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نيوزيالندا حترز ذهبيتها الأوىل يف 
مونديال ال�شباحة للنا�شئني 

عربي ودويل

�شيف بالدي 2013 يطلق 
الأ�شبوع الأخري من عمر الربنامج 

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

جبهة الإنقاذ يف تون�ص تعلن 
رف�شها مقرتحات الرتويكا

•• عوا�صم-وكاالت:

جت����دد �ل��ق�����ش��ف �م�������س ع��ل��ى �أح���ي���اء ع����دة يف دم�����ش��ق 
وري��ف��ه��ا، ب��ع��د ي���وم م���ن �ل��ق��ت��ال �ل��ع��ن��ي��ف ج����ر�ء �شن 
�جلي�س �لنظامي حملة عنيفة على ريف دم�شق، و�أكد 
�لق�شف يف حلب وحم�س ومناطق  تو��شل  نا�شطون 
�لق�شف  �إن  نا�شطون  وق���ال  �ل��ب��اد.  ب��اأن��ح��اء  �أخ���رى 
ب��ر�ج��م��ات �ل�����ش��و�ري��خ و�مل��دف��ع��ي��ة جت���دد ع��ل��ى �أح��ي��اء 
�ل��رم��وك و�ل��ع�����ش��ايل وج��وب��ر يف  �لت�شامن وخم��ي��م 
دم�شق، كما وثقو� �ندالع ��شتباكات يف خميم �لرموك 

و�لت�شامن بني �جلي�س �حلر وقو�ت �لنظام.
جاء هذ� يف �لوقت �لذي �شهدت فيه قاعدة �إجنرليك 

�جلوية �لرتكية ن�شاطا ع�شكريا بتحليق طائر�ت فوق 
�لقاعدة، يف وقت دفعت �لواليات �ملتحدة باملزيد من 
�شفنها �حلربية �إىل �شرق �لبحر �ملتو�شط لت�شبح �شت 
�شفن، مما ي�شر �إىل تز�يد �حتماالت �شربة ع�شكرية 
�لع�شكري  �حل�شد  �أن  ورغ���م  ���ش��وري��ا.  �شد  حم���دودة 
�الأمركي ماز�ل يف �إطار �ل�شفن �حلربية مع ترجيح 
توجيه �شربة حمتملة ب�شو�ريخ كروز من �ملدمر�ت 
�ملمكن  م��ن  ي���ز�ل  ال  �الأم��رك��ي��ة،  للبحرية  �ل��ت��اب��ع��ة 
��شتخد�م �لطائر�ت. �إذ ميكن ل�شاح �جلو �الأمركي 
�أن  تعزيز �لقاعدة �جلوية يف �إجنرليك، بينما ميكن 
تطلق قاذفات بي2 طويلة �ملدى من �لواليات �ملتحدة 

و�لتي ال ميكن الأجهزة �لر�د�ر �ل�شورية ر�شدها.

   

تفاوؤل ببدئه دون �أي م�شاكل
الرتبية تعلن عن ا�ستعدادها ال�ستقبال عامها اجلديد 

وحتذر املناطق من الك�سف عن اأي ق�سور لالإعالم
•• دبي – حم�صن را�صد :

بجميع  و�لتدري�شية  �الإد�ري���ة  �لهيئات  �أع�شاء  دو�م  �الأح��د  �ليوم  يبد�أ 
مد�ر�س �لدولة بكافة مر�حلها �لدر��شية ، لبدء �لعام �لدر��شي �جلديد 
طالب  �ألف   892 النتظام  متهيد�ً  متهيد�  وذلك   ،2014  2013-
�شبتمرب  �لثامن من  يوم  وخا�شة  1376 مدر�شة حكومية  يف  وطالبة 
كافة  مع  وبالتن�شيق  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أعلنت  وق��ت  يف  �جل���اري، 
�إد�ر�ت �ملناطق �لتعليمية بالدولة ، �النتهاء من كافة �ال�شتعد�د�ت للعام 
�أكدت مو��شلة حالة �ال�شتنفار يف �شفوفها  �أنها  �إال   ، �لدر��شي �جلديد 
و�شفوف �ملناطق �لتعليمية، لت�شير �لعملية �لتعليمية وبدء عام در��شي 
دون �أي م�شاكل ، ومبا يجعل �لبيئة �ملدر�شية جاذبة للطالب .)�لتفا�شيل 

�س3(

�شمن �ال�شتعد�د�ت للعام �لدر��شي �جلديد
برنامج التعلم الذكي ...اأجهزة اآيباد 

و�سبكات اإلكرتونية لـ114 مدر�سة حكومية
•• دبي – الفجر 

ر��شد  ب��ن  ل��ربن��ام��ج حممد  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  غ��ي��اث  �ملهند�س حممد  ك�شف 
�ل�شابع،  �ل�����ش��ف  وم��ع��ل��م��ات  معلمي  جميع  ت�شليم  ع��ل��ى  �ل��ذك��ي  للتعلم 
خمتلف  من  للطلبة  �أجهزة  وتوفر  ولوحية  حممولة  حا�شوب  �أجهزة 
114 مدر�شة  �إن��ه مت ت��زوي��د �الأج��ه��زة �للوحية الأك��ر م��ن  �إذ  �الأن����و�ع، 
و�إمد�دها  �لعاملية،  �لتقنيات  باأحدث  �مل�شروع،  ي�شتهدفها  �لتي  حكومية 

�شوريون ينزحون �ىل تركيا حت�شبا ل�شربة غربية و�شيكة  )� ف ب(

قو�ت �لنظام جتدد حملتها على دم�شق وريفها 

املتو�سط  البحر  يف  اأمريكية  حربية  �سفن   6

مواقــيت ال�سالة
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�لقب�ض على �لقيادي �الإخو�ين �شبحي �شالح 

القاعدة تدعو االإرهابيني ال�ستهداف اجلي�ش امل�سري
•• القاهرة-وكاالت:

ب�شاأن  بياناً  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ل���وز�رة  �لر�شمية  �ل�شفحة  �أ���ش��درت 
�ع��ت��ق��ال ق����و�ت �الأم����ن ل��ل��ق��ي��ادي �الإخ������و�ين �شبحى ���ش��ال��ح، 
ماحقة  ف��ى  �الأم��ن��ي��ة  �جل��ه��ود  ملو��شلة  �إ���ش��ت��م��ر�ر�ً  م�شيفًة 
ق����ي����اد�ت وع��ن��ا���ش��ر ت��ن��ظ��ي��م �الإخ��������و�ن وم��ك��ات��ب��ه��ا �الإد�ري�������ة 
من  و�إح�����ش��ار  �شبط  ق���ر�رت  ب�شاأنهم  و�ل�����ش��ادر  و�لتنظيمية 
�أم�س  �الأمنية  �الأج��ه��زة  متكنت  فقد   .. �لعامة  �لنيابة  ِقبل 
31 �جلارى من �شبط �ملدعو �شبحى �شالح  �ل�شبت �ملو�فق 
، �لقيادى بتنظيم �الإخو�ن ، مبنطقة كنج مريوط مبحافظة 

�الإ�شكندرية.
على �شعيد �خر دعت جماعة ما ي�شمى )�لدولة �ال�شامية 
�ذيع  بيان  يف  �لقاعدة  تنظيم  �أذرع  �أح��د  و�ل�شام(،  �لعر�ق  يف 
�ل�شاح  �مل�شريني، حلمل  �ل�شبت  �م�س  �النرتنت  �شبكة  على 
�شد �جلي�س.  ولقي ع�شر�ت من �فر�د قو�ت �المن يف م�شر 
حتفهم يف �شل�شلة من �لهجمات الرهابيني مت�شددين �شنوها 
�لرئي�س  ع��زل  منذ  وذل��ك  �شيناء،  جزيرة  �شبة  يف  ومعظمها 

حممد مر�شي �ل�شهر �ملا�شي. 
�لقب�س على  �لقاهرة  �أجهزة �الأمن يف  �ألقت  �آخر،  ويف تطور 
جهاديني �ثنني من �أبناء عمومة زعيم تنظيم �لقاعدة �أمين 

م�سر ت�ستنكر قيام �سرطة حما�ش 
باقتحام مركزها الثقايف يف غزة 

•• القاهرة-وام:

�أعربت وز�رة �خلارجية �مل�شرية عن ��شتنكارها 
�شرطة  من  عنا�شر  لقيام  �ل�شديدتني  و�إد�نتها 
ح��رك��ة ح��م��ا���س يف ق��ط��اع غ���زة ب��اق��ت��ح��ام �مل��رك��ز 
�لثقايف �مل�شري يف �لقطاع �شباح �م�س و�عتقال 
عدد من �مل�شريني �لعاملني به وم�شادرة �أجهزة 
�حلا�شب �الآيل به. وطالبت �خلارجية �مل�شرية 
يف بيان لها �م�س باالإفر�ج �لفوري عنهم و�إعادة 

�الأجهزة �مل�شادرة.

