�س 
�مل��ج��ت��م��ع ب���ظ���اه���رة �حل���ي���و�ن���ات 
�ل�صائبة حتت عنو�ن مب�صاهمتك 
ن�����ص��ن��ع �ل����ف����رق وت�������ص���م ����ص���ور� 
ور�صم  �ل�صالة  و�لكالب  للقطط 
�لت�صدي  كيفية  يو�صح  كرتوين 

�ل�صريك �ال�صرت�تيجي للربنامج. 
معر�صه  حمتويات  عر�س  ويبد�أ 
ت�صمل عدة مو��صع  �لتي  لل�صور 
بهدف �إي�صال �لر�صائل �لتوعوية 
م��ب��ارك  ول��ي��د  و�أ����ص���اد  للجمهور. 
�ل�����ص��ك��ي��ل��ي م���دي���رع���ام �ل��ربن��ام��ج 
�ل����وط����ن����ي ل����ل����رف����ق ب����احل����ي����و�ن 
�ملتميزة  �لت�صهيالت  و  بالتعاون 
�ل���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا يف ه����ذ� �ل�����ص��دد 
لل�صيد  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س 
له  ت�صريح  وقال يف  و�لفرو�صية. 
�ل�صيد  م��ع��ر���س  �خ��ت��ي��ار  �إن����ه مت 
حمطات  �أول  ليكون  و�لفرو�صية 
م���ع���ر����س رف�����ق �مل���ت���ن���ق���ل..وذل���ك 
�ملجتمع  �صريحة يف  �أك��رب  لوجود 

�حل��دودي��ة  �ملنافذ  ع��رب  �ملمنوعة 
�جل��وي��ة و�ل���ربي���ة..�الأم���ر �ل��ذي 
�أه��د�ف م�صرتكه  �إيجاد  �صاهم يف 
ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ه����ذ� �ل��ع��م��ل �ل��ف��ري��د 
�ل���ذي ي���ربز م���دى �إه��ت��م��ام �إد�رة 
تطبيق  يف  بامل�صاهمة  �جل��م��ارك 
تثقيف  و  �ل���دول���ي���ه  �الإت���ف���اق���ي���ة 
�ل����دويل بها.  �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي و 
لزيارة  �جلمهور  �ل�صيكلي  ودع��ا 
�مل�����ص��ارك يف معر�س  رف���ق  ج��ن��اح 
لال�صتفادة  و�ل��ف��رو���ص��ي��ة  �ل�صيد 
حمتوياته.  على  و�الط����الع  منه 
ت��وع��ي��ة  �إىل  �مل���ع���ر����س  وي����ه����دف 
تربية  �ملجتمع بخطورة  وتثقيف 
�حل����ي����و�ن����ات �ل����ربي����ة �مل��ف��رت���ص��ة 

•• دبي-وام:

�الإد�رة  يف  �ملخت�صة  �جلهات  �ألقت 
�ل����ع����ام����ة مل���ك���اف���ح���ة �مل������خ������در�ت يف 
���ص��رط��ة دب����ي �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى رج��ل 
و�م��ر�أة �آ�صيويني قدما �إىل �لدولة 
ب��ت��ه��م جلب   .. ز�ئ�����ر  ب��ت��اأ���ص��ريت��ي 
�مل��و�د  وتعاطي  متاجرة  و  وح��ي��ازة 
يف  �أمني  م�صوؤول  و�أو�صح  �ملخدرة. 
�مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعامة  �الإد�رة 
ب��ن��اء على  �أن����ه   .. ���ص��رط��ة دب����ي  يف 
ب�صاأنهما  توفرت  دقيقة  معلومات 
�إج��ر�م��ي��ة  �أف��ع��اال  �رتكابهما  ت��وؤك��د 
تت�صل باجللب و�حليازة و�ملتاجرة 
..فقد  �مل��خ��درة  للمو�د  و�لتعاطي 
�ملخت�صة  �الإد�رة  من  فريق  حترك 
�ملكان  �إىل  �ل�صباط  �أح��د  برئا�صة 

دول���ة �الإم����ار�ت حتظر �الجت���ار �أو 
تد�ول �لعديد من �ملو�د و�لعقاقري 
مب���وج���ب  �إال  �مل�����خ�����درة  �ل���ط���ب���ي���ة 
معتمدة  طبية  وت��ق��اري��ر  و���ص��ف��ات 
�أ���ص��وال ت��وؤك��د ح��اج��ة �مل��ري�����س �إىل 
�ل��ع��ق��اق��ري يظهر  �أو  ت��ل��ك �الأدوي�����ة 
فيها �أنها �صرفت له بق�صد �لعالج 
�لقت  �أخ����رى  عملية  ويف  ح�����ص��ر�. 
مروج  على  �لقب�س  �ملكافحة  �إد�رة 
�أب��و هيل يف  للمخدر�ت يف منطقة 
دبي يدعى خ . ب . خ 28 �صنة عربي 
�جلن�صية �صبق وقب�س عليه بتهمة 
تعاطي �ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية 
 2013 م���ن  �مل��ا���ص��ي  ف���رب�ي���ر  يف 
دفع  م��ن  حينذ�ك  متكن  ولكنه   ..
للمحكمة  �دع��ى  حني  عنه  �لتهمة 
طبية  و�صفة  ولديه  مري�س  باأنه 

يف ���ص��رط��ة دب����ي ث���م �ن��ت��ق��ل ف��ري��ق 
ع��ج��م��ان حيث  �إم������ارة  �إىل  �ل��ع��م��ل 
بتفتي�صه  وق���ام  �مل��ت��ه��م  �صكن  م��ق��ر 
�جلهات  مع  وبالتن�صيق  بح�صوره 
فعرث  عجمان  �صرطة  يف  �ملخت�صة 
�الأق��ر����س  من  متنوعة  كمية  على 
و�مل����و�د �مل��خ��درة �إ���ص��اف��ة مل��ا �صبط 
ذ�ت��ه  �ل�صياق  �آن��ف��ا. ويف  ح��وزت��ه  يف 
�الإد�رة  �الأم���ن���ي يف  �مل�����ص��در  �أب����دى 
�لعامة ملكافحة �ملخدر�ت يف �صرطة 
�ل�صباب  بع�س  ل��ت��ورط  �أ�صفه  دب��ي 
يف ه��ذه �الأف��ع��ال �الإج��ر�م��ي��ة �لتي 
حياة  يف  �صلبا  توؤثر  �أن  �صاأنها  من 
�حل��ي��اة  وت��دم��ر  وتف�صد  منهم  ك��ل 
�لذين من حولهم  لل�صباب  �الآمنة 
�الأ�صرية  �ل��رع��اي��ة  ب��دور  منوها   ..
من قبل �لو�لدين لالأبناء و�أهمية 

ود�ه������م غ���رف���ة �مل��ت��ه��م��ني يف �أح���د 
�ل���ف���ن���ادق م����ن م��ن��ط��ق��ة ن���اي���ف يف 
عليهما  �ل��ق��ب�����س  �إل���ق���اء  ومت  دب���ي 
. م  �أ  33 �صنة و  متلب�صني م .ع .ع 
47 �صنة �لتي تقيم معه يف �لغرفة 
.. وذلك حلظة �نتهاء �ملتهم �الأول 
عقار  من  قر�س  �ألفي  ت�صليم  من 
ت��د�ول��ه يف �لدولة  خم��در حمظور 
فريق  من  �ل�صرطة  عنا�صر  الأح��د 
�ملكافحة �لذي لعب دور �مل�صرتي يف 
�أ�صندت  �أنه  و�أ�صاف  �لعملية.  هذه 
وحيازة  جلب  تهمة  �الأول  للمتهم 
�لعقلية  �مل��خ��درة و�مل���وؤث���ر�ت  �مل���و�د 
بتعاطيها  و�ال�صتباه  بها  و�ملتاجرة 
وللمر�أة تهمة جلب وحيازة �ملوؤثر�ت 
�لعقلية و�ال�صتباه بتعاطيها. ي�صار 
يف  و�لت�صريعات  �ل��ق��و�ن��ني  �أن  �إىل 

توؤكد حاجته للتد�وي بنوع حمدد 
م���ن �ل��ع��ق��اق��ري �مل��ه��دئ��ة و�مل���خ���درة 
�ل��وق��ائ��ع  �أن  �إال   .. �ل��ع��الج  بق�صد 
و�مل���ع���ل���وم���ات �مل���ت���وف���رة ع��ن��ه وع��ن 
�جلهات  ل��دى  �مل�صبوهة  ن�صاطاته 
�الأمنية كانت ت�صري �إىل عك�س ذلك 
�إذ يعترب �ملتهم لديها من �أ�صحاب 
�ل�صو�بق وجميع �ملعلومات �ملتوفرة 
ب�صاأنه ت�صري �إىل �أنه �صخ�س نا�صط 
�ل�صباب  ب��ني  �مل���خ���در�ت  ت��روي��ج  يف 
�أو  مو�طنني  ك��ان��و�  ���ص��و�ء  بخا�صة 
�لقب�س عليه  �إل��ق��اء  و�ف��دي��ن. ومت 
حلظة �نتهائه من عمليتي ��صتالم 
و ت�����ص��ل��ي��م ك��م��ي��ة م����ن �حل�����ص��ي�����س 
�ل��وه��م��ي  �مل�������ص���رتي  �إىل  �مل����خ����در 
ع��ن��ا���ص��ر  �أح������د  دوره  �أدى  �ل������ذي 
�ل�صريني  �ملخدر�ت  مكافحة  فريق 

•• ابوظبي- الفجر: 

يف �إط������ار ���ص��ع��ي �مل��ج��ل�����س مل��و�ك��ب��ة 
م����ت����غ����ري�ت �ل���ع�������ص���ر �حل����دي����ث 
وت�����ص��ه��ي��ل خ��دم��ات��ه��ا ل��ل��ج��م��ه��ور 
�لتطبيق  جم���دد�  �ملجل�س  �أط��ل��ق 
 iADEC �الل���������ك���������ت���������ورين 
ع�����ل�����ى �أج���������ه���������زة �الن���������دروي���������د 
)Android( مبا يتتح تو�صيع 
رق���ع���ة خ���دم���ات���ه���ا ع����رب خم��ت��ل��ف 
ويعد  �لذكية  و�لهو�تف  �الأجهزة 
 iADECلتطبيق �الإلكرتوين�
�أح������د �خل����دم����ات �الإل���ك���رتون���ي���ة 
كلٍّ  ب��ني  �ل��رب��ط  �إىل  تهدف  �لتي 
و�مل��د�ر���س  و�ملجتمع  �ملجل�س  م��ن 
�ملجل�س قد  �أبوظبي وكان  باإمارة 
�أطلق يف وقت �صابق �لتطبيق ذ�ته 
و�الي  ب���اد  �الي  �أج���ه���زة  ل��ي��خ��دم 

فون. 
�لقيام  م��ن  �لتطبيق  ه��ذ�  ويتيح 

ع����رب �الج�����ه�����زة �ل����ذ�ك����ي����ة �ل��ت��ي 
حياتنا  يف  رئي�صيا  عن�صر�  ب��ات��ت 
يف  ��صا�صي  وحم��رك  ب��ل  �ليومية 
�جناز �العمال و�ملهمات �ليومية، 
 iADEC الفتا �إىل �أن تطبيق
ح�صل على �ملركز �الأول يف جائزة 
�ل��دول��ي��ني  �مل�صتخدمني  م��وؤمت��ر 
�لذي نظمه معهد بحوث �الأنظمة 
م��دي��ن��ة  يف   ESRI �ل���ب���ي���ئ���ي���ة 
ب��ال��والي��ات �ملتحدة  ���ص��ان دي��ي��ج��و 
�الأم��ري��ك��ي��ة �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي وذل��ك 
نظر� ل�صهولة ��صتخد�م �لتطبيق 
فيها  ت�صتخدم  �ل��ت��ي  و�ل��ط��ري��ق��ة 
خ�������ص���ائ�������س ن����ظ����ام �مل���ع���ل���وم���ات 
�جل��غ��ر�ف��ي��ة ل��ت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق  �أن  و�أ������ص�����اف  ���م���ة.  ق���يِّ
�ن��دروي��د يدعم كما  �أج��ه��زة  على 
�لتطبيق �ل�صابق �للغتني �لعربية 
و�الجن���ل���ي���زي���ة وي����ق����دم خ���دم���ات 
متعددة مثل �لتعرف على مو�قع 

عرب �الأجهزة �لذكية.  
ت��ط��ب��ي��ق  �أن  ب���ال���ذك���ر  و�جل����دي����ر 
يف  ����ص��ت��ع��ر����ص��ه  مت   iADEC
�ل��ت��ي  �الأوىل  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
جمل�س  ����ص���وؤون  وز�رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
�ل������وزر�ء ب�����ص��اأن حت��ق��ي��ق �ل���ري���ادة 
�ملقدمة  �حلكومية  �خل��دم��ات  يف 
للجمهور يف فرب�ير �ملا�صي بدبي 
وذلك �صمن جل�صة حو�رية حتت 
�أبوظبي  حكومة  جت��رب��ة  ع��ن��و�ن 
�حلكومية  �خل��دم��ات  تطوير  يف 
�ل�����ص��وء على  ت�����ص��ل��ي��ط  ح��ي��ث مت 
�أح�����د  ب����اع����ت����ب����اره   iADEC
و�صيلة  وميثل  �ملتميزة  �مل�صاريع 
م����ت����م����ي����زة ل���ل���ب���ح���ث ع������ن ك���اف���ة 
�ملتعلقة  و�لتفا�صيل  �مل��ع��ل��وم��ات 
ب����امل����د�ر�����س �ل���ع���ام���ة و�خل���ا����ص���ة 
يف �ل����دول����ة وت��ف��ع��ي��ل �ل��ت��و����ص��ل 
�أب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س  �ملجتمع  ب��ني 

للتعليم.

و��صتخر�ج  �ملد�ر�س  عن  بالبحث 
م��وق��ع��ه��ا وب��ي��ان��ات �الت�����ص��ال بها 
و�الإط���������الع ع���ل���ى �آخ������ر �الأخ����ب����ار 
و�ملطبوعات و�الإعالنات �لتو��صل 
م���ع �مل��ج��ل�����س ب��ط��ري��ق��ة ���ص��ري��ع��ة 

ومبا�صرة.
�لدين علي  ع��الء  �لدكتور  وق��ال 
مبجل�س  �مل���ع���رف���ة  �إد�رة  م���دي���ر 
�مل��ج��ل�����س  �إن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب���وظ���ب���ي 
ي����ويل �أه���م���ي���ة ك���ب���رية يف ت��وف��ري 
�أح���������دث �ل�����رب�م�����ج و�ل���ت���ق���ن���ي���ات 
�حل��دي��ث��ة و�ل���ت���ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا �أن 
ت�����ص��اه��م يف ت�����ص��ه��ي��ل �الج������ر�ء�ت 
وت���وف���ري �ل���وق���ت و�جل���ه���د ���ص��و�ء 
�أو  ل��ل��م�����ص��ت��خ��دم��ني و�جل���م���ه���ور 
م��وظ��ف��ي �مل��ج��ل�����س و�ل��ع��ام��ل��ني يف 
�مل��ي��د�ن �ل��رتب��وي وي��اأت��ي �إط��الق 
�ملجل�س لتطبيق iADECعلى 
فعالة  �الن��دروي��د خطوة  �أج��ه��زة 
�ملجتمع  م���ع  ت��و����ص��ل��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز 

�مل���د�ر����س وت���ق���دمي �الق���رت�ح���ات 
�ل�����ص��ك��اوى، وذل���ك م��ن خ���الل ما 
ي���وف���ره �ل��ت��ط��ب��ي��ق م���ن ت��و����ص��ل 
�إر�صالها  يتم  �ملجل�س  مع  تفاعلي 
و��صتقبالها تلقائيا عرب �لتطبيق 
�اللكرتوين.  كما ميكن �لتطبيق 
�الأمور  �أولياء  للم�صتخدمني من 
�الإط��الع  �ملحلي  �ملجتمع  و�أف���ر�د 
وم�صاهدة  �الأخ���ب���ار  �أح����دث  ع��ل��ى 
م����ق����اط����ع �ل����ف����ي����دي����و �خل���ا����ص���ة 
�إمكانية  �إىل  باالإ�صافة  باملجل�س، 
حت���م���ي���ل م����ط����ب����وع����ات �مل��ج��ل�����س 
���ص��و�ء م��ن �ل��ك��ت��ي��ب��ات و�ل��ن�����ص��ر�ت 
و�ل�صيا�صات و�ملعايري و�الإجر�ء�ت 
وغريها  �ملدر�صية  �لقيادة  ودليل 
ت�����ص��ه��ل  �أن  ����ص���اأن���ه���ا  م����ن  و�ل����ت����ي 
�لباحثني  �لعناء على  �لكثري من 
على  �حل�������ص���ول  يف  و�ل���ر�غ���ب���ني 
�أي  من  و�آنية  و��صحة  معلومات 
�صل�س  وب�صكل  �لعامل  حول  مكان 

•• دبي-الفجر: 

�ل��رو�ب��ط  بتوثيق  منها  �ل��ت��ز�م��اً 
�صر�ئح  خمتلف  ب��ني  �الإن�����ص��ان��ي��ة 
على  وتاأكيد�ً  �الإمار�تي،  �ملجتمع 
دوره�����ا يف ت��ق��دمي ك��ام��ل �ل��دع��م 
ملوؤ�ص�صات �ملجتمع �ملحلي؛ نظمت 
ب��دب��ي  م��ق��ره��ا  يف  �مل���ال���ي���ة  وز�رة 
الأطفال  ترفيهية  فعالية  موؤخر�ً 
لهيئة  �لتابع  �لثال�صيميا  مركز 
�ل�����ص��ح��ة ب����دب����ي، ح���ي���ث ك�����ان يف 
����ص��ت��ق��ب��ال��ه��م ع����دد م���ن م��وظ��ف��ي 
�ل��ذي��ن ح��ر���ص��و� جميعاً  �ل�����وز�رة 
ع���ل���ى �ل���رتح���ي���ب ب���ه���م و���ص��م��ان 

توفري كافة �الحتياجات لهم.
تقدمي  بهدف  �لفعالية  ونظمت 
�لدعم لالأطفال �مل�صابني مبر�س 
�ملجتمع  وت��ع��ري��ف  �ل��ث��ال���ص��ي��م��ي��ا 
مب��ا يعانوه ج��ر�ء �الإ���ص��اب��ة بهذ� 

موظفي �لوز�رة، موظفي �لهيئة 
و�لتاأمينات  للمعا�صات  �الحتادية 
�لهيئة  وم��وظ��ف��ي  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�الحتادية للجمارك، حيث عّرف 
�أخ�صائي  �صهري،  ع�صام  �لدكتور 
�أم����ر������س �ل������دم، وم��ن�����ص��ق م��رك��ز 
�ل��ث��ال���ص��ي��م��ي��ا ب����د�ئ����رة �ل�����ص��ح��ة 
و�خل�������دم�������ات �ل���ط���ب���ي���ة ب����دب����ي؛ 
�أ�صباب �نت�صاره،  خاللها باملر�س، 
�لتعامل  وم��دى خطورته وط��رق 
مع �مل�صابني به، وذلك يف �لوقت 
�لذي �أكد فيه على �أهمية �لك�صف 
�مل���ب���ك���ر ع����ن �مل����ر�����س و�ل����ب����دء يف 
م��ر�ح��ل �مل��ع��اجل��ة م��ب��ا���ص��رة ح��ال 

�لتاأكد من �الإ�صابة به. 
�صهري  ع�صام  �ل��دك��ت��ور  �أك���د  كما 
خ���الل �مل��ح��ا���ص��رة ع��ل��ى �الأه��م��ي��ة 
�لق�صوى �لتي حتظى بها عملية 
هذ�  جت��اه  �ملجتمع  �أف���ر�د  توعية 

بال�صلوكيات  وتعريفهم  �مل��ر���س، 
�ل��وق��ائ��ي��ة �ل��ت��ي حت��د م��ن فر�س 
�صرورة  �إىل  م�صري�ً  به،  �الإ�صابة 
ت���وج���ي���ه �مل��ق��ب��ل��ني ع���ل���ى �ل������زو�ج 
الإج��������ر�ء �ل���ف���ح���و����ص���ات �ل��ط��ب��ي��ة 
�لثال�صيميا  �نتقال  ملنع  �لالزمة 

من جيل الآخر. 
جتدر �الإ�صارة �إىل �أن وز�رة �ملالية 
وب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��ع�����س �ل��ه��ي��ئ��ات 
�ملتخ�ص�صة  �ملحلية  و�جلمعيات 
يف ت��ق��دمي �الأع����م����ال و�مل�����ص��اع��دة 
�الإن�������ص���ان���ي���ة؛ ك���ان���ت ق����د ن��ظ��م��ت 
�لفعاليات  من  جمموعة  موؤخر�ً 
�خلريية و�ملجتمعية، كان �آخرها 
دع������وة �الأط�����ف�����ال �الأي�����ت�����ام ب����د�ر 
و�أع�صاء  �الأ�صرية  للرعاية  ز�ي��د 
جمعية �أ�صدقاء �لبيئة للم�صاركة 
�لرم�صاين  �مللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  يف 

�ل�صنوي ملوظفيها. 

و�ل��ر���ص��م ع��ل��ى �ل���وج���وه، وف��ق��رة 
�لتي تبعها  باألعاب �خلفة  خا�صة 
�إقامة عدد من �مل�صابقات وتوزيع 

�لهد�يا على �الأطفال. 

ت�صمنت جمموعة  �ملر�س؛ حيث 
�ملتنوعة  �لفقر�ت �لرتفيهية  من 
���ص��م��ل��ت ف���ق���رة خ��ا���ص��ة ب��ال��ر���ص��م 
و�الأع����م����ال �ل���ي���دوي���ة �ل��ب�����ص��ي��ط��ة 

وع��ل��ى ه��ام�����س �ل��ف��ع��ال��ي��ة، عمدت 
ت��ن��ظ��ي��م  �إىل  �مل�����ال�����ي�����ة  وز�رة 
حم��ا���ص��رة ت��وع��وي��ة ح���ول مر�س 
من  ك��ل  ����ص��ت��ه��دف��ت  �لثال�صيميا 

لهذه �لظاهرة. كما يعمل �ملعر�س 
ع��ل��ى ت��ث��ق��ي��ف وت���وع���ي���ة �مل��ج��ت��م��ع 

باالإنقر��س  �مل��ه��ددة  باحليو�نات 
حت����ت ع����ن����و�ن �دع�������م �مل��ح��م��ي��ات 

لبع�س  �صور�  وي�صمل  �لطبيعية 
�حليو�نات يف �لدولة.

�أبناوؤهم من  متابعتهما ملا ياأتي به 
تدخلهما  ت��ت��ط��ل��ب  ق���د  ���ص��ل��وك��ي��ات 

ل��ت��ق��ومي��ه��ا  �مل���ن���ا����ص���ب  �ل����وق����ت  يف 
�أع���م���ال  وجت��ن��ي��ب��ه��م �ل����ت����ورط يف 

مما  �لقانون  عليها  يعاقب  م�صيئة 
يت�صل باملخدر�ت.

ت�صكيل فريق عمل بناء القدرات يف النظام 
البلدي باأبوظبي لتعزيز الكفاءات الوطنية 

•• اأبوظبي-وام:

�أ�صدر معايل ماجد علي �ملن�صوري رئي�س د�ئرة �ل�صوؤون 
�لبلدية باأبوظبي قر�ر� بت�صكيل فريق عمل بناء �لقدر�ت 
�ملهند�س  ���ص��ع��ادة  برئا�صة  �ل��ب��ل��دي  �ل��ن��ظ��ام  يف  �مل�صتد�مة 
�ملديرين  �لد�ئرة وع�صوية  وكيل  �ل�صريف  �أحمد حممد 
خمتلفة  ق��ط��اع��ات  يف  �آخ��ري��ن  وم�����ص��وؤول��ني  �لتنفيذيني 
بناء وتعزيز  �إط��ار �حلر�س على  وياأتي ذلك يف  بالد�ئرة 
�لنظام  يف  �لعاملة  �لوطنية  �ل��ك��و�در  و�إمكانيات  ق���در�ت 
�لبلدي �أ�صدر معايل ماجد علي �ملن�صوري رئي�س وي�صعى 
�إىل حتقيق  �لبلدي  �لنظام  يف  �ل��ق��در�ت  بناء  فريق عمل 
�لوطنية  �ل��ق��در�ت  وتنمية  ب��ن��اء  بينها  م��ن  �أه����د�ف  ع��دة 
و�ملعرفية  �لب�صرية  �ل���ق���در�ت  ت�صمل  و�ل��ت��ي  �مل�����ص��ت��د�م��ة 
�ل��ق��در�ت  وب��ن��اء  و�لتقنية  و�ملوؤ�ص�صية  و�لفنية  و�لعلمية 
متميزة  تقدمي خدمات  �ال�صتد�مة يف  ل�صمان  �ملوؤ�ص�صية 
يف  فعال  دور  �أد�ء  من  ومتكينه  �لبلدي  �لنظام  قبل  من 
على  �لعمل  ع��ن  ف�صال  �لب�صرية  �مل����و�رد  وتنمية  تعزيز 
�لت�صاركية  �حل�صرية  �الإد�رة  وعمليات  �لالمركزية  دعم 
�مل�صتد�مة  �ل��ق��در�ت  لبناء  ف��ع��ال  �إط���ار  ت��وف��ري  �صبيل  يف 
ومع  �لبلدي  �لنظام  د�خ��ل  فعالة  �ت�صال  قنو�ت  و�إي��ج��اد 

�ل�صركاء �ال�صرت�تيجيني بهدف تعزيز �جلهود �مل�صرتكة 
لتحقيق �الأهد�ف �ال�صرت�تيجية وتوفري خدمات متميزة 
ومتكاملة الأفر�د �ملجتمع. ومن بني �ملهام و�الخت�صا�صات 
وت�صخي�س  در��صة  �لقدر�ت  بناء  عمل  بفريق  تناط  �لتي 
�لبلدي وحتديد مو�طن  �لنظام  �لو�صع �حلايل لقدر�ت 
لبناء  و����ص��ح��ة  و����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �صيا�صة  وو���ص��ع  �ل�صعف 
�ل���ق���در�ت �ل��ب��ل��دي��ة �مل�����ص��ت��د�م��ة مب��ا ي��و�ئ��م روؤي����ة حكومة 
�لبلدية  �ل��ق��در�ت  دل��ي��ل  ��صتحد�ث  ع��ن  ف�صال  �أب��وظ��ب��ي 
و�الأ�ص�س �لرئي�صة و�ل�صيا�صة �لعامة لبناء وتنمية �لقدر�ت 
و�لتي  �ل��ق��در�ت  وتنمية  بناء  خطة  و��صتحد�ث  �لبلدية 
�ملعنية  �الإد�ري��ة  �لوحد�ت  لدمج  تف�صيلية  در��صة  ت�صمل 
ب��ال��ت��دري��ب يف �ل��د�ئ��رة وب��ل��دي��ات �الإم����ارة �ل��ث��الث بلدية 
�ملنطقة  وب��ل��دي��ة  �ل��ع��ني  مدينة  وب��ل��دي��ة  �أب��وظ��ب��ي  مدينة 
�ملتو��صلة  �مل�صاعي  �إط��ار  يف  �خلطوة  هذه  وتاأتي  �لغربية 
�لتي تبذلها د�ئرة �ل�صوؤون �لبلدية لرفع قدر�ت �لكو�در 
�لوطنية وتعزيز دور �لكفاء�ت �ملو�طنة يف �لعمل �لبلدي 
�لتي  و�لتطوير  �لتنمية  م�صرية  يف  م�صاهمتها  وتدعيم 
تعزيز  يف  ي�صهم  مبا  �الإم���ارة  يف  �لبلدي  �لنظام  ي�صهدها 
كفاءة �لعمل �لبلدي وزيادة معدالت �الإنتاجية و�الرتقاء 
باخلدمات �ملقدمة ل�صكان �الإمارة وم�صتثمريها وزو�رها.

موظفو ومراجعو بلدية راأ�س 
اخليمة يتربعون بالدم 

 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�نطالقا من م�صوؤولياتها �ل�صحية �الن�صانية و�صعيا منها لرت�صيخ ثقافة 
�لتربع بالدم يف �ملجتمع نظمت �أم�س منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية ممثلة يف 
�د�رة �لتثقيف و�العالم �ل�صحي وبالتعاون مع بنك �لدم مب�صت�صفى �صقر، 

حملة للتربع بالدم يف بلدية ر�أ�س �خليمة �صملت �ملوظفني و�ملر�جعني .
�لتثقيف  �د�رة  م��دي��ر  ���ص��ر�ي  ب��ن  حممد  م��ه��رة  ق��ال��ت  ذل��ك  على  وتعليقا 
و�العالم �ل�صحي �ن �حلملة تنطلق من هدف مفاده غر�س ثقافة �لتربع 
بالدم يف �لدم وهو �الأمر �لذي يكت�صب �أهميته من كونه م�صاركة �ن�صانية 
جتعل �لدم متوفر� يف �الأوقان النقاذ �أرو�ح �ملر�صى و�مل�صابني مو�صحة �ن 
حتمل  و�من��ا  فح�صب  �ن�صانية  منافع  على  تنطوي  ال  بالدم  �لتربع  ثقافة 

منافع �صحية كبرية تطال �ملتربعني .
مع  بالتن�صيق  تنفيذها  مت  و�لتي  بالدم  �لتربع  حملة  �ن  مهرة  و�أ�صافت   
ق�صم �لعالقات �لعامة ببلدية ر�أ�س �خليمة قد �صهدت �إقبااًل كبري�ً من قبل 

موظفي ومر�جعي �لبلدية.

جائزة حمدان بن حممد للت�صوير ال�صوئي ت�صارك يف معر�س فوتو امييج الربازيلياللجنة التن�صيقية للمختربات اجلنائية على م�صتوى وزارة الداخلية تعقد اجتماعها الدوري اخلام�س
للتقارير �لفنية على م�صتوى �لدولة.. كما مت �الإطالع على �آخر 
�الحت��ادي  �جلنائي  �الأدل��ة  �إن�صاء خمترب  �لتطور�ت حول خطط 
�مل��ق��رتح �إن�����ص��اوؤه ب���اإم���ارة �ل�����ص��ارق��ة. ورك���ز �الج��ت��م��اع ع��ل��ى تعزيز 
�لتو��صل و�لتعاون �لوثيق بني �ملخترب�ت �جلنائية و�أق�صام م�صرح 
�جلرمية وخا�صة يف �لق�صايا �لهامة �لتي تتطلب توحيد �جلهود 

لدفع م�صتوى �الأد�ء للعاملني يف هذ� �ملجال.
 وقام �الأع�صاء يف ختام �الجتماع بزيارة �إىل فروع ووحد�ت ق�صم 
�لعمل  وطبيعة  حجم  على  لالإطالع  بال�صارقة  �جلنائي  �ملخترب 
�لقائمة على �أحدث �لتقنيات �ملتوفرة وطبيعة �الأجهزة و�ملعد�ت 

�مل�صتخدمة فيه.

•• ال�شارقة-وام:

م�صتوى  على  �جلنائية  للمخترب�ت  �لتن�صيقية  �للجنة  ع��ق��دت 
2013 مبقر  �ل��دوري �خلام�س للعام  �إجتماعها  �لد�خلية  وز�رة 
ق�صم �ملخترب �جلنائي بالقيادة �لعامة ل�صرطة �ل�صارقة بح�صور 

مدر�ء �ملخترب�ت �جلنائية بالدولة. 
ومت خالل �الجتماع مناق�صة �أن�صب �ل�صبل �لكفيلة بتطوير عمل 
�لتي  �لفنية  �لق�صايا  ��صتعر��س  �إىل  �إ�صافة  �جلنائية  �ملخترب�ت 
�أه��د�ف �للجنة  تهم عمل وتطوير �ملخترب�ت و�إلقاء �ل�صوء على 
ثابتة  معايري  و���ص��ع  نحو  �جل��ه��ود  بتوحيد  يتعلق  فيما  ودوره���ا 

�ملحاور  يف  �لفائزين  �أعمال  فيها  مبا  �الأع��م��ال  لتلك  للرتويج  بوعدها 
و�ملر�كز �ملختلفة. و�أكدت �أن �لدر��صة �مل�صبقة �أعطت �لقائمني على �عد�د 
و�أ�صهرها  �ملعار�س  �أب��رز  الكت�صاف  فر�صة  �ل�صنوية  �لرتويجية  �خلطة 

حول �لعامل . 
�أك���رث من  �صنويا  ي���زوره  �ل���دويل  ف��وت��و�مي��ي��ج  �أن معر�س  �ىل  و�أ����ص���ارت 
35 �ألف �صخ�س من خمتلف دول �لعامل و�أكرث من 250 عار�صا من 
هذ�  يف  و�لعار�صني  �ل��زو�ر  ب��اأن  �لت�صوير..منوهة  جم��ال  يف  �ملخت�صني 
�لت�صوير  فن  يف  و�ملخت�صني  �لعاملني  �صفوة  من  هم  حتديد�  �ملعر�س 
�لوحيد  �ملمثل  �صتكون  �جلائزة  �أن  يذكر   . �لعامل  يف  �ل�صورة  و�صناعة 
من �لدول �لعربية يف هذ� �ملعر�س �لذي ي�صنف �أنه �الأكربعلى م�صتوى 

�أمريكا �جلنوبية مما ي�صكل عامل جذب هام جلناح ومن�صة �جلائزة. 

•• دبي-وام:

ت�صارك جائزة حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم �لدولية للت�صوير 
�صاوباولو  مدينة  ت�صت�صيفه  �ل���ذي  �مي��ي��ج  ف��وت��و  معر�س  يف  �ل�صوئي 
�لرب�زيلية خالل �لفرتة من 28 �إىل 30 من �صهر �أغ�صط�س �جلاري. 
�لوطن  ن�صاط خارج حدود  �أول  �صاوباولو يف  �إىل  ويتوجه وفد �جلائزة 
وقالت  �لعامل..  م�صتوى  على  ت�صوير  جائزة  الأغلى  �لعربي..للرتويج 
�إنه  �لوفد  ترت�أ�س  �لتي  للجائزة  �مل�صاعد  �لعام  �الم��ني  �ل��ز�رع��ي  �صحر 
ق��در�ت  الإب���ر�ز  �ملعر�س  يف  �لعر�س  �صا�صات  م��ن  ع��دد  تخ�صي�س  �صيتم 
تاأهلو�  و�لذين  �ملا�صية  �ل��دورة  خالل  �جلائزة  يف  �مل�صاركني  �مل�صورين 
و�الل��ت��ز�م  �ل��وف��اء  على  �جل��ائ��زة  م��ن  حر�صا  وذل���ك  �لنهائية  للمر�حل 
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اللواء النعيمي يفتتح ور�صة عمل حول الإبداع والبتكار

جائزة ال�صيخة منال للفنانني
 ال�صباب تعني �صفراء لها من الطالب 

•• اأبوظبي-وام:

�ف��ت��ت��ح �ل����ل����و�ء ن��ا���ص��ر خل��ري��ب��اين 
�صمو  ملكتب  �لعام  �الأم��ني  �لنعيمي 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�ل���د�خ���ل���ي���ة ور�����ص����ة ع���م���ل �الإب�������د�ع 
و�الب���ت���ك���ار �ل���ت���ي ع���ق���دت يف ق��اع��ة 
مركز دعم �تخاذ �لقر�ر يف جممع 
�للو�ء  بح�صور  باأبوظبي  �الإد�ر�ت 
خليل د�وود بدر�ن مدير عام �ملالية 
و�خلدمات بالقيادة �لعامة ل�صرطة 
�أبوظبي و�لعقيد حممد حميد دملوج 
�لظاهري مدير عام �ال�صرت�تيجية 
�لد�خلية  ب����وز�رة  �الأد�ء  وت��ط��وي��ر 
�لد�خلية  ب����وز�رة  �ل�صباط  وك��ب��ار 

تطبيقنا  خ���الل  م��ن  عمليا  و�ق��ع��ا 
�أف�����ص��ل �مل��م��ار���ص��ات.. ون��ح��ن نقوم 
د�ئما عن  نبحث  �لعمل  ببناء فرق 
ت�صنعها  و�ل��ت��ي  �ملتميزة  �ل��ق��ي��اد�ت 
�خل�������رب�ت و�مل�����ه�����ار�ت و�ل���ت���ج���ارب 
و�ملعرفة و�لتي بدورها تقوم بقيادة 
نقل  عملية  وت�صمن  �ل��ف��رق  ه���ذه 
�خل�����رب�ت و�ل��ت��ف��اع��ل ب���ني �أع�����ص��اء 
�إىل  �أج��ل �لو�صول  هذه �لفرق من 
�لور�صة  خ��الل  ومت  �ملتميز.  �الأد�ء 
�ل���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا م���رك���ز دع����م �ت��خ��اذ 
�لعامة  �الإد�رة  بالتعاون مع  �لقر�ر 
�الأد�ء  وت��ط��وي��ر  ل��ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ممثلة باإد�رة �ل�صكاوى و�ملقرتحات 
تقدمي ورقتي عمل لكل من �أنتوين 

�أبوظبي.  ل�صرطة  �لعامة  و�لقيادة 
ت�صريح  يف  �لنعيمي  �ل��ل��و�ء  وق���ال 
ع��ل��ى ه��ام�����س �ل���ور����ص���ة �ن ه��دف��ن��ا 
ه���و �ل��ع��م��ل م���ن �ج����ل �ع�����د�د جيل 
جديد من �لكو�در �لوطنية �ل�صابة 
و�ل����ق����ي����اد�ت �ل��ع�����ص��ري��ة �ل����و�ع����دة 
وتنميتها و�إطالق طاقاتها �لدفينة 
و����ص��ع��ني ن�����ص��ب �أع��ي��ن��ن��ا دوم����ا �أن 
�الب���ت���ك���ار.  �إىل  ي��ف�����ص��ي  �الإب���������د�ع 
�الإب���د�ع���ي���ة  �الأف����ك����ار  �ن  و������ص����اف 
و�لتز�ما  لنهجنا  ��صتكماال  ج��اءت 
�جل��ودة  ثقافة  ن�صر  تعزيز  يف  منا 
�ل���ق���ط���اع���ات  و�ل���ت���م���ي���ز يف ج���م���ي���ع 
�أ�صبحت  و�لتي  و�ملحلية  �الحتادية 
�نعك�صت  و�ل���ت���ي  ق��ي��م��ن��ا  م���ن  ج����زء 

دي ناتايل مدير �لعملي�ات ملوؤ�ص�صة 
�أفكار بريطانية وباوال �أ�س. ديفي�س 
�أف��ك��ار  ل�موؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�أمريكية. وتناول �أنتوين دي ناتايل 
يف ورقته مفهوم �البتكار و�الأهد�ف 
و�ل���غ���اي���ات م���ن �الب��ت��ك��ار وم��ي��ز ما 
ب��ني �الب��ت��ك��ار و�الخ����رت�ع و�الإب����د�ع 
وع��������رف �الأ�����ص����خ����ا�����س �مل���ب���دع���ني 
وحت���دث ع��ن ف��و�ئ��د �الب��ت��ك��ار على 
�مل�صتوى  وعلى  �ل�صخ�صي  �مل�صتوى 
�مل��وؤ���ص�����ص��ي. ون��اق�����ص��ت ب�����اوال �أ�����س. 
�البتكاري  �حل��دث  مفهوم  ديفي�س 
ومبادئ �البتكار و�الإب��د�ع يف مكان 
�ل��ع��م��ل وم���ا �ل����ذي ت���ب���د�أ ب���ه رح��ل��ة 
�البتكار و�لذي يتطلب ذلك �تخاذ 

الأعماله �لفنية. ومت �الإعالن عن 
�لعام  لهذ�  �لتحكيم  جلنة  �أ�صماء 
و�لتي ت�صم نخبة من �ل�صخ�صيات 
و�لنقاد  و�لدولية  �ملحلية  �لفنية 
�أ���ص��ح��اب  �إىل  �إ����ص���اف���ة  �ل��ف��ن��ي��ني 
م��وؤ���ص�����ص��ات ف��ن��ي��ة م��رم��وق��ة حيث 
وتقييم  مر�جعة  �للجنة  �صتتوىل 
�الأعمال �ملقدمة و�ختيار �لفنانني 
�ل��ف��ائ��زي��ن. وت��ت��األ��ف م��ن �ل�صيخة 
وفاء بنت ح�صر �آل مكتوم موؤ�ص�صة 
مي�صاء  و�ل�صيخة  للت�صميم  ف��ن 
�ل��ق��ا���ص��م��ي م����دي����رة �ل����رب�م����ج يف 
ج���وج���ن���ه���امي �أب����وظ����ب����ي وف���ره���اد 
فرجام  جمموعة  موؤ�ص�س  فرجام 
�ل��ف��ن��ي��ة و�أن��ت��ون��ي��ا ك���ارف���ر م��دي��رة 
ز�ميت  و�صرييل  دبي  �آرت  معر�س 
يف  �لت�صميم  �أي���ام  معر�س  م��دي��ر 
خ�����ص��ر�  ع��ل��ي  �إىل  دب���ي..�إ����ص���اف���ة 
�ل���ن���ا����ص���ر ورئ���ي�������س �ل���ت���ح���ري���ر يف 
�للجنة  و�صتقوم   . كانفا�س  جملة 
ب����اإخ����ت����ي����ار خ���م�������ص���ني ع���م���ال م��ن 

•• دبي-وام:

�أع���ل���ن���ت ج����ائ����زة �ل�����ص��ي��خ��ة م��ن��ال 
�صفر�ء  تعيينها  �ل�صباب  للفنانني 
ر�صميني لها من �لطالب من د�خل 
.. بهدف  وخ��ارج �حل��رم �جلامعي 
م�صتقبلهم  مت��ك��ني  يف  �إ���ص��ر�ك��ه��م 
يف  زم��الئ��ه��م  وت�صجيع  �لوظيفي 
�أق�صام �لت�صميم و�لفنون �جلميلة 
على �مل�صاركة يف �جلائزة .. وذلك 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ح����رم �صمو  ت��ن��ف��ي��ذ� 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�صيخ من�صور 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
�ل�صيخة  �صمو  �ل��رئ��ا���ص��ة..  ���ص��وؤون 
م��ن��ال ب��ن��ت حم��م��د ب���ن ر�����ص���د �آل 
م���ك���ت���وم رئ���ي�������ص���ة م���وؤ����ص�������ص���ة دب���ي 
�أع��رب��ت  �ملنا�صبة  وب��ه��ذه  ل��ل��م��ر�أة. 
منى بن كلي مديرة �ملكتب �لثقايف 
حممد  بنت  منال  �ل�صيخة  ل�صمو 
�صعادتها  عن  مكتوم  �آل  ر��صد  بن 
ب���اط���الق م���ب���ادرة ���ص��ف��ر�ء ج��ائ��زة 
�ل�صيخة منال للفنانني �ل�صباب يف 
م�صاع لتنوير �لطالب حول ماهية 
�إىل  باالإ�صافة  و�أهميتها  �جلائزة 
خلق فر�صة كبرية للح�صول على 
تقدير وفهم �أعمق للم�صهد �لفني 
و�لثقايف يف �لدولة. و�أ�صافت �أنه يف 
ظل توجيهات �صمو �ل�صيخة منال 
�آل مكتوم  ب��ن ر����ص��د  ب��ن��ت حم��م��د 
نحو مو��صلة �لتحديث و�لتطوير 
يف ه���ذه �مل�����ص��اب��ق��ة �ل�����ص��ن��وي��ة �لتي 
���ص��اع��دت ب���دوره���ا يف �إب�����ر�ز ودع��م 

�ملو�هب �لفنية فان تعيني �لطالب 
����ص���ف���ر�ء ل���ل���ج���ائ���زة ه����ي �إ����ص���اف���ة 
جديدة الإثر�ئها وحتقيق غر�صها 
�الأ���ص��ا���ص��ي وه����و حت��ف��ي��ز �ل�����ص��ب��اب 
�لفني”.  �الإب����د�ع  م��ن  م��زي��د  نحو 
وذك��رت �بن كلي �أن عملية �ختيار 
�ل�����ص��ف��ر�ء ب���د�أت م��ع ب��د�ي��ة �ل�صنة 
�لدر��صية عندما دعيت �جلامعات 
�مل��ت��م��ي��زة يف �الإم��������ار�ت ل��رت���ص��ي��ح 
للعمل  �ملتميزين  �ل��ف��ن��ون  ط��الب 
بالتعاون مع �ملكتب �لثقايف ل�صمو 
�لفنانني  جائزة  يف  منال  �ل�صيخة 
�لدعم  تقدمي  خ��الل  من  �ل�صباب 
لزمالئهم كونهم �ملرجع �لرئي�صي 
حول  تو�صيحات  باأية  يتعلق  فيما 
�جل������ائ������زة وط����ري����ق����ة �ل���ت���ق���دمي 
ل��ل��م�����ص��اب��ق��ة. و�ن���ط���ل���ق���ت ج���ائ���زة 
�ل�صباب  للفنانني  م��ن��ال  �ل�صيخة 
عام 2006 متا�صيا مع روؤية �صمو 
�ل�صيخة منال بنت حممد بن ر��صد 
�آل مكتوم يف ترويج ثقافة �لفنون 
ت�����ص��ج��ي��ع  �إىل  �إ����ص���اف���ة  �جل��م��ي��ل��ة 
و�إبر�ز �لفنانني �ل�صباب �لو�عدين 
تلقى  �الإم����ار�ت..ح����ي����ث  دول����ة  يف 
قبل  من  خا�صا  �هتماما  �جل��ائ��زة 
�خت�صا�صات  يف  �جلامعات  ط��الب 
�ل���ف���ن���ون �جل���م���ي���ل���ة و�ل��ت�����ص��م��ي��م 
وه���ي   .. �مل����ت����ع����ددة  و�ل����و�����ص����ائ����ط 
مفتوحة جلميع مو�طني ومقيمي 
�لدولة ممن ترت�وح �أعمارهم بني 
ي�صبق  �أال  ب�صرط  �صنة  و30   18
الأي م�صارك �إقامة معر�س فردي 

يف  عر�صها  يتم  �مل�صاركة  �الأع��م��ال 
�أن  على  باجلائزة  خا�س  معر�س 
يتم �الإع��الن عن �لفائزين خالل 
نوفمرب  �جل��و�ئ��ز يف  ت��وزي��ع  حفل 
�مل���ق���ب���ل. وت��ن��ق�����ص��م �جل����ائ����زة �إىل 
�ل��ف��ن��ون  ه��ي  رئي�صية  ف��ئ��ات  �أرب����ع 
�لفوتوغر�يف  و�لت�صوير  �جلميلة 
و�لت�صميم  �مل��ت��ع��ددة  و�ل��و���ص��ائ��ط 
وهي  �خلام�صة  �لفئة  �إىل  �إ�صافة 
ج���ائ���زة �خ���ت���ي���ار �جل���م���ه���ور حيث 
�لت�صويت  فر�صة  �جلمهور  مينح 
لديهم  �ملف�صل  �لفني  �لعمل  على 
م����ن خ�����الل �مل����وق����ع �الإل����ك����رتوين 

للجائزة. 
ي��ذك��ر �أن����ه مت �الإع������الن ع���ن ب��دء 
ت��ل��ق��ي ط��ل��ب��ات �مل�������ص���ارك���ة..وع���ل���ى 
�ل���ر�غ���ب���ني ب��ال��ت�����ص��ج��ي��ل م��ت��اب��ع��ة 
�لتعليمات وملء ��صتمار�تهم عرب 
حيث  للجائزة  �اللكرتوين  �ملوقع 
 15 هو  للت�صجيل  موعد  �آخ��ر  �أن 

�أكتوبر �ملقبل.

�لقر�ر �ل�صليم لكي يكون �ل�صخ�س 
مبتكر� و�لبحث عن �ل�صبل �لكفيلة 

ب��ت��ح�����ص��ني وت���ع���زي���ز �ل��ع��م��ل وك��ي��ف 
ت���ط���ور م���ن ث��ق��اف��ة �الب���ت���ك���ار وع��ن 

لدعم  فعله  �ل���ق���ادة  ع��ل��ى  �ل���و�ج���ب 
�البتكار. 

اللواء املزينة يتفقد املبنى اجلديد ملركز �صرطة الرب�صاء
عليها  �حل�صول  �صهولة  حيث  م��ن  �خل��دم��ات  مب�صتوى  �الرت��ق��اء 
و�صرعة توفريها وحتقيق معايري �جلودة يف تقدميها للجمهور. 
وقال �صعادته �ن موقع �ملركز �جلديد يغطي �ملناطق �جلديدة ويقع 
على �صارع حيوي و�متد�د لل�صارع �لر�بط �ملو�زي ل�صارع �ل�صيخ ز�يد 
ويعترب ر�بط بني �لعا�صمة �أبوظبي وباقي �إمار�ت �لدولة. و�أ�صاف 
للتحريات  �لعامة  �الإد�رة  مظلة  حت��ت  يعمل  �جل��دي��د  �مل��رك��ز  �ن 
و�ملباحث �جلنائية من �جل ن�صر �الأمن و�الأمان وب�صط �لطماأنينة 
للمو�طنني و�ملقيمني يف منطقة �الخت�صا�س من خالل مالحقة 
�جلر�ئم  غمو�س  وك�صف  �لقانون  عن  �خلارجني  وردع  �ملجرمني 
�ملن�صودة  �الأه���د�ف  بتحقيق  �لكفيلة  �اليجابية  �لنتائج  وحتقيق 
�لر�مية خلف�س ن�صبة �جلرمية وك�صف مرتكبيها.. م�صري� �إىل �أن 
�ملركز �جلديد يت�صابه بالن�صبة للخدمات �الأمنية مع باقي مر�كز 

�ل�صرطة �الأخرى ويتالف من 3 طو�بق.

•• دبي-وام: 

ل�صرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �ملزينة  مطر  خمي�س  �ل��ل��و�ء  �صعادة  تفقد 
�لعامة  �الإد�رة  �ملزروعي مدير  ر��صد  �للو�ء  بالنيابة بح�صور  دبي 
للخدمات و�لتجهيز�ت �ملبنى �جلديد ملركز �صرطة �لرب�صاء �لذي 
ل�صارع  �ملقاطع  بالقرب من �جل�صر  �صارع حيوي  �متد�د  يقع على 
ح�صة و���ص��ارع �خل��ي��ل و���ص��م��م ل��ت��غ��ذي خ��دم��ات��ه �الأم��ن��ي��ة �ملناطق 

�جلديدة.
 و�أكد �صعادة �للو�ء �ملزينة �أن �ملبنى �جلديد ملركز �صرطة �لرب�صاء 
�صمم وفق مو��صفات هند�صية ع�صرية تو�كب �لتطور �لعمر�ين 
ب�صكل  دبي  و�إم��ارة  ب�صفة عامة  �لدولة  ت�صهده  �لذي  و�حل�صاري 
خا�س ويوفر كافة �خلدمات �لتي حتقق �لروؤية �مل�صتقبلية للقيادة 
�إىل  �إ�صافة  جمتمعية  ك�صرطة  وتوجهاتها  دب��ي  ل�صرطة  �لعامة 

•• دبي-وام: 

�أعلنت حماكم دبي متديد فرتة تلقي �القرت�حات �خلا�صة 
بحملة �ملحكمة �لذكية �صهر� �إ�صافيا ينتهي يف 27 �صبتمرب 
�حلملة  ت�صهده  �ل��ذي  �لكبري  لالإقبال  نظر�  وذل��ك  �ملقبل 
�لذين طلبو� �عطاءهم  �أف��ر�د �جلمهور  ون��زوال عند رغبة 
و�أف��ك��اره��م  �لتقدم مبقرتحاتهم  �ل��وق��ت حل��ني  م��ن  �مل��زي��د 

�خلا�صة بالتطبيقات �لذكية. 
�ل�صيخ  �ل�صمو  لروؤية �صاحب  وجاءت هذه �حلملة حتقيقا 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�إط��الق م�صروع �حلكومة �لذكية  �ل��وزر�ء حاكم دبي ب�صاأن 
�أن ينجز �ملو�طن كل  �أري��د  وتنفيذ روؤي��ة �صموه عندما قال 
�صموه:  وق��ول  �ملحمول  �لهاتف  عرب  �حلكومية  معامالته 
.. ومل يتوقعه  �أح��د  �أن تعمل �صيئا مل يعمله  متعة �حلياة 
�لتي  �حلملة  وتهدف  �إب��د�ع��ا جديد�.  منك  �أنتظر   .. �أح��د 
�أف�صل  تقدمي  �إىل   2013 يونيو  �صهر  نهاية  يف  �أطلقت 
خالل  من  و�الج���ر�ء�ت  �خلدمات  وحت�صني  لتطوير  فكرة 
مقرتحاتك  �صعار  حتت  وذل��ك  �لذكية  �لهو�تف  تطبيقات 
ت�صنع �مل�صتقبل دعما من حماكم دبي لرت�صيح مدينة دبي 
�إم��ارة  جاهزية  رفع  خالل  من   2020 �إك�صبو  ال�صت�صافة 
دبي ال�صت�صافة هذ� �حلدث �لدويل �لكبري وتعزيز �لتعاون 
مع �ل�صركاء �ال�صرت�تيجيني للمحاكم عن طريق ��صر�كهم 
يف طرح �الأفكار �الإبد�عية وو�صع خطة عمل يتم من خاللها 
�لفريق  عمل  تنفيذ  فعالية  ل�صمان  �مل�صوؤوليات  حت��دي��د 
وت�صميم  �ملقرتحات  در����ص��ة  بعملية  �ملتعلقة  و�الإج����ر�ء�ت 
�لق�صائي  �لقطاع  �لعاملني يف  لدعوة جميع  وقيادة حملة 
يف �إمارة دبي لطرح �أكرب قدر من �الأفكار �الإبد�عية و�لتي 
و�أك��د  دب���ي.  بالعمل يف حم��اك��م  �الرت��ق��اء  ت�صهم يف حتقيق 
�صعادة �لدكتور �أحمد �صعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي 
�أن �حلملة ت�صتهدف �حل�صول على قر�بة 10 �آالف فكرة �أو 
مقرتح لتطوير وحت�صني �خلدمات و�الجر�ء�ت يف حماكم 
دبي عرب تطبيق �ملحاكم يف �لهو�تف �لذكية ..م�صري� �ىل 
ب��زي��ار�ت لعدد من �جلهات  �أن فريقا من حماكم دب��ي ق��ام 
و�ملعهد  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  حماكم  مثل  �ل�صلة  ذ�ت 
ودو�ئ��ر حكومية  دبي  �لعامة يف  و�لنيابة  دبي  �لق�صائي يف 
تلك  يف  للعاملني  �ل��ذك��ي��ة  �مل��ح��ك��م��ة  حملة  ع��ن  للتعريف 
�ملوؤ�ص�صات و�أهد�فها و�لغر�س منها وذلك ال�صتقطاب �أكرب 
دبي  تقوم حماكم  و�الأفكار كي  �ملقرتحات  عدد ممكن من 
لتح�صني  للتطبيق  �لقابلة  �الأفكار  و�أن�صب  �أف�صل  باختيار 

�لذكية.  �ل��ه��و�ت��ف  تطبيقات  ع��رب  و�الإج�����ر�ء�ت  �خل��دم��ات 
وم��ن��ذ �ط����الق �حل��م��ل��ة ي��ت��م ت��ق��دمي م��ق��رتح��ات متنوعة 
�إذ يتم  وتغطي جميع �لقطاعات ذ�ت �ل�صلة بعمل �ملحاكم 
و�الأف��ك��ار من جميع  �الق��رت�ح��ات  �لعديد من  تلقي  يوميا 
دبي  �إم����ارة  يف  و�ل��ق��ان��وين  �لق�صائي  �ل�صلك  يف  �لعاملني 
للح�صول على �أكرب قدر من �الأفكار �الإبد�عية �لتي ت�صهم 
يف حتقيق �الرتقاء بالعمل يف حماكم دبي وتطوير وحت�صني 
�خل���دم���ات و�الج��������ر�ء�ت م���ن خ����الل ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ه��و�ت��ف 
�أم��ام جميع موظفي  �ملجال  دب��ي  و�أت��اح��ت حماكم  �لذكية. 
حكومة دبي و�ملجتمع ب�صكل عام للم�صاركة يف �حلملة �إىل 
و�صيتم  �لقانون  �لكليات  وطلبة  و�خل��رب�ء  �ملحامني  جانب 
�أفكار� خالقة  �لذين يقدمون  للفائزين  منح جو�ئز قيمة 
�ل��ف��ك��رة  م��ن��ه��ا  ف��ئ��ات  ع���دة  �إىل  �جل���و�ئ���ز  تق�صيم  ح��ي��ث مت 
وحت�صني  لتطوير  خيالية  فكرة  �أف�صل  وتت�صمن  �لذهبية 
�خل���دم���ات و�الج��������ر�ء�ت م���ن خ����الل ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ه��و�ت��ف 
�خلدمات  وحت�صني  تطوير  و�أفكار  خيالية  و�أفكار  �لذكية 
و�الأفكار  �لذكية  �لهو�تف  �لتطبيقات  و�أفكار  و�الج���ر�ء�ت 
�ل��ط��الب��ي��ة. وح����ددت حم��اك��م دب���ي تلقي �الق���رت�ح���ات من 
�أن يتم ملء  خالل تطبيقها نرب��س للهو�تف �لذكية على 
نرب��س  برنامج  ع��رب  و�مل��ت��وف��رة  �الق���رت�ح  تقدمي  ��صتمارة 
الأي  تقدميه  ي�صبق  ومل  ج��دي��د�  �الق����رت�ح  ي��ك��ون  �أن  على 
و�أج���ازت للم�صاركني تقدمي ع��دد غري حمدد  �أخ��رى  جهة 
من �القرت�حات و�أكدت �أن قر�ر جلنة �الختيار نهائية وال 
يجوز �لطعن يف نتائج تقييم �القرت�حات و�أن �القرت�حات 
�ملقدمة تعد ملكا للمحاكم ويحق لها ��صتخد�مها لتطوير 

خدماتها �أو من �صمن م�صاريعها و�أن�صطتها �ملختلفة. 
�مل��ق��رتح��ات  وو���ص��ع��ت حم��اك��م دب���ي ع���دة م��ع��اي��ري لتقييم 
�لزمن  تقليل  حيث  م��ن  و�لفعالية  �لكفاءة  منها  �ملقدمة 
�ملقدمة  للخدمة  و�جل��ه��د  �لتكلفة  وتخفي�س  �مل�صتغرق 
بطريقة  م��ا  م�صكلة  ح��ل  يف  �ب��د�ع��ا  �ل��ف��ك��رة  تت�صمن  و�أن 
وتلبي  �خل���دم���ات  حت�����ص��ني  يف  وت�����ص��ه��م  ط��رح��ه��ا  ي�صبق  مل 
�لعمل  �إج���ر�ء�ت  وتب�صيط  وتطوير  �ملتعاملني  �حتياجات 
خالل  من  �لذكية  �ملحكمة  مفهوم  وتعزيز  دبي  حماكم  يف 
و�صيتم  للمتعاملني.  �ملحمول  �لهاتف  تقدمي خدمات عرب 
يف نهاية �حلملة تكرمي �القرت�حات و�الفكار �لفائزة حيث 
وعقد  �صيارة  عن  عبارة  قيمة  جو�ئز  �لفائزين  منح  �صيتم 
�أملا�س ورحلة �صياحية وغريها من �جلو�ئز و��صرتطت عدم 
مطالبة �لفائزين باأية مبالغ ��صافية يف �مل�صتقبل كنتيجة 

لتطبيق �القرت�حات.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد ز�هد 
حممد يعقوب- باك�صتاين   
�جلن�صية-  جو�ز �صفره رقم   
)517229(  من يجده 
بتليفون  �الت�����ص��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/5823322   

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد فهيم 
�صاملني �حل�صرمي  - �ليمن   
�جل��ن�����ص��ي��ة-  ج����و�ز �صفره 
  )3439503( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   056/2839288

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ �ب���و�ل���ك���الم 
لطف �لرحمن- بنجالدي�س 
�جل���ن�������ص���ي���ة- ج�������و�ز ���ص��ف��ره 
���ص��ادر   )410853( رق���م  
م��ن يجده  بنجالدي�س   م��ن 
بتليفون رقم  �الت�صال  عليه 

   055/225648

اعــــــــــــــــالن
نعلن بان �ملدعو/ حممد رفيق باريد�ت علي باريد�ت هندي 
�جلن�صية ويحمل جو�ز �صفر رقم )J8834996( يعمل لدى 
جلميع  ع��ام  مندوب  مبهنة  �ملالحية  للخدمات  �لكو  �صركة 
�لرخ�س و�نه �صوف يقوم بالغاء �قامته قريبا جد� لذ� من 

لديه �عرت��س يرجى �الت�صال على �لرقم 0506466548 
مدير �ل�صركة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ت�صبب عطل فني مفاجيء تعر�صت له �حدى طائر�ت �صركة طري�ن ر�أ�س �خليمة �أم�س �الأول يف تاأخر �قالعها من 
مطار جدة �لدويل ليوم كامل �أثناء رحلة �لعودة �ىل ر�أ�س �خليمة .

 وقالت م�صادر �ل�صركة �ن �لطائرة من نوع 320 �يربا�س وعلى متنها 120 ر�كبا كانت تهم باالقالع من من 
مطار جده �لدولة عندما تعر�صت لعطل فني ��صطر معه قائدها اللغاء �لرحلة �ىل حني ��صالح �خللل و�لتاأكد 
من �صالمة �لطائرة لالقالع مرة �أخرى بينما مت ��صت�صافة �لركاب يف �أحد �لفنادق . ويف �أعقاب ��صالح �لعطل 
�لفني �لذي ��صتقرق يوما كامال هبطت �أم�س �لطائرة وعلى متنها �لركاب  مطار ر�أ�س �خليمة يف رحلة �لعودة من 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية .

عطل فني بطائرة راأ�س اخليمة يوؤخر اقالها من مطار جدة 

حماكم دبي متدد حملة املحكمة الذكية التي اأطلقتها 
لتقدمي اأف�صل فكرة لتطوير وحت�صني اخلدمات

الرتبية حتذر املدار�س اخلا�صة من اأية تعيينات دون موافقتها
وكيل �لوز�رة باالإنابة بح�صور مدر�ء �ملناطق �لتعليمية ، وعدد من مديري �الإد�ر�ت 
�ملركزية بالوز�رة . كما طالبت �لوز�رة مناطقها �لتعليمية بو�صع خطة زمنية لعملية 
توريد �لكتب للمد�ر�س لديها ، ومو�فاة �لوز�رة باأي نق�س يف �لكتب ، و�لتحقق من 
تطابق �صنة طباعة �لكتيب �لدر��صية للعام 2013-2014 مع �ل�صنة �لو�ردة بدليل 
�لكتب ، كما �أكدت على �إعادة در��صة �لت�صكيالت �ملدر�صية مبتابعة مبا�صرة من مدر�ء 

�ملناطق الإلز�م �إد�ر�ت �ملد�ر�س بالكثافات �لطالبية و�أن�صبة �ملعلمني .
و�أكدت على ح�صر �حلاجة �لفعلية من �ملعلمني على م�صتوى �ملنطقة ، ومربر�تها 
وو�صع خطة مقرتحة الإعادة �لتوزيع للزياد�ت ، على �أن يرفع تقرير فوري مع نهاية 
�أغ�صط�س �جلاري مف�صل حول �الحتياجات ، موؤكدة على �صرعة   19 دو�م �الثنني 

�إدخال بيانات �ملر�صحني للنقل للمناطق �لتعليمية �الأخرى خا�صة دبي و�ل�صارقة.

•• دبي – حم�شن را�شد :

حذرت وز�رة �لرتبية و�لتعليم كافة �ملد�ر�س �خلا�صة من تعيني �أيا من �ملعلمني �أو 
�الإد�ريني ، �إال بعد �حل�صول على مو�فقة �لوز�رة ، و�عتمادها �الإد�ري للتعيني بعد 
�ملد�ر�س  �أن بع�س  �إىل  ، الفتة  �ملقابالت  و�إج��ر�ء و�جتياز  �لتعيني  �آليات  �إنهاء كافة 
ت�صمح ملعلميها �جلدد ، مببا�صرة �لعمل دون �حل�صول على �ملو�فقة �لنهائية للوز�رة 

، �أو �إنهاء �إجر�ء�ت �الإقامة مما يعد خمالفا.
مبا  و�إلز�مهم  دوري��ة  ب�صفة  �خلا�صة  مد�ر�صها  مبتابعة  �لتعليمية  �ملناطق  ودع��ت   
، جاء ذلك يف  �ملو�صوع  ذ�ت  ب�صاأن   2013 ل�صنة   17 �الأخ��ري رقم  �لتعميم  جاء يف 
�ل�صويدي  ميحد  علي  تر�أ�صه   ، و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  بديو�ن  موؤخر�  مت  �جتماع 
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اإقبال كبري على مراكز �صيف بالدي يف بداية فعاليات الأ�صبوع الثالث
•• دبي-الفجر:

�ل��وط��ن��ي �صيف  �مل�������ص���روع  ي�����ص��ه��د 
بالدي2013، �لذي تنظمه وز�رة 
�لثقافة و�ل�صباب وتنمية � ملجتمع 
�ل�صباب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  و�لهيئة 
و�ل���ري���ا����ص���ة م���ع ب���د�ي���ة ����ص��ب��وع��ه 
�لطلبة  م��ن  و��صعاً  �إق��ب��ااًل  �لثالث 
و�ل��ط��ال��ب��ات م��ن خمتلف �الأع��م��ار 
للم�صاركة يف ور�س �لعمل �ملتنوعة 
و�مل�����ص��رح  �الآيل  �حل��ا���ص��ب  ودور�ت 
�لزهور  �لقر�آن وجتميل  وحتفيظ 
�ل��ع��دي��د  يف  �لت�صكيلية  و�ل��ف��ن��ون 
و�ل�صبابية  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز  م��ن 
�لتي  �ل���دول���ة  �إم�����ار�ت  خمتلف  يف 
ثقافيا  م��رك��ز�  ع��دده��ا على  ي��زي��د 
ومتخ�ص�صا،  و�جتماعيا  و�صبابيا 
م���ع �����ص���ت���م���ر�ر ف��ت��ح ب����اب �ل��ت��ق��دم 
للم�صاركة يف �لفعاليات �صو�ء عرب 
ل�صيف بالدي  �الإل��ك��رتوين  �ملوقع 
�أو م���ن خ���الل �ل��ه��و�ت��ف �ل��ذك��ي��ة، 
�مل��ر�ك��ز  �إىل  م��ب��ا���ص��رة  ب��ال��ت��ق��دم  �أو 

�مل�صاركة يف �لفعاليات.
بدورة �أكد عبد�هلل �لنعيمي رئي�س 
�ل��ل��ج��ن��ة �الإع���الم���ي���ة ب��ال��ربن��ام��ج 
�ن   2013 ب��الدي  �لوطني �صيف 
م��ع��ايل �ل�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
و�ل�صباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �ل 
وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع م���ن���ذ �الع������د�د 
للدورة �ل�صابعة من عمر �لربنامج 
وه���و ي��ت��اب��ع ع��ن ق���رب �آل��ي��ة تنفيذ 
للربنامج  �ملو�صوع  �الإ�صرت�تيجية 
�ل�����ص��دي��د  �إىل ح��ر���ص��ه  ب��االإ���ص��اف��ة 
وت��اأك��ي��ده ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �الأن�����ص��ط��ة 
�الأه���د�ف  لتحقيق  بها،  و�الرت��ق��اء 
�لوطني  للربنامج  �الإ�صرت�تيجية 
�ل�صخ�صية  تكوين  يف  و�مل�صاهمة 
�لوطنية �ملعتزة بهويتها و�نتمائها 

لدي �ل�صباب.
�ملر�كز  �أن مدر�ء  �لنعيمي  و�أ�صاف 
�ن��ت��ظ��ام  يف  م��ه��م��ا  دور�  ي��ق��دم��ون 
وتفعيل كافة �الأن�صطة و�لفعاليات 
�صمن  �لعليا  �للجنة  �أقرتها  �لتي 
على  م��وؤك��د�   ، �ل��ربن��ام��ج  فعاليات 
�أه��م��ي��ة �جل����والت �ل��ت��ف��ق��دي��ة �لتي 
�لعليا،  �للجنة  �أع�����ص��اء  بها  ي��ق��وم 
�إيجابي يف ر�صد  �أث��ر  وم��ا لها من 
و�لرتكيز  �الإيجابية  �لنقاط  كافة 

 فعاليات �ضيف بالدي اأكرث 
تاألقا بال�ضارقة للخدمات 

الإن�ضانية
�الأ���ص��ب��وع  فعاليات  �أم�����س  �نطلقت 
�ل���ث���ال���ث ل�����ص��ي��ف ب�����الدي مب��دي��ن��ة 
�ل�����ص��ارق��ة ل��ل��خ��دم��ات �الإن�����ص��ان��ي��ة 
و�صط م�صاركة حو�يل 100 طالب 
وطالبة، حيث ي�صارك �لطلبة من 
زوي �الحتياجات �خلا�صة �أقر�نهم 
و�أ�صدقاءهم من �الأ�صوياء �الألعاب 
و�مل�����ص��اب��ق��ات و�ل���ور����س �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
روح  عليه  تغلب  ج��و  يف  �ملختلفة 
�مل���ح���ب���ة و�ل����ت����ع����اون، ح���ي���ث ي��ق��وم 
مبجهود�ت  و�ملتطوعون  �مل�صرفون 
�الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ل��دم��ج  �صخمة 
�خلا�صة مع �الأ�صوياء، كي ميار�صو� 
�ل��ت��ي ت�صم  �الأن�����ص��ط��ة،  نف�س  م��ع��ا 
30 ن�صاطا خمتلفا من  �أك��رث من 
و�لريا�صة  و�ل��رت�ث  �لفنون  بينها 
�لرتفيهية  و�لرحالت  و�مل�صابقات 
و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وحت���ف���ي���ظ �ل����ق����ر�آن 
وفنون �لطبخ، و�الأ�صغال �ليدوية، 
ي��ب��دع��ه��ا دوى �الح��ت��ي��اج��ات  �ل��ت��ي 
�خل��ا���ص��ة، وت��ق��ام م��ع��ار���س د�ئ��م��ة 
لهذه �ملنتجات �ملتميزة، كما يتدرب 
�لطالب من خالل ور�س تدريبية 
�لطباعة  ف��ن��ون  ع��ل��ى  متخ�ص�صة 
�لفخارية،  و�الأو�ين  �لقما�س  على 
�لعديد  �مل��دي��ن��ة  ط��الب  نفذ  حيث 

من �لنماذج لكلمة �صيف بالدي.
يذكر �أن مدينة �ل�صارقة للخدمات 
�الإن���������ص����ان����ي����ة ت�����ق�����دم �خل�����دم�����ات 
و�لتاأهيلي�ة  و�لتدريبية  �لتعليمي��ة 
م����ن خ������الل �مل���ع���اه���د و�الأق���������ص����ام 
�ملهني،  �ل��ت��اأه��ي��ل  وور����س  �ملختلفة 
�ل��ت��وع��ي��ة  خ����دم����ات  �إىل  �إ����ص���اف���ة 
�الجتماعية  و�خلدمات  و�لتثقيف 
�مل�����ن�����وع�����ة م����ث����ل �ل����ت����و������ص����ل م��ع 
قطاعات �ملجتمع كالدو�ئر �ملحلية 
و�جل��م��ع��ي��ات �الأه���ل���ي���ة و�مل����د�ر�����س 
و�مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات وغ���ريه���ا، وك��ذل��ك 
خدمات �الإر�صاد �الأ�صري و�لتثقيف 
ب���ق�������ص���اي���ا �الإع������اق������ة م�����ن خ���الل 
�ل���ن���دو�ت و�مل��ح��ا���ص��ر�ت وخ��دم��ات 
�لت�صغيل و�ملتابعة لالأ�صخا�س من 
تاأهيلهم  مت  �ل��ذي��ن  �الإع��اق��ة  ذوي 
وتكوينهم، كما ت�صارك يف كثري من 

�لفعاليات �لوطنية . 