االأفغان  ع�سرات  ــرح  وج مقتل 
•• كابول-وكاالت:

ق��ت��ل ج���ن���دي ت���اب���ع ل���ق���وة �مل�����ش��اع��دة 
�لدولية يف �أفغان�شتان �إي�شاف �ل�شبت 

بهجوم م�شلح �شرق �أفغان�شتان.
�إي�����ش��اف يف ب��ي��ان �إن ج��ن��دي��اً  وق��ال��ت 
ب��اإط��اق  ه��ج��وم  بعد  قتل  لها  تابعا 

�لنار ب�شرق �أفغان�شتان .
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ، ف��ج��ر �ن��ت��ح��اري 
نف�شه يف هجوم �م��ام بنك يف مدينة 
قندهار �جلنوبية ما �دى �ىل مقتل 
���ش��ت��ة �ف���ع���ان و�����ش���اب���ة 20 �خ��ري��ن 
كانو� ي�شطفون لت�شلم رو�تبهم من 

�لبنك، بح�شب م�شوؤولني.
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مـوؤ�س�سة املـالك
قرطا�شية - م�شتلزمات  فنية - مفرو�شات مكاتب - كتب - هد�يا - �ألعاب تعليمية - �إك�ش�شو�ر�ت �لكمبيوتر

خربة عريقة - جودة عالية - �أ�شعار مدرو�شة

دبي - ديرة - �شارع �ملطينة ، دبي - ديرة �شارع �شاح �لدين
هاتف: 042696655 - فاك�س: 042690500 - 042691919 دبي - �س.ب: 55498 - �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

•• حوار حممود علياء:

�جلديد  �لدر��شي  �لعام  بد�ية  مع 
و�أج��������و�ء �ل���ت���ف���اوؤل ل����دى �جل��م��ي��ع 
ع����ائ����ات وم��ع��ل��م��ني وط���ال���ب���ا ك���ان 
الب���د م��ن ����ش��ت��ط��اع �أو����ش���اع �شوق 
�ل��ق��رط��ا���ش��ي��ة وع��م��ا �إذ� ط����ر�أت �أي��ة 
زي�������ادة ع���ل���ى �أ����ش���ع���ار م�����ش��ت��ل��زم��ات 
�لطاب من �للو�زم �لقرطا�شية مع 
�لعودة �إىل �ملد�ر�س. ويعترب �شعادة 
�الأ�شتاذ �أحمد �ملالك رئي�س جمل�س 
�ل�شخ�شية  �مل��ال��ك  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
�لقرطا�شية  جم��ال  يف  �ملتخ�ش�شة 
�ملدر�شية و�ملكتبية منذ تاأ�شي�شها يف 
�لعام 1973 و�حد� من �أبرز رجال 
هذ�  يف  �لعاملني  و�لتجار  �الأعمال 
�لقطاع و�خلرب�ء بتطوره وتو�شعه 
وب���اأج���و�ء  ومب�شتقبله  وب��ح��ا���ش��ره 
�مل��ن��اف�����ش��ة يف �أو����ش���اط���ه ث���م ت��ف��اوت 
م�شتويات �جلودة يف �شوق �الأمار�ت 
�مل���ف���ت���وح �أم������ام خم��ت��ل��ف �مل��ن��ت��ج��ات 
على  و�ل��غ��رب  �ل�����ش��رق  م��ن  �لعاملية 

�ل�شو�ء. 
 ال زيادة يف �الأ�شعار

�ملالك  �أحمد  �الأ�شتاذ  ��شتهل �شعادة 

ز�ي��دة  �أن��ه ال  بالتاأكيد على  حديثه 
�لقرطا�شية  م�شتلزمات  �أ���ش��ع��ار  يف 
لدى �ملوؤ�ش�شة �إال بالقيا�س للتقلبات 
�لعاملية للعمات يف �الأ�شو�ق �ملالية 
�أم����ا ك��اأ���ش��ع��ار يف �ل�����ش��وق �مل��ح��ل��ي يف 

�الإمار�ت فا زيادة يف �الأ�شعار.
�إمكانية �لت�شنيع  وحول �شوؤ�ل عن 
يف ����ش���وء جن����اح �مل�����ش��ان��ع �مل��ح��ل��ي��ة 
�ملوجودة مل�شتلزمات �لقرطا�شية يف 
�لت�شنيع  �إن  �شعادته  ق��ال  �ل��دول��ة 
�لت�شكيلية  وم��ن  �الت�شاع  من  يحد 
�ملوجودة للماركات �لعاملية يف �ل�شوق 
تتوخى  �ل�شوق  غالبية  الأن  �لعاملي 
�جلودة �الأوروبية وبال�شعر �ملنا�شب 
�إ�ر  يف  �لو��شعة  �لت�شكيلة  توفر  مع 
�لتنوع �لعاملي و�البتكار�ت �ملتو��شلة 
يف  و�لتطوير  ب��االإب��د�ع  تعني  �لتي 
�أن  م���ع  و�جل������ودة  و�ل�����ش��ك��ل  �الأد�ء 
بالنتيجة  ولكن  م�شتحب  �لت�شنيع 
ي��ب��ق��ى ل��ل�����ش��وق �ل���ع���امل و�مل��ن��ت��ج��ات 
�ل���ع���امل���ي���ة م����ن خم���ت���ل���ف �ل���ب���ل���د�ن 
و�جلذ�ب  �ملبا�شر  �أثرها  �ل�شناعية 
�أ�شعار  �إذ� كانت  للمت�شوقني خا�شة 
ه�����ذه �مل���ن���ت���ج���ات م����درو�����ش����ة ب��دق��ة 
يف  تقع  ال  حتى  بعناية  وحم�شوبة 

�شعادة  وتابع  �لطمع و�جل�شع  �إطار 
�الأ���ش��ت��اذ �أح��م��د �مل��ال��ك ي��ق��ول كما 
�ملدر�شية  �لقرطا�شية  �شناعة  �أن 
�الأوروبية هي يف غالبيتها مدرو�شة 
بدقة من �لناحية �ل�شحية و�لفنية 
و�ل���ذوق���ي���ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ت��و�ف��ق 
و�شحتهم  �ل��ت��ام��ي��ذ  رغ���ب���ات  م���ع 
جتدها  وه��ك��ذ�  �الأط��ف��ال  وال�شيما 
ت���خ���ت���ل���ف ع�����ن م���ن���ت���ج���ات م��ن��اط��ق 
�إىل  تنظر  �لتي  �آ�شيا  �شرق  وبلد�ن 
�إىل  �لنظر  دون  و�الأرب����اح  �الأ���ش��ع��ار 
�شحة �لتاميذ مع �أنهم حري�شون 
على �لعن�شر �جلمايل �جلذ�ب لكن 
�لطفل ال يدرك �شلبية �ملو�د �خلام 
الأن  �ل�شناعات  �مل�شتخدمة يف هذه 
بالت�شويق  يفكر  ي�شتخدمها  م��ن 
ب���اأ����ش���ع���ار م��ن��اف�����ش��ة و�أرخ�����������س م��ن 
�ل�����ش��وق ح��ي��ث �أن���ه���م ي��ع��م��دون �إ ��ل��ى 
����ش��ت��خ��د�م م���و�د خ���ام غ��ر منتقاة 
على  �شلبي  تاأثر  ذل��ك  ويف  �شحيا 
�شحة �لتاميذ على �ملدى �لبعيد.

 �شوقنا �الإمار�ت و�خلارج
وحول خارطة �لت�شوق لدى �ملوؤ�ش�شة 
ق���ال ���ش��ع��ادة �الأ���ش��ت��اذ �أح��م��د �مل��ال��ك 
و�خل���ارج  �الإم�����ار�ت  ه��ي  �شوقنا  �أن 

باجلملة وبالتجزئة وتكون �لزيادة 
�لن�شبية باملبيعات �شنويا مع �فتتاح 
% وح��ول م�شاركات   20 �مل��د�ر���س 
�مل���وؤ����ش�������ش���ة يف �مل���ع���ار����س �ل����دوري����ة 
�ملحلية و�لعاملية قال �الأ�شتاذ �أحمد 
�مل���ال���ك ن��ح��ن ن�����ش��ارك يف م��ع��ر���س 
جيتك�س يف دبي �شنويا كما نح�شر 
�ل����ورق �الأول �ل��ذي  م��ع��ر���س ع���امل 
�شنويا  باأملانيا  فر�نكفورت  يف  يقام 
ونحن د�ئما متفائلون و�حلمد هلل 

وكل عام و�نتم بخر. 

مع �لعودة للمد�ر�ض �ليوم �أ�شعار �للو�زم )�لقرطا�شية( كما هي
اأحمد املالك: الت�سنيع يحد من االت�ساع اأمام ال�سوق العاملي

يجب اأخذ �سحة التالميذ بعني االعتبار
% زيادة املبيعات مع مو�سم املدار�ش ت�سل اإىل 20 

•• حوار-حممود علياء:

�ليوم يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة هذ� �لكرنفال �ملدر�شي  ينطلق �شباح 
�لعري�شة  و�بت�شاماتهم  �مللونة  وحقائبهم  �لافتة  �لتاميذ  ب��اأزي��اء  �ل��ر�ئ��ع 

وتطلعاتهم �لكبار وهمتهم �لعالية وتفاوؤلهم �لغامر .
�أ�شرقت �شم�س �لعام �لدر��شي �جلديد يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  وقد 
وحتت�شن  �لنبيلة  �حل�شارية  و�ملقا�شد  �لكبرة  ب��االآم��ال  ت�شطع  وه��ي  �ليوم 
�إجن��از�ت  ع��ام  كل  ي�شيفون  �لذين  و�ملعلمني  �لطلبة  م�شر�ت  �أ�شعتها  ب��دفء 
يف  رو�ف��ده��ا  بجميع  كلها  ت�شب  متجددة  ومناهج  ر��شخة  بطموحات  جديدة 
لهذ�  �النتماء  مببادئ  �ل�شاملة  و�لتنمية  و�لتعليم  للرتبية  �ملتكاملة  �مل�شرة 
هذه  �ملخل�شة  �الأم��ي��ن��ة  للقيادة  �ل��وف��اء  ومبتطلبات  �ملعطاء  �ل��ر����ش��خ  �ل��وط��ن 
�لتي ال تاأل جهد� وال تدخر طاقة �إال و�شعتها ن�شب عينيها خدمة لاأهد�ف 
و�أميال  �أميال  م�شرة  يف  بامتياز  �ل�شامية  و�الإن�شانية  و�حل�شارية  �لوطنية 
ملو�كبة  وتو��شل هد�ف  ود�أب حثيث  �أ�شيل وح�شارة عريقة  تر�ث  ترتكز على 
جتمع  �لتي  هذه  و�خلاقة  و�ملربجمة  �ملدرو�شة  و�حلد�ثة  �لع�شرية  �لتنمية 
باأناة وتب�شر بني ما�شينا �لتليد وحا�شرنا �ملزدهر وم�شتقبلنا �أف�شل باإذن �هلل 
فتتو�ىل �الأه��د�ف �لكبار باإ�شر�ر ال يعرف �لرتدد ويقني ال ي�شاوره �أي �شائب 
�أنه  �جلميع  ل��دى  �ملثل  م�شرب  هو  كما  �الأمن���وذج  �ليوم  غ��د�  ر��شخ  وت�شميم 

�ل�شجرة �ملباركة �لتي توؤتي �أكلها كل حني باإذن ربها وكل عام و�أنتم بخر. 
و�لكتب  �ملتطورة  و�لقرطا�شية  �ملوحدة  و�ملاب�س  �مللونة  �حلقائب  تبهج  فكم 
نفو�س  �حلديثة  �مللعوماتية  و�لتقنية  �ملزينة  �لدر�س  وقاعات  �لهادفة  �مل�شوقة 
و�الن�شر�ح  �لتفتح  عقولهم  وعلى  �الرت��ي��اح  نفو�شهم  على  وت�شفي  �لتاميذ 
�لع�شر  و�آف���اق  �الإد�رة  وب��ر�م��ج  �ل��ط��اب  م��ع طموحات  �الأ���ش��رة  �آم���ال  فتتاآلف 

لتتو�ىل �لثمار ويرقى �ملجتمع ويت�شاعف �حل�شاد.
حو�ر�ت مو�شوعية وهادفة

ومع �ال�شتعد�د�ت للعام �لدر��شي �جلديد و�لعودة �ملباركة للمد�ر�س �ليوم وكام 
�لنا�س يف هذ� �ملجال كانت لنا حو�ر�ت مو�شوعية وهادف مع نخبة من رجال 
�الأعمال و�لتجار �لعاملني يف جمال �لقرطا�شية و�للو�زم �ملدر�شية و�جلامعية . 
يف دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة من �أ�شحاب �ملر��س �لطويل و�خلربة �ملعهودة 

�ملتازمة مع �جلودة �لعالية و�ملو�كبة للتطور �لعاملي يف هذ� �ملجال.
ق�شة جناح ومتيز و�إبد�ع

�إد�رة  �أبو بكر رئي�س جمل�س  كان لقاوؤنا �الأول بد�ية مع �شعادة �الأ�شتاذ فاروق 
دبي  يف   1980 �لعام  يف  تاأ�ش�شت  وق��د  �الم���ار�ت  يف  �لعاملية  ف��اروق  قرطا�شية 
يف  �لعاملة  �ملوؤ�ش�شات  مقدمة  يف  �ل��ي��وم  غ��دت  حتى  جناحها  خ��ط��و�ت  وت��و�ل��ت 

جماالت �لقرطا�شية ت�شنيعا وت�شويقا وتطوير� وجناحا ومتيز� و�إبد�عا.
حيث  متو��شعة   1980 �لعام  يف  بد�يتنا  كانت  بكر  �أب��و  ف��اروق  �الأ�شتاذ  يقول 
بديرة  �لعاملية  ف���اروق  قرطا�شية  معر�س  �ف��ت��ت��اح  ه��ي  �الأوىل  �خل��ط��وة  ك��ان��ت 
بدبي وكان ي�شمى يف ذلك �حلني �شارع �لربقيات ويف �لعام 1982 مت �فتتاح 
�أب��و بكر يقول  ف��اروق  �الأ�شتاذ  و�أ�شاف    . �لفهيدي  �شارع  �ملعر�س يف بردبي يف 
�ل�شارقة ويف �لعام  1984 مت �فتتاح فرع ثالث يف �شارع �لوحدة يف  ويف �لعام 
1986 مت �فتتاح معر�س جديد �آخر يف مدينة عجمان ب�شارع �ل�شيخ حميد بن 
ر��شد �لنعيمي كما يوجد لدينا فرعان للموؤ�ش�شة يف مدينة �أبوظبي يف �لنادي 
�الآن  لدينا  يوجد  كما   1988 �لعام  تاأ�ش�س يف  وقد  ملبيعات �جلملة  �ل�شياحي 

معر�شان �آخر�ن يف �أبوظبي مبيعات �جلملة و�ملفرق .
وللت�شنيع �شوؤونه و�شجونه

���ش��ع��ادة  ق���ال  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أع���م���ال  �لت�شنيع يف  ����ش���وؤ�ل ح���ول جم����االت  ع��ل��ى  ورد� 
�ملنطقة  1990 يف  �ل��ع��ام  �ل�شناعي يف  �لعمل  ب��د�أن��ا  بكر  �أب��و  ف���اروق  �الأ���ش��ت��اذ 
متو��شعة  باإمكانيات  �لبد�ية  هذه  وكانت  بدبي  علي  بجبل  �حل��رة  �ل�شناعية 
مدرو�شة  هي  د�ئما  خطو�تنا  و�أن  خا�شة  هلل  و�حلمد  كبرة  بطموحات  ولكن 
�ملنا�شب  �لوقت  يف  �مل��درو���س  �ملنا�شب  �ل��ق��ر�ر  �تخاذ  على  ونحر�س  وحم�شوبة 
و�ملكان �ملنا�شب من حيث �الختيار و�لتوقيت مبا يو�كب م�شرة �لتطور �ل�شامل 
يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�حتياجات �ل�شوق و�لتطور �لعاملي يف �إنتاج 
وت�شويق لو�زم �لقرطا�شية و�أوؤكد بهذه �ملنا�شبة تهنئتي للجميع ببد�ية �لعام 
�لدر��شي �جلديد يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة متمنيا للجميع �ملزيد من 
يقول فنحن و�حلمد هلل  �شعادته  و�أردف   . و�الإب��د�ع  و�لتطور  و�لتميز  �لنجاح 
نحر�س كل �حلر�س على �العتماد على �أنف�شنا و�جتهادنا ومثابرتنا ومتابعتنا 
�ليومية ميد�نيا ومكتبيا للعمل �شو�ء يف نطاق �الإنتاج و�لت�شنيع �أو يف جماالت 

�لت�شويق وعاقاتنا مع �ل�شركات �شو�ء كان �لعمل مو�شميا �أو �عتياديا.
حر�ض د�ئم على �لريادة 

وحول �شوؤ�ل عن حفاظ �ملوؤ�ش�شة على م�شتوى �لريادة �ملعهودة قال �شعادته �أوال 
يهمنا �الخت�شا�س فمنذ �لبد�ية حتر�س �الإد�رة �لعامة يف موؤ�ش�شة قرطا�شية 
فاروق �لعاملية على �أن تكون �لريادة يف �إنتاج وت�شويق  جميع �أنو�ع �لقرطا�شية 
�ملدر�شية منها و�ملكتبية على �ل�شو�ء مع �حلر�س �لد�ئم على �البتكار �ملدرو�س 
و�لتطوير �حلثيث و�ملتو��شل. و�أ�شاف �شعادته كما نحر�س د�ئما ومنذ �لبد�ية 
�أن نكون على م�شافة قريبة من زبائننا �لذين نتعاون معهم بروح �لثقة  على 
و�ل�شد�قة و�مل�شارحة مع �حرت�م �آر�ئهم و�لتجاوب مع مقرتحاتهم وطلباتهم 
�ل�شمو  د�ئما �شاحب  يوؤكد عليها  و�لتي  للعمل  �لناجحة  فالقو�عد  ورغباتهم 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم رعاه �هلل هي �أن �الإن�شان �لذي يحرتم ذكاء 
بني  م�شافة  �أق�شر  د�ئ��م��ا  ه��و  �مل�شتقيم  �خل��ط  �أن  كما  �ل��ر�ب��ح  وه��و  �الآخ��ري��ن 
للمناف�شة  �لدقيق  �ملو�شوعي  و�لوعي  و�لدعاية  و�الإع��ام  فالت�شويق  نقطتني 
و�حلر�س �لد�ئم على �الرتقاء ومو�كبة �مل�شتجد�ت �حلديثة و�ل�شعر �ملدرو�س 