عليها ل�صالح �ل�صباب. 
�لعليا  �للجنة  �إن  �لنعيمي  وك�صف 
�ل��ي��وم  م��ن��ذ  م�صتمر  ب�صكل  ت��ت��اب��ع 
�آل��ي��ات  �ل��ربن��ام��ج  �الأول الن��ط��الق 
تطور  وم�صتوى  �لفعاليات  تنفيذ 
�الأد�ء يف �ملر�كز �لثقافية و�ل�صبابية 
ملمحا  و�ل�صاطئية،  و�الجتماعية 
ق���در�ت  تناق�س  ���ص��وف  �للجنة  �ن 
�أع��د�د  قبول  على  �مل�صاركة  �ملر�كز 
�أكرب خالل �الأيام �ملقبلة من �صيف 
بالدي، م�صيفا �أن �للجنة مل تغفل 
و�لطلبة حول  �الأمور  �أولياء  روؤية 

�لفعاليات . 
وع�����ن ن���وع���ي���ة �الأن�������ص���ط���ة �الأك�����رث 
�أن  �لنعيمي  �أو�صح  للطالب  جذبا 
و�الأن�صطة  و�ل��رح��الت  �مل�صابقات 
�ل��ع��ل��م��ي��ة ل��دي��ه��ا ج��م��ه��وره��ا كبري 
م����ن �ل�������ص���ب���اب ، ول����ك����ن �ل���الف���ت 
�الإق��ب��ال �لكبري  �ل��ع��ام  للنظر ه��ذ� 
�صو�ء  �لتخ�ص�صية  �ل����دور�ت  على 
�لفوتوغر�يف  �لت�صوير  جم��ال  يف 
ت�����ص��ارك يف  �ل��ت��ي  �مل�����ص��رح  دورة  �و 
�لعديد  خ���الل  م��ن  ب���الدي  �صيف 
�لربجمة  دور�ت  �أو   ، �مل��ر�ك��ز  م��ن 
�لتي وجدها �ملنت�صبني مفيدة لهم 
خ���الل �ل��ع��ام �ل��در����ص��ي ح��ي��ث تعد 
مر�جعة ملا در�صه ومتهيد� ملا ميكن 
�ملقبلة،  �الأع����و�م  يف  لهم  ي��ق��دم  �ن 

على �الإع��م��ال �الإب��د�ع��ي��ة وتفجري 
ط�����اق�����ات �ل���������ص����ب����اب ب����ع����ي����د�ً ع��ن 
كانت  �ل��ت��ي  �لتقليدية  �لفعاليات 
ت��ق��دم يف �ل�����ص��اب��ق ك��م��ا �ن���ه فر�صة 
�ل�صباب  طاقات  ال�صتغالل  كبرية 
وقت  و�صغل  و�لتعليم  �لتدريب  يف 

�لفر�غ مبا يعود عليهم بالنفع.
وت�����ص��ي��ف خ��دي��ج��ة ع���ب���د�هلل 11 
�صنة من �مل�صاركات يف دورة �لر�صم 
ب���امل���رك���ز �ل���ث���ق���ايف ب��ع��ج��م��ان �أن���ه���ا 
متميزة  وجبة  على  يوميا  حت�صل 
م��ن �مل��ع��ل��وم��ات �ل��ق��ي��م��ة و�الأف���ك���ار 
يف  م�صاركتها  خ��الل  من  �جلديدة 
�لربنامج ، كما �أتيحت لها �لفر�صة 
ملمار�صتها هو�يتها �ملف�صلة �لر�صم 
م���ن خ���الل �مل��ر����ص��م �ل��ت��ي وف��ره��ا 
يف  �ملتخ�ص�صني  و�ملدر�صني  �ملركز 
ي�صاهم يف �صقل  �مل��ج��ال مم��ا  ه��ذ� 
م��وه��ب��ت��ه��ا. وت�����ص��ي��ف ب��ال��رغ��م من 
�أنها �ملرة �الأويل �لتي �أ�صارك فيها 
ب����الدي ولكن  يف ف��ع��ال��ي��ات ���ص��ي��ف 
�ملفيدة  و�ملعلومات  �ال�صتفادة  بعد 
�ل��ت��ي �أت��ل��ق��اه��ا ي��وم��ي��ا م���ن ب��د�ي��ة 
ت�����ص��ج��ي��ل��ي يف ���ص��ي��ف ب�����الدي ه��ذ� 
يف  �مل�صاركة  على  �صاأحر�س  �ملو�صم 

كل �ملو��صم �لقادمة .
وت���ت���ف���ق م���ع���ه���ن ف���اط���م���ة ي��و���ص��ف 
دورة  يف  �مل���������ص����ارك����ة  15عاماً 

على  كبرية  خطورة  ي�صكل  �لفر�غ 
�الأط���ف���ال و�مل��ر�ه��ق��ني ل��ذل��ك ج��اء 
هو  ليكون  ب���الدي  �صيف  ب��رن��ام��ج 

�حلل �الأمثل حلل تلك �مل�صكلة.
 وي�������ص���ي���ف ع����ب����د�هلل ���ص��ع��ي��د ويل 
�م���ر �ل��ط��ال��ب��ة �صيخة �مل�����ص��ارك��ة يف 
و�حل��رف  �الجن��ل��ي��زي��ة  �للغة  دورة 
�مام  �لفعاليات فتحت  �أن  �ليدوية 
�ل�����ص��ب��اب و�ل��ف��ت��ي��ات �مل�����ص��ارك��ات يف 
�ل��ربن��ام��ج �ل��ط��ري��ق ن��ح��و �الب���د�ع 
و�ل���ت���م���ي���ز و�ل����ت����ف����وق �ل����در������ص����ي 
و�ل��ع��م��ل��ي وم���ه���دت ل��ه��م �ل��ط��ري��ق 
للدخول يف �لعديد من �مل�صاريع يف 
لهم  قدمت  مبا  �لقريب  �مل�صتقبل 

جرعة معلوماتية متميزة
�أن  �إىل  �ل�صنحاين  �صعيد  وي�صري 
�أهم مامييز �صيف بالدي �أنه �أ�صبه 
�صخ�صية  لبناء  متكامل  بربنامج 
وتو�زن  تكامل  هناك  الأن  �الإن�صان 
و�لعلمية  �لعملية  �جل��و�ن��ب  ب��ني 
و�لتعليمية و�لرتفيهية و�لروحية 
حر�س  �أي�صاً  وه��ن��اك  و�لريا�صية 
ع��ل��ى ت��ق�����ص��ي��م �مل�������ص���ارك���ني ل��ف��ئ��ات 
�أف�����ص��ل  الإن��ت��ق��اء  خمتلفة  ع��م��ري��ة 
�الأ����ص���ال���ي���ب ل��ت��و���ص��ي��ل �مل��ع��ل��وم��ات 
�أعجب  �أنه  موؤكد�ً  �ملهار�ت  وتنمية 
ب�صفة خا�صة بالدور�ت �لتي توؤهل 
�ل���ط���الب ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع حت��دي��ات 

�لعربية  �للغات  دور�ت  كما حتظى 
خا�صة  جيد  باإقبال  و�الجنليزية 
�ن  �ل��ف��ت��ي��ات م�صيفا  �أو����ص���اط  م��ن 
�الأل���ع���اب �ل��ري��ا���ص��ي��ة وخ��ا���ص��ة �ن 
�لريا�صة لها جمهورها من �ل�صباب 
مثل كرة �لقدم و�ل�صباحة و�ل�صلة  
�ل�صبابية، ولكن  �ملر�كز  من خالل 
�ل��ك��رمي  �ل����ق����ر�آن  حت��ف��ي��ظ  دور�ت 

حظيت مب�صاركات غري متوقعة.

اراء املنت�ضبني واأولياء الأمور 
امل�ضاركني يف الربنامج

وم�����ن ج���ان���ب �أخ������ر ع����رب �ل��ط��ل��ب��ة 
و�ل��ط��ال��ب��ات و�أول���ي���اء �أم���وره���م يف 
و�ل�����ص��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  م���ر�ك���ز 
�ل�صباب  وه��ي��ئ��ة  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
�لفعاليات  �مل�صاركني يف  و�لريا�صة 
عن �صعادتهم بامل�صاركة يف �لربنامج 
بالدي2013  ���ص��ي��ف  �ل���وط���ن���ي 
�ل����ذي ق���دم ل��ه��م �مل��ت��ع��ة و�ل��ف��ائ��دة 
�إم��ك��ان��ي��ات��ه��م  يكت�صفون  وج��ع��ل��ه��م 
�لعديد من  ويكت�صبون  ومو�هبهم 

�ملهار�ت.
�صنة   13 �ل��زع��اب��ي  �صيخة  وت��ق��ول 
�لكمبيوتر  دورة  يف  �مل�صاركات  من 
مب��رك��ز ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ل��ث��ق��ايف �ن 
ف���ع���ال���ي���ات ���ص��ي��ف ب������الدي ت��ع��ت��رب 
ف��ر���ص��ة ج��ي��دة ل��ت��دري��ب �ل��ط��الب 

�لفوتو�صوب مبركز �صباب عجمان 
وت����ق����ول ���ص��م��ع��ت ع����ن �ل���ربن���ام���ج 
م��ن ���ص��دي��ق��ات��ي ب��امل��در���ص��ة و�أت��ي��ت 
�صاهدت  �أن  ب��ع��د  ول��ك��ن  للتجربة 
و�ه��ت��م��ام  ورع��اي��ة  متميزة  ب��ر�م��ج 
م���ن ج��م��ي��ع �ل��ع��ام��ل��ني مل �أن��ق��ط��ع 
ي�صاهم  �أنه  وخا�صة  �لربنامج  عن 
ب�����ص��ك��ل ج���ي���د يف ت��ن��م��ي��ة م���ه���ار�ت 
ب��رن��ام��ج  و�أي�������ص���ا  �الآيل  �حل��ا���ص��ب 
يف  �رغ��ب  كنت  �ل��ذي  �لفوتو�صوب 
وغريها  طويلة  ف��رتة  منذ  تعلمه 
م���ن �مل����ه����ار�ت �ل���ت���ي ت�����ص��اع��دن��ا يف 
�أنها لن  وتوؤكد  �لدر��صية.  �ملرحلة 
�ملو�صم  يف  �لفعاليات  ع��ن  تنقطع 
من  �أف�����ص��ل  �أ�صبحت  حيث  �ملقبل 
�ل�صفر للخارج من خالل �الأن�صطة 
�ملتنوعة  �مل�صابقات  و  �لرتفيهية 

�لتي يتم بقدميها للطالبات.
�ل��ط��الب  �أم����ور  �أول���ي���ا  �أر�ء  ج����اءت 
�مل�صاركني يف ن�صاطات �صيف بالدي 
م����وؤك����دة ع��ل��ى �أه���م���ي���ة �ل��ربن��ام��ج 
على  و�لعائالت  للطالب  بالن�صبة 
ح��د �ل�����ص��و�ء. وي��ق��ول يحي عاطف 
�ن  ع����ب����د�هلل  �ل���ط���ال���ب  �أم������ر  ويل 
ب��الدي حقق هدف  �صيف  برنامج 
�أولياء �الأمور يف كيفية �ال�صتغالل 
�الأم��ث��ل الأوق����ات ف���ر�غ �أب��ن��ائ��ه��م يف 
�مل���ر�ح���ل �ل��ع��م��ري��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة الأن 

�حلياة �لعملية.

�ضيف بالدي يف ح�ضانة 
ال�ضوؤون الجتماعية العاب 

والوان وم�ضابقات
ي�صتمر �الإقبال على فعاليات �صيف 
�ل�صوؤون  وز�رة  ح�صانة  يف  ب��الدي 
�الج��ت��م��اع��ي��ة ب��دب��ي �أح����د �مل��ر�ك��ز 
�ملتخ�ص�صة �مل�صاركة يف �لفعاليات ، 
حيث جتتذب �لرب�مج �الطفال من 
5 �إىل 8 �صنو�ت، ويقدم لهم باقة 
متكاملة ت�صمل �الألعاب �لريا�صية 
و�لر�صم وعرو�س الأفالم �لكارتون، 
�لتي تنا�صب  �مل�صابقات  �إىل  �إ�صافة 
نورة  وقالت  �ل�صنية.  �ملرحلة  هذه 
�حل�صانة  م��دي��رة  �مل����د�وي  حممد 
�ل���ربن���ام���ج  ي�������ص���ارك���ون يف  �إن����ه����م 
�لوطني �صيف بالدي للعام �لثاين 
على �ل��ت��و�يل، م��وؤك��دة �ن �الإق��ب��ال 
هذ� �لعام فاق �لعام �ملا�صي، بعدما 
�درك �أولياء �الأمور م�صتوى �لعمل 
وجودة �لرب�مج �ملقدمة الأبنائهم، 
�لفعاليات  على  �الأط��ف��ال  و�أق��ي��ال 
، م��ن��وه��ة ب��امل��ت��اب��ع��ة �مل�����ص��ت��م��رة من 
ج��ان��ب �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��ربن��ام��ج 
�ل���وط���ن���ي، وت���ق���دمي ك��اف��ة �أ���ص��ك��ال 
تقدمها  �ل��ت��ي  ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���دع���م 

�حل�صانة.

مركز نور يوا�صل تقدمي خدمات جديدة ملوظفي بلدية مدينة العني
•• العني-الفجر:

تو��صل �إد�رة خدمات �ملو�رد �لب�صرية 
ببلدية مدينة �لعني تقدمي خدماتها 
مل��وظ��ف��ي��ه��ا ، ع����ن ط���ري���ق م���رك���ز ) 
ن���ور( �حل��ا���ص��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة �أف�صل 
�ل�صرق  م�صتوى  على  عربية  ف��ك��رة 
م�صروعا   66 تناف�س  بعد  �الأو���ص��ط 
�صمن جائزة جمموعة دبي للجودة، 
نور  �ملوظفني  خدمة  مركز  ويهدف 
�إىل حتقيق روؤية بلدية مدينة �لعني 
و�لكفاءة  �الإنتاجية  م�صتوى  رفع  يف 
يف تقدمي �خلدمات لعمالء �لبلدية 
و��صتغالل  و�خلارجيني  �لد�خليني 
�لتطوير  �مل��وظ��ف��ني يف جم��ال  وق��ت 
و�الإبد�ع يف عملهم ، حيث مت تاأ�صي�س 
وبلغت   ،2009 �لعام  �ملركز يف  هذ� 
ع���دد م��ع��ام��الت��ه �مل��ن��ج��زة م��ن ب��د�ي��ة 
�غ�صط�س  �صهر  ح��ت��ى   2013 ع���ام 
م��رك��ز  وي����اأت����ي  م���ع���ام���ل���ة.   2800
ت�صعى  خدمية  حيوية  كجهة  �ل��ن��ور 
الإنهاء وت�صهيل �إجر�ء�ت و معامالت 
�مل��وظ��ف��ني ح��ي��ث ي��ه��دف �مل��رك��ز �إىل 

�إق���ام���ة ���ص��ر�ك��ات �إ���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة بني 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني و�ل��ع��دي��د من 
�جلهات �حلكومية و�خلا�صة، و�إر�صاء 
���ص��ب��ل �ل���ت���ع���اون و�ل���ع���م���ل �مل�����ص��رتك 
وت����ب����ادل �خل������رب�ت و�مل���ع���ل���وم���ات يف 
جم���ال خ���دم���ات �مل��وظ��ف��ني و�إي���ج���اد 
قناة �ت�صال بني جميع �ملوظفني ، ما 
و �جلهد  �لوقت  ي�صاعد على توفري 
ورف����ع ن�����ص��ب��ة ر���ص��ا م��وظ��ف��ي بلدية 
مدينة �لعني. ويتميز �ملركز بتوفري 
45 خدمة خمتلفة ملوظفي �لبلدية 
ح���ي���ث ي���ت���م ت���ق���دمي خ���دم���ة �إن���ه���اء 
حت�صيل  يتم  وال  جم��ان��ا،  �ملعامالت 
�أي ر���ص��وم م��ن �مل��وظ��ف ع���د� ر���ص��وم 
�إ�صافة �إىل خدمة حجز   ، �ملعامالت 
ت���ذ�ك���ر �ل�����ص��ف��ر ل��ل��م��وظ��ف��ني وح��ج��ز 
�ل���ف���ن���ادق د�خ����ل �ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا 
وح������ج������وز�ت �مل����ط����اع����م وم���و�ع���ي���د 
كما   ، �الأج��رة  و�صيار�ت  �مل�صت�صفيات 
�ل�صيدلية  خ��دم��ات  �مل��رك��ز  وي��وف��ر 
وخ���دم���ات �ل���ربي���د و�ل�����ص��ح��ن وف��ت��ح 
وخدمة  للموظفني  بنكية  ح�صابات 
عالوة  و�لبحرية،  �لربية  �لرحالت 

و�صع �ل�صيا�صة �خلا�صة بها و �لعمل 
ع��ل��ى ت��وح��ي��د �الأن�����ص��ط��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة 
و�خلارجية للموظفني و�لتن�صيق مع 
لتوفري  �ملعنية  و�الإد�ر�ت  �لقطاعات 
�ح���ت���ي���اج���ات �مل���رك���ز م���ن م��ت��ط��ل��ب��ات 
تقنية-مالية  ب�صرية-  )لوج�صتية- 
�لرتفيهية(  م��ر�ف��ق  م��و����ص��الت-   -
ل��ت��وف��ري �خل��دم��ات �ل��ع��ام��ة ملوظفي 
قد  باأنه  �ل�صويدي  ولفتت  �لبلدية. 
مت �إ���ص��اف��ة خ��دم��ات �أخ����رى ج��دي��دة 
�ملركز  مع  �ملبا�صر  �الت�صال  تت�صمن 
م��ن خ��الل ب��ر�م��ج �أج��ه��زة �لهو�تف 
ت���زوي���د  �إىل  ب����االإ�����ص����اف����ة  �ل����ذك����ي����ة 
ب�صا�صتني  للبلدية  �لرئي�س  �ملبنى 
تقدمي  لت�صهيل  وذلك  �إلكرتونيتني 
جميع �إعالنات �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات 
�خلا�صة باملوظفني ، ما ي�صاعد �ملركز 
ع��ل��ى دع���م �خل��ط��ة �الإ���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لكفاءة  حت�صني  يف  �ملتمثلة  للبلدية 
وحتقيق �لتميز يف تقدمي �خلدمات 
�صركات  �إقامة  ت�صجيع  �إىل  �إ�صافة   ،
�حلكومي  �لقطاع  بني  �إ�صرت�تيجية 

و �خلا�س.

وبطاقات  �جل����و�ز�ت  �إج����ر�ء�ت  على 
�ل�����ص��م��ان �ل�����ص��ح��ي وم���رك���ز �مل����و�د 
�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة و�ل���رخ�������س �ل���ت���ج���اري���ة . 
مركز  مدير  �ل�صويدي  ن��ور�  وقالت 
)نور( مت �إن�صاء �ملركز بفكرة مبتكرة 
ال���ص��ت��غ��الل م������و�رد ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
وبنية  موظفني  من  �ملتوفرة  �لعني 

حت���ت���ي���ة وم�����و�������ص�����الت، وذل�������ك م��ن 
للم�صروع  عمل  فريق  ت�صكيل  خالل 
متكاملة  در��صة  باإعد�د وجتهيز  قام 
�ل��و�ق��ع،  �أر����س  على  �لفكرة  لتنفيذ 
ومن ثم مت عر�س ذلك على �الإد�رة 
�لعليا للبلدية ، حيث مت دعم �لفكرة 
و�أ�صافت  �لتنفيذ.  لبدء  وتاأييدها 

بجميع  يتكفل  �مل��رك��ز  �إن  �ل�صويدي 
ل�  خدماته  وي��ق��دم  �ملوظفني  ���ص��وؤون 
3000 موظف موزعني على �ملبنى 
�ل��رئ��ي�����س وع��ل��ى �مل���ب���اين �خل��ارج��ي��ة 
للبلدية ، فيما و�أو�صحت م�صوؤوليات 
�مل��رك��ز و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف �الإ����ص���ر�ف على 
عمل بطاقة خ�صومات للموظفني و 
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اآي�صنار 2014 من�صة �صاملة ملناق�صة الق�صايا الأمنية وحتديات امل�صتقبل
و�ل��ت��غ��ري�ت �الج��ت��م��اع��ي��ة و�الق��ت�����ص��ادي��ة بحيث مي��ث��ل �مل��وؤمت��ر 
فر�صة لتبادل �خلرب�ت وو�صائل �لتعامل مع �لق�صايا �ملتعلقة 
باالأمن و��صتعر��س �لنماذج �لناجحة يف هذ� �ملجال. وقال �إننا 
�أبوظبي نحر�س كل �حلر�س على مو�كبة �لتطور�ت  �إمارة  يف 
�إليه �لتكنولوجيا �ملتقدمة  �لعاملية وتطبيق �أحدث ما تو�صلت 
يف خمتلف �ملجاالت وخا�صة ما يتعلق بالق�صايا �الأمنية ملا لهذ� 
�الأخ��رى  �لقطاعات  خمتلف  على  مبا�صر  ت��اأث��ري  م��ن  �ملو�صوع 
فال تنمية ب�صرية �أو �جتماعية �أو �قت�صادية بال ��صتقر�ر و�أمن 
وقد حبانا �هلل يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة حكيمة 
تويل �هتماما بالغا وكبري� حلماية �لوطن ومكت�صباته و�صمان 

كر�مة �الإن�صان و�أمنه وحماية ممتلكاته. 

�إىل و�قع  �ل��روؤى  �الأخ��ر وحولت  تلو  �لنجاح  �لدولة حققت  يف 
�مل�صرية  �إذ حتفل هذه  و�لقطاعات  �ملجاالت  معا�س يف خمتلف 
ب��ه على  �لتي متثل من��وذج��ا يحتذى  �الإجن����از�ت  م��ن  بالعديد 
معر�س  �قامة  �إن  �إىل  و�أ���ص��ار  و�لعاملي.  �الإقليمي  �ل�صعيدين 
�آي�صنار يف �أبوظبي ياأتي يف �صياق جناح �الإمارة �مل�صتمر يف تنظيم 
توفر  حيث  �لعاملية  و�مل���وؤمت���ر�ت  �مل��ع��ار���س  ك��ربى  و��صت�صافة 
�الإمارة �ليوم بنية حتتية متطورة ل�صناعة �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت 
جعل منها وجهة عاملية لكربيات �ل�صركات �ملتخ�ص�صة يف هذ� 
تعزز حتقيق  رئي�صية  ركيزة  و�الأم���ان  �الأم��ن  �إن  وق��ال  �مل��ج��ال. 
�ملزيد من �الإجناز�ت و�لو�صول �إىل �ملر�تب �لتي تعك�س تطلعات 
�ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن  و�صعبها  �الإم����ار�ت  مل�صتقبل  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة 

�الأمنية  ��صرت�تيجيتنا  ت��و�ك��ب  �أن  على  �لكبري  �حل��ر���س  ك��ان 
مو�جهة  �إىل  �لر�مية  �جلهود  يعزز  مبا  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى 
حت��دي��ات �ل��ت��ط��ور و�ل��ت��ح��دي��ث �ل��ت��ي ت�صهدها �ل���دول���ة. و�أ���ص��ار 
خمتلف  يغطي   2014 �أبوظبي  �آي�صنار  �أن  �إىل  �لكتبي  �للو�ء 
ومكافحة  �ملعلومات  و�أم��ن  �لوطني  ب��االأم��ن  �ملتعلقة  �لق�صايا 
�ملهنية  و�ل�صحة  و�ل�صالمة  ل��ل��ط��و�رئ  و�ال�صتجابة  �حل��ر�ئ��ق 
�الأمر �لذي يفتح �آفاقا �أو�صع للتعاون �مل�صرتك مع جميع �لدول 
�ل�صقيقة و�ل�صديقة و�لعار�صني و�لوفود �مل�صاركة يف �ملعر�س. 
يقام  �ل���ذي  �الأم��ن��ي��ة  للتحديات  �ل����دويل  �مل��وؤمت��ر  �أن  و�أو����ص���ح 
�لعامل  يو�جه  ما  كل  يناق�س   2014 �آي�صنار  فعاليات  �صمن 
�لتكنولوجية  �لتطور�ت  عن  ناجتة  �أمنية  حتديات  من  �ليوم 

•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �لقائد  ن��ائ��ب  �لكتبي  عبيد  �ل��دك��ت��ور  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �ك��د 
ل�صرطة �أبوظبي رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة لفعاليات معر�س 
لالأمن  �ل��دويل  �ملعر�س  �أن   2014 �أبوظبي  �آي�صنار  وموؤمتر 
من�صة  ميثل   2014 �أبوظبي  �آي�صنار  �ملخاطر  ودرء  �لوطني 
و�لتكنولوجيا  �ملفاهيم  �أح��دث  على  كثب  عن  لالطالع  مهمة 
و�مل��ر�ف��ق  �مل��ن�����ص��اآت  �الأم��ن��ي��ة وح��م��اي��ة  �مل��ج��االت  �ملتخ�ص�صة يف 
�حليوية مما ي�صكل فر�صة مو�تية لت�صارك �خلرب�ت و�لتجارب 
فيما يتعلق بق�صايا �الأمن �لوطني و�ل�صالمة يف منطقة �ل�صرق 
�أن م�صرية �لتنمية �ل�صاملة  �أفريقيا. و�أ�صاف  �الأو�صط و�صمال 
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•• ابوظبي- الفجر

�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  معهد  د�صن 
ف������رع������ني ج������دي������دي������ن ل�����ث�����ان�����وي�����ات 
جممع  يف  �لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�حلميدية  مبنطقة  �لتقني  عجمان 
�ملعهد  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ط����ار  وذل����ك يف 
�لتعليم  يف  �لتو�صع  على  تعمل  �ل��ت��ي 
�إم��ار�ت  كافة  يف  ون�صره  �لتكنولوجي 
�ل��ق��ي��ادة  ل��ط��م��وح��ات  حتقيقاً  �ل��دول��ة 
فرعى  يف  �لعمل  يبد�أ  حيث  �لر�صيدة 
ع��ج��م��ان م���ع ب���د�ي���ة �ل���ع���ام �ل��در����ص��ي 
لي�صتوعبا   2014-2013 �جلديد 
250 من �لطلبة �ملو�طنني خريجي 
للطالب  فرعاً  بو�قع  �لثامن  �ل�صف 
ب�صعة 125 مو�طناً وفرعاً للطالبات 
عدد  ولي�صبح  م��و�ط��ن��ة   125 ي�صم 
�أفرع ثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية 
�لدولة  �إم���ار�ت  مبختلف  �أف��رع  ت�صعة 
ح���ي���ث ي����وج����د ف����رع����ني يف �أب���وظ���ب���ي 
للطالبات  و�الآخ���ر  للطالب  �أحدهما 
ومثلهما يف �لعني وفرع يف دبي و�آخر 
يف �لفجرية و�ل�صابع يف ر�أ�س �خليمة.

و�أو�������ص������ح �ل����دك����ت����ور ع���ب���د �ل��ل��ط��ي��ف 
ي���ق���وم ح��ال��ي��ا  �مل��ع��ه��د  �أن  �ل�����ص��ام�����ص��ي 
بجميع  �الل��ت��ح��اق  ط��ل��ب��ات  با�صتقبال 
�أفرعه عرب موقعة �اللكرتوين حيث 

ب��ث��ان��وي��ات  �الل��ت��ح��اق  ف��ر���ص��ة  ت�صتمر 
ي��وم  ح��ت��ى  �لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل��ي��وم  نف�س  ليتم يف  �مل��ق��ب��ل  �الرب���ع���اء 
�إج�����ر�ء �إخ���ت���ب���ارت �ل��ق��ب��ول يف م��ادت��ى 
�ل���ع���ل���وم و�ل���ل���غ���ة �الجن���ل���ي���زي���ة د�ع���ي���اً 
�ل��ط��ل��ب��ة �مل��ت��ف��وق��ني �ىل �إغ��ت��ن��ام ه��ذه 
�ل��ف��ر���ص��ة �ل��ث��م��ي��ن��ة ب�����ص��رع��ة �ل��ت��ق��دم 
�مل�صار  �مل��وع��د  قبل  �اللتحاق  بطلبات 
�ليه موؤكد�ً على �أن �اللتحاق بثانويات 
�لبو�بة  يعد  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 

�مل�صتقبل  ع����امل  ل���دخ���ول  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة 
�مل��ت��ط��ورة  تخ�ص�صاته  ب��ك��اف��ة  �مل��ت��ق��دم 
ق��وة وج��د�رة حيث تتميز مناهج  بكل 
�لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ث��ان��وي��ات 
ب��ال��ت��خ�����ص�����س يف �ل��ع��ل��وم �ل��ه��ن��د���ص��ي��ة 
و�ل����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ة و�الل����ك����رتون����ي����ة 
�حلديثة  �لتخ�ص�صات  م��ن  وغ��ريه��ا 
�ىل  و���ص��واًل  �لعمل  �صوق  يف  �ملطلوبة 
���ص��ع��ار �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��اي��د �م��ار�ت��ي��ة 
�لتكنولوجيا  ث��ان��وي��ات  حتققة  �ل���ذي 

�لتطبيقية يف �صباب وفتيات �لوطن.
�لتكنولوجا  معهد  ع��ام  م��دي��ر  ول��ف��ت 
�لتطبيقية �ىل �أن ثانوية �لتكنولوجيا 
�صيت�صمن  ع��ج��م��ان  ف���رع  �لتطبيقية 
�أي���������ص����ا ف�����ص��ل��ني در������ص����ي����ني ل��ط��ل��ب��ة 
 50 �مل��ت��ق��دم��ة ي�صم  ب��رن��ام��ج �ل��ع��ل��وم 
�صيتم  �ل��ذي��ن  �ملتفوقني  �لطلبة  م��ن 
ودرجاتهم  ملعدالتهم  وفقا  �إختيارهم 
�صتك�صف  �لتي  �لعلمية  وم�صتوياتهم 
�صيتم  ،حيث  �لقبول  �إح��ت��ب��ار�ت  عنها 

والول  لي�صمل  �ل��ربن��ام��ج  يف  �لتو�صع 
�لتكنولوجيا  ثانويات  �أفرع  كافة  مرة 
�لدولة  �م���ار�ت  مبختلف  �لتطبيقية 
،وذل�����ك ب��ع��د جن���اح �ل��ربن��ام��ج ط���و�ل 
�ل��ع��ام��ني �مل��ا���ص��ي��ني يف �أف�����رع �مل��ع��ه��د 
�الرب����ع����ة ب���اأب���وظ���ب���ي و�ل���ع���ني وزي�����ادة 
�الق�����ب�����ال م�����ن �ل���ط���ل���ب���ة �مل���و�ط���ن���ني 
�ملعتمد  �ل���ربن���ام���ج  ب��ه��ذ�  ل��الل��ت��ح��اق 
�المريكية  بورد  كوليدج  موؤ�ص�صة  من 
�لعاملية �ملتخ�ص�صة يف �عد�د �إمتحانات 
�لطلبة  ميكن  �لعاملية،و�لذي  �لقيا�س 
من �إجتياز �متحانات �مل�صتوى �ملتقدم 
�لعاملية ”AP ومن ثم تخطي �ل�صنة 
�لتحاقهم  عند  �لتمهيدية  �لدر��صية 

بارقى �جلامعات �لعاملية.
و�أ�صار �لدكتور عبد �للطيف �ل�صام�صي 
يتبع  �لتقني  عجمان  جممع  �أن  �ىل 
و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
�لتقني و�ملهني وقد مت �فتتاحة خالل 
�صاحب  بح�صور  �مل��ا���ص��ي  م��اي��و  �صهر 
�ل�صمو �ل�صيخ حميد بن ر��صد �لنعيمي 
عجمان  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�صو 
بن  حممد  �ل�صيخ  �صمو  �أول  و�لفريق 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
حيث  �مل�صلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
ي�صتوعب �ملجمع 2400 من �لطالب 
مناهج  وي��ق��دم  �ملو�طنني  و�لطالبات 

در�����ص���ي���ة م��ت��ق��دم��ة يف �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات 
و�لتقنية  و�لتكنولوجية  �لهند�صية 
حتى م�صتوى ما قبل �جلامعة وي�صم 
�لثانوية  �مل��د�ر���س  م��ن  فرعني  حالياً 
�ل��ف��ن��ي��ة �أح���ده���م���ا ل��ل��ط��الب و�الآخ�����ر 
ل��ل��ط��ال��ب��ات و�ل�����ذي ي��ت��م م���ن خاللها 
تطبيق �ملنهاج �لرقمي بتدري�س �لكتب 
�لكمبيوتر  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�إىل ت�صميم وتطوير  �إ�صافة  �للوحي، 
�لتعلم  لتحقيق  �لدر��صية  مناهجها 
�لتعليم  بني  �لتكامل  وخلق  �لتفاعلي 
جعل  م��ع  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �لتطبيقي 
�لعملية  يف  �ال�صا�صي  �ملحور  �لطالب 

�لتعليمة . 

ومن جهته قال كني كاد مدير ثانويات 
�الد�رة  �أن  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
�لعليا مبعهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية 
قد �متت موؤخر� ��صتعد�تها ال�صتقبال 
كافة  بتزويد  �جلديد  �لدر��صي  �لعام 
�لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ث��ان��وي��ات 
فيها  مب��ا  �للوج�صتية  باحتياجاتها 
توزيعه  يتم  �لذي  �للوحي  �لكمبيوتر 
على �لطلبة للعام �لثاين على �لتو�يل 
ل��ي��ك��ون ب���دي���ال ع���ن �ل��ك��ت��ب �ل��ورق��ي��ة 
����ص��ت��ع��د�د�ً الن��ط��الق �ل��ع��ام �ل��در����ص��ي 
ك��اف��ة  يف   2014�2013 �جل���دي���د 
يف  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ثانويات 
�مل��ق��ب��ل ك��م��ا مت  �ل��ث��ام��ن م��ن �صبتمرب 

�النتهاء من �عد�د دليل �صامل يعطي 
�ل��رب�م��ج  ع��ن  و��صحة  ف��ك��رة  �لطالب 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�ل���ت���دري���ب���ي���ة و�حل���ي���اة 
�ل��ي��وم��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب د�خ�����ل ث��ان��وي��ات 
ي�صمن  مبا  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
�مل��ن��اه��ج  م��ع  للطلبة  �مل��ب��ك��ر  �ل��ت��ف��اع��ل 
�لدليل  يعطي  كما  باملعهد  �لدر��صية 
�صاملة  معلومات  �لطلبة  �أم��ور  �أولياء 
ميكنهم  مبا  بالدر��صة  يتعلق  ما  لكل 
ط��و�ل  �أب��ن��ائ��ه��م  م�صتوى  متابعة  م��ن 
�لعام و�لتباحث فيها مع �إد�رة ثانوية 
ي�صمن  مبا  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
�أج����ل م�صتقبل  �مل�����ص��رتك م��ن  �ل��ع��م��ل 

�أف�صل ل�صباب �لوطن. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

و�ل����دوري����ات  �مل������رور  �د�رة  �ح���ت���ج���زت 
�مل��رك��زي��ة  للعمليات  �ل��ع��ام��ة  ب�����االد�رة 
ب�����ص��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة خ���الل حملة 
��صبوع  م��دى  على  نظمتها  تفتي�صية 
ق��ان��ون  خم��ال��ف��ة  ب�صبب  م��رك��ب��ة   62
�ل�صري و�مل��رور.  و ��صتملت �ملخالفات 
�صوق،  رخ�صة  دون  م��ن  �ل��ق��ي��ادة  على 
زج���اج  ت��ل��وي��ن  بن�صبة  �الل���ت���ز�م  ع���دم 
ترخي�س  �صالحية  �ن��ت��ه��اء   ، �مل��رك��ب��ة 
�مل��رك��ب��ة، ق��ي��ادة م��رك��ب��ة غ��ري م��وؤم��ن 
�ل��ق��ي��ادة  عليها ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق �ل��ع��ام، 
�ملركبة  فح�س  ع��دم  ت��ه��ور،  و  بطي�س 
ب��ع��د �إج�����ر�ء �أي ت��ع��دي��ل ج���وه���ري يف 
حم���رك���ه���ا ، ت����زوي����ر ل����وح����ات �أرق������ام 
�مل����رك����ب����ة، وق�����ي�����ادة م���رك���ب���ة ت�����ص��ب��ب 
�أحمد  غ��امن  �لعميد  وق���ال  �صجيجاً 
�ملركزية  �لعمليات  ع��ام  م��دي��ر  غ��امن 
�أن �حلملة �لتفتي�صية �لتي وجهه بها 
ر�أ���س �خليمة  �صرطة  ع��ام  قائد  نائب 
ت���اأت���ي �ن��ط��الق��اً م���ن ح��ر���س �صرطة 
ر�أ�س �خليمة على تنفيذ �إ�صرت�تيجية 
�ل��ه��ادف��ة  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  روؤي������ة  و 
ل��ل��و���ص��ول الأع���ل���ى درج������ات �الأم������ن و 

�ملرورية مبا ي�صمن حماية  �ل�صالمة 
فئاتهم  ب��ك��اف��ة  �ل��ط��ري��ق  م�صتخدمي 
من خالل �لعمل للحد من �حلو�دث 
�مل���روري���ة و�ن��ع��ك��ا���ص��ه��ا ع��ل��ى �جل��و�ن��ب 
�لنف�صية و�الجتماعية و �القت�صادية. 
�حلملة  تنفيذ  يف  �ل��ب��دء  ق��ب��ل  وت��اب��ع 

�ل��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة ج�����رى �ط������الق ب���ر�م���ج 
ت��وع��وي��ة يف خمتلف م��ن��اط��ق �الإم����ارة 
�الأم��ور  و�أول��ي��اء  �ل�صائقني  ��صتهدفت 
وت��ن��اول��ت خم��اط��ر �حل���و�دث �مل��روري��ة 
و�ل�صرعة كما ت�صمنت زيارة جمال�س 
�الأحياء �ل�صكنية بهدف تقدمي بع�س 

�لن�صائح و�الإر�صاد�ت �لهادفة للحفاظ 
ع��ل��ى ���ص��الم��ت��ه��م و���ص��الم��ة �أب��ن��ائ��ه��م ، 
م���وؤك���د�ً يف �ل���وق���ت ذ�ت����ه ����ص��ت��م��ر�ري��ة 
�مليد�نية  و�ل���زي���ار�ت  �حل��م��الت  ت��ل��ك 
موعد  ق��رب  م��ع  خ�صو�صاً  �لتوعوية 
بع�س  ي�صمح  حيث  للمد�ر�س  �ل��ع��ودة 

�أولياء �الأمور الأبنائهم بقيادة �ملركبات 
من دون �حل�صول على رخ�صة �لقيادة 
مم���ا ي��ع��ر���س ح��ي��ات��ه��م وح���ي���اة ك��اف��ة 
و�أك��د  للخطر.   �لطريق  م�صتخدمي 
ب�صرطة  �ملركزية  �لعمليات  مدير عام 
ر�أ�س �خليمة باأن �حلمالت �لتفتي�صية 
كافة  �صتغطي  و  ك��ام��ل  �صهر  م��دت��ه��ا 
�ملناطق يف �إمارة ر�أ�س �خليمة ، حل�س 
تطبيق  ع��ل��ى  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل���و�ط���ن���ني 
�ل�صيار�ت  �ن  مبينا  �مل��روري،  �لقانون 
�إال  عنها  يفرج  ل��ن  حجزها  يتم  �لتي 
بعد ت�صديد كافة �لغر�مات و�ملخالفات 
�ملرتتبة عليها، و�نق�صاء فرتة �حلجز 
�مل���ح���دد ل��ك��ل خم��ال��ف��ة ، ف�����ص��اًل عن 
جلنة  مبو�فقة  حجزها  �أ�صباب  �إز�ل���ة 
وي�صار  ل��ل��م��رك��ب��ات.   �ل��ف��ن��ي  �لفح�س 
�ىل �ن �حلملة �لتفتي�صية تاأتي �صمن 
�لعديد من �حلمالت �لتي نظمتها و 
تنفذها �صرطة ر�أ�س �خليمة على مد�ر 
�لعام بهدف خلق جمتمع و�ع ومثقف 
و�لتكاتف  �ل��ت��ع��اون  الأه��م��ي��ة  وم����درك 
و �ل���ع���م���ل �مل���������ص����رتك ب�����ني خم��ت��ل��ف 
�ملنظومة  �إىل  ل��ل��و���ص��ول  �ل��ق��ط��اع��ات 
�آمن و م�صتقر  �ملتكاملة نحو جمتمع 

د�ئماً، وخل من �حلو�دث �ملرورية. 

•• ال�شارقة-وام:

�صهدت مر�كز منتزه �ل�صحر�ء يف �ل�صارقة زيادة يف 
عدد �لزو�ر و�صل �ىل 105 �آالف ز�ئر خالل �لن�صف 
2013 م��ق��ارن��ة يف ع��دد  �ل��ع��ام �جل����اري  �الأول م��ن 
�لزو�ر بذ�ت �لفرتة من �لعام �ملا�صي و�لذي كان 89 
ن�صبة  �رتفعت  ر�صمية  الإح�صائية  ووف��ق  ز�ئ��ر.  �أل��ف 
�لعام �حلايل  �ل�صتة من  �ل�صهور  �ل��زو�ر خالل  عدد 
17 يف �مل��ائ��ة م��ق��ارن��ة م��ع �ل��ف��رتة ذ�ت��ه��ا م��ن �ل��ع��ام 
�ملا�صي. وي�صم �ملنتزه مركز حيو�نات �صبه �جلزيرة 
�لعربية ومتحف �لتاريخ �لطبيعي و�لنباتي ومزرعة 
�لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  لهيئة  �لتابعة  �الأطفال 
يف �ل�صارقة. وقالت هنا �صيف �ل�صويدي رئي�صة هيئة 
�ملر�كز  �إن  �ل�صارقة  يف  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة 
�ملوجودة يف منتزه �ل�صحر�ء تعترب من �أوىل �ملر�كز 
�ملوجودة يف �المار�ت ومق�صد� لكل ز�ئر حيث جتمع 
�لتعليم و�لرتفية يف �آن و�حد ليجد �لز�ئر ما يرغب 
به من �لرتفيه ومتعة �لتعلم و�ال�صتجمام. و��صافت 
�ن ج��م��ي��ع م���ر�ك���ز م��ن��ت��زه �ل�����ص��ح��ر�ء ت��ل��ب��ي رغ��ب��ات 
�صبه  ملركز حيو�نات  �لز�ئر  يجد  لها حيث  ز�ئ��ر  كل 
�جلزيرة �لعربية �لو�صائل �لتعليمية و�لرتفيهية من 
خالل جولته �لتي مي�صي فيها متعرفا على �ق�صامه 

�ب���ت���د�ء م��ن ق�����ص��م �ل���زو�ح���ف و�حل�����ص��ر�ت و�ل��ط��ي��ور 
ي�صتمتع  كما  �لليلية  �حل��ي��و�ن��ات  ق�صم  �ىل  و���ص��وال 
�لز�ئر بالت�صميم �جلميل للحديقة �ملفتوحة وق�صم 
�حليو�نات �لربية �ملعرو�صة يف بيئة متجان�صة توحي 
للناظر بانها تعي�س يف بيئتها �لطبيعية دون �صياج �و 
قيود بينما تف�صل بينها حو�جز خفية لالإبقاء عليها 
�أن متحف  و�أو�صحت  �لبع�س.  يف ماأمن من بع�صها 
يوفر  مميز�  معلما  يعد  و�لنباتي  �لطبيعي  �لتاريخ 
�لطبيعية  تاريخ �حلياة  �لتعرف على  للزو�ر فر�صة 
�لنباتي  �ملتحف  �فتتاح  وج��اء  �لعربية  �ل�صحر�ء  يف 
من  �لنباتية  �حل��ي��اة  ��صتك�صاف  فر�صة  لهم  ليتيح 
خالل معرو�صاته �لتفاعلية حيث يبني كيفية تطور 
�خليار�ت  عن  �ل�صويدي  وحتدثت  �لنباتات.  وتكيف 
�ملتعددة �لتي يجدها �الطفال د�خل �لركن �ملخ�ص�س 
�لتي تتيح لهم  �الأل��ي��ف��ة  م��زرع��ة �حل��ي��و�ن��ات  لهم يف 
خالل  م��ن  �أق��ر�ن��ه��م  م��ع  �جلماعي  �لن�صاط  فر�صة 
تلوين ���ص��ور �حل��ي��و�ن��ات و�ل��ط��ي��ور وور����س �الأع��م��ال 
�ليدوية �لتي ت�صاعدهم على تنمية مهار�ت �لتفاعل 
�إ�صافة �إىل  �الجتماعي مع خمتلف �لفئات �لعمرية 
مما  تربيتها  و�أهمية  �ملزرعة  حيو�نات  على  �لتعرف 
يعزز ثقافة �الأجيال �لنا�صئة ب�صرورة �ملحافظة على 

�لبيئة. 

•• اأبوظبي-وام:

�الحت���اد  �أب�����ر�ج  يف  �أف��ن��ي��و  ت�صت�صيف 
يف �أب���وظ���ب���ي م��ع��ر���س �أل�����ف ل��ل��ف��ن��ون 
���ص��ه��ر  م����ن   15 �إىل  �خل���ام�������س  م����ن 
��صت�صافة  وت��اأت��ي   .2013 �صبتمرب 
�لفنان  �أع��م��ال  ي�صم  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س 
�أز�م�����ات ختاموف  �الأوزب���ك���ي  �ل��ع��امل��ي 
�أف��ن��ي��و ل��دع��م �حل��رك��ة  يف �إط����ار �صعي 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة يف �الإم������ارة ���ص��م��ن خطته 
�إىل ��صت�صافة  2013 �لر�مية  للعام 
���ص��ل�����ص��ل��ة م���ع���ار����س ف��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة. 
معر�س  �أن��دك��ول��وف��ا  ناتاليا  و�أ�ص�صت 
لتعزيز  دب��ي  مدينة  يف  للفنون  �أل���ف 
�لغني  �لو�صطى  �آ�صيا  فن  ثقافة  فهم 
�الأو���ص��ط..وت��ع��ود  �ل�����ص��رق  يف منطقة 
�أ�صول �لنحات و�لر�صام �لعاملي �أز�مات 
ختاموف �إىل �أوزبك�صتان و�لذي يعتمد 
يف �أعماله على �لفن �لت�صكيلي و�إبر�ز 
�أدق �لتفا�صيل وتتميز �أعماله باالألو�ن 
و�لتري�كوتا  �ل�صل�صال  مثل  �لناعمة 
و�الأزرق �ل�صماوي و�الألو�ن �خل�صر�ء 
�ل���ز�ه���ي���ة و�الأمن��������اط �ل��ن��اع��م��ة كما 
خمتلفة  مو��صيع  �أعماله  يف  يتناول 
م���ث���ل ج����م����ال �خل�����ي�����ول. وي��ت�����ص��م��ن 
م��ع��ر���س �أل����ف ل��ل��ف��ن��ون الأول م���رة يف 
�أفنيو يف �أبر�ج �الحتاد لوحة �خليول 
جمموعة  بخلط  تتميز  �لتي  �حلاملة 
تت�صكل  �لتي  و�الأف��ك��ار  �لعنا�صر  م��ن 

يف �أعماق �لالوعي عند �لنا�س وترمز 
�لتحفة  يف  و�الأخ�صر  �الأبي�س  �أل��و�ن 
�إىل �جلنة و�إىل بر�ءة وب�صاطة �أحالم 

�لب�صرية.
�أز�م�����ات ختاموف  �ل��ف��ن��ان  �أن  ي��ذك��ر   

�ل��ف��ن��ان��ني و منح  ه��و ع�صو يف �حت���اد 
�مل���ي���د�ل���ي���ة �ل��ف�����ص��ي��ة م���ن �أك���ادمي���ي���ة 
�لفنون يف �أوزبك�صتان..كما در�س �لفن 
ل�����ص��ن��و�ت ع��دي��دة يف �مل��ع��ه��د �ل��وط��ن��ي 
كامولدين بهوزد للفنون و�لت�صميم. 

•• ال�شارقة-وام:

�د�رة  يف  ممثلة  �ل�صارقة  ل�صرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �أطلقت 
و�لعالقات  �الع���الم  �د�رة  م��ع  بالتعاون  و�ل��دوري��ات  �مل���رور 
�ل��ع��ام��ة ح��م��ل��ة م���روري���ة ت��وع��وي��ة خ��ا���ص��ة مب��خ��اط��ر قطع 
�ال����ص���ار�ت �ل�����ص��وئ��ي��ة و�مل���روري���ة حت��ت ���ص��ع��ار �ح���ذر جت��اوز 

�ال�صار�ت �ملرورية �ل�صوئية. 
�لطريق  م�صتخدمي  وحتذير  توعية  �إىل  �حلملة  وتهدف 
عليها  يرتتب  وم��ا  �ل�صوئية  �ال���ص��ار�ت  قطع  خماطر  م��ن 
.. و�صيتم خالل �حلملة توزيع  ك��و�رث ب�صرية ومادية  من 
جتاوز  خماطر  ح��ول  �إر���ص��اد�ت  حتمل  وبرو�صور�ت  كتيبات 
�ال�صارة �ل�صوئية باللغتني �لعربية و�الإنكليزية.. و�صت�صتمر 

�حلمالت �لتوعوية �ملرورية طو�ل �لعام وذلك حر�صا من 
�صرطة �ل�صارقة على �صالمة �الأرو�ح و�ملمتلكات. وقال �لر�ئد 
�ملروري  و�الع��الم  �لتوعية  فرع  عبد�لرحمن خاطر مدير 
بالقيادة �لعامة ل�صرطة �ل�صارقة �ن �حلو�دث �لناجمة عن 
جتاوز �ال�صارة �حلمر�ء د�ئما هي �الكرث خطورة وكثري� ما 
يف  �خلطورة  وتكمن  �جل�صيمة  و�ال�صابات  بالوفاة  تت�صبب 
�ن �حتماالت �ال�صطد�م باملركبات �لقادمة من �الجتاهات 
�الخرى �صبه موؤكدة. و�كد �أن كامري�ت �ملر�قبة �اللكرتونية 
على تقاطعات �ال�صار�ت �ل�صوئية تعمل على مد�ر �ل�صاعة 
هذه  ت�صكله  ملا  وذل��ك  �حلمر�ء  �ال���ص��ارة  متجاوزين  لر�صد 
قد  ماأ�صاوية  مرورية  ح��و�دث  وق��وع  خماطر  من  �ملخالفة 

ينجم عنها ��صابات بليغة ووفيات. 

خالل حملة تفتي�ضية مرورية 

�صبط 62 مركبة خمالفة لقانون ال�صري براأ�س اخليمة 

اآلف زائر ملراكز منتزه ال�صحراء   105
بال�صارقة يف الن�صف الأول من العام اجلاري

اأفنيو اأبراج الحتاد ت�صت�صيف معر�س األف للفنون 

�صرطة ال�صارقة تطلق حملة مرورية توعوية 
خا�صة مبخاطر قطع الإ�صارات ال�صوئية
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•• دبي -وام:

�ختتم م�صروع مكتوم لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي �لتابع لد�ئرة �ل�صوؤون �الإ�صالمية و�لعمل �خلريي يف دبي فعاليات �لدورة �ملكثفة 
�ل�صابعة لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي يف م�صجد �لورقاء �لكبري يف دبي. وقال عبد �هلل �لكمايل مدير �مل�صروع �إن �لدورة تاأتي يف �إطار 
�صعي �لد�ئرة لن�صر �لثقافة �الإ�صالمية و�لوعي �لديني بني �لطالب و�ال�صتفادة من فرتة �لعطلة �ل�صيفية و��صتثمارها يف حفظ 
�لقر�آن �لكرمي ودر��صة علومه . و�أكد �أن �لن�صخة �ل�صابعة من �لدورة �لتي ��صتمرت 45 يوما �صهدت ت�صجيال كبري� حيث بلغ عدد 
�لعمل  للد�ئرة تت�صمن تكثيف  �الإ�صرت�تيجية  �أن �خلطة  و�أ�صاف  70 مو�طنا.  بينهم  150 طالبا من  للدورة قر�بة  �ملتقدمني 
�ملجتمع  يف  �الإ�صالمية  �لثقافة  وتر�صيخ  �لكرمي  �هلل  كتاب  برعاية  �الهتمام  جانب  �إىل  لالإ�صالم  �مل�صرق  �لوجه  و�إب��ر�ز  �لدعوي 

و�لعناية بها ون�صرها بني �صر�ئح �ملجتمع بالتعاون مع �ل�صركاء �ال�صرت�تيجيني للد�ئرة .

ال�صووؤن الإ�صالمية يف  دبي تختتم دورة 
حتفيظ القراآن مب�صاركة 150 طالبا
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دار الرب تطلق م�صروع الرب ليكون للطالب املواطنني حلفظ القراآن وتعزيز النتماء الوطني
جمعية د�ر �لرب ر�ئدة �لعمل �خلريي و�الإن�صاين و�لدعوي منذ ن�صاأتها عام 
ب�صعبتيه  �لكرمي  �لقر�آن  لتحفيظ  �لرب  م�صروع  بدورها  و�أ�ص�صت   1979
�مل�صروعات �لتي حر�صت  �أهم  �أحد  2006 باعتباره  �الإن��اث عام  �لذكور و 
�جلمعية على �إن�صائها وتنميتها وتوفري �لكو�در �ملتميزة لها من �مل�صرفني 
جمري�  مبنطقة  للم�صروع  �الأول  �لفرع  �فتتح  وقد  و�الإد�ري���ني،  و�ملعلمني 
مب�����ص��ارك��ة 55 ط��ال��ب��اً، ث��م �ف��ت��ت��اح ف���رع �مل��و���ص��ى ع���ام 2009 لي�صل ع��دد 
�لد�ر�صني �إىل 230 طالباً �أغلبهم من �لطالب �ملو�طنني، و�عتنت جمعية 
د�ر �لرب بتاأ�صي�س مر�كز �لتحفيظ للذكور و�الإناث و�لتي �صهدت تو�صعاً غري 
م�صبوق ال �صيما مع �مل�صتوى �لطيب �لذي حققه �مل�صروع لطالبه وطالباته 
�لد�خلية  �مل�صابقات  يف  �لفعالة  و�مل�صاركات  �ملحلي  �ل�صعيد  على  وجناحه 
و�خل��ارج��ي��ة وت��خ��ري��ج ح��ف��اظ وح��اف��ظ��ات متقنني ل��ك��ت��اب �هلل وجم��ازي��ن 
�لنقل  �مل�صروع و�صائل  �إد�رة  �لقر�آن �لكرمي، كما وفرت  وموؤهلني لتدري�س 
�لالزمة وجعلت �لدر��صة به جمانية لكافة �مل�صتويات �لعمرية و�لتعليمية 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  �ملزروعي  و�أو�صح خلفان خليفه  و�لطالبات.  للطالب 
جمعية د�ر �لرب وم�صروع �لرب لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي �أن ر�صالة د�ر �لرب 
�لنا�صئة و�ل�صباب  �إىل قلوب  �إي�صال حب كتاب �هلل عز وجل  للم�صروع هي 
ون�صر �آد�به يف �ملجتمع، وروؤيتنا نحوه هي تخريج حفاٍظ وحافظات لكتاب 
�صعار  حتت  وذل��ك  �لعامة  باأحكامه  عاملني  وجتويده  حلروفه  متقنني  �هلل 
خريكم من تعلم �لقر�آن وعلمه و يد�ً بيد �إىل �جلنة ، وم�صري�ً �إىل �أن هدف 
�مل�صروع هو تعليم كتاب �هلل حفظاً وتالوة وجتويد�ً وغر�س حبه يف قلوب 
�لقر�آن  معاين  �لطالب  و�إفهام  �ملجتمع،  يف  وتعلمه  تعليمه  ون�صر  �ل�صباب 
ومقا�صد �آياته و�آد�به، وتخريج معلمني ربانيني ذوي عقيدة �صليمة ومنهج 
�صحيح، و��صتغالل وقت �لطالب مبا يعود عليهم بالنفع باأن�صطة تربوية 
�ملختلفة  �ملجتمع  فئات  مع  �الجتماعي  و�لتو��صل  وترفيهية،  وتعليمية 

للنفع �لعام وتعزيز �النتماء �لوطني.

�لكرمي �ملحلية و�لدولية كم�صابقة �ل�صيخة هند بنت مكتوم )دبي �ملحلية 
�صابقاً( �لتي تنظمها جائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي، م�صابقة �ل�صيخة 
خليفة  �مل��رح��وم  م�صابقة  �ل��ه��ام��ل��ي،  ج��اب��ر  م�صابقة  حم��م��د،  ب��ن��ت  لطيفة 
م�صابقة  �الإ�صالمية،  �ل�صوؤون  بد�ئرة  �لتحفيظ  مر�كز  م�صابقات  �جلابر، 
م�صابقة  و�ل�صنة،  ل��ل��ق��ر�آن  �ل�صارقة  ج��ائ��زة  بال�صارقة،  �حل�����ص��اوي  م��ب��ارك 
�أحمد �ملعال باأم �لقيوين، جائزة عجمان للقر�آن �لكرمي،  �ل�صيخ ر��صد بن 
�لدولية  �لكرمي  �لقر�آن  م�صابقة  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  دول  م�صابقة 
�إق��ام��ة  ترتيل،  �أج��م��ل  م�صابقة  �ل���رب،  مل�صروع  �ل�صنوية  �مل�صابقة  ب����االأردن، 
تاأهيلية الإعد�د  �لتابعة للم�صروع، �لدور�ت  �ملر�كز  م�صابقات على م�صتوى 
�خلامتني لكتاب �هلل عز وجل �ملوجهني للتدري�س يف �حللقات، و�ال�صتفادة 
�الإ�صالحية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  �إىل  توجيههم  يف  �مل�����ص��روع  ومعلمي  م�صريف  م��ن 
و�لعقابية ودور �لرعاية �الجتماعية رغبة يف �إ�صالح هذه �لفئة وفق منهج 
�ملعتدل حتى يخرجو� بعد ذلك م�صتقيمني على طاعة  �لو�صطي  �الإ�صالم 
�أمتهم ووطنهم وذلك  �هلل ملتزمني منهجه �صائرين على طريقه نافعني 
�ملعنية، وتنظيم رحالت و�أن�صطة ترفيهية للطالب  بالتن�صيق مع �جلهات 
�إىل  باالإ�صافة  لديهم،  �مللل  حاجز  وك�صر  �لتحفيظ  �أن�صطة  يف  لرتغيبهم 
تفعيل �لعالقة بني �لطالب و�ملعلم وبني �لطالب و�أ�صدقائه د�خل مر�كز 
�الخ��ت��ب��ار�ت  يف  �ملتفوقني  �ل��ط��الب  لتكرمي  ح��ف��الت  وتنظيم  �لتحفيظ، 
�لطالب،  بني  �لطيب  �لتناف�س  روح  الإزك��اء  للم�صروع  و�ل�صنوية  �ل�صهرية 
وتعريفهم  لتوعيتهم  للطالب  �لدينية  و�ل���ن���دو�ت  �مل��ح��ا���ص��ر�ت  و�إق��ام��ة 
باأ�صا�صيات ديننا �حلنيف، كما �صارك �مل�صروع يف �لعديد من �لرب�مج بقنو�ت 
نور دبي و�ملجد و�صما دبي، كما �صارك يف �لعديد من �لرب�مج بالتن�صيق مع 

د�ئرة �ل�صوؤون �الإ�صالمية و�لعمل �خلريي بدبي.
وحول �أهم دور�ت �مل�صروع �أفاد �ملزروعي �أنها تتلخ�س يف �لدور�ت �ل�صتوية 
�ل��دورة  �جل��زري��ة،  م��ن  �صرح  دورة  �ل�صند،  �إج���ازة  دور�ت  مثل  و�ل�صيفية 

 1230 يبلغ  للم�صروع  �ملنت�صبني  و�لطالبات  �لطالب  عدد  �أن  �إىل  و�أ�صار 
�لقر�آن  لكامل  �لطالب  حفظ  �إىل  �لعامة  �خلطة  وتهدف  وطالبة،  طالباً 
�لكرمي يف خم�س �صنو�ت، حيث يتم تق�صيم حفظ �لقر�آن �لكرمي �إىل خم�س 
ع�صرين  ثم  ج��زًء  ع�صر  و�ثنى  �أج��ز�ء  �صتة  ثم  تبد�أ من جز�أين  م�صتويات، 
ملدة  �لطالب �حلفظة  تاأهيل  بعدها  ويتم  �لكرمي،  �لقر�آن  كامل  ثم  ج��زء�ً 

عام كامل لي�صبحو� من معلمي �لقر�آن �لكرمي.
تت�صمن  بامل�صروع  �لتحفيظ  م��ر�ك��ز  ف���روع  �أن  �مل��زروع��ي  خلفان  و�أ���ص��اف 
�ملو�صى  مر�كز �لذكور وهي مركز �جلمري� )مبنطقة �جلمري�1(، ومركز 
)مبنطقة �أم �صقيم1(، ومركز ر�أ�س �خليمة و�ملعريي�س بر�أ�س �خليمة كما 
تتمثل مر�كز حتفيظ �الإن��اث يف مركز �ملمزر )مبنطقة �ملمزر(، مركز ند 
�حلمر )مبنطقة ند �حلمر(، ومركز ر�أ�س �خليمة )باإمارة ر�أ�س �خليمة(، 
�ل�صوؤون  ب���اإد�رة  �لرب�صاء  مركز  يف  �ل��ق��ر�آن  حتفيظ  حلقات  �إليها  وت�صاف 
�لن�صائية �لتابعة جلمعية د�ر �لرب )مبنطقة �لرب�صاء(، وم�صجد �أبو منارة 
�ل�صمد  وم�صجد  زعبيل(،  )مبنطقة  زعبيل  وم�صجد  جمري�(،  )مبنطقة 
)مبنطقة �لينابيع(، وم�صجد �لرحمن )مبنطقة �ملر�بع �لعربية(، وم�صجد 
حمد�ن )بالقرهود(، وم�صجد نا�صر بن لوتاه )بند �حلمر(، وم�صجد حميد 
�لعلمية يف  �ملتون  ودور�ت  �لتحفيظ  دور�ت  تقام  �لطاير )باجلمري�(، كما 

بع�س �ملد�ر�س بالتن�صيق معها ومع �ملناطق �لتعليمية �لتابعة لها.
�لقر�آن  �أنها ترتكز يف حتفيظ  �ملزروعي  �أف��اد  �لرب  �أن�صطة م�صروع  وح��ول 
�لكرمي للطالب من جميع �لفئات و�مل�صتويات بالدولة تالوًة وجتويد�ً على 
�أيدي نخبة من �ملعلمني و�ملعلمات �ملهرة و�إقامة �لدور�ت �ملكثفة لتحفيظ 
�لقر�آن �لكرمي و�لدور�ت �لتاأهيلية الإعد�د �خلامتني لكتاب �هلل عز وجل قبل 
توجيههم �إىل �لتدري�س يف �حللقات و�لدور�ت �لعلمية و�لندو�ت �لتثقيفية 
للطالب و�لطالبات ودور�ت �ملتون �لعلمية و�الأن�صطة �لرتفيهية و�لفعاليات 
و�مل�صاركة و�لفوز بالعديد من �جلو�ئز و�ملر�كز �الأوىل يف م�صابقات �لقر�آن 

�لقر�آن  ملر�جعة  �ملكثفة  �ل��دورة  �حلمر،  ند  مبركز  �لكنوز  �صيف  �ل�صتوية 
�لكرمي يف م�صجد حمد�ن بالقرهود وم�صجد حميد �لطاير باجلمري�، دورة 
�لتاأ�صي�صية يف  �ل��دورة  ور�أ���س �خليمة،  ند �حلمر  �لكنوز يف مركزي  �صيف 
حمد�ن  م�صجد  يف  �لعلمية  �ملتون  حفظ  دورة  �لرب�صا،  يف  عم  ج��زء  حفظ 
�لرب  م�صروع  ف��روع  يف  �ل�صبيان  ه��د�ي��ة  كتاب  تدري�س  دور�ت  بالقرهود، 
ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني، دور�ت �جل��ال��ي��ات ب��ف��روع م�����ص��روع �ل���رب وم��رك��ز �مل��ع��ل��وم��ات 
�لتي ت�صتهدف حمفظات  �لربانية  �ملعلمة  و�إقامة �صل�صلة دورة  �الإ�صالمي، 

�لقر�آن ورفع م�صتوى �أد�ئهن.
ويف �إطار �الإجناز�ت �لتي حققها �مل�صروع خالل عام 2012 �أف�صح �ملزروعي 
عن �إمتام �حلفظ للقر�آن �لكرمي كاماًل لعدد )4( طالب من ق�صم �لذكور 
و)34( طالبة بق�صم �الإناث �إ�صافة �إىل �إمتام ع�صر�ت �لطالب و�لطالبات 
حلفظ �أج��ز�ء �أو ن�صف �أو ثالث �أرب��اع �لقر�آن وعلى طريق �حلفظ كاماًل 
مب�صيئة �هلل. وجدير بالذكر �أن طباعة م�صحف �لرب �لذي يعترب �إ�صافة 
ماليني   5 بطبع  �ل��رب  د�ر  وقامت  �هلل  كتاب  خلدمة  �ل��رب  مل�صروع  حيوية 
وباللغتني  �الآن  حتى  عاماً   20 منذ  خمتلفة  باأحجام  منه  فاخرة  ن�صخة 
�لعامل،  م�صلمي  �إىل  ب��االإم��ار�ت  �خل��ري  �أه��ل  من  كهدية  و�الأوردو  �لعربية 
�ل�صاد�س مل�صحف �لرب باأحجام �جليب  �ملليون  فاإن �جلمعية بد�أت يف طبع 
لدعم  متميز  كم�صروع  )�لتهجد(  �لرت�ويح  وم�صحف  و�لكبري  و�ملتو�صط 

كتاب �هلل وتوزيعه للم�صلمني يف جميع �أنحاء �لعامل.
�خلري  �أب��و�ب  برنامج  �أ�صرة  و�إىل  �مل�صروع  الإد�رة  بال�صكر  �ملزروعي  وتقدم 
�إذ�ع��ة نور دبي كل يوم جمعة وترعاه ح�صرياً جمعية د�ر �لرب  �لذي تبثه 
�أولياء  7 �صنو�ت لدعمها مل�صروع �لرب وبر�جمه، كما قدم �ل�صكر �إىل  منذ 
�خلري  �أه��ل  و�إىل  �هلل،  كتاب  �أبنائهم  تعليم  على  حلر�صهم  �لطالب  �أم��ور 
و�لرب �مل�صاهمني بجهودهم �ملادية و�ملعنوية يف �مل�صروع �بتغاء ر�صو�ن �هلل 

و�لد�لُّ على �خلري كفاعله.