مع توفر �جلودة وكلها �عتبار�ت �أ�شا�شية لدينا ود�ئما باإذن �هلل.
ال زيادة يف �الأ�شعار 

�لعام  �ملدر�شية هذ�  �لقرطا�شية  �أ�شعار  زي��ادة يف  �إذ� كان ثمة  �شوؤ�ل عما  وحول 
�أ�شعار لو�زم �لقرطا�شية  �أية زيادة يف  �أبو بكر لي�شت لدينا  قال �الأ�شتاذ فاروق 
�ملدر�شية هذ� �لعام و�لتي يتم �إنتاجها يف �الإم��ار�ت حيث تو�شع �الأ�شعار طبقا 
ملنهجية �إد�رية مدرو�شة تق�شي باالإبقاء على �الأ�شعار �لقائمة حاليا ومن قبل 
دون �أية زيادة وهذ� هو نهجنا �الإد�ري و�لعملي �ملتبع د�ئما لدعم قطاع �لطلبة 
. و��شتطرد �شعادته �أما فيما يتعلق بقرطا�شية �ملكاتب فيجري تعديل �الأ�شعار 

مبوجب �شعر �لتكلفة تافيا الأية خ�شائر ولي�س طمعا باالأرباح.
�ل�شالب و�ملوجب يف �ملناف�شة

�إن  �أبو بكر  �الأ�شتاذ فاروق  �لقرطا�شية قال  �ملناف�شة يف �شوق  �شوؤ�ل عن  وحول 
�ملناف�شة �ل�شلبية يف �شوق �لقرطا�شية ال تنطلق من �خلربة يف �ل�شوق وال هي 
�اليجابية  �ملناف�شة  �أم��ا  �لطالب  غر  �أو  �لطالب  �أك��ان  �شو�ء  �مل�شتهلك  تخدم 
مبا  �ملدرو�شة  �الأ�شعار  وحتديد  بالنوعية  �لد�ئم  �الرتقاء  فتفر�س  و�ل�شريفة 

يخدم �شمعة �ل�شوق وم�شتوى �ملنتج وكذلك �لقطاع �لعام.
معر�ض د�فز� 2013 

وحول �شوؤ�ل عن �جلديد لدى قرطا�شية فاروق �لعاملية �أف�شح �شعادة �الأ�شتاذ 
�أبو بكر عن حديثني هامني مقبلني �الأول هو �فتتاح معر�س د�فز� يف  فاروق 
�ملنطقة �حلرة �لتابعة ملطار دبي �لدويل يف �شبتمرب �جلاري باإذن �هلل و�حلدث 
�لثاين هو �فتتاح معر�س جديد لقرطا�شية فاروق �لعاملية يف �شارع مطار دبي 
كما �شيتم �فتتاح معر�س ثالث يف �أبوظبي يف �لنادي �ل�شياحي خمت�شا باجلملة 

و�هلل ويل �لتوفيق.
�لنقد  �شيا�شة  على  د�ئما  نحر�س  ك���اإد�رة  نحن   : �لقول  �إىل  �شعادته  وخل�س 
�لذ�تي �ملو�شوعي �لهادف مع كل مو�شم ومع كل حدث يعينا �إنتاجا وت�شويقا 
ومن خال تقييم �لنتائج نحر�س د�ئما وكل �حلر�س على �لتطوير �ملتو��شل 
لتكون �لنتائج مو�كبة للعر�س و�لطلب وياأتي �لقر�ر �ملنا�شب و�لتنفيذ �ملنا�شب 
و�الإنتاج �ملنا�شب و�لت�شويق �ملنا�شب �لوقت �ملنا�شب �إن�شاء �هلل فالتطوير �لد�ئم 
هو هاج�شنا �لر��شخ �شو�ء يف �لتخطيط �أو �لتنفيذ �إد�ري��ا وميد�نيا مع كل ما 
تطلبه هذ� �الأمر من ماحقة ومتابعة تعي و�قع �ل�شوق ومع ما يفر�شه من 
تدفع  �لف�شل  �شريبة  كانت  �إذ�  قيل  وقدميا  وم�شتقبا  حا�شر�  ��شتحقاقات 
ملرة و�حدة فاإن �شريبة �لنجاح تدفع  كل يوم �تقانا وتكاما ومتيز� و�إبد�عا 

وتفاءلو� باخلر جتدوه وكل عام و�نتم بخر. 
�شباق د�ئم مع �لوقت

�الإد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ف���اروق  ر�م���ي  �الأ���ش��ت��اذ  �شعادة  باملنا�شبة  وحت���دث 
فقال نحن نحر�س كل �حلر�س على �أن ن�شع عامل �لوقت �أ�شا�شا يف بر�جمنا 
�لتطويرية منها �أو �مليد�نية ثم يجري تقييم �لنتائج يف �شوء �الأهد�ف ومنهجية 
�لعمل وم�شتوى �الأد�ء ومن خال هذ� �لتقييم يت�شنى لنا وعي كل �لتفا�شيل 
يف ميز�ن �لتكامل و�لتفا�شل لنكون يف �شباق د�ئم مع �لوقت وتاأكيد د�ئم على 

�لوجود �لائق و�ملنظور يف �ملقدمة وكل من جد وجد و�هلل ويل �لتوفيق .
�النتقائية هاج�شنا 

وب��دوره قال �شعادة �الأ�شتاذ علي عبد �هلل مدير عام قرطا�شية ف��اروق �لعاملية 
�إننا نحر�س على �النتقائية يف عملنا �الإد�ري �لذي يتطلب �لكادر �لذي يجمع 
بني �لكفاءة و�خلربة وح�شن �الأد�ء و�الح��رت�م �لد�ئم الأوقات �لعمل والأوقات 
�لنا�س على �ل�شو�ء فاملنتج و�مل�شتهلك وجهان لعملة و�حدة فريق �لعمل لدينا 
ف��اإن  وبالطبع  و�ل��ت��ز�م  باإخا�س  �لتفا�شيل  ه��ذه  ك��ل  هلل  و�حل��م��د  جيد�  يعي 
�لنتائج �ملن�شودة و�مللمو�شة هي ح�شاد طبيعي للمقدمات �ملدرو�شة و�خلطو�ت 

�ملح�شوبة و�لطموحات �لكبار و�هلل ويل �لتوفيق .

�الإمار�ت دولة  يف  للمد�ر�ض  �لعودة  • �ليوم  �ملدر�شية  �لقرطا�شية  �أ�شعار  يف  زيادة  • ال 
كرنفال ر�ئع يج�شد �حل�شارة ويكر�ض �لنجاح نحو �مل�شتقبل �الأف�شل

فاروق اأبو بكر: نحن االآن يف املقدمة ت�سنيعًا وتطويرًا وت�سويقًا
نواكب النه�سة ال�ساملة يف الدولة بكل التفا�سيل

نحر�ش على اال�ستفادة من امل�ستجدات العاملية
املناف�سة االإيجابية وال�سريفة تفر�ش االرتقاء الدائم

�سنفتتح معر�ش )دافزا( ومعر�ش جديد يف �سارع مطار دبي

�أحمد �ملالك

فاروق �أبو بكر

معر�ض قرطا�شية فاروق �لعاملية �شارع �شالح �لدين – دبي

علي عبد �هللر�مي فاروق

وفاة 24 �سخ�سا بحوادث على الطرق اخلارجية باأبوظبي يف 6 �سهور
.ك���م���ا ن�����ش��ح �ل�����ش��ائ��ق��ني مم���ن ت�����ش��ط��ره��م �ل����ظ����روف �ىل 
بعيدة  �مكنة  من  عملهم  ملقار  و�لتوجه  �ل�شباحية  �لقيادة 
تو�جدو� بها ل�شبب �و الآخ��ر �ن ي�شرعو� يف �خل��روج مبكر� 
ب�شامة.  للو�شول  ��شافيا  وقتا  �لطريق  ومنح  �لعمل  �ىل 
ودعا �ل�شركات �لتي تقوم بنقل �لعمال �إىل �اللتز�م بقو�عد 
�لقيادة ب�شرعة وترك م�شافة كافية  �ل�شر و�ملرور وجتنب 
و�النتباه  للركاب  �ملقررة  باالأعد�د  و�اللتز�م  �ملركبات  خلف 
�ملفاجئ عن خط  �النحر�ف  وعدم  �الإر�شادية  �للوحات  �إىل 
�ل�شر �ملقرر لل�شائق �و �لتجاوز �خلطر الخت�شار �مل�شافات 

على �ي نحو كان.

�إ�شحاق �زدي��اد عدد �حل��و�دث �ملرورية على   و�رج��ع �لعقيد 
�أه��م��ه��ا كثافة  �إىل جملة م��ن �الأ���ش��ب��اب  �ل��ط��رق �خل��ارج��ي��ة 
�حل��رك��ة �مل��روري��ة على تلك �ل��ط��رق خ��ال وق��ت �ل���ذروة يف 
كبرة  �ع���د�د  تنقل  ع��ن  و�لناجمة  و�مل�شاء  �ل�شباح  فرتتي 
من �ملوظفني و�لعمال �لذين يقطنون خارج مدينة �بوظبي 
�لبع�س  وقيام  م�شاء  كل  عودتهم  وكذلك  د�خلها  ويعملون 
منهم بالقيادة ب�شرعات عالية بذريعة �للحاق بوقت �لعمل 
وم���ا ي�شتتبع ذل���ك م���ن ت��ه��ور وجت�����اوز �ل�����ش��رع��ات �مل��ق��ررة 
و�لتجاوز عن كتف �لطرق وقطع �ال�شارة �ل�شوئية وغرها 

من �ملخالفات �خلطرة. 