خّرجت 3700 متخ�ض�ضًا يف التجارة والإدارة ونظم املعلومات والإعالم

اليوم املفتوح يك�صف عن تو�صعات يف مباين كلية الإمارات للتكنولوجيا

مبنا�ضبة مو�ضم العودة اإىل املدار�ض 
جمعية الإمارات للحياة الفطرية

 تدعو  اإىل املزيد من الثقافة البيئية 

للتكنولوجيا  �الإم��ار�ت  كلية  ك�صفت 
�ل��ع��ا���ص��م��ة  يف  خ���ا����ص���ة  ك���ل���ي���ة  �ول 
�ب��وظ��ب��ي ع���ن ت��و���ص��ع��ات ج���دي���دة يف 
�لكبري  �الق��ب��ال  لت�صتوعب  مبانيها 
�ل����ذي جت����ده �ل��ك��ل��ي��ة م���ن خ��ري��ج��ي 
و�علنت  �لعامة  �لثانوية  وخريجات 
جديد�ً  م��ق��ر�ً  �ختيارها  ع��ن  �لكلية 
�����ص���اف���ي���ا ل���ه���ا يف ق���ل���ب �ل��ع��ا���ص��م��ة 
�لعربي  ���ص��ارع �خل��ل��ي��ج  �ب��وظ��ب��ي يف 
بالقرب من مدر�صة �لرو�فد ليكون 
للبنني وكلية جيديدة  كلية جيدية 

�خرى للبنات.
جاء ذلك خالل �ليوم �ملفتوح �لذي 
�صعادة  و�أث��ن��ى  �ل��ي��وم  �لكلية  نظمته 
�إبر�هيم �الأنقر رئي�س  �الأ�صتاذ و�ئل 
جمل�س �أمناء �لكلية خالله بالنه�صة 
�لكربى �لتي ي�صهدها قطاع �لتعليم 
�ل���ع���ايل و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف دول���ة 
�الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف ظل 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ر����ص���ي���دة و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب  �ل�����ص��ام��ي��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�ل�صمو  �هلل و�صاحب  �لدولة حفظه 
مكتوم  �ل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ملتابعة 
�ل�صيخ  �صمو  �أول  للفريق  �حلثيثة 
حممد بن ز�ي��د �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�����ص��ل��ح��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �أب��وظ��ب��ي 
�لتعليم  مب�صرية  للتعليموم�صيد� 
�ل���ع���ايل �ل��و�ث��ب��ة ب����االم����ار�ت و�ل��ت��ي 
يقودها باقتد�ر ومتيز وجودة ون�صج 
وتطور وحتديث وبكل فخر و�عتز�ز 
معايل �ل�صيخ حمد�ن بن مبارك �آل 
نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث 
�ل��ع��ل��م��ي وت��دع��م��ه��ا ج��ه��ود جمل�س 

�أبوظبي للتعليم .
وتهدف كلية �الإمار�ت للتكنولوجيا 
م��ن خ��الل طرحها ل��ه��ذه �ل��رب�م��ج 
�الأجيال  تخريج  �إىل  �لتطور  د�ئمة 
�ل���و�ع���دة �ل��ت��ي جت��م��ع ب��ني �مل��ع��رف��ة 
ون��ظ��م  و�الإد�رة  �ل����ت����ج����ارة  وب������ني 
�لع�صر،  مبتطلبات  لتفي  �ملعلومات 
�أو  �ملحلي  �ل�صعيد  على  �أك��ان  �صو�ء 
�لدويل، ولتكون قادرة على �ملو�كبة 

�لب�صرية وكان  �ملو�رد  برنامج دبلوم 
يف  يطرح  دبلوم  برنامج  �أول  حينها 
هذ� �لتخ�ص�س على م�صتوى �لدولة 
2008 و  على �الإط��الق ويف عامي 
ب��ر�م��ج هي  �رب���ع  2009 مت ط���رح 
و�لت�صويق  و�مل�صرفية  �ملالية  �لعلوم 
و�لت�صميم  �اللكرتونية  و�ل��ت��ج��ارة 
�جل���ر�ف���ي���ك���ي و�ل���ر����ص���وم �مل��ت��ح��رك��ة 
باللغة  �لعامة  و�لعالقات  و�الع��الم 
�لفائت مت  �صبتمرب  �الجنليزية ويف 
طرح �أول برنامج دبلوم يف �لعالقات 
�لعامة باللغة �لعربية على م�صتوى 

�لدولة .
و�����ص���اف �الن���ق���ر : وك�����ان ك���ل ذل��ك 
يف ط��ري��ق��ن��ا ل��ب��ل��وغ ح��ل��م��ن��ا �ل��ك��ب��ري 
وح��ل��م ج��م��ي��ع �ل��ط��ل��ب��ة �خل��ري��ج��ني 
�ليوم  معنا  و�مل��وج��ودي��ن  �ل�صابقني 
، هذ�  �لكلية  �لعاملني يف  كل  وحلم 
�حللم هو طرح درجة �لبكالوريو�س 
�لطلبة �خلريجني  على  ي�صهل  مما 
ملرحلة  �جلامعية  در��صتهم  �إك��م��ال 
�ل�����ص��ف��ر  ع���ن���اء  دون  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
دون  �أو  �الخ��������رى  �الم����������ار�ت  �ىل 
ف��ق��د ع���دد م��ن �مل�����ص��اق��ات �ل��در����ص��ي��ة 
 ، �خ��رى  جلامعات  �لتحويل  نتيجة 
�ل�صابع  وق��د وفقنا �هلل عز وج��ل يف 
 2012 �ب����ري����ل  م����ن  و�ل���ع�������ص���ري���ن 
م��ن ب���دء ب��ر�م��ج �ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
تخ�ص�صات  يف  وذل��ك  �العمال  �د�رة 
وتكنولوجيا  �لب�صرية  �مل���و�رد  �إد�رة 
�ملعلومات و�الإد�رة مبو�فقة و�عتماد 
و�ل��ب��ح��ث  �ل����ع����ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة 
�ل��ع��ل��م��ي ، ول���ق���د ب����د�أن����ا ب��ربن��ام��ج 
 ( �مل��ع��ل��وم��ات  ون��ظ��م  �إد�رة �الع��م��ال 
ث��ن��ائ��ي �ل��ت��خ�����ص�����س( ون���ق���دم �ل��ي��وم 
ب���ر�م���ج �ل���ب���ك���ال���وري���و����س �ل���ت���ي من 
�ختار  �ذ�  �لطالب  ي�صتطيع  خاللها 
يح�صل  �ن  ب��ع��ن��اي��ة  در�����ص���ت���ه  م����و�د 
وذل��ك  بتخ�ص�صني  ���ص��ه��ادت��ني  ع��ل��ى 
با�صافة ف�صل در��صي و�حد لل�صنتني 
�ال���ص��اف��ي��ت��ني �مل��ط��ل��وب��ت��ني الأك��م��ال 
درجة �لبكالوريو�س وي�صتطيع طلبة 
دبلوم �د�رة �العمال ونظم �ملعلومات 
على  �حل�صول  �لتخ�ص�س(  )ثنائي 
�صهادتني يف تخ�ص�صني خمتلفني يف 

عامني فقط.

�صيعود �الأطفال عما قريب �إىل �لدر��صة وتدعو جمعية 
 )EWS-WWF( �ل��ف��ط��ري��ة  ل��ل��ح��ي��اة  �الإم��������ار�ت 
�مل���د�ر����س و�ل��ط��الب ل��رتك��ي��ز �ن��ت��ب��اه��ه��م ع��ل��ى �لتثقيف 
باملحافظة  �ل�صباب  �هتمام  مل�صاندة  مبادرة  ويف  �لبيئي. 
على كوكب �الأر�س و�مل�صاعدة على �حلفاظ على تر�ثنا 
�لتعليم  �لربنامج  بجلب  �جلمعية  �صت�صتمر  �لطبيعي، 
�لبيئي �ملمتع عرب �الإنرتنت بيئتي وطني �إىل �ل�صفوف 

�لدر��صية يف �لعام �لدر��صي 2014-2013. 
يتاألف �لربنامج �ملُ�صمم ليمد �ل�صباب بال�صغف حلماية 
�لطبيعية من ثمانية م�صتويات، كل منها يركز  �لبيئة 
على جو�نب وحتديات بيئية خمتلفة. ويف كٍل من هذه 
�مل�صتويات، ير�فق �لطالب �صخ�صيات �لر�صوم �ملتحركة 
�حل��ي��اة  ع��ل��ى  ليطلعو�  رح��ل��ة ممتعة  وع��ائ�����ص��ة يف  ح��م��د 
�لق�صايا  �أه��م  ويتعلمو� عن  �الإم���ار�ت،  دول��ة  �لربية يف 
و�ل��ذي  �مل�صتويات  �أح��دث  ويركز  �لبيئية.  و�ل�صلوكيات 
لي�صتعر�س  �ملناخي،  �لتغري  ح��ول   2010 ع��ام  �أُ�صيف 
�ل��دور �ل��ذي ميكن لدولة �صغرية مثل دول��ة �الإم��ار�ت 
�لعربية �ملتحدة باأن تلعبه للم�صاهمة يف حل هذه �مل�صكلة 
�لعاملية ومدى جتاوبها مع هذ� �لتحدي، باالإ�صافة �إىل 
تزويد �لطلبة باأ�صاليب ومبادر�ت فردية باإمكاننا جميعاً 

�لقيام بها الإحد�ث فارق �إيجابي. 
منذ  �لبيئي  �لتعليم  �إدخ���ال  �إىل  �حلاجة  على  وتعليقاً 
�مل���ر�ح���ل �مل��ب��ك��رة، ق��ال��ت �أج��ي��ت��ا ن���اي���ار، م��دي��ر �ل��رب�م��ج 

يعد  �لفطرية:  للحياة  �الإم���ار�ت  جمعية  يف  �لتعليمية 
�لتعليم �لبيئي عن�صر�ً هاماً يف �لتنمية �مل�صتد�مة، ونحن 
�لربنامج  ه��ذ�  لتنفيذ  دعمهم  ملو��صلة  �ملعلمني  ندعو 
�مل�صوق و�لتفاعلي عرب مد�ر�س دولة �الإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة. ونحن نوؤمن باأنه من خالل م�صاعدة �الأطفال 
نقوم  فاإننا  �لطبيعية،  ببيئتنا  معرفتهم  حت�صني  على 
�لد�فع و�حلما�س حلماية كوكبنا  �أفر�ٍد لديهم  بتن�صئة 
منذ �صغرهم، حيث �أن �الأطفال �لذين يتعلمون عاد�ت 
حتى  �الأف��ع��ال  ه��ذه  ممار�صة  يف  ي�صتمرون  جيدة  بيئية 
بعد بلوغهم مرحلة �لن�صج؛ وهوؤالء هم قادة ومعلمي 

وموظفي �مل�صتقبل ولهم نرتك �إرث هذ� �لكوكب. 
وقد �صارك 54،500 طالٍب �إمار�تي يف برنامج بيئتي 
و�لذي   ،2013-2012 �لدر��صي  �لعام  خالل  وطني 
ُن��ِف��ذ ع��رب 200 م��در���ص��ٍة ب��دع��م مم��ا ي��زي��د على 300 

معلم. 
جمعية  قبل  م��ن  وط��ن��ي  بيئتي  برنامج  �إن�����ص��اء  مت  لقد 
�الإم������ار�ت ل��ل��ح��ي��اة �ل��ف��ط��ري��ة ب��دع��م م��ن ه��ي��ئ��ة �لبيئة 
من  ودع��م  ت�صديٍق  على  �لربنامج  يح�صل  و  �أبوظبي، 
وز�رة �لتعليم وعلى رعاية �صركة دولفني للطاقة، وهو 
ت��ت��و�ج��د جميع ج��و�ن��ب��ه مب��ا يف ذلك  ب��رن��ام��ج متكامل 
�لت�صجيل، و�الإختبار�ت، ومنح �لدرجات و�حل�صول على 
�ل�صهاد�ت على �النرتنت، مما يتيح �لفر�صة �أمام �الآباء 

جللب �لربنامج �إىل �ملنزل �أي�صاً.

و�ملناف�صة.
ول�����ق�����ي�����ت �ل��������رب�م��������ج �مل�����ط�����روح�����ة 
تعترب  و�ل��ت��ي  ك��ب��ري�  �ق��ب��اال  بالكلية 
ف��ر���ص��ة ل��ط��ل��ب��ت��ن��ا �الأع��������ز�ء �ل��ذي��ن 
الي�صتطيعون حتمل نفقات �لدر��صة 
على  للح�صول  ب��اخل��ارج  و�الإق���ام���ة 

�صهادة �لدبلوم �و �لبكالوريوي�س. 
�لكلية  ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و����ص��ت��م��ر�ر�ً 
�ل��ت��ي تالم�س  �ل���رب�م���ج  �إن��ت��ق��اء  يف 
�لعملية مت طرح عدد  �أوج��ه �حلياة 
وهى:بكالوريو�س  �لتخ�ص�صات  من 
بكالوريو�س   - �ملعلومات  نظم  �د�رة 
�ملو�رد  بكالوريو�س   - �الأعمال  �إد�رة 
�لب�صرية - دبلوم �الإعالم و�لعالقات 
يف  دب��ل��وم   - �لعربية  باللغة  �لعامة 
�مل�صرفية  �لعلوم  دبلوم   - �ملحا�صبة 
و�لتمويل ثنائي �لتخ�ص�س - دبلوم 
 - �الإلكرتونية  و�ل��ت��ج��ارة  �لت�صويق 
�لب�صرية - دبلوم  �ملو�رد  �إد�رة  دبلوم 
�ل��ت�����ص��م��ي��م �جل��ر�ف��ي��ك��ي و�ل��ر���ص��وم 
�الأع���م���ال  �إدر�ة  ودب���ل���وم  �مل��ت��ح��رك��ة 
ثنائي  �حلا�صوبية  �ملعلومات  ونظم 
�ل��ت��خ�����ص�����س وب���ذل���ك مت���ي���زت كلية 
بطرحها  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �الإم�������ار�ت 
�لتي  �مل��ت��ن��وع��ة  �لتخ�ص�صات  ل��ه��ذه 
تو�كب �لتطور �لتكنولوجي �مل�صتمر 
و�ملتو�ئم مع حاجات �صوق �لعمل مما 
يوؤدي �إىل تهيئة جيل من �خلريجني 
�ملوؤهلني و�ملدربني لي�صهمو بفاعلية 

يف تنمية جمتمعهم .

�الأنقر  �إبر�هيم  و�ئ��ل  �الأ�صتاذ  وق��ال 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �أم�����ن�����اء �ل���ك���ل���ي���ة : 
�لكلية  منت�صبي  ن��ه��ن��يء  �ن  ي�صرنا 
�مل��ت��و����ص��ل��ة للكلية  ع��ل��ى �الجن�����از�ت 
بتخريج  ��صابيع  منذ  �حتفلت  وق��د 
م��ن طلبة  �ل�����ص��اد���ص��ة ع�صر  �ل��دف��ع��ة 
�ل��ب��ك��ال��وري��و���س و�ل��دب��ل��وم يف جميع 
 222 و�لبالغ عددهم  �لتخ�ص�صات 
بذلك  لين�صمو�  وخريجة  خريجا 
�ل�صنو�ت  يف  �خل��ري��ج��ني  �ف���و�ج  �ىل 
�ل�����ص��ت��ة ع�����ص��ر �ل�������ص���اب���ق���ة و�ل���ذي���ن 
�الف  �لثالثة  �الن  عددهم  يتجاوز 
يعملون  وخريجة  خريج  و�صبعمائة 
يف ب���ن���اء ه�����ذ� �ل����وط����ن �مل���ع���ط���اء يف 
وموؤ�ص�صاتها  �ل��دول��ة  مر�فق  جميع 
يف �ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خل��ا���س 
ومهنئا �لدفعة �الوىل من خريجي 
تخ�ص�س  يف  �لبكالوريو�س  برنامج 
�إد�رة �الأعمال - تخ�ص�س تكنولوجيا 
كما   ، �خلريجني  وعموم  �ملعلومات 
�علن عن �العالن عن تاأ�صي�س �صرح 
جامعي كبري حديث خا�س بالكلية 

�صتعلن تفا�صيله قريبا .
�لكلية  �م��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 
�ليوم ويف هذه  : ما كان لنا يف هذ� 
�ملنا�صبة �لعزيزة علينا �ن نن�صى �هل 
�لف�صل علينا جميعا و�أولهم موؤ�ص�س 
�ل�صيخ  ب��اذن �هلل  �الحت��اد �ملغفور له 
ز�يد بن �صلطان �ل نهيان و�صاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو 

و  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بن  حم��م��د  �ل�صيخ  �ل�صمو  ���ص��اح��ب 
ر��صد �ل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب��ي 
و�ملتابعة  �الم���ار�ت  رع��اه �هلل وحكام 
�ل�صيخ  �صمو  �أول  للفريق  �حلثيثة 
حممد بن ز�ي��د �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�����ص��ل��ح��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �أب��وظ��ب��ي 
فيه  مل��ا  خ��ط��اه��م  �هلل  ���ص��دد  للتعليم 

خري هذ� �لوطن.
بد�أت م�صريتها  �لكلية  �ن  و��صار�ىل 
م��ن��ذ ع�����ص��ري��ن ع���ام���ا وب��ال��ت��ح��دي��د 
ل��ل��ت��دري��ب  ك��م��ع��ه��د   1993 ع���ام  يف 
و�ل�������ذي م�������از�ل ي��ع��م��ل يف م��ن��ط��ق��ة 
�خل���ال���دي���ة ب��ا���ص��م م��ع��ه��د �الم�����ار�ت 
�أي   2003 ع��ام  ويف  للتكنولوجيا 
كلية  �صنو�ت مت ترخي�س  بعد ع�صر 
كموؤ�ص�صة  للتكنولوجيا  �الم�����ار�ت 
م����ن م���وؤ����ص�������ص���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل 
بالدولة وكانت �أول كلية خا�صة يتم 
�لرتخي�س لها يف �مارة �أبوظبي ويف 
عام 2004 مت �العتماد �الكادميي 
وهو  �لكلية  تطرحه  برنامج  الأول 
دبلوم �إد�رة �الأعمال ونظم �ملعلومات 
�لتخ�ص�س(  ث��ن��ائ��ي   ( �حل��ا���ص��وب��ي��ة 
وم��از�ل من  �لوحيد  �لربنامج  وهو 
نوعه بالدولة يجمع بني تخ�ص�صني 
�ثنني هما �إد�رة �العمال وتكنولوجيا 
2007 مت طرح  �ملعلومات ويف عام 

جمعية دار الرب تتربع مببلغ 150 األف درهم لالإفراج عن نزيل
�إن �ل��ل��ج��ن��ة نظمت زي�����ار�ت م��ي��د�ن��ي��ة ل��ل��ع��دي��د م��ن �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�مل�صرتك  و�لتن�صيق  �لتعاون  �صبل  لبحث  �خلريية  و�جلمعيات 
�لذين  �لنزالء  �أ�صر  وم�صاعدة  �الإن�صانية  �لنزالء  ق�صايا  حلل 
يعانون من ظروف �صعبة جر�ء عقوبة رب �الأ�صرة و�لعمل على 
��صتمر�ر تر�بطها ومت�صكها باالأخالق و�ملبادئ �لتي حث عليها 
�لدين �الإ�صالمي و�لقيام بعمل �لو�صيط بني �لنزيل و�مل�صتكي 
وذلك يف حالة �لت�صوية �ملالية بني �لطرفني وم�صاعدة �لنزالء 
�إب��ع��اده��م  حكم  الإمت���ام  �ل�صفر  ت��ذ�ك��ر  قيمة  ميلكون  ال  �ل��ذي��ن 
وتطبيق مبادئ حقوق �لنزيل �لتي و�صعت من قبل �صرطة دبي 

وتنفيذ �ملبادئ �لدينية و�الإن�صانية.

مع �الإد�رة �لعامة للموؤ�ص�صات �لعقابية و�الإ�صالحية يف جمال 
�مل�صاعد�ت �الإن�صانية للنزالء وحتقيق �لتكافل �الإ�صالمي �لذي 
يح�س عليه ديننا �حلنيف. و�أ�صار �إىل �أن وجود �أفر�د وموؤ�ص�صات 
جمتمع  مثل  جمتمع  على  بغريب  لي�س  �خلري  بعمل  يهتمون 
�الإم�����ار�ت �مل��ع��روف ع��ن��ه ف��ع��ل �خل���ري يف جميع �مل��ج��االت على 
ملا يتمتع به من قيم ومبادئ  �مل�صتويني �ملحلي و�لعاملي وذلك 
عربية و�إ�صالمية. ونا�صد �للو�ء �ل�صويدي �أفر�د �ملجتمع بجميع 
خالل  من  وذل��ك  عنهم  �ملفرج  للنزالء  �لعون  يد  مد  �صر�ئحه 
قبولهم و�لعمل على دجمهم باملجتمع ليعودو� عنا�صر فاعلة 
يف خدمة �ل��وط��ن وت��ق��دمي �ل��دع��م �ل���الزم الأ�صرهم م��ن خالل 

ح�صاب م�صريف يف بنك دبي �الإ�صالمي للتربع لنزالء �ملوؤ�ص�صات 
�لنور  �أك��دت جنود  دب��ي. من جانبها  و�الإ�صالحية يف  �لعقابية 
�ملجتمع  ت�صافر  �أهمية  �الإن�صانية  �لرعاية  ق�صم  رئي�صة  عثمان 
مبختلف موؤ�ص�صاته �حلكومية و�خلا�صة يف �لعملية �الإ�صالحية 
و�إع��ادة دمج  ذنب  �لنزيل �صحية بال  �أ�صرة  �أن  و�إي�صاح  للنزيل 
�لنزيل باملجتمع من خالل �لرعاية �لالحقة و�لتدريب بهدف 
�لعقابية  �ملوؤ�ص�صات  �إط��ار جهود  �ملجتمع وذلك يف  تغيري نظرة 
لتاأهيل نزالئها و�إعادة دجمهم يف �ملجتمع عالوة على م�صاعدة 
�أ�صر �لنزالء �ملو�طنني وبع�س حاالت �أ�صر �ملقيمني حتى يتفادو� 
�لوقوع يف �النحر�ف ب�صبب �ل�صغوط �لتي يو�جهونها. وقالت 

•• دبي -وام:

�لعامة  �الإد�رة  م��دي��ر  �ل�����ص��وي��دي  حميد  حم��م��د  �ل��ل��و�ء  �أ���ص��اد 
ب��امل��ب��ادرة  دب��ي  �صرطة  يف  و�الإ���ص��الح��ي��ة  �لعقابية  للموؤ�ص�صات 
�الإن�����ص��ان��ي��ة و�ل����دور �خل���ريي و�ل��ت��ربع �ل�صخي �ل���ذي ت��ق��وم به 
جمعية د�ر �لرب بق�صايا �لديات �ل�صرعية حيث قامت بالتربع 
مببلغ 150 �ألف درهم لالإفر�ج عن نزيل باك�صتاين �جلن�صية 
�أن���ه���ى حم��ك��وم��ي��ت��ه ق��ب��ل ���ص��ن��ة وت��ع��رث ع���ن ����ص���د�د م��ب��ل��غ �ل��دي��ة 
�الإن�صانية  �ملبادرة  �إن  �ل�صويدي  حممد  �للو�ء  وقال  �ل�صرعية. 
تعرب عن مدى تعاون منظمات �ملجتمع �ملدين وفاعلي �خلري 
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•• دبي-وام:

مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  خ�ص�صت 
بلغت  ميز�نية  و�الإن�����ص��ان��ي��ة  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
�أج���ل تنفيذ  �أل���ف دره���م م��ن  8 م��الي��ني و500 
من  يعترب  �ل��ذي  نرتقى  بالعلم  برنامج  م�صروع 
ويهدف  �ملوؤ�ص�صة  تنفذها  �لتي  �ملهمة  �مل�صاريع 
�إىل تقدمي �صل�صلة من �مل�صاعد�ت دعما للم�صرية 
لالإ�صرت�تيجية  وف��ق��ا  �ل��دول��ة  د�خ���ل  �لتعليمية 
و�لطالبات  �لطلبة  م�صاعدة  يف  �أنتهجتها  �لتي 
و�أول���ي���اء �أم���وره���م وم�����ص��اع��دة �مل���د�ر����س م��ن �أج��ل 
�لنق�س  و�صد  �ل�صرورية  �لتعليم  و�صائل  توفري 
�مل����و�رد �مل�����ص��اع��دة ل��ل��م��د�ر���س الإمت����ام مهامها  يف 
�إبر�هيم  �مل�صت�صار  �ملثالية. �صرح بذلك  بال�صورة 
بوملحة نائب رئي�س جمل�س �أمناء �ملوؤ�ص�صة �لذي 

�صامية من �صاحب  �ملوؤ�ص�صة وبتوجيهات  �إن  قال 
نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
�مليز�نية  �ملوؤ�ص�صة خ�ص�صت هذه  ر�ع��ي  رع��اه �هلل 
�لدولة  د�خ��ل  �لتعليمية  �مل�صاريع  على  لالإنفاق 
 2014-2013 �جلديد  �لدر��صي  �لعام  خالل 
بزيادة قدرها 26 يف �ملائة مقارنة بالعام �لدر��صي 
�ملوؤ�ص�صة بتقدمي �مل�صاعد�ت  �ملا�صي حيث �صتقوم 
د�خل  �أ�صرة  �آالف   7 حل��و�يل  �ملتنوعة  �لتعليمية 
�مل��د�ر���س. وق��ال  �ل��دول��ة باالإ�صافة �إىل ع��دد م��ن 
�أن �ملوؤ�ص�صة د�أبت على تقدمي مثل هذه  بوملحة 
يف  �لرتبوية  للعملية  دعما  �لتعليمية  �مل�صاعد�ت 
الأهمية  للتعليم  �لتحتية  �لبنية  وتوفري  �لدولة 
من  و�جل��ام��ع��ي  �مل��در���ص��ي  �مل�صتوى  على  �لتعليم 
�لعملية  �ملختلفة لهذه  �الإحتياجات  تلبية  خالل 

�الإ�صرت�تيجية  �الأه���د�ف  �صمن  من  تاأتي  و�لتي 
�الإرت����ق����اء مب�صتوى  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة 
نه�صة  ب��دوره��م يف  �لقيام  �أج��ل  �لنا�س من  حياة 
�ل��وط��ن وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع �ل�����ص��ل��ي��م. و�����ص���اف �إن 
�لقرطا�صية  �صيكون م�صروع  �مل�صاعد�ت  تلك  �أول 
�لقادمة  �لقليلة  �الأي���ام  يف  تنفيذه  �صيبد�أ  �ل��ذي 
�جلديد  �لدر��صي  �لعام  بدء  مع  متز�منا  ليكون 
متكن  �صر�ئية  بطاقات  توفري  يف  يتلخ�س  وه��و 
�للو�زم  �إحتياجاته من  �صر�ء بع�س  �لطالب من 
�ملنت�صرة  للتوزيع  �ملدر�صية من فروع مكتبة دبي 
يف �أنحاء �لدولة �لتي مت �الإتفاق معها يف تنفيذ 
بطاقة  و750  �أالف   5 ل��ت��وف��ري  �مل�����ص��روع  ه���ذ� 
لالأ�صر  ت���وزع  دره���م  �أل���ف  و725  مليون  بقيمة 
�مل��خ��ت��ارة و�ل���ت���ي مت��ك��ن��ه��ا م���ن ����ص���ر�ء �إح��ت��ي��اج��ات 
و�أو�صح  �لدر��صية.  �الأدو�ت  من  �لطالب  �أبنائها 

�صيكون  �لعام  لهذ�  �لتعليمية  �مل�صاريع  ث��اين  �أن 
�لربنامج  وه��و  �ملحمول  �الآيل  �حلا�صب  م�صروع 
�الأول من نوعه على م�صتوى �لعمل �خلريي يف 
�ملو�طنني  �جلامعيني  �لطلبة  مل�صاعدة  �ل��دول��ة 
�لذي تنفذه �ملوؤ�ص�صة لل�صنة �لعا�صرة على �لتو�يل 
و�صيبد�أ �لعمل فيه بد�ية �لعام �لدر��صي �جلامعي 
�جلديد بالتن�صيق مع �إد�ر�ت جامعة ز�يد وكليات 
�لتقنية �لعليا للطالب و�لطالبات يف �أفرع �لكليات 
يف  �ملوؤ�ص�صة  من  م�صاهمة  وذلك  �لدولة  باإمار�ت 
تنمية �لكو�در �لوطنية �ل�صابة من خالل توفري 
�صعادته  م�صري�  للدر��صة  �حلتمي  �ملتطلب  ه��ذ� 
�ىل �أن �مليز�نية �لتي مت تخ�صي�صها لهذ� �مل�صروع 
لي�صتفيد منها  دره��م  3 ماليني  تبلغ  �لعام  هذ� 
�أكرث من 700 طالب وطالبة من �بناء �لوطن. 
�صمل  نرتقي  بالعلم  برنامج  �أن  بوملحه  وق���ال 

تقدمي م�صاعد�ت �لر�صوم �لدر��صية وهو �مل�صروع 
�لثالث �صمن �لربنامج من �أجل تخفيف �لعبء 
ع��ن ك��اه��ل �أول��ي��اء �الأم����ور وذل���ك ب��دف��ع �لر�صوم 
�لدر��صية للطلبة للف�صل �لدر��صي �لثاين حيث 
ودي�صمرب  نوفمرب  �صهري  يف  ب��ه  �لعمل  �صيبد�أ 
�لو�حد  �لطلب  وي�صتمل  �لعام  هذ�  من  �ملقبلني 
�لو�حدة  لالأ�صرة  ط��الب  �ربعة  �إىل  طالبني  من 
�لعام  �إن�صائها يف  د�أب��ت منذ  �ملوؤ�ص�صة  �أن  مو�صحا 
على  �صنويا  �مل�����ص��روع  ه���ذ�  تنفيذ  ع��ل��ى   1997
م�صتوى جميع �إمار�ت �لدولة بزيادة ت�صاعدية يف 
عدد �ملتقدمني �صنويا. وقال �أن �ملوؤ�ص�صة خ�ص�صت 
هذ� �لعام ميز�نية مبدئية بلغت 3 ماليني درهم 
مبتو�صط  �أ���ص��رة   500 ح���و�يل  منها  �صت�صتفيد 
�أن  �إبر�هيم بوملحه  �أ���ص��رة. و�ك��د  3 ط��الب لكل 
بالو�صائل  �مل��د�ر���س  م�صاعدة  �إنتهجت  �ملوؤ�ص�صة 

�لتعليمية �الأ�صا�صية - �لو�صائل و�ملعينات �ل�صمعية 
و�لب�صرية - لتوفري �الأدو�ت و�الأجهزة �لتعليمية 
�ل�����ص��روري��ة و���ص��د �ل��ن��ق�����س يف �مل�����و�رد �مل�����ص��اع��دة 
من  �ملثالية  بال�صورة  مهامها  الإمت��ام  للمد�ر�س 
لتلقي  للطلبة  �مل��ن��ا���ص��ب��ة  �الأج������و�ء  ت��وف��ري  �أج����ل 
�لتعليم مو�صحا �أن �ملوؤ�ص�صة تقدم يف هذ� �ل�صدد 
�أجهزة �حلا�صب �الآيل ومكائن ت�صوير �مل�صتند�ت 
�ملد�ر�س  �إد�ر�ت  مل�صاعدة  �ملدر�صي  للعمل  �لكبرية 
يف �لعمل �الإد�ري و�ملنهجي للطالب .. كما تقدم 
من  �ل�صوئي  �لعر�س  و�أج��ه��زة  �لطابعات  بع�س 
للهيئة  �مل�صاعدة  �لتعليمية  �ملعينات  توفري  �أج��ل 
 .. �ملنا�صبة  بال�صورة  مهامها  �أد�ء  يف  �لتدري�صية 
درهم  مليون  قدرها  ميز�نية  �ملوؤ�ص�صة  ور�صدت 
خمتلف  م��ن��ه  لت�صتفيد  �مل�������ص���روع  ه����ذ�  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

�ملد�ر�س يف �إمار�ت �لدولة.

•• ال�شارقة-الفجر:

متكن �لنا�صئة �مل�صاركون يف فعاليات 
�الأكادميي  للتاأهيل  �لنخبة  م�صروع 
�الإد�رة  تنظمه  �ل���ذي  و�ل��وظ��ي��ف��ي، 
�ل���ع���ام���ة مل����ر�ك����ز �ل���ن���ا����ص���ئ���ة �إح�����دى 
ل�صوؤون  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  موؤ�ص�صات 
�الأ����ص���رة، م��ن �إجن����از جم��م��وع��ة من 
معامالت �ملر�جعني لبلدية و�صرطة 
خالل  �إج��ر�ء�ت��ه��ا،  و�إن��ه��اء  �ل�صارقة 
�الأ�صبوع �الأول من فعاليات �مل�صروع، 
جاء ذلك يف �إطار �لتدريب �مليد�ين 
للم�صاركني يف فعاليات �مل�صروع بعدد 
�حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  �ملوؤ�ص�صات  من 
��صتقبالها  ع��رب  �ل�صارقة،  �إم���ارة  يف 
خالل  عملياً  وتدريبهم  للم�صاركني 

فرتة تنفيذ �مل�صروع. 
وت���ت���م���ث���ل �مل����وؤ�����ص���������ص����ات و�ل�����دو�ئ�����ر 
�حلكومية يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة 
ترخي�س  �إد�رة  يف  ممثلة  �ل�����ص��ارق��ة 
، ود�ئ�������رة  �الآل������ي������ات و�ل�������ص���ائ���ق���ني 
�خل����دم����ات �الج���ت���م���اع���ي���ة، وب��ل��دي��ة 
�لتنظيم  �إد�رة  يف  ممثلة  �ل�����ص��ارق��ة 
م��وؤ���ص�����ص��ة  ج���ان���ب  �إىل  �الإي�����ج�����اري، 
مركز  يف  ممثلة  ل��الإع��الم  �ل�صارقة 

�ل�صارقة للتدريب �الإعالمي. 

جتربة نا�صئ يف �لعمل �حلكومي
وعرب �لنا�صئ �صلمان خالد �ملال �أحد 
�أع�صاء  و�أح��د  �مل�صروع  يف  �مل�صاركني 
�مل��ج��م��وع��ة �ل���ت���ي ت��ت��ل��ق��ى ت��دري��ب��ه��ا 
يف ب��ل��دي��ة �ل�������ص���ارق���ة ع���ن ���ص��ع��ادت��ه 
ب��االن��ت�����ص��اب ل��ه��ذ� �مل�����ص��روع، وق���ال : 

ه���ذه ه��ي �أول م���رة �أ����ص���ارك يف ه��ذ� 
ب��االرت��ي��اح  و�أ���ص��ع��ر  �ملتميز،  �مل�����ص��روع 
تعلمته  م���ا  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  ل��ت��م��ك��ن��ي 
�الإي��ج��اري  �لتنظيم  �إد�رة  يف  نظرياً 
على  عملي  ب�صكل  �ل�صارقة،  ببلدية 
�أر�س �لو�قع، و�أكد على �أنه ��صتطاع 
�جلمهور  معامالت  بع�س  ينجز  �أن 
و�خلا�صة بتجديد وت�صديق �لعقود 
�لتدريب  تلقى  م��ا  بعد  �الإي��ج��اري��ة، 
�ل�����ص��ام��ل ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ت�����ص��دي��ق��ه��ا، 
و�ل��ت��ح��ق��ق م���ن وج�����ود �مل�����ص��ت��ن��د�ت 
�لت�صديق،  عملية  الإمت���ام  �ملطلوبة 
ف���������ص����اًل ع������ن �أه���������م �الإج���������������ر�ء�ت 
على  �ل��ت��درب  جانب  �إىل  �لقانونية، 
�حلا�صوب  يف  �لبيانات  �إدخ���ال  �آل��ي��ة 

�خلا�صة  �حلا�صوبية  �ل��رب�م��ج  ع��رب 
بهذ� �الإجر�ء يف �لنظام �الإلكرتوين 
�صلمان  وي�صيف  �ل�����ص��ارق��ة،  لبلدية 
على  �لتغلب  كيفية  �إىل  ت��ع��رف  �أن���ه 
�مل�صكالت �لتي قد تو�جه �ملوظف يف 

�لعمل وطرق حلها ب�صهولة.

مناذج �صبابية و�عدة   

ومن جهته بنّي �لنا�صئ ماجد حممد 
يف  �مل�صاركني  �أح��د  �لغفلي،  �ل�صاوي 
م�����ص��روع �ل��ن��خ��ب��ة ب��امل��ج��م��وع��ة �لتي 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  يف  تدريبها  تتلقى 
�إد�رة  ل�صرطة �ل�صارقة، وحتديد�ً يف 
�أن  و�ل�����ص��ائ��ق��ني،  �الآل���ي���ات  ترخي�س 

�لنجاح  �أ�صا�س  هما  و�ملثابرة  �جلهد 
يح�صل  �أن  رف�����س  �أن���ه  �إىل  م�����ص��ري�ً 
على ��صرت�حة ق�صرية لتناول حتى 
ك��وب م��ن �مل��اء م��ن �أج��ل �ل�صرعة يف 
ويقول  �جل��م��ه��ور،  معامالت  �إجن���از 
م���اج���د : ت��ع��ل��م��ت ك��ي��ف��ي��ة جت��دي��د 
و�إ����ص���د�ر رخ�����ص��ة �ل��ق��ي��ادة، �إ���ص��اف��ة 
�لعميل،  ب��ي��ان��ات  تغيري  كيفية  �إىل 
ب��اأ���ص��ل��وب ر�ق مع  �ل��ت��ع��ام��ل  وط����رق 
�جل��م��ه��ور، م�����ص��ت��غ��اًل ك���ل دق��ي��ق��ة يف 
�لتدريب �مليد�ين من �أجل تعلم كل 
�لغفلي  و�أ���ص��اف  معرفته،  �أري���د  م��ا 
�أن����ه ي��ح��اول �إجن����از �مل��ع��ام��الت �أواًل 
باأول وبكل �صرعة يف حماولة للحد 
م��ن �لتوتر �ل��ن��اجت ع��ن �زدي���اد عدد 

و�أ�صعى  لتكد�صهم،  ومنعاً  �ملر�جعني 
�مل��ث��ايل من  �ل��ط��ال��ب  �أك����ون  �أن  �إىل 
فعاليات  يف  �مل�صاركني  �لطالب  بني 

�مل�صروع. 
ولفت �لنا�صئ �أحمد علي خلفان �أحد 
�أع�صاء �ملجموعة �لتي تتلقى تدريبها 
يف د�ئ������رة �خل����دم����ات �الج��ت��م��اع��ي��ة 
ت��ع��ل��م مهام  �أن����ه ق��د  �إىل  ب��ال�����ص��ارق��ة 
م��وظ��ف �ل��ب��د�ل��ة يف �ل��د�ئ��رة و�لتي 
ل �إىل  من بينها كيفية حتويل �ملَُت�صِ
�إىل كيفية  �إ�صافة  �ملطلوب،  �ملوظف 
وي�صيف  �حل�صابية،  �مل��و�زن��ات  عمل 
قائاًل : تعلمنا يف �لد�ئرة من خالل 
�ل��ن��خ��ب��ة كيفية  م�����ص��روع  ف��ع��ال��ي��ات 
ت�صجيل �مل�صرتيات يف ك�صوف خا�صة 

وزعت علينا �أثناء �لتدريب يف د�ئرة 
�خل���دم���ات �الج��ت��م��اع��ي��ة، وم����ن ثم 
ملحاولة  �مل�صرتيات  ق�صم  �إىل  رفعها 
توفريها، كما تعرفنا �إىل مهام ق�صم 
�خل��دم��ات �ل��ع��ام��ة و�ل��ت��ي تتمثل يف 
��صتقبال معامالت مر�جعي �لد�ئرة 
عرب ت�صجيل بيانات �لعميل وطلبه، 
�إىل  �لطلب  ه��ذ�  نرفع  ذل��ك  وعقب 
لبحثه  �ل��د�ئ��رة  يف  �الخت�صا�صيني 

وتلبيته.  
و�أ����ص���اد ب�����ص��ام ن��ا���ص��ر رئ��ي�����س �صعبة 
�لتدريب يف بلدية �ل�صارقة مب�صروع 
و�لفريدة  �ل��ر�ئ��دة  وفكرته  �لنخبة 
�أمام  �لفر�صة  تتيح  �لتي  نوعها  من 
�صوق  مهار�ت  �كت�صاب  يف  �مل�صاركني 

باملوظفني  �الح��ت��ك��اك  ع��رب  �ل��ع��م��ل 
�أث���ن���اء ت���اأدي���ة م��ه��ام��ه��م �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
و�ل���ت���ع���ل���م م���ن���ه���م و�إجن����������از ب��ع�����س 
بلدية  موظفي  مب�صاعدة  �ملعامالت 
�ل�صارقة يف �إد�رة �لتنظيم �الإيجاري، 
ك���م���ا ث���م���ن ن���ا����ص���ر ف����ك����رة جت��م��ي��ع 
�ل�����ص��ب��اب م���ن ك��اف��ة م���دن وم��ن��اط��ق 
�إمارة �ل�صارقة من �ملنطقة �ل�صرقية 
و�ل��و���ص��ط��ى وم��دي��ن��ة �ل�����ص��ارق��ة مبا 
���ص��د�ق��ة  ع��الق��ات  �إق���ام���ة  يف  ي�صهم 
ق��وي��ة ب���ني �ل�����ص��ب��اب �أب���ن���اء �الإم�����ارة 
�ل�����و�ح�����دة وي�������ص���اع���د ك����ل م��ن��ه��م يف 
بكل  �خلا�صة  �ل��ع��اد�ت  �إىل  �لتعرف 
و�أو�صح  �أبنائها،  منطقة و�هتمامات 
�إ����ص���ر�ك �ل�صباب  �أن���ه ق��د مت  ن��ا���ص��ر 

�ملتدربني يف �ليوم �الأخري من دورة 
ب���ع���ن���و�ن ف���ن �ل���ت���ح���دث و�مل���و�ج���ه���ة 
لتدريبهم على كيفية طرح �الأ�صئلة 
ب�صجاعة وب�صكل مق�صود يف حماولة 
ل��ل��ت�����ص��وي�����س ع��ل��ى �مل��ح��ا���ص��ر، وذل���ك 
للمحا�صر  �ل��ف��ائ��دة  حتقيق  ب��ه��دف 
كيفية  �إىل  �لتعرف  عرب  و�ملتدربني 
و�ل�صيطرة  �جل��م��ه��ور  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
وبالفعل  معه،  �حل��و�ر  و�إد�رة  علىه 
����ص��ت��ف��دن��ا م���ن ت�����ص��وي�����س �ل��ط��الب 
و�أذكر  �لنخبة  م�صروع  يف  �مل�صاركني 
م���ن ب��ي��ن��ه��م �ل��ن��ا���ص��ئ ���ص��م��ري حممد 
علي �ل���ذي ب���د�أ ي��ط��رح �ل��ع��دي��د من 
خلق  بهدف  �ملحا�صر  على  �الأ�صئلة 
ن����وع م���ن �الإرب��������اك و�ل���ت���ف���اع���ل مع 
�ملحا�صر، وكان هذ� �لتفاعل مفاجاأة 

للح�صور كافة.  
ف��ع��ال��ي��ات  �أن  ب���ال���ذك���ر  و�جل�����دي�����ر 
م�����ص��روع �ل��ن��خ��ب��ة ت���ق���ام يف ج��ام��ع��ة 
�ل�����ص��ارق��ة ف��ع��ال��ي��ات ل��ل��ع��ام �ل��ث��ام��ن 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل ب��رع��اي��ة م��و����ص��الت 
�الإم���������ار�ت، وب���ال���ت���ع���اون م���ع معهد 
يف  �لق�صائية  و�ل��در����ص��ات  �لتدريب 
من  �أن��ت  معنا  �صعار  حت��ت  �ل�صارقة 
نا�صئاً   20 فيه  وي�����ص��ارك   ، �لنخبة 
مر�كز  لكافة  �ملنت�صبني  م��ن  و�صاباً 
�أرجاء  �ملنت�صرة يف  �لثمانية  �لنا�صئة 
�إم������ارة �ل�����ص��ارق��ة مب��خ��ت��ل��ف م��دن��ه��ا 
وم��ن��اط��ق��ه��ا، يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��و���ص��ط��ى 
و�ل�صرقية، ومدينة �ل�صارقة، ف�صاًل 
ع��ن �أرب���ع���ة م�����ص��رف��ني م��ن �ل��ط��الب 
�مل���ت���ف���وق���ني �ل����ذي����ن ت���خ���رج���و� م��ن 
فعاليات �مل�صروع يف دور�ته �ل�صابقة.

ك�������ّرم م����رك����ز �حل����ج����ز و�ل����ت����وزي����ع مب��وؤ���ص�����ص��ة 
�ملو��صالت �لعامة يف هيئة �لطرق و�ملو��صالت 
بجائزة  �ل��ف��ائ��زي��ن  �الأج����رة  م��رك��ب��ات  �صائقي   ،
) �أ���ص��دق��اء م��رك��ز �حل��ج��ز و�ل��ت��وزي��ع ( ، �لتي 
�أطلقتها �ملوؤ�ص�صة موؤخر� . جاء �لتكرمي خالل 
علي،  �آل  حممد  يو�صف  �لدكتور  ح�صره  حفل 
و�ل�صيد  باالإنابة،  للموؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �ملدير 
�ملو��صالت  �أنظمة  �إد�رة  مدير  �صاكري،  ع��ادل 
باملوؤ�ص�صة، وعدد من �مل�صوؤولني و�صائقي مركبات 
�الأج��رة، وقد تخلل �حلفل نقا�صات بني �ملدير 
و�لتنفيذي و�ل�صائقني، حيث مت �ال�صتماع �إىل 
بع�س �الآر�ء و�القرت�حات �جليدة و�لتي ي�صهم 

يف تطوير �لعمل و�الرتقاء به. 
�مل��و����ص��الت  �أن��ظ��م��ة  �إد�رة  �إن  ع��ل��ي:  �آل  وق����ال 
�لطرق  بهيئة  �لعامة  �مل��و����ص��الت  موؤ�ص�صة  يف 
�أ�صدقاء  جائزة  �أطلقت  قد  كانت  و�ملو��صالت، 
لل�صائقني  �ملخ�ص�صة  و�لتوزيع  �حلجز  مركز 
�الأكرث ��صتجابًة لتنفيذ حجوز�ت �ملركز �لقائم 

وت���وزي���ع م��رك��ب��ات  ع��م��ل��ي��ة ح��ج��ز  ع��ل��ى تن�صيق 
��صتقبال  م���ن خ���الل  دب����ي،  �إم�����ارة  �الأج�����رة يف 
�ت�صاالت �ملتعاملني �لر�غبني يف �حل�صول على 
خدمة حجز مركبات �الأجرة يف �أوقات حمددة 
�مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  ، مو�صحا  م��وق��ع معني  وم��ن 
�مل��وؤ���ص�����ص��ة يف تكري�س  ت��وج��ه��ات  ج����اءت ���ص��م��ن 
�أه��د�ف��ه��ا �ل��ر�م��ي��ة �إىل زي����ادة والء  وجت�����ص��ي��د 
�صائقي  بني  �اليجابي  �لتناف�س  روح  وت�صجيع 
�لهيئة  ��صرت�تيجية  خلدمة  �الأج���رة  مركبات 
�ملتعاملني،  ر���ص��ا  �إىل  و���ص��وال  �مل��وؤ���ص�����ص��ة،  ع��رب 
ودف��ع��ه��م ل��ال���ص��ت��ف��ادة �ل��ق�����ص��وى م���ن خ��دم��ات 

مركز �حلجز و�لتوزيع. 
وق����د �أث���ن���ى ع��ل��ى ج��ه��ود �ل�����ص��ائ��ق��ني، وخ��ا���ص��ة 
�الأك����رث ت��ع��اون��اً و����ص��ت��ج��اب��ًة حل���ج���وز�ت مركز 
�حل��ج��ز و�ل��ت��وزي��ع ل���زي���ادة �الإق���ب���ال ع��ل��ى تلك 
�خل��دم��ة �مل��ق��دم��ة ع��رب �ل��ه��ات��ف و�ت�����ص��اع نطاق 
�ملتعاملني معها يف جميع مناطق دبي، م�صري� 
قائٌم  �ملتعاملني  ر�صا  وحتقيق  �لتميز  �أن  �إىل 

على تكامل منظومة �لعمل بجميع عنا�صرها، 
�ملنفذ  �ل��ك��ادر  م��ع  و�ملبا�صر  �لفّعال  و�لتو��صل 
و�مل��ت��م��ث��ل يف ���ص��ائ��ق��ي م��رك��ب��ات �الأج�����رة �ل��ذي��ن 

ُيقدمون �خلدمة يف �أرقى �صورها للركاب.
مركبات  �صائقي  تكرمي  �أن  علي:  �آل  و�أ���ص��اف 
�الأجرة يعك�س مدى تقدير موؤ�ص�صة �ملو��صالت 
�لرقي  �إ�صفاء  يف  يلعبونه  �ل��ذي  للدور  �لعامة 
و�أن   ، �حليوية  �خل��دم��ة  تلك  على  و�لتح�صر 
�لعطاء  �أ���ص��ح��اب  ع��ن  د�ئ��م��اً  تبحث  �مل��وؤ���ص�����ص��ة 

لتثمني جهودهم و�خال�صهم.
ع���ادل حممد  �ل�صيد  �أ���ص��ار  ذ�ت����ه،  �ل�����ص��ي��اق  ويف 
ُتعد خطوة لت�صجيع  �أن �جلائزة  �إىل   ، �صاكري 
�ل�����ص��ائ��ق��ني ع��ل��ى ب���ذل �مل���زي���د م���ن �ال���ص��ت��ج��اب��ة 
 ، لتنفيذ ح���ج���وز�ت م��رك��ز �حل��ج��ز و�ل��ت��وزي��ع 
و�إب��ر�ز دورهم  ملكافاأتهم  لكونها فر�صة  �إ�صافة 

يف خدمة �ملجتمع.
قال  للجائزة،  �لفائزين  تر�صيح  معايري  وع��ن 
ن�صبة  �إىل  ت�صتند  �لرت�صيح  �آل��ي��ة  �إن  �صاكري: 

�أوق��ات �ل��ذروة، وخلو  �حلجوز�ت �ملنفذة خالل 
ملف �ل�صائق من �ملخالفات، �الأمر �لذي ُي�صهم 
بالقو�نني  �الل��ت��ز�م  على  �ل�صائقني  حتفيز  يف 
على  �ملطلوبة  �ل�صلوكية  و�الر���ص��اد�ت  �مل��روري��ة 
�لطرق، مو�صحا �أن �جلائزة ت�صتمل على ت�صعة 
ت�صتند  �الأوىل  ف��ئ��ت��ني:  ع��ل��ى  مق�صمة  م��ر�ك��ز 
حيثياتها على ن�صبة تنفيذ �حلجوز�ت �ملطلوبة 
7 جو�ئز  وع��دم وج��ود خمالفات، وتتكون من 
�صهادة  على  فيها  �الأول  �ملركز  �صاحب  يح�صل 
تقدير ومكافاأة مالية بقيمة 1500درهم، �أما 
�ملر�كز من �لثاين �إىل �ل�صابع فتت�صمن �صهادة 

تقدير ومكافاأة مالية بقيمة 1000 درهم.
و�لفئة �لثانية ت�صتند �إىل معيار �أكرث �ل�صائقني 
تنفيذ�ً للحجوز�ت خالل �أوقات �لذروة، وتتكون 
من مركزين، �الأول ُيكافاأ ب�صهادة تقدير ومبلغ 
مايل بقيمة 1500 درهم، بينما يح�صل �ملركز 
�لثاين على �صهادة تقدير ومكافاأة مالية بقيمة 

1000 درهم.

موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية تخ�ص�س هذا العام 5 ر8 مليون درهم مل�صروع بالعلم نرتقي

نا�صئة النخبة ينجزون معامالت مراجعي بلدية و�صرطة ال�صارقة 

)الطرق( ُتكّرم الفائزين بجائزة )اأ�صدقاء مركز احلجز والتوزيع( ل�صائقي مركبات الأجرة

•• عجمان ـ الفجر 

ل�صرطة  �لعامة  بالقيادة  �الجتماعات  بقاعة  عقد 
عجمان �جتماع جلنة �لقيادة �لعليا تر�أ�صه �صعادة 
�ل�صرطة  ع��ام  قائد  ع��ل��و�ن  �هلل  عبد  علي  �لعميد 
ع��ب��د�هلل  ب��ن  �صلطان  �ل�صيخ  �لعميد  وب��ح�����ص��ور   ،
�لنعيمي نائب قائد عام �ل�صرطة و�ملدر�ء �لعامون 
خ��الل  مت  ع��ج��م��ان.  ب�����ص��رط��ة  �الإد�ر�ت  وم������در�ء 
�إج���ر�ء�ت  من  �ت��خ��اذه  مت  ما  ��صتعر��س  �الجتماع 

و�ملو�صوعات  �ل�صابق  �الجتماع  تو�صيات  لتنفيذ 
�الإد�ر�ت  م��ن قبل  �الأع��م��ال  �مل��درج��ة على ج���دول 
مناق�صة  مت  كما  لها،  �ل��الزم��ة  �لتو�صيات  وو�صع 
ل�صرطة عجمان  �ال�صرت�تيجية  و�ملحاور  �خلطط 
�لربع  نتائج  و�طلع �حل�صور على  �لقادمة  لل�صنة 
�إىل  ب��االإ���ص��اف��ة   ، �مل��ت��و�زن  �الأد�ء  لبطاقة  �ل��ث��اين 
�لتقارير �ل�صهرية ملبادر�ت �لعمل �ل�صرطي. ووجه 
�لعامون  �مل��در�ء  عجمان  �صرطة  ع��ام  قائد  �صعادة 
�لعمل  زم����الء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �الإد�ر�ت  وم������در�ء 

و�ل��ع��م��ل ب���روح �ل��ف��ري��ق �ل���و�ح���د وت��ق��دمي �أف�صل 
�ل��ع��ام��ة  �مل�صلحة  لتحقيق  للجمهور  �خل���دم���ات 
من  عجمان  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  �صمعة  ورف��ع 
�ل�صباط  و���ص��ف  �ل�صباط  م��ن  منت�صبيها  خ��الل 
و�الأف�������ر�د، وح��ث��ه��م ع��ل��ى ب���ذل �مل��زي��د م��ن �جلهد 
و�لعطاء و�الإخال�س و�لتفاين يف �لعمل لالرتقاء 
بالعمل �ل�صرطي و�أن يكونو� عند ح�صن �لظن بهم 
من خالل �لنهو�س باملهام و�لو�جبات �مللقاة على 

عاتقهم و�حلفاظ على �أمن و��صتقر�ر �لوط�ن.

اجتماع جلنة القيادة العليا ب�صرطة عجمان
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مركز د. غ�صانة 

CN 1434577:صادق �لطبي ذ.م.م رخ�صة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة خليفة حممد خليفة �حمد �لزعابي )%51(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد ز�يد �صعيد حارب �ملن�صوري

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذ�  تاريخ  ��صبوع من  �القت�صادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/فالك للخدمات 

CN 1162661:لطبية ذ.م.م رخ�صة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة �ل�صيخ/جمعه بن مكتوم بن جمعه �آل مكتوم )%51(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
AL BURAQ MEDICAL SERVICES حذف �لرب�ق للخدمات �لطبية

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذ�  تاريخ  ��صبوع من  �القت�صادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ريل ديل لتجارة 

�الدو�ت �لكهربائية و�اللكرتونية ذ.م.م
 رخ�صة رقم:CN 1184148 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة �حمد �صعيد خويدم مبارك �ملخيني )%51(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد �صيف عبد�هلل �لنيادي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذ�  تاريخ  ��صبوع من  �القت�صادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�ل�صيافة فون

 رخ�صة رقم:CN 1124930 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �صعيد �صامل عامر علي عامر �لعامري )%100(
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد خمي�س �صيف علي �حل�صاين
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذ�  تاريخ  ��صبوع من  �القت�صادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

تنويه
رقم  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�صادر  �العالن  �ىل  باال�صارة 
�لتجارية  �لرخ�صة  بخ�صو�س   2013/2/13 بتاريخ   10715
�صجيا  قلعة  موؤ�ص�صة  �لتجاري  باال�صم   CN  1008863 رقم 
للمقاوالت و�ل�صيانة �لعامة. تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
بالرت�جع عن �العالن �ل�صابق وتعديل �ال�صم �لتجاري لي�صبح 

موؤ�ص�صة قلعة �صجيا لل�صيانة �لعامة.
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذ�  تاريخ  ��صبوع من  �القت�صادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

رياح �لورد لالعمال �لطابوق و�لبال�صرت
 رخ�صة رقم:CN 1406582 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/ريف  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�صام العمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�صلحة
 رخ�صة رقم:CN 1177368 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/��صتوديو 

CN 1031539-2:ملعروف - فرع 2 رخ�صة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لفار�س �لذهبي لت�صليح 

CN 1057456:مليكانيكا وكهرباء �ل�صيار�ت رخ�صة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
خالد مبخوت �صامل �ل خبيز�ن �لر��صدي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�صب �ل�صركاء
 خالد مبخوت �صامل �ل خبيز�ن �لر��صدي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف حممود حممد �ل�صيحان

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�صادية خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
للطباعة  �الول  �ل�ص�����ادة/�ل�صريع  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لت�صوير رخ�صة رقم:CN 1200790 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

نا�صر علي �بر�هيم جا�صم �ملن�صوري من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�صب �ل�صركاء

 نا�صر علي �بر�هيم جا�صم �ملن�صوري من 0% �ىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف حذيفة �حمد �صعيد �لعلي
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�صادية خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
�ل�صيار�ت  لت�صليح  �لدولية  �ل�ص�����ادة/ور�صة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1044781  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 60*20

تعديل نوع رخ�صة/من حرفية �ىل جتارية
تعديل ��صم جتاري:من/ور�صة �لدولية لت�صليح �ل�صيار�ت

INTERNATIONAL AUTO REPAIR WORKSHOP
�ىل/�لفجر �لبعيد لل�صيانة �لعامة  

AL FAJER ALBAEED GENERAL MAINTENANCE
تعديل ن�صاط/��صافة �ل�صيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�صاط/حذف ��صالح ميكانيك �ملركبات )4520003(

تعديل ن�صاط/حذف ��صالح مكيفات هو�ء �ل�صيار�ت )4520021(
تعديل ن�صاط/حذف حد�دة �ملركبات )4520014(

تعديل ن�صاط/حذف �صمكرة �ملركبات )4520001(
تعديل ن�صاط/حذف ��صالح كهرباء �ل�صيار�ت و�صحن �لبطاريات )4520005(

تعديل ن�صاط/حذف دهان ور�س �ملركبات )4520002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بقالة �صويحان

 رخ�صة رقم:CN 1015204  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��صم جتاري:من/بقالة �صويحان
SWEIHAN GROCERY

�ىل/بدر �لهدى للهو�تف �ملتحركة  
BADR ALHUDA MOBILE PHONES

تعديل ن�صاط/��صافة بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�صاط/��صافة بيع �لهو�تف �ملتحركة �مل�صتعملة - بالتجزئة )4774013(

تعديل ن�صاط/��صافة ��صالح �لهو�تف �ملتحركة )9512002(
تعديل ن�صاط/حذف بقالة )4711003(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ��صبوع  خالل  �القت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  �ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري 

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

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/عيادة �لدكتور ن�صاأت

 رخ�صة رقم:CN 1114718  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة ميينه دهيمي زوجة بن نيني )%49(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة حممد �صيف حممد زيتون �ملهريي )%51(
تعديل وكيل خدمات/حذف حامد عو�س حامد عبيد �لكعبي

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف ن�صاأت نعيم ع�صم
تعديل ر�أ�س �ملال/من 100000 �ىل 400000

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 5*1.20 �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

تعديل ��صم جتاري:من/عيادة �لدكتور ن�صاأت
DR. NASHAAT CLINIC

�ىل/عيادة �لدكتورة ميينه دهيمي ذ.م.م  
DR. YAMINA DEHIMI CLINIC LLC

تعديل ن�صاط/��صافة عيادة �مر��س �لن�صاء و�لوالدة )8620010(
تعديل ن�صاط/حذف عيادة �مر��س �مل�صالك �لبولية )8620011(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة حممد عنايت العمال 

�لبال�صرت  رخ�صة رقم:CN 1133415 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �بر�هيم �صامل ح�صن �صامل �حلمادي )%100(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد ��صرف عنايت خان
تعديل وكيل خدمات/حذف م�صطفى مو�صى علي جنف �لكعبي

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��صم جتاري:من/موؤ�ص�صة حممد عنايت العمال �لبال�صرت

�ىل/موؤ�ص�صة �ملدينة العمال �لبال�صرت  
AL MADINA PAINTING & PLASTERING

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ��صبوع  خالل  �القت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  �ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بيتك خلدمات قبول �جلامعات و�ملعاهد  

رخ�صة رقم:CN 1191810  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حممد �صامل علي �صعيد �ملزروعي من مالك �ىل �صريك

تعديل ن�صب �ل�صركاء/ حممد �صامل علي �صعيد �ملزروعي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة هري من فر�ن�صي�س كالرت�ن ديكروز )%49(

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل ��صم جتاري:من/بيتك خلدمات قبول �جلامعات و�ملعاهد
BTEC UNIVERSITIES ENTRANCE SERVICES

�ىل/بيتك خلدمات قبول �جلامعات و�ملعاهد ذ.م.م  
BTEC UNIVERSITIES ENTRANCE SERVICES LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة �جل�صر �لعربي للمقاوالت 

و�ل�صيانة �لعامة رخ�صة رقم:CN 1029854 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��صم جتاري:من/موؤ�ص�صة �جل�صر �لعربي للمقاوالت و�ل�صيانة �لعامة

ARABIAN BRIDGE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�ىل/موؤ�ص�صة �جل�صر �لعربي لل�صيانة �لعامة   

ARABIAN BRIDGE  GENR- MAINT

تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت م�صاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 

خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صيدلية �لعنقود 

رخ�صة رقم:CN 1304064  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة حنني �صامل حممد يا�صر �ملهري )%100(
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف �بر�هيم �صامل ر��صد عبيد �ملن�صوري
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�جلو�د �ال�صيل 

 CN 1173691:العمال �خلر�صانه رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة فرح توفيق - طبو )%100(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف توفيق �حمد طبو

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذ�  تاريخ  ��صبوع من  �القت�صادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�ليقطني 

CN 1142260:للمقاوالت �لعامة رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10879 بتاريخ 2013/8/26   

الق�سية رقم 2007/23 مدين جزئي م�ستعجل
قد  �الإحتادية  �الإ�صتئناف  حمكمة  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�أ�صدرت بجل�صتها �لعلنية �ملنعقدة بتاريخ 2013/6/18 حكمها 
و��صط  موؤ�ص�صة  بت�صفية  يق�صي   2012/9 رقم  �الإ�صتئناف  يف 
للمقاوالت و�ل�صيانة �لعامة وتعييني م�صفياً لها ، عليه يرجى 
�أعاله  �ملذكورة  �ملوؤ�ص�صة  على  مطالبات  �أو  دين  لديه  كل  من 
�أحمد  �صيد  و�مل�صفي  �لق�صائي  للحار�س  يتقدم  �أو  يت�صل  �أن 
خالد زروق مبطالبته بالعنو�ن �ملذكور �دناه موؤيد بامل�صتند�ت 
�لثبوتيه يف خالل 45 يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن وعلماً باأنه 

ال تنظر يف �أية مطالبات بعد هذ� �لتاريخ.
احلار�ض الق�ضائي وامل�ضفي/�ضيد اأحمد خالد زروق

متحرك:050/4469165 ، فاك�ض: 02/6430980 

اإعالن بالن�سر بت�سفية موؤ�س�سة
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و�صك  ل�صقتها تدمدم كقنبلة موقوتة على  �لباب �خلارجي  تغلق  كانت وهي 
وهي  �ل��ب��اب  �أغلقت  �أن  �إىل  �ل��ن��ار  فيه  ت�صتعل  ج�صدها  يف  ج��زء  ك��ل  �النفجار 
مندفعة حتت تاأثري �صحنة هذ� �لغ�صب �له�صتريي كانت تظن �أنها �صوف تقفز 

بالدرجة قفز� �أو تطري طري�نا �إيل �ل�صارع لكن مل يحدث .
وقفت وردت لو بكت ووجدت �صدر� ي�صعها تلقى بر�أ�صها عليه وتطلق لدموعها 
�لعنان وقفت و�صيء �صخم ي�صرخ من د�خلها �إىل �أين؟ �قتحمت �أذنيها خطو�ت 
�جل��ارة  وكانت  �إليها  بوجهها  وتطلعت  دموعها  فابتلعت  �ل��درج  تهبط  ج��ارة 
تبت�صم �بت�صامة باهته وفعلت هي مثلها متاما وتبادال حتية �ل�صباح و�أف�صحت 
بها  تغو�س  فتوقفت وخطفتها �حلرية  �أما هي  �لدرجة  لتهبط  �لطريق  لها 
�إيل �أين �إىل و�لدتها وماذ� تقول لها �صوف ت�صب عليها �أمها �للعنات وتذكرها 
باأنها حذرتها منه باأنه �صي�صقيها �ألو�نا من �لعذ�ب و�مل�صورة �لتي �صوف ت�صري 
عليها بها هي �أن تطلق منه فور� دون �لنظر �إىل ما قد ي�صيب �لولد و�لبنت 

وهما مل يتجاوز� �لعا�صرة ودون �لنظر �إىل ما جتره عليهما كلمة مطلقة.
وف�صلت �أن تذهب �إىل �صقيقتها �ملتزوجة من زوج يكاد يعيلها.

�أما هي فقد تركت �ل�صعادة يف بيتها وفرت هاربة �أمام ت�صرفات �لزوج �للعوب 
وتنبهت �إىل �أن وقفتها طالت فر�حت تهبط �لدرجة كاأنها تنزلق ز�حفة فهي 
مل ت�صع يف ذهنها �صورة م�صتقرة للمكان �لذي �صتلجاأ �إليه بعد �أن تغادر باب 
�لعمارة ولكنها ظلت تهبط ومعها ورطتها حتيط بها وتوثق �أطر�فها و�ألقت 
نظرة على مكان �لبو�ب وزوجته فلم جتدهما وعجبت �إذ وجدت نف�صها حتمد 
�حلال  يف  هبطت  ثم  �صعدت  �أنها  �ل��ب��و�ب  يالحظ  �أن  تخ�صى  كانت  فقد  �هلل 
و�ألقت بنف�صها يف �ل�صارع و�صارت على غري هدى مل يكن �ل�صارع هو �لذي تر�ه 
كل يوم �أو �لذي كانت ت�صري فيه منذ دقائق حتول �إىل �صيء رهيب خانق �لنا�س 

ال ي�صريون ولكنهم يتفرجون عليها عيونهم حتملق فيها هكذ� تخيلت.

اأغلقت الباب على اخليانة 
ولكن هل كان هوؤالء �لنا�س يح�صون مبا هي فيه من ورطة لقد �أغلقت غرفة 
�لنوم ثم �أغلقت باب �ل�صقة على خيانة على كارثة على م�صيبة �لولد و�لبنت 
يف �ملدر�صة �صاعات وت�صل بهما �صيارة �ملدر�صة يهبطان ي�صعد�ن ويفتحان باب 

�ل�صقة وي�صرخان يف طلب طعام �لغد�ء. 
ولكن كل ذلك لن يحدث �ليوم فكل �صيء تغري حلظة 

غريت  �أو  خلطت  �ل��ده��ر  عمر  يف  لها  قيمة  ال 
وبدلت وع�صفت ال باحلا�صر فقط ولكن 
بامل�صتقبل �أي�صا �لذي قد يطيح بهذ� 

�لكيان �لذي ��صمه �لبيت. 

الف�ضيحة
�لقب�س  �ل��ن��ي��اب��ة  ت��ل��ق��ى  ف���ال���زوج 

ع��ل��ي��ه ب��ت��ه��م��ة �خل���ي���ان���ة ع��ل��ى 
ويتقو�س  �لزوجية  فر��س 

�لبيت وحت�صل 

على �إجازة من �لبنك �لذي تعمل به وتر�صل بالولد و�لبنت �إىل بيت و�لدتها 
وهي ال تدرى �إىل �أين تذهب ؟ خر�ب قادم يدك �ملا�صي و�حلا�صر و�مل�صتقبل 
وتوقفت حلظة ثم و��صلت �صريها ��صتد�رت ن�صف ��صتد�رة وملحت على �لبعد 
�ألقت  �ملاأمور ثم  �لطريق وطلبت مقابلة  فاإذ� لو عربت  �ل�صرطة  مبنى ق�صم 
�إليه ببالغها زوجها �الآن يف حالة خيانة مع �صديقة لها وهما �الآن يف غفوة 
نومها ولكن �لذي �صوف يحدث بعد ذلك هو �مل�صيبة �الأكرب و �لف�صيحة �لتي 
ال �صبيل �إىل تفاديها �لذي ال�صك فيه �أن زوجها �أخطاأ خطيئة يف حجم خطيئة 

جده �آدم.
وحينما كانت �خلطيئة جمرد حنني مل يكتمل بعد �أح�صت هي ب�صعور غام�س 
�أن هناك كارثة قادمة يف �الأفق لي�س �صحيحا �أن �لزوجة �آخر من يعلم فالذي 
قال هذ� ال يعرف �أن �ملر�أة ت�صت�صعر �خلطر �لذي يتعلق بعالقتها بزوجها وملا 
حاولت �أن تلفت نظره قال لها �أنها �صديقتها وهي �لتي عرفته بها وهي �لتي 

فتحت لها باب بيتها وقلبها وما كان له �أن يتعر�س �أمام �إ�صر�رها. 
منذ  ب���د�أت  متى  ت��ع��رف  ال  بينهما  فال�صد�قة  �أه��د�ف��ه��ا  يف  نبيلة  ه��ي  وك��ان��ت 
�أثناء  و�ح���د�  حلما  ويحلمان  و�ح��د  ح��ي  يف  �أ�صرتاهما  عا�صت  فقد  �لطفولة 
لعبهما �مل�صرتك حتى و�صال �إىل �جلامعة �صويا ثم تر�جعت �صد�قتهما حتت 
به  تعمل  �ل��ذي  �لبنك  يف  �لتقتا  �أن  �إىل  �لتخرج  بعد  �للقاء�ت  �ن��ع��د�م  تاأثري 
�لذي  �لرئي�صي  �لفرع  �إىل  �لفروع  �أحد  �أن جاءت �صديقتها منقولة من  بعد 
تعمل هي به وكان ذلك لف�س �ال�صتباك بينهما وبني مطلقها �لذي كان يعمل 
معها يف �لفرع �لذي كانت تعمل به وقد حت�صاها �جلميع بعد �أن ر�جت ق�صة 
طالقها ور�أت هي �أنه من باب �ل�صد�قة �لقدمية �أن ترتبط بها و�ن تفتح لها 

باب بيتها.

احلر�ض على الأبناء
�لذي كان  و�أن جذوة �حلب  �صنو�ت  �أنه م�صى على زو�جها ع�صر  وغاب عنها 
بينهما وبني زوجها �نطفاأ لهيبها و�أو�صكت �أن ت�صري رماد� و�أن �لزوج يجتاز 
�ملرحلة �حلرجة وكان �أن رحب بال�صد�قة �لقدمية لزوجته ومل يكن يخفي 
�أن ير�صي جمالها  هذ� �لرتحيب فقد كان يده جماملة لزوجته ومل يتورع 
وميتدحه و�نتع�صت �ملطلقة �لطروب و�صدقت �لثناء و�أ�صبحت تاأتي خ�صي�صا 
�إىل �صديقتها حتى ت�صتمع �إىل �الإطر�ء من زوجها 
ف����اإذ� مل جت���ده �خ��ت�����ص��رت زي��ارت��ه��ا ومل 
يلفت هذ� نظر�لزوجة على �الإطالق 
فهي و�ثقة من نف�صها ومن زوجها 
وع���ل���ى ي��ق��ني �أن���ه���ا ت��ق��ب�����س على 

�لزوج باالأوالد.

الرتاجع عن الإبالغ
�أنها  �إىل  �أخ���ري�  �ل��زوج��ة  تنبهت 
وق���ف���ت ط���وي���ال �أم������ام ف��ات��ري��ن��ة 
�ملحالت  باأحد  �ملالب�س  لعر�س 
فا�صتد�رت وم�صت وهي حتاول 
�ل�صارع  لكن  طريقها  ت�صق  �أن 
ترى  ال  �لذين  بالنا�س  مزدحم 
ج��ع��ل��ت  م��الب�����ص��ه��م  �إال  م���ن���ه���م 
�أن��ف��ا���ص��ه��ا خم��ن��وق��ة يف ���ص��دره��ا 
وم�����ص��ت خ���ط���و�ت ح��ت��ى وج���دت 
نف�صها تهرول ثم ��صتقلت تاك�صي 
وح��ي��ن��م��ا ه��ب��ط��ت �أم������ام م��ن��زل��ه��ا 
كانت  �إن  ف�صاألته  �لبو�ب  طالعها 

�صيارة مدر�صة �الأوالد جاءت بهم فلم يرد ونظر �إىل �صاعة يده وكذلك فعلت 
هي ومل تنتظر جو�به و�صعدت �إىل �ل�صقة وفتحت �لباب ثم �أغلقته و�جتهت 
�أن  �أثر لزوجها و�صديقتها لقد فاتها  ف��اإذ� بها مفتوحة وال  �لنوم  �إىل غرفة 
�أما غرفة �لنوم فقد عالج �لباب ومتكن  زوجها يف جيبه د�ئما مفتاح لل�صقة 

من فتحه.
باأنها  �أح�صت  لكنها  �الأر�صية  �لكرة  بحجم  وغيظ  بالتمرد  �صعور  و�جتاحها 
تخل�صت من ورطة مل تكن تعرف لها حال و�نفجرت تبكي بدموع حارة فقد 
كانت حتب زوجها وما ز�لت وكانت حتب �صديقتها وهي حتول �الآن �أن تكرهها 

.
وحمدت �هلل على �أنها مل تذهب �إىل �أمها و�أختها و�ل�صرطة و�إال كانت �لف�صيحة 

�ملدوية .
فتحت نافذة غرفة �لنوم و�صيء �آخر غري �لدماء ي�صري يف عروقها. �إذ� كان ما 
حدث حقيقة و�قعة وبلغت به �جلر�أة �أن يجئ بها �إىل فر��س �لزوجية ويغتال 
زوج ع�صرة �أعو�م طيبة الأنه زهد �ال�صتقر�ر فلماذ� مل يكن �صجاعا ويعلن �أنه 
�صوف يطلقها ويذهب �إيل �صديقتها ويتزوجها و�أنقذها من خو�طرها �صوت 
�الأوالد �لذين و�صلو� من �ملدر�صة و�جتهت �إىل �ملطبخ ور�حت تت�صاءل بينها 
وبني نف�صها كيف �صت�صتقبل زوجها هل تنجح يف كبت كل هذ� �لغ�صب وهول 
�أن ميدها بال�صرب حتى تختلي به  �ملفاجاأة و�بتالع �الأمل ؟ و�بتهلت �إىل �هلل 

وال تنفجر �أمام �الأوالد.

وح�ضر الزوج
وح�صر �لزوج �أح�صت به يدب نحو غرفته و�لتقت به وقع ب�صرها عليه ورفع 
ب�صره �إليها لكن مل ير عينيها ومل تر عينيه كالهما حتا�صى �ل�صعود بب�صره 

�إىل �الآخر.
يت�صنعان  غرفتهما  �إىل  فان�صحبا  ب��ال��غ��ي��وم  �مل��ل��ب��د  ب��اجل��و  �ل��ط��ف��الن  �أح�����س 
�أنها ت�صفعه ب�صمتها وقبل  �ال�صتذكار وجاءته وهو يف مقعده بال�صاي ف�صعر 
�إنه �صوف يظل مدينا لها طول  كاأنه يتو�صل  �أم�صك بيدها وقال  �أن تن�صحب 
حياته ب�صرط �أن تتفهم �ملوقف ومل ترد عليه وحاولت �أن تتخل�س من قب�صته 
لكنه قال لها لي�س قبل �أن ت�صمعي دفاعي هناك لب�س يف �لروؤية ويف �الأفعال 
وم�صي يف حديثه لقد طرقت �صديقتك �لباب و�أنا �أهم باخلروج بعد خروجك 
�أنت مبا�صرة ��صتقبلتها وقلت لها �أنك ذهبت �إىل عملك فهل �أ�صنع لها �لقهوة 
�عتذرت وجل�صت يف �ل�صالة وهي تقول �أنها �صوف تهبط معي الأنها يف طريقها 
�إىل حماميها دخلت �أنا غرفة �لنوم لكي �أغلق �لنافذة كالعادة ولكن �إ�صبعي 
�نح�صر يف فتحة �ل�صباك ف�صرخت من �الأمل كان �جللد قد �ن�صلخ وتكور �لدم 
حتت �جللد دون �أن ي�صيل و�أم�صكت هي باإ�صبعي وفتحت حقيبة يدها ور�حت 
ت�صب عليه �صيئا من �لكولونيا يف تلك �للحظة و�صلت �أنت وفتحت باب �ل�صقة 

ومل ترد �لزوجة.
و�صارعت تطلب �إجازة من �لعمل فقد كانت م�صاعر �لغ�صب ت�صتبد بها وخ�صيت 
�أن تلتقي �صديقتها ويتطور �العتذ�ر �إىل ف�صيحة وعا�صت �الأيام بعدها حزينة 
�الأح���ز�ن وج��دت نف�صها يف قلبها من  د�ئ��رة  �أن تخرج من  �لنف�س كلما همت 
جديد وعندما عادت �إىل �لعمل ��صتطاعت �أن تقطع عالقتها ب�صديقتها متاما 
حتى �أنه كان ينق�صي �الأ�صبوع وهي معها فال تر�ها �إىل �أن �ت�صلت بها �ل�صرطة 
هاتفيا ذ�ت يوم لتقول لها �أن زوجها �أ�صيب يف حادث وهو يقود �صيارته ونقل 
غيبوبة  كان يف  �مل�صت�صفي  �إىل  و�أ�صرعت  ب�صيطة  �الإ�صابة  لكن  �مل�صت�صفي  �إىل 
�أن �صيدة كانت بجو�ره وعوجلت وخرجت من  �ل�صرطة  وعرفت من حم�صر 

�مل�صت�صفي ويف �أقو�لها قالت �إنها زوجته و�أن زو�جهما عريف..
وعرفت من ��صمها وعنو�نها �أنها هي ومتا�صكت حتى ال تدخل هي يف غيبوبة 
�أخرى وحينما �آفاق وجدها بجانبه و�صاأل وهو يهذي �أما زلت يف �لغيبوبة ؟ 

قالت له وهي تكفكف دمعة غلبتها يا رب تفوق .

اأق����وى م��ن الغ�ص���ب

بعد اأن روع الأهايل ب�صيفه و�صطوته
 طاردوه حتى قتلوه وعلقوه على اأحد اأعمدة الإنارة 

�مل��ارة  يهدد  ور�ح  �صيفه  �لبلطجي  �مت�صق 
و�ل�صيار�ت �الأجرة ب�صلب ما معهم وفر�س 
�إت�������اوة �إج���ب���اري���ة ع��ل��ي��ه��م .. �ب���ل���غ���و� ���ص��ده 
�ل�����ص��رط��ة ف��ل��م حت���رك ���ص��اك��ن��ا و����ص��ت��م��ر يف 
يعي�س  �ل���ذي  �حل��ي  على  �صيطرته  ف��ر���س 
�لويل ملن يرف�س له طلبا  فيه و�لويل كل 
ب�صربة  م�صتدمية  بعاهة  ي�صاب  �أن  ف��اأم��ا 
من �صيف �أو تته�صم �صيارته �أو يحرق بيته 
يدفع   �أ�صرته حتى  �أف��ر�د  �أح��د  �أو يختطف 

�ملطلوب.
وذ�ت يوم كان ميار�س بلطجته فاإذ� به يلمح 
�صيدة م�صنة تهبط من �صيارة �أجرة فهجم 
م��ن حقيبة يدها  وج���رده���ا  �ل�����ص��ي��دة  ع��ل��ى 

ونزع �صل�صلة ذهبية كانت تتدىل من عنقها 
وحاول �لفر�ر بغنيمته ملوحا ب�صيفه بينما 
وقعت �ل�صيدة على �الأر�س وقد �أغمي عليها 
وح��اول �أح��د �مل��ارة �للحاق به فكان ن�صيب 
وخ����زة ب��ال�����ص��ي��ف �أدم����ت ك��ت��ف��ه وه��ن��ا جتمع 
و�نتزعو�  به  �لنا�س يطاردونه حتى حلقو� 
يكتفو�  ومل  ���ص��رب��ا  و�أو���ص��ع��وه  �صيفه  م��ن��ه 
بذلك و�إمنا جردوه من مالب�صه ماعد� ما 
ي�صرت عورته ثم ربطوه باحلبال من قدميه 
وتطوع عدد من �ل�صباب �الأ�صد�ء باأن يعلقوه 
مربوطا على �أحد �أعمدة �الإنارة ثم �نهالو� 
لف ظ  و�لع�صي حتى  باالأحذية  عليه �صربا 
�أبلغ �أحدهم �ل�صرطة و�ن�صرف  �أنفا�صه ثم 

�جلميع من حوله. 
وتفرقت  �لو�قعة  حتقيق  يف  �لنيابة  ب��د�أت 
و���ص��ك��ان �حل��ي  �مل����ارة  ب��ني  �لبلطجي  دم����اء 
�ل��ذي��ن وزع����و� �حل��ل��وى ف��رح��ا باخلال�س 
م��ن��ه .. �أج���م���ع م���ن ���ص��ه��د �حل�����ادث ب��ع��ي��د� 
�مل�صنة  �ل�����ص��ي��دة  ���ص��ق��وط  �أن  �ل�����ص��رط��ة  ع��ن 
و�نتز�ع  حقيبتها  خطف  بعد  �الأر����س  على 
�جلميع  م�صاعر  ��صتفز  �لذهبية  �صل�صلتها 
ك��ان��و� يخافون  �ل��ذي��ن  ه����وؤالء  فيهم  مب��ن 
بط�صه.ويف �لنهاية مت حفظ �لق�صية لعدم 
�لبلطجي  قتل  يف  �لفاعل  على  �ال�صتدالل 
و���ص��ي��وع �ل��ت��ه��م��ة ب��ني ج��م��ه��رة م��ن �ل��ن��ا���س 

و�صط غياب تام لل�صرطة .

مع  �لرذيلة  مار�صت  �أن  بعد  �صقيقته  �بنة  بذبح  عاطل  ق��ام  ل�صرفه،  �نتقاما 
�أحد �الأ�صخا�س وحملت منه �صفاحا، حيث عرث عليها �الأه��اىل د�خل منزلها 
مبنطقة �لعجوزة مب�صر، ومتكن رجال �الأمن من �لقب�س على �ملتهم �لذى 
�جليزة،  ملباحث  �لعامة  �الإد�رة  مدير  �للو�ء  و�أم��ر  �لو�قعة،  بارتكاب  �ع��رتف 

باإحالته �إىل �لنيابة �لتى تولت �لتحقيق.
وكان �للو�ء  نائب مدير �الإد�رة �لعامة ملباحث �جليزة، تلقى بالغا من �الأهاىل 

مبنطقة ميت عقبة بالعجوزة بالعثور على ربة منزل مذبوحة د�خل منزلها.
�أن  عن  �جلنائية،  �ملباحث  مدير  �ل��ل��و�ء   عليها  �أ���ص��رف  �لتى  �ملعاينة  وك�صفت 
�ملجنى عليها ملقاة د�خل غرفة نومها ترتدى مالب�صها كاملة وبها جرح ذبحى 
�أن �ملتهم على  �إىل  �أو �قتحام لل�صقة، مما ي�صري  �آث��ار ك�صر  بالرقبة وال توجد 

�للو�ء رئي�س  �أ�صرف عليها  �لتى  �لتحريات  باملجنى عليها.ومن خالل  عالقة 
جمموعة �الأمن �لعام باجليزة، تبني �أن ور�ء �رتكاب �لو�قعة خال �ملجنى عليها 

�نتقاما منها ل�صوء �صلوكها.
وم��ن خ��الل ع��دد م��ن �الأك��م��ن��ة، متكن �مل��ق��دم، رئي�س مباحث �ل��ع��ج��وزة، من 
�لقب�س على �ملتهم �لذى �عرتف بارتكاب �لو�قعة، حيث قرر �أن �ملجنى عليها 
كانت لها عالقات م�صبوهة مما جعله ي�صعر بالعار من نظر�ت �جل��ري�ن له، 
ل�صرفه  �النتقام  فقرر  �الأخ���رية،  �لفرتة  خ��الل  �صفاحا  حملت  �أنها  علم  حتى 
�لباب ففتحت له وق��ام باالعتد�ء عليها  وتوجه لها يوم �حل��ادث وط��رق على 
�ألقو�  �الأم��ن  رج��ال  �أن  �إال  هاربا،  وف��ر  �ملنزل  د�خ��ل  وتركها  وذبحها  بال�صرب 

�لقب�س عليه.

عاطل يذبح ابنة �صقيقته داخل �صقتها

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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يف ظروف اقت�صادية �صعبة .. الأردنيون ي�صوتون يف انتخابات بلدية
•• عمان-ا ف ب:

ي��������ديل �الردن���������ي���������ون �ل����ث����الث����اء 
تاأتي  بلدية  �نتخاب  يف  با�صو�تهم 
�صعبة  �قت�صادية  ظ���روف  ظ��ل  يف 
وزيادة �العباء �لتي ي�صكلها وجود 
�ل���الج���ئ���ني  م�����ن  �الالف  م����ئ����ات 
ت�صت�صيفهم  �ل���ذي���ن  �ل�����ص��وري��ني 
�صجل  �حلكومة،  وبح�صب  �ململكة 
��صمائهم  �ردين  مليون   3،7 نحو 
يف ���ص��ج��الت �ل��ن��اخ��ب��ني الخ��ت��ي��ار 
ع�صو  و970  بلدية  مئة  روؤ���ص��اء 
ح���و�ىل ثالثة  م��ن  ب��ل��دي  جمل�س 

�الف مر�صح يف عموم �لبالد.
لكن �حلكومة �علنت بعد ذلك عدم 
م�صاركة 1،250 مليون ناخب هم 
و�الج��ه��زة  �مل�صلحة  �ل��ق��و�ت  �ف���ر�د 
�ل��ف  و40  و�مل���غ���رتب���ني  �الم���ن���ي���ة 
�النتخابات،  على  م�صرف  موظف 
 35 مبجملهم  ي�صكلون  و�ل��ذي��ن 
باملئة من �جمايل عدد �ملقرتعني.

ومب���وج���ب ق���ان���ون �الن���ت���خ���اب، مت 
�ملجال�س  م��ن  مقعد�   297 حجز 
مقاطعة  ظل  ويف  للن�صاء  �لبلدية 
�حل����رك����ة �ال����ص���الم���ي���ة �مل��ع��ار���ص��ة 
وم�������ص���ارك���ة ه��ام�����ص��ي��ة ل���الح���ز�ب 
�ل��ق��وم��ي��ة و�ل��ي�����ص��اري��ة، ي��ت��وق��ع �ن 
نتائج  ع�صائرية  �صخ�صيات  تكت�صح 

�الق���ت�������ص���ادي  �ل���و����ص���ع  �ن  ب���ر����س 
�ل�������ص���ع���ب و�الزم����������ات �الق��ل��ي��م��ي��ة 
مقدمتها  ويف  باملنطقة  �لعا�صفة 
على  وتد�عياتها  �ل�صورية  �الزم��ة 
�الردن يجعل من هذه �النتخابات 
�لبلدية ��صتحقاقا فاتر� للغاية �ن 

مل نقل بارد� حتى �الن .
وي���ق���ول م�����ص��وؤول��ون يف �حل��ك��وم��ة 
تدفق  �ن  �ملتحدة  و�الأمم  �الردنية 
�لالجئني رفع �لطلب �ملتز�يد على 
�ملياه و�لكهرباء و�مل�صاكن و�ملد�ر�س 

و�ملو�د �لغذ�ئية يف �ململكة.
يعانون  �لذي  �الردنيون  �صئم  وقد 
م���ن �رت����ف����اع �الأ����ص���ع���ار و�ل��ب��ط��ال��ة 
و�لفقر، من �الأع��د�د �ملتز�يدة من 
باأخذ  �إي��اه��م  متهمني  �ل��الج��ئ��ني، 

وظائفهم.
وي���ق���ول ع���ام���ر �ل���دغ���م���ي �مل��ر���ص��ح 
ب��ل��دي��ة �مل��ف��رق )70 كلم  ل��رئ��ا���ص��ة 
�صمال عمان( �لتي ي�صكنها ع�صر�ت 
�ل�صوريني،  �لالجئني  من  �الالف 
�مل��ف��رق  �ل�������ص���وري يف  �ل���ت���و�ج���د  �ن 
��صبح ي�صكل عبئا �قت�صاديا كبري� 
وي�صكل �صغطا على �لبنى �لتحتية 
ت��ن��اق�����س يف �خل��دم��ات  و�ن ه��ن��اك 
حكومي  دع���م  �أي  نتلق  مل  ون��ح��ن 
يعد  �ل��و���ص��ع مل  �ن  �ىل  م�����ص��ري�   ،

مقبوال .

�نهم  �ململكة  تقول  �صوري،  الج��ىء 
ي���ره���ق���ون م����و�رده����ا �ل�����ص��ح��ي��ح��ة، 
ف�����ص��ال ع���ن زي������ادة خم���اوف���ه من 
���ص��وري��ا �لبلد  ت��د�ع��ي��ات �ل��ن��ز�ع يف 

�ملجاور.
وي���ق���ول �مل��ح��ل��ل ع��ري��ب �ل��رن��ت��اوي 
م��دي��ر م��رك��ز �ل��ق��د���س ل��ل��در����ص��ات 
�ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س 

حمافظات  غالبية  يف  �النتخابات 
�ململكة �ل12.

لكن �النتخابات تاأتي �ي�صا يف ظل 
ي�صهدها  �صعبة  �قت�صادية  ظروف 
�الردن �لذي يعاين من �صح �ملو�رد 
 23 جت���اوز  ع���ام  ودي���ن  �لطبيعية 
م���و�زن���ة  يف  وع���ج���ز  دوالر  م��ل��ي��ار 
بنحو ملياري  �لعام �حلايل قدرت 

دوالر.
�ملا�صية  �ل�صهر  �حلكومة  ورف��ع��ت 
�ملحمولة  �لهو�تف  على  �ل�صر�ئب 
وخ���دم���ات���ه���ا، وه����ي ت��خ��ط��ط �الن 
لرفع ��صعار �لكهرباء بن�صبة ت�صل 

ل15 باملئة.
ي��ح��اول �الردن  ن��ف�����ص��ه،  �ل��وق��ت  يف 
�لتعامل مع �أكرث من ن�صف مليون 

جبهة الن�صرة تتوعد 
بالثاأر �صد القرى العلوية

 •• بريوت-ا ف ب:

ريف  ل�صكان  بالثاأر  �ل�صوري  �لنظام  تقاتل  �لتي  �لن�صرة  جبهة  توعدت 
�لنظامية، عرب  �لقو�ت  نفذته  �لذي  �لكيميائي  �لهجوم  رد� على  دم�صق 
�لف  ر���ص��دت  �نها  �ىل  م�صرية  �الح���د،  �م�س  �لعلوية  �ل��ق��رى  ��صتهد�ف 

�صاروخ لذلك.
ن�صر على  �ب��و حممد �جل��والين يف ت�صجيل �صوتي  �لن�صرة  وق��ال زعيم 
على  بالن�صرة  خا�س  جديد  ح�صاب  وعلى  �لكرتونية  ��صالمية  مو�قع 
�لن�صريي  بالنظام  �صماه  م��ا  دك   ، بالعني  �لعني  بعنو�ن  تويرت  موقع 
مبادة  �ملحملة  �ل�صو�ريخ  بع�صر�ت  دم�صق(  ريف  )من  �ل�صرقية  �ملنطقة 
و�لرجال  و�لن�صاء  �الط��ف��ال  من  �ملئات  مقتل  �ىل  �دت  خانقة  كيميائية 

و�لولد�ن .
و��صاف �ىل �لثكاىل �مهات �الطفال و�ىل �هلنا يف �لغوطة �ل�صرقية، �قول 
�ن �لثار لدماء �بنائكم لهو دين يف �عناقنا وعنق كل جماهد ال ينفك عن 
باملثل  نعاقب  �ن  لنا  �صرع  وقد  �ذ�ق��وه البنائنا،  ما  نذيقهم  عاتقنا حتى 
�صل�صة غزو�ت  به. لذلك نعلن عن  و�ن عاقبتم فعاقبو� مبثلما عوقبتم 

�لعني بالعني .
وقال �ن هذه �لغزو�ت �صت�صن على ما �صماها بالقرى �لن�صريية ، م�صيفا 
�ن كل �صاروخ كيميائي �صقط على �هلنا يف �ل�صام �صتدفع ثمنه قرية من 
بلد�تهم  �لف �صاروخ يطلق على  وزي��ادة عليها نر�صد  باذن �هلل.  قر�هم 

ثار� ملجزرة غوطة �ل�صام .
ويا  �ل�صام  �ر���س  �ه��ل �جل��ه��اد يف  ي��ا  �لت�صجيل  وت��اب��ع �جل���والين بح�صب 
جنود جبهة �لن�صرة، �ن �هل �ل�صام لي�س لهم بعد �هلل من نا�صر �و موؤ�زر 
�صو�كم فال يفوتن يومكم وال تغينب �صم�س نهاركم �ال ولهيب ناركم تدق 

عقر د�رهم.
وقال هذ� يومكم يا �بطال دم�صق، يا جنود �لوغى يف درع��ا، يا �صناديد 
حم�س، ويا �صقور �لالذقية، ويا ليوث حماة، ويا فر�صان �دلب، ويا رجال 
�حلرب يف حلب، ويا ��صود �لدير، وحماة �لرقة، و�صجعان �حل�صكة. �روهم 
ويزلزل  بهممهم  يطيح  م�صلتا  �صيفا  �أروه���م  ����ص��ود،  عبو�صا  يوما  منكم 

�الر�س حتت �قد�مهم.
و�عترب �جلوالين �ن دماء �بناء �ل�صنة لي�صت رخي�صة هينة كما يظن هوؤالء 
�ل�صفهاء ، م�صري� �ىل �ن �لنظام ق�صف �لغوطة �ل�صرقية بعد �ن �خذ �صوء 
�خ�صر من �لنظام �لدويل �لذي بدت �صر�كته يف �جلرمية و��صحة جلية 
، وبعد �ن حتطم �جلزء �الكرب من قوته �لع�صكرية و�المنية وبد�أ ي�صعر 

بدنو �الجل وزو�له �لقريب �ملحتمل .

•• املنامة-وام:

بن  حمد  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  �لبحريني  �لعاهل  بحث 
�آبي  �صينزو  �ملنامة مع  �م�س يف  �آل خليفة  عي�صى 
رئي�س وزر�ء �ليابان جممل �الحد�ث و�لتطور�ت 
و�لدولية  �القليمية  �ل�صاحتني  على  �مل�صتجدة 
�لبلدين  �ه��ت��م��ام  م��و���ص��ع  �ل��ق�����ص��اي��ا  ����ص��اف��ة �ىل 
و�الأم��ن  و�ال�صتقر�ر  �ل�صالم  تعزيز  �همية  و�ك��د� 
�لبحريني  �لعاهل  و�ك��د  �لعامل  مناطق  كافة  يف 
ت��ط��ل��ع مم��ل��ك��ة �ل���ب���ح���ري���ن �ىل زي�������ادة �ل���ت���ع���اون 
م���ع �ل���ي���اب���ان يف خم��ت��ل��ف �مل����ج����االت �ل�����ص��ن��اع��ي��ة 
�الت�����ص��االت  وجم���ال  و�لتعليمية  و�الق��ت�����ص��ادي��ة 
يف  �ملتطورة  �ليابانية  �خل���رب�ت  م��ن  و�ال���ص��ت��ف��ادة 
�لثنائية  بالعالقات  و��صاد جاللته  �ملجاالت  هذه 
�لوطيدة �ملتنامية �لتي تربط �لبلدين و�ل�صعبني 
�ل�����ص��دي��ق��ني وم���ا ت�����ص��ه��ده م���ن ت��ط��ور م��ط��رد يف 

�لعديد من �ملجاالت موؤكد� �ن زيارة رئي�س وزر�ء 
�ليابان �ىل �لبحرين �صت�صكل �نطالقة قوية نحو 
�آفاق  وفتح  �ليابانية  �لبحرينية  �لعالقات  تعزيز 
�ملجاالت  يف  خا�صة  �مل�صرتك  �لتعاون  من  �أرح��ب 
و�لثقافية  و�ال�صتثمارية  و�القت�صادية  �لتجارية 
و�لعلمية. و�أعرب جاللته عن تقديره للم�صتوى 
�لذي و�صلت �إليه هذه �لعالقات �لتاريخية �لتي 
متيزت بالتعاون و�لعمل �لثنائي �مل�صرتك وتبادل 
�لزيار�ت بني �مل�صوؤولني يف �لبلدين وخا�صة رجال 

�العمال و�لقطاع �خلا�س. 
�لبحرين  مملكة  تقدير  عن  جاللته  �أع��رب  كما 
�تخذتها  �لتي  ل��الج��ر�ء�ت  �مل��وؤي��د  �ليابان  ملوقف 
�ململكة للحفاظ على �أمنها و��صتقر�رها و�صالمة 
عمق  يعك�س  �مل��وق��ف  ه���ذ�  �ن  م��وؤك��د�  مو�طنيها 
و�ل��دور  �لبلدين  تربط  �لتي  �لطيبة  �ل��ع��الق��ات 
�مل�صتوى  على  �ليابان  به  ت�صطلع  �ل��ذي  �لريادي 

�لبارز يف  ودوره��ا  �اليجابية  وم�صاهماتها  �لعاملي 
و�ال�صتقر�ر.  و�ل�صلم  �المن  دعائم  و�ر�صاء  تعزيز 
و�ك����د �ل��ع��اه��ل �ل��ب��ح��ري��ن��ي �ن م��ا ت��وف��ره مملكة 
وقو�نني  منا�صبة  ��صتثمارية  بيئة  من  �لبحرين 
كربيات  جذب  يف  �صاهمت  متعددة  وفر�س  مرنة 
�ل�����ص��رك��ات و�مل�����ص��ارف و�مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ع��امل��ي��ة �لتي 
�ن  وق���ال  لعملياتها.  م��ق��ر�  �لبحرين  م��ن  تتخذ 
و�ليابان  �لبحرين  �ملوقعة بني  �لتفاهم  مذكر�ت 
�صت�صهم يف دعم وتعزيز �أوجه �لتعاون �لبحريني 
�لياباين يف �ملجاالت �لزر�عية و�ل�صحية و�لطبية 
و�الم��ن��ي��ة و�ال���ص��ت��ف��ادة م��ن �خل���رب�ت و�ل��ك��ف��اء�ت 
�مل��ل��ك حمد  و�ل��ت��ق��ى ج��الل��ة  �مل��ت��ط��ورة.  �ليابانية 
�ليابانيني  �الع��م��ال  م��ن رج���ال  ب��ع��دد  ب��ن عي�صى 
�لياباين وتبادل معهم  �لوزر�ء  �ملر�فقني لرئي�س 
�الحاديث حول �ل�صبل �لكفيلة بتطوير �لعالقات 

�لتجارية و�القت�صادية بني �لبلدين. 

العاهل البحريني يبحث مع رئي�س الوزراء الياباين التطورات على ال�صاحتني الإقليمية والدولية

الإبادة �ل�صعب �ل�صوري، م�صيفة �أن 
�صحايا �لهجمات �لكيمياوية بلغو� 
�مل��دن��ي��ني  �أرب���ع���ة �آالف م��ن  ق��ر�ب��ة 

�ل�صوريني، معظمهم �أطفال.
ويف مقال يف �ل�صحيفة دعا �ملدير 
�لتنفيذي ملنظمة �أطباء بال حدود 
جو�صتني فور�صيث �إىل �إنقاذ �أطفال 
�صوريا، وقال �إن �صور �ل�صحايا من 
�الأطفال وهم ممددون يف �صفوف 
بال حر�ك، وبع�صهم �أطفال ر�صع، 
ك���ان���ت �����ص����ور� م����روع����ة و����ص���ادم���ة 

للعامل �أجمع.
من جانبها قالت �صحيفة �صند�ي 
وك���ام���ريون  �أوب���ام���ا  �إن  ت��ل��ي��غ��ر�ف 
يح�صد�ن �لغرب من �أجل رد حا�صم 
�لزعيمني  و�إن  �الأ���ص��د،  نظام  على 
�لغربيني �صيقومان بالتحرك نحو 
�ل��غ��رب��ي، وذل���ك من  �ل��ع��امل  بقية 
بالتدخل  �ل��غ��رب  دول  �إق��ن��اع  �أج���ل 
نقل  ظ��ل  يف  ���ص��وري��ا،  يف  �لع�صكري 
�الأ�صد �ل�صر�ع �إىل مرحلة جديدة 
تتطلب رد� حا�صما ويف �صياق �الأزمة 
�ملتفاقمة، قالت �صحيفة  �ل�صورية 
�مل�������ص���وؤول���ني  �إن  ت���امي���ز  ����ص���ن���د�ي 
�الأم�����ريك�����ي�����ني و�ل���ربي���ط���ان���ي���ني 
حملة  �أج���ل  م��ن  خططا  ير�صمون 
تعود  منتقاة  �أه����د�ف  ���ص��د  ج��وي��ة 

لنظام �الأ�صد يف �صوريا.

املر�صح ملن�صب مر�صد الأخوان خمتبئًا يف لندن 

•• لندن-باري�س-وكاالت:

فر�ن�صو�  �لفرن�صي  �لرئي�س  �أعلن 
�أن جمموعة  هوالند �م�س �الأحد، 
�ل���ن���ظ���ام  ����ص���ن  �إىل  ت�������ص���ري  �أدل���������ة 
�ل�����ص��وري ه��ج��وم��اً ك��ي��م��ي��ائ��ي��اً على 
م��ن��ط��ق��ة �ل���غ���وط���ة ب���ري���ف دم�����ص��ق 
�الأرب����ع����اء ون���ق���ل ب���ي���ان ن�����ص��ر على 
م��وق��ع )�الإل���ي���زي���ه( ع���ن ه��والن��د، 
ق��ول��ه خ��الل حم��ادث��ات م��ع رئي�س 
�ل�����وزر�ء �الأ�����ص����رت�يل، ك��ي��ف��ن رود، 
�إىل  ت�صري  �أدل���ة  جمموعة  ثمة  �أن 
 21 يف  وق����ع  �ل�����ذي  �ل���ه���ج���وم  �أن 
�آب-�أغ�����ص��ط�����س �جل���اري ذو طبيعة 
ي��دع��و  ���ص��يء  ك���ل  و�أن  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 
�ل�صوري  �لنظام  ب��اأن  �العتقاد  �إىل 

م�صوؤول عن هذ� �لهجوم .
�الأمم  ملفت�صي  ب��ال�����ص��م��اح  وط��ال��ب 
�مل��ت��ح��دة ب��ال��و���ص��ول ب����دون �إب��ط��اء 
بهذ�  �ملعنية  �مل��و�ق��ع  �إىل  قيود  وال 

�لهجوم.
�ل�صوء  �لفرن�صي  �لرئي�س  و�صّلط 
�أ�صرت�ليا  مع  �لتعاون  نوعية  على 
�ل���ت���ي ���ص��ت��ت��وىل م��ن�����ص��ب رئ��ا���ص��ة 
�أيلول- �ل��دويل يف  �الأم��ن  جمل�س 

�صبتمرب �ملقبل ، موؤكد�ً عزم فرن�صا 
ب��دون  ت��رك ه��ذ� �لفعل  على ع��دم 

عقاب .
ت��ن��اول��ت معظم  يف غ�����ص��ون ذل����ك، 
�ل�����ص��ح��ف �ل���ربي���ط���ان���ي���ة ب��ال��ن��ق��د 
و�ل���ت���ح���ل���ي���ل �الأزم�����������ة �ل�������ص���وري���ة 
�أع���ق���اب  �مل���ت���ف���اق���م���ة، وخ���ا����ص���ة يف 
�لكيمياوية  باالأ�صلحة  �لهجمات 
�ل��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا ق����و�ت �الأ����ص���د على 

مدن غوطة دم�صق وريفها، وقالت 
حتركا  ه��ن��اك  �إن  �ل�صحف  بع�س 
ع�صكريا دوليا يلوح يف �الأفق الإنقاذ 

�ل�صعب �ل�صوري.
فقد ذكرت �صحيفة ذي �إندبندنت 
�إغ��اث��ة  جمموعة  �أن  ���ص��ن��د�ي  �أون 
ت����ق����ول �إن����ه����ا ع����اجل����ت �أك�������رث م��ن 
�ل��ه��ج��م��ات  ���ص��ح��اي��ا  م���ن   3600
و�ل��غ��از�ت  �لكيمياوية  ب��االأ���ص��ل��ح��ة 
�ل�صامة �لتي نفذتها قو�ت �لرئي�س 
�الأ�صد �صد مدن يف  ب�صار  �ل�صوري 

ريف دم�صق.
منظمة  �أن  �ل�صحيفة  و�أو���ص��ح��ت 
ب��ال ح��دود �لتي تتخذ من  �أط��ب��اء 

ع�����ص��ك��ري��ا  ت���دخ���ال  �إن  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة 
دول��ي��ا �صد ن��ظ��ام �الأ���ص��د ب���د�أ يلوح 
يف �الأفق، وذلك يف ظل �لتحذير�ت 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�أخ���رى  غ��رب��ي��ة  وب��ري��ط��ان��ي��ا ودول 

لنظام �الأ�صد.
وقالت �إن �لرئي�س �الأمريكي بار�ك 
�أوباما ورئي�س �لوزر�ء �لربيطاين 
دي����ف����د ك�����ام�����ريون ت���ب���اح���ث���ا ع��ل��ى 
يف  �لبارحة  دقيقة  �أربعني  �لهاتف 
من  �ملروعة  �الأطفال  �صور  �أعقاب 
�صحايا �لهجمات �لكيمياوية، �لتي 
تبعث على �الأ�صى و�لروعة و�الأمل، 
�ل��ع�����ص��ك��ري  �خل���ي���ار  �أن  م�����ص��ي��ف��ة 

ه��ذه  ��صتقبلت  ل��ه��ا  م��ق��ر�  ب��اري�����س 
�مل�����ص��اب��ني  �ل�����ص��ح��اي��ا  م���ن  �الآالف 
ب��غ��از�ت  �حل���اد  �لت�صمم  ب��اأع��ر����س 
ع��اجل��ت معظمهم،  و�أن���ه���ا  ���ص��ام��ة، 
ولكن �ملئات ق�صو� نحبهم متاأثرين 

بالغاز�ت �ل�صامة.
�ملعلومات  �أن  �ل�صحيفة  و�أ�صافت 
بال  �أط��ب��اء  منظمة  تقدمها  �ل��ت��ي 
ح�����دود ت��ع��ت��رب �أدل������ة د�م���غ���ة على 
لالأ�صلحة  �الأ���ص��د  ق��و�ت  ��صتخد�م 
�ل���ك���ي���م���ي���اوي���ة ����ص���د �مل����دن����ي����ني يف 
�لغوطة ومدن ريف دم�صق �الأخرى 

يف �صوريا.
ق���ال���ت  م���ن���ف�������ص���ل،  ت����ق����ري����ر  ويف 

�لدويل �صار على �لطاولة. 
و��صنطن  �أن  �ل�صحيفة  و�أو�صحت 
�أر�صلت �صفينة حربية ر�بعة مزودة 
ب�صو�ريخ كروز �إىل منطقة �لبحر 
�لعملية  و�أن  �مل��ت��و���ص��ط،  �الأب��ي�����س 
ع��ازل��ة  منطقة  �إق���ام���ة  ت�صمل  ق��د 
و�صن  �ل�صوريني،  �ملدنيني  حلماية 

حملة جوية على قو�ت �الأ�صد.
مقال  يف  �ل�صحيفة  ت�صاءلت  كما 
ل���ل���ك���ات���ب �ل����ربي����ط����اين ب���ات���ري���ك 
ك�����وك�����ب�����رين ب�����������ص�����اأن �ل���ه���ج���م���ات 
�ل����ك����ي����م����ي����اوي����ة ع����ل����ى �مل����دن����ي����ني 
�ل�صوريني، وقالت �إن من �صاأن هذه 
�ل��ه��ج��م��ات ق��ي��ام �مل��ج��ت��م��ع �ل���دويل 
�ل�صعب  الإن���ق���اذ  ع�����ص��ك��ري  ب��ت��دخ��ل 

�ل�صوري.
�أوباما  �أن  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ���ص��ارت 
�ج���ت���م���ع يف �ل���ب���ي���ت �الأب���ي�������س م��ع 
م�������ص���ت�������ص���اري���ه ل�����الأم�����ن �ل���ق���وم���ي 
�الأمريكي، وذلك لبحث �خليار�ت 
م�صيفة  �الأ�صد،  على  للرد  �ملتاحة 
�أن وزير �خلارجية �الأمريكي جون 
ك���ريي ووزي�����ر �ل���دف���اع �الأم���ريك���ي 
�آ�صيا  يف  �مل��وج��ودي��ن  هيغل  ت�����ص��اك 
����ص���ارك���ا يف �الج���ت���م���اع م���ن خ��الل 

د�ئرة �ت�صال مغلقة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ���ص��ح��ي��ف��ة ذي 
خيار  �إن  �فتتاحيتها  يف  �أب��زي��رف��ر 
�ل���ت���دخ���ل �ل��ع�����ص��ك��ري �ل�������دويل يف 
�صوريا �صار و�جبا من �أجل حماية 
��صتمر�ر  وذل���ك يف ظ��ل  �مل��دن��ي��ني، 
ح��م��ام �ل����دم �أك����رث م���ن ع��ام��ني يف 
����ص��ت��خ��د�م  �أع����ق����اب  �ل����ب����الد، ويف 
�الأ�����ص����د ل��الأ���ص��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��ي��اوي��ة 

هولند يوؤكد وجود اأدلة على الكيماوي يف الغوطة

تدخل ع�صكري دويل حمتمل لإنقاذ ال�صعب ال�صوري 

•• لندن-يو بي اأي:

ك�صفت �صحيفة �صندي تليغر�ف �م�س �أن جمعة �أمني، 
ع�صو مكتب �الإر�صاد جلماعة �الأخو�ن �مل�صلمني يف م�صر 
و�ملر�صح ملن�صب �ملر�صد �لعام للجماعة، يعي�س خمتبئاً يف 
�لعا�صمة �لربيطانية لندن وقالت �ل�صحيفة، �إن �أمني 
�لبالغ من �لعمر 79 عاماً، جاء �إىل لندن قبل �صهرين 
لتلقي �لعالج �لطبي، وجتنب بالتايل �الإعتقاالت �لتي 
ط��ال��ت ق���ي���ادة ج��م��اع��ة �الأخ������و�ن �مل��ج��رم��ني ح���ني ع��زل 

�جلي�س �لرئي�س مر�صي �ل�صهر �ملا�صي.
و��صافت �أن �أمني، يقيم �الآن يف مكان جمهول يف لندن 

حيث يحاول تن�صيق رد جماعة �الأخو�ن �ملجرمني على 
�الإ�صتيالء على �ل�صلطة ، مما �صي�صكل �صد�عاً حمتماًل 
بتوفري  ُيلزمها  قد  وج��وده  الأن  �لربيطانية  لل�صلطات 

�حلماية له لكونه ُيعد �صخ�صية بارزة مثرية للجدل.
و��صارت �ل�صحيفة �إىل �أن جماعة �الأخو�ن �ملجرمني يف 
م�صر كّلفت، من خالل جناحها �ل�صيا�صي حزب �حلرية 
و�لعد�لة، حمامني يف لندن للنظر يف �مكانية حتريك 
�أول  �لفريق  �مل�صري  �لدفاع  وزير  �صد  ق�صائية  دعوى 
عبد �لفتاح �ل�صي�صي، �لذي عزل �لرئي�س �ل�صابق حممد 
�صد  م�صر  يف  ع��ارم��ة  �صعبية  ل��ث��ورة  ��صتجابة  مر�صي 

مر�صي ونظام حكم �الإخو�ن �ملجرمني.

البابا يدعو اإىل اإ�صكات 
�صوت ال�صالح يف �صوريا

•• الفاتيكان-يو بي اأي:

�إ�صكات  دعا �لبابا فرن�صي�س �م�س �إىل 
����ص���وت �ل�������ص���الح يف �����ص����وري����ا، وح����ّث 
�ل��ق��ي��ام مب��ا يف  �ل���دويل على  �ملجتمع 
على  �لعثور  يف  �صوريا  مل�صاعدة  و�صعه 
حل للنز�ع �لد�ئر فيها. ونقلت )�إذ�عة 
�أد�ء  بعد  قوله  �لبابا،  عن  �لفاتيكان( 
�أتاب������ع  �مل��الئ��ك��ي  �لتب�ص���ري  ���ص��الة 
بعذ�ب وقلق �لو�صع يف �صوريا و�أ�صاف 
�أن ت�صاعد �أعمال �لعنف يف حرب بني 
�الأخوة، مع �نت�صار �ملذ�بح و�لفظاعات 
الأدع��و  �أرف���ع �صوتي جم���دد�ً  جتعلني 
�صوريا،  يف  �ل�صالح  �صوت  �إ�صكات  �إىل 
�لتي  هي  لي�صت  �ملو�جهة  �أن  معترب�ً 
تعطي �الأمل حلل �مل�صاكل، بل �لقدرة 

على �للقاء و�حلو�ر .

النظام ي�صرب ريف دم�صق ب�صواريخ اأر�س-اأر�س
•• بريوت-ا ف ب:

�طلقت �لقو�ت �لنظامية �ل�صورية �م�س �صو�ريخ �ر�س-�ر�س على �لغوطة �ل�صرقية يف ريف دم�صق �لتي تعر�صت قبل �يام 
لهجوم با�صلحة كيميائية، بح�صب ما ذكر �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الن�صان وقال �ملر�صد يف بريد �لكرتوين ق�صفت �لقو�ت 
.  و��صار �ىل �ن �طر�ف مدينة دوما �صرق دم�صق تعر�صت  �لنظامية ب�صو�ريخ �ر�س �ر�س مناطق يف �لغوطة �ل�صرقية 
�لطري�ن  �ن  �ل�صورية  للثورة  �لعامة  �لهيئة  وذك��رت  بلدة م�صر�با.  �ي�صا مناطق يف  لق�صف من طائر�ت حربية ق�صفت 
�حلربي ق�صف مدينة يربود يف �لقلمون يف ريف دم�صق )�صمال(. وكان ثالثة مو�طنني قتلو� يف وقت �صابق �صباحا نتيجة 
وتعر�صت مناطق يف  �ملر�صد.  بح�صب  �لعا�صمة،  �ل�صام جنوب غرب  �لنظامية على مدينة مع�صمية  �لقو�ت  ق�صف من 
�لغوطة و�ملع�صمية �الربعاء لهجوم باال�صلحة �لكيميائية ت�صبب بح�صب �ملعار�صة �ل�صورية مبقتل 1300 �صخ�س، بينما 
�ح�صى �ملر�صد �ل�صوري 322 قتيال مت توثيق ��صمائهم. وقالت منظمة �طباء بال حدود �ل�صبت وفاة 355 �صخ�صا من 
��صل 3600 نقلو� �ىل م�صت�صفيات يف ريف دم�صق �الربعاء بعدما ظهرت عليهم عو�ر�س �صمية ت�صرب �جلهاز �لع�صبي ، 

يف �أول تاأكيد من م�صدر م�صتقل ال�صتخد�م �ل�صالح �لكيميائي يف �لغوطة.

دم�صق: �صنوؤّمن زيارة املفت�صني للغوطة 
�التهامات  هذه  وو�صف  �مل�صلحة،  �جلماعات  �صد  �لكيميائية  لالأ�صلحة 
مبوؤ�مرة جديدة يخطط لها �أعد�ء �صوريا، متهماً �جلماعات �لتكفريية 
و �الإرهابية بالوقوف ور�ء هذ� �لهجوم. ومن جهته، �تهم ظريف خالل 
�ال�صلحة  باإ�صتخد�م  �الرهابية  �مل�صلحة  باجلماعات  و�صفها  ما  �الت�صال 
مع  يتعار�س  �الأ�صلحة  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ��صتخد�م  �إن  وق��ال  �لكيميائية، 
كافة �لقيم �الإن�صانية و�لقو�نني �لدولية، موؤكد�ً يف �لوقت عينه �صرورة 
توجهات  �أي  �أن  ظريف  و�أك��د  �الإن�صانية.  غري  �ملمار�صات  ه��ذه  مكافحة 
�ل�صورية  لالزمة  �صلمية  حلول  اليجاد  �لر�مية  �مل�صاعي  مع  تتعار�س 
�صتوؤول، من دون �أدنى �صك، �ىل �لف�صل، و�صتعود بنتائج �صيئة، و�صدد على 
�صرورة دعم كافة �جلهود �لر�مية �إىل �لدخول يف م�صعى �صيا�صي، معترب�ً 

�ن ذلك ي�صكل خيار�ً مطلوباً حلل �الأزمة �ل�صورية. 

•• طهران-يو بي اأي:

ل��زي��ارة  �أن دم�صق �صتمهد  �مل��ع��ل��م،  �ل�����ص��وري ول��ي��د  �أّك���د وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
مفت�صي �الأمم �ملتحدة �إىل موقع �لهجوم �لكيميائي �ملزعوم، و��صفاً �تهام 
�لنظام �ل�صوري با�صتخد�م �ل�صالح �لكيميائي مبوؤ�مرة جديدة يخطط 
�أّك��د، يف  �أن �ملعلم  �إير�نية، �م�س  �أع��د�ء �لبالد. وذكرت و�صائل �إعالم  لها 
�ت�صال هاتفي مع نظريه �الإير�ين، حممد جو�د ظريف �ل�صبت، �أن بالده 
�أبدت تعاونا مع جلنة �لتحقيق �لتابعة لالأمم �ملتحدة حول هذ� �ملو�صوع، 
وقال �إنها �صتمهد لزيارة �أع�صاء �للجنة للمناطق �لتي ��صتخدمت فيها 
�الأ�صلحة �لكيميائية، م�صري�ً �إىل �أن �ملحادثات ال تز�ل جارية مع �أع�صاء 
�للجنة �ملذكورة. ونفى �ملعلم ب�صدة ما تردد موؤخر�ً حول ��صتخد�م دم�صق 
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على  دم�صق  غوطة  يف  �لكيمياوي  �لهجوم  �أ���ص��ر�ر  تقت�صر  ال  رمب��ا 
�إىل  �أي�����ص��ا  متتد  ق��د  �إذ  بحياتهم،  �أودى  �ل��ذي��ن  �الأ���ص��خ��ا���س  م��ئ��ات 
م�صكالت  م��ن  يعانون  �أو  معاقني  حياتهم  بقية  ليق�صو�  �لناجني 
�لهجوم  قتلى  ح�صيلة  ترتفع  وق��د  ف��ع��ال.  ع��الج  لها  لي�س  �صحية 
�لذي ��صتهدف مناطق �ملعار�صة �ل�صورية يف �الأيام �ملقبلة، نظر� الأن 
�الأطباء وغريهم من �لعاملني يف قطاع �ل�صحة ممن تعر�صو� ب�صكل 
غري مبا�صر الآثار هذ� �لهجوم عن طريق تعاملهم مع �صحاياه قد 
�لكثري  ويخ�صى  �ل�صامة.  باملادة  متاأثرين  �أرو�ح��ه��م  يفقدون  ب��دوؤو� 
من �خلرب�ء �أن يكون �الآالف قد تعر�صو� للمو�د �ل�صامة �لتي يعتقد 
�لتعامل معها عالجا فوريا. لكن  �الأع�صاب، ويتطلب  توؤثر يف  �أنها 
�إذ� مل يتلق �مل�صاب �مل�صاعدة يف �ل�صاعة �الأوىل �أو ما يقرب من ذلك 
ف�صتقل كثري� فر�س �لعالج �لفعال با�صتخد�م �لعقاقري �لطبية مثل 
�الأتروبني �أو �الأوك�صيم �أو �لديازيبام �ملهدئ. وقال ر�ي زيلين�صكا�س 
مونتريي  مبعهد  و�لبيولوجية  �لكيمياوية  �الأ���ص��ل��ح��ة  يف  �خل��ب��ري 
يكون  �أن  يجب  �لعالج  �إن  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �لدولية  للدر��صات 
�أ�صتاذ  هاي  �ألي�صتري  وي�صري  �صريعا جد�.  �ل�صرر  �صيقع  و�إال  فوريا، 
ليدز  جامعة  يف  �لكيمياوية  �الأ�صلحة  وخبري  �لبيئية  �ل�صموم  علم 
�لرئي�صي  �خل��ط��ر  ي��ك��ون  �الأط����ول  �مل���دى  على  �أن���ه  �إىل  �لربيطانية 
�إىل  �أي�صا  ي���وؤدي  �أن  ميكن  �ل��ذي  �لتنف�س،  يف  �ل�صديد  �ل�صيق  ه��و 
�ملعروفة  �لكيمياوية  �ملو�د  �أقوى  �الأع�صاب هي  �لدماغ وغاز�ت  تلف 
�لكيمياوي  �أيدجوود  مركز  من  روت��ر  �صارون  ويقول  فتكا.  و�أ�صدها 
�إنها تقتل  �الأمريكي يف والية ماريالند  �لتابع للجي�س  �لبيولوجي 

�صريعا وت�صكل خطر� عند �لتعر�س لها باأية طريقة.
 

�علنت �جهزة �النقاذ �ن �كرث من 120 مهاجر� �صريا من �فريقيا 
جنوب �ل�صحر�ء مت �نقاذهم بالقرب من �ل�صو�حل �ال�صبانية بينهم 
�لكناري يف  26 كانو� يف مركب قبالة �صو�حل تينرييف يف �رخبيل 
�ن هناك  �ل�صليب �الحمر  وق��ال  �الخ���رية.  �ل�صنو�ت  ن��ادر يف  ح��دث 
قا�صرين �ثنني بني 26 رجال مت �نقاذهم يف تينرييف وقال بع�صهم 
�ب��ي�����س م�صنوع من  �ل��ب��ح��ر يف م��رك��ب  ي��وم��ا يف   14 �ن��ه��م �م�����ص��و� 
�اللياف و�خل�صب، قبل �ن ير�صدهم خفر �ل�صو�حل �ال�صباين �ل�صبت 
وكانت جزر �لكناري �لتي ت�صكل بو�بة للقارة و�الوروبية وتقع غرب 
�ملغرب، بو�بة للمهاجرين �ل�صريني. وقد و�صل �ليها عدد قيا�صي من 
�ن يرت�جع  1996 قبل  �لفا و678 يف   31 بلغ  �ملهاجرين  ه��وؤالء 
�لعدد تدريجيا بف�صل �صيا�صات مكافحة �لهجرة �ل�صرية. وال يبعد 
�الرخبيل �لو�قع يف �ملحيط �الطل�صي �صوى ع�صر�ت �لكيلومرت�ت عن 
�لبحر  ي�صلون عرب  باتو�  �ملهاجرين  لكن معظم  �الفريقية.  �لقارة 
�ملتو�صط �نطالقا من �صو�حل �ملغرب كما جتري حماوالت �خرى عن 

طريق �لرب عرب �لت�صلل �ىل جيبي �صبتة ومليلية.
�ل�صبت ونقلو� �ىل  47 مهاجر� على من ثالثة مر�كب  �نقاذ  ومت 
�ملرية جنوب �لبالد كما نقل 39 �آخ��رون �ىل جيب �صبتة �ال�صباين 

يف �ملغرب.
 

�تهمت باك�صتان �م�س �الأحد، �جلي�س �لهندي، بفتح �لنار على خط 
�أ�صفر عن مقتل �صخ�صني ونقلت قناة  �إقليم ك�صمري، ما  �ملر�قبة يف 
نار  �إط��الق  �إىل  جلاأ  �لهند  �أن  �أمني،  م�صوؤول  عن  �لباك�صتانية  جيو 

غري مرّبر وق�صف بقذ�ئف �لهاون على قطاع ناكيال .
�إم��ر�أة قتلت وجرحت فتاة، ب�صقوط قذ�ئف على منزلهما  �أن  وذك��ر 
يف منطقة د�توت، فيما ق�صى مدين �آخر باإطالق �لنار على منطقة 

بري كاالجنار.
وكانت �لهند �تهمت �الأربعاء �لفائت، �لقو�ت �لباك�صتانية با�صتهد�ف 
يف  �ملر�قبة  خط  طول  على  مدنية  ومنطقة  ع�صكرياً  موقعاً   16
با�صتمر�ر  �لهندية  �لقو�ت  باك�صتان،  �تهمت  �أن  بعد  ك�صمري،  �إقليم 
�نتهاك خط �ملر�قبة وال تز�ل ق�صية ك�صمري ت�صكل نقطة خالف بني 
�لهند وباك�صتان منذ نحو 60 عاماً، حيث خا�س �لبلد�ن 3 حروب 

ب�صببها.

عوا�شم

بريوت

ا�صالم اباد

مدريد

اتهام الأوروغواي بقتل 
متظاهرين يف الكونغو

•• غوما-ا ف ب:

حتقيقا  �لدميوقر�طية  �لكونغو  جمهورية  يف  �ملتحدة  �المم  بعثة  طلبت 
يف مقتل متظاهرين �ثنني يف مدينة غوما )�صرق( حيث �تهم �صكان �م�س 

جنود كتيبة �الوروغو�ي باطالق �لنار على �ملتظاهرين.
و��صف مارتن كوبلر �مل�صوؤول عن بعثة �المم �ملتحدة لال�صتقر�ر يف جمهورية 
�لكونغو �لدميوقر�طية ملقتل �ملتظاهرين خالل �حد�ث يوم �ل�صبت )24 
�ب-�غ�صط�س( يف غوما من دون حتديد ظروفها ويف بيان موؤرخ يوم �ل�صبت 
ن�صر على موقع �لبعثة طلب كوبلر فتح حتقيق م�صرتك ل�صرطة جمهورية 
�جلنود  �الح���د  �صهود  �ت��ه��م  �الر����س  وع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة  �المم  وبعثة  �لكونغو 

�الوروغويني بقتل �ملتظاهرين.
و����ص���رح �ح����د �ل�����ص��ه��ود �وغ��و���ص��ت��ان م��ات��ن��دو ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن �جل��ن��ود 
�الوروغويني فتحو� �لنار على جمموعتنا فقتل �صخ�صان على �لفور ونقل 

�ربعة �ىل �مل�صت�صفى .
�ملتظاهرين كانو� يحاولون دخول مع�صكر يقع عند حدود �ملطار  و�كد �ن 
تنت�صر فيه �لكتيبة �الوروغوية و�فاد م�صدر ع�صكري غربي يف �ت�صال هاتفي 
�جرته معه فر�ن�س بر�س طالبا عدم ك�صف ��صمه �ن كتيبة �الوروغو�ي مل 
تتمكن من �حتو�ء �حل�صود �لتي كانت حتاول دخول �ملع�صكر و�طلق جنودها 

�لنار لتفريقهم .
بعد  غوما  �صو�حي  على  �ل�صبت  قذيفة  �صقوط  يف  ��صخا�س  ثالثة  وقتل 
�لكونغوليني يف حركة  �ملتمردين  �ملو�جهات بني  ��صتئناف  �يام على  ثالثة 
�م23- و�لقو�ت �حلكومية بح�صب �ل�صكان ويف لندن، �علنت وز�رة �خلارجية 

�لربيطانية �الحد �نها �صحبت موظفيها من مدينة غوما.
و�صرح متحدث با�صم �خلارجية لفر�ن�س بر�س �ن موظفينا تلقو� تعليمات 

مبغادرة �ملنطقة �لليلة �ملا�صية كاإجر�ء �حرت�زي .

هيومان ووت�س: 
ترحيل الفل�صطينيني جرمية حرب 

••القد�س املحتلة-يو بي اأي:

قال �لرئي�س �لفل�صطيني حممود 
�ل�صحافة  �إن حرية  �م�س  عبا�س، 
حق  �لفل�صطينيني  و�ل�صحفيني 
مقد�س ال ميكن �لقبول بامل�صا�س 
�أو �العتد�ء على �ل�صحفيني،  به، 
وذل�����ك ب��ع��د ق��ل��ي��ل م���ن ت��ظ��اه��رة 
ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ني �ح����ت����ج����اج����اً ع��ل��ى 
ل��الع��ت��د�ء يف  ع��دد منهم  تعر�س 

ر�م �هلل �جلمعة �ملا�صية.
مبقر  لقائه  خ��الل  عبا�س  و�صدد 
�هلل،  ر�م  م���دي���ن���ة  يف  �ل���رئ���ا����ص���ة 
وف�����د �الأم�����ان�����ة �ل���ع���ام���ة ل��ن��ق��اب��ة 
�ل�صحافيني برئا�صة �لنقيب عبد 
�لنا�صر �لنجار، بح�صور عدد من 

�ل��ر�أي  حرية  �أن  على  �مل�صوؤولني، 
و�ل���ت���ع���ب���ري ه����ي ح���ري���ة م��ط��ل��ق��ة، 
على  �عتد�ء  �أي  حما�صبة  و�صيتم 
�ل�صحفي �لفل�صطيني �أثناء تاأدية 

عمله .
�ل�صلطة  ه��ي  �ل�صحافة  �إن  وق��ال 
�ل��ر�ب��ع��ة �ل��ت��ي ت��د�ف��ع ع��ن حرية 
يكفلها  �ل���ت���ي  و�ل��ت��ع��ب��ري  �ل�������ر�أي 
�لفل�صطيني  و�ل�صحفي  �لقانون، 
لنيل  �صعبنا  ه��ام من ن�صال  ج��زء 
دولته  و�إقامة  و��صتقالله  حريته 

�مل�صتقلة .
وتظاهر يف وقت �صابق �صحافيون 
�هلل  ر�م  م��دي��ن��ة  يف  فل�صطينيون 
�ح��ت��ج��اج��اً على �ع��ت��د�ء �الأج��ه��زة 
عدد  على  �لفل�صطينية  �الأم��ن��ي��ة 

م����ن �ل�����ص��ح��ف��ي��ني و�ح���ت���ج���ازه���م 
ومنع �آخرين من تغطية تظاهرة 
حل��رك��ة ح��م��ا���س م��وؤي��دة جلماعة 
�الإخو�ن �مل�صلمني يف م�صر يف ر�م 

�هلل �جلمعة �ملا�صية.
ورف���������ع �ل�������ص���ح���ف���ي���ون الف����ت����ات 
�صد  �النتهاك����ات  بوقف  تطالب 
مالحقتهم  ووق����ف  �ل�صحفيني 
و������ص����ت����دع����ائ����ه����م وق���������ال ن��ق��ي��ب 
�لنجار  �لنا�صر  عبد  �ل�صحفيني 
�مل�صتوى  على  �حل��ري��ات  قمع  �إن 
ر�صالة  ويهدد  خطري  �مر  �ملحلي 
�لق�صية  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �ل�����ص��ح��ف��ي 
مقاطعتها  و�علنت  �لفل�صطينية، 
الخ���ب���ار �الج����ه����زة �الم���ن���ي���ة مل��دة 

��صبوع .

�صحفيون يتظاهرون يف رام اهلل احتجاجًا على العتداء عليهم

�ل�صرقية  �لقد�س  يف  �إ�صافية  هدم 
و�ل�صفة �لغربية يف �ل�20 و�ل�21 
�ل�صهر �جل���اري دم��رت منازل  م��ن 
�أربعني �صخ�صا، بينهم 20 طفال.

وق�����ال ج���و ����ص���ت���ورك ن���ائ���ب م��دي��ر 
�ل�صرق �الأو�صط يف �ملنظمة عندما 
ب�صكل  �الإ�صر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  تهدم 
�أر�����س  يف  م��ن��ازل  ومتكرر  روتيني 
ذل��ك  �أن  ت��ظ��ه��ر  �أن  دون  حم��ت��ل��ة 
�ل��ع�����ص��ك��ري��ة،  لعملياتها  ����ص���روري 
طرد  ه��و  �لوحيد  �لغر�س  فيبدو 
�الأ����ص���ر م��ن �أر����ص��ي��ه��م، �ل����ذي هو 

جرمية حرب .

••نيويورك-وكاالت:

دع������ت ه���ي���وم���ن ر�ي����ت���������س ووت�������س 
�ل��ت��وق��ف ف����ور� عن  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل �إىل 
ع��م��ل��ي��ات �ل����ه����دم غ����ري �ل���ق���ان���وين 
�الأر����ص��ي  يف  �لفل�صطينيني  ملنازل 
ميكن  عمليات  وهي  �لفل�صطينية، 

�أن ت�صل جلرمية حرب . 
�حلقوقية  للمنظمة  تقرير  ووف��ق 
تلك  �ل��ه��دم  ف���اإن عمليات  �ل��ب��ارزة 
�الأقل  على  فل�صطينيا   79 �صردت 
م��ن��ذ 19 �أغ�����ص��ط�����س-�آب �جل���اري 
وذك�����رت �مل��ن��ظ��م��ة �أن ه���دم �مل��ن��ازل 

كبيوت  �الأخ���رى  �ملدنية  و�ملن�صاآت 
جترب  �ل��ت��ي  و�حل��ظ��ائ��ر،  �ل�صفيح 
�ل���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ني ع����ل����ى م����غ����ادرة 
جمتمعاتهم قد ت�صل �إىل �لرتحيل 
�لق�صري ل�صكان �الأر��صي �ملحتلة، و 
هو جرمية حرب . ووثقت ر�يت�س 
ووت�����س ع��م��ل��ي��ات ه���دم يف 19 من 
�ل�صهر �جلاري يف �لقد�س �ل�صرقية 
�أجربت 39 فل�صطينيا بينهم 18 

طفال على �لنزوح من ديارهم.
كما وثقت جماعات حقوق �الإن�صان 
�الإ�صر�ئيلية ومكتب �الأمم �ملتحدة 
لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية عمليات 

حماكمة 4 متهمني مبحاولة اغتيال الرئي�ض اليمني

اإحباط تفجري معهد لل�صفارة الأمريكية يف �صنعاء 

جنوب �صرق �ليمن �أدت �ىل مقتل 
جنديني وي�صهد �ليمن �عمال عنف 
تعر�س  �ع���و�م   3 منذ  متو��صلة 
خ���الل���ه���ا ع������دد� م����ن �مل�������ص���وؤول���ني 
�حلكوميني و�لع�صكريني لعمليات 
�غتيال قالت �ل�صلطات �الأمنية �ن 

من يقوم بها عنا�صر �لقاعدة .
م������ن ج����ه����ة �أخ������������رى، ق����ت����ل 10 
 26 و����ص��ي��ب  مينيني  ع�صكريني 

و�ل��ث��اين  �الأول  ق��ي��ام  �ىل  �ل���ق���ر�ر 
و�لتخطيط  و�الإع������د�د  ب��ال��ر���ص��د 
�غتيال  ت�صتهدف  بعملية  للقيام 
دخوله  �أث��ن��اء  �جلمهورية،  رئي�س 
بو��صطة  م��ن��زل��ه  م��ن  خ��روج��ه  �أو 

�صيارتني مفخختني .
و��صار بيان �التهام �ىل قيام �ملتهم 
بالر�صد  و�ل��ر�ب��ع  و�لثالث  �الأول 
ال�صتهد�ف  و�لتخطيط  و�الإع��د�د 
�أف���������ر�د و����ص���ب���اط �أم�������ن وب��ع�����س 
�الأمريكي  و�ل�صفري  �ل�صخ�صيات 
�صتاين.  ف��اي��ر  ج��ري�ل��د  ب�����ص��ن��ع��اء 
و�ل��ت��خ��ط��ي��ط الخ��ت��ط��اف �أج��ان��ب 
ب��االإ���ص��اف��ة  ف��دي��ة  ع��ل��ى  للح�صول 
�الإعالمي  �جلانب  يف  �لعمل  �إىل 

لتنظيم �لقاعدة .
وع�����ق�����ب ت���������الوة ق���������ر�ر �الت�����ه�����ام 
�أقرت  باالأدلة،  �ملتهمني  ومو�جهة 
�ملتهمني  حمامي  متكني  �ملحكمة 
م��ن ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ه��م م��ن دف��وع 
وط���ل���ب���ات يف �جل��ل�����ص��ة �ل���ق���ادم���ة 

�ملقررة يف 8 �صبتمرب �لقادم.