و�أ�شاف �أن تلك �حلو�دث �ملرورية تنوعت بني حو�دث ده�س 
�النحر�ف  بني  وقوعها  ��شباب  تنوعت  كما  وتدهور  و�شدم 
�اللتز�م  كافية وعدم  م�شافة  ترك  و�ل�شرعة وعدم  �ملفاجئ 
بخط �لطريق و�الإهمال وعدم �النتباه و�لقيادة حتت �شغط 
وتوتر وقلة �لتاأين و�ل�شرب مما يفقد �لبع�س �ل�شيطرة على 
�ملركبة و�لت�شبب يف �حلو�دث �ملميتة. وحث �لعقيد خمي�س 
�أبوظبى �ملبادرة �ىل  �إ�شحاق �ملوظفني �لذي يقطنون خارج 
توفر �شكن قرب �أماكن عملهم وذلك لتجنب م�شاق �لتنقل 
مو�عيد  �إدر�ك  بذريعة  طويلة  ل�شاعات  و�ل��ق��ي��ادة  �ليومي 

�لدو�م يوميا .

•• ابوظبي-وام:

باإ�شابات  �آخرين   33 و�أ�شيب  �شخ�شا م�شرعهم   24 لقي 
بليغة يف 157 حادثا مروريا وقعت على �لطرق �خلارجية 
باإمارة �أبوظبى �أبوظبى دبي �بوظبي �لعني �بوظبي �ل�شلع 
خال �لفرتة �ل�شباحية وفرتة �لظهرة يف �لن�شف �الأول 
�ل��ت��ي يحدثها  �مل��روري��ة  �لكثافة  ب�شبب  �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن 
خال  و�شكناهم  عملهم  مقار  بني  تنقلهم  �ثناء  �ل�شائقون 
�إ�شحاق حممد نائب  �لعقيد خمي�س  فرت�ت �لذروة بح�شب 

مدير مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة �بوظبي.
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تفاوؤل ببدئه دون �أي م�شاكل

 الرتبية تعلن عن ا�ستعدادها ال�ستقبال عامها اجلديد وحتذر املناطق من الك�سف عن اأي ق�سور لالإعالم
اإنهاء خدمات الزيادات االإدارية بالوزارة واملناطق والتدوير والتدريب للمواطنني

•• دبي – حم�صن را�صد  

�أع�����ش��اء  �ل���ي���وم �الأح�����د دو�م  ي���ب���د�أ 
�ل��ه��ي��ئ��ات �الإد�ري��������ة و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
ب��ج��م��ي��ع م����د�ر�����س �ل����دول����ة ب��ك��اف��ة 
�لعام  ل��ب��دء   ، �ل��در����ش��ي��ة  مر�حلها 
 -2013 �جل�����دي�����د  �ل�����در�������ش�����ي 
مت��ه��ي��د�ً  مت��ه��ي��د�  وذل����ك   ،2014
النتظام 892 �ألف طالب وطالبة 
ح��ك��وم��ي��ة  م����در�����ش����ة   1376 يف 
�شبتمرب  من  �لثامن  ي��وم  وخا�شة 
وز�رة  �أع���ل���ن���ت  وق����ت  يف  �جل�������اري، 
مع  وبالتن�شيق  و�لتعليم  �لرتبية 
�لتعليمية  �مل��ن��اط��ق  �إد�ر�ت  ك��اف��ة 
ب����ال����دول����ة ، �الن����ت����ه����اء م����ن ك��اف��ة 
�ال�����ش����ت����ع����د�د�ت ل���ل���ع���ام �ل���در�����ش���ي 
مو��شلة  �أك��دت  �أنها  �إال   ، �جلديد 
ح���ال���ة �ال����ش���ت���ن���ف���ار يف ���ش��ف��وف��ه��ا 
و����ش���ف���وف �مل���ن���اط���ق �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
وب��دء  �لتعليمية  �لعملية  لت�شير 
�أي�����ة م�����ش��اك��ل  ع���ام���ا در�����ش���ي���ا دون 
، ومب����ا ي��ج��ع��ل �ل��ب��ي��ئ��ة �مل��در���ش��ي��ة 
�أ����ش���د ج���ذب���اً ل��ل��ط��ال��ب . وك�����ش��ف��ت 
�الج���ت���م���اع���ات �مل��و���ش��ع��ة ل��ق��ي��اد�ت 
�لتعليمية  �ملناطق  و�إد�ر�ت  �لوز�رة 
بالدولة ، و�لذي �شاهدتها �لوز�رة 
�ملا�شية عن م�شتوى  �الأي��ام  خال 
�ل��ذي  و�جل��ه��د  �لتح�شر،  �أع��م��ال 
و�ملناطق  �ملركزية  �الإد�ر�ت  بذلته 
�لتعليمية طو�ل �لعطلة �ل�شيفية 
��شتقر�ر�ً،  �أك��ر  در����ش��ي  ع��ام  لبدء 
و�أك��دت قياد�ت �ل��وز�رة يف كل لقاء 
 ، �لتعليمية  �مل��ن��اط��ق  ب�����اإد�ر�ت  لها 

باأال ي�شمح لها بالت�شريح لو�شائل 
�أي ق�شور خا�شة يف  ع��ن  �الإع���ام 
�ل�شيانة ، و�إن كانت هناك مد�ر�س 
�أي  �أو   ، �ل�شيانة  بعد من  تنته  مل 
�لعام  بامليد�ن يف حال بدء  �شو�غر 
�ل��ط��اب ووج��ود  �ل��در����ش��ي ودو�م 
�أي ���ش��اغ��ر مل ي��ت��م ���ش��ده م��ن قبل 
موؤكدة   ، بالوز�رة  �لب�شرية  �مل��و�رد 
على كافة �إد�ر�ت �ملناطق �لتعليمية 
�الإعان فقط عن �اليجابيات ، ويف 
حال ك�شفت �إحدى و�شائل �الإعام 
�ل�����ش��ي��ان��ة ور�ج��ع��ت  ق�����ش��ور يف  �أي 
يطلب   ، �لتعليمية  �ملناطق  �إد�ر�ت 
 ، �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  م��ر�ج��ع��ة  م��ن��ه��ا 
��شتف�شار  �أي  على  �لتعليق  ومينع 
�لرتبوي  ب��امل��ي��د�ن  ق�شور  �أي  فيه 
�ملناطق  �إد�ر�ت  بع�س  دف���ع  مم��ا   ،
�الأي��ام  ب��االإ���ش��ر�ع خ��ال  �لتعليمية 
�ملا�شية بعمل بيان �شحايف حول ما 
مت �إجنازه باملناطق ��شتعد�د� للعام 
�لدر��شي ، و�أظهرت كافة �لتقارير 
�لر�شمية �ملرفوعة من قبل �ملناطق 
�لتعليمية ، �ىل �أن �مليد�ن �شي�شهد 
�����ش���ت���ق���ر�ر� ي��خ��ت��ل��ف ع���ن �الأع������و�م 
�النتهاء  م��ن   ، �ملا�شية  �ل��در����ش��ي��ة 
من توزيع �لكتب �لدر��شية �ملقررة 
�مل���د�ر����س، ف�����ش��ًا عن  ع��ل��ى جميع 
�شد �حتياجات �ملد�ر�س من �أجهزة 
�ل��ت��ك��ي��ي��ف، ك���م���ا مت ����ش���د ���ش��و�غ��ر 
�ملختلفة،  بتخ�ش�شاتهم  �ملعلمني 
با�شتثناء  �ل�شيانة  �أعمال  و�نتهاء 

مدر�شتني يف تعليمية دبي .
وت����ر�أ�����س ع��ل��ي م��ي��ح��د �ل�����ش��وي��دي 

ظهور �شو�غر بكم كبر ، وقد بد�أ 
�لتعيينات  ق��و�ئ��م  خ���روج  ب��ال��ف��ع��ل 
ل���ت�������ش���ك���ني �مل���ع���ل���م���ني ك�����ل ح�����ش��ب 
�ل�������ش���اغ���ر و�ل��ت��خ�����ش�����س ، وح����ول 
�ل���زي���اد�ت م��ن �ل��وظ��ائ��ف �الإد�ري����ة 
باملناطق �لتعليمية و�لوز�رة ، فقد 
�أنهت �لوز�رة وبالتن�شيق مع �إد�ر�ت 
عدد  خدمات   ، �لتعليمية  �ملناطق 
م��ن �ل��ع��ام��ل��ني ب���ال���وز�رة و�مل��ن��اط��ق 
�إل��ي��ه��م من  مم��ن لي�شو� يف ح��اج��ة 
غر �ملو�طنني ، و�أبقت على �آخرين 
�ل��زي��ادة من  �أم��ا   ، �إليهم  يف حاجة 
ت���دوي���ره���م  ف���ق���د مت  �مل����و�ط����ن����ني 
و�أعمال  �إد�ر�ت  بهم يف  و�ال�شتعانة 
�أخ�������رى ، و�إخ�������ش���اع���ه���م ل������دور�ت 
ميهلو�  �أن  ع��ل��ى  مكثفة  ت��دري��ب��ي��ة 
فر�شة للعام �لدر��شي �ملقبل ، فمن 
�أثبت كفاءة فيو��شل ومن مل يثبت 
�شاأنها  �ل��وز�رة  كفاءة ف�شرتى فيه 