�صنعاء.
وكانت و�صائل �إعالم مينية ذكرت 
��صتهدف حافلة ركاب  �ن �نفجار�ً 
تابعة للقو�ت �جلوية �ليمنية مع 
�إىل  �أدى  �لر�صمي، ما  �ل��دو�م  بدء 
 20 و�إ���ص��اب��ة  �أ�صخا�س،   5 مقتل 

�آخرين.
�أن  مطلعة  مينية  م�صادر  وقالت 
نا�صفة  ع��ب��وة  ع��ن  ن���اجت  �لتفجري 
�حلافلة  مقدمة  بتدمري  ت�صببت 
ب�صكل كامل وهرعت قو�ت �الأمن 
الن���ت�������ص���ال �ل�������ص���ح���اي���ا و�إ����ص���ع���اف 
�جلرحى ويذكر �أنه �صبق لتنظيم 
��صتهدف  �ن  �ل��ي��م��ن،  يف  �ل��ق��اع��دة 
ح���اف���ل���ة ل����ل����ق����و�ت �جل����وي����ة ق��ب��ل 
عامني ��صفر عن عدد من �لقتلى 
و�جلرحى. �ىل ذلك، بد�أت حمكمة 
مي��ن��ي��ة م��ع��ن��ي��ة ب�����ص��وؤون �الره����اب 
�م�����س مب��ح��اك��م��ة 4 ع��ن��ا���ص��ر من 
لعملية  خططو�  �لقاعدة  تنظيم 
ربه  عبد  �ليمني  �لرئي�س  �غتيال 
من�صور هادي و��صتهد�ف �ل�صفري 

�المريكي ب�صنعاء .
ون�����س �ت��ه��ام �مل��دع��ي �ل��ع��ام خالل 
�لقا�صي  ت��ر�أ���ص��ه��ا  �ل��ت��ي  �ملحاكمة 
قامو�  �ملتهمني  ب��اأن  حامد  ه��الل 
م�صلحة  ع�����ص��اب��ة  يف  ب��اال���ص��رت�ك 
لتنظيم �لقاعدة �الإرهابي ، م�صري 

نا�صفة  ع��ب��وة  �ن��ف��ج��ار  �آخ�����رون يف 
م�����زروع�����ة د�خ�������ل ح���اف���ل���ة ت��اب��ع��ة 
للقو�ت �جلوية �م�س، بجو�ر مطار 
�صنعاء �لدويل وقال م�صدر �أمني 
مي��ن��ي م�������ص���وؤول ل��ي��ون��اي��ت��د ب��ر���س 
ع�صكريني   10 �إن  �نرتنا�صونال، 
ق��ت��ل��و� و�أ���ص��ي��ب 26 �خ����رون �ث��ر 
�ن��ف��ج��ار ع���ب���وة ن��ا���ص��ف��ة زرع�����ت يف 
�حلافلة �لتي تقلهم �ىل عملهم يف 

مقر �لقو�ت �جلوية .
و�أ�صار �ىل �ن �حلادثة وقعت بقرب 
تقاطع �صارع �ل�صتني مع �مل�صت�صفى 
�ل�����ص��ع��ودي-�الأمل��اين، و�أن��ه��ا حتمل 

ب�صمات تنظيم �لقاعدة .
ق��ت��ل 5 �أ���ص��خ��ا���س و�أ����ص���ي���ب 20 
�آخرون، يف تفجري ��صتهدف حافلة 
�ل��ق��و�ت �جلوية  م��ن  �أف�����ر�د�ً  تقل 
�ل��ي��م��ن��ي��ة، يف ����ص���م���ال �ل��ع��ا���ص��م��ة 

•• �شنعاء-يو بي اأي:

�م�س  �ليمنية،  �الأم��ن  �ألقت قو�ت 
على �صاب ع�صريني ي�صتبه بانتمائه 
تفجري  ح���اول  �ل��ق��اع��دة  لتنظيم 
�الإجنليزية  �للغة  لتعليم  معهد 
ب�صنعاء  �المريكية  لل�صفارة  تابع 

وبحوزته عدة قنابل.
وقال م�صدر �أمني ميني ليونايتد 
بر�س �نرتنا�صونال، �لقي �لقب�س 
ع��ل��ى ����ص���اب ي��ن��اه��ز �ل����� 20 ع��ام��ا 
معهد  حميط  على  ت���ردد  �ن  بعد 
)يايل( �لتابع لل�صفارة �الأمريكية 
ب���احل���ي �ل�����ص��ي��ا���ص��ي ج���ن���وب غ��رب 
�صنعاء، وقد �صبط وهو يحمل 4 
قنابل رو�صية �ل�صنع كان يريد �ن 

يهاجم بها �ملعهد .
ورجح �مل�صدر �ن يكون �ل�صاب �حد 
عنا�صر تنظيم �لقاعدة �لذي ظل 
يردد عند �لقاء �لقب�س عليه بان 
�لرئي�س �ليمني عبد ربه من�صور 
عمالء  �ليمنية  و�حلكومة  ه��ادي 

�مريكا.
ينفذها  �ل��ت��ي  �لعلميات  وت��ك��ررت 
ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة ����ص���د �أه������د�ف 
م��دن��ي��ة وع�����ص��ك��ري��ة، �أخ���ره���ا قيام 
م�����ص��ل��ح��ي��ه ب���ه���ج���وم ع���ل���ى ح��اج��ز 
ع�صكري مبدينة �صبام ح�صرموت 

�صحيفة: قائد اجلي�س ال�صوري احلر يزور لندن
•• لندن-يو بي اأي:

�أرك��ان  رئي�س  �أن  �الأح���د،  �م�س  �صندي  �أون  ميل  �صحيفة  �أف���ادت 
زي��ارة  �صيجري  �دري�����س،  �صليم  �ل��ل��و�ء   ، �ل�����ص��وري �حل��ر  �جلي�س 
مفاجئة �إىل لندن للطلب من وزير �خلارجية �لربيطاين، وليام 
هيغ، دعم عمل ع�صكري �صد نظام �لرئي�س ب�صار �الأ�صد. وقالت 
يف  لندن  �إىل  �صياأتي  عاماً(   55( �إدري�����س  �للو�ء  �إن  �ل�صحيفة، 
غ�صون �الأيام �لقليلة �ملقبلة و�صط تز�يد �ل�صغوط على �ملجتمع 
�لدويل لت�صليح �لثو�ر �ل�صوريني �أو �صن �صربات جوية �صد قو�ت 
نظام �الأ�صد، عقب �لهجوم �الأخري باالأ�صلحة �لكيميائية يف ريف 
�أطفال  بينهم  �الأ�صخا�س من  �أودى بحياة مئات  و�لذي  دم�صق، 
�أكدت  دبلوما�صية مطلعة  �أن م�صادر  و��صافت  �ملا�صي.  �الأ�صبوع 
باأن �للو�ء �إدري�س �صيطلب من وزير �خلارجية �لربيطاين هيغ 

�أن يحّول كلماته �إىل �أفعال ويزود �جلي�س �ل�صوري �حلر باالأ�صلحة 
و��صارت �ل�صحيفة �إىل �أن �لتدخل �لع�صكري �لدويل ��صبح �أكرث �حتمااًل منذ 

اأ�صرتاليا تطالب �صوريا 
بال�صماح بالتحقيق بالكيماوي

•• �شيدين-ا ف ب:

�صرح رئي�س �لوزر�ء �ال�صرت�يل كيفن ر�د �م�س �ن موؤ�صر�ت تدل بقوة على 
�نه جرى ��صتخد�م ��صلحة كيميائية يف �صوريا، مطالبا نظام �لرئي�س ب�صار 
�ال�صد بال�صماح ملفت�صي �المم �ملتحدة بالو�صول �ىل موقع �لهجوم �ملفرت�س 

يف ريف دم�صق للتحقق ميد�نيا مما ح�صل.
350 �صخ�صا يف  �ك��رث من  �ك��دت مقتل  �لتي  �لتقارير  بعد  �ن��ه  ر�د  وق��ال 
�لنظام  على  يتعني  �ل�صورية،  �لعا�صمة  ريف  يف  كيميائية  با�صلحة  هجوم 

�ل�صوري �ن يثبت �ن ال يد له فعال يف ما جرى.
وقال رئي�س �لوزر�ء �ال�صرت�يل خالل موؤمتر �صحايف يف كانبري� �ن حكومته 

ترى �ن موؤ�صر�ت تدل بقوة على ح�صول ��صتخد�م ال�صلحة كيميائية .
و��صاف �ن �الدلة ت�صري �ي�صا �ىل �لنظام �ل�صوري غري �ن ر�د �كد �نه على 
�لو�صول  تنتظر  �المر  �لنهائية يف هذ�  �ال�صتنتاجات  فان  �لرغم من هذ� 

�لتام و�لكامل ملفت�صي �ال�صلحة يف �المم �ملتحدة �ىل �ملوقع .

و�جرى  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  دم�صق  ريف  يف  �لكيميائية  باالأ�صلحة  �لهجوم  وق��وع 
مع  هاتفية  حمادثة  �ملا�صية  قبل  �لليلة  كامريون  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س 
وزي��ر  و���ص��ف  فيما  عليها،  �ل���رد  ملناق�صة  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �لرئي�س 
لعامل  ميكن  ال  �صيء  باأنه  �لهجوم  هيغ  �لربيطاين  �خلارجية 
رئي�س  �تهم  �دري�����س  �ل��ل��و�ء  وك��ان   . جتاهله  وح�صاري  �إن�صاين 
�ملعار�صة  بخيانة  كامريون،  ديفيد  �لربيطاين،  �ل��وزر�ء  رئي�س 
نوعية،  باأ�صلحة  ت�صليحها  خ��ط��ط  ع��ن  تخليه  ب��ع��د  �ل�����ص��وري��ة 
ق��و�ت  قبل  م��ن  للقتل  �صيرتك جي�صه عر�صة  �أن��ه  م��ن  وح���ّذره 
�لنظام �ل�صوري، وميّهد �لطريق �أمام تنظيم �لقاعدة لل�صيطرة 
على �صفوف �لثو�ر . وقال مبقابلة يف وقت �صابق مع �صحيفة 
ومل  �الآن،  طرفة  ��صبحت  �لغربية  �ل��وع��ود  �إن  تليغر�ف  ديلي 
تتح يل �لفر�صة لي�صاأل كامريون �صخ�صياً ما �إذ� كان �صيرتكنا 
لوحدنا لكي ُنقتل، و�أنا �أ�صكره �صكر�ً جزياًل بالنيابة عن جميع 
�ل�صوريني ، مت�صائاًل ما �لذي ينتظره �أ�صدقاوؤنا يف �لغرب؟ وهل 

ينتظرون قيام �ير�ن وحزب �هلل بقتل �ل�صعب �ل�صوري باأكمله .

اإ�صرائيل ت�صتبعد هجومًا �صوريًا عليها
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

��صتبعد وزير �صوؤون �الإ�صتخبار�ت �الإ�صر�ئيلي، يوفال �صطاينيت�س، 
�حتمال �أن ت�صن �صوريا هجوماً �صاروخياً �صد �إ�صر�ئيل يف حال 
�دع���اء�ت  بعد  مبهاجمتها  تهديد�تها  �ملتحدة  �ل��والي��ات  نفذت 
الإذ�ع��ة  �صطاينيت�س  وق��ال  كيميائية.  �أ�صلحة  �لنظام  با�صتخد�م 
هناك  �صيكون  �أنه  من  متاأكد�  ل�صت  �م�س،  �الإ�صر�ئيلي،  �جلي�س 
�صوريا  �أمريكي يف  �أي هجوم  �إ�صر�ئيل على  �صوري �صد  فعل  رد 
نكون م�صتعدين من  �أن  �الأح���و�ل علينا  �أن��ه يف جميع  ، م�صيفا 
�لناحية �لهجومية ومن �لناحية �لدفاعية . و�عترب �صطاينيت�س 
�لرئي�س  نظام  ��صتخد�م  عن  �لتغا�صي  ميكنها  ال  و��صنطن  �أن 

�ل�صوري ب�صار �الأ�صد لل�صالح �لكيميائي ويتوقع �أن ينفذ �لغرب 
�صيتم  ف��اإن��ه  �أم��ريك��ي  ه��ج��وم  �صن  ح��ال  ويف  )ع�صكرية(،  عملية 
جهاز  يف  م�صادر  ��صتبعدت  وك��ذل��ك،   . م�صبقا  �إ�صر�ئيل  �إخ��ط��ار 
�إط��الق  �ل�صوري  �لرئي�س  يقرر  �أن  �حتمال  �الإ�صر�ئيلي  �الأم��ن 
عن  �الل��ك��رتوين  و�ل��ال  موقع  ونقل  �إ�صر�ئيل  ب��اجت��اه  �صو�ريخ 
�مل�صادر يف جهاز �الأمن �الإ�صر�ئيلي، قولها �إن  ثمة �حتمال �صئيل 
�أن يحاول �الأ�صد �إطالق �صو�ريخ باجتاه �إ�صر�ئيل يف حال هجوم 
�أمريكي يف �صوريا، لكن على �إ�صر�ئيل �أن تكون م�صتعدة ل�صيناريو 
كهذ� و�أ�صافت �مل�صادر �الإ�صر�ئيلية، �أن �إ�صر�ئيل لي�صت �صالعة يف 
�أية خطط ع�صكرية �صد �صوريا على خلفية �الأنباء �لتي ترددت 

يف �الأيام �الأخرية حول هجوم �أمريكي حمتمل.

العاهل الأدرين يجدد دعوته ل�صتئناف املفاو�صات 
•• عمان-يو بي اأي:

ب���الده  �م�������س، دع����م  �ل���ث���اين  �مل���ل���ك �الأردين ع���ب���د�هلل  ج����دد 
�لفل�صطينيني  ب��ني  �ل�����ص��الم  لتحقيق  �الأم��ريك��ي��ة  للجهود 
و�الإ�صر�ئيليني وذكر �لديو�ن �مللكي يف بيان �أن �مللك عبد�هلل 
�لثاين جدد خالل لقائه �لنائبني �الأمريكيني دونكان هنرت، 
و�آدم �صميث تاأكيد مو��صلة �الأردن  دعم �جلهود �الأمريكية 
لتحقيق �ل�صالم بعد ��صتئناف �ملفاو�صات بني �لفل�صطينيني 

و�الإ�صر�ئيليني.
و�أو���ص��ح �أن���ه ���ص��دد �أي�����ص��اً على �أه��م��ي��ة �إح����ر�ز ت��ق��دم حقيقي 
�لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  �إىل  �لنهاية  وملمو�س يف�صي يف 

�مل�صتقلة، �لتي تعي�س باأمن و�صالم �إىل جانب �إ�صر�ئيل، وفقاً 
�لثاين  ع��ب��د�هلل  �مللك  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ���ص��ار  �لدولتني  حل��ل 
ت�صهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ور�ت  �الأم��ريك��ي��ني   �لنائبني  م��ع  بحث 
منطقة �ل�صرق �الأو�صط، خ�صو�صا تد�عيات �الأزمة �ل�صورية، 
وجهود حتقيق �ل�صالم ولفت �إىل �أن �للقاء  تركز �أي�صا على 
�مللك موقف بالده  �الأزم��ة يف �صورية حيث جدد  م�صتجد�ت 

�لد�عي اليجاد حل �صيا�صي �صامل لالأزمة يف هذ� �لبلد.
�إىل مو�جهة خطاب  �أخ��ري�  دع��ا  �لثاين  �مللك عبد�هلل  وك��ان 
�لفتنة �لطائفية يف �صوريا، ومنع �نت�صارها يف �لعاملني �لعربي 
و�الإ�صالمي حلقن �لدماء يف هذ� �لبلد و�حلفاظ على وحدته 

ووحدة �الأمتني �لعربية و�الإ�صالمية .
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•• التاجي-ا ف ب:

�ح��ي��اء  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل�صلطات  تعيد 
�ل�صنية  �ل�����ص��ح��وة  ق����و�ت  م�����ص��روع 
�ل����ذي ب���د�أت���ه �ل���ق���و�ت �الم��ريك��ي��ة 
ملحاربة تنظيم �لقاعدة، يف حماولة 
للحد من تدهور �الو�صاع �المنية 
نحو  لالنزالق  �لبالد  دفعت  �لتي 
منذ  ت�صهدها  ع��ن��ف  �ع��م��ال  ����ص��و�أ 

�صنو�ت.
وق�����ال م�����ص��ت�����ص��ار رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
عامر  �لوطنية  �مل�صاحلة  ل�صوؤون 
�خل���ز�ع���ي يف ت�����ص��ري��ح��ات ل��وك��ال��ة 
�ل�����ص��ح��وة حققت  ب���ر����س  ف��ر�ن�����س 
�ن��ت�����ص��ار�ت ع��ل��ى �ل��ق��اع��دة، وعلى 
�حيائها  باعادة  نفكر  �ال�صا�س  هذ� 
خ�صو�صا بعد �ن بد�ت تن�صط عقب 
�ل��ق��و�ت  �ن  و����ص��اف  �العت�صامات 
تنظيما،  �ك���رث  ���ص��ت��ك��ون  �جل���دي���دة 
وت��ت��ل��ق��ى ت���دري���ب���ا �ك�����رب، وب��ف��ئ��ات 
عمرية حمددة ال تتجاوز �الربعني 

عاما .
�لتي  وذك����ر م�����ص��وؤول �ن �خل��ط��وة 
ت��ات��ي ت��ز�م��ن��ا م��ع �ن��ط��الق عملية 
منذ  �الك��رب  هي  عر�قية  ع�صكرية 
�ن�����ص��ح��اب �ل���ق���و�ت �الم���ريك���ي���ة يف 
نهاية 2011، تن�س حتديد� على 
جديد  مقاتل  �الف  ع�صرة  جتنيد 

يف �مل���ح���اف���ظ���ات �ل�����ص��ن��ي��ة. وي����رى 
يو�صف  ر�صيد  �لكاظم  عبد  �ل�صيخ 
�ل��ت��اج��ي )40 كلم  ق��ائ��د ���ص��ح��وة 
���ص��م��ال ب��غ��د�د( ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن 
�حل��ك��وم��ة ق����ررت �ح���ي���اء م�����ص��روع 
�ل�صحو�ت بعد �ن �ح�صت باختالل 
�ل��و���ص��ع �الم���ن���ي وع�����ودة �الره����اب 
جهته  م��ن  وي��ق��ول   . ك��ب��ري  ب�صكل 
ع�صرية  �صيخ  �لعاي�س  وليد  �ل�صيخ 
�ل���ب���و ف������ر�ج و�مل���ق���ي���م يف م��ن��ط��ق��ة 
�لتي  �ل��ت��اج��ي(  )�صمال  �لعبايجي 
�ل��ق��اع��دة،  معاق������ل  �خ��ط��ر  ك��ان��ت 
جاء  �المنية  �الو�ص�����اع  ت��ردي  �ن 
يف  دجمها  �حلكومة  ق��ررت  بعدما 
�ملوؤ�ص�صات �ملدنية، وتركت مو�قعها 
�لنا�س  �ع���رف  ه��م  ح��ني  يف  خالية 
مبناطقهم . وي�صري �ىل �ن �لدولة 
�نتبهت لهذ� �خللل بعدما عجزت 
ب����د�أت  �الم������ن، و�الن  ���ص��ب��ط  ع���ن 
وي��وؤك��د  ج���دي���دة  �ع�����د�د�  ت�صتقبل 
���ص��اب��ط ع�����ص��ك��ري رف��ي��ع �مل�����ص��ت��وى 
�ملبا�صرة  ��صمه  عن  �لك�صف  رف�س 
ب��ت��دري��ب �ل��ف��ي ع��ن�����ص��ر ج��دي��د يف 
مر�كز تدريب يف وز�رتي �لد�خلية 
و�ل����دف����اع، م�����ص��ي��ف��ا �ن ع�����دد� من 
ه�����وؤالء ب��ا���ص��رو� ب��ال��ع��م��ل ف��ع��ال يف 
�عمال  ت�صهد  �لتي  �ملناطق  بع�س 

عنف متكررة �صمال بغد�د .

حماكمة اآلف اجلنود الربيطانيني بجرائم 
•• لندن-يو بي اأي:

جندي   8000 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  �أن  �م�����س  ب��ي��ب��ول  ���ص��ن��دي  �صحيفة  ك�صفت 
بريطاين حوكمو� بتهم �رتكاب جر�ئم، من بينها �الإغت�صاب و�الإعتد�ء على 

�الأطفال منذ عام 2000.
�أي�صاً  900 جندي بريطاين و�جهو� �ملحاكمة  �إن نحو  وقالت �ل�صحيفة، 
�أ�صدرتها وز�رة �لدفاع  20 �ملا�صية وحدها وفقاً الأرق��ام  �ل�  خالل �الأ�صهر 
�لربيطانية للمرة �الأوىل، من بينهم رقيب �صدر بحقه حكم بال�صجن ملدة 
10 �صنو�ت العتد�ءه على طفل، ووكيل عريف �صدر بحقه حكم بال�صجن 
ملدة 10 �صنو�ت بتهمة �الإغت�صاب. و��صافت �أن 3 جنود من م�صاة �لبحرية 
يف  ع�صكرية  حمكمة  �أم��ام  بالقتل  �تهامات  �صيو�جهون  �لربيطانية  �مللكية 
ت�صرين �الأول-�كتوبر �ملقبل، حول مقتل مدين يف �فغان�صتان عام 2011.

و��صارت �ل�صحيفة �إىل �أن �لفر�ر من �خلدمة كان �ل�صبب �لرئي�صي للجر�ئم 
�ملرتكبة من قبل �جلنود �لربيطانيني، وتنظر �ملحاكم �لع�صكرية حالياً يف 

�ل�صجن. يف  �أ�صهر   6 �إىل  �ملتو�صطة  عقوبتها  ت�صل  فر�ر  ق�صايا   407
وقالت �إن عدد �ملحاكمات �لع�صكرية للجنود �ملخالفني بلغت 7391 ق�صية 
%4 من عدد  2011، وميثل هذ� �لرقم  2000 �إىل  خالل �لفرتة من 
 205.330 عن  قلياًل  يزيد  و�ل��ذي  �لربيطانية  �مل�صلحة  �ل��ق��و�ت  جنود 
�لربيطانية  �ل��دف��اع  وز�رة  با�صم  متحدث  ع��ن  �ل�صحيفة  ونقلت  جندياً. 
�أن �جلنود يغيبون عن �خلدمة من دون �ج��ازة الأ�صباب خمتلفة، ونحاول 
�لتخفيف من ذلك من خالل توفري�لرعاية �الإجتماعية �جليدة للجنود 

و�أ�صرهم، مثل فر�صة �لتحدث ب�صكل خا�س �إىل متخ�ص�صني موؤهلني .
�لربيطانية  �مل�صلحة  �ل��ق��و�ت  معنويات  �أن  �ظ��ه��رت  �صابقة  در����ص��ة  وك��ان��ت 
11 عاماً من �حلرب يف �فغان�صتان و�لعر�ق  تعاين من �نهيار حاد نتيجة 
وتخفي�س نفقات �لدفاع، وقالت �إن ن�صبة �جلنود �لذين يعانون من �نهيار 
�أ�صلحة �جلي�س �لربيطاين  �لقتالية يف  ��صتمر�ر �لعمليات  �ملعنويات جر�ء 
 50% �إىل   33% �رتفعت من  �مل�صاة، و�لبحرية، و�لقوى �جلوية،   ،3 �ل� 

يف �لعام �ملا�صي.

•• الفجر - تون�س - خا�س:

�ن���ط���ل���ق �أ�����ص����ب����وع �ل���رح���ي���ل حت��ت 
�حتفالية  ويف  �لكا�صفة  �الأ����ص���و�ء 
ت��وّق��ع  �الآن  ي��ع�����ص��ر  ل��ك��ن  ���ص��خ��م��ة 
م�����االت ه����ذ� �ال����ص���ب���وع و حت��دي��د 
ن��ت��ائ��ج��ه و�ن��ع��ك��ا���ص��ات��ه ع��ل��ى خ��روج 
عدد  �أعلن  وقد  �زمتها  من  تون�س 
من �لنو�ب �ملن�صحبني من �ملجل�س 
�صيتم  �أن�����ه  �ل��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي  �ل��وط��ن��ي 
�ب-�غ�صط�س   31 ي��وم  �الحتجاج 
�حل���ك���وم���ة  �����ص����اح����ة  �جل����������اري يف 
ب��ال��ق�����ص��ب��ة م���ن �أج����ل ط���رد رئي�س 

�حلكومة علي �لعري�س ووزر�ئه.
وقال �لنائب �ملن�صحب من �ملجل�س 
���ص��م��ري �ل��ط��ي��ب �أث���ن���اء م�����ص��ارك��ت��ه 
�إن��ه  �ل��رح��ي��ل  �عت�صام  �ن��ط��الق  يف 
يف ح���ال���ة ع����دم ت���ق���دمي �حل��ك��وم��ة 
ال�صتقالتها قبل 31 �ب-�غ�صط�س 
�إىل  �صينتقل  �لرحيل  �عت�صام  فاإن 

�لق�صبة.
و�كد منجي �لرحوي ع�صو جبهة 
�أم�س  �إذ�ع����ي  ت�صريح  يف  �الإن���ق���اذ، 
�الأ�صبوع  نهاية  �صيتم  �ن��ه  �الأح���د، 
�ل���ق���ادم يف �إط�����ار �أ���ص��ب��وع �ل��رح��ي��ل 
ب��اردو  �صاحة  �ن��ط��الق م�صرية م��ن 
�إىل  �لتاأ�صي�صي  �ملجل�س  �أم���ام  م��ن 
و�لبقاء  بالق�صبة  �حلكومة  ق�صر 
�حلكومة  رح��ي��ل  ح��ني  �إىل  ه��ن��اك 

�حلالية.
�ن���ت���ق���ال  �أّن  حم����ل����ل����ون  وي���������رى 
���ص��اح��ة �حل��ك��وم��ة  �إىل  �الع��ت�����ص��ام 
و�حل�صور  �ل��زخ��م  بهذ�  بالق�صبة 
ق�����د ي�����ط�����رح �ح����ت����م����ال �إ�����ص����ق����اط 
�حل��ك��وم��ة ع��رب �الح��ت��ج��اج ولي�س 
�صيا�صي  حّل  خالل  من  ��صتقالتها 
، وما قد يفرزه ذلك من تد�عيات 
على �مل�صهد �ل�صيا�صي ، خا�صة على 
م�صتقبل �أحز�ب �لرتويكا �حلاكمة 
ح��رك��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  حت����دي����د� 
�لكبري  ل��ل��ف��ارق  وذل���ك   ، �لنه�صة 
ب���ني �ن�����ص��ح��اب ح��ك��وم��ة ع��ل��ى �ث��ر 
على  حكومة  و�إ�صقاط  مفاو�صات 

لالنخر�ط يف قو�ت �ل�صحوة �لتي 
مقاتل  �لف   44 نحو  حاليا  ت�صم 
�لعام  مطلع  منذ  �ل��ب��الد  وت�صهد 
�لعنف  العمال  ت�صاعد�   2013
ما  قتل  حيث  �ليومية  �لع�صو�ئية 
�ي  ����ص��خ��ا���س،   3507 جم��م��وع��ه 
مبعدل 15 �صخ�صا يوميا، بح�صب 
ح�����ص��ي��ل��ة �ع��دت��ه��ا وك���ال���ة ف��ر�ن�����س 
����ص��ت��ن��اد� �ىل م�����ص��ادر �منية  ب��ر���س 

وع�صكرية وطبية.
وت�������ص���م���ل ه������ذه �ل���ه���ج���م���ات �ل��ت��ي 
�ال�صالمية  �لدولة  تنظيم  يقودها 
يف �لعر�ق و�ل�صام ، �لفرع �لعر�قي 
ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة، وم��ي��ل��ي�����ص��ي��ات 
�خ��������رى م���ن���اه�������ص���ة ل���ل���ح���ك���وم���ة، 
ت����ف����ج����ري�ت ت�������ص���ت���ه���دف �مل���ق���اه���ي 
و�حل����د�ئ����ق و�مل����الع����ب و�مل�����ص��اج��د 
و�حل�صينيات، ��صافة �ىل �ملوؤ�ص�صات 

�حلكومية وعلى ر��صها �ل�صجون.
يف مو�ز�ة ذلك، يعي�س �لعر�ق على 
متالحقة،  �صيا�صية  �زم����ات  وق���ع 
مناه�صة  �عت�صامات  �ىل  �ف�صت 
ل��رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء ن����وري �مل��ال��ك��ي، 
بالتفرد  خ�صومه  قبل  م��ن  �ملتهم 
ب���احل���ك���م وت���ه���م���ي�������س �جل���م���اع���ات 
�الخ��رى وي��رى خز�عي �ن تنظيم 
�لقاعدة وجد طريقه للظهور من 
قررنا  ولذلك  �العت�صامات  خالل 

عامي 2006 و2008، ويف وقت 
تعرقل �خلالفات �ل�صيا�صية تعيني 
وزي�������ري �ل���د�خ���ل���ي���ة و�ل�����دف�����اع يف 
�ل�صحوة  ق��و�ت  وك��ان��ت  �حلكومة. 
ت�صكلت حتديد� يف �يلول-�صبتمرب 
2006، يف حمافظة �النبار غرب 
�لغالبية  �لعر�ق، و��صتطاعت طرد 
�لعظمى من تنظيم �لقاعدة خارج 

م�صاندة رجال �لع�صائر مرة ثانية 
�ملو�صل  يف  �ل�����ص��اخ��ن��ة،  �مل��ن��اط��ق  يف 

كركوك ودياىل وحز�م بغد�د .
وت����ات����ي ه�����ذه �خل����ط����وة �مل���ح���وري���ة 
ب��ح�����ص��ب ق������ادة و����ص���ي���وخ يف ق����و�ت 
�ل���������ص����ح����وة، ل���ق���ن���اع���ة �حل���ك���وم���ة 
ب��ال��دور �ل���ذي لعبته ه��ذه �ل��ق��و�ت 
بني  �لطائفي  �لعنف  مرحلة  �ب��ان 

ب��ن ج��ع��ف��ر، �ل����ذي ي�����ص��ان��د م��ب��ادرة 
حتفظ  دون  �ل��ن��ق��اب��ي��ة  �مل���رك���زي���ة 
�لرتويكا،  يف  �صركائه  عك�س  على 
ق���د ط��ال��ب ن���ظ���ر�ءه يف �ل��رتوي��ك��ا 
وت�صتقيل  حُتّل �حلكومة فور�  باأن 
����ص��ت��ع��د�د  ع��ل��ى  ح��زب��ه  وزر�ء  و�ن 

لال�صتقالة.
ل��ل�����ص��اأن  م���ر�ق���ب���ون  ي�����ص��ت��ب��ع��د  وال 
�لتون�صي ، �نه، ويف �صورة ��صتمر�ر 
�ن�����ع�����د�م ف����ر�����س ع�������ودة �ل���ف���رق���اء 
ل��ط��اول��ة �حل�����و�ر، ق��د ي��ل��ج��ا ح��زب 
�ل��ت��ك��ت��ل ورئ��ي�����ص��ه ب���ن ج��ع��ف��ر �إىل 
�إع����الن �الن�����ص��ح��اب م��ن �ل��رتوي��ك��ا 
�الل��ت��ح��اق  ذل����ك  ي��ع��ن��ي  �أن  دون   ،
ت�صريعا  وذل����ك   ، �الإن���ق���اذ  بجبهة 
�لو�صيط  دور  يف  و�لتموقع  للحّل 
يف  �لنقابية.  �مل��رك��زي��ة  ج��ان��ب  �إىل 
بر�غماتّية  �أّن  �آخ���رون  ي��رى  ح��ني 
ب��ن ج��ع��ف��ر ل��ن ت�����ص��ل ب��ه �إىل ه��ذ� 
باالن�صحاب  تلويحه  و�ن  �مل��وق��ف، 
على  �صغط  ورق���ة  كونها  ت��ع��دو  ال 
حتى  و�مل��وؤمت��ر،  �لنه�صة  �صركائه، 
ُيظهر� مرونة �كرب يف �لتعاطي مع 

مفرد�ت �الأزمة.
يف  مت�صابكة  �الأزم���ة  خيوط  تبدو 
ت��ون�����س، ي��زي��ده��ا ت��ع��ق��ي��د� م��و�ق��ف 
�ل���ف���رق���اء �ل���ذي���ن ي��ت��ع��ام��ل��ون مع 
�مل�����ط�����روح م����ن م������ب������ادر�ت حل��ل��ه��ا 
يف  �لنجاح  حظوظ  ُيغّلب  مبنطق 
�لقادمة  �النتخابية  �ال�صتحقاقات 
�ل��ع��ام��ة،  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�صلحة  ع��ل��ى 
�إىل موعد  ت��ت��اأّج��ل  ق��د  �ن��ت��خ��اب��ات 
����ص��ت��ف��ح��ل��ت  م���ا  �إذ�  م��ن��ظ��ور  غ���ري 
�الأزمة وقادت �إىل فو�صى �صاملة.. 
تون�س  يف  �ملتفائلني  �أك��رث  �أّن  غري 
يرون �أّن هام�س �للعب و�ملناورة قد 
�صاق على �جلميع حكما ومعار�صة، 
و�الق��ت�����ص��اد  �ل���وق���ت  ع��ام��ل��ي  و�ن 
و�أ�صا�صا  �جلميع،  على  �صينت�صر�ن 
و�لرتويكا �حلاكمة،  �لنه�صة  على 
�الأ�صبوع  �إذ� ما جتاوز  و�ن �حل�صم 
�ل����ق����ادم ق���د ي��ج��ع��ل م���ن �أح�����ص��ان 
�ملجهول م�صتقّر تون�س �ملنق�صمة!.    

�ثر �حتجاجات .
�أّن  �إىل   ، �مل��ر�ق��ب��ني  بع�س  وي�صري 
م�صتوى �الحتقان يف �رتفاع ، وقد 
�صاحة  يف  �ل�صبت  ذروت��ه  بلغ  يكون 
باردو حيث �حت�صد ع�صر�ت �الآالف 
للمطالبة برحيل �حلكومة وبحل 
�ملجل�س �لتاأ�صي�صي حمملني حكومة 
�ل�صيا�صية عن  �مل�صوؤولية  �لرتويكا 
باملرحلة  و�لو�صول  �لو�صع  ت��اأزمي 
 ، م�����ص��دودة  ط��ري��ق  �إىل  �النتقالية 
�ت�صاع د�ئ��رة حالة  وه��ذ� ال يعك�س 
�لغ�صب �لعام فح�صب ، و�إمّنا يزيد 
حظوظ رحيل �حلكومة من خارج 
يكفل  �ل��ذي  �ل�صيا�صي  �حلل  بّو�بة 
م�����ص��ارك��ة �جل��م��ي��ع وت��و�ف��ق��ه��م يف 
ما  �لتون�صي  �لبيت  ترتيب  �إع���ادة 

بعد �الزمة.
وينطلق هوؤالء يف قر�ءتهم من �أّن 
�لعري�س قد �صقطت  حكومة علي 
و�الإق��������ر�ر  �الإع��������الن  و�ن  ف��ع��ل��ّي��ا 
�مل�صالة  و�ن  وق���ت،  م�صالة  ب��ذل��ك 
وكيفّية  طريقة  يف  تنح�صر  �ليوم 

خروجها فقط.
وك���ان �ل��ن��ائ��ب و�ل��ق��ي��ادي باجلبهة 
�ل�صعبية �ملنجي �لرحوي، قد وّجه 
�أنها  معترب�  للحكومة  �ن��ت��ق��اد�ت��ه 
وطالبها  م��ه��ام��ه��ا  �آد�ء  يف  ف�صلت 

بالرحيل. 
�ل�صبت  �أّن جت��ّم��ع  �ل��رح��وي  وق���ال 
مبختلف  �ل�صعب  رف�س  عن  ُيعرّب 
ف���ئ���ات���ه وم������ن خم���ت���ل���ف �جل���ه���ات 
حلكومة �لرتويكا عموما و حكومة 

�الإخو�ن على وجه �خل�صو�س.
ه��ذه �حلكومة حولت  �أن  و�أ���ص��اف 
�حلكم �إىل جمرد �متياز�ت حلفنة 
م���ن �الأ����ص���خ���ا����س و�أن����ه����ا ح��ك��وم��ة 
�مل�صتويات  ع��ل��ى  �ل��ف�����ص��ل  ع��ن��و�ن��ه��ا 
و�القت�صادية  و�ل�صيا�صية  �الأمنية 

و�الجتماعية على حد تعبريه. 

و�حل����ري����ات، ع����دم ت���ر�ج���ع رئ��ي�����س 
بن  م�صطفى  �لتاأ�صي�صي  �ملجل�س 
�ملجل�س  �أ���ص��غ��ال  تعليق  ع��ن  جعفر 
مهما كانت �لتهديد�ت و�مل�صايقات 
فر�صّية  وع���ن  ل��ه��ا  يتعر�س  �ل��ت��ي 
�لرتويكا  �لتكتل من  ح��زب  خ��روج 
ح��زب��ه  �إن  ب���ن���ور  ق�����ال  �حل���اك���م���ة، 
�صينتظر �إىل حدود يوم �لثالثاء �أو 
��صتئناف  �لقادم الإمكانية  �الأربعاء 
قياد�ت  ف��ان  و�إال  �لوطني  �حل���و�ر 
�حل����زب ���ص��ت��ع��ق��د �ج��ت��م��اع��ا ط��ارئ��ا 
و�صتناق�س �الن�صحاب من �لرتويكا 
�لو�صع يف تون�س مل  �حلاكمة الن 
يعد يحتمل ويتطلب حلوال عاجلة 

ح�صب تعبريه.  
ب���ن جعفر  وي��ت��ع��ر���س م�����ص��ط��ف��ى 
رئي�س حزب �لتكتل ورئي�س �ملجل�س 
متز�يدة  �صغوط  �إىل  �لتاأ�صي�صي 
من  �ملن�صحبني  غ��ري  �ل���ن���و�ب  م��ن 
نو�ب حركة  كتلة  و�أ�صا�صا  �ملجل�س، 
�لنه�صة �لتي متثل �الأكرثية، من 
�جل ��صتئناف �لتاأ�صي�صي الأ�صغاله، 
وتر�جع بن جعفر عن قر�ر تعليق 
ن�����ص��اط��ه �ل���ذي �ت��خ��ذه م��ن��ف��رد� يف 

بد�ية �الأزمة.
وبلغت هذه �ل�صغوط حّد �لتلويح 
ب�����ص��ح��ب �ل��ث��ق��ة م��ن��ه و�إق���ال���ت���ه من 

رئا�صة �ملجل�س.
تون�صية  �إعالمية  م�صادر  و�أ�صارت 
�الأخ��ري،  �لرتويكا  �جتماع  �أّن  �إىل 
وج��م��ع �ل��رئ��ا���ص��ات �ل��ث��الث ور����ص��د 
�لنه�صة،  حركة  رئي�س  �لغنو�صي 
�أُثري فيه جدل حول قر�ر بن جعفر 
�لتاأ�صي�صي  �ملجل�س  �أع��م��ال  تعليق 
�لرتويكا  ��صت�صارة حلفائه يف  دون 
�لتاأ�صي�صي  �ملجل�س  رئي�س  ويعترب 
�أّن ق��ر�ره جّنب �لبالد �أزم��ة �أعمق 

و��صمل ومزيد� من �النق�صام.
م�صطفى  �أّن  �مل�صادر  تلك  وقالت 

�ملحافظة �لتي ت�صكنها غ        �لبية 
من �ل�صنة، ولكن �لقاعدة ��صتمرت 
ب��ا���ص��ت��ه��د�ف ع��ن��ا���ص��ر ه����ذه �ل��ق��وة 

ب�صكل متكرر رغم تر�جع قوتها.
ق��ررت  �لعر�قية  �حلكومة  وك��ان��ت 
زي�����ادة رو�ت�����ب ع��ن��ا���ص��ر �ل�����ص��ح��وة 
����ص��ت��ج��اب��ة الح�����د �مل���ط���ال���ب �ل��ت��ي 
رف��ع��ه��ا �مل��ح��ت��ج��ون ���ص��د �حل��ك��وم��ة 

�حل��ك��وم��ة ب��ع��د ���ص��ه��ر م���ن �الأزم����ة 
�ل�صبت  جتمع  و�أع��ط��ى  �ل�صيا�صية 
���ص��ارة �الن��ط��الق الأ���ص��ب��وع �لرحيل 
�لذي تنظمه جبهة �الإنقاذ �لوطني 
�مل��ع��ار���ص��ة ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ا���ص��ت��ق��ال��ة 
�حل��ك��وم��ة وت�����ص��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة غري 

�صيا�صية. 
�ل���رح���وي ع�صو  و�أو�����ص����ح م��ن��ج��ي 
جبهة �الإن���ق���اذ، �ن���ه �ن��ط��ل��ق ب��د�ي��ة 
�ملطالبة  �أ�صبوع  �الث��ن��ني،  ي��وم  من 
برحيل كافة �ملحافظني و�ملعتمدين 
�ل��والء�ت دون منع  �ملُعّينني ح�صب 
�ملوظفني من مبا�صرة عملهم ومع 
�أي ��صتفز�ز  �لتز�م قادتهم بتفادي 
�ل��ع��ن��ا���ص��ر  �أو ت��ه��دي��د ع��ن��ي��ف م���ن 
�مل���ع���ار����ص���ة ل��ت��ح��رك��ه��م �ل�����ص��ل��م��ي 

و�ملدين.
�أّك���د  �آخ���ر م��ن �الأزم�����ة،  ويف ف�صل 
حم���م���د ب���ن���ور �ل���ن���اط���ق �ل��ر���ص��م��ي 
با�صم حزب �لتكتل من �جل �لعمل 

مطلب �أحز�ب �صيا�صية و منظمات 
بل  �ملدين فقط  �ملجتمع  ومكونات 
�لتون�صي  �ل�صعب  ك��ل  مطلب  ه��و 

على حد قوله.
�ملجل�س  ح���ل  �أن  �ل��ه��م��ام��ي  وق����ال 
�الأم��و�ل  بع�س  �صيوفر  �لتاأ�صي�صي 
���ص��ت��وك��ل  �ل��د���ص��ت��ور  ���ص��ي��اغ��ة  و�أن 
ت�صور  ح�����ص��ب  خ�����رب�ء،  جل��ن��ة  �إىل 

�جلبهة.
�أن  �لهمامي  �عترب  �آخر  �صياق  ويف 
�ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات �الأخ�����رية يف �مل��وؤ���ص�����ص��ة 
من  �ل����والة  �صلك  يف  و  �لع�صكرية 
قبيل مناور�ت �لربع �صاعة �الأخري 

حلكومة �لرتويكا ح�صب قوله.
�لنه�صة  حركة  �أن  �لهمامي  و�أك��د 
مل ت��ق��ب��ل مب���ب���ادرة �الحت�����اد �ل��ع��ام 
للحو�ر  كمنطلق  لل�صغل  �لتون�صي 
كما �صرح رئي�صها ر��صد �لغنو�صي، 
و�ملر�وغة  �لوقت  رب��ح  تريد  و�إمّن��ا 
�أعلنت يف  �أن حركة �لنه�صة  و�أف��اد 

و���ص��رح ق��ائ��ال مل ن�صهد م��ع ه��ذه 
و�الإره���اب  �لعنف  �صوى  �حلكومة 
حم����م����ال �إّي��������اه��������ا �مل���������ص����وؤول����ي����ة، 
وب��اخل�����ص��و���س �حل���زب �حل��اك��م يف 

�إ�صارة �إىل حركة �لنه�صة.
وب��������دوره ق�����ال �ل���ق���ي���ادي ب��ح��رك��ة 
هذه  �إن  بلحاج،  ر�صا  تون�س  ن��د�ء 
�لتظاهرة هي �لثالثة بعد جتمعي 
لتج�صيم  �ب-�غ�صط�س   13 و   6
�حلكومة  بحل  �ملعار�صة  مطالب 
ترت�أ�صها  ك��ف��اء�ت  حكومة  وتعيني 
�صخ�صية وطنية كما متثل �نطالق 
حملة �ل�صغط على م�صتوى �الإد�رة 
�صلمية  ط��رق  باعتماد  لتحييدها 
�لتي  �لت�صميات  يف  �لنظر  الإع���ادة 

متت على �أ�صا�س �لوالء �حلزبي.
من جانبه �عترب �لقيادي يف جبهة 
�الإنقاذ �لوطني حمة �لهمامي، �أن 
�لدولة  وموؤ�ص�صات  �الإد�رة  حتييد 
ع���ن �ال���ص��ت��ق��ط��اب �حل���زب���ي لي�س 

يف  �الحت��اد  ملبادرة  قبولها  �لظاهر 
�الأم����ر غري  �أّن���ه���ا يف حقيقة  ح��ني 
�لتي  �لكلمة  يف  ودع���ا  ب��ه��ا.  ق��اب��ل��ة 
�لرحيل،  �أ�صبوع  �فتتاح  يف  �ألقاها 
�ل�����ص��ل��م��ي ���ص��د ما  �إىل �الع��ت�����ص��ام 
و���ص��ف��ه��ا ب��ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات �حل��زب��ي��ة، 
�أي  ت��رف�����س  �جل��ب��ه��ة  �أن  م����وؤك����د� 
تدخل خارجي يف �ل�صاأن �لتون�صي.

تون�س  ن���د�ء  و�أج��م��ع ممثلو ح��زب 
و�الحت��اد  �لوطني  �الإنقاذ  و جبهة 
م���ن �أج����ل ت��ون�����س و�الحت�����اد �ل��ع��ام 
لطلبة تون�س و �لنو�ب �ملن�صحبني 
على مطالب حل �حلكومة �حلالية 
�ل��ت��ج��اذب��ات  ع��ن  �الإد�رة  حتييد  و 
�حل���زب���ي���ة و �ل��ت�����ص��دي ل��ل��ع��ن��ف و 

�الإرهاب.
وكان �آالف �الأ�صخا�س قد تظاهرو� 
يف ت��ون�����س �ل��ع��ا���ص��م��ة �ل�����ص��ب��ت يف 
ت�صتمر  ح��م��ل��ة  م���ن  �الأول  �ل���ي���وم 
�أ�صبوعا تنظمها �ملعار�صة الإ�صقاط 

احلكومة العراقية تعيد قوات ال�صحوة اإىل خط املواجهة 

هل يتّوج اأ�صبوع الرحيل باعت�صام اأمام �صاحة احلكومة التون�صية..؟

كوريا ال�صمالية: ال�صالم يتقدم على كل �صيءقابو�س يبداأ زيارة اإىل اإيران
•• �شيول-ا ف ب:

�صرح م�صوؤول ع�صكري كوري �صمايل كبري �ن بيونغ يانغ ال تريد حربا وترى �ن �ل�صالم يتقدم على كل �صيء، بينما ت�صتعد �لكوريتان ال�صتئناف 
لقاء�ت �ال�صر �لتي فرقتها �حلرب بينهما للمرة �الوىل منذ ثالثة �عو�م. وقال �ملاري�صال يف �جلي�س �ل�صعبي �لكوري �ل�صمايل �صو ريونغ هاي 
يف �جتماع �صيا�صي يف بيونغ يانغ �ل�صبت �ن �ل�صالم �عز علينا من �ي �صىء �آخر مبا �ن هدفنا �لعام هو بناء قوة �قت�صادية وحت�صني م�صتوى 
معي�صة �لنا�س . ونقلت وكالة �النباء �لكورية �ل�صمالية �لت�صريحات �لتي �دىل بها �ل�صابط يف �جتماع �صنوي لالحتفال ب�صيا�صة �جلي�س �وال 
�لتي �ر�صى �لزعيم �لر�حل كيم جونغ �يل ��ص�صها. وقال �ن �ل�صعب �لكوري �ل�صمايل ال يريد حربا وياأمل يف جتحنب حرب بني �الخوة ويف 
�عادة توحيد �لبالد ب�صالم وباي ثمن . و��صاف �ن بالده �صتبذل كل جهد ممكن ملنع وقوع حرب جديدة يف �صبه �جلزيرة �لكورية وت�صجيع 
عالقات ودية وتعاونية مع دول �لعامل. و�صو هو مدير �ملكتب �ل�صيا�صي يف �جلي�س �لذي يتمتع بنفوذ كبري وم�صاعد قريب جد� لكيم جونغ 
�ون. وكانت �لكوريتان �ل�صمالية و�جلنوبية �تفقتا �جلمعة على �ل�صماح �ل�صهر �ملقبل بلقاء�ت بني �لعائالت �لتي فرقتها �حلرب على جانبي 
25 و30  �صتنظم بني  �للقاء�ت  �ن هذه  �لكورية �جلنوبية  �لتوحيد  وز�رة  با�صم  �لناطق  بينهما. وقال كيم هيونغ-�صوك  �لفا�صلة  �حلدود 

�يلول-�صبتمرب.

•• م�شقط-وام: 

�صلطان  �صعيد  بن  قابو�س  �ل�صلطان  جاللة  توجه 
ثالثة  ت�صتغرق  زي���ارة  يف  ط��ه��ر�ن  �إىل  �م�س  عمان 
�أيام يلتقي خاللها �لرئي�س �لدكتور ح�صن روحاين 

رئي�س �جلمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية ..
 وذك�����رت وك���ال���ة �الأن����ب����اء �ل��ع��م��ان��ي��ة �أن �جل��ان��ب��ني 
�ل��ت��ع��اون  م�����ص��رية  دع���م  �ل���زي���ارة  خ���الل  �صيناق�صان 
�لتي  �مل��ج��االت  و�إي�����ر�ن يف  �ل�صلطنة  ب��ني  �ل��ث��ن��ائ��ي 
قابو�س  �ل�صلطان  وير�فق  �صعبيهما  تخدم م�صالح 
يف زيارته وفد ر�صمي ي�صم كال من معايل �ل�صيد 

دي������و�ن  وزي���ر  �لبو�صعيدي  ه������الل  ب��ن  خال���������د 
�ص�����لطان  �أول  �لفريق  ومعايل  �ل�صلطاين  �لبالط 
�ل�ص�������لطاين  �مل��ك��ت��ب  وزي���ر  �ل��ن��ع��م��اين  حم��م��د  ب��ن 
وم���ع���ايل ي��و���ص��ف ب���ن ع���ل���وي ب���ن ع���ب���د�هلل �ل���وزي���ر 
�مل�صوؤول عن �ل�صوؤون �خلارجية ومعايل عبد�لعزيز 
�ل�صلطان  ج��الل��ة  م�صت�صار  �ل���رو�����س  حم��م��د  ب��ن 
ل��ل�����ص��وؤون �ل��ث��ق��اف��ي��ة وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور حم��م��د بن 
حمد �لرحمي وزير �لنفط و�لغاز ومعايل �لدكتور 
�لعامة  �لهيئة  رئي�س  �الإ�صماعيلي  نا�صر  بن  �صامل 
من  وع��دد  �ل�صادر�ت  وتنمية  �ال�صتتثمار  لرتويج 

�مل�صوؤولني.
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•• عجمان ـ الفجر :

�ل�����ص��وي��دي  ���ص��امل  ���ص��ع��ادة  ��صتقبل 
و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام  مدير 
عجمان �صعادة ماهيند� باال�صوريا 
�ل�����ص��ف��ري �ل�����ص��ري��الن��ك��ي ب��ال��دول��ة، 
بني  �القت�صادية  �لعالقات  لبحث 
�جل��ان��ب��ني وت��ع��زي��ز �أط����ر �ل��ت��ع��اون 
�الإ�صتثمار  �أب��و�ب  وفتح  �خلارجية 
لفتح  باالإ�صافة  �الأع��م��ال،  لرجال 
�أ�صو�ق جديدة و�لرتويج ل�صناعات 
و�الأف���ك���ار  �الآر�ء  وت���ب���ادل  �الإم�����ارة 
مب��ا ي��ع��زز �ل���ق���در�ت �الإق��ت�����ص��ادي��ة 
�ل��ل��ق��اء  ب����د�ي����ة  ل���ل���ط���رف���ني.  ويف 
عجمان  لغرفة  �لعام  �ملدير  رح��ب 

لدعم  متكاملة  بنية  ت��وف��ري  على 
و�مل�صتثمرين،  �مل��ح��ل��ي  �الق��ت�����ص��اد 
�لتوجهات  �ل��ز�ئ��ر  للوفد  و�أو���ص��ح 
تاأتي  و�لتي  لعجمان  �الإقت�صادية 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  بتوجيهات 
ع�صو  �لنعيمي  ر����ص��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
�مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان، 
وم��ت��اب��ع��ة ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ع��م��ار بن 
حميد �لنعيمي ، ويل عهد عجمان، 
�ل�����ص��ن��اع��ي��ة  �مل�����ج�����االت  ك����اف����ة  يف 
و�ل���ت���ج���اري���ة و�ل�����ص��ي��اح��ي��ة وم���دى 
بالتعاون  �لر�صيدة  �لقيادة  حر�س 
�خل���ارج���ي يف �مل��ج��ال �الق��ت�����ص��ادي 
من  متعددة  �إت�����ص��ال  ق��ن��و�ت  وفتح 
�أك���د �ل�صفري  خ��الل��ه. م��ن ج��ان��ب��ه 

�ل�صريالنكي على �لرو�بط �لقوية 
ب��ني �ل��دول��ت��ني م�����ص��ري� يف �ل��وق��ت 
�ملبا�صر  �لتعاون  �أهمية  على  ذ�ت��ه 
�إم���ارة عجمان، و�أو���ص��ح خالل  مع 
حديثه �خلطو�ت �لقوية ل�صريالنكا 
، كما قام ب�صرح  نحو �الإ�صتثمار�ت 
ل����ل����م����و�رد �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة و�ل���ف���ر����س 
و�لت�صهيالت  �ملتاحة  �ال�صتثمارية 
�ل�������ت�������ي ت�����ق�����دم�����ه�����ا �����ص����ريالن����ك����ا 
للم�صتثمرين �الأجانب ويف �خلتام 
�لدعوة  �ل�صريالنكي  �ل�صفري  وجه 
للغرفة لزيارة �صريالنكا و�لتعرف 
�ال�صتثمار  على مقومات  كثب  عن 
لرجال  �ملتاحة  و�لفر�س  بالدولة 

�الأعمال.

منح برنامج بكالوريو�س امل�صارف الإ�صالمية والدرا�صات 
املالية بكلية اخلوارزمي الدولية العتماد الأكادميي 

•• ابوظبي-وام:

منحت هيئة �العتماد �الكادميي بوز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي برنامج 
بكالوريو�س �مل�صارف �الإ�صالمية و�لدر��صات �ملالية بكلية �خلو�رزمي �لدولية 
�الإعتماد �الأويل من قبل �لهيئة �عتبار� من �لف�صل �لدر��صي �الأول من �لعام 
�جلامعي 2013-2014 �لذي يبد�أ يف �صبتمرب �ملقبل. ويعترب بكالوريو�س 
على  �ل��ر�ئ��دة  �لعلمية  �لرب�مج  �أح��د  �ملالية  و�ل��در����ص��ات  �الإ�صالمية  �مل�صارف 
م�صتوى موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل يف �لدولة. و�أكد �لدكتور نعيم ر��صي ع�صو 
جمل�س �أمناء �لكلية �أهمية ح�صول �لربنامج على �الإعتماد �الأويل م�صري� �إىل 
�أن بكالوريو�س �مل�صارف �الإ�صالمية و�لدر��صات �ملالية يعترب �الأول من نوعه 
حيث ي�صتهدف هذ� �لربنامج بناء قاعدة من �خلريجني و�خلريجات �ملوؤهلني 
�نه  و��صاف  بها.  �ملرتبطه  �ملالية  و�لدر��صات  �الإ�صالمية  �مل�صارف  �صوؤون  يف 
باأحدث  �الأخ��ذ  �لربنامج  ه��ذ�  مل�صاقات  �الأك��ادمي��ي  �ملحتوى  روع��ي يف ت�صميم 
�لتطور�ت �لتي ي�صهدها قطاع �مل�صارف �الإ�صالمية يف �لدولة وتلبية �حتياجات 
�صوق �لعمل يف �لدولة من هذه �لكو�در. و�أ�صار �ىل �أن �الإمار�ت ت�صهد نه�صة 
�قت�صادية كبرية فيما يتعلق بامل�صارف �الإ�صالمية و�لدر��صات �ملالية �خلا�صة 
بها ىو�ن �لدولة �أ�صبحت �أحد �ملر�كز �ملالية �ملتميزة على م�صتوى �لعامل يف 
هذ� �ملجال وهو ما يفتح �أبو�ب �لعمل للخريجني و�خلريجات يف هذ� �لربنامج 
ركيزة  �الإم���ار�ت  دول��ة  تكون  ب��اأن  �لر�صيدة  قيادتنا  توجيهات  �صوء  يف  خا�صة 
�أ�صا�صية يف م�صرية �مل�صارف �الإ�صالمية و �لدر��صات �ملالية و�أي�صا �ملبادرة �لتي 
�آل مكتوم نائب  جاءت بتوجيهات من �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد 
�إم��ارة  �أن تكون  دب��ي رع��اه �هلل يف  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
مدير  من�صور  عي�صى  �لدكتور  و�أو���ص��ح  �الإ�صالمي.  لالإقت�صاد  عا�صمة  دب��ي 
�لربنامج �أن بكالوريو�س �مل�صارف �الإ�صالمية و�لدر��صات �ملالية يوؤهل �لطلبة 
الكت�صاب �لعلوم و�ملعارف �لتطبيقية �ملرتبطة بكل ما يتعلق باآليات �لعمل يف 
قطاع �مل�صارف �الإ�صالمية و�لدر��صات �ملالية و�إتقان �لطالب لهذه �ملعامالت 
�لربنامج �خلريجني  يوؤهل  كما  �لغر�ء.  �الإ�صالمية  �صريعتنا  ملا جاء يف  وفقا 
�الإقت�صادي  �لقطاع  هذ�  ي�صهده  ما  مع  كبرية  بفعالية  للتعامل  و�خلريجات 
�حليوي من قفز�ت توعية على م�صتوى �لدولة و�ملنطقة و�لعامل ومنو �أعد�د 
�ملالية  �ملعامالت  �أن قطاع  �إىل  �لعاملية  �الح�صاء�ت  ت�صري  به حيث  �ملتعاملني 
�الإ�صالمية يف �مل�صارف من �ملتوقع �أن ي�صهد تعامالت ت�صل �إىل 2.6 تريليون 
دوالر بحلول عام 2015 وهو ما يعني زيادة فر�س �لعمل �ملتاحة للخريجني 

و�خلريجات �ملوؤهلني يف هذ� �لقطاع �ملايل.

�صركة نخيل العقارية ت�صدد
 197 مليون درهم لدائنيها املاليني

•• دبي-وام:

و�أرب���اح  ف��ائ��دة  ���ص��ددت  �أن��ه��ا  �م�س  دب��ي  ومقرها  �لعقارية  نخيل  �صركة  �أعلنت 
للد�ئنني �ملاليني بقيمة 197 مليون درهم متا�صيا مع متطلبات �إعادة �لهيكلة. 
�أن �ل�صركة  وقال متحدث با�صم �صركة نخيل �لعقارية يف ت�صريح �صحايف له 
الإع��ادة  عليها  �ملن�صو�س  لل�صروط  وفقا  �لتز�ماتها  تلبية  على  تركز  ت��ز�ل  ال 
�لتز�مها  �صت�صتمر يف  نخيل  �صركة  �ن  و�أ�صاف  �ملعدلة  �لعمل  هيكلتها وخطة 
دبي مبا يف  �إم��ارة  و�ل�صياحة يف  �لعقار�ت  �زده��ار ومنو قطاعي  بامل�صاهمة يف 
ذلك خطة حكومتها �لتي ت�صبو نحو تطوير �لقطاع �ل�صياحي ورفع �لتدفقات 

�ل�صياحية �صنويا للو�صول �ىل 20 مليون �صائح بحلول عام 2020.

بالوفد �لذي �صم عدد� من رجال 
�الأعمال، موؤكد�ً على �أهمية �للقاء 
وح���ر����س �ل��غ��رف��ة ع��ل��ى �ل��ت��و����ص��ل 
خارجية  عالقات  وتكوين  �ل��د�ئ��م 
وتبادل  �إ�صتثمارية  فر�س  لتوفري 
جت���اري م��ن ���ص��اأن��ه �أن ي��ع��زز �لنمو 
�الق��ت�����ص��ادي ل��ل��ط��رف��ني. وخ���الل 
�الإجتماع ناق�س �لطرفني عدد�ً من 
و�لفر�س  �لتجاري  �لتبادل  فر�س 
�ل��ت��ج��اري��ة �مل��ت��اح��ة �ل���ت���ي ���ص��ت��زي��د 
م���ن ح��ج��م �ل���ت���ع���اون �الق��ت�����ص��ادي 
ب������ني �جل������ان������ب������ني، ك����م����ا ع���ر����س 
���ص��ع��ادة ����ص���امل �ل�������ص���وي���دي، خ��الل 
�الإقت�صادي  �لتطور  م��دى  �للقاء 
عجمان  حكومة  وحر�س  ل��الإم��ارة 

اأول منتدى يف الإمارات خمت�ض بتقنيات وحلول الت�ضال بني الأجهزة 

 )M2M( ات�صالت ت�صت�صيف موؤمتر ال�صرق الأو�صط لالت�صال بني الأجهزة

غرفة عجمان ت�صتقبل ال�صفري ال�صريلنكي لبحث �صبل التعاون

اأقل من 100 يوٍم تف�ضلنا عن موعد اختيار املدينة امل�ضيفة ملعر�ض اإك�ضبو الدويل 2020

فريق معر�س اإك�صبو الدويل 2020 يف دبي يقيم منتدًى خا�صًا لت�صليط ال�صوء على ملف الإمارات
يف دبي يف �صهر �أكتوبر �ملقبل. 

�ملعر�س،  مفهوم  منتدى  وي�صكل 
�ل�������ذي ي����ق����ام يف ك������ٍل م����ن �مل����دن 
�ملر�صحة، فر�صة ��صتثنائية لدولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لتعريف 
موفدي �ملكتب �لدويل للمعار�س 
، �ل������ذي ي��ت��خ��ذ م����ن �ل��ع��ا���ص��م��ة 
�لفرن�صية باري�س مقر�ً له، ب�صعار 
تو��صل  دبي  يف  �ال�صت�صافة  ملف 
�لعقول و�صنع �مل�صتقبل ، و�أهميته 
�ل��ن��اب��ع��ة م���ن �رت���ب���اط���ه �ل��وث��ي��ق 
تالم�س  �لتي  �ملعا�صرة  باملفاهيم 
ح���ا����ص���ر وم�����ص��ت��ق��ب��ل �ل��ب�����ص��ري��ة 
ج��م��ع��اء، م��ت��ي��ح��اً ل��ه��م �ل��ت��ع��م��ق يف 
�لفرعية  م��و����ص��ي��ع��ه  ����ص��ت��ك�����ص��اف 
و�لتنقل  �ال�صتد�مة  �أي  �لثالثة؛ 

وفر�س عاملية �مل�صتوى، علماً باأنه 
معر�س  تاريخ  يف  �الأوىل  وللمرة 
ن�صبة  ت��ت��ج��اوز  �ل������دويل  �إك�����ص��ب��و 
حدود  خ��ارج  من  �لقادمني  زو�ره 

�لدولة �مل�صيفة عتبة 70%. 
�لدويل  �إك�صبو  معر�س  ويتز�من 
�ل��ي��وب��ي��ل  م���ع  دب����ي  يف   2020
�الإم��ار�ت  دول��ة  لتاأ�صي�س  �لذهبي 
�مل��ت��ح��دة، وه���ي فر�صة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ل�����رب�����ط �مل���ع���ر����س 
م����ع �ح���ت���ف���االت �ل����ي����وم �ل��وط��ن��ي 
�خل��م�����ص��ني ل���ل���دول���ة. ك��م��ا ميثل 
تنظيم هذ� �حلدث �لعاملي يف دبي 
منا�صبًة هي �الأوىل من نوعها يف 
منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�أفريقيا 

وجنوب �صرق �آ�صيا. 

�مل��ح��اور  و�ل��ف��ر���س، و�ل��ت��ي ت�صكل 
�لرئي�صية للتنمية �مل�صتد�مة على 

م�صتوى �لعامل باأ�صره. 
وع���������الوة ع���ل���ى ذل��������ك، ي��ك��ت�����ص��ب 
بالن�صبة  ك���ربى  �أه��م��ي��ة  �مل��ن��ت��دى 
للمعار�س  �لدويل  �ملكتب  ملوفدي 
عربه  ي��خ��ت��ربون  حيث  �أنف�صهم، 
ب�صكل مبا�صر �لطيف �لو��صع من 
و�الإمكانيات  و�لت�صهيالت  �مليز�ت 
�لتي تتفرد دولة �الإمار�ت �لعربية 
من  بو�صفها  بتقدميها  �مل��ت��ح��دة 
هذ�  ال�صت�صافة  �ملر�صحني  �أب���رز 
�حلدث �لعاملي بكل ما للكلمة من 
معنًى، مبا يف ذلك �لبنية �لتحتية 

فائقة �حلد�ثة، 
و�ل�����ص��ي��اف��ة �ل�����ص��خ��ي��ة �ل���ر�ق���ي���ة، 

و����ص���وف ي���ك���ون ل���ه���ذه �ل��ت��ظ��اه��رة 
على  دب��ي  تتناف�س  �لتي  �لعاملية، 
��صت�صافتها مع ثالث مدن �أخرى 
مر�صحة لذلك، �آثاٌر �إيجابية جمة 
وحميطها،  �لدولة  م�صتوى  على 
�إ�صهام  �إىل  �لتوقعات  ت�صري  حيث 
��صت�صافة دبي للمعر�س يف توفري 
�أكرث من 277 �ألف فر�صة عمل 
جديدة، ومقابل كل منها �صتتوفر 
50 فر�صة عمل د�ئمة يف خمتلف 
�أرج������اء �مل��ن��ط��ق��ة. و����ص���وف ت��رتك 
�إك�صبو �لدويل  ��صت�صافة معر�س 
2020 يف دبي �إرثاً ر��صخاً يتمثل 
يف م���وق���ع ����ص��ت�����ص��اف��ت��ه، و�ل�����دور 
�لذي يلعبه كم�صدر الإلهام �أجيال 

�مل�صتقبل. 

•• دبي-الفجر:

ب����د�أ �ل��ع��د �ل���ت���ن���ازيل و����ص���واًل �إىل 
�ل�167  �ل����دول  ممثلي  �ج��ت��م��اع 
للمعار�س  �ل��دويل  �ملكتب  �أع�صاء 
ن��وف��م��رب   27 يف  ع���ق���ده  �مل����ق����رر 
�لقادم، للت�صويت و�ختيار �ملدينة 
��صت�صافة  ب�صرف  �صتحظى  �لتي 
 2020 �ل���دويل  �إك�صبو  معر�س 
ومع بقاء �أقل من 100 يوم على 
�مل���وع���د �مل��رت��ق��ب، ي��و����ص��ل ف��ري��ق 
�الإم����ار�ت  دول���ة  ��صت�صافة  م��ل��ف 
�إك�صبو  ملعر�س  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
تركيزه  دب��ي  يف   2020 �ل���دويل 
�خلا�س  للمنتدى  �الإع����د�د  على 
مبفهوم �ملعر�س، و�لذي �صيقيمه 

جتمعها  �لتي  �لطيبة  و�لعالقات 
ب����ك����اف����ة �ل�����ب�����ل�����د�ن و�ل���������ص����ع����وب 
و�ل��ث��ق��اف��ات على �م��ت��د�د �ل��ق��ار�ت 

�ل�صبع. 
و�ن���ط���الق���اً م���ن ح���د�ث���ة �ل��ب��ن��ي��ة 
تقدمها  �لتي  �ملتكاملة  �لتحتية 
�ل�����دول�����ة وم���وق���ع���ه���ا �جل����غ����ر�يف 
كمن�صة  �مل��م��ي��ز  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي 
ل��ل��ت��و����ص��ل و�ل��ت��ف��اع��ل ب���ني ���ص��رق 
�لتوقعات  ت�صري  وغ��رب��ه،  �ل��ع��امل 
معر�س  ��صتقطاب  �إىل  �الأول���ي���ة 
دب��ي  2020 يف  �ل����دويل  �إك�����ص��ب��و 
ز�ئ����ر  م���ل���ي���ون   25 م����ن  الأك�������رث 
هذ�  ليختربو�  �إل��ي��ه��ا  ي��ت��و�ف��دون 
�حلدث �لتاريخي، بكل ما يقدمه 
ل���ه���م م����ن ف���ع���ال���ي���ات ون�����ص��اط��ات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع�����ل�����ن�����ت م����وؤ�����ص���������ص����ة �الإم�������������ار�ت 
ل��الت�����ص��االت �ت�����ص��االت �م�����س عن 
ع���ق���د م����وؤمت����ر �ل�������ص���رق �الأو�����ص����ط 
لالت�صال ب��ني �الأج��ه��زة وذل���ك يف 
دبي بني 22 و23 �صبتمرب �ملقبل. 
جت��م��ع  �أول  �مل����وؤمت����ر  ه�����ذ�  وي���ع���د 
بني  �الت�صال  بتقنيات  متخ�ص�س 
�ملنطقة  يف   )M2M( �الأج���ه���زة 
�الأو���ص��ع  �ل��ت��و����ص��ل  ومي��ث��ل من�صة 

و�الأ�صمل يف هذ� �ملجال.
وح�������ول م�������ص���ارك���ة �ت���������ص����االت يف 
نائب  ها�صم،  �أك��د عبد�هلل  �مل��وؤمت��ر 
�ملعلومات  تكنولوجيا  �أول،  رئي�س 
على  �ت�������ص���االت  يف  و�الت���������ص����االت 
دور �ت�����ص��االت �ل���ري���ادي يف جم��ال 
بف�صل  �الأج����ه����زة  ب���ني  �الت�������ص���ال 
�ملتفوقة  �لتحتية  وبنيتها  �صبكتها 
و�م�����ت�����الك�����ه�����ا �مل������رك������ز �ل����وح����ي����د 
للتحكم  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
باالت�صال بني �الأجهزة و�أ�صاف �أن 
عقد هذ� �ملوؤمتر يف دولة �الإمار�ت 
ي���وف���ر م��ن��ت��دى ل��ل��ن��ق��ا���س وت���ب���ادل 

�لذكية و�حلوكمة �لذكية و�صبكات 
�ل���ط���اق���ة �ل���ذك���ي���ة و�مل���ر�ق���ب���ة عن 
�ل��ذك��ي��ة  �ل�صحية  و�ل��رع��اي��ة  ب��ع��د 
و�ل��ع��دي��د م��ن �مل��و����ص��ي��ع �الأخ���رى 

ذ�ت �ل�صلة. 

وي��ت��وق��ع �أن ي��ع��م��ل �مل���وؤمت���ر �ل��ذي 
ج��م��ع  ع���ل���ى  ج����ي  �إم  دي  ت��ن��ظ��م��ه 
�ل��ر�ئ��دة يف جمال  �ملوؤ�ص�صات  ق��ادة 
�الت�������ص���ال ب����ني �الأج�����ه�����زة ب��ه��دف 
تبادل �خلرب�ت و�ملعرفة و�لتعرف 

�الآر�ء و�خل��رب�ت ي�صارك فيه كبار 
�ل��الع��ب��ني �ل��ع��امل��ي��ني �مل��وؤث��ري��ن يف 
حقل �الت�����ص��ال ب��ني �الأج��ه��زة مما 
و�صرب  ����ص��ت��ط��الع  يف  ي�صهم  ���ص��وف 
جماالت عمل و��صتثمار جديدة يف 
�لدولة.  وكانت �ت�صاالت �صباقًة يف 
تقدمي حلوٍل خا�صة باالت�صال بني 
�الأجهزة مّكنت من �إجناح عدٍد من 
�ملبادر�ت �لتي �صتكون حمل نقا�س 
يلقيها  ���ص��وف  �ل��ت��ي  �لكلمة  خ��الل 
ع���ب���د�هلل ه��ا���ص��م يف �مل��ن��ت��دى حتت 
عنو�ن �حللول �مل�صتد�مة لالت�صال 

بني �الأجهزة يف �الإمار�ت. 
ويعد برنامج جنم طاقة �الإمار�ت 
تقدمها  �لتي  �لنجاح  ق�ص�س  �أحد 
�ت�صاالت فقد حقق �لربنامج �لذي 
يعمل على �إد�رة ��صتهالك �لطاقة 
�صمن �ملباين جناحاً كبري�ً يف �حلد 
من هدر �لطاقة وخف�س �نبعاثات 
غ����از ث����اين �أوك�����ص��ي��د �ل���ك���رب���ون يف 
حم��ق��ق��اً  �الآن،  حل���د  م��ب��ن��ى   82
11 مليون  �أك��رث  �إىل  و�صل  وف���ر�ً 
دره����م يف نفقات  �أل����ف  وث��الث��م��ئ��ة 
عدد من �جلهات �حلكومية خالل 

�ت�صاالت  وكانت  �صنتني.   �أقل من 
�لتحكم  مركز  م��وؤخ��ر�ً  �أطلقت  قد 
ب��االت�����ص��ال ب���ني �الأج���ه���زة و�ل���ذي 
ي�����ص��م��ح ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات و�ل�����ص��رك��ات 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ت��ق��ن��ي��ات �الت�������ص���ال بني 
وخا�صة  فيها  و�ل��ت��و���ص��ع  �الأج��ه��زة 
يف ق��ط��اع��ات �الإن�������ص���اء�ت و�ل��ب��ن��ي��ة 
�لتحتية و�لبيع بالتجزئة و�لنفط 
ق��دم��ت ح��ل��واًل الإد�رة  و�ل��غ��از، كما 
�لعمالء  م��ن  ل��ع��دٍد  �لنقل  و���ص��ائ��ل 
م���ن ب��ي��ن��ه��م ���ص��رك��ة ب��ي��ئ��ة �ل���ر�ئ���دة 
و�إد�رة  �لبيئية  �حل��ل��ول  جم��ال  يف 

�لنفايات. 
وت���ت���ي���ح ت���ق���ن���ي���ات �الت���������ص����ال ب��ني 
�الأجهزة  �ت�صال  �إمكانية  �الأجهزة 
م��ب��ا���ص��رًة دون �حل��اج��ة  ب��ب��ع�����ص��ه��ا 
ل��ل��ت��دخ��ل �ل��ب�����ص��ري مب���ا ي�����ص��ه��م يف 
دفع �البتكار وفتح جماالت جديدة 
�الإنتاج  دورة  وتق�صري  لال�صتثمار 
وزيادة �الإنتاجية وخف�س �لنفقات 
وتوفري ��صتهالك �لطاقة وهو ما 
يتما�صى مع �لروؤية �ال�صرت�تيجية 
�الإ�صهام يف  و�ملتمثلة يف  الت�صاالت 
�مل�صتقبل �مل�صتد�م لدولة �الإمار�ت. 