نهاية �لعام �لدر��شي . 
و�مل���ق���رر�ت  ب��ال��ك��ت��ب  يتعلق  وف��ي��م��ا 
�لوز�رة من  �نتهت  �لدر��شية، فقد 
�ملد�ر�س  على  �لكتب  جميع  توزيع 
�حلكومية، وجار �الآن �لتن�شيق بني 
�خلا�شة  و�مل��د�ر���س  �ملناطق  �إد�ر�ت 
لت�شير عملية توريد �لكتب بد�ية 
من �ليوم ) �الأحد (، وفقاً جلدول 
�ل��ت��وزي��ع �ل���ذي مت �إع�����د�ده، وب��ن��اًء 
على �لقو�ئم �ملعتمدة من �ملد�ر�س 
�لكتب  �أعد�د  بها  �خلا�شة و�ملحدد 
لل�شيانة،  وب��ال��ن�����ش��ب��ة   . �مل��ط��ل��وب��ة 
�أن  �ل�����ش��وي��دي  ميحد  علي  �أو���ش��ح 
�شمت  �ل�شاملة  �ل�شيانة  ق��ائ��م��ة 

و�ل�����ش��ارق��ة  دب����ي  م��در���ش��ة يف   26
�نتهت  وق��د  �ل�شمالية،  و�الإم����ار�ت 
جار  مدر�شتني  با�شتثناء  جميعها، 
وز�رة  مع  ب�شاأنهما  �الآن  �لتن�شيق 
�الأ����ش���غ���ال، وم����ن �مل���ق���رر �الن��ت��ه��اء 
منهما قبل دو�م �لطلبة . فيما ذكر 
�أن �لوز�رة زودت �ملد�ر�س ب� 3200 
��شبليت   ( ن���وع  م��ن  تكييف  ج��ه��از 
�ل�����ش��ي��ان��ة  �أع����م����ال  ج���ان���ب  �إىل   ،)
�لتكيف  �أج��ه��زة  لها  خ�شعت  �لتي 
�ملد�ر�س  ما حددته  وفق  �الأخ��رى، 
ن��ف�����ش��ه��ا وم�����ا �ع���ت���م���دت���ه �مل��ن��اط��ق 

�لتعليمية يف هذ� �ل�شاأن .
و�أك���د وك��ي��ل �ل����وز�رة �أن���ه وبالرغم 
مم��ا �أ���ش��ار �إل��ي��ه �ل��و�ق��ع م��ن حالة 
مينع  ال  ذل����ك  �أن  �إال  �ط��م��ئ��ن��ان، 
وج��ود ظ��روف طارئة �أخ��رى �شو�ء 
�أو غرها من  �ملعلمني  يف �شفوف 
�ال�شتعد�د�ت �الأخرى، وخا�شة مع 
�شفوفهم،  يف  �لطلبة  �نتظام  ب��دء 
مو�شحاً �أنه مت �التفاق على �إجر�ء 
للمد�ر�س،  مو�شع  م��ي��د�ين  م�شح 
ل���ل���وق���وف ع���ل���ى �أي������ة ����ش���و�غ���ر �أو 
�شفوف  يف  وال�شيما   - �حتياجات 
�أو  هنا  تظهر  ق��د  �لتي   - �ملعلمني 
�أو  مفاجئة  ��شتقالة  نتيجة  هناك 
�عتذ�ر عن �لتعيني، وكذلك �الأمر 
و�أجهزة  �ل�شيانة  الأعمال  بالن�شبة 
�ل���ت���ك���ي���ي���ف، ح���ت���ى ت����ك����ون �ل��ب��ي��ئ��ة 
و�أف�شل  ��شتقر�ر�ً  �أك��ر  �ملدر�شية 
�ل���وز�رة  تن�شده  م��ا  وه��و  للطالب، 
و�مل���ن���اط���ق �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�مل����د�ر�����س، 

وتعمل على حتقيقه .

وكيل �لوز�رة باالإنابة �الجتماعات 
�ل�����دوري�����ة ل��ل��م��ن��اط��ق �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ب��ح�����ش��ور ف���وزي���ة ح�����ش��ن �ل��وك��ي��ل 
�مل�������ش���اع���د ل��ل��ع��م��ل��ي��ات �ل���رتب���وي���ة، 
ومديري �الإد�ر�ت �ملركزية بالوز�رة 
�ملعنية باال�شتعد�د للعام �لدر��شي، 
�لتعليمية، حيث  �ملناطق  ومديري 
مت �����ش���ت���ع���ر�����س م����ا �ن���ت���ه���ت �إل���ي���ه 
ف����رق �ل��ع��م��ل وجل�����ان �ل��ت��ح�����ش��ر، 
وجم���م���وع���ة م���ن �ل���ت���ق���اري���ر �ل��ت��ي 
ع��ك�����ش��ت ����ش���ورة �ل��و���ش��ع �مل��ي��د�ين 
د�خ����ل �مل���د�ر����س ب��ال��ت��ف�����ش��ي��ل، كما 
متت مناق�شة �شبل تعزيز �ملد�ر�س 
ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرة ) 

ت�شتهدف  �لتي   ) مدر�شتي  مرحباً 
�أع�شاء  بني  مفتوحة  لقاء�ت  عقد 
يف  و�لتدري�شية  �الإد�ري����ة  �لهيئات 
وذلك  �لطلبة،  ل��دو�م  �الأول  �ليوم 
�لبيت  عاقة  توثيق  �شيا�شة  وف��ق 

باملدر�شة، �ملعتمدة من �لوز�رة .
يف �ل���وق���ت ن��ف�����ش��ه �ط���ل���ع ح�����ش��ور 
�الج��ت��م��اع ع��ل��ى م��ك��ون��ات �ل��وج��ب��ة 
�لتي  �جلديدة  �ل�شحية  �لغذ�ئية 
وحمتوى  �شكل  يف  للطلبة  �شتقدم 
من������وذج������ي، ل�����دع�����م �الجت�����اه�����ات 
�ل�شليمة  �لتغذية  نحو  �الإيجابية 
ل������دى �ل���ط���ل���ب���ة، وح����ف����اظ����اً ع��ل��ى 

�شحتهم ولياقتهم �لبدنية .

و ف��ي��م��ا ي��خ�����س ����ش���د �ح��ت��ي��اج��ات 
�مل����د�ر�����س م���ن �مل��ع��ل��م��ني ، ف��ك��ان��ت 
�ل����������وز�رة ق����د �أن����ه����ت ع��م��ل��ي��ة ���ش��د 
�حل���اج���ة، ل��ك��اف��ة �ل�����ش��و�غ��ر و�ل��ت��ي 
ق���د و���ش��ل��ت ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي 
جاءت  ومعلمة،  معلماً   652 �إىل 
 324 للمد�ر�س  �لفعلية  �حلاجة 
م���ع���ل���م���اً وم���ع���ل���م���ة، �إ�����ش����اف����ة �ىل 
�ال���ش��ت��ق��االت و�ل��رتق��ي��ات ، وك��ان��ت 
�ل�����������وز�رة ق����د وج����ه����ت م��ن��اط��ق��ه��ا 
�لتعليمية مبد �خلدمة ملن يرغب 
بعد  �ل��ك��ف��اء�ت  ذوي  �ملعلمني  م��ن 
�شن �ل�شتني ، مما �شاعد يف �لتغلب 
ع��ل��ى م�����ش��ك��ل��ة �ل�������ش���و�غ���ر ، وع���دم 

��شتعد�د� للعام �لدر��شي �جلديد

تعليمية راأ�ش اخليمة تت�سلم الكتب و4 مدار�ش م�سمولة بال�سيانة

�عتبارً� من �أم�ض �الأول وحتى 12 �شبتمرب �جلاري

فتح باب الت�سجيل للدار�سني مبراكز تعليم الكبار والدرا�سة املنزلية

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

يف �ط���ار �ال���ش��ت��ع��د�د�ت �جل���اري���ة �الن ال���ش��ت��ق��ب��ال �ل��ع��ام 
�أعمال  �لتعليمية  �خليمة  ر�أ�س  منطقة  �أكملت  �لد�ر�شي 
جديدة  مدر�شة  وت�شلمت  �مل��د�ر���س  م��ن  ل��ع��دد  �ل�شيانة 
وت�شعى ال�شتكمال ت�شليم كتب �حللقة �لثانية و�لثانوية 
يف �ال�شبوع �جلاري . ووفقا ملا ذكر �إبر�هيم �لبغام مدير 
منطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية باالإنابة �أن �ملنطقة متكنت 
من توفر ن�شبة كبرة من �لكتب د�خل �ملخازن بح�شب 
�أعد�د كل �لطلبة يف كل مرحلة در��شية للف�شل �لدر��شي 
كتاب  و500  �ألفاً   38 ت�شلمت  �ملنطقة  �أن  قائا  �الأول، 
�لثاين،  لل�شف  كتاباً  و750  �أل��ف��اً  و35  �الأول  لل�شف 
�ألفاً و250 كتاباً  �ألفاً و750 كتاباً للثالث، و41  و35 
بال�شف  خا�شة  كتاباً  و750  �ألفاً  و35  �لر�بع،  لل�شف 
�خلام�س، و27 �ألفاً و500 كتاب لل�شف �ل�شاد�س، و25 