�ملتاحة  و�حل��ل��ول  �لتحديات  على 
وت���ط���وي���ر �ل���ع���م���ل���ي���ات مب����ا مي��ن��ح 
�مل��وؤ���ص�����ص��ات �أف�����ص��ل��ي��ة ت��ن��اف�����ص��ي��ة. 
عناوين  �لنقا�س  مو��صيع  وت�صمل 
م��ث��ل �مل�����دن �ل���ذك���ي���ة و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 

اأخبار ال�صاعة: 
و�صع مايل اإماراتي م�صتقر

•• اأبوظبي-وام:

�الئتماين  للت�صنيف  موديز  وكالة  �أن  �ل�صاعة  �أخبار  ن�صرة  قالت 
منحت يف �آخر تقرير لها �القت�صاد �الإمار�تي ت�صنيف م�صتقر فيما 
يعك�س قوة �لو�صع �ملايل للدولة ب�صكل عام و�لذي مل يتاأثر بالعديد 
�أن �لوكالة ربطت  �إىل  �ملالية �لعاملية م�صرية  من تد�عيات �الأزم��ة 
�لو�صع �ملايل �مل�صتقر لالقت�صاد �الإمار�تي بعاملني �أ�صا�صيني هما : 
�مل�صتويات �الآمنة لالأ�صول �ملالية �ململوكة للحكومة بجانب تر�جع 
�لذي  �لنفط  �صعر  للدولة  �لعامة  باملو�زنة  �لنفطي  �لتو�زن  �صعر 
تتو�زن عنده �ملو�زنة من 84 دوالر� للربميل يف عام 2011 �إىل 
74 دوالر� للربميل حاليا ما يعك�س مدى �لتح�صن �لذي طر�أ على 
�إمار�تي م�صتقر  �لعامة للدولة. و حتت عنو�ن و�صع مايل  �ملالية 
�أو�صحت �أن ح�صول �قت�صاد �أي دولة على ت�صنيف �ئتماين م�صتقر 
يوؤ�صر  �الإم��ار�ت��ي  �لوطني  �القت�صاد  �إىل  بالن�صبة  �حل��ال  هو  كما 
�إىل متانة �لو�صع �لكلي لهذ� �القت�صاد مبا فيه من �أو�صاع مالية 
�القت�صاد  بقطاعات  تتعلق  �أو���ص��اع  م��ن  �أي�صا  فيه  مب��ا  و  ونقدية 
بها  مير  �لتي  �مل�صتقرة  غري  �لظروف  ظل  يف  خ�صو�صا  �حلقيقي 
يف  مظاهرها  تتجلي  �لتي  و  �حل��ايل  �ل��وق��ت  يف  �لعاملي  �القت�صاد 
تفاقم �أحجام �ملديونيات �حلكومية وحتولها بجانب �لعجز �ملايل 
وهي  و�ل��رك��ود  �لبطالة  م�صكالت  �إىل  �إ�صافة  مزمنة  �أزم���ات  �إىل 
جميعها م�صكالت تتجلى بو�صوح يف �قت�صاد�ت �لعامل �ملتقدم بل �إن 
عدو�ها بد�أت يف �الآونة �الأخرية يف �النتقال �إىل بع�س �القت�صاد�ت 
�ل�����ص��اع��دة. و�أ����ص���اف���ت �ل��ن�����ص��رة �ل��ت��ي ي�����ص��دره��ا م��رك��ز �الإم�����ار�ت 
يبدو  هذه  �لتاأزم  مظاهر  �أن  �ال�صرت�تيجية  �لبحوث  و  للدر��صات 
�أن��ه��ا ب��ع��ي��دة ك��ل �ل��ب��ع��د ع��ن �الق��ت�����ص��اد �الإم���ار�ت���ي يف ظ��ل و�صعه 
بينها  من  ذل��ك  توؤكد  �أخ��رى  موؤ�صر�ت  وهناك  �حل��ايل  �الئتماين 
للدولة و�لذي يقدر  �لعامة  �ملو�زنة  به  �لذي تتمتع  �لفائ�س  �أوال 
�ملوؤ�صر�ت  وث��اين  �الإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت  من  ر8   1 بنحو  حاليا 
�أن  �مل�صتمر يف حجم �لدين �حلكومي و �لذي يتوقع  هو �لرت�جع 
يبلغ 23 �لعام �ملقبل منخف�صا من نحو 2 ر23 يف �لعام �جلاري 
ونحو 9 ر24 يف �لعام �ملا�صي. وبينت �أن ثالث �ملوؤ�صر�ت �لفائ�س 
7 ر9 يف نهاية  �أن يبلغ  �لذي يتمتع به �حل�صاب �جل��اري و�ملتوقع 
�لعام �جلاري. و�أكدت �أخبار �ل�صاعة يف ختام مقالها �الفتتاحي �أن 
من  �صيتمكن  �لوطني  �القت�صاد  �أن  تظهر  �لثالثة  �ملوؤ�صر�ت  هذه 
حتقيق �إ�صافات جديدة لالأ�صول �ملالية و�لنقدية �ملرت�كمة لديه 
�أو�صاعه على �مل�صتوى �لكلي �صتزد�د ��صتقر�ر� ومتانة  �أن  ما يعني 
جاري  �مل�صهد  بجانب  �مل�صهد  هذ�  وبو�صع  �ملقبلة  �لفرت�ت  خالل 
�حلدوث على �مل�صتوى �لعاملي �صيت�صح مدى �لتح�صن �لذي �صيطر�أ 
على و�صع �القت�صاد �الإمار�تي �صو�ء فيما يتعلق بو�صعه �إذ� قورن 
بباقي �القت�صاد�ت كل على حدة �أو فيما يتعلق بدوره على خريطة 
�القت�صاد �لعاملي يف �مل�صتقبل �ملنظور كاأحد �القت�صاد�ت �لتي يعول 
عليها يف حتريك عجلة �لنمو ودوره �حليوي على خريطة �لتجارة 
�لعاملية وباعتباره مركز� �إقليميا للتجارة و�الأعمال ونظر� �إىل دوره 
على خريطة �ال�صتثمار �لعاملية كونه وجهة ��صتثمارية جاذبة من 
ناحية  من  �ملبا�صرة  وغري  �ملبا�صرة  لال�صتثمار�ت  وم�صدر�  ناحية 
�أخرى تلك �ال�صتثمار�ت �لتي ت�صهم يف دعم �الأن�صطة �القت�صادية 

�حليوية يف �لعديد من دول ومناطق �لعامل. 

غرفة دبي تنظم ور�صة عمل حول 
امليثاق العائلي يف ال�صركات العائلية

•• دبي-وام:

�مليثاق  ح��ول  �م�����س  ور���ص��ة عمل يف مقرها  دب��ي  و�صناعة  غ��رف��ة جت���ارة  نظمت 
ومب�صاركة  حوكمة  معهد  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  �لعائلية  �ل�صركات  يف  �لعائلي 
و��صعة من خمتلف �ملعنيني وفئات جمتمع �الأعمال يف �إمارة دبي. و�صلطت ور�صة 
�لعمل �ل�صوء على �مليثاق �لعائلي و�أهميته �صمن منظومة �حلوكمة �ملوؤ�ص�صية 
�لعائلي  �مليثاق  �عتبار  مع  خا�صة  �لعائلية  �ل�صركات  مكت�صبات  على  للحفاظ 
و�حلوكمة �ملوؤ�ص�صية �أد�ة �أ�صا�صية لتح�صني وتنظيم �ل�صركات �لعائلية و�حلفاظ 
على �الإرث �لعائلي. و�أكد عتيق جمعة ن�صيب رئي�س قطاع �خلدمات �لتجارية 
�ل�صركات  حماية  يف  �لعائلي  و�مليثاق  �ملوؤ�ص�صية  �حلوكمة  �أهمية  دب��ي  غرفة  يف 
�لعائلية معترب� �ن تنظيم �لور�صة يقع يف نطاق ر�صالة غرفة دبي لتمثيل ودعم 
وحماية م�صالح جمتمع �الأعمال يف دبي. وقال �ن ميثاق �لعائلة يعترب د�صتور� 
�إر�صاديا لل�صركات �لعائلة ويحتوي على �الأحكام و�لقو�عد �لتي تنظم ممار�صات 
�أفر�د �لعائلة �مل�صاهمة يف ملكية �ل�صركة بطريقة حتقق �لتطور لل�صركة وتعاقب 

�أجيال �لعائلة عليها ب�صال�صة ودون �أي عو�ئق �و م�صاكل تذكر. 

وفد اأرجنتيني برئا�صة نائب الرئي�س يزور ميناء جبل علي
مو�نئ  يف  �لدولية  للعمليات  �الأول  �لرئي�س  نائب  عبد�هلل 
�حلكومية  �لعالقات  مدير  �جلمريي  وبطي  �لعاملية  دب��ي 
و�البتكار  �ملتطورة  �لتقنية  على  خاللها  �طلع  �ل�صركة  يف 
علي  جبل  مليناء  �لت�صغيلية  �لكفاءة  دف��ع  يف  �أ�صهما  �للذين 
م�صروع  ذل��ك  يف  مبا  فيه  �جلارية  �لتو�صعة  م�صاريع  وعلى 
زيادة �لطاقة �ال�صتيعابية ملحطة �حلاويات رقم 2 وم�صروع 
�إىل  3 و��صتمع �لوفد �لز�ئر  تطوير �ملحطة �جلديدة رقم 
�الإقليمية  �لبو�بة  بو�صفه  علي  جبل  ميناء  دور  عن  �صرح 
ل��ل��ت��ج��ارة ون�����ص��اط��ات م��و�ن��ئ دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة ع��رب حمفظتها 
�لدولية �لتي ت�صمل �أكرث من 65 حمطة مبا فيها �مل�صاريع 
و�أوروب��ا  �لهند و�أفريقيا  �لتطوير يف كل من  �جلديدة قيد 

و�أمريكا �جلنوبية و�ل�صرق �الأو�صط .

•• دبي-وام:

ز�ر وفد �رجنتيني برئا�صة معايل �أمادو بودو نائب �لرئي�س 
�صم  علي  بجبل  �لعاملية يف مقرها  دبي  مو�نئ  �الأرجنتيني 
�لوفد �صعادة روبني �دو�ردو كارو �ل�صفري �الأرجنتيني لدى 
�لدولة ورومانو �إدو�ردو �ل�صكرتري �ل�صخ�صي لنائب �لرئي�س 
و�صريجيو بوجي رئي�س �لفريق �ل�صحفي ومار�صيلو د�مياين 
�لعالقات  نارفاجا مدير عام  فاكا  و�صابينو  �الأم��ن  م�صوؤول 
كارير�  �إنيجو  و�آن��ا  �الأرجنتيني  �ل�صيوخ  جمل�س  يف  �لعامة 
يف  �لتجارية  �ل�صوؤون  مفو�س  �أرييتا  وماريا  �ملر��صم  من�صق 
�مليناء بر�فقة  �لوفد بجولة يف  �الأرجنتينية. وقام  �ل�صفارة 
ور��صد  �لعاملية  دب��ي  ملو�نئ  �لتنفيذي  �ملدير  �صرف  حممد 

جميع ال�صركات املحلية املدرجة يف 
�صوق دبي اأف�صحت عن بياناتها الف�صلية 

•• دبي-وام:

ب�صاأن  �ملائة  يف  قالت �صوق دبي �ملايل �م�س �أن �ل�صركات �ملحلية �ملدرجة �صجلت معدل �لتز�م ن�صبته 100 
وهي  �لقانونية  �لزمنية  �ملهلة  ح��دود  يف  �حل��ايل  �لعام  من  �لثاين  للربع  �ملالية  نتائجها  عن  �إف�صاحها 
�مل�صاهمة  �ل�صركات  �أن عدد  بيان �صحايف �صدر عنها  �ل�صوق يف  و�أو�صحت  �لفرتة.  �نتهاء  يوما من   45
�لعامة �ملحلية �ملدرجة يف �صوق دبي �ملايل �لتي �أف�صحت عن بياناتها �ملالية �لف�صلية بلغت 42 �صركة مع 
�أنها  �إىل  �إجر�ئية. و�أ�صارت  �أ�صهم �ل�صركة الأ�صباب  �أن �لتد�ول معلق على  ��صتثناء �أمالك للتمويل حيث 
رفعت تقرير� تف�صيليا �إىل هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�صلع يت�صمن تو�ريخ �الإف�صاح و�ملالحظات عليها وفقا 
ملتطلبات �لهيئة. ولفتت �ل�صوق �إىل �أن �إد�رتها علقت تد�ول �أ�صهم �صركة �أجنبية و�حدة مل تلتزم باالإف�صاح 

عن �لبيانات �ملالية �لف�صلية �صمن �لفرتة �لقانونية وهي �صركة �ملدينة للتمويل و�ال�صتثمار.
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العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
   اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2414 /2013 عمايل جزئي                                        
�ىل �ملدعى عليه /1-  �لبد�ير لالن�صاء�ت �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي / حم��م��د �دري�����س �ح��م��د ك��ب��ري ق��د �ق���ام عليك �ل��دع��وى 
دره���م(   14345( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى )2013/146441(.   وحددت لها جل�صة 
    ch1.A.5 بالقاعة   �س   8.30 �ل�صاعة   2013/9/8 �ملو�فق  �الح��د  ي��وم 
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �القل. 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     

   مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2879 /2013 عمايل جزئي                                        

�ىل �ملدعى عليه /1-  هاتو ت��ورز   ���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  ن�صر  ب�صيوين  ح�صن  �صعيد  م��روة   / �ملدعي  �ن 
دره���م(   15600( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى )2013/149771(.   وحددت لها جل�صة 
يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/8/28 �ل�صاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�صي     لذ� 
فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/855 تنفيذ جتاري
�ل�صائغ    عبد�لرحمن  بن  فايز  بن  عبد�لعزيز  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ع��ادل جلول  �ي��ه��اب  �لتنفيذ/  �ن طالب  �الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
ومي��ث��ل��ه: �صيخة �ح��م��د ع��ب��د�هلل ���ص��ل��ط��ان   ق��د �أق���ام عليك �ل��دع��وى 
وق��دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)962540( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .  .وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26    

   مذكرة اعادة  تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الق�سية رقم 2012/1414 مدين كلي      

�ىل �ملدعى عليهم:1/خالد عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملال 2- كري�صنان كوتى �صود�كار�ن 
�خل�صم �ملدخل/ كونكورد لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت ذ.م.م حيث �ن �ملدعية: ب�صار�ت 
تطالبكم  �عاله،  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليكم  �قامت  قد  هافان    ماد 
فيها باخر�جها من �لرخ�صة �لتجارية �خلا�صة باملدعى عليها �ملدخلة و�لز�مكم باأد�ء 
مبلغ وقدره ) 172.000 درهم( فقط باال�صافة للفائدة �لقانونية و�لر�صوم و�مل�صاريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.  لذلك يقت�صى ح�صورك   �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�صاعة 
�لثامنة و�لن�صف من يوم 2013/9/23 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�صور �و عدم �ر�صال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد 

فان �ملحكمة �صتبا�صر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26    
     اعادة  اعالن املدعى عليه الثالث بالدعوى ال�سلية بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/2039 مدين جزئي        
�حمد  �صاهيناز   -1  : �ملدعيتني  �ن  بادعام حيث  �صامل  �حمد  عليه: حامد  �ملدعى  �ىل 
�صامل بادعام 2- �صمرية �حمد �صامل بادعام �قامتا عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
منطقة   1418( رقم  �لعقار  يف  �ل�صيوع  بف�س  بالق�صاء  فيها  تطالبان  �عاله  �ملذكورة 
بني  فيما  �لبيع  ثمن  تق�صم  ثم  ومن  �لعلني  باملز�د  ببيعه  وذلك  �ل�صارقة(  �لغافية- 
للر�صوم  باال�صافة  �الرحام  ذوي  من  جميعهم  �لورثة  ولكون  بالت�صاوي  �لورثة 
�لد�ئرة  �ملحكمة)  هذه  �مام  ح�صورك  يقت�صى  وعليه   �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�صاريف 
�جلزئية �الوىل( يف متام �ل�صاعة �لثامنة و�لن�صف من يوم 2013/9/2 وذلك لالجابة 
على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�صور �و عدم �ر�صال 
وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �صتبا�صر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف : 

2013/8/20م 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/359 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �صده/1- عقار�ت �حمد عبد�لرحيم �لعطار ملالكها- �حمد عبد�لرحيم �لعطار  جمهول  
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جن�صام جيتانند بجر�ين وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود 
بتاريخ  �الربعاء  يوم  كلي  عقاري   2011/1135 رقم  �لدعوى  يف  �ل�صادر  باحلكم  نعلنكم  �لكبان  
2013/1/9 باعتباره �صند� تنفيذيا وذلك : 1- برف�س �لدفع �ملبدي من �ملدعى عليها بعدم قبول 
�لدعوى لرفعها على غري ذي �صفة وقبولها. 2- ببطالن �لعقد مو�صوع �لدعوى فيما ت�صمنه 
ب�صاأن، بيع �لو�حد�ت �رقام ) 507.408.407( وبف�صخه ب�صان مات�صمنه من  بيع �لوحدتني رقمي) 
402، 403( بالز�م �ملدعى عليها بان ترد �ىل �ملدعى مبلغ وقدره )827332 درهم( و�لفو�ئد بو�قع 
9% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلال يف 2013/5/30 وحتى متام �ل�صد�د على �ال جتاوز ��صل 
�ملبلغ �ملق�صي به وت�صليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذ� 
�العالن. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26    

  اإعـــــــــالن    
)���س.م.ع.ع(  �لكمبيوتر  قرطا�صية  �صناعة  �ل�صادة/  ب��اأن  �القت�صاد  وز�رة  تعلن   
دبي  �م��ارة  يف  �ل�صركة  ف��رع  قيد  �صطب  بطلب  تقدمت  قد  �جلن�صية(  )عمانية 

و�ملقيدة حتت رقم )1292( يف �صجل �ل�صركات �الجنبية بالوز�رة.
�ل�صركات  ���ص��اأن  ل�صنة 1984 يف  رق��م )8(  �ل��ق��ان��ون �الحت����ادي  الأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�لتجارية وتعديالته و�لقر�ر �لوز�ري رقم )278( ل�صنة 1984م  يف �صان �عتماد 
دليل �إجر�ء�ت �لرتخي�س و�لقيد/ �لتجديد/ �لتعديل/�لبيع و�الندماج لفروع 

ومكاتب  �ملن�صاآت �ملوؤ�ص�صة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.
�ىل  باعرت��صهم  يتقدمو�  �ن  �الع��رت����س  يف  �حل��ق  �أ�صحاب  �ل�صادة  من  يرجى 

�لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �صهر من تاريخ �لن�صر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة القت�ضاد- ادارة الت�ضجيل التجاري- �ض.ب )3625( مكتب دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3180 /2013 عمايل جزئي                                        
�ىل �ملدعى عليه /1-  ال بونيتا لت�صميم �الزياء جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �ميا ديال كروز فرييدو  قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمايل وقدرها )10690 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
�ل�����ص��ك��وى)2013/151989(.     رق��م   - و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/1 �ل�صاعة 8.30 �س مبكتب 
�لقا�صي لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  ما لديك من مذكر�ت 

على �القل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1751 /2013 عمايل جزئي                                        
�ىل �ملدعى عليه /1-  طارق عا�صور للخياطة و�لتطريز  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �بر�هيم ليت غالب �صاه قد �قام عليك �لدعوى 
 13500( مبلغ  له  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها 
درهم( وبالر�صوم و�مل�صاريف .  �ل�صكوى رقم )2013/141578(.  وحددت 
مبكتب  �س   8.30 �ل�صاعة   2013/8/27 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها 
�لقا�صي لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  ما لديك من مذكر�ت 

على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1410 /2013 عمايل جزئي                                        

������س.ذ.م.م   جم��ه��ول حمل  ي��وروت��ك للمقاوالت  �مل��دع��ى عليه /1-   �ىل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ي��ا���ص��ني ب�صري ع��ث��م��ان ���ص��امل  ق��د �ق���ام عليك 
 13500( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى )2013/141592(.   وحددت لها 
جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/4 �ل�صاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�صي 
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �القل. 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 690 /2013 عمايل جزئي                                        
�ىل �ملدعى عليه /1-  هاتو تورز )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �صعد �ل�صيد �ملعد�وي عبده نعيم    قد �قام عليك �لدعوى 
دره���م(   101058( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى )2013/149875(.   وحددت لها جل�صة 
يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/8/28 �ل�صاعة 9.30 �س ch1A.2   لذ� فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�صور  مكلف 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2924 /2013 عمايل جزئي                                        

)����س.ذ.م.م(  جمهول  للمقاوالت  �لعرب  �لبناوؤن  عليه /1-   �ملدعى  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / جوليات بي�صايو ماالبانان  قد �قام عليك 
 11806( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى )2013/150290(.   وحددت لها 
جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/1 �ل�صاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�صي لذ� 
فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �القل. ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �صكيون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/1599   عمايل جزئي                                          
�ىل �ملحكوم عليه /1- مهند حممد لتجارة �ال�صماك  جمهول حمل �القامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/7/10 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح 
/ منري �حمد �هلل ديتا بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )10365.1 
( درهم )ع�صرة �الف وثالثمائة وخم�س و�صتون درهما وع�صرة فلو�س( وتذكرة عودة 
ملوطنه على �لدرجة �ل�صياحية بقيمة �لف درهم �و مقابلها نقد� مامل يكن قد �لتحق 
بعمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها �ملنا�صب من �مل�صاريف و�عفت �ملدعي من ن�صيبه منها 
خالل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ماعد�  ورف�صت 
�ل�صمو  �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب  �ليوم  ثالثني يوما �عتبار� من 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/845  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�صتاأنف �صده / 1 -دي�صكونت لتاأجري �ل�صيار�ت )�س.ذ.م.م(    جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �مل�صتاأنف /�ليو�صف موتورز )���س.ذ.م.م(  وميثله: 
ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان    قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر 
لها  بتاريخ 2012/7/3 وحددت  كلي  رقم 2011/1899 جتاري  بالدعوى 
�ل�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/9/25  جل�صه يوم �الربعاء 
ch2D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/774  ا�ستئناف مدين

�ىل �مل�صتاأنف �صده / 1 -هالة طارق �حمد ريري  جمهول حمل �القامة 
من�صوري وميثله: حيدر  �مني  بن  �حمد  بن  �مل�صتاأنف /حممد  �ن  مبا 
�صامل علي بن حيدر قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 
2012/320 مدين كلي بتاريخ 2012/8/1 وحددت لها جل�صه يوم �الثنني 
ch2D.17 وعليه  �ملو�فق 2013/9/9 �ل�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة 
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1858 تنفيذ عمايل
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  �ملنفذ �صده/1- مطعم ومقهى �صلوى  �ىل 
�صامي  عبد�لفتاح متويل قد  �لتنفيذ/ �حمد  �ن طالب  �القامة مبا 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )7900( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
فان  �ملحكمة.وعليه  خلزينة  ر�صوم  دره��م   484 مبلغ  �ىل  باال�صافة   .
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 263 /2013 مدين  كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1-  علي �صامبيه حممد غلوم �ملازمي  جمهول حمل 
حممد  علي  ملالكها/حممد  للمقاوالت  يورتك   / �ملدعي  �ن  مبا  �القامة 
ك��م��ايل ومي��ث��ل��ه: �ح��م��د حم��م��د ع��ل��ي ك��م��ايل  ق��د �ق����ام ع��ل��ي��ك �ل��دع��وى 
ومو�صوعها �ملطالبة بندب خبري هند�صي متخ�ص�س  وحددت لها جل�صة 
 ch2.D.18 يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/5 �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/167   جتاري كلي                                        

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   �لغذ�ئية  �مل���و�د  لتجارة  زون  تر�صت   -1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/2/17 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�صالح / ميت هاو�س �مبك�س �س ذ.م.م بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره 176614.90 مائة و�صتة �لف و�صتمائة و�ربعة ع�صر درهم وتع�صون 
�لق�صائية �حلا�صلة يف  �ملطالبة  تاريخ  �صنويا من  بو�قع %9  �لقانونية  و�لفائدة  فل�صا 
2013/1/24 وحتى متام �ل�صد�د ف�صال عن �مل�صاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/175   جتاري كلي                                        

�ىل �ملحكوم عليه /1- �صركة �ور��صيا لتنظيم �ملز�د�ت �لعلنية و�د�رتها- موؤ�ص�صة فردية 
ملالكتها عائ�صة �حمد حممد يو�صف جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/6/9 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح / حممد �صاجد 
حممود ليناكيالت بالز�م �ل�صركة �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره ت�صعون 
 2012/3/24 تاريخ  من  تبد�أ  �صنويا   %9 بو�قع  تاخريية  فائدة  عن  ف�صال  دره��م  �ل��ف 
وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتها �مل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
�ل�صمو  �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب  �ليوم  ثالثني يوما �عتبار� من 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/676 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/1- �وميجا �لهند�صية ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �صركة ت�صنيع �ملعادن �لفنية ) ذ.م.م( وميثله: 
�ح��م��د �حل���اج خ���ادم بطي �مل��ي��دور �مل��ه��ريي  ق��د �أق���ام عليك �ل��دع��وى 
وق��دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  عليه   . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )73952(
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/3047 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ دوالل ح�صني غازي م�صطفى غازي �جلن�صية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
م�صتحقات  �لدعوى:  مو�صوع  �المار�ت  �جلن�صية:  �لعامة  لل�صيانة  �لغنامي 
�لعامة �جلن�صية: �المار�ت عنو�نه:  �لغنامي لل�صيانة  �ملطلوب �عالنه/  عمالية 
�ملذكورة �عاله وحددت  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �لتقررير( حيث  بالن�صر)بورود 
�ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية 
- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  عليها  موقعا  �مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك 

بثالثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ  2013/7/28
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
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زهور �لغربية لتنظيف �ملباين �جلن�صية: �المار�ت مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات 
�المار�ت     �جلن�صية:  �ملباين  لتنظيف  �لغربية  زهور  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�صر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/9/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور 
�ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام 
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�ل�صادر يف �لدعوى  �لتنفيذ  �ل�صند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا �ن طالب 
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�لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ فانت مكلف باحل�صور  2013/9/17 موعد� لنظر طلب 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله،   تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
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 10 �ن��ط��الق  �ملا�صية يف  �ل���دور�ت 
م�����ص��اري��ع ذ�ت ط��اب��ع ج��دي��د وفكر 
م���ت���م���ي���ز، وه���ن���ال���ك �ل���ع���دي���د م��ن 
حالياً  يقومون  �لذين  �خلرجيني 

بدر��صة جدوى مل�صاريع �ملقبلة . 
�أه��م��ي��ة هذ�  و�أ���ص��ار �جل��ن��اح��ي �إىل 
م��د�ر  على  و��صتمر�ريته  �لدبلوم 
�ل�����ص��ن��ة، وذل�����ك ل��ت��ع��ط�����س �ل�����ص��وق 
لهذ� �لنوع من �لدور�ت و�لرب�مج 
�الأعمال  ل��رو�د  �ملحفزة  �لتدريبية 
�جلدد و�لتي قد يلجئ �إليها �أي�صا 
�ل��ذي��ن  �حل��ال��ي��ني  �الأع����م����ال  رو�د 
�أعمالهم  يف  ما  م�صاكل  يو�جهون 

و�لتطوير  للتغيري  يطمحون  �أو 
من �أعمالهم.

�لثانية  �ل��دف��ع��ة  �صملت  وق���د  ه���ذ� 
م������ن دب������ل������وم ري������������ادة �الأع������م������ال 
من:  ك��ل  �صملت  تدريبية  جل�صات 
�ل���ق���و�ن���ني و�إج�����������ر�ء�ت ت��اأ���ص��ي�����س 
�ل�����������ص�����رك�����ات، و������ص����رت�ت����ي����ج����ي����ات 
�ل��ت��و����ص��ل �الج��ت��م��اع��ي، وخ��دم��ة 
للنجاح،  عامال  بو�صفها  �لعمالء 
�لت�صويق  نهج  ب��ني  و�الخ��ت��الف��ات 
�ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة و�حل����دي����ث����ة، وب���ن���اء 
�ل����ف����ري����ق و�ل���ت���خ���ط���ي���ط �ل���ف���ع���ال 
ل����ل����م����و�رد �ل���ب�������ص���ري���ة، �ل��ت��و����ص��ل 

رو�د �الأعمال �لر�غبني يف �خلروج 
تاأهيلهم  ع��رب  ج��دي��دة  مب�����ص��اري��ع 
دخول  �صبيل  يف  مهار�تهم  و�صقل 
و�أط���ل���ق���ت  �مل���ح���ل���ي.  �إىل  �ل�������ص���وق 
�ملوؤ�ص�صة دورتها �لثالثة بعد �لنجاح 
�لدورتني  يف  حققته  �ل��ذي  �ملذهل 
�ملا�صيتني، حيث خرجت نحو 65 

فرد�ً من رو�د �الأعمال. 
برناجمها  �لثالثة  �لدفعة  و�صتبد�أ 
 2013 �صبتمرب   8 يف  �لتدريبي 
�ل��ر�غ��ب��ني يف  م��ن   25 ، مب�صاركة 
تطوير �أعمالهم وتو�صيع مهار�تهم، 
ويقدم دبلوم ري��ادة �الأع��م��ال روؤي��ة 

••دبي-الفجر: 

�أع����ل����ن����ت م���وؤ����ص�������ص���ة حم����م����د ب��ن 
�ل�صغرية  �مل�صاريع  لتنمية  ر����ص��د 
و�مل���ت���و����ص���ط���ة، �إح������دى م��وؤ���ص�����ص��ات 
د�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ص��ادي��ة يف 
دب���ي، ع��ن �إط���الق �ل����دورة �لثالثة 
�الأعمال  ري��ادة  دبلوم  برنامج  من 
، م���ع���ل���ن���ة ف���ت���ح ب������اب �ل��ت�����ص��ج��ي��ل 
وحتى  �أغ�صط�س   26 من  �عتبار�ً 
ويهدف   ،2013 �صبتمرب  مطلع 
�مل�صاريع  قطاع  دعم  �إىل  �لربنامج 
وب��االأخ�����س  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 

و�����ص���ح���ة ل�������رو�د �الأع�����م�����ال ن��ح��و 
جت���رب���ة  �إىل  خ���ط���ط���ه���م  حت����وي����ل 
و�قعية وملمو�صة، ويخدم �لدبلوم 
ك����ل م����ن ي���رغ���ب���ون يف �الن���ط���الق 
�أو ي�صعون �إىل تو�صيع  مب�صاريعهم 
م�����ص��اري��ع��ه��م �حل��ال��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا 
ريادة  ب��دور ناجح وفعال يف  لتقوم 
�الأع���م���ال ع��رب ت��زوي��ده��م ب��امل��ب��ادئ 
من  �صل�صلة  خ��الل  من  �الأ�صا�صية، 
�لربنامج �لتطويرية وور�س �لعمل 
�لتدريبية على يد نخبة من كبار 
�مل�صت�صارين و�ملتخ�ص�صني يف عامل 
�الأعمال وقطاع �مل�صاريع �ل�صغرية 

و�ملتو�صطة
ويف �ل�صياق ذ�ته، قال عبد �لبا�صط 
�جل����ن����اح����ي، �مل�����دي�����ر �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
مل���وؤ����ص�������ص���ة حم����م����د ب�����ن ل��ت��ن��م��ي��ة 
�مل�����ص��اري��ع �ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة: 
�لثالثة من �لدبلوم  �ل��دورة  ت�صهد 
�صل�صلة من �لتحديثات و�الإ�صافات 
�الأع���م���ال  رو�د  �مل��ل��م��و���ص��ة خل��دم��ة 
مب�صاريع  �ل��دخ��ول  على  و�ملقبلني 
م����ت����م����ي����زة، ح����ي����ث مت رف�������ع ع����دد 
�إىل   27 من  �لتدريبية  �جلل�صات 
29 جل�صة تدريبية تت�صمن كافة 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ن��ظ��ري��ة و�ل��ع��م��ل��ي��ة 

�لتخ�ص�صية،  �لعمل  ور�س  و�صل�صة 
�الأدو�ت  باأحدث  تزويدهم  وكذلك 
و�مل�����ع�����رف�����ة الت������خ������اذ �خل�����ط�����و�ت 

�مل�صتقبلية لالنطالق بنجاح .
و�أ����ص���اف: ن��ح��ن ���ص��ع��د�ء ب��االإجن��از 
�ل����ذي ح��ق��ق��ن��اه، وه����ذ� ي����دل على 
مدى �أهمية �لربنامج �لذي ي�صكل 
�مل�صاريع  الأ�صحاب  �الأوىل  �للبنة 
�جل�����دي�����دة و�ل�����ه�����ادف�����ة يف ق���ط���اع 
�ل�����ص��رك��ات �ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة 
�لدفعة  ب��اأن  دب��ي، ونحن على ثقة 
جمموعة  بظهور  �صتثمر  �لثالثة، 
�صاهمت  �إذ  �ملتميزة،  �مل�صاريع  من 

�لفعال و�لفو�ئد �للغوية �لع�صبية 
�ل�����ربجم�����ة، و�الإ����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
�ل��ع��ام��ة يف �خ��ت��ي��ار ف��ك��رة �مل�����ص��روع، 
وتطوير �مل�صروع من حيث �جلانب 
و�ل��ت�����ص��وي��ق��ي  و�مل��������ايل  �الإد�ري 
مو�جهة  و�صبل  �لثغر�ت  ومعرفة 
�ل��ت��ح��دي��ات ع��رب ����ص��ت��خ��د�م �أح��دث 

�لطرق.

عقب تخريج 65 من رواد الأعمال

موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة تطلق دورتها الثالثة من دبلوم ريادة الأعمال

ارتفاع موؤ�صر بور�صة نا�صداك دبي اأكادميية ال�صارقة للبحوث تنجز درا�صات متطورة مل�صاريع �صركة اأوروك يف العراق
بن�صبة 0.8 % يف ختام تداولت اأم�س ••  ال�شارقة-الفجر:

�ملربمة  �لتفاهم  �تفاقية  ميثاق  �ن 
للبحوث،  �ل�����ص��ارق��ة  �أك��ادمي��ي��ة  ب��ني 
�ملوؤ�ص�صة �الأكادميية �لتابعة حلكومة 
للهند�صة  �أوروك  و���ص��رك��ة  �ل�صارقة 
بتقدمي  تق�صي  و�ل��ت��ي  و�مل���ق���اوالت 
خ���دم���ات ����ص��ت�����ص��اري��ة خم��ت��ل��ف��ة �ىل 
�ل�صارقة  �أك��ادمي��ي��ة  جعلت  �أوروك. 
للبحوث تعمل بجهد حثيث لتفعيل 
هذ� �لتفاهم مبا تتميز به د�ئما ملثل 
هذه �التفاقيات �لتي هدفها �الأ�صمى 
تفعيل �ط���ر �ل��ت��ع��اون وع��ل��ى �ل���دو�م 
و�لقطاعني  �الكادميي  �لقطاع  بني 
�ملجتمع  يخدم  ومبا  و�خلا�س  �لعام 
�مل����ح����ل����ي ع����ل����ى م�������ص���ت���وى �الم��������ارة 
�ل�صامية  �ل��روؤي��ة  ويحقق  و�ل��دول��ة 
بن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ  ل�صمو 
ع�صو  �لقا�صمي  �صلطان  بن  حممد 
�مل��ج��ل�����س �الأع����ل����ى ح���اك���م �ل�����ص��ارق��ة 
و�إميانه �لر��صخ يف ��صتغالل �إمكانات 

�جلامعات وتطورها على �لدو�م
جعفر  �صياء  جعفر  �لدكتور  و�أ���ص��اد 
�أوروك  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ب��ال��ت��ع��اون �مل��ث��م��ر ب���ني �الأك���ادمي���ي���ة 
�لتي  و�لبحوث  و�لدر��صات  و�أوروك 
�لفني  ل��ل��دع��م  �الأك��ادمي��ي��ة  قدمتها 
يف  �لعديد  �أجن��زت  و�لتي  مل�صاريعها 
رئي�صية  وب�����ص��ورة  �ل��ع��م��ل  جم����االت 
ك��رب�م��ج  �ل��رتب��ة  ميكانيكا  در�����ص���ات 
�لكود�ت  يتو�فق مع  �الختبار�ت مبا 
�لعاملية �ملعتمدة دوليا وتقييم �لنتائج 
م�صروعا  منها  و�ملخربية،  �حلقلية 

قيمة  درهم  مليون   321
ت�صرفات العقارات يف دبي اأم�س

•• دبي-وام:

من  �ل��ع��ق��ار�ت  ت�صرفات  قيمة  بلغت 
�أر����س و�صقق وفيالت و�ج��ر�ء�ت بيع 
يف  بالتملك  منتهية  �إج���ارة  و  وره���ن 
دره��م  مليون   321 نحو  �م�����س  دب��ي 
معامالت  دره��م  مليون   252 منها 
وعمليات  وفيالت  و�صقق  �أر����س  بيع 
رهن بقيمة حو�يل 69 مليون درهم. 
للت�صرفات  �ل��ي��وم��ي  �لتقرير  و�أف����اد 
�ل����ذي ي�����ص��در ع���ن د�ئ�����رة �الأر�����ص���ي 
�لد�ئرة �صجلت  باأن  و�الأم��الك بدبي 
 108 م��ن��ه��ا  م��ب��اي��ع��ة   190 �م�������س 
دره��م  م��ل��ي��ون   128 بقيمة  الأر������س 
 118 بقيمة  ل�صقق  مبايعة   79 و 
مليون درهم وثالث مبايعات لفيالت 
بقيمة �أربعة ماليني درهم. وكان �أهم 
�لقيمة  �الأر����ص��ي من حيث  مبايعات 
م��ب��اي��ع��ة مب��ب��ل��غ 62 م��ل��ي��ون دره���م 
تلتها  �الوىل  �ل���رب����ص���اء  م��ن��ط��ق��ة  يف 
دره��م  ماليني  �صبعة  بقيمة  مبايعة 
وت�����ص��درت   . دب���ي  م��ر���ص��ى  يف منطقة 
�ل��ث��ن��ي��ة �خل��ام�����ص��ة م��ن��اط��ق دب���ي من 
حيث عدد �ملبايعات بت�صجيلها ثماين 
دره��م  م��ل��ي��ون   33 بقيمة  م��ب��اي��ع��ات 
�ل��ر�ب��ع��ة  ج��ن��وب  �ل��رب���ص��اء  فمنطقة 
قيمتها  مبايعات  خم�س  بت�صجيلها 
���ص��ب��ع��ة م���الي���ني دره�����م ك��م��ا ���ص��ه��دت 
�ل����د�ئ����رة �م�������س ت�����ص��ج��ي��ل 21 ره��ن��ا 
�صتة  منها  دره���م  مليون   69 بقيمة 
و  دره���م  50 مليون  الأر����ص��ي مببلغ 
 19 ل�صقق وفيالت بقيمة  15 رهنا 
منطقة  يف  �أهمها  ك��ان  دره��م  مليون 
مليون   25 بقيمة  �الوىل  �لق�صي�س 
و�أخ���رى يف منطقة جبل علي  دره��م 

بقيمة 16 مليون درهم.

�ملن�صورية  وحمطة  �لتاجي  حمطة 
به  يتميز  ومل���ا  �لكهربائية  للطاقة 
�لعميقة يف جمال  باخلربة  �إفر�دها 
���ص��ل��وك �ل��رتب��ة وخ��و����ص��ه��ا و�ث��ره��ا 
على مر�حل �لت�صميم و�الن�صاء ملثل 
و�أكد  �حل�صا�صة  �مل�صاريع  هذه  �أن��و�ع 
وحتليل  منزجة  ح��ول  �لدر��صة  ب��ان 
الأ�صا�صات  و�لديناميكي  �ال�صتاتيكي 
�ل��ع��ر�ق  �ل��ط��اق��ة يف  حم��ط��ات توليد 
م��ن �ل��ربجم��ي��ات �مل��ت��ط��ورة و�الأويل 
م����ن ن���وع���ه���ا يف �مل���ن���ط���ق���ة وك���ذل���ك 
بتطوير برجميات خا�صة للم�صاريع 
و�ل�����در�������ص�����ات �خل����ا�����ص����ة ب��ت��ح��م��ي��ل 

�جل�صور.
و�أ�������ص������ار �ل����دك����ت����ور ����ص���ام���ر ب���رك���ات 

و�ل��دك��ت��ور ���ص��الح �ل��ت��وب��ات �أع�����ص��اء 
�صالمة  ل�صمان  ب��اأن��ه  �لعمل  ف��ري��ق 
ب���رجم���ي���ات  �����ص���ت���خ���د�م  �مل���ن�������ص���اأ مت 
لنمذجة  متطورة  حديثة  هند�صية 
هذ�  عليه  �مل�صلطة  و�الأح��م��ال  �ملن�صاأ 
ب��االأ���ص��اف��ه �إيل �الأ���ص��ا���ص��ات وم��ن ثم 
�ملنا�صب لكل حاالت  �لتحليل  �إج��ر�ء 
عن  يرتتب  ال  بحيث  �ملمكنة  �ل��ق��وة 
ه����ذه �الأح����م����ال �أي ف�����ص��ل ����ص���و�ء يف 
�لرتبة �أو �ملن�صاأ نف�صه ولتحقيق هذ� 
�ل��غ��ر���س مت ����ص��ت��خ��د�م و����ص��ت��ح��د�ث 
حتت  �ملن�صاأ  لتحليل  خا�صة  ب��ر�م��ج 
ت���اأث���ري م���ا ي��زي��د ع���ن )70 ( ح��ال��ة 
م���ن ح����االت �الأح����م����ال �مل��م��ك��ن��ة ومت 
�لنتائج يف ج��د�ول  ذل��ك عر�س  بعد 

�ل��دك��ت��ور  و�أك����د   . منا�صبة  ���ص��ور  �أو 
يف  �أول  م�صت�صار  �ل�صامر�ئي  مفيد 
�الك���ادمي���ي���ة �ن م��ث��ل ه����ذ� �الجن����از 
وغ���ريه���ا م���ن �الجن�������از�ت م���ا ك��ان��ت 
و�الإم��ك��ان��ات  �لت�صهيالت  ل��وال  لتتم 
�ل���ت���ي ت��ت��ي��ح��ه��ا ج���ام���ع���ة �ل�������ص���ارق���ة 
وب����ال����ذ�ت ق�����ص��م �ل��ه��ن��د���ص��ة �مل��دن��ي��ة 
�لقائمني  وح��ر���س  وع���زم  و�لبيئية 
على  للبحوث  �ل�صارقة  �أكادميية  يف 
لتحقيق  �ل����دءوب  �ل�صعي  مو��صلة 
روؤي����ة ور���ص��ال��ة ه���ذ� �ل�����ص��رح ليكون 
�لبحوث  دعامات  من  رئي�صة  دعامة 
و�ال�صت�صار�ت تطلعا نحو �أفق م�صرق 
يحذوه �الأمل ويعمل با�صتمر�ر دون 

كلل �أو ملل. 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لتطوير و�ال�صتثمار  �صركة  �أعلنت 
الأب��رز  �لرئي�صي  �ملطور  �ل�صياحي، 
�ل��وج��ه��ات �ل�����ص��ي��اح��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
بيعها  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي،  يف  و�ل�صكنية 
�ل�صعديات  جزيرة  يف  �أر���س  قطعة 
�إىل  �أل��ف مرت مربع   91 مب�صاحة 
 ، �لعتيبة لال�صتثمار  جمموعة بن 
�إحدى �صركات �لتطوير �الإمار�تية 
�ل���ر�ئ���دة، وذل���ك ل��ت��ط��وي��ر منتجع 
ف��اخ��ر م��ن ف��ئ��ة �خل��م�����س جن���وم يف 

منطقة �صاطئ �ل�صعديات. 
يف  �فتتاحه  �ملقرر  �ملنتجع،  وي�صم 
366 غرفة وفيال   ،2015 �لعام 
ومر�فق  �صاطئية،  باإطاللة  فاخرة 
و�صالة  و�صبا،  مطاعم،  من  مميزة 

و�ل�صياحية  و�لثقافية  �لرتفيهية 
�مل���ت���ن���وع���ة، ف�������ص���اًل ع���ّم���ا ت��ق��دم��ه 
�ل�صكنية من مزيج من  جممعاتها 
تاونهاو�س  ومنازل  �لفاخرة  �لفلل 
�ملنت�صرة  �لفخمة  و�ل�صقق  �لر�قية 
�صاطئ  منطقة  ع��ل��ى  �أخ����اذ  ب�صكل 
�لثقافية  �ملنطقة  �أم��ا  �ل�صعديات. 
يف �ل�����ص��ع��دي��ات ، ف�����ص��ت��ك��ون م��رك��ز�ً 
مل��خ��ت��ل��ف �أن�������و�ع �ل���ف���ن���ون �ل��ع��امل��ي��ة 
ن�����ظ�����ر�ً مل�����ا ت�������ص���م���ه م�����ن م��ت��اح��ف 
�ملعماريني  �أب���رز  ت�صاميمها  و�صع 
بريتزكر،  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  �حل��ائ��زي��ن 
�لعام  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �صتفتتح  و�ل��ت��ي 
�أبوظبي،  �للوفر  مبتحف   2015
ويليه متحف ز�يد �لوطني يف �لعام 
جوجنهامي  متحف  ث��م   ،2016

�أبوظبي يف عام 2017.

من  جم��م��وع��ة  تت�صمن  �ل��ع��ت��ي��ب��ة، 
تتوزع  �ملميزة  و�ل��ف��ن��ادق  �ل��ع��ق��ار�ت 
يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، 
م��ن��ه��ا ف���ن���دق ه��ي��ل��ت��ون �ل�����ص��ارق��ة 
وم��ي��ل��ي��ن��ي��وم �أب��وظ��ب��ي، و �إم��ب��ا���ص��ي 
�ل�صارقة.  يف  �لفندقية  لالأجنحة 
وي���ج���ري ح���ال���ي���اً و����ص���ع �ل��ل��م�����ص��ات 
�الأخ������ريى الخ��ت��ي��ار م�����ص��غ��ل ع��امل��ي 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ع �جل���دي���د. وع���ل���ى غ���ر�ر 
�ل�صعديات،  جزيرة  م�صاريع  جميع 
ملعايري  �جل��دي��د  �مل�����ص��روع  �صيمتثل 
����ص���رك���ة �ل���ت���ط���وي���ر و�ال����ص���ت���ث���م���ار 
�ل�����ص��ي��اح��ي يف �ل��ت��ط��وي��ر و�مل���ب���ادئ 

ريا�صية، ومركز للموؤمتر�ت يت�صع 
�صباحة  وح��و���س  �صخ�س،  ل�800 
فريد من نوعه قاعه من �لرمال، 
ن��و�ف��ري  تتخللها  ح��د�ئ��ق  وك��ذل��ك 

مياه، ومر�فق ترفيهية متنوعة.
وق�������ال م����ع����ايل خ���ل���ف ب�����ن �أح���م���د 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  �ل��ع��ت��ي��ب��ة، 
لال�صتثمار  �لعتيبة  ب��ن  جمموعة 
: ي�����ص��رن��ا ت��ط��وي��ر م��ن��ت��ج��ع ف��اخ��ر 
فئة �خلم�س جن��وم يف جزيرة  م��ن 
�ل�������ص���ع���دي���ات، ل���ي���ك���ون �أح�������د �أه����م 
�صيوفر  �ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  م�����ص��اري��ع��ن��ا 
�أع��ل��ى  ل�صيوفنا  �جل��دي��د  �ملنتجع 

يف  و�الب��ت��ك��ار  �ل��ف��خ��ام��ة  م�صتويات 
جزيرة �ل�صعديات �لتي باتت �ليوم 
ي�صغل  �صوف  �صياحية عاملية  وجهة 
�مل��ن��ت��ج��ع �جل���دي���د م���وق���ع���اً مم��ي��ز�ً 
ع��ل��ى ���ص��اط��ئ �ل�����ص��ع��دي��ات ب��ال��ق��رب 
م����ن م�������ص���اري���ع ����ص���رك���ة �ل��ت��ط��وي��ر 
و�ال���ص��ت��ث��م��ار �ل�����ص��ي��اح��ي �مل��م��ي��زة، 
ك��امل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة، 
و�ل�صياحية،  �لرتفيهية  و�مل��ر�ف��ق 

و�ملجمعات �ل�صكنية �لفاخرة . 
�أن حم��ف��ظ��ة جم��م��وع��ة بن  ي��ذك��ر 
تعود  �ل��ت��ي   ، لال�صتثمار  �لعتيبة 
ملكيتها �إىل معايل خلف بن �أحمد 

م����ن �مل���ن���ط���ق���ة و�ل������ع������امل. ت��ع��ك�����س 
ع��م��ل��ي��ة ب��ي��ع ق��ط��ع��ة �الأر��������س �إىل 
لال�صتثمار  �لعتيبة  ب��ن  جمموعة 
�إليها  و�صلت  �لتي  �ل��ر�ئ��دة  �ملكانة 
�ل�����ص��ع��دي��ات ك��م��وق��ع ����ص��رت�ت��ي��ج��ي 
لل�صكن  مثالية  ووجهة  لال�صتثمار 
�إجناز  �إىل  و�إننا نتطلع  و�ل�صياحة. 
هذ� �ملنتجع �لفاخر �جلديد �لذي 
قطاع  ع��ل��ى  قيمة  �إ���ص��اف��ة  �صيكون 
�ل�صيافة يف �إمارة �أبوظبي . �صوف 
ي���زي���د �مل��ن��ت��ج��ع �جل���دي���د �ل��ط��اق��ة 
يف  �حل��ال��ي��ة  للفنادق  �ال�صتيعابية 
�ملر�فق  �ل�صعديات، وكذلك  جزيرة 

�ل��رتف��ي��ه��ي��ة و�ل��ري��ا���ص��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة 
�مل�صتوى يف �جلزيرة كملعب جولف 
�أول  يعد  �ل��ذي  �ل�صعديات  �صاطئ 
ملعب يف �ملنطقة باإطاللة �صاطئية 
خ����الب����ة، ون��������ادي م���ون���ت���ي ك���ارل���و 
يف  ن��ادي  �أول  يعد  �ل��ذي  �ل�صاطئي 
خارج  �لعالمة  ه��ذه  يحمل  �لعامل 
�ل�صعديات  ل��ي��ع��زز  م��ون��اك��و  �إم�����ارة 
و�ل�صياحة.   لل�صكن  مثالية  كوجهة 
ت�����ص��ت��ق��ط��ب �ل�����ص��ع��دي��ات �مل��ق��ي��م��ني 
و�ل�������ص���ي���اح �إل���ي���ه���ا ن���ظ���ر�ً الأ���ص��ل��وب 
�حل��ي��اة �ل��رغ��ي��د و�حل�����ص��ري �ل��ذي 
توفره �جلزيرة من خالل مر�فقها 

و�ل��ب��ن��اء  �لت�صميم  يف  �لتوجيهية 
�صديقاً  �مل�صروع  يكون  �أن  ل�صمان 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة. ك��م��ا ����ص���ري�ع���ي �مل�����ص��روع 
�حلماية  برنامج  وباالأخ�س  �أي�صاً 
�ل�صعديات  يف  بال�صالحف  �خلا�س 
�ل����ذي �أ����ص���درت���ه �ل�����ص��رك��ة و�ل����ذي 
يقوم على �حرت�م �أماكن �لتع�صي�س 

ومو�عيد �لتفقي�س. 
من جهته قال علي �حلمادي، نائب 
�لتطوير  �صركة  �ملنتدب يف  �لع�صو 
�أن  ي�صعدنا  �ل�صياحي:  و�ال�صتثمار 
�الهتمام  ب��ه��ذ�  �ل�صعديات  حتظى 
م�صتثمرين  ق��ب��ل  م���ن  �مل��ت��و����ص��ل 

جمموعة بن العتيبة لال�صتثمار تطور منتجع فاخر على �صاطئ ال�صعديات 

�ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  وخمتلف  �لعربي  �خلليج  منطقة  م��ن 
وتعد نا�صد�ك دبي �لتي تتخذ مركز دبي �ملايل �لعاملي 
مقر� لها بور�صة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة 
بني غرب �أوروبا و�صرق �آ�صيا وت�صتقبل �مل�صدرين �صو�ء 
من �ملنطقة �أم من �صتى �أنحاء �لعامل �لذين يتطلعون 
�إىل �ال�صتفادة من �لفر�س �ال�صتثمارية على �مل�صتويني 
�الأ�صهم  �ل��ب��ور���ص��ة حاليا  وت���درج  و�ل����دويل.  �الإق��ل��ي��م��ي 
و�ملنتجات  �لبور�صات  يف  �مل��ت��د�ول��ة  و�ل�صلع  و�مل�صتقات 
و�ل�صند�ت  �الإ���ص��الم��ي��ة  �ل�����ص��ن��د�ت  و�ل�����ص��ك��وك  �ملهيكلة 
�لتقليدية. كانت نا�صد�ك دبي قد قامت بتعهيد عمليات 
�لتد�ول و�لت�صوية و�ملقا�صة وحفظ �الأور�ق �ملالية �إىل 
2010 يف  11 يوليو من عام  �مل��ايل بتاريخ  �صوق دبي 
�الأ�صهم  تد�ول  تعزيز  �إىل  �لهادفة  �إ�صرت�تيجيتها  �إطار 
وجمعهم  �الأف���ر�د  �مل�صتثمرين  قبل  من  لديها  �ملدرجة 
يف جمموعة و�حدة مع �صيولة �ملوؤ�ص�صات �ال�صتثمارية. 
بور�صة  يف  �ملدرجة  �ملالية  �الأور�ق  ت��د�ول  تعهيد  ويعد 
�أحد �ملحطات  نا�صد�ك دبي �إىل من�صة �صوق دبي �ملايل 

�لرئي�صة على طريق �إجناز �لتكامل بني �لبور�صتني .

•• دبي-وام:

�رت���ف���ع م��وؤ���ص��ر ف��وت�����ص��ي ن��ا���ص��د�ك دب���ي �الإم�������ار�ت 20 
متقدما  �مل��ائ��ة  يف   0.8 بن�صبة  دب��ي  ن��ا���ص��د�ك  لبور�صة 
ختام  يف  نقطة   2974.7 على  ليغلق  نقطة   24.5
�ملتد�ولة نحو  ت��د�والت �م�س حيث بلغت كمية �الأ�صهم 
�أمريكي.  دوالر  �آالف   905 بقيمة  �صهم  �آالف   405
م��ن حيث  ن�صاطا  �الأك���رث  �مل��ح��دودة  ديبا  �صركة  وك��ان��ت 
كمية �الأ�صهم �ملتد�ولة من بني ت�صع �صركات م�صجلة يف 
�لبور�صة بنحو 357 �ألف �صهم بقيمة 146 �ألف دوالر 
0.41 دوالر برت�جع ن�صبته  �أغلق �ل�صهم عند �صعر  �إذ 
بتد�ول  �لعاملية  دبي  مو�نئ  �صركة  تلتها  �ملائة  يف   2.4
�إغ��الق  ب�صعر  دوالر   758 بقيمة  �صهم  �أل��ف   84 نحو 
ويتعقب  �ملائة.  2.5 يف  ن�صبته  بارتفاع  دوالر   15.99
 20 �أد�ء   20 �الإم����ار�ت  دب��ي  ن��ا���ص��د�ك  م��وؤ���ص��ر فوت�صي 
�صهما الأكرب �ل�صركات �ملدرجة يف �صوق دبي �ملايل و �صوق 
�ملالية و نا�صد�ك دبي ومت ت�صميمه  ل��الأور�ق  �أبو ظبي 
ليكون �آلية للتحوط و�ال�صتثمار بالن�صبة للم�صتثمرين 

دبي  �صوق  تداولت  قيمة  درهم  مليار   1.2
املايل اأم�س وارتفاع موؤ�صره بن�صبة 1.8 %

•• دبي-وام:

�رتفع موؤ�صر �صوق دبي �ملايل يف بد�ية تعامالت �ال�صبوع بن�صبة 
1.8 يف �ملائة كما �صهد �ل�صوق قفزة نوعية يف قيمة تد�والته 
�م�س بلغت 1.2 مليار درهم. و�كت�صب موؤ�صر �صوق دبي �ملايل 
ختام  يف  نقطة   2748.3 على  ليغلق  �إ�صافية  نقطة   48.2
وهبوط  �صركة   21 �أ�صهم  �أ�صعار  �رتفاع  و�صط  �م�س  تد�والته 
�أ�صهم �أربع �صركات وثبات �أ�صعار ثالث �صركات. وكانت �الحتاد 
�أ�صعارها  �لتغري يف  �رتفاعا من حيث  �ل�صركات  �أكرث  �لعقارية 

باإغالق 0.62 درهم بن�صبة تغري بلغت 14.92 %.

بلدية عجمان تناق�س توجهاتها البيئية نحو القت�صاد الأخ�صر مع م�صوؤول باملنظمة العربية الأوروبية للبيئة
•• عجمان ـ الفجر: 

بد�ئرة  �مل�صاندة  للخدمات  �لتنفيذي  �ملدير  �ملويجعي  �لتقى علي بن حممد 
خالد  �صعادة  بالد�ئرة  مكتبه  يف  �م�س  �صباح  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية 
�الأوروب���ي���ة  �ل��ع��رب��ي��ة  للمنظمة  �ال���ص��ت��ث��م��ار  رئ��ي�����س مكتب  �ل��ق��ن��اع��ي  �الأي�����وب 
�لبيئة و�أهد�فها  �لتعاون مع �لد�ئرة يف جماالت  �أوجه  للبيئة، وذلك لبحث 
م�صاريع  تنفيذ  خالل  من  م�صتد�مة  تنمية  �إىل  �لو�صول  يف  �الإ�صرت�تيجية 

بيئية ذ�ت عالقة باالقت�صاد �الأخ�صر.
ور�صالة  روؤي���ة  �ملويجعي  علي  ��صتعر�س  بينهما  �لثنائي  �الجتماع  وخ��الل   
�إىل  الفتاً  �مل�صتد�مة  �لتنمية  بتحقيق  يتعلق  فيما  و��صرت�تيجياتها  �لد�ئرة 
ما حتقق من ق�صة جناح بيئية بتنظيمها موؤمتر عجمان �لدويل لالقت�صاد 

تو�صيات خا�صة  عنه من  �نبثق  وما  بعجمان  موؤخر�  نظمته  �ل��ذي  �الأخ�صر 
بذلك وما تنفذه �لد�ئرة من م�صاريع بيئية تخدم توجهات �القت�صاد �الأخ�صر 
�مل�صاريع  من  وغريها  �خل�صر�ء  و�مل�صطحات  �لعامة  �حلد�ئق  م�صاريع  مثل 
�لبيئية و�لقر�ر�ت �ملحلية �لتي تخدم �القت�صاد �الأخ�صر موؤكد� حر�س �صمو 
�ل�صيخ ر��صد بن حميد �لنعيمي رئي�س �لد�ئرة على ذلك ومتابعة �صعادة يحيى 
�إبر�هيم �أحمد �ملدير �لعام لكافة �مل�صاريع ذ�ت �لعالقة باالقت�صاد �الأخ�صر. 
من جهته �أ�صاد �صعادة خالد �الأيوب �لقناعي رئي�س مكتب �ال�صتثمار للمنظمة 
�لبيئية وث��م��ن ج��ه��وده��ا يف  �ل���د�ئ���رة  �الأوروب���ي���ة للبيئة مب��ن��ج��ز�ت  �ل��ع��رب��ي��ة 
توجهاتها نحو �القت�صاد �الأخ�صر الفتاً �إىل دورها �ملتميز بني قريناتها بذلك 
بالو�صول  �خلا�صة  �ل��روؤى  �لبيئة وحتقيق  على  للحفاظ  �لر�مية  وجهودها 

�إىل �القت�صاد �الأخ�صر.
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العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/503 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/حممد �صليم من�صور �حمد �جلن�صية: بنغالدي�س  �ملنفذ �صده 
�عالنه:  �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�صية:  �لعامة  للمقاوالت  �حلمادي  حمد�ن   :
مبا  بالن�صر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�صية:  �لعامة  للمقاوالت  �حلمادي  حمد�ن 
�لدعوى رقم  �ل�صادر يف  �لتنفيذ  �ل�صند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  �ن طالب 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/2478
�لد�ئرة  �مام  باحل�صور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/9/10
بو��صطة وكيل  �و  �لعمالية �صخ�صيا  باملحكمة  �لكائنة   - �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل 

معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله،   تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1236- 2013/1235 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
�لتنفيذ/1- رحمن حنيف 2-مامون عرفان علي �جلن�صية: بنغالدي�س     طالب 
�ملنفذ �صده : �صركة �لب�صفور للمقاوالت و�ل�صيانة �لعامة �جلن�صية: �المار�ت    
�جلن�صية:  �لعامة  و�ل�صيانة  للمقاوالت  �لب�صفور  �صركة  �عالنه:  �ملطلوب 
�ل�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�صر  عنو�نه:  �المار�ت 
�لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2077-2012/2078 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد 
لنظره جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/15 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 
مكلف باحل�صور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ - �لكائنة باملحكمة �لعمالية   
�صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله،   تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/571 )مدين كلي ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �البتد�ئية  �الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
عبد�هلل �ير�ج �جنام �قام �ملدعي/م�صنع مار�صتون للمنتجات �ال�صمنتية  
عنو�نه: �م �لقيوين - �ملنطقة �ل�صناعية- هاتف 0527884475  �لدعوى 
برقم 2013/571 -مدين كلي- عجمان ومو�صوعها �ملطالبة مببلغ 100000 
درهم )مائة �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية فانت مكلف باحل�صور �مام 
�و بو��صطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �صخ�صيا 
وذلك يف �ل�صاعة 11.00 �ملو�فق يوم 4 من �صهر �صبتمرب ل�صنة 2013 وذلك 

للنظر يف �لق�صية بو�صفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/31
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/650    
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد /عبد�هلل ح�صني مريز� علي �ل�صم�صى- �مار�تي �جلن�صية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة )100%( يف مينا هاو�س لالجنحة �لفندقية مبوجب 
�مار�تي  �خلاجة،  �مني  حممد  �صيف  حممد  �ل�صيد/  �ل�صادة:  �ىل  وذل��ك   )119464( رقم  رخ�صة 
�جلن�صية بن�صبة )51%( و�ل�صيد/ حممد علي يحيى كرمي، عر�قي �جلن�صية، بن�صبة 25% و�ل�صيد/ 
نورى رفيعي طاهر عر�قي �جلن�صية، بن�صبة )24%(.تعديالت �خرى:وتعديل �ل�صكل �لقانوين من 
�صركة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صئولية حم��دودة.   وعمال لن�س �مل��ادة )16( فقره 3 من �لقانون 
�الحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه 
�صوف يتم �لت�صديق على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي 

�عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى رقم 2013/622   احوال �سخ�سية/العني  
بالن�صر  �لعنو�ن:  �مار�ت   �ملقبايل/  بدريه م�صعود عبد�هلل  �ملدعي عليه:  �ىل 
�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/7/17م  بتاريخ  �نه  نعلمك 
/بالتايل: حكمت  عبيد/�مار�ت  �صعد  ل�صالح/ ع�صام  �عاله  بالرقم  �ملذكورة 
بنت  بدرية  عليها/  �ملدعى  بالز�م  ح�صوري:  مبثابة  �بتد�ئيا  علنيا  �ملحكمة 
طاعة  يف  و�لدخول  �لزوجية  بيت  �ىل  بالرجوع  �ملقبايل  عبد�هلل  بن  م�صعود 
زوجها �ملدعي/ ع�صام �صعد عبيد �صعد �ملقبايل وبالز�مها مب�صاريف �لدعوى.   
حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�صلمك هذ� 

�مل�صتند. �صدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 2013/7/17   
القا�سي /حممد موؤمن 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 861 /2013 جتاري  كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1-  ر�جند�ر كومار تيلو�ين 2- �صركة ر�ج ور�ج لالأملا�س و�ملجوهر�ت 
)ذ.م.م( جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �الم��ار�ت جولد ) ���س.ذ.م.م( وميثله: 
جمال علي �ل�صيد حممد �ل�صنقيطي قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليهما �الوىل و�لثالثة بالت�صامن مببلغ )304.665 درهم( و�لفائدة �لتجارية 
�ملدعي عليهما  و�ل��ز�م  �لتام  �ل�صد�د  �ل�صيك   وحتى  ��صتحقاق   تاريخ   بو�قع 12% من 
و�التعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم   ) دره��م   195.000( مببلغ  بالت�صامن  و�لثالثة  �لثاين 
و�صمول �حلكم بالنفاذ.   وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/17 �ل�صاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام 

على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 718 /2013 عقاري  كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1-  عبد�لر�صول جنف قائدي   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / 
ر�ي�صا كو�صيكوفا وميثله: حممد ح�صني بخيت حديجان �مل�صعني قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما ) 1و 2( بالتكافل و�لت�صامن بت�صجيل �ل�صقة 
مو�صوع �لدعوى با�صم �ملدعية لدى �ل�صجالت �لر�صمية خالية من �لرهون و�حلجوز�ت 
و�لز�م �ملدعى عليها )3( باعادة �ل�صقة بعد �أن ��صتلمتهم بالنيابة عن �ملدعية و�لز�مها 
بكافة �الجور �لتي قب�صتها و�لر�صوم و�مل�صاريف و�التعاب. وحددت لها جل�صة يوم �الحد 
�ملو�فق 2013/9/22 �ل�صاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�صور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3128 /2013 عمايل جزئي                                        
�ىل �مل��دع��ى عليه /1-  ه��ام��وين ل��وك دي��ز�ي��ن �����س.ذ.م.م  جمهول حمل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / �صامح رفيق حممد حممد ���ص��ادي    ق��د �ق��ام 
عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )70204 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى )2013/151370(.   وحددت لها 
جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/4 �ل�صاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�صي 
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/37  بيع عقار مرهون
�ن  ���ص��ربو�ل  جمهول حمل �القامة مبا  �صينغ  �ملنفذ ���ص��ده/1- كوربريت  �ىل 
�لفا�صلي  ح��م��ادي  عبد�المري  ع�صام  وميثله:  �مل�صرق  بنك  �لتنفيذ/  طالب 
ل�صد�د  �عالنكم   2013/8/12 بتاريخ  �البتد�ئية  دبي  حمكمة  ق��ررت  �لتميمي  
قيمة �ملطالبة )1.336.075.06 درهم( يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ال بيع �لعقار 
رقم  ز�ي���د-  �ل�صيخ  ���ص��ارع  �ملنطقة:  �صكنية-  �صقة  �لعقار:  )ن��وع  �ل��ره��ن  حم��ل 
�الر���س: 198- ��صم �ملبنى: 15-  رقم �لعقار : 504- رقم �لطابق: 5- م�صاحة 

�لعقار: 826 قدم مربع( خالل 30 يوم  من تاريخ �العالن.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/�ملالك:�س.�صوليز لتجارة معد�ت و�دو�ت �لتجميل 
ذ.م.م طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:KARMEN COOL كارمن كول

�ملودعة بالرقم:185271       بتاريخ:2013/1/17 م
با�ص��م:�س.�صوليز لتجارة معد�ت و�دو�ت �لتجميل ذ.م.م

وعنو�نه:�ل�صارقة ، �س.ب:23639 ، هاتف: 06/5537003 ، فاك�س: 06/5537002 �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 م�صتح�صر�ت تبيي�س �القم�صة ومو�د �خرى ت�صتعمل يف 
زيوت عطرية م�صتح�صر�ت  وك�صط �صابون عطور  تنظيف و�صقل وجلي  �ملالب�س م�صتح�صر�ت  غ�صل وكي 

جتميل غ�صول )لو�صن( لل�صعر منظفات ��صنان حمام كرمي لل�صعر.
وكلمة  و�لالتينية  �لعربية  ب��االح��رف   )KARMEN COOL ك��ول  )ك��ارم��ن  �لعالمة:�لعبارة  و�صف 

KARMEN COOL د�خل مربعات باللون �الزرق ب�صكل مميز . 
�ال�ص��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  اأغ�سط�س 2013 العدد 10879

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/�ملالك:جرين هاو�س للتجارة ذ.م.م
G GREEN HOUSE O:طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:191714       بتاريخ:2013/5/15 م
با�ص��م:جرين هاو�س للتجارة ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �صارع �لنجدة ، �س.ب:52831 ، هاتف: 026315115 ، فاك�س: 026394500
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�صكيلة من �لب�صائع ل�صالح �لغري وذلك 

لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�صر�ئها عند �حلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��صتري�د .
و�صف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن جرين هاو�س باللون �الخ�صر حرف )ج( ي�صكل حرف )G( وحرف )م( 
�صكل منزل  بد�خله   )O( الخ�صر وح��رف� باللون   GREEN HOUSE ��صفلها  �صكل منزل  بد�خلة 

�ل�صكل على خلفية بي�صاء . 
�ال�ص��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  اأغ�سط�س 2013 العدد 10879

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/�ملالك:ح�صانة �لد�نة �خلا�صة ذ.م.م
 طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�ربعة دو�ئر

�ملودعة بالرقم:188357       بتاريخ:2013/3/13 م
با�ص��م:ح�صانة �لد�نة �خلا�صة ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �ل�صهامة �جلديدة ، �س.ب:7572 ، هاتف: 026211331 ، فاك�س: 026330707
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 ح�صانة .

و�صف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �ربعة دو�ئر �لد�ئرتان �العلى بححم �صغري باللون �الخ�صر ويف منت�صف 
كل د�ئرة د�ئرة �صغرية باللون �البي�س ود�ئرتان باال�صفل كبريتان باللون �الزرق �لغامق ود�خل كل د�ئرة 

د�ئرة باللون �البي�س مع وجود دو�ئر �صغرية بالد�ئرة �لتي بالي�صار باللون �البي�س . 
�ال�ص��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  اأغ�سط�س 2013 العدد 10879

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 174505  بتاريخ: 31 / 5 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ص��م :الل�س �نرتنا�صيونال ) بى فى �آى ( �نك.
وع��ن��و�ن��ه:���ص��ى م��ي��دو ه��او���س ، ب��الك��ب��ورن��ى ه��اي��و�ى ، ����س. ب. 116 ، رود ت���اون ، ت��ورت��وال ، ج���زر �ل��ع��ذر�ء 

�لربيطانيه 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س و لبا�س �لقدم و �أغطية �لر�أ�س.
�لو�ق�عة بالفئة   : ) 25 (

و�صف �لعالمة :  "  HYPER HIBRID " بحروف التينية 
�ال�ص��رت�طات:

�القت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  اأغ�سط�س 2013 العدد 10879

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 174187  بتاريخ: 27 / 5 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ص��م :زيهنجياجن  ماك�صيمال فوركليفت  كو.، ليمتد.
وعنو�نه:جياجن جيا فيالج ، لو�صان �صرتيت فوياجن ، زيهنجياجن بروفين�س ، �ل�صني.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�صاحنات ذ�ت ر�فعات �صوكية ، عربات رفع ، مركبات كهربائية ، �صاحنات للر�س ، مركبات يتحكم فيها من بعد 
بخالف �للعب ، عجالت للمركبات ، �صا�صيهات لل�صيار�ت ، هياكل للمركبات ، �أدو�ت مانعة النزالق �طار�ت 

�ملركبات ،  �أطار�ت لعجالت �ملركبات
�لو�ق�عة بالفئة   : ) 12 (

مظللة  د�ئرة  ر�صم  يعلوها  مميز  ب�صكل  التينية  " بحروف    green maximal  "  : و�صف �لعالمة
باال�صود كتب عليها حرف " M " �لالتيني ب�صكل مميز.

�ال�ص��رت�طات:
�القت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  اأغ�سط�س 2013 العدد 10879

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 173551  بتاريخ: 14  / 5 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ص��م :�صنغهاي ميرتزبونوي فا�صون �أند �ك�صي�صوريز كو .، �ل تي دي..
وعنو�نه:منرب 800 كاجنكياو ، �ي�صت رود ، بيدوجن ، نيو دي�صرتيكت ، �صنغهاي ، �ل�صني.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أعطية   ، �صفر  ، حقائب  �مل�صتند�ت  و  للوثائق  ، حمافظ جلدية م�صطحة  يد  ، حقائب  جلود عري مدبوعة 

جلدية لالثاث ،  �صيور كتف جلدية ،  جلود من �لفرو ، مظالت ، ع�صي م�صي ، �أغطية للحيو�نات.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 18 (

و�صف �لعالمة :  " TAGLINE " بحروف التينية.
�ال�ص��رت�طات:

�القت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  اأغ�سط�س 2013 العدد 10879

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 173552  بتاريخ: 14  / 5 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ص��م :�صنغهاي ميرتزبونوي فا�صون �أند �ك�صي�صوريز كو .، �ل تي دي..
وعنو�نه:منرب 800 كاجنكياو ، �ي�صت رود ، بيدوجن ، نيو دي�صرتيكت ، �صنغهاي ، �ل�صني.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملالب�س ، �حذية ، قبعات ، مالب�س حمبوكة ، قفافيز ) مالب�س ( ، ربطات عنق ، �أو�صحة ، م�صد�ت للن�صاء ، 

�صر�ويل لالطفال ، مالب�س للمو�ليد.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�صف �لعالمة :  " TAGLINE " بحروف التينية.
�ال�ص��رت�طات:

�القت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  اأغ�سط�س 2013 العدد 10879

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 176694  بتاريخ: 17 / 7 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ص��م :الل�س �نرتنا�صيونال ) بى فى �آى ( �نك.
وع��ن��و�ن��ه:���ص��ى م��ي��دو ه��او���س ، ب��الك��ب��ورن��ى ه��اي��و�ى ، ����س. ب. 116 ، رود ت���اون ، ت��ورت��وال ، ج���زر �ل��ع��ذر�ء 

�لربيطانيه 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لريا�صية  �الأن�صطة  خ��دم��ات  و�ل��رتف��ي��ه؛  �لت�صلية  خ��دم��ات  �ل��ت��دري��ب؛  ت��وف��ري  خ��دم��ات  �لتعليم؛  خ��دم��ات 
و�لثقافية

�لو�ق�عة بالفئة   : ) 41 (
و�صف �لعالمة :" FUNKYLANES " بحروف التينية 

�ال�ص��رت�طات:
�القت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  اأغ�سط�س 2013 العدد 10879

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :2012/5/2 �ملودعة حتت رقم :172986      
با�ص��م:ديزرت ت�صل �ي�س كرمي ذ.م.م

وعنو�نه: م�صفح �ل�صناعية 26 ق 4 مكتب رقم 3 �ملالك خالد نا�صر �لرئي�صي  
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات جتميع جمموعة من �ل�صلع )�الي�س كرمي( ل�صالح �لغري بغر�س وعر�صه و�صر�ئه عند �حلاجة من 
قبل �مل�صتهلكني وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل .

�لو�ق�عة بالفئة:35
و�صف �لعالمة : �صورة جلمل باللون �ال�صفر وحو�فه باللون �ال�صود مم�صك باأي�س كرمي باللون �ال�صفر 
و�لوردي ويلعق �الي�س كرمي بل�صانه ول�صانه باللون �لربتقايل على خلفية ب�صكل د�ئرة باللون �الزرق يتدرج 
�ل��وردي و��صفله كلمة  �ل��وردي وخلف �جلمل �صكل باللون  من غامق �على �ىل فاحت و��صفل �لد�ئرة باللون 
Desert مكتوبة باللغة �الجنليزية وباللون �لوردي �لفاحت من �على �لكلمة و�للون �لوردي �لغامق ��صفلها 
�الزرق  باللون  مميز  بخط  �الجنليزية  باللغة   Chill كلمة  توجد  �لكلمة  ��صفل  �ال�صود  باللون  وحو�فها 
�لفاحت �على �لكلمة و�الزرق �لغامق ��صفلها وحو�فها باللون �ال�صود وميتد حرف L �خر �لكلمة على �صكل 

خط ��صفل �لكلمة بنف�س �اللو�ن وبد�خله كلمة ICE CREAM باللغة �الجنليزية باللون �ال�صود 
�ال�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  اأغ�سط�س 2013 العدد 10879

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 173553  بتاريخ: 14  / 5 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ص��م :�صنغهاي ميرتزبونوي فا�صون �أند �ك�صي�صوريز كو .، �ل تي دي..
وعنو�نه:منرب 800 كاجنكياو ، �ي�صت رود ، بيدوجن ، نيو دي�صرتيكت ، �صنغهاي ، �ل�صني.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لدعاية و �العالن ، ن�صر ن�صو�س �لدعاية و �العالن ، عر�س �ل�صلع ، معاجلة �الد�رة �لتجارية لرتخي�س 
�صلع و خدمات �لغري ، عر�س �صلع على و�صائل �العالم لغايات �لبيع بالتجزئة ، تنظيم �ملعار�س �لتجارية 
للغايات �لتجارية و �العالنية ، ��صت�صار�ت �د�رة �صوؤون �ملوظفني ، حدمات نقل �العمال ، خدمات �ل�صكرتارية 

، ترويج �ملبيعات لالخرين.
�لو�ق�عة بالفئة   : ) 35 (

و�صف �لعالمة :  " TAGLINE " بحروف التينية.
�ال�ص��رت�طات:

�القت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  اأغ�سط�س 2013 العدد 10879

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل  /

 رجائي �لدقي خلدمات �مللكية �لفكرية. 
بطلب لتجديد ت�صجيل �لعالمة �لتجارية : 

                       

�ملودعة بالرق�م : 54103
با�ص������م : �س  ماها�صيان د�ي هاتي  ليمتد.

وعنو�ن����ه : 44 / 9 كريتي ناجار �إند��صرتيال �أريا ، نيودلهي 110015 ، �لهند.  
و�مل�صجلة حتت رقم :  )  45838   (    بتاريخ : 24 / 3 / 2004

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
�حلم��اية يف : 30 / 6 / 2013

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�صر �صنو�ت وفقاً لالأو�صاع 
و�ل�صروط �ملن�صو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�صادر يف 

�صاأن �لعالمات �لتجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  اأغ�سط�س 2013 العدد 10879

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :2013/4/3 �ملودعة حتت رقم :189561      
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:2013/4/3 

NB:با�ص��م
وعنو�نه: �لعني ، �ل�صناعية ، �س.ب:19331 �لعني ، هاتف: 0506635003 ، هاتف: 03/7218728 ، 

  alain-663@hotmail.com : فاك�س:03/7218729 ، �لربيد �اللكرتوين
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مو�د حر�رية عازلة ، ل�صقات عازلة ، زيوت عازله ، دهانات عازلة ، مو�د عازلة ورني�س عازل.
�لو�ق�عة بالفئة:17

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن خلفية رمادية كتب عليها )NB( باللون �لرمادي �لغامق وعلى �لطرف 
�على �لطرف �الي�صر لون  باللون �ال�صفر على �صكل مثلث وح��رف )B( من  �الي�صر من حرف )N( لون 

باللون �ال�صفر على �صكل مثلث 
�ال�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  اأغ�سط�س 2013 العدد 10879
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�ن�����ص��م جن���م �ل���ر�ل���ي���ات �الإم�����ار�ت�����ي �ل�����ص��ي��خ خ��ال��د 
�أن  بعد  �أملانيا  �ليوم يف  �لقا�صمي الحتفاالت فريقه 
متكن زميله يف �لفريق د�ين �صوردو من �لفوز باأول 
لقب له يف بطولة �لعامل للر�ليات ل�صالح �لفريق 

�مل�صرتك بني �أبوظبي لل�صباقات و�صرتوين.
وبعد �أد�ء قتايل مثري يف �أملانيا، ُحرم جنم �لر�ليات 
ثالث  م��ن حتقيق  �الأخ����رية  �للحظة  يف  �الإم���ار�ت���ي 
نتيجة ل��ه ب��ني �ل��ع�����ص��رة �الأو�ئ������ل ل��ه��ذ� �مل��و���ص��م يف 
�إىل  ككل   11 �ل���  �ملركز  يف  وح��ل  �لعاملية،  �لبطولة 
ب�صيارة  م��ارت��ن  �صكوت  �ل��ربي��ط��اين  م��الح��ه  ج��ان��ب 

�أبوظبي �صرتوين توتال �لعاملية للر�ليات. 
�لقا�صمي  حققها  �ل��ت��ي  �لنتيجة  تعترب  ه���ذ�،  وم��ع 
�لقيادة على  له فر�صة  تتح  و�أن��ه مل  جيدة، خا�صة 
�أن��ه��ى  ن��ح��و ع��ام��ني، وم���ا �ن  �أر���ص��ي��ة ��صفلتية م��ن��ذ 
�ل�صباق حتى توجه مهنئا لزميله �صوردو، �لذي فاز 

�لبلجيكي تريي  �ل�صائق  مع  بعد م�صارعة  باللقب 
نوفيللي. 

وبد�أ �صوردو �صباقات �ليوم متقدما بفارق 3 ثو�ين، 
ونوفيلي بذل جهد� كبري� ليقل�س �لفارق وبالفعل 
مت��ك��ن م���ن ت��ق��ل��ي�����س �ل����ف����ارق ل��ث��ان��ي��ت��ني يف بع�س 
�الأوقات، لي�صيق �خلناق على �صوردو كثري� قبل �أن 
يخرج عن م�صار �لر�يل ويفقد �لوقت ل�صالح �صائق 
�أبوظبي �لذي متكن من �لفوز يف �لنهاية بفارق 53 

ثانية.
من  ه��ريف��ون��ني  ميكو  �لفنلندي  �ل�صائق  وبتمكن 
حت��ق��ي��ق �مل���رك���ز �ل���ث���ال���ث يف �ل�������ر�يل، مت��ك��ن ف��ري��ق 
�صرتوين توتال �أبوظبي �لعاملي للر�ليات من تقلي�س 
�إىل  لي�صل  و�ج��ن  بينه وبني فريق فولك�س  �لفارق 
يف  �ل�صانعني  لفئة  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب  يف  نقطة   22
�لبطولة، ليوؤكدو� باأن �ل�صر�ع على لقب �ل�صانعني 

مل يح�صم بعد و�أن هناك فر�صة للفوز به. ويتوجه 
�ل�صائقون �ل�صهر �لقادم للم�صاركة يف ر�يل �أ�صرت�ليا 
و�لقا�صمي  �صبتمرب،   15-13 ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة  يف 
�لدنيا  للقارة  لعودته  خا�س  ب�صكل  �صعيد�  �صيكون 
�لتي متكن على �أر�صها من حتقيق �أف�صل نتيجة له 
عام  وذلك  �لعاملية  �لبطولة  م�صاركاته يف  تاريخ  يف 

.2011
�أن يقود �صيارته  �أملانيا  وكان على �لقا�صمي يف ر�يل 
ع��ل��ى �الأر����ص���ي���ة �الإ���ص��ف��ل��ت��ي��ة و�ل�������ص���و�رع �ل�����ص��ي��ق��ة 
و�الأمطار  ب�صكل كبري  �ملتغرية  و�الأ�صطح  �ملتعرجة، 
�جلارفة �لتي جعلت من �لظروف �صعبة للغاية يف 

�ليوم �لثالث للر�يل يوم �ل�صبت .
وقال �لقا�صمي: لقد كان يوما �صعبا للغاية الأنني 
يف  �لقيادة  يف  كافية  بخربة  �حظى  ال  �حلقيقة  يف 
ظ���روف ك��ه��ذه. ح��ت��ى يف ح��ي��ات��ي �ل��ي��وم��ي��ة، مل �أق��د 

يوما يف جو ماطر كهذ� لقد كان �ملطر غزير� جد� 
ك�صائق  عليك  ويتوجب  للغاية  خ��ط��رة  و�ل��ظ��روف 
�لو�صول خلط  تتمكن من  للغاية حتى  �أن حتتاط 

�لنهاية �صاملا بدون �أية حو�دث .
�أك��رث  ب�صعوبتها  ت�صتهر  �ل��ت��ي  �مل��ر�ح��ل  و�أ���ص��ب��ح��ت 
خ��ط��ورة م��ع ه��ط��ول �الأم��ط��ار �ل��ق��وي ي��وم �ل�صبت، 
و�لتي خرج على �ثرها كل من �ل�صائق جريي ماتي 
�أو�صتبريغ  وم��ادز  �آن���ذ�ك،  �ل�صباق  مت�صدر  التفاال، 

عن م�صار �لر�يل و�أجربهما على �لتنحي لليوم. 
�مل��رك��ز  يف  �لقا�صمي  ت��رت��ي��ب  ����ص��ب��ح  وب��خ��روج��ه��م��ا، 
قائمة  خ��رج من  �أن��ه  �إال  �لعام،  �لرتتيب  �لتا�صع يف 
�ل��ع�����ص��رة �الأو�ئ�����ل م���رة �أخ����رى ب��ع��د ق���رر �ل�صائقان 
����ص��ت��ك��م��ال �ل�����ص��ب��اق، ل��ي��ع��ود ت��رت��ي��ب �ل��ق��ا���ص��م��ي م��رة 

�أخرى للمركز 11 مع نهاية �لر�يل. 
�ل�صاب  �الإم��ار�ت��ي  �ل�صائق  بتمكن  �لقا�صمي  وف��رح 

حم��م��د �مل���ط���وع م���ن ق��ط��ع م�����ص��اف��ة �ل�����ر�يل يف �أول 
م�����ص��ارك��ة ل��ه يف ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل ل��ل��ر�ل��ي��ات. ومتكن 
�ملطوع، و�لذي �صارك يف �ل�صباق �إىل جانب مالحه 
���ص��رتوي��ن  �أب��وظ��ب��ي  ب�����ص��ي��ارة  �أول���ي���ه  �صتيفني م���اك 

�لثالث  ب��امل��رك��ز  �ل����ر�يل  �إن��ه��اء  م��ن  �ل��دف��ع،  ثنائية 
يف   40 �مل��رك��ز  ويف  �ل��دف��ع  ثنائية  �ل�صيار�ت  فئة  يف 
�صيارة   68 ����ص��ل  م��ن  لل�صائقني،  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب 

�كملت �ل�صباق.

خ�صر �لظفرة جتربته �لودية �خلام�صة �أمام �لنادي 
�صمن  ،وذل��ك  مقابل  دون  بهدف  �لقطري  �لعربي 
ري��ج��ن��زب��ورج  �خل���ارج���ي مب��دي��ن��ة  �ل��ف��ري��ق  مع�صكر 
�أمام  �أخرية  �لفريق مببار�ة  و�لذي يختتمه  باأملانيا 
27-08 قبل  �ل��ث��الث��اء  ن���ادي ري��ج��ن��زب��ورج م�����ص��اء 

�لعودة لالمار�ت يوم �الربعاء 08-28.
ج��اءت   08-24 �ل�صبت  م�صاء  ج��رت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة 
و�أق�����رب للمباريات  �ل��ف��ري��ق��ني  ب��ني  ق��وي��ة وم��ث��رية 
�ل��ر���ص��م��ي��ة م��ن��ه��ا ل��ل��ودي��ة ح��ي��ن��م��ا ت��خ��ل��ل��ت��ه��ا �أل��ع��اب 
وخ�صونة قانونية من �لفريقني تعامل معها طاقم 
لتخرج  كبريين  وذك���اء  ب��ه��دوؤ  �الأم���ار�ت���ي  �لتحكيم 

�ملبار�ة يف �لنهاية بالفائدة �ملرجوة للفريقني.
�ملبار�ة  م�صفر  عبد�هلل  للظفرة  �لفني  �ملدير  دخ��ل 
يف  �حل���م���ادي  ع��ب��د�ل��ب��ا���ص��ط  م���ن  ت��ك��ون��ت  بت�صكيلة 
حر��صة �ملرمى وح�صن زهر�ن وبالل جنارين و�صيف 

حممد و�حمد �صليمان يف خط �لدفاع وعبد�ل�صالم 
جمعه وعلي عبا�س وكمال �ل�صافني وبندر �الأحبابي 
ديوب  وماكيتي  كلوتي  و�ميانويل  �لو�صط  خط  يف 
يف خط �لهجوم. بينما دخل مدرب �لعربي �الأملاين 
يف  زر�ع����ي  م�صعود  �صمت  بت�صكيلة  �صتيلكة  �أويل 
ح��ر����ص��ة �مل��رم��ى ويف خ��ط �ل��دف��اع خ��ورخ��ي بوعالم 
وماركو وحممد �صامل وتامر جمال ويف خط �لو�صط 
عبد�لعزيز حامت و�ل�صليطي وكرمي زياين وحممد 

رز�ق ويف خط �لهجوم فاندريل وميز�.
�ل�����ص��وط �الأول ج���اء ق���وي���اً م���ن �ل��ف��ري��ق��ني وك��ان��ت 
�الأف�����ص��ل��ي��ة ف��ي��ه ل��ل��ظ��ف��رة و���ص��اع��ت ف��ي��ه �أك����رث من 
ثالث فر�س موؤكدة لفار�س �لغربية �أبرزها ي�صارية 
ديوب يف �لدقيقة 20 و�لتي �بعدها حار�س �لعربي 
باأعجوبه ل�صربة ركنية،ثم تلتها ر�أ�صية �أخرى من 
�لغاين كلوتي يف �لدقيقة 24 مرت ب�صنتمر�ت من 

للظفرة  �مل��ب��ار�ة  �أخ��ط��ر فر�س  ث��م   ، �لعار�صة  ف��وق 
ور�أ�صية من بندر �الأحبابي يف �لدقيقة 32 �رتطمت 
ت�صكل  �مل��ل��ع��ب ومل  د�خ����ل  و�رت�����دت �ىل  ب��ال��ع��ار���ص��ة 
�الأول خ��ط��ورة على  �ل�����ص��وط  �ل��ع��رب��ي يف  ه��ج��م��ات 

مرمى عبد�لبا�صط �حلمادي.
�ل�����ص��وط �ل���ث���اين ت��غ��ري ف��ي��ه �حل����ال مت���ام���اً وك��ان��ت 
�خل���ط���ورة ف��ي��ه ل��ل��ع��رب��ي ب�����ص��ب��ب �أف�����ص��ل��ي��ة و���ص��ط��ه 
وخ��ا���ص��ة ك���رمي زي����اين وم��ي��ز� وع��ب��د�ل��ع��زي��ز ح��امت 
فيما قل �أد�ء العبي �لظفرة ن�صبة للمجهود �لكبري 
�لذي بذلوه خالل �ل�صوط �الول ليحرز �لرب�زيلي 
55 من  �لدقيقة  �لوحيد يف  �ملبار�ة  فندريل هدف 

ت�صديدة قوية من د�خل منطقة �جلز�ء.
وك���ان م���درب �ل��ظ��ف��رة ق��د �أج���رى ع��دة ت��غ��ي��ري�ت يف 
�حلار�س  دخل  حيث  �لثاين  �ل�صوط  خالل  �لفريق 
ع���ب���د�هلل ���ص��ل��ط��ان وع���ب���د�ل���رح���ي���م ج��م��ع��ه ك��ب��دالء 

ل��ع��ب��د�ل��ب��ا���ص��ط �حل���م���ادي وع��ل��ي ع��ب��ا���س م��ع ب��د�ي��ة 
�ل�صوط �لثاين ثم دخل علي �بر�هيم و�صامي ربيع 
و�أحمد  كلوتي  الإميانويل  كبدالء   60 �لدقيقة  يف 
، ثم حممود قا�صم وحممد ح�صني خوري  �صليمان 
و�بر�هيم �صعيد وح�صن عبد�لرحمن و�بر�هيم مر�د 
يف �لدقيقة 75 كبدالء لكمال �ل�صافني وعبد�ل�صالم 
جمعه و�صيف حممد وح�صن زهر�ن بندر �الأحبابي. 
�لتغيري�ت �لكثرية يف ت�صكيلة �لظفرة حاول  ورغم 
�لدقائق  �لعربي يف  ل�صباك  �لو�صول  �لفريق  �صباب 
�ن مت��ا���ص��ك وخ����ربة العبي  ل��ل��م��ب��ار�ة �ال  �الخ����رية 
�لعربي حالت دون �لو�صول ل�صباكهم لتنتهي �ملبار�ة 

بهدف ل�صالح �لعربي دون مقابل للظفرة.
�أد�ر �ملبار�ة طاقم حتكيم �مار�تي يتكون من �لثالثي 
بدر بهروز كحكم �صاحة وح�صن �حلمادي كم�صاعد 

�أول وطالل �لنعيمي كم�صاعد ثاين.

�لقدم  لكرة  �الأول  �لفريق  ي�صتهل 
�ل��ي��وم �الثنني  �ل��ع��ني م�صاء  ب��ن��ادي 
حت�����ص��ري�ت��ه مل���و�ج���ه���ة �الأه����ل����ي يف 
حتدي كاأ�س �صوبر �خلليج �لعربي، 
وذل��ك بعد �أن �أن��ه��ى ف��رتة �الإع���د�د 
�خلارجي قبل 48 �صاعة من �ملوعد 
�مل���ح���دد ل���ع���ودة �ل��ب��ع��ث��ة م���ن لينز 
خاللها  خا�س  و�ل��ت��ي  �لنم�صاوية، 
فيها  ف��از  �الأوىل  وديتني  مبار�تني 
�ل�صلوفيني  �صيلجي  �صامبيون  على 
ب���ه���دف���ني ن��ظ��ي��ف��ني ح���م���ال ت��وق��ي��ع 
ب��ا���ص��ت��و���س م��ي�����ص��ي��ل وع��ب��د�ل��ع��زي��ز 

فايز.
وخ�صر مبار�ته �لثانية �أمام �الأهلي 
وذل��ك  رد،  دون  ب��ه��دف��ني  �ل��ق��ط��ري 
�أم�س  �ملو�جهة �لتي جرت م�صاء  يف 
ف��ول��ك��ارم��ارت،  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  �الأول 
و�أح�����رز ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ف��ري��ق �ل��ق��ط��ري 
 ،  24 دياكو  �الآن  �لكنغويل  �ل��دويل 
هدف  حمزة  وليد  ي�صيف  �أن  قبل 

ت��ع��زي��ز �ل���ف���وز ل��ف��ري��ق��ه يف ن��ه��اي��ة 
م��ع�����ص��ك��ر  و����ص���ه���د   .  90 �مل����و�ج����ه����ة 
من  الف���ت  �إد�ري  �ه��ت��م��ام  �ل��زع��ي��م 
ل��ك��رة  �ل���ع���ني  ن�����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
بن  عبد�هلل  �ل�صيخ  برئا�صة  �لقدم، 
و�ل��ذي  نهيان،  �آل  بن خالد  حممد 
على  ح��ر���س  �لنم�صا  و���ص��ول��ه  منذ 
�لتدريبية  �حل�ص�س  �أغلب  متابعة 
جانب  �إىل  و�مل�����ص��ائ��ي��ة،  �ل�صباحية 
م��ب��ار�ت��ي �ل��ف��ري��ق �ل���ودي���ت���ني، كما 
ر����ص��د  �ل��ن��م�����ص��ا  مع�صكر  يف  ت��و�ج��د 
م���ب���ارك �ل���ه���اج���ري، ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
ع��ب��د�هلل  وحم��م��د  �الإد�رة،  جمل�س 
بن بدوه ع�صو �ملجل�س، �الأمر �لذي 
حظي بتقدير جميع �أع�صاء �لبعثة 
�لفريق  وع��زز من معنويات العبي 
مردودهم  على  �إيجاباً  �نعك�س  مما 
�مليد�ين. وعلى خط �آخر �أكد مد�فع 
رغبتهم  �أحمد  حممد  �لعني  ن��ادي 
يف �مل��ن��اف�����ص��ة ع��ل��ى �الأل���ق���اب خ��الل 

طموحات  لتحقيق  �جلديد  �ملو�صم 
�جلماهري، ف�صاًل عن �لبقاء �صمن 
د�ئ�����رة �مل��ن��اف�����ص��ة ع��ل��ى ل��ق��ب دوري 

�أبطال �أ�صيا لكرة �لقدم.
على  تفكرينا  يقت�صر  ال  و�أ���ص��اف: 
�ل�صوبر  وم��ب��ار�ة  و�ح���دة،  مو�جهة 
هدفنا  وتبقى  لنا  بالن�صبة  مهمة 
�ل��ق��ري��ب، ول��ك��ن �الأه�����م يف �مل��و���ص��م 
�آ�صيا.  �أب��ط��ال  دوري  لقب  �جل��دي��د 
وت�����اب�����ع: ث��ق��ت��ن��ا ال ح������دود ل���ه���ا يف 
ج��ورج  للمدرب  �لهائلة  �الإم��ك��ان��ات 
على  �الأف�����ص��ل  يعد  �ل���ذي  فو�صاتي 
م�����ص��ت��وى �ل���ق���ارة ح��ال��ي��اً يف حتقيق 
ع��ل��ى متابعة  وع���ازم���ون  �أه���د�ف���ن���ا، 
للرعاية  ترجمة  �مل�صرفة  نتائجنا 
�ل�������ص���ام���ي���ة م�����ن ق�����ي�����ادة �ل�����ن�����ادي، 
و�الهتمام �لالفت من �الإد�رة. ورد�ً 
ع��ل��ى ����ص���وؤ�ل ح���ول �ل��ع��رو���س �لتي 
قال  �ملا�صية  �لفرتة  خ��الل  تلقاها 
�خل�صو�س،  ه��ذ�  يف  �صريحاً  كنت 

ف���االأم���ر ب��ي��د �ل���ن���ادي و�ن�����ص��م��ام��ي 
�إىل �ل��ع��ني ج����اء ع���ن ق��ن��اع��ة ت��ام��ة 
ورغبة كبرية يف �لدفاع عن �صعاره 
�ل��ذي عقده معي  �ملهم  و�الج��ت��م��اع 
ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  �أع�����ص��اء  بع�س 
�ل��ع��ني ل��ك��رة �ل��ق��دم ق��ب��ل �ل��دخ��ول 
للمو�صم  �ل��ت��ح�����ص��ري�ت  �أج�����و�ء  يف 
كثري�ً  معنوياتي  من  ع��زز  �جلديد 
وج��ع��ل��ن��ي �أك����رث �رت���ب���اط���اً ومت�����ص��ك��اً 
بالعني، وبغ�س �لنظر عن �لعرو�س 
�لتي تلقيتها �إال �أنني عاهدت نف�صي 
على م�صاعفة جهودي يف �لتدريبات 

لتقدمي �أف�صل �خلدمات لفريقي.
�لنم�صا  �الأج���و�ء يف مع�صكر  وح��ول 
ق������ال: �أ����ص���ع���ر ب����ارت����ي����اح ك���ب���ري م��ع 
�جلهازين �لفني و�الإد�ري وزمالئي 
�لالعبني ولذلك كنت �أكرث �إ�صر�ر�ً 
على تقدمي �مل�صتوى �الأف�صل خالل 
فرتة �لتح�صري�ت وتقدمي �مل�صتوى 
�ل����ذي مي��ك��ن��ن��ي م���ن �مل�����ص��اه��م��ة مع 

�ملرجوة،  �أهد�فه  فريقي يف حتقيق 
و مع�صكر�ت �الإع��د�د �أف�صل فر�صة 
الأن  م�صتو�هم،  �لالعبني  ال�صتعادة 
ك��ل ���ص��يء ف��ي��ه��ا مي�����ص��ي ع��ل��ى نظم 
�حرت�فية، من غذ�ء جيد وتدريبات 
مكثفة ونوم مبكر، و�لالعب �لذكي 
ما  �ل��ذي يحافظ على م�صتو�ه  هو 

بعد مرحلة �ملع�صكر.
�لعني  ملع�صكر  متابع  �لكل  و�أك��م��ل: 
وروح �ل��ف��ري��ق و����ص��ح��ة م��ن خ��الل 
�الأح��د�ث  لكافة  �ملبا�صرة  �لتغطية 
ع����رب �مل����وق����ع �ل���ر����ص���م���ي وم����و�ق����ع 
�ل��ت��و����ص��ل �الج��ت��م��اع��ي وغ���ريه���ا، 
وه����ن����اك م��ت��اب��ع��ة ل���ك���ل م����ا ي��ج��ري 
�لفريق،  �أد�ء جميع العبي  وعنو�ن 
�الل����ت����ز�م و�الن�����ص��ب��اط و�جل���دي���ة، 
�جل���دي���د  �مل�������درب  و�أن  خ�����ص��و���ص��اً 
يبحث عن �لالعب �الأكرث جاهزية 
تقدمي  �إىل  ج��م��ي��ع��اً  ن�صعى  ل��ذل��ك 
�مل�صتوى �لذي ميكننا من �لتو�جد 

يف �ل��ق��ائ��م��ة �الأ���ص��ا���ص��ي��ة ب��ال��ف��ري��ق . 
ك���ل الع��ب  ي��ع��رف  ف��و���ص��ات��ي  وز�د: 
�لتعامل  طبيعة  ويعرف  بالفريق، 
م���ع���ن���ا ك����ون����ه ع���م���ل يف �مل���ن���ط���ق���ة، 
وف���اج���اأين �أح����د م�����ص��اع��دي م���درب 
�ل��ع��ني ع��ن��دم��ا ق���ال يل  يف �أومل��ب��ي��اد 

لندن جنحت يف �حلد من خطورة 
���ص��و�ري��ز خ���الل م���ب���ار�ة �الإم������ار�ت 
و�أورغ��و�ي. و�ختتم: �الأمور م�صت 
�أن نرد  وفق �خلطة �ملقررة ونرجو 
قبل  م��ن  و�اله��ت��م��ام  �لتقدير  على 
�إد�رة �لنادي باحل�صول على �أف�صل 

�جلمهور  يكون  �أن  و�أمتنى  �لنتائج 
�لعيناوي حا�صر� يف مبار�ة �ل�صوبر 
وبقية �ال�صتحقاقات �الأخرى خالل 
�أن �لعني  �مل��و���ص��م �جل��دي��د و�مل��وؤك��د 
مثيل  ال  جماهريية  قاعدة  ميتلك 

لها يف �ملنطقة.

القا�ضمي يحارب حتى النهاية يف اأملانيا يف الوقت الذي يهدي فيه �ضوردو اأول فوز ل�ضالح فريق اأبوظبي �ضرتوين

جنم الراليات الإماراتي ي�صارك يف احتفالت فريقه بعد الأداء املثري والقتايل ب�صيارة اأبوظبي �صرتوين

الظفرة يخ�صر جتربته اخلام�صة اأمام العربي بهدف دون مقابل

العني ي�ضتهل حت�ضرياته لل�ضوبر الليلة

حممد اأحمد يوؤكد اأهمية الدور املعنوي للجماهري يف دعم الالعبني

قمة اإماراتية اأفريقية ت�صلط ال�صوء على دور الإمارات يف تطوير وتعزيز ريا�صة ال�صيارات
�صتحظى دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بح�صور قوي لها يف 
لالحتاد  �لتابعة  �الأفريقية  �ل��دول  الحت��اد  �ل�صنوي  �الجتماع 
�أغ�صط�س   30-29 �لدويل لل�صيار�ت فيا ، و�لذي يقام يومي 

�جلاري يف جمهورية بوت�صو�نا �الأفريقية. 
و�صيكون من بني �أبرز �حلا�صرين يف �الجتماع، رئي�س �الحتاد 
�الإم����ار�ت  ن���ادي  ورئ��ي�����س  ت��ود  �ل�صيد ج��ون  لل�صيار�ت  �ل���دويل 
�لدكتور  �صيو�صح  ، حيث  �صلّيم،  �لدكتور حممد بن  لل�صيار�ت 
كرئي�س  به يف من�صبه �جلديد  �صيقوم  �ل��ذي  �ل��دور  �صليم  بن 
�ل�صيار�ت �لهادف لو�صع خطة للع�صرة  لفريق تطوير ريا�صة 

�صنو�ت �ملقبلة لتطوير ريا�صة �ل�صيار�ت حول �لعامل. 

�أخ��رى وعلى م��د�ر يوم كامل، �صيقوم معهد معارف  من جهة 
ريا�صة �ل�صيار�ت، �لذر�ع �لتعليمي و�لتدريبي لنادي �الإمار�ت 
بهدف  �مل�صاركة  للوفود  تدريبي  برنامج  بتقدمي  لل�صيار�ت، 

تطوير وحت�صني ريا�صة �ل�صيار�ت يف �لقارة �الأفريقية. 
هيئات  خم�صة  �أح��د  �ل�صيار�ت  ريا�صة  م��ع��ارف  معهد  ويعترب 
على  حت�صل  �لعامل  م�صتوى  على  �ل�صيار�ت  لريا�صة  وطنية 
�عتماد من �الحتاد �لدويل لل�صيار�ت فيا لتدريب هيئات ريا�صة 
يعقد  و�ل��ذي  �لتدريبي،  �لربنامج  ويقام  �الأخ���رى.   �ل�صيار�ت 
معهد  مع  بالتعاون  بوت�صو�نا،  عا�صمة  غ��اب��وروين،  مدينة  يف 
ج��ري�رد  �ملعهد،  رئي�س  وبح�صور  لل�صيار�ت،  �ل���دويل  �الحت���اد 

�صايالنت، �لذي �صيتطلع على جدول �لربنامج �لتدريبي. 
ويركز �لربنامج على �أف�صل �لطرق و�لو�صائل �لتي ت�صاهم يف 
عقد فعاليات من �مل�صتوى �ملرموق �صمن بطولة ر�يل �أفريقيا 
فيا باالإ�صافة لتقدمي تدريبات حول كيفية تخطيط وحتديد 
على  و�حلفاظ  �لعالية  �لتناف�صية  ل�صمان  �لر�ليات  م�صار�ت 

�صالمة و�أمان جميع �مل�صاركني و�لعاملني يف �ل�صباقات .
هذ� ومتت ت�صمية بن �صلّيم �ل�صهر �ملا�صي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�الحت��اد  قبل  من  �أن�صاأ  �ل��ذي  �ل�صيار�ت،  ريا�صة  تطوير  فريق 
ريا�صة  م�صتقبل  وتخطيط  لتحديد  فيا  لل�صيار�ت  �ل���دويل 

�ل�صيار�ت. 
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6 اأيام لتقدمي ملفات الرت�صح جلائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم لالإبداع الريا�صي

برئا�ضة حممد بن هزام وح�ضور روؤو�ضاء الوحدات

جمموعة العني تقف على جاهزية اللجان الفرعية لكاأ�س العامل 

م�صاركة عاملية قيا�صية يف مونديال النا�صئني لل�صباحة

كروزيرو يت�صدر الدوري الربازيلي

فئات  على  �لتناف�س  يف  �لر�غبني  �أم��ام  يتبق  مل 
ر��صد  ب��ن  ج��ائ��زة حممد  م��ن  �خلام�صة  �ل����دورة 
�أيام حيث   6 �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�صي �صوى 
�آخ��ر موعد  �جل��اري  �أغ�صط�س   31 ي��وم  �صيكون 
فئات  يف  للتناف�س  �مل�����ص��ارك��ني  م��ل��ف��ات  ال���ص��ت��الم 
�جل��ائ��زة �الأغ��ل��ى و�الأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا و�الأك���رث 
لتقدمي  �ل��ب��اب  فتح  مت  و�ل��ت��ي  فئاتها  يف  تنوعا 
يف  لها  �خلام�صة  بالدورة  للفوز  �لرت�صح  ملفات 
�الأمانة  وتنتهز  �ملا�صي.  �بريل  �صهر  من  �الأول 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة ه���ذه �ل��ف��ر���ص��ة ل��ل��ت��اأك��ي��د على 
جميع �لريا�صيني �الأفر�د و�ملوؤ�ص�صات �لريا�صية 
و�الحت��اد�ت و�الأندية يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية 
�لريا�صية  و�الحت��اد�ت  �لعربي  و�لوطن  �ملتحدة 
تر�صيحهم  مبلفات  يتقدمو�  مل  �لذين  �لدولية 
يف  للتناف�س  ملفاتهم  جتهيز  من  لالنتهاء  بعد 
فئات �جلائزة و�ال�صر�ع بتقدميها وعدم �النتظار 

حتى �ل�صاعات �الأخرية لت�صليم �مللفات.
�ل��وق��ت ال  �أن  �ل��ع��ام��ة للجائزة  �الأم��ان��ة  و�أك����دت 
�جلائزة  ل�صكرتارية  �مللفات  لت�صليم  كافيا  ي��ز�ل 
ك��م��ا   ، ���ص��خ�����ص��ي��ا  ب���احل�������ص���ور  �أو  �ل����ربي����د  ع����رب 

����ص��ت��م��ارة �لرت�صيح  �ر���ص��ال  �أك���دت على ���ص��رورة 
ع���رب �ل���ربي���د �الل���ك���رتوين ل��ل��ج��ائ��زة و�مل���وج���ود 
www. ل���ل���ج���ائ���زة  �الل�����ك�����رتوين  �مل����وق����ع  يف 
حق  ح��ف��ظ  ي��ت��م  ح��ت��ى   mbrawards.ae
�مل��ر���ص��ح ب��ا���ص��ت��ك��م��ال ت��ق��دمي م��ل��ف��ه ، و�ل��ت��و����ص��ل 
جميع  توفر  من  للتاأكد  �جلائزة  �صكرتارية  مع 
و�ملو�صحة  �لرت�صح  ملف  يف  �ملطلوبة  �ملعلومات 
ب�صكل مف�صل يف �ملوقع �اللكرتوين وح�صب فئات 
، �الإب��د�ع �لريا�صي  : �الإب��د�ع �لريا�صي �لفردي 
�جل��م��اع��ي ، �الإب�����د�ع �ل��ري��ا���ص��ي �مل��وؤ���ص�����ص��ي على 
م�صتوى دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لوطن 
�خلا�صة  �لنا�صئني  فئة  �إىل  باالإ�صافة   ، �لعربي 
بالريا�صيني من دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
من  للريا�صيني  �الأخ��رى  �لتقديرية  و�لفئات   ،
�ل��ذي��ن حققو� �جن���از�ت يف ظ��ل حت��دي��ات �صعبة 
، و�جل���ه���ات �الإع��الم��ي��ة و�الأك���ادمي���ي���ة �ل��د�ع��م��ة 
حتى  مت  وق���د  وغ��ريه��م.  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  للريا�صة 
�الإم��ار�ت  دولة  �مللفات من  ��صتالم ع�صر�ت  �الآن 
�لعربية �ملتحدة و�لدول �لعربية ، وجاري �لعمل 
لتدقيقها و�لتاأكد من ��صتكمالها جميع متطلبات 

�لرت�صح و توفر جميع �لوثائق �ملطلوبة وتو�فق 
�مل��ح��ددة  �لزمنية  �ل��ف��رتة  م��ع  �ملتحقق  �الجن���از 
16 �صبتمرب  ب��ني  ل��ت��ك��ون  و�ل��ت��ي مت حت��دي��ده��ا 
وغ��ريه��ا   ،  2013 �أغ�����ص��ط�����س  و31   2012
يف  تو�صيحها  مت  �ل��ت��ي  �خل��ا���ص��ة  �ملتطلبات  م��ن 
�مل��ط��وي��ات �ل��ت��ي مت ت��وزي��ع��ه��ا وك��ذل��ك يف �مل��وق��ع 
�لر�صمي للجائزة على �صبكة �النرتنت كما تلقت 
ع��دد من �الحت��اد�ت  �جل��ائ��زة ملفات تر�صح من 
�الإب��د�ع  فئة  على  للتناف�س  �لدولية  �لريا�صية 

�ملوؤ�ص�صي �ملخ�ص�صة للم�صتوى �لعاملي .
و�صهدت �لدور�ت �الأربع �ملا�صية للجائزة تفاعال 
�ل��ق��ط��اع �لريا�صي يف دول���ة �الإم����ار�ت  ق��وي��ا م��ن 
�جلائزة  م��ع  �لعربي  و�ل��وط��ن  �ملتحدة  �لعربية 
تقود جهود  �لتي  �لقاطرة  دور  تلعب  باتت  �لتي 
�لتطوير وتر�صيخ ثقافة �الإبد�ع لدى �لريا�صيني 
�الإمار�تيني و�لعرب بل و�لعامل �أي�صا حيث يتم 
�الإب�����د�ع  ف��ئ��ة  ���ص��م��ن  ع��امل��ي��ة  ج���ائ���زة  تخ�صي�س 
�لثاين  للعام  وذل��ك  �لعاملي  �ملوؤ�ص�صي  �لريا�صي 
�ل��ت��و�يل حيث كانت �جل��ائ��زة خم�ص�صة يف  على 
�لوطنية  �الأوملبية  للجان  �لر�بعة  �ل��دورة  �لعام 

ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �ل����دويل ، و�أ���ص��ب��ح��ت يف �ل����دورة 
�خل��ام�����ص��ة خم�����ص�����ص��ة ل����الحت����اد�ت �ل��ري��ا���ص��ي��ة 
�خلام�صة  �ل����دورة  خ���الل  �صيتم  ك��م��ا   ، �ل��دول��ي��ة 
للريا�صيني  خا�صة  ج��ائ��زة  ��صتحد�ث  للجائزة 
�لنا�صئني يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يتم 
وذلك   ، �ملميزين  �لنا�صئني  من  لثالثة  منحها 
تنفيذ� لتوجيهات �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��صد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
دبي �لريا�صي ر�عي �جلائزة. وكان قد مت دعوة 
�ل���دورة  يف  للم�صاركة  �الإم��ار�ت��ي��ني  �لريا�صيني 
�خل��ام�����ص��ة ع��رب ل��ق��اء ع��ق��د م��ع ممثلي �الأن��دي��ة 
و�الحت�����اد�ت �ل��ري��ا���ص��ي��ة ، وك��ذل��ك ع��رب م��وؤمت��ر 
�صحفي عقد يف �صهر مار�س �ملا�صي وعرب و�صائل 
�ل�صريك  �لريا�صية  دبي  �ملقروءة وقناة  �الإع��الم 
�ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي ل��ل��ج��ائ��زة �ل���ت���ي ت��ب��ث �الع����الن 
متت  فيما   ، م�صتمر  ب�صكل  بالرت�صح  �خل��ا���س 
دعوة �لريا�صيني و�ملوؤ�ص�صات �لريا�صية �لعربية 
�لقطاع  ق���ادة  م��ع  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  م��ن  للم�صاركة 
و  �ل��دول��ي��ة  و�مل���وؤمت���ر�ت  �مللتقيات  �ل��ري��ا���ص��ي يف 

�لقيام بزيار�ت لعدد من �لدول �لعربية.

يف �إطار حر�صها و�هتمامها ومتابعتها 
ف��ي��م��ا يتعلق  ل��ك��ل ���ص��غ��رية وك���ب���رية 
�لتي  و�لتح�صري�ت  �لتجهيز�ت  ب�صري 
كافة  �ل��ف��رع��ي��ة  �ل��ل��ج��ان  ب��ه��ا  ت�صطلع 
�لتابعة ملجموعة �لعني �ملكلفة باالإعد�د 
بطولة  جمموعات  �إحدى  ال�صت�صافة 
�الإم��ار�ت  �صنة   17 �لعامل حتت  كاأ�س 
�ل���دول���ة يف  ت��ن��ظ��م��ه��ا  و�ل���ت���ي   2013
�لفرتة من 17 �أكتوبر �إىل 8 نوفمرب 
�أبوظبي  �لعا�صمة  �ملقبلني يف كل من 
ودبي و�ل�صارقة و�لعني ور�أ�س �خليمة 
و�ل��ف��ج��رية، ع��ق��دت جم��م��وع��ة �لعني 
�جتماعاً هاماً يف �حلادية ع�صرة �صباح 
�أم�س �الأول بقاعة �الجتماعات با�صتاد 
خليفة ب��ن ز�ي���د ب��ن��ادي �ل��ع��ني �ل��ذي 
منتخبات  الأرب���ع���ة  م�����ص��رح��اً  ���ص��ي��ك��ون 

�لليلة من خالل قرعة  ت�صميتها  يتم 
�ل��ب��ط��ول��ة �ل���ت���ي جت����ري يف �ل�����ص��اب��ع��ة 
�لبحر  ب��اب  ف��ريم��ون��ت  بفندق  م�صاء 

باأبوظبي.
ت��ر�أ���س �الج��ت��م��اع حممد ع��ب��د�هلل بن 
وح�صره  �لعني  جمموعة  مدير  هز�م 
�أح���م���د حم��م��د خ��م��ي�����س م��دي��ر م��وق��ع 
رئي�س  نا�صر  �صعيد  و�ل��ر�ئ��د  �حل��دث 
�ل���وح���دة �الأم��ن��ي��ة و�ل���دك���ت���ورة طيف 
�ل�������ص���ر�ج رئ��ي�����ص��ة �ل����وح����دة �ل��ط��ب��ي��ة 
و�����ص����امل �ل�������ص���ام�������ص���ي رئ���ي�������س وح����دة 
�ل�����ص��ريف رئي�س  �ل��ت�����ص��وي��ق وع���ب���د�هلل 
وح������دة �ل����ربوت����وك����ول مم���ث���ل رئ��ي�����س 
وح���دة �ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة و�خل��دم��ات 
بريقد�ر  خالد  و�ملهند�س  �للوج�صتية 
وح�صن  �مل��الع��ب  وح���دة  رئي�س  ممثل 

�لر�صيد من�صق وحدة تقنية �ملعلومات 
وع����دد م���ن �أع�����ص��اء جل���ان �مل��ج��م��وع��ة 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة. وي���اأت���ي ه���ذ� �الج��ت��م��اع يف 
�أعقاب �لزيارة �لتفتي�صية �لتي قام بها 
�نياكي �لفاريز رئي�س �للجنة �مل�صوؤولة 
�لفيفا  �ل��ق��دم  �ل���دويل لكرة  ب��االحت��اد 
يوم �لثالثاء �ملا�صي لنادي �لعني تفقد 
خليفة  �صتاد  من�صاآت  جميع  خاللها 
�لعمل يف  ز�ي��د و�طماأن على �صري  بن 
ملحقاته كافة بجانب تفتي�س مر�فق 
له ومالعب  �لتابعة  �الأخ��رى  �ال�صتاد 
�ل���ت���دري���ب �الأرب����ع����ة مب���ا ف��ي��ه��ا ملعب 
وف��ن��دق��ي هيلتون  �الإم������ار�ت  ج��ام��ع��ة 
مقر �إقامة بعثة �الحتاد �لدويل لكرة 
�لقدم �لفيفا ود�نات �لعني مقر �إقامة 

�ملنتخبات �مل�صاركة يف �لبطولة. 

بن  حممد  تقدم  �الجتماع  بد�ية  ويف 
هز�م بالتهنئة �إىل معايل �ل�صيخ نهيان 
�لثقافة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
مبنا�صبة  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ص��ب��اب 
�ملنظمة  �ملحلية  للجنة  رئي�صاً  تعيينه 
ب����د�أ �جل��م��ي��ع يف  ث��م  �ل��ع��ل��ي��ا للبطولة 
����ص��ت��ع��ر����س وم��ن��اق�����ص��ة ك���ل �الأم�����ور 
�ملالحظات  على  و�لوقوف  �لت�صغيلية 
�ل��ت��ي �أب���د�ه���ا مم��ث��ل �الحت����اد �ل���دويل 

لكرة �لقدم �لفيفا .
وطالب مدير جمموعة �لعني متابعة 
ك���ل �خل���ط���و�ت و�ل��ت��ن�����ص��ي��ق ف��ي��م��ا بني 
�صعياً  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل����وح����د�ت  روؤو�����ص����اء 
لالنتهاء من معظم �الأعمال �ملطلوبة 
خ��الل ه��ذ� �الأ�صبوع ومب��ا يتو�فق مع 

متطلبات �لفيفا .

وفيما يتعلق بالتجهيز�ت و�لتعديالت 
وملحقاته،  خليفة  �صتاد  يف  �ملطلوبة 
�أك������د �مل���ه���ن���د����س خ���ال���د ب����ريق����د�ر �أن 
ك��ل �ل��ع��م��ل يف ج��م��ي��ع غ���رف وم��ر�ف��ق 
ب�صعة  خ���الل  تنتهي  ���ص��وف  �ال���ص��ت��اد 
�أي�����ام ع����د� �أع���م���ال �ل�����ص��ب��غ �ل���ت���ي من 
�صبتمرب   30 يف  ت��ن��ت��ه��ي  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر 
�مل��ق��ب��ل وق��ب��ل ث��الث��ة �أي�����ام م���ن زي���ارة 
�نياكي �لفاريز رئي�س �للجنة �مل�صوؤولة 
�لفيفا  �ل��ق��دم  �ل���دويل لكرة  ب��االحت��اد 
و�ملقررة يف �لثاين من �أكتوبر �لقادم. 
�ل��ل��ج��ان �لفرعية  ق���دم روؤو����ص���اء  ك��م��ا 
�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م �ل��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ر �مل��و�ف��ق��ة 
ق��ب��ل �ن��ط��الق��ة �ل��ب��ط��ول��ة وم��ن��ه��ا على 
موؤقت  ترخي�س  �عتماد  �مل��ث��ال  �صبيل 
للعيادتني  لل�صحة  �أبوظبي  من هيئة 

�ملن�صطات  فح�س  وغرفة  �لطبيتني 
تو�م  م�صت�صفى  الأطباء  يت�صنى  حتى 
ب�صكل  ��صتخد�مها  و�لعني �حلكومي 
قام  �الجتماع  �نتهاء  وبعد  ق��ان��وين. 
حم��م��د ب���ن ه����ز�م م��دي��ر �مل��ج��م��وع��ة 
وب��ق��ي��ة �الأع�������ص���اء ب��ج��ول��ة م��ي��د�ن��ي��ة 

ز�يد  بن  خليفة  �صتاد  مر�فق  �صملت 
ح��ي��ث �ط���م���اأن���و� ع��ل��ى ���ص��ري �ل��ع��م��ل 
�إليها خا�صة �أن  و�ملر�حل �لتي و�صل 
ممثلي �ملنتخبات �الأربعة �لتي �صوف 
ت��ل��ع��ب م��ب��اري��ات��ه��ا ع��ل��ى ه���ذ� �مللعب 
ح�صب نتائج �لقرعة �صوف تزور نادي 

�لعني يوم �لثالثاء من هذ� �الأ�صبوع 
�مل��ت��وف��رة  �لت�صهيالت  ك��اف��ة  لتتفقد 
وم������دى م���الءم���ت���ه���ا م����ع م��ت��ط��ل��ب��ات 
�ل��ف��ي��ف��ا ب��ج��ان��ب م���الع���ب �ل��ت��دري��ب 
�الأرب��ع��ة وفندق �الإق��ام��ة. وم��ن جهة 

�أخرى �أكد حممد بن هز�م .

�ل�صباحني  �أف�����ص��ل  م��ن  ن��خ��ب��ة  دب���ي  �إىل  و���ص��ل 
�ل�����ص��ب��اب يف �ل���ع���امل ق��ب��ي��ل �ن���ط���الق �ل��ن�����ص��خ��ة 
�ل��ر�ب��ع��ة م���ن ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ل��ل��ن��ا���ص��ئ��ني غ���د�ً، 
مب�����ص��ارك��ة ن��ح��و 800 ���ص��ب��اح��اً م��ن 91 دول���ة، 
للظفر بذهب �حلدث  بينهم  فيما  �صيتناف�صون 
يف ربوع جممع حمد�ن �لريا�صي يف �لفرتة من 
26-31 �أغ�صط�س، وبذلك تكون هذه �لبطولة 
�الأكرب من نوعها على �الإطالق منذ �نطالقتها 

يف 2006. 
�أم��ني عام �حتاد  �أع��رب عبد �هلل �لوهيبي،  وقد 
�ملنظمة،  �للجنة  وع�����ص��و  لل�صباحة  �الإم������ار�ت 
�لو��صعة  �لعاملية  �مل�����ص��ارك��ة  ب��ه��ذه  �صعادته  ع��ن 
يف �حل��دث ج��اء ذل��ك خ��الل �مل��وؤمت��ر �ل�صحفي 
�لبطولة، حيث قال:  �ليوم يف مقر  �ل��ذي عقد 
الأع��د�د كبرية من طلبات  بتلقينا  �صعد�ء  نحن 
�مل�صاركة يف هذه �لبطولة، ونرحب بالكثري من 
ملتابعة  ونتطلع  دب��ي،  رب��وع  �لعامل يف  منتخبات 

�أقوى عرو�س �ل�صباحة �لعاملية هذ �الأ�صبوع. 
ي�������ص���ارك يف �ل��ب��ط��ول��ة جم��م��وع��ة م���ن �أف�����ص��ل 
�ل�صباحني �لنا�صئني يف �لعامل، ترت�وح �أعمارهم 
عاماً  و18-15  ل��ل��ذك��ور،  ع��ام��اُ   17-14 ب��ني 
ع��ري��ق��ة يف ريا�صة  �أر���ص��ل��ت دول  وق���د  ل���الإن���اث، 
و�أ���ص��رت�ل��ي��ا،  �مل��ت��ح��دة،  �ل��والي��ات  مثل  �ل�صباحة 
و�مل��م��ل��ك��ة �مل���ت���ح���دة، و�ل�������ص���ني، ورو����ص���ي���ا، ف��رق 
�ل�صباحني  �لعديد من  ت�صم يف �صفوفها  قوية 

ينذر مبناف�صات �صعبة  �لذي  �الأم��ر  �الأوملبيني، 
�صت�صهدها �لبطولة.

�لفنية  �للجنة  رئي�صة  ز�لي�صكي،  ك��ارول  وقالت 
ل��ل�����ص��ب��اح��ة-ف��ي��ن��ا: ي�صم  �ل������دويل  �الحت������اد  يف 
ه����ذ� �حل����دث م��زي��ج��اً م���ن �ل��ن��ج��وم �حل��ال��ي��ني 
�أجندة  على  هاماً  �مل�صتقبل، ويعد حدثاً  وجنوم 
لل�صباحني  �لفر�صة  يتيح  �لدويل، فهو  �الحتاد 
�إىل  و�الن��ت��ق��ال  دول��ي��اً،  للمناف�صة  �ل�صاعدين 

�ملر�حل �لتالية يف م�صريتهم �لريا�صية.   
�ل�صباحة  جنمة  �أي�صاً  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  ح�صر 
�ملتوقع  ع��ام��اً   16 ميلوتيت  روت���ا  �ل��ل��ي��ت��و�ن��ي��ة 
�أن ت��خ��ط��ف �أن���ظ���ار ج��م��اه��ري جم��م��ع ح��م��د�ن 
�لتي حققتها  �لبارزة  �إثر �الإجن��از�ت  �لريا�صي، 
�ل�صباحة،  ع��امل  يف  �لق�صرية  م�صريتها  خ��الل 
���ص��در يف  100م  ���ص��ب��اق  بذهبية  ُت��وج��ت  ح��ي��ث 
�أوملبياد لندن، قبل �أن تفوز بذهبية ذ�ت �ل�صباق 
لل�صباحة  �ل��ع��امل  بطولة  م��ن   15 �لن�صخة  يف 
ميلوتيت  وحتمل  �ملا�صي،  �ل�صهر  بر�صلونة  يف 
�صباحة  يف  عامليني  قيا�صيني  رقمني  جعبتها  يف 
�ل�صدر مل�صافة 50م، و100م، وقد �صجلتهما يف 

بطولة بر�صلونة،
وقالت ميلوتيت:  �أنا �صعيدة باالأد�ء �لذي قدمته 
يف بر�صلونة، و�أ�صعر بالر�حة �الآن، �صاأ�صارك يف 9 
�صباقات يف هذه �لبطولة، وهذ� �أكرث مما �عتدت 
�أف�صل �الأرق��ام، وخلو�س  �أتطلع لتحقيق  عليه، 

مناف�صة ناجحة، مقر �لبطولة يف غاية �لروعة، 
وم���ن �أف�����ص��ل م��ا ���ص��اه��دت��ه و�أن����ا ح��ري�����ص��ة على 

�ل�صباحة هنا. 
ملتابعة  متحم�صون  ن��ح��ن  �ل��وه��ي��ب��ي:  و�أ����ص���اف 
نتطلع  ك��م��ا  �أم��ث��ال ميلوتيت،  م��ن  ك��ب��ار  جن���وم 
ل����روؤي����ة �خ����رت�ق����ات ك���ب���رية ب��ت��وق��ي��ع ���ص��ب��اح��ني 
�ل�صباحة،  جم��ال  يف  �لنامية  �ل���دول  م��ن  ج��دد 
يطمحون للتاأ�صي�س الأنف�صهم كنجوم �مل�صتقبل، 
جميع  ل�صباحي  �لفر�صة  �لبطولة  ه��ذه  وتتيح 
�لدولية  �ملناف�صات  �أجو�ء  �مل�صاركة عي�س  �لدول 
�ملكت�صبة  و�خل���ربة  باحلافز  و�ل��ع��ودة  �ل��ك��ربى، 

لي�صار �إىل �ال�صتفادة منها يف بلد�نهم.  
�أح��م��د علي �صعيد  �الإم��ار�ت��ي  �ل�صباح  �أك��د  وق��د 
على �أهمية �لبطولة يف �إتاحة �لفر�صة لفريقه 
نتيجة �الحتكاك  �ملزيد من �خلرب�ت  الكت�صاب 
�أن��ه  �ل��دول��ي��ني، و�أك���د  م��ع نخبة م��ن �ل�صباحني 
قيا�صي  رق��م  لت�صجيل  جهده  ق�صارى  �صيبذل 

وطني جديد يف هذ� �حلدث. 
ب���دوره���ا ���ص��ددت ح�����ص��ة �ل��ك��و���س، ن��ائ��ب رئي�س 
تنظيم  �أهمية  على  للبطولة،  �ملنظمة  �للجنة 
م���ث���ل ه�����ذه �ل����ب����ط����والت، ح���ي���ث ق����ال����ت: ن��ح��ن 
�لريا�صي  �حل��دث  ه��ذ�  ال�صت�صافة  متحم�صون 
�ل���ك���ب���ري، و�ل�������ذي ي���ع���د خ���ط���وة ه���ام���ة �أخ�����رى 
للنهو�س  �مل���دى  ط��وي��ل  عملنا  ب��رن��ام��ج  �صمن 
بال�صباحة و�لريا�صات �ملائية يف دولة �الإمار�ت، 
�ملا�صية  �ل��ث��الث  �ل�صنو�ت  خ��الل  الحظنا  وق��د 
تطور�ً كبري�ً يف هذ� �ملجال، �الأمر �لذي ميكن 
ن��ع��زي��ه م��ب��ا���ص��رة �إىل م��ث��ل ه���ذه �ل��ب��ط��والت  �أن 
ممار�صة  على  وت�صجعهم  �الأط��ف��ال  تلهم  �ل��ت��ي 
�ل�صباحة، ن�صكر �الحتاد �لدويل لل�صباحة-فينا، 
�لريا�صات  تطوير  �أج��ل  من  �لدعم  لتقدميهم 
دب��ي من خ��الل منحنا حقوق تنظيم  �ملائية يف 

هذه �الأحد�ث. 
للنا�صئني  �ل�صابقة  �لعاملية  �ل��ب��ط��والت  �أف���رزت 
بيلمونت  ماريا  �الإ�صبانية  مثل  و�ع��دة  مو�هب 
�لبطولة«  »�صباحة  بلقب  ُتوجت  �لتي  غار�صيا 

)25م(،   2010 لل�صباحة  �ل��ع��امل  بطولة  يف 
حتت�صنه  لل�صباحة  كبري  حدث  �أول  تعد  و�لتي 
دبي، كما جنحت غار�صيا يف �نتز�ع ف�صيتني يف 
�أوملبياد لندن �لعام �ملا�صي، وف�صيتني وبرونزية 
�ملا�صي،  �ل�صهر  بر�صلونة  يف  �ل��ع��امل  بطولة  يف 
وق���دم���ت ب���ط���والت �ل��ن��ا���ص��ئ��ني �ل�����ص��اب��ق��ة جنمة 
كاميل  �لفرن�صية  �ل�صباحة هي  �أخ��رى يف عامل 
و�لربونز  و�لف�صة  بالذهب  فازت  �لتي  موفات، 
وُت��وج��ت بربونزيتني يف  �الأخ���رية،  �الأوملبياد  يف 

بر�صلونة يف يوليو �ملا�صي. 
 31-26 م�����ن  �ل�����ف�����رتة  يف  �ل���ب���ط���ول���ة  ت����ق����ام 
يومياً  �لتمهيدية  �الأدو�ر  وتنطلق  �أغ�صط�س، 

تعقد  بينما  ظهر�ً،  �صباحاُ-12.30   10 من 
�الأدو�ر ن�صف �لنهائية و�لنهائية م�صاء كل يوم 
من 6-8 م�صاًء، ويبلغ �صعر تذكرة �لدخول 20 
درهماً لليوم، �أو 80 درهماً جلميع �أيام �حلدث، 
�لبطولة،  �نعقاد  ف��رتة  خ��الل  �لتذ�كر  وتتوفر 
عند بو�بة جممع حمد�ن �لريا�صي، �لو�قع على 
�صابقاً(،  �لعابر  دب��ي  )ط��ري��ق  �الإم����ار�ت  ط��ري��ق 
وتقدم خدمة �لنقل �ملجاين خدماتها للجمهور 
�ل�صباحية  �مل��ن��اف�����ص��ة  ف��رتت��ي  وخ����الل  ي��وم��ي��اً، 
و�مل�صائية �نطالقاً من مركز �الإمار�ت للت�صوق 
»م���ول �الإم������ار�ت«، وم��رك��ز دب���ي للت�صوق »دب��ي 

مول«.

بونتي  ك��روزي��رو على م�صيفه  ف��از 
رد،  دون  بهدفني  �مل��ت��و����ص��ع  بريتا 
ل��ي��ع��ت��ل��ي م��وؤق��ت��ا ����ص���د�رة �ل����دوري 
ملا  �نتظار�  �لقدم،  لكرة  �لرب�زيلي 
�صيفعله �ملت�صدر �ل�صابق بوتافوجو 
خ����الل زي����ارت����ه �م�������س �الأح������د �إىل 
بار�ناين�صي يف ختام  �أتلتيكو  ملعب 

�جلولة �ل�صاد�صة ع�صرة.
بف�صل  �ل�صبت،  م��ب��ار�ة  يف  وب��ف��وزه 
وبورجي�س  )ق22(  دي��دي��ه  ه��ديف 
ر���ص��ي��ده  ك���روزي���رو  رف���ع  )ق72(، 

ب��ف��ارق  ل��ي��ت��ق��دم  ن��ق��ط��ة،   31 �إىل 
لن  �ل��ذي  بوتافوجو  على  نقطتني 
ي�صتعيد �ل�صد�رة �إال يف حالة فوزه 
بريتا،  بونتي  ر�صيد  وجتمد  �ليوم 
على  �لثالثة  بخ�صارته  مني  �ل��ذي 
�ملركز  يف  نقطة   15 عند  �لتو�يل، 

�ل�صابع ع�صر.
جرمييو  ب��ف��وز  �جل��ول��ة  و��صتهلت 
ع��ل��ى م�����ص��ي��ف��ه ف��الم��ن��ج��و ب��ه��دف 
م��ب��ك��ر �أح������رزه �ل��ظ��ه��ري م��ارك��و���س 
ركلة  م��ن  ل��وب��ي )ق8(  روج���ريي���و 

�إىل  ر�صيده  �لفريق  لريفع  ح��رة، 
�مل���رك���ز  �إىل  وي���ت���ق���دم  28نقطة 
�لثالث، بف�صل ر�بع �نت�صار له على 

�لتو�يل.
 19 وجتمد ر�صيد فالمنجو عند 
يف �مل���رك���ز �ل���ث���اين ع�����ص��ر و����ص��ت��ع��اد 
يعاين من تخبط  �ل��ذي  �صانتو�س، 
�الأب��رز  جنمه  رحيله  منذ  �لنتائج 
ن��ي��م��ار �إىل ب��ر���ص��ل��ون��ة، �ن��ت�����ص��ار�ت��ه 
وت���غ���ل���ب ع���ل���ى ����ص���ي���ف���ه ف���ي���ت���وري���ا 
ب��ه��دف��ني ح��م��ال ت��وق��ي��ع ج��اب��ري��ي��ل 

لريفع  )ق56(،  و�صي�صريو  )ق8( 
�ملركز  يف  نقطة   19 �إىل  ر���ص��ي��ده 
له  ف��وز  �أول  بف�صل  �حل��ادي ع�صر، 

يف �صبع جوالت.
 22 عند  فيتوريا  ر�صيد  وجت��م��د 
ن��ق��ط��ة يف �مل���رك���ز �ل��ث��ام��ن وت��غ��ل��ب 
كوريتيبا  �صيفه  على  كري�صيوما 
ب�����ه�����دف�����ني ل��������و�ح��������د، ����ص���ج���ل���ه���م���ا 
وفابيو  )ق35(  بريير�  �صويليتون 
)ق37(،  ���ص��ان��ت��و���س  دو������س  ����ص���وز� 
فيما �أحرز لل�صيوف جوليو �صيلفا 

)ق61(. ورفع كري�صيوما ر�صيده 
�خلام�س  �ملركز  يف  نقطة   17 �إىل 
�إىل  كوريتيبا  ت��ر�ج��ع  بينما  ع�صر، 
نقطة   24 ول����ه  �ل�����ص��اد���س  �مل���رك���ز 
وت��خ��ت��ت��م �جل��ول��ة مب��ب��اري��ات بائيا 
م���ع ن��اوت��ي��ك��و، و�أت��ل��ت��ي��ك��و م��ي��ن��ريو 
جاما  د�  وفا�صكو  ب��ورت��وج��ي��ز�،  م��ع 
م��ع ك��وري��ن��ث��ي��ان��ز، و���ص��او ب��اول��و مع 
مع  و�إنرتنا�صيونال  فلومينينزي، 
مع  بار�ناين�صي  و�أتلتيكو  جويا�س، 

بوتافوجو.