لل�شف  و400  �أل��ف��اً  و36  �ل�شابع،  لل�شف  و200  �أل��ف��اً 
�ألفاً  �ألفاً و50 كتاباً لل�شف �لتا�شع و52  �لثامن، و37 
و700 لل�شف �لعا�شر، و21 �ألفاً و600 للحادي ع�شر 
�الأدبي، و14 �ألفاً و250 للعلمي و24 �ألفاً للثاين ع�شر 
�ألفاً و350 للق�شم �لعلمي لي�شبح �لعدد  �الأدب��ي، و12 
12 مرحلة. وعلى  يف  كتاباً  و50  �ألفاً   438 �الإجمايل 
�شعيد �ال�شتعد�د�ت �الن�شائية ت�شلمت �ملنطقة �لتعليمية 
ب�شكل نهائي مدر�شة مهرة بنت �أحمد �جلديدة �لتي �شيتم 
بدء �لدر��شة فيها �لعام �جلديد. كما ت�شلمت �ملنطقة 4 
�ل�شيانة  باأعمال  6 مد�ر�س م�شمولة  �أ�شل  مد�ر�س من 
ك���درة،  وم��در���ش��ة  �ل��رح��م��ة  رو���ش��ة  بينها  وم���ن  �ل�شاملة 
م�شر� �ىل �أن ق�شم �لهند�شة و�ملباين �لتابع ملنطقة ر�أ�س 
�خليمة �لتعليمية �أجنز ن�شبة كبرة من �أعمال �ل�شيانة 
و�لتحديث يف عدد من مد�ر�س وريا�س �ملنطقة و�لبالغ 

عددها 90 مدر�شة ورو�شة.

•• دبي- الفجر

�أعلنت وز�رة �لرتبية و�لتعليم عن فتح باب �لت�شجيل مبر�كز تعليم �لكبار 
للعام �لدر��شي 2013-2014، �عتبار� من �ليوم �الأحد �ملو�فق 1 �شبتمرب 
�جلاري حتى يوم �خلمي�س �ملو�فق 12 من �ل�شهر ذ�ته، وي�شتمر �لت�شجيل يف 
�لدر��شة �ملنزلية �لتي بد�أت �أول �أم�س للمو�طنني ومن يف حكمهم ومو�طني 
لغر  �لت�شجيل  يبد�أ  فيما  �ملقبل،  �شبتمرب   12 ي��وم  حتى  �لتعاون  جمل�س 

�ملو�طنني يف �لفرتة من 8 �شبتمرب �ملقبل وحتى يوم 12من نف�س �ل�شهر.
و�أفادت فوزية ح�شن غريب وكيل وز�رة �لرتبية و�لتعليم للعمليات �لرتبوية 
يف ت�شريح خا�س ل� �خلليج �أن تعميم �لوز�رة حدد فئات �لقبول، ون�س على 
�أن يقبل يف جميع �ملر�حل �لدر��شية مبر�كز تعليم �لكبار �ملو�طنون و�أبناوؤهم، 
و�أبناء �ملو�طنات و�أزو�ج �ملو�طنات، وزوجات �ملو�طنني، ومو�طنو دول جمل�س 
�ل�شمو  �شاحب  مر��شيم  وحملة  و�أب��ن��اوؤه��م،  وزوجاتهم  �خلليجي،  �لتعاون 

رئي�س �لدولة �أو �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة.
و�أ�شافت �أنه يقبل يف �مل�شتويني �لتاأ�شي�شي و�لتكميلي من �ملرحلة �الأ�شا�شية 
فقط �أقارب �ملو�طنني من �لدرجة �الأوىل �إخوة �ملو�طنني و�ملو�طنات ومن 
و�ل��و�ف��دون  و�خلالة  و�خل��ال  و�لعمة  و�لعم  و�جل��دة  �جل��د  �لثانية  �لدرجة 
ون�س على تطبيق  كل �شف،  �لقبول يف  �شن  �أن��ه حت��دد  و�أو�شحت  �ل��ع��رب. 
�شرط �شن �لقبول يف �ملرحلة �الأ�شا�شية من �حللقة �الأوىل يف �ل�شف �الأول 
�شنو�ت   10 ب�  تاأ�شي�شي  �لثاين  �ل�شف  ويف  فاأكر  �شنو�ت   9 ب�  �لتاأ�شي�شي 
�لثاين  �ل�شف  ويف  فاأكر،  �شنة   13 ب�  �لتكميلي  �الأول  �ل�شف  ويف  فاأكر، 
�لثانية يف  �الأ�شا�شية من �حللقة  �ملرحلة  فاأكر، ويف  �شنة   14 ب�  �لتكميلي 
�ل�شف �ل�شابع ب� 15 �شنة فاأكر، ويف �ل�شف �لثامن ب� 16 �شنة فاأكر، ويف 
�ل�شف �لتا�شع ب� 17 �شنة فاأكر، ويف �ملرحلة �لثانوية يف �ل�شف �لعا�شر ب� 
�ل�شف  ويف  فاأكر،  �شنة   19 ب�  ع�شر  �حل��ادي  �ل�شف  ويف  فاأكر،  �شنة   18

�لثاين ع�شر ب� 20 �شنة فاأكر.
و�أفادت �أن �لتعميم حدد �أي�شا �ل�شهاد�ت �لدر��شية �ملطلوبة لقبول �لد�ر�شني 
�مل�شتجدين �ملتقدمني لالتحاق مبر�كز تعليم �لكبار يف خمتلف �ل�شفوف 
�لتعليم  �لدر��شة يف مد�ر�س  تركو�  �لذين  �لد�ر�شون  يقدم  �لدر��شية حيث 
�آخ���ر �شف در����ش��ي  ���ش��ه��ادة جن��اح  �لفنية  و�مل��ع��اه��د  �ل��ع��ام و�لتعليم �خل��ا���س 

م�شدقة و�شهادة ترك در��شة م�شدقة من �ملدر�شة.
ويتم قبول �حلا�شلني على �شهاد�ت در��شية من خارج �لدولة دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي و�لدول �لعربية مبوجب �شهادة جناح الآخر �شف در��شي 
د�ر���ش��ي  وع��ل��ى  ع�شر  و�ل��ث��اين  ع�شر  �حل���ادي  لل�شفني  �ملتقدمني  با�شتثناء 
و�لعا�شر  �لتا�شع  �ل�شفني  من  جناح  �شهادتي  تقدمي  ع�شر  �حل��ادي  �ل�شف 
�لتا�شع  �ل�شفوف  من  جن��اح  �شهاد�ت  تقدمي  ع�شر  �لثاين  �ل�شف  ود�ر���ش��ي 

و�لعا�شر و�حلادي ع�شر.
و�أ�شافت يتم معادلة �ل�شهاد�ت �لدر��شية �ل�شادرة من دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي و�لدول �لعربية يف مر�كز تعليم �لكبار حيث يتم حتديد �ل�شف 

للد�ر�س بطلب �اللتحاق بناء على جدول معادلة �ل�شهاد�ت �لدر��شية.
يتم  �أجنبية  دول  �ل�شادرة من  �لدر��شية  لل�شهاد�ت  بالن�شبة  و�أك��دت غريب 
بق�شد  ملعادلتها  �ل��وز�رة  بديو�ن  و�المتحانات  �لتقومي  �إد�رة  مع  �لتن�شيق 
�أن تكون جميع �ل�شهاد�ت �ل�شادرة من  �لدر��شة، ويف جميع �الأح��و�ل يجب 
�لتعليمية  �ملنطقة  �أو  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  من  م�شدقة  �ل��دول��ة  خ��ارج 
للذين �شدرت �شهاد�تهم من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي وذلك ملو�طني 
تلك �لدول، ومن وز�رة �لرتبية و�لتعليم ثم وز�رة �خلارجية و�شفارة دولة 
�الإم��ار�ت يف �لدولة �ل�شادرة عنها تلك �ل�شهاد�ت �لدر��شية للذين �شدرت 

�شهاد�تهم من دول �أخرى.
وفيما يتعلق بالت�شجيل يف �لدر��شة �ملنزلية من �ل�شف �ل�شابع �إىل �ل�شف 
�لثاين ع�شر قالت غريب �إنه يقبل بنظام �لدر��شة �ملنزلية جميع �جلن�شيات 
بالدولة، ويتم تطبيق �شرط �شن �لقبول �خلا�س مبر�كز تعليم �لكبار على 
�لت�شجيل  يف  �لر�غبني  وعلى  �ملنزلية،  بالدر��شة  �لت�شجيل  يف  �لر�غبني 
�إح�شار  �ل��دول��ة  خ��ارج  م��ن  �شهاد�ت  على  �حلا�شلني  ع�شر  �ل��ث��اين  بال�شف 
كتاب من وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف تلك �لدول يفيد بعدم ح�شولهم على 
�شهادة �لثاين ع�شر. و�أ�شافت �أن �لوز�رة قررت ��شتمر�ر �لت�شجيل يف �لفرتة 
�لن�شب  ح�شب  �لد�ر�شني  الأع��د�د  �لتعليمية  �ملنطقة  ��شتيعاب  حلني  نف�شها 
�ملخت�شة  للجهات  �الإيعاز  �لتعليمية  �ملناطق  �إد�ر�ت  و�ل�شو�غر، وطلبت من 
مبتابعة عملية �لت�شجيل و�لقبول مبر�كز تعليم �لكبار، ودعت مديري تلك 
�ملناطق �إىل �الإيعاز ملديري مر�كز تعليم �لكبار بااللتز�م ب�شروط �لت�شجيل 

و�لوقت �ملحدد وعدم ت�شلم معامات غر م�شتوفية لل�شروط.