األون�صو يرى تطورًا يف اأداء فرياري 
يرى فرناندو �لون�صو �صائق فري�ري بع�س �ملوؤ�صر�ت �اليجابية يف جائزة بلجيكا �لكربى �صمن مناف�صات بطولة �لعامل 
ل�صباقات فورموال 1 لل�صيار�ت رغم ح�صوله على �ملركز �لتا�صع فقط يف �لتجارب �لتاأهيلية وكان �ل�صائق �ال�صباين �ال�صرع 
يف �ملرحلة �الوىل من �لتجارب �لتاأهيلية و�صط �الأمطار و�لثاين يف �ملرحلة �لثانية لكنه و�جه �صعوبات خالل �أهم جزء من 
�لتجارب عندما جفت �حللبة قرب �لنهاية وقال �لون�صو بطل �لعامل مرتني لل�صحفيني �لتوقيت مل يكن جيد�.. كان هذ� 
و��صحا. يحتاج �ملرء �ىل �أن يكون حمظوظا و�أ�صاف �لون�صو �لذي �نتقد �د�ء �ل�صيارة بعد �صباق �ملجر يف يوليو متوز �أعتقد 
�نني �صعرت باأنني قادر على �ملناف�صة �ليوم مقارنة باآخر جتارب تاأهيلية يف يوليو.  وتابع هنا ويف مونز� ويف �صنغافورة 
�صنعرف حجم تطورنا لكن �الأمر �يجابي للغاية وهناك عالمة جيدة يف �أول هذه �ل�صباقات �لثالثة �ملهمة وهي �أننا وجدنا 
فري�ري يناف�س على �ملر�كز �الوىل يف �ملرحلتني �الوىل و�لثانية من �لتجارب �لتاأهيلية.  وف�صل �لون�صو يف �حل�صول على 
�أي نقاط �لعام يف بلجيكا �لعام �ملا�صي بعد �أن ��صطدم به رومان جروجان �صائق لوت�س عند �ملنعطف �الول وهو حادث 
ت�صبب يف �لنهاية يف فقد�نه �للقب. وكان �ل�صائق �ال�صباين وقتها يف �صد�رة �لرتتيب متقدما بفارق 40 نقطة عن �أقرب 
مالحقيه ويف طريقه النهاء �ل�صباق 24 على �لتو�يل �صمن �ملر�كز �لتي متنح نقاطا و�حتل �لون�صو �ملركز �لثاين يف نهاية 
�ملو�صم بفارق ثالث نقاط ور�ء �صيبا�صتيان فيتل �صائق رد بول وهذه �ملرة يتاأخر �صائق فري�ري بفارق 39 نقطة خلف فيتل 

مع تبقي ت�صعة �صباقات على نهاية �ملو�صم.

بر�أ�س  �لغيل  �صباب  مركز  منت�صبو  مار�صها  متنوعة  مائية  فعاليات 
مع  ممتعا  وقتا  وق�صائهم  �حلمرية  لنادي  زيارتهم  خ��الل  �خليمة 
�الن�����ص��ط��ة �ل��ب��ح��ري��ة يف م��رك��ز �ل��ن��اي��د �مل��ق��ام ع��ل��ى ���ص��اط��ئ �حلمرية 
من  ع��دد  يف  بامل�صاركة  �لغيل  �صباب  مركز  منت�صبو  وحظي  �ل��د�ف��ئ 
ن���ادي �حلمرية  �ل��ب��ح��ري��ة و�ل��ري��ا���ص��ي��ة �صمن ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�لهيئة  و�لريا�صة  �ل�صباب  ل��وز�رة  بالدي  �صيف  �لوطني  للم�صروع 
�لعامة لرعاية �ل�صباب و�لريا�صة يف ظل مبادرة نادي �حلمرية �لتي 
برئا�صة ثاين  نادي �حلمرية  �إد�رة  بتوجيهات جمل�س  �أطلقها عمال 
عبيد �ل�صام�صي بدعوة �الندية �لريا�صية و�ملر�كز �ل�صبابية ملمار�صة 
كافة �لريا�صات و�لرب�مج يف �صاالت و�أروقة نادي �حلمرية وخا�صة 

يف �الأن�صطة �ملائية و�لتي ي�صتهر يف �لنادي.
�حلمرية  ب��ن��ادي  ب���الدي  �صيف  لفعاليات  �ملنظمة  �للجنة  ونظمت 

جم��م��وع��ة و����ص��ع��ة م���ن �ل���رب�م���ج و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي �ن���خ���رط فيها 
بحرية  فعاليات  تنظيم  و�صملت  �لغيل  �صباب  مركز  من  �مل�صاركون 
�ل�صباحة  وم��ه��ار�ت  جت��دي��ف  م��ن  �ل�صاطيء  �حلمرية  ن���ادي  مب��رك��ز 
و�لرتفهيية  �لريا�صية  �مل�صابقات  يف  �مل�صاركة  بجانب  �مل��وج  و�عتالء 
و�نتقاء  �لتنظيم  على  و��صتح�صانهم  �مل�صاركني  جت��اوب  القت  و�لتي 
نادي  ومنت�صبي  �الجتماعي بني العبي  �لتقارب  �لفعاليات وحتقيق 

�حلمرية وبينهم كوفد من �ملركز.
وحر�صت �للجنة �ملنظمة من خالل تو�جد وفد مركز �صباب �لغيل 
�لرب�مج  م��ز�ول��ة  عند  و�مل��ع��ارف  �مل��ه��ار�ت  �لعديد من  �ك�صابهم  على 
يف  و�النتماء  �لوطن  حب  تنمية  بجانب  �ملختلفة  �ملائية  �لريا�صية 
�ملتو�جدين  ب��ني  و�ل��ت��ع��ارف  �لتو��صل  خ��الل  م��ن  �مل�صاركني  نفو�س 
وتنمية �ل�صعور �لريا�صي لالرتقاء بقدر�تهم وفق �أهد�ف �الأن�صطة 

وتنمية  بالفائدة  عليهم  يعود  مبا  �لفر�غ  وقت  �صغل  من  �لريا�صية 
�الن�صط�صة  خمتلف  م��ع  مفيد  وق���ت  لق�صاء  ال�صيما  �الي��ج��اب��ي��ات 
�لبحرية �ملتنوعة للنادي . و�أ�صاد وفد مركز �صباب �لغيل بالفعاليات 
تو�جد  يف  �ملن�صطني  �أي��دي  على  مار�صوها  و�لتي  �ملائية  و�الن�صطة 
�ل��ري��ا���ص��ات م��ن فر�صة  ن���ادي �حل��م��ري��ة وم��ا حققته خمتلف  �ب��ن��اء 
لال�صتمتاع ب�صاطئ �حلمرية وما ميتلكه �لنادي من مقومات بحرية 
مميزة عالوة على ما حققته �لزيارة يف نفو�صهم �لعديد من �لقيم 
�أهمها غر�س �لقيم �اليجابية لدى �مل�صرتكني وتدعيمها من خالل 
خالل  م��ن  �النتماء  لقيم  غر�س  م��ن  �كت�صبوه  م��ا  بجانب  �ل��رب�م��ج 
تفعيل �للقاء�ت �لثناية بن �جلهات �مل�صاركة يف �صيف بالدي و�لتي 
تهدف �إىل تبادل �خلرب�ت بني �جلهات �مل�صاركة يف �إطار روؤى و�أهدف 

�لهيئة �لعامة لل�صباب و�لريا�صة .

نادي احلمرية ينظم فعاليات مائية خالل ا�صت�صافته ل�صباب الغيل �صمن فعاليات �صيف بالدي 



19

Monday    26    August     2013  -  Issue No   10879الفجر الريا�ضي

بعدما ح�صدت 16 لقبا يف �لبطوالت �الربع �لكربى للتن�س ت�صعر �صريينا 
وليامز �نها باتت ع�صية على �لهزمية قبل �نطالق �أمريكا �ملفتوحة �ليوم 

�الثنني.
ومل ت�صدر �ي ت�صريحات جريئة عن �لالعبة �المريكية 

�ل��ب��ط��والت  ب��اآخ��ر  �ل��ف��وز  ب�����ص��اأن فر�صها يف 
قالت  لكنها  �ملو�صم  لهذ�  �لكربى  �الربع 

�إنها ت�صعر بانها �صت�صارك يف �لبطولة 
و�جلائزة �ملالية بالفعل يف جيبها.

وق����ال����ت يف م����وؤمت����ر ���ص��ح��ف��ي ع��ق��د 
لو�صائل  �صنوي  حفل  هام�س  على 

�العالم يوم �ل�صبت ال �حتاج لفعل 
�ي �صيء و��صافت هذ� هو �ل�صيء 
�حتاج  ال  م�صريتي.  يف  �جلميل 
�ىل فعل �ي �صيء على �الطالق. 
كل ما �صافعله من �الن ف�صاعد� 
����ص��اف��ي��ة ورغ��م  م��ك��اف��اأة  �صيعد 
بالفعل  م��ك��ان��ه��ا  ح��ف��رت  �ن��ه��ا 
ت�صعر  ال  �لتن�س  �أ�صاطري  بني 
ول��ي��ام��ز ب��ال��ر���ص��ا ع���ن �ل���ذ�ت 

وتبحث عن �ملزيد.
وك�صفت �مل�صنفة �الوىل عامليا 

عن رغبتها يف �لفوز باملزيد 
م��ن �الل��ق��اب �لكربى 

م���������ن ب���ي���ن���ه���ا 
ب�������ط�������ول�������ة 
�م������ري������ك������ا 
�مل���ف���ت���وح���ة 

هذ� �لعام حيث تعد من �قوى �ملر�صحات للدفاع عن �للقب �لذي نالته 
�لعام �ملا�صي.

 وقالت �ح�صل على �لد�فع من �أ�صياء �أخرى.
و�النت�صار�ت وهو ما يحافظ على  �لتن�س  �ع�صق  و��صافت 

د�فعيتي. 
و�ال�صتمر�ر يف ح�صد  و�لتح�صن  �لعمل  �رغب يف مو��صلة 
على  قدرتها  يف  كبرية  ثقة  د�ئما  وليامز  ومتلك  �اللقاب 
ب��اأول  ف��وزه��ا  �ل��ك��ربى منذ  �ل��ب��ط��والت  �الد�ء ب�صكل ر�ئ���ع يف 
كانت  حينما   1999 عام  �ملفتوحة  �مريكا  يف  �لقابها 

يف 17 عاما من عمرها.
وقالت حينما بد�أت تلك �لبطولة قلت لنف�صي �ين 

�صافوز بها و�صعرت بهذ�.
 ير�ودين هذ� �ل�صعور �لغريب طو�ل �لوقت. 

على  وليامز  لهيمنة  ب��د�ي��ة  �النت�صار  ه��ذ�  وك��ان 
تن�س �ل�صيد�ت.

للمرة  �ملفتوحة  بامريكا  فازت  �ملا�صي  �لعام   ويف 
تاألقها مل  �ن  وي��ب��دو   30 �صن  وه��ي يف  �ل��ر�ب��ع��ة 
يخفت. ويف يونيو حزير�ن �ملا�صي فازت بفرن�صا 

�ملفتوحة للمرة �لثانية.
م��ي��دوز  �خ���رى يف فال�صينج  م���رة  ف��وزه��ا  ويف ح���ال 
بامريكا  �صنا تفوز  �صت�صبح �كرب العبة  فان �صريينا 
�مل��ف��ت��وح��ة م��ن��ذ دخ�����ول �ل��ل��ع��ب��ة ع����امل �الح������رت�ف يف 

.1968
وعن ذلك قالت وليامز �صيكون هذ� ر�ئعا لكنه لي�س 
من �ال�صياء �لتي ال �ركز عليها كثري� وتابعت �فكر 
فقط �ن هناك �لكثري من �ملناف�صات و�مامي �لكثري 

من �ال�صياء �لتي �تطلع للقيام بها. 

كري�صتيانو  �لربتغايل  �لنجم  �أن  �إخبارية  تقارير  ك�صفت 
رون��ال��دو الع��ب ري���ال م��دري��د �الإ���ص��ب��اين يخطط للعودة 

عام  �الإجنليزي  يونايتد  مان�ص�صرت  �ل�صابق،  ناديه  �إىل 
.2014

�أن  �إىل  و�أ�صارت �صحيفة ذي جارديان �لربيطانية 
كري�صتيانو �أخطر �لنادي �الإجنليزي بحجز مكان 
�أن��ه يخطط  م��وؤك��دة   ،2014 لعام  قائمته  ل��ه يف 
ل��الع��ت��ز�ل يف �أول���د ت��ر�ف��ورد بعد ث��الث �أو �أرب��ع 
�صنو�ت من عودته ملعقل �ل�صياطني �حلمر و�أو�صح 

�الإجنليزي  �لنادي  �أخطر  كري�صتيانو  �أن  �مل�صدر 
بعزمه جتديد تعاقده مع �ملريينجي لتعزيز موقفه 

توتنهام  لنجم  �ملرتقب  �النتقال  �إز�ء 
�الإجن�����ل�����ي�����زي ج�����اري�����ث ب���ي���ل، 

�الأع��ل��ى  �ل��الع��ب  لي�صبح 
ر�تبا يف �لعامل.

لن  ه����ذ�  �أن  و�أ�����ص����اف 
ي����ك����ون ع���ائ���ق���ا �أم������ام 
�ن���ت���ق���ال ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و 
م����دري����د  ري���������ال  �إىل 
م���و����ص���م �الن����ت����ق����االت 
�ل�������ص���ي���ف���ي���ة �مل���ق���ب���ل، 
عندما يكمل �لالعب 

عامه �لثالثني.
وك���ي���ل  �أن  و�أك����������د 
�أع������م������ال �ل���ن���ج���م 

�ل��������ربت��������غ��������ايل 
ج���������������ورج���������������ي 
م���ي���ن���دي���ز ع��ل��ى 

�لفني  �ملدير  فريج�صون،  �أليك�س  بال�صري  م�صتمر  �ت�صال 
�ل�����ص��اب��ق ل��ل��م��ان ي��ون��اي��ت��د، و�أح����د 
م���ن���ا����ص���ري ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و يف 
و�نتقل  �الإجنليزي  �لنادي 
�ل�����ن�����ج�����م �ل�����ربت�����غ�����ايل 
ع��ام  م���دري���د  ري�����ال  �إىل 
م��ن  ق������ادم������ا   2009
م���ان�������ص�������ص���رت ي���ون���اي���ت���د 
�الإجنليزي، �لذي �أم�صى 
�صنو�ت،  �صت  �صفوفه  يف 
مقابل 94 مليون يورو، يف 
�ل�صفقة �الأغلى يف تاريخ 

كرة �لقدم.

ممثل عمدة ممبا�صا ي�صتقبل رئي�س اللجنة املنظمة ملهرجان )كلنا خليفة( يف كينيا

فريق عمل قناة امل�ضاهري اإىل اإيطاليا

)دب���ي الريا�صي����ة( تنه����ي جتهي����زاته����ا ملوندي���ال )اإك�����س ك�����ات(
اأمريي: ال�ضراكة مع )املحرتفني( فر�ضة لإظهار ب�ضمتنا

��صتقبل حممد عبا�س وزير �ملو��صالت و�لبنية 
عن  ن��ي��اب��ة  �لكينية  مم��ب��ا���ص��ا  مل��دي��ن��ة  �لتحتية 
عبد�لرحمن  وبح�صور  ممبا�صا  مدينة  حاكم 
�إدري�������س �مل�����ص��ت�����ص��ار �ل�����ص��ي��ا���ص��ي حل��اك��م مدينة 
مدينة  ح��اك��م  مب��ك��ت��ب  �الأول  �أم�������س  مم��ب��ا���ص��ا 
�آل  عبد�لعزيز  فهد  �الإم��ار�ت��ي  �ل�صاب  ممبا�صا 
�لريا�صي  لليوم  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  بريك 
�ل��ذي   ،)SPORTS BOYS( �ل�صنوي 
تنظمه �للجنة �الإمار�تية �لريا�صية �ملجتمعية 
له  حت��دد  �ل���ذي  �ل�صنوي  للمهرجان  �ملنظمة 
بالتعاون  �ملقبل  7 �صبتمرب-�أيلول  �ل�صبت  يوم 
�لفنية  �لثانوية  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  مدر�صة  م��ع 
�ل�صروح  �أح��د  متثل  ،و�لتي  �لكينية  مبمبا�صا 
�لتعليمية �ملهمة يف �ل�صاحل �ل�صرقي يف كينيا، 
كلنا  �صعار  حت��ت  �ل�صنوي  �مل��ه��رج��ان  وي��ت��ج��دد 

م��د�ر���س  معظم  ف��ي��ه  ت�����ص��ارك  و�ل����ذي  خليفة، 
م��و����ص��ل��ة للنجاحات  مم��ب��ا���ص��ا م��ن �جل��ن�����ص��ني 
�لفنية و�جلماهريية �لتي حققتها �ملهرجانات 
�لريا�صية �ملدر�صية �ل�صابقة باإ�صر�ف ومتابعة 
�صفري دول��ة �الإم���ار�ت لدى كينيا عبد �ل��رز�ق 
حم��م��د ه���ادي و�أ����ص���رة �ل�����ص��ف��ارة دع��م��اً مل�صرية 
�مل��در���ص��ة �ل��ف��ن��ي��ة �ل��ك��ي��ن��ي��ة �ل��ت��ي و���ص��ع حجر 
30 عاماً، �صاحب  �الأ�صا�س لها قبل �أكرث من 
�ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
رئي�س  م��وي  �أر�ب  ود�نيل  �هلل،  حفظه  �لدولة 
ج��م��ه��وري��ة ك��ي��ن��ي��ا �آن������ذ�ك ���ص��م��ن م�����ص��اه��م��ات 
يف  �ملختلفة  �لعامل  ل��دول  �الإن�صانية  �الإم���ار�ت 

خمتلف �ملجاالت. 
�لكيني نيابة حاكم ممبا�صا  وقد رحب �لوزير 
بالوفد �لريا�صي �الإمار�تي م�صيد� بالعالقات 

�ملتميزة بني �صباب �لبلدين وبالنجاحات �لتي 
�ل�صنوي  خليفة(  )كلنا  مهرجان  يحققها  ظل 
بف�صل �لتخطيط �ل�صليم و�مل�صاركة �اليجابية 
يف �حلدث �لريا�صي �ل�صبابي �لطالبي تخليد� 
�لغالية �خلالدة ،مما  �ملنا�صبة �لرتبوية  لتلك 
�مل��د�ر���س  �أب��ن��اء  ب��ني  �لريا�صة  �إب����ر�ز  يف  ي�صهم 
وي�صهم  �مل�صاركة  �الأخ��رى  و�جلاليات  �لكينية 
�ل�صعوب  ب��ني  �ل�����ص��د�ق��ة  ت��وط��ي��د ع��الق��ات  يف 
رئي�س  ب��ري��ك  �آل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ف��ه��د  �صلم  وق���د 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان مم��ث��ل �حل��اك��م 
دع�����وة ر���ص��م��ي��ة حل�����ص��ور ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان 
�لقدم  ك��رة  مناف�صات  تتخلله  �ل��ذي  �لريا�صي 
مرت  ج���ري،100  10ك��م  مل�صافة  �لطريق  ،�صباق 
عدو، 200 مرت عدو، 400 مرت عدو، 800 مرت 
عدو، 1500 مرت عدو، 3000 مرت عدو و �ألعاب 

�لرتفيهية  �ل�صعبية  �لفقر�ت  ،بجانب  �مليد�ن 
،ون�صاط خيمة �أبو ظبي لل�صياحة،كما يت�صمن 
فيه  ي�صارك  �ل��ذي  �لكبري  �لريا�صي  �ملهرجان 
�لكيني  �ل��ع��امل يف �صباق 1500م���رت ع��دو  بطل 
موؤخر�  بذهبية مو�صكو  �لفائز  �أ�صبل كيربوب 
�لذي   2020 �ك�صبو  ملعر�س  �لت�صويق  ي�صهد 
ميثل  و�ل���ذي  دب��ي  مدينة  ال�صت�صافته  ت�صعى 
ي�صكل  و�ل���ذي  �لعاملية  �لفعاليات  م��ن  و�ح���د� 
نقلة نوعية حتت �صعار تو��صل �لعقول و�صنع 
�مل�صتقبل حيث تقام معار�س �ك�صبو �لدولية كل 
خم�س �صنو�ت وت�صتمر لفرتة �أق�صاها 6 �أ�صهر 
�أع��دت  �ل��زو�ر،ح��ي��ث  ماليني  ت�صتقطب  و�لتي 
�للجنة �ملنظمة �آالف �لبو�صرت�ت و�لت�صريتات 
و�لقبعات �لتي حتمل �صعار معر�س �ك�صبو دبي 
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للتوجه  �لريا�صية(  )دب��ي  قناة  عمل  فريق  ي�صتعد 
مهمة  لتويل  ��صتعد�د�  �الأ�صبوع  نهاية  �يطاليا  �إىل 
�لر�بعة  �جلولتني  فعاليات  �أح���د�ث  وت�صوير  نقل 
دبي(  د�ي��ف  )�صكاي  �لعامل  بطولة  من  و�خلام�صة 
ل��ل��زو�رق �ل�صريعة �ك�����س ك��ات �ل��ت��ي ت��ق��ام ب��اإ���ص��ر�ف 
�الحتاد �لدويل وتنظيم جمعية �ملحرتفني �لدولية 

للزو�رق �ل�صريعة –دبليو بي بي �أيه.
وتاأتي هذه �خلطو�ت من منطلق �لثقة �ملتبادلة بني 
و�ال�صتفادة  �خلرب�ت  تبادل  يف  �لوطنية  موؤ�ص�صاتنا 
من �الإمكانيات �مل�صرتكة ويف �إطار �تفاقية �ل�صر�كة 
للزو�رق  �لدولية  �ملحرتفني  جمعية  �أعلنتها  �لتي 
�ل�صريعة دبليو بي بي �أيه مع قناة �مل�صاهري موؤخر� 
و�لتي �أ�صبحت �الأخرية مبوجبها �لناقل �حل�صري 
�لثالثة  �مل��و����ص��م  يف  ك���ات(  )�ك�����س  �ل��ع��امل  لبطولة 

�ملقبلة.
�ل�صهر  م��ن  �ل��ث��الث��ني  ي��وم  �أن تنطلق  �مل��ق��رر  وم��ن 
�جلاري فعاليات �جلولة �لر�بعة من بطولة �لعامل 
)�صكاي د�يف دبي( للزو�رق �ل�صريعة �ك�س كات على 
يف  ميالنو  �صمال  �خلالبة  ماجيوري  بحرية  مياه 
باأ�صبوع  بعدها  �لبطولة  تنتقل  ثم  �صرتي�صا  مدينة 
�إىل  �صبتمرب   8-6 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل  وحت���دي���د� 
م��دي��ن��ة جم����اورة ل��ه��ا ه��ي �رون����ا و�ل��ت��ي ت�صت�صيف 

�جلولة �خلام�صة من �لبطولة.
كبري  وف��د  �الأ�صبوع  ه��ذ�  بحر  �إىل ميالنو  ويتوجه 
م��ن ق��ن��اة �مل�����ص��اه��ري )دب����ي �ل��ري��ا���ص��ي��ة( ����ص��ت��ع��د�د� 
�جل  م��ن  و�للوج�صتية  �لفنية  �لتجهيز�ت  ملتابعة 
�م��ت��د�د�  على  للم�صاهدين  متميزة  خدمة  تقدمي 
قار�ت �لعامل خا�صة و�ن �لبطولة �صتحظي مبتابعة 
بلد�ن مثل  �أبطاال ميثلون عدة  كبرية كونها ت�صم 
و�يطاليا  �الأمريكية  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  ��صرت�ليا 
وقطر  و�صوي�صر�  وبريطانيا  و�ل�صويد  و�ل��روي��ج 
و�لكويت �إ�صافة �إىل �صفر�ء ريا�صة �الإمار�ت �أمر�ء 

�لبحار.

خا�صة  كبري  حت��دي  �أم���ام  �مل�صاهري  ق��ن��اة  و�صتكون 
�صا�صتها  عرب  �لعامل  �إىل  تنقل  �صوف  �ل�صورة  و�ن 
و�لتي  �ملختلفة  �ل����رتدد�ت  ع��رب  �النت�صار  �لو��صعة 
خالل  من  وكذلك  �لعامل  �أن��ح��اء  معظم  �إىل  ت�صل 
مد باقي �لقنو�ت �لعاملية بال�صورة من قلب �حلدث 
�أمريي �ملدير  �أكد ر��صد  �لتقنيات ح�صبما  وباأحدث 
�إىل  �ل�صكر  و�ل��ذي وجه  �لريا�صية  لقناة دبي  �لعام 
للزو�رق  �لدولية  �ملحرتفني  جمعية  �إد�رة  جمل�س 
�صعادة �صيف بن  �أيه برئا�صة  دبليو بي بي  �ل�صريعة 
مرخان �لكتبي على �لتعاون �مللمو�س و�ل�صر�كة بني 
�ملوؤ�ص�صتني �الأمر �لذي �أعطي �لقناة بكادرها فر�صة 

الإظهار �لقدر�ت �لهائلة �لتي يتمتعون بها.
وقال �أمريي �أن �لقناة �صوف تكر�س جهودها لرتجمة 
�ل��ث��ق��ة �مل��ت��ب��ادل��ة ب��ني �مل��وؤ���ص�����ص��ت��ني م��ن �ج���ل �إجن���اح 
�لتقنيات  ب��اأح��دث  �ل�����ص��ورة  ون��ق��ل  �ملرتقب  �حل���دث 
خا�صة  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  �مل�����ص��اه��دي��ن  �إىل 
يف  حا�صرة  �صتكون  �لعاملية  �لقنو�ت  م��ن  ع��دد  و�ن 

بث �لفعاليات خالل �جلولتني �ملقبلتني يف �يطاليا 
بد�ية  �اليطاليتني  و)�رون��ا(  )�صرتي�صا(  مبدينتي 

من �ل�صباق �لرئي�صي �خلا�س باجلولة �لر�بعة.
ب��ات�����ص��االت مكثفة  ت��ق��وم  �ل��ق��ن��اة ظ��ل��ت  �أن  وك�����ص��ف 
�حدي  و�لتعاقد مع  �ملبا�صر  �لنقل  تامني  �جل  من 
�ل�����ص��رك��ات �الي��ط��ال��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف جم����ال �ل��ن��ق��ل 
بالتعاون مع  �الت��ف��اق  �إمت���ام  �إىل جانب  و�الت�����ص��ال 
�ل�صريعة  ل���ل���زو�رق  �ل��دول��ي��ة  �مل��ح��رتف��ني  ج��م��ع��ي��ة 
دبليو بي بي �أيه مع �حدي �ل�صركات �ملتخ�ص�صة يف 
)�لفري�صيو�ل(  �الفرت��صية  �ل��روؤي��ة  تنفيذ  جم��ال 
و�لتي �صتقوم بامل�صاعدة يف �لتعريف مب�صار �ل�صباق 
على  �ل����دور�ن  يف  بلحظة  حلظة  �ل����زو�رق  ومتابعة 
م�����ص��ار �ل�����ص��ب��اق وم��ع��رف��ة �مل�����ص��اف��ة �ل��ت��ق��دي��ري��ة بني 
�مل�صاركني وذلك عرب �الأقمار �ال�صطناعية وو�صائط 

�الت�صاالت.
و�أو�����ص����ح ر�����ص���د �أم�����ريي �مل���دي���ر �ل���ع���ام ل��ق��ن��اة دب��ي 
�لريا�صية �أن �لقناة و�صعت منذ فرتة خطة خا�صة 

ل��ل��رتوي��ج ل��ل��ح��دث ���ص��م��ن �ل��ت��ز�م��ات��ه��ا م��ع جمعية 
�ل�صريعة دبليو بي بي  �لدولية للزو�رق  �ملحرتفني 
على  �لعاملية  �لبطولة  �إع��الن��ات  ظ��ه��رت  حيث  �أي���ه 
حلظات  خا�صة  متفاوتة  ف��رت�ت  ويف  �لقناة  �صا�صة 
�ل����ذروة يف �مل�����ص��اه��دة م��ن �ج���ل �ل��ت��ع��ري��ف ب��احل��دث 
�أن  ك��م��ا  �مل��رت��ق��ب  �حل���دث  ملتابعة  �مل�����ص��اه��د  وتهيئة 
�لتغطية �خلا�صة �صري�فقها تقارير وبر�مج مبا�صرة 
�يطاليا( مو��صلة  �ر���س �حل��دث عرب )مبا�صر  من 
وخا�صة  �ملختلفة  بالريا�صات  �لقناة  �إد�رة  الهتمام 
�إليها  وفية  �لقناة  ظلت  و�لتي  �لبحرية  �لريا�صات 
منذ �أول عهد لل�صباقات �لبحرية يف �الإمار�ت حيث 
وفرت �لقناة �صاعات بث متو��صلة ودون �نقطاع يف 

�لعديد من �ملنا�صبات.
�لريا�صية(  )دبي  �مل�صاهري  قناة  �أن  قائال:  و�أ�صاف 
و�ك��ب��ت ح���دث ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل )���ص��ك��اي د�ي���ف دب��ي( 
للزو�رق �ل�صريعة �ك�س كات 2013 منذ �النطالقة 
�لعا�صمة �حلبيبة  �لتي جرت يف  يف �جلولة �الأوىل 

)�ب��وظ��ب��ي( حت��ت ���ص��ي��اف��ة ن����ادي �ب��وظ��ب��ي �ل���دويل 
ل��ل��ري��ا���ص��ات �ل��ب��ح��ري��ة خ���الل ���ص��ه��ر ي��ن��اي��ر �مل��ا���ص��ي 
جمعية  مع  �ل��ر�ئ��ع  تعاونها  �لقناة  �إد�رة  تابعت  ثم 
�أي��ه( من خالل  بي  بي  )دبليو  �لدولية  �ملحرتفني 
بث فعاليات �جلولتني �لثانية و�لثالثة �للتني جرتا 
يف يناير ومار�س �ملا�صيني يف )لوؤلوؤة �خلليج( حتت 

�صيافة نادي دبي �لدويل للريا�صات �لبحرية.
�ل��ري��ا���ص��ي��ة( تعد  ق���ن���اة )دب�����ي  �أن  ون�����وه م�����ص��ي��ف��ا 
جمهورها �لكرمي بتغطية متفردة لباقي �جلوالت 
2013 حيث ت�صتاأنف �ملناف�صات  يف �ملو�صم �حلايل 
�يطاليا وحتديد� مدينة  �ل�صهر �حلايل من  نهاية 
ثم  �ل��ر�ب��ع��ة  ت�صت�صيف �جل��ول��ة  �ل��ت��ي  )���ص��رتي�����ص��ا( 
خالل  �خلام�صة  �جل��ول��ة  ت�صت�صيف  �لتي  )�رون����ا( 
حتط  �أن  ق��ب��ل  �مل��ق��ب��ل  �صبتمرب   8-6 م��ن  �ل��ف��رتة 
�الآ�صيوية وبالد  �لقارة  �لعاملية رحالها يف  �لبطولة 
�ل�صينية  )نينغبو(  مدينة  ت�صت�صيف  حيث  �لتنني 
�جلولة �ل�صاد�صة خالل �لفرتة من 8-10 نوفمرب 

�مل��ق��ب��ل ف��ي��م��ا ت���ع���ود �ل��ب��ط��ول��ة جم�����دد� �إىل دول���ة 
�جلولة  حتت�صن  و�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�ل�صابعة باإمارة �لفجرية تز�منا مع �حتفاالت �ليوم 
�لقادم  دي�صمرب   3-1 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لوطني 
للريا�صات  �ل���دويل  �ل��ف��ج��رية  ن���ادي  �صيافة  حت��ت 
دبي  �إم��ارة  �خلتام يف  �صيكون م�صك  فيما  �لبحرية 
خالل �لفرتة من 12-14 منه حتت �صيافة نادي 

دبي �لدويل للريا�صات �لبحرية.
)�صكاي  �ل��ع��امل  بطولة  ح��دث  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
ك��ات يحظي  �ك�����س  �ل�صريعة  ل��ل��زو�رق  دب���ي(  د�ي���ف 
برعاية )�صكاي د�يف دبي( ك�صريك ر�صمي جلمعية 
�ملحرتفني �لدولية للزو�رق �ل�صريعة دبليو بي بي 
�صوق  و�أب��رزه��م  �لرئي�صيني  �ل��رع��اة  �إىل جانب  �أي��ه 
�مل�صاهري  �لعقارية وقناة  �إعمار  دبي �حلرة و�صركة 
)دبي �لريا�صية( �لناقل �حل�صري للبطولة �لعاملية 

و)مارين بوول( للتجهيز�ت �لريا�صية
ويت�صدر �لرتتيب �لعام للبطولة بعد ثالث جوالت 
2012 زورق  �مل��ا���ص��ي  �مل��و���ص��م  �ل��ل��ق��ب( يف  )ح��ام��ل 
�لزفني  �صيف  �لعاملي عارف  �لثنائي  بقيادة   3 فز�ع 
830 نقطة متقدما  بر�صيد  �مل��ري  �صيف  وحممد 
على مناف�صه زورق معو�س 50 بقيادة �ل�صوي�صري 
يحتل  و�ل��ذي  بالوغ  غ��اري  و�الأمريكي  د�نيال  عمر 
�ملركز �لثاين بر�صيد 671 نقطة فيما يحتل �ملركز 
�لثالث زورق �لفيكتوري 33 بقيادة �لثنائي �لوطني 
بر�صيد  �لعديدي  علي  و�صامل  �صرف  �ل�صيد  طالب 
525 نقطة ياأتي بعده يف �ملركز �لر�بع زورق قطر 
94 ب��ق��ي��ادة �ل��ث��ن��ائ��ي حم��م��د ن�����ص��ر �ل��ن�����ص��ر وعلي 
447 نقطة ثم زورق وي�صرتلوند  �لنعمة بر�صيد 
8 ب��ق��ي��ادة �ل��ث��ن��ائ��ي �ل�����ص��وي��دي ج��و�ك��ي��م ك��وم��ل��ني 
ود�نيال �صيفن�صون يف �ملركز �خلام�س بر�صيد 400 
نقطة بينما يحتل زورق روح دبي 11 بقيادة �لثنائي 
�لهاملي  فا�صل  و�صامل  �مل��ري  خليفة  ر��صد  �لعاملي 

�ملركز �ل�صاد�س بر�صيد 394 نقطة. 

ممثل حاكم ممبا�ضا يتلقى دعوة ح�ضور مهرجان كلنا خليفة من فهد اآل بريك

كري�صتيانو يخطط للعودة اإىل مان�ص�صرت يونايتد�صريينا واثقة من الفوز بلقب اأمريكا املفتوحة مورينيو يتوقع فوز البايرن 
بال�صوبر الأوروبية 

�ل��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو  �أك���د 
ت�صيل�صي  ل���ن���ادي  �ل��ف��ن��ي  �مل���دي���ر 
�أن بايرن ميونخ  �الإجنليزي �ليوم 
�الأمل����اين ه��و �مل��ر���ص��ح ل��ل��ف��وز بكاأ�س 
�ل�صوبر �الأوروبية لكرة �لقدم �لتي 
الأنه  �ملقبل  �جلمعة  يوم  جتمعهما 

�لفريق �الأف�صل يف �لعامل .
وق�����ال م���وري���ن���ي���و، يف ت�����ص��ري��ح��ات 
�للقب  ه��ذ�  �أن  �أعتقد  ال  �صحفية، 
ي��ح��م��ل �أه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة الأن ك��اأ���س 
�إن��ه  كبرية  بطولة  لي�صت  �ل�صوبر 
�مل��و���ص��م  م��ا ح���دث يف  ل��ق��ب نتيجة 
�مل��ا���ص��ي وت���اب���ع م��وري��ن��ي��و، �مل��دي��ر 
�ل��ف��ن��ي �ل�����ص��اب��ق ل���ري���ال م���دري���د، 
وك���ي ن��ك��ون ع��ادل��ني، ال �أع��ت��ق��د �أن 
ج�����و�ردي�����وال )م�������درب ب��ر���ص��ل��ون��ة 
�أنا لنا �صلة مبا حدث  �أو  �ل�صابق( 
�مل��و���ص��م �مل��ا���ص��ي الأن��ن��ا مل نكن هنا 
ولكن بالطبع �الآن نحن يف مو�صع 

�مل�صئولية .
و�أو����ص���ح �أق����وم ب��ب��ن��اء ف��ري��ق ���ص��اب، 
ردة  مل��ع��رف��ة  ج��ي��دة  منا�صبة  وه���ذه 
ف��ع��ل الع��ب��ي �أم����ام ف��ري��ق رمب���ا هو 
�الأف�صل يف �لعامل على �الأقل، �لعام 

�ملا�صي بالطبع كان �الأف�صل .

جاء منتخبنا �لوطني يف �ملجموعة �لثانية �إىل جانب كوريا 
�ل�صمالية و�صوريا و�ليمن يف قرعة نهائيات كاأ�س �آ�صيا لكرة 
�لقدم حتت 22 �صنة �ليت �صحبت �أم�س �الول يف �لعا�صمة 
�لعمانية م�صقط. و �صتقام �لبطولة يف م�صقط خالل �لفرتة 
من �حلادي ع�صر حتى �ل�صاد�س و�لع�صرين من �صهر يناير 
2014 مب�صاركة �صتة ع�صر منتخب وهم : �صلطنة عمان 
و �لعر�ق و �الإمار�ت و �صوريا و �الأردن و �إير�ن و �لكويت و 

�أوزبك�صتان و �ليابان و �أ�صرت�ليا و كوريا �ل�صمالية و كوريا 
�جلنوبية و �ل�صني و ماينيمار و �ل�صعودية و�ليمن. 

و�جريت �لقرعة بح�صزر خالد بن حمد �لبو�صعيدي رئي�س 
�صوز�ي  و�أليك�س  باحل�صور  �ل��ق��دم  لكرة  �لعماين  �الحت���اد 
�الأمني �لعام لالحتاد �الآ�صيوي لكرة �لقدم ونائبه ويل�صون 
جون وعدد من �أع�صاء �الحتاد �لعماين وممثلي �ملنتخبات 
�مل�صاركة باالإ�صافة �إىل ح�صد من و�صائل �الإعالم �ملختلفة . 

و�صمت �ملجموعة �الأوىل: �صلطنة عمان و �الأردن و كوريا 
�ليابان   : �لثالثة  و�ملجموعة  �صمت  ماينيمار  و  �جلنوبية 
�لر�بعة ف�صمت  �إير�ن و �لكويت �ما �ملجموعة  �أ�صرت�ليا و 
�صياق  ويف   . �ل�صني  و  �أوزب��ك�����ص��ت��ان  و  �ل�صعودية  و  �ل��ع��ر�ق 
�لوطني  �لفني ملنتخبنا  �ملدير  �إبر�هيم  �أو�صح علي  مت�صل 
حتت 22 عاما �أن �جلهاز �لفني و�الإد�ري للمنتخب �صيعقد 
�ملنتخبات  جلنة  مع  �جتماعا  �ملقبلة  �لقليلة  �الأي��ام  خ��الل 

رئي�س  نائب  �ل�صام�صي  �صامل  عبيد  برئا�صة  �لكرة  باحتاد 
�ملنتخب  �إع��د�د  ملناق�صة برنامج  �للجنة  �لكرة رئي�س  �حتاد 
مب�صقط  عاما   22 حتت  �آ�صيا  كاأ�س  نهائيات  يف  للم�صاركة 
�لبطولة  هذه  يف  �مل�صاركة  من  �لرئي�صية  �الأه��د�ف  وو�صع 
وك��ذل��ك �ع��ت��م��اد �ل��ف��ري��ق �ل���ذي ���ص��ي�����ص��ارك ���ص��و�ء منتخب 
حتت 22 �صنة �أو منتخب حتت 19 �صنة مو�ليد 93 من 
�الأوملبية  �الألعاب  �إىل دورة  �ملوؤهلة  �إع��د�ده للت�صفيات  �أجل 

�لرب�زيل 2016 . كما ذكر جمال بوهندي مدير منتخبنا 
�لقرعة �ن جمموعة  �ل��ذي ح�صر  22 �صنة  �لوطني حتت 
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا يف �ل��ن��ه��ائ��ي��ات ج�����اءت م���ت���و�زن���ة يف ظ���ل وج���ود 
�أن  �إىل  م�صري�  و�ليمن  �ل�صمالية  وكوريا  �صوريا  منتخبات 
حظوظ جميع �ملنتخبات قائمة يف �لتاأهل �إىل �لدور �لثاين 
متمنيا �أن يحالف منتخبنا �لتوفيق يف هذه �لنهائيات �لتي 

تقام الأول مرة.

منتخب�ن���ا يف املجموع����ة الثاني����ة اإل���ى جان�����ب كوري����ا ال�صمالي����ة و�صوري�����ا 
واليم������ن يف نهائي�����ات اآ�صي��������ا حت����ت 22 عام������ًا
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يح�صل على 300 خمالفة �صري ب�6 اأ�صهر 
يف حادثة غريبة من نوعها، ح�صل �صائق رو�صي على 300 خمالفة �صري يف 

غ�صون 6 �أ�صهر تقّدر قيمتها بنحو 23 �ألف دوالر.
ونقلت و�صائل �إعالم رو�صية عن نائب �لعمدة، ماك�صيم ليك�صوتوف، قوله �إن 

�صائقاً مو�صكوفياً ح�صل على 300 خمالفة �صري يف غ�صون 6 �أ�صهر.
و��صاف �أن �ل�صائق يدفع هذه �ملخالفات بالتدرج.

�أنه  �أك��د  �أن��ه  �أو مكان عمله، غري  �ل�صائق  ��صم  ومل يف�صح ليك�صوتوف عن 
لي�س موظفاً مدنياً. ويذكر �أن قيمة خمالفة �ل�صري يف مو�صكو مت رفعها يف 
�الأول من متوز يوليو 2012 من 100 روبل )3 دوالر�ت( �إىل 2500 روبل 
)نحو 76 دوالر�ً(، ما يعني �أن قيمة خمالفات �ل�صائق ت�صاوي تقّدر ب�750 

�ألف روبل )22 �ألفاً و700 دوالر�(.

مار�صيل يعزف لبعلبك على اأكرث من وتر 
مل يفتقد �صوت �لفنان مار�صيل خليفة �صاحات مهرجان بعلبك �ملفتوحة 
و�ن�����ص��اب م��ع حل��ن ع���وده ك��احل��ري��ر، يف �أرج����اء معمل �حل��ري��ر �ل��رت�ث��ي يف 
�ل�صاحية �ل�صمالية لبريوت- �لذي تقام فيه ��صتثنائيا حفالت �ملهرجانات 
�لدولية- فقدم باقة من �الأغنيات �لتي طبعت م�صريته وذ�كرة جيل بكامله، 

مطعمة باأغنيات جديدة تعّرفها �جلمهور للمرة �الأوىل.
و�صاء �لفنان �ل�صتيني م�صاء �ل�صبت �أال يكون وحيد� مع عوده على �مل�صرح، 
�لعزف  �لتي توىل  �لت�صيلو،  �أخ��رى غربية لرت�فقه هي  �آلة وترية  فاختار 
عليها �بن �صقيقه �صاري خليفة. وبني �أوتار �لعود �ل�صرقي و�أوتار �لت�صيلو 
�لغربي، عزف مار�صيل خليفة وغنى على �أكرث من وتر، من �ل�صيا�صة �إىل 

�حلب مرور� بالدين.
بكلمات  �حلفلة جمهوره  بد�ية  مار�صيل يف  بادر  مو�صيقية،  وبعد مقدمة   
�أ�صحو  �لنوم  �إللى  �ل�صهد�ء  يذهب  عندما  قائال  دروي�س  حممود  �ل�صاعر 
و�أحر�صهم من هو�ة �لرثاء، و�أقول لهم ت�صبحون على وطن من �صماء ومن 

�صجر، من �صر�ب وماء .
و�أ�صاف فلنقف دقيقة �صمت حتية الأرو�ح �صهد�ء جمزرتي بريوت وطر�بل�س 
، يف �إ�صارة �إىل �لتفجري �لذي وقع يف �ل�صاحية �جلنوبية للعا�صمة �للبنانية 
يف 15 �أغ�صط�س �آب �جلاري، و�لتفجريين �للذين وقعا يف مدينة طر�بل�س 

)�صمال لبنان( يوم �جلمعة.
ويف حتية �إىل بعلبك �لتي مل يقم فيها �ملهرجان هذه �ل�صنة نظر� لالأو�صاع 
مدينة  �ب��ن  لل�صاعر�للبناين  �ل�صتي  ن��زل  بغيبتك  خليفة  �أن�صد  �الأم��ن��ي��ة، 
ونحيي  بعلبك  نكون يف  �أن  نحب  كنا  وق��ال خليفة  ط��الل حيدر.  �ل�صم�س 
حفلة هناك غد�، لكن ب�صبب �الأو�صاع �ل�صعبة تعذر ذلك. �أهال و�صهال بكم 

و�صتغني �ل�صنة �ملقبلة يف بعلبك .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�صرطة الهندية األقت القب�س على 
الرجل اخلام�س املتهم باغت�صاب امراأة 
�ل����ق����ت ����ص���رط���ة ب����وم����ب����اي �الح����د 
�ل��ق��ب�����س ع��ل��ى �ل���رج���ل �خل��ام�����س 
يف جم��م��وع��ة م���ن خ��م�����ص��ة رج���ال 
ي�صتبه يف �رتكابهم عملية �غت�صاب 
بومباي  يف  م�صورة  بحق  جماعية 
)ج��ن��وب غ���رب( يف �ع��ت��د�ء جديد 
ع���ل���ى �م��������ر�أة �ث������ار �ال����ص���ت���ن���ك���ار يف 
�ل�صرطة  يف  م�صوؤول  وق��ال  �لهند. 
لفر�ن�س  هويته  ك�صف  عدم  طالبا 
بر�س �ن فريقا من �صرطة بومباي 
�لقى �لقب�س على �خر م�صتبه فيه 
يف نيودليهي. و��صاف �ن حمققي 
�لقب�س  �ل��ق��و�  �جلنائية  �ل�صرطة 
يف  �الح���د  ب��ه  م�صتبه  خام�س  على 
وق��ت مبكر و�ن��ه��م ي��ق��ت��ادون��ه �الن 
ب���وم���ب���اي. و�ت��ه��م��ت  ق��ط��ار �ىل  يف 
بانهم  رج��ال  خم�س  من  جمموعة 
�غ��ت�����ص��ب��و� �خل��م��ي�����س يف ح���ي ر�ق 
�صنة(  �مل�����ر�أة )23  ت��ل��ك  ب��ب��وم��ب��اي 
حل�صاب  ���ص��ور�  تلتقط  كانت  �لتي 
جملة برفقة زميل لها، يف حادثة 
كبرية  �صجة  �ث��ارت  للتي  م�صابهة 
2012.  وما ز�لت  يف �لهند نهاية 
من  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �ملغت�صبة  �مل�����ر�أة 
ج�����روح يف �مل�����ص��ت�����ص��ف��ى �ل�����ص��ب��ت يف 
قال  �لطبي  �لفريق  لكن  بومباي 
�ل�صحافية  �نها يف حت�صن. وقالت 
�حلياة  نهاية  لي�س  �الغت�صاب  �ن 
موؤكدة �نها تريد ��صتئناف عملها.

وكانت �ملر�أة على ما يبدو متدربة 
يف جملة �ر�صلتها اللتقاط �صور.

ن�صائية  جمعية  الع�����ص��اء  وق��ال��ت 
على  �مل�صت�صفى،  ت��زوره��ا يف  ج��اءت 
م���ا �ف������ادت وك���ال���ة ب���ر����س ت��ر����ص��ت 
�لذين  يعاقب  �ن  �ريد  �نديا،  �وف 
��صتئناف  �عتدو� علي ب�صدة و�ريد 

عملي يف �قرب وقت ممكن.

ي�صطو على بنك لي�صرق دولرًا
�لبنوك  �أح��د  على  بال�صطو  عاما(   50( م�صن  رج��ل  ق��ام 
�أوريغون �الأمريكية، ليقوم ب�صرقة دوالر و�حد  يف والية 
�أتت �ل�صرطة، ح�صب  فقط، ثم �نتظر د�خل �لبنك حتى 
موقع �صكاي نيوز �لعربية  حيث كان هدفه من �ل�صرقة 
�حل�صول على �لرعاية �ل�صحية و�لتي �حتمال �يجادها 
و��صتطاع  �مل��خ��در�ت.   �أن��ه يتعاطى  �إذ  �ل�صجن، خا�صة  يف 
�ل�صرطة  �إذ قامت  �أن يح�صل على ما يريد فعال،  �أل�صب 
باإلقاء �لقب�س عليه وتوجيه تهمة �ل�صطو له، وفقا ملا ورد 

على موقع nwcn  �الإخباري �ملحلي. 

ي�صتاأجر �صديقيه لقتل حماته
جنيه  �أل���ف   50 مببلغ  �صخ�صني  با�صتئجار  ع��ر�ق��ي  ق���ام 
لقتل حماته خلالفه معها حول �ملري�ث، بح�صب �صحيفة 
�لوفد �مل�صرية.  وقالت �ل�صحيفة �إن رجال �الأمن متكنو� 
مدير  �ل�صغري  �أ���ص��ام��ة  �ل��ل��و�ء  و�أم����ر  ع��ل��ي��ه،  �لقب�س  م��ن 
�لتحقيق.   تولت  �لتي  �لنيابة  �إىل  باإحالته  �لقاهرة  �أم��ن 
و�أ�صافت �ل�صحيفة �أن ق�صم �صرطة �ملعادي تلقى بالغا من 
�صوقي طنطاوي �صوقى 37 عاما �صاحب معر�س �صيار�ت، 
و�الأمني حممد حممدين 36 عاما �صاحب معر�س �صيار�ت، 
 36 �جلن�صية  ع��ر�ق��ي  على  ح�صني  حممد  بح�صور  �أف����اد� 
�إد�رة حا�صب �آيل مبعهد  عاما يقوم باإعد�د ر�صالة دكتور�ة 
�لبحوث بجامعة �لدول �لعربية �إليهما حيث تربطهما به 
عالقة �صد�قة.  و�أ�صافا �أنه قر لهما باأنه متزوج من هبة 
حممد لبكرى، و�أن و�لدتها ليلى على �ل�صيد 65 عاما ربة 
و�أن��ه يرغب  �ل�صرعي يف مري�ثها  منزل متنعها من حقها 
يت�صنى  حتى  وقتلها  �أم��ه��ا  م��ن  بالتخل�س  م�صاعدتها  يف 
لزوجته �أن ترثها و�تفق معهما على 50 �ألف جنيه مقابل 
ون�صخة  جنيه  �أل��ف   15 باإعطائهما  وق��ام  خمططه  تنفيذ 
�لتنفيذ.   �ملبلغ عقب  و�ل��دة زوجته وباقي  من مفتاح �صقة 
وعلى �لفور �نتقل �صباط مباحث �لق�صم ومت �صبط �ملتهم 
�ملبلغان وحت��رر حم�صر  ب��اأق��و�ل  م��ا ج��اء  �أي��د  ومبو�جهته 

بالو�قعة و�أخطرت �لنيابة ملبا�صرة �لتحقيق.

تواأمان متهمان بالعتداء.. واجلاين واحد
قانونية،  مع�صلة  �أم���ام  نف�صها  �لربيطانية  �ملحاكم  وج��دت 
�لقا�صي  الأن  باالغت�صاب،  متهمني  متطابقني  تو�أمني  �أم��ام 
ديلي  �صحيفة  وقالت  لندن.   يف  بينهما  �لتمييز  ي�صتطع  مل 
ميل �إن �ل�صقيقان �لتو�أمان مت �عتقالهما، بعد جمع �أدلة من 
بها  ق��ام  �صيدة  �غت�صاب  جرمية  موقع  يف  �ل��ن��ووي  �حلم�س 
�أحدهما �أو كالهما.  و��صطرت �ملحكمة لتوجيه �التهام لهما 
معاً لعجزها عن �لتعرف على مرتكب �جلرمية منهما، وذلك 
لتطابق �حلم�س �لنووي لهما، وقد و��صلت �ل�صرطة و�لنيابة 
�لعامة حتقيقاتها يف �لق�صية، يف حماولة للتو�صل �إىل معرفة 
�أي منهما يقف ور�ء جرمية �الغت�صاب.  ومن �ملتوقع �أن تقوم 
�ل�صرطة مبو�جهتهما معاً يف حماولة لتحديد من هو �ملجرم 
�حلقيقي منهما، ويركز �ملحققون على معرفة مكان تو�جد 
كل منهما وقت �رتكاب �جلرمية حتى يت�صنى �مل�صي قدماً يف 
�إجر�ء�ت حماكمته، و�إطالق �صر�ح �الآخر، ولكن �لعملية تبدو 
�أ�صعب مما كانت �جلهات �ملخت�صة تعتقد، بيد �أنه مت حتديد 

�لثاين من دي�صمرب �ملقبل موعد�ً للمحاكمة.

املناف�صة عند الأطفال تبداأ يف الرابعة
تو�صلت در��صة بريطانية من�صاوية م�صرتكة �هتمت ببحث �جلانب �لنف�صي من �ل�صلوك �لتجريبي عند �الأطفال 
�إىل �أن هوؤالء �ل�صغار يبدوؤون بتطوير مفهوم �ملناف�صة بينهم عند عمر �لر�بعة بالتحديد حيث يبد�أ عند بلوغهم 
هذ� �لعمر بالذ�ت �الهتمام بالفوز على �أقر�نهم �ملناف�صني بغ�س �لنظر عن �لطريقة �لتي تو�صلهم �إىل ذلك وهو 
ما يختلف كلياً عن مبد�أ ومفهوم �لتعاون �لذي كانو� يت�صاركون فيه مع �الآخرين يف لعبهم وهم يف عمر �لثالث 
ومنو  �لتفكريية  قدر�تهم  تطور  �إىل  �ملناف�صة  لقانون  وتبنيهم  �الأطفال  ت�صرف  تغري  �لباحثون  و�أرج��ع  �صنو�ت. 

جتربتهم يف �ل�صعور بن�صوة �لفوز يف بع�س �حلاالت �ل�صابقة. 
وعمد �لباحثون لتحقيق �لنتائج �لتي تو�صلو� �إليها �إىل �لقيام بتجربة على 71 طفاًل كانت �أعمارهم بني �لثالثة 
و�خلام�صة مت �إخ�صاعهم ملجموعة من �الختبار�ت �لفردية و �مل�صرتكة لقيا�س م�صتوى �الإح�صا�س باملناف�صة بينهم 
�ملناف�صة  �لثالثة مل يهتمو� مبفهوم  �صن  �ل�صغار يف  باأن  بينهم ليتبني  �مل�صاركة و�لتعاون  �أي مدى قد تكون  و�إىل 
و�حلر�س على �لفوز وذلك رمبا الأن �هتمامهم كان يدور حول �مل�صاركة يف �للعب فقط فيما ظهر هذ� �الأمر ب�صكل 
و��صح جد�ً بني �الأطفال يف �صن �لر�بعة و�خلام�صة حتى �أنهم �صجلو� بع�س �حلاالت �لتي تعمد فيها بع�س �الأطفال 
�إىل ��صتخد�م و�صائل و�أفكار �أدت �إىل خ�صارة مناف�صيهم من �أجل �صمان فوزهم �ل�صخ�صي مثل �لتخريب �أو �صرقة 

بع�س �الأ�صياء �ملهمة من مناف�صيهم لت�صاعدهم على حتقيق �لفوز عليهم.
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ي�صرب ابنه حتى املوت
قيام  �إث��ر  م�صرعه،  عاًما   14 �لعمر  من  يبلغ  �صعودي  طفل  لقي 
بح�صب  �الأح�����ص��اء،  حمافظة  يف  بال�صرب  عليه  ب��االع��ت��د�ء  و�ل���ده 

�صحيفة �ملدينة �ل�صعودية. 
وقال �لناطق �الإعالمي ل�صرطة �ملنطقة زياد �لرقيطي، �إن جهات 
للو�قعة  �جلنائي  �ل�صبط  �إج���ر�ء�ت  با�صرت  بال�صرطة  �لتحقيق 
للطب  و�إحالة �جلثمان  وم�صبباتها،  �لوفاة  للتحقق من  يف حينه 

�ل�صرعي ملعاينة �ملتوفى، و�إ�صد�ر �لتقرير �لطبي �لالزم. 
وتو�صلت �لتحقيقات �ىل تورط و�لد �ملتوفى يف �العتد�ء بال�صرب 
عليه قبل وفاته، �الأمر �لذي يتطابق مع �لتقرير �لطبي �ل�صادر 

بحق �ملتوفى من �لطب �ل�صرعي. 
و�أكد �لرقيطي �أنه مت �إيقاف و�لد �ملتوفى، متهيًد� الإحالته وملف 

�لق�صية للق�صاء. 

مقتل �صقيقني ت�صاجرا من 
اأجل الغ�صيل

�صقط �صقيقان قتيلني �صحية �صجار ن�صب بينهما يف بيت �لعائلة، 
�لغ�صيل، يف  ت�صاقط مياه  نز�ع بني زوجتيهما من جر�ء  �ثر  على 

منطقة �لور�ق �ل�صعبية، �صمال غربي �لقاهرة.
�ل�صقيقني  �أح���د  �صقة  يف  مغ�صولة  ثيابا  �ن  ق��ال��ت  �أمنية  م�صادر 
��صقطت قطر�ت مياه على مالب�س من�صورة يف �صرفة �ل�صقة �لتي 
حتتها ويقطنها �ل�صقيق �الآخر، �المر �لذي ��صعل م�صادة �صارية 
�حدهما من  لزوجته، ومتكن  �صقيق  كل  و�نت�صر  زوجتيهما،  بني 
�لقتيل  ����ص��رة  �نتف�صت  م��ا  و�صرعان  �مل�صاجرة،  �ث��ن��اء  �الآخ���ر  قتل 
للثاأر من �صقيقه �لقاتل، حيث تناوبو� على �صربه حتى لفظ �آخر 

�نفا�صه.
وحتركت �ل�صرطة، وب��ادرت بتوقيف عدد من �ملت�صاجرين يف بيت 
�الأ�صرة، و�أقارب �لزوجتني، يف حني �أمرت بنقل جثماين �لقتيلني 

�ىل �لطب �ل�صرعي، وقررت �لنيابة دفنهما. 

�صوب نحو غراب فقتل امراأة
يف  م�صوؤولة  على  �لنار  �أطلق  �صخ�صاً  �لرو�صية  �ل�صلطات  �أوقفت 
�أنه  �أدى �إىل مقتلها، غري  �إقليم كالوغا بجنوب غرب مو�صكو، ما 

�أّكد �أنه كان ي�صّوب باجتاه غر�ب فاأ�صابها عن طريق �خلطاأ.
ونقلت وكالة �أنباء )نوفو�صتي( �لرو�صية عن بيان للجنة �لتحقيق 
�ملحلية �أن رئي�صة �الإد�رة �ملحلية يف كالوغا �أ�صيبت بر�صا�صة �أثناء 
�أن �الإ�صابة  �إىل  ، م�صري�ً  �إىل مكتبها على در�جة �صكوتر  توجهها 

كانت مميتة.
ومن جهته، �أكد �مل�صتبه به )42 عاماً( وهو �صجني �صابق، �أنه كان 
تهوي،  �مل�صوؤولة وهي  �صاهد  �أن��ه عندما  غ��ر�ب، غري  على  ي�صوب 

�أ�صيب بالذعر والذ بالفر�ر.
ومتكنت عنا�صر �ل�صرطة من �إلقاء �لقب�س عليه بعيد فر�ره.

ويف حال �إد�نته، يو�جه �ملتهم حكماً بال�صجن 15 عاماً بعد �أن كان 
اأريانا غراندي تقف اأمام عد�ضات امل�ضورين قبل اأن تغني يف �ضتاد اآرثر اآ�ض مبنا�ضبة يوم الأطفال يف مدينة نيويورك. )يو بي اآي(�أم�صى فيه 21 عاماً.

اخليار هو الراعي الر�صمي 

جلمالك ور�صاقتك 
ب��اإم��ك��ان��ك ع��زي��زت��ي �حل���ف���اظ على 
�إىل  باللجوء  جمال �جللد و�صحته 
�لطبيعة ومكوناتها، ويف هذ� �الإطار 
للخيار  ب��اأن  �ل��در����ص��ات  �آخ��ر  �أثبتت 
فو�ئده  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �صحية  ف��و�ئ��د 
و�أو���ص��ح خ��رب�ء  �مل��ت��ع��ددة.  �لغذ�ئية 
على  ي��ح��ت��وي  �خل��ي��ار  �أن  �لتجميل 
�جللد  لوظيفة  مهمة  عنا�صر  عدة 
على  يحافظ  �ل��ذي  �لكربيت  منها 
ومركبات  وط��ر�وت��ه،  �جللد  ن�صارة 
تغذي  �ل��ت��ي  �ل�صكرية  كلو�صايد�س 
ع�������ص���الت �ل����وج����ه م����وؤك����دي����ن �أن����ه 
يتمتع بخ�صائ�س مرطبة ومطهرة 
وم��ل��ط��ف��ة وم��ل��ي��ن��ة وم����ن �مل���ع���روف 
�ل��ع��ط�����س  ي�����ص��ك��ن  �أك�����ل �خل���ي���ار  �أن 
تخفيف  على  وي�صاد  �جل�صم  وي��ربد 
عن  ف�صاًل  �لع�صبية  �ال�صطر�بات 
�ل�صيليلوز  �أل���ي���اف  ع��ل��ى  �ح���ت���و�ئ���ه 
�لغذ�ئية �لتي ت�صهل عملية �له�صم 
�الأم��ع��اء.  وتنظف  �ل�صموم  وت��ط��رد 
يعترب من  ف��ان �خليار  ع��ام  وب�صكل 
�خل�صار �لتي يكرث تناولها ويعترب 
�خل���ي���ار م���ن �خل�������ص���ار �مل��ل��ط��ف��ة يف 
للب�صرة،  و�ملنع�صة  �حل���ارة  �الأج���و�ء 
ميكن �أن يوؤكل دون طبخ بق�صره �أو 
بدونه. من فو�ئد �خليار �لعالجية 
تذكر �لكتب �ملخت�صة باأنه ي�صتخدم 
�له�صمية،  �ال���ص��ط��ر�ب��ات  مل��ع��اجل��ة 
ونظر� �إىل �أن �خليار يعترب قاعديا 
لهذ� فهو يعمل على حتقيق �لتو�زن 
�حل��ام�����ص��ي �ل��ق��اع��دي يف �جل�����ص��م، 
ك��م��ا �أن����ه ي�����ص��ت��خ��دم ل��ع��الج �ل��رم��ال 
�خليار  يعترب  �أو  �لبولية  و�حل�صى 
م�����در� ج���ي���د� ل��ل��ب��ول ول���ه���ذ� ينفع 
باال�صطر�بات  �مل�صابني  �الأ�صخا�س 
�لبولية و�لتهابات �مل�صالك �لبولية.

جلد الر�صيع يحتاج 
للرتطيب 

�لتى  �لعلمية  �ل��در����ص��ة  �أو���ص��ح��ت 
ق��ام بها م��وؤخ��ر� ف��ري��ق م��ن �أط��ب��اء 
�أن �مل��ول��ود  �جل��ل��د �ل��ربي��ط��ان��ي��ني، 
يحتاج  �ل�صاد�س  �صهره  بلوغه  عند 
جلده �إىل نوع من �لكرميات �لتى 
فهى  �جل�صم  ترطيب  على  تعمل 

مرحلة ح�صا�صة فى حياة �لطفل.
ويرجع �ل�صبب فى ذلك �إىل �أنه عند 
ميتتلك  جلده  ف��اإن  �لطفل  مولد 
�لتى  �جلذعية  �خلاليا  من  كمية 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��رق��ي��ق �جل��ل��د خ��الل 
و�لتى  مولده  من  �الأوىل  �ل�صهور 
ت�����ص��اع��ده ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة �الأو���ص��اع 
��صتخد�م  ي�صتلزم  مم��ا  �خلارجية 

�لكرميات لرتطيب �جل�صم.

�أط����ل����ق����ت ����ص���رك���ة ف���ي�������ص���ب���وك حت����دي����ث ج����دي����د مل���ي���زة 
تتيح  �ل��ت��ي  �مل���ي���زة  وه����ي   ،Facebook Login
مل�����ص��ت��خ��دم��ي م��وق��ع �ل��ت��و����ص��ل �الج��ت��م��اع��ي ����ص��ت��خ��د�م 
تطبيقات  �إىل  �لدخول  لت�صجيل  �ل�صخ�صية  ح�صاباتهم 
�لطرف �لثالث دون �حلاجة �إىل ت�صجيل ح�صاب جديد 

بها.
يتيح  �جل���دي���د  �ل��ت��ح��دي��ث  �أن  ف��ي�����ص��ب��وك  و�أو����ص���ح���ت 
مل�����ص��ت��خ��دم��ي �مل���وق���ع ت�����ص��ج��ي��ل �ل���دخ���ول م��ب��ا���ص��رة �إىل 
�لتطبيقات دون �حلاجة �إىل �ملو�فقة على �أي �صالحيات 
قد ي�صتخدمها �لتطبيق يف �لن�صر �لتلقائي على ح�صاب 

�مل�صتخدم �أو جمع معلومات �صخ�صية عنه.
�الأل��ع��اب  تطبيقات  خ��ا���ص��ة  �لتطبيقات  �أغ��ل��ب  وك��ان��ت 
جترب   Facebook Login ميزة  ت�صتخدم  �لتي 
�مل�����ص��ت��خ��دم ع��ل��ى �مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى �ل��ن�����ص��ر �ل��ت��ل��ق��ائ��ي ملما 
�لتو��صل  موقع  يف  حائطه  على  �لتطبيق  ع��رب  حققه 
�الج��ت��م��اع��ي، وذل����ك الأغ���ر�����س دع��ائ��ي��ة ب��ه��دف ج��ذب 

�أ�صدقاء �مل�صتخدم لتجربة �لتطبيق.
من  �لتحديث  بذلك  قامت  �أنها  �إىل  في�صبوك  و�أ�صارت 

�أجل �مل�صتخدمني �لذين يخ�صون ت�صجيل �لدخول �إىل 
�لتطبيقات عرب ح�صابهم يف �ملوقع ب�صبب خماوف من 
��صتخد�م معلوماتهم �ل�صخ�صية، حيث يجرب �لتحديث 
�جلديد �لتطبيقات على �صوؤ�ل �مل�صتخدم ب�صكل منف�صل 
عن رغبته يف ن�صر ما يحققه عرب �لتطبيق على ح�صابه 
�مل�صتخدم على  ق��ر�ر  يوؤثر  �أن  دون  �أم ال،  تلقائي  ب�صكل 

��صتخد�مه للتطبيق.
�أن  �لر�صمي،  �ل�صركة  موقع  عرب   ، في�صبوك  و�أ�صافت 
�إىل  �لدخول  ت�صجيل  عملية  يجعل  �جلديد  �لتحديث 
�لتطبيقات با�صتخد�م ح�صاب �مل�صتخدم �ل�صخ�صي على 
مما   %  31 بن�صبة  �أ���ص��رع  �الجتماعي  �لتو��صل  موقع 

كانت عليه عرب �لهو�تف �لذكية.
كبرية  فئة   Facebook Login ميزة  وي�صتخدم 
في�صبوك  �الجتماعي  �لتو��صل  موقع  م�صتخدمي  من 
ت�صجيل  مليون   850 هناك  �أن  �ل�صركة  تو�صح  حيث   ،
�أن  ���ص��ه��ري��اً، م�صيفة  ي��ج��رى  �مل���ي���زة  ت��ل��ك  دخ����ول ع���رب 
 iOS جمموعة كبرية من تطبيقات نظامي �أندرويد و

ت�صتخدم تلك �مليزة.

حتديث ميزة الت�صجيل عرب في�صبوك

جيمي بري�صلي يف )منزل م�صكون 2(
�ن�صمت �ملمثلة �الأمريكية، جيمي بري�صلي، �إىل طاقم �ملمثلني يف �جلزء �لثاين من �صل�صلة فيلم 

موقع  وذك��ر  تيد�س.  مايك  و�ملخرج،  و�يانز،  مارلون  للكاتب،  م�صكون  منزل  �لكوميدي  �لرعب 
)ديدالين( �الأمريكي �أن بري�صلي، و�ملمثلني غابريال �إغلي�صيا�س، و�آ�صلي ريكاردز، �ن�صمو� �إىل 
جنوم �جلزء �الأول، و�يانز، و�إ�صان�س �آتكينز، و�أفيون كوركيت، ود�يف �صرييد�ن يف منزل م�صكون 
�إم �ملنتجة للفيلم، �أن عملية  2 . ومن جهته، �أعلن �صتيو�رت فورد، موؤ�ص�س ورئي�س �صركة �آي 
و�يانز على �جلزء  �ل�صبت. وعلق  ب��د�أت   ،  2 �ل�صل�صلة منزل م�صكون  �لثاين من  �إنتاج �جل��زء 
�جلديد، قائاًل جنمع بني طاقم متثيل ر�ئع من كوميديني قدماء ووجوه جديدة تتنا�صب 
مع �جلزء �جلديد . ومن �ملقرر �أن يعر�س �جلزء �لثاين من �ل�صل�صلة يف �آذ�ر مار�س 2014. 
وتدور �أحد�ث �جلزء �الأول حول و�يانز �لذي يوؤدي دور مالكومل �لذي يبد�أ حياة جديدة مع 
مالكومل،  ويتفاجاأ  �ل�صابقة،  �ل�صريرة من حبيبته  �الأرو�ح  بطرد  بعد جناحه  كي�صا  حبيبته 

بعد �نتقاله �إىل منزل �حللم مع كي�صا ، لروؤيته م�صاهد خارجة عن �لطبيعة. غري �أن مالكومل 
يده�س يف �جلزء �لثاين من �ل�صل�صة الكت�صاف �أن �ملنزل لي�س وحده �مل�صكون.