�شمن �ال�شتعد�د�ت للعام �لدر��شي �جلديد

برنامج التعلم الذكي ...اأجهزة اأيباد و�سبكات اإلكرتونية لـ114 مدر�سة حكومية
•• دبي – الفجر 

ك�����ش��ف �مل��ه��ن��د���س حم��م��د غ��ي��اث 
بن  حممد  لربنامج  �لعام  �ملدير 
ت�شليم  على  �لذكي  للتعلم  ر��شد 
�ل�شف  ومعلمات  معلمي  جميع 
�ل�شابع، �أجهزة حا�شوب حممولة 
للطلبة  �أج��ه��زة  وتوفر  ولوحية 
�أن���ه مت  �إذ  �الأن������و�ع،  م��ن خمتلف 
�للوحية الأك��ر  �الأج��ه��زة  ت��زوي��د 
ح��ك��وم��ي��ة  م���در����ش���ة   114 م����ن 

من  حتميله  م��ن  �لطالب  ميكن 
�أبل �شتور، �أو موقع �لوز�رة.

مت��ك��ني  �أه�����م�����ي�����ة  �إىل  و�أ��������ش�������ار 
و�أدو�ت  �لع�شر  لغة  من  �لطالب 
و�الإ�شهام،  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
�ل����دول����ة  ت����وج����ه����ات  ت����ع����زي����ز  يف 
�لتناف�شية  حتقيق  نحو  وروؤيتها 
�لعاملية، من خال �أبنائها، وذلك 
مب�شتوى  �الرت���ق���اء  �إىل  و���ش��وال 
�مل����در�����ش����ة، وب��ي��ئ��ت��ه��ا وم��ر�ف��ق��ه��ا 
وج������ودة خ��دم��ات��ه��ا �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

جت��ه��ي��ز  �إىل  الف���ت���ا  ت����اأخ����ر،  �أو 
�مل��ع��ل��م��ون �ل���ذي���ن مت ت��دري��ب��ه��م 
�لربنامج  ��شتخد�م  كيفية  على 
و�آل����ي����ة �ل���ت���ف���اع���ل م����ع �ل��ط��ل��ب��ة، 
�الأجهزة  على  �لتطبيقات  و�أ�ش�س 
�ل���ل���وح���ي���ة، م����ن خ������ال �أح������دث 
وب�شبكات  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لتطبيقات 
بالتجربة  لن�شل  �ل�شرعة  فائقة 
من  وذل��ك  �مل��رج��وة،  �لنتائج  �إىل 
�لتدريبية  �لرب�مج  خال حزمة 
�إك�شاب  ت�شتهدف  �لتي  �ملتقدمة 

�ل����ت����ي ي�������ش���ت���ه���دف���ه���ا �مل���������ش����روع، 
ب�����اأح�����دث �ل���ت���ق���ن���ي���ات �ل���ع���امل���ي���ة، 
و�إم����د�ده����ا ب�����ش��ب��ك��ات �إل��ك��رتون��ي��ة 
�الت�شال  الإتاحة  �ل�شرعة  فائقة 
�ل��د�خ��ل��ي و�خل��ارج��ي ف�شًا عن 
توفر �شبور�ت ذكية يف �لف�شول 
للمعلم  ت��ت��ي��ح  �ل��ت��ي  �ل���در�����ش���ي���ة، 
���ش��رح �ل��در���س م��ن خ���ال عر�س 
�مل��ح��ت��وى �الإل���ك���رتوين، �ل���ذي مت 
ت��ط��وي��ره، ل��ي��ت��و�ف��ق م���ع �أه����د�ف 
ب��رن��ام��ج �ل��ت��ع��ل��م �ل���ذك���ي، �ل���ذي 

ومتكني �ملعلمني و�الإد�ري���ني من 
و�أ�شاليب  �مل��ط��ور  �لتعليم  ف��ن��ون 
�ل���ق���ي���ادة �حل���دي���ث���ة. و�أو�����ش����ح �أن 
برنامج  م��ن  �لتجريبية  �ملرحلة 
�لذكي  للتعلم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�نطلقت مع بد�ية �لعام �لدر��شي 
�ملا�شي، م�شتملة على 14مدر�شة 
ح��ك��وم��ي��ة م���ن م��رح��ل��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م 

�الأ�شا�شي �حللقة �لثانية .
�لربنامج  �شر  على  غياث  و�أك��د 
وفقا للخطة �ملعدة له دون عو�ئق 

�أع�������ش���اء �ل��ه��ي��ئ��ات �ل��ت��دري�����ش��ي��ة، 
مهار�ت �لتدري�س �ملطورة، ف�شًا 
ع���ن دع���م ق��در�ت��ه��م وخ��رب�ت��ه��م، 
برنامج  تنفيذ  م��ن  ميكنهم  مب��ا 
�لذكي،  للتعلم  ر��شد  بن  حممد 
يف  وتعرفو�  �الأك��م��ل،  �لوجه  على 
�لوقت نف�شه �إىل قائمة �ل�شركات 
�ملتخ�ش�شة،  �لعاملية  و�ملوؤ�ش�شات 
�لبيئة  تتناف�س على جتهيز  �لتي 
�لتعليمية للمد�ر�س، و�لتي و�شل 
ك��ربى  ���ش��رك��ة   15 �إىل  ع���دده���ا 

ع���ام���ل���ة يف جم�����ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل���ت���دري�������س  و�أدو�ت  �ل���ت���ع���ل���ي���م 

�لرقمية.

خالل �إحدى �جتماعات قياد�ت �لوز�رة باملناطق �لتعليمية

حممد غيــــــاث

عدد جديد من جملة درا�سات ي�سدر عن احتاد كتاب االإمارات 
•• اأبوظبي-وام:

�شدر عن �حتاد كتاب و�أدباء �الإمار�ت موؤخر� �لعدد 35 من جملة در��شات �لبحثية �ملحكمة �لتي تعنى 
باملقاربات �الجتماعية و�الإن�شانية. و��شتمل �لعدد �جلديد على عدد من �ملقاربات �لبحثية �ملختلفة 
يف جمال �لفكر و�لرتجمة �ل�شردية وتطور �ملنهج �لتاريخي يف �لنظرية �لغربية و�أعمال فن �لفرجة 
�مل�شرحية و�لثقافة ف�شا عن مقاربة روؤية �الآخر للغتنا �لعربية من منظور نقدي وعرو�س �لكتب 

ومعجم �مل�شطلحات �لثقافية.
وخ�ش�شت هيئة حترير �ملجلة �فتتاحيتها الإلقاء �ل�شوء على و�قع �مل�شروع �لرتجمي �لعربي مربزة 
�أهميته وثمر�ته و�مل�شكات �لتي تكتنفه. و�أ�شهم يف هذ� �لعدد �جلديد باحثون و�أكادمييون من م�شرق 
�لوطن �لعربي ومغربه منهم �لدكتور علي وطفة و�لعربي بن ثاير و�أزر�ج عمر وه�شام بن �لها�شمي 

و�لطيب ولد �لعرو�شي وجميل �ل�شبيبي و�شياء �لثامري ووحيدة �شعدي و�شعيد كحيل وغرهم. 

هزاع بن زايد ي�ستقبل �سفري اململكة املتحدة 
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �الأمن �لوطني نائب 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي يف مكتبه بديو�ن �شمو ويل �لعهد 

�شعادة دومينيك جرمي �شفر �ململكة �ملتحدة لدى �لدولة.
�لتي  �لتاريخية  بالعاقات  منوها  جرمي  بدومينيك  �شموه  رح��ب  وق��د 
م��وؤك��د� �شموه   .. �مل��ج��االت كافة  �ملتحدة يف  �الإم���ار�ت و�ململكة  دول��ة  تربط 
�هتمام �الإمار�ت وحر�شها �لد�ئم على تنمية وتطوير هذه �لعاقات لكل 
ما فيه خر �لبلدين وم�شلحة �شعبيهما �ل�شديقني. وجاء �للقاء يف �إطار 
�إىل جانب  �لثنائية مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة  تعزيز وتوطيد �لعاقات 
كما   .. وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  �لقائمة  �لتعاون  جم��االت  ��شتعر��س 

ناق�س �للقاء �لق�شايا و�ملو��شيع �لر�هنة ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
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جمارك اأبوظبي حتبط عدة حماوالت تهريب ملواد خمدرة عرب مركزي جمرك الهيلي والغويفات

مرور اأبوظبي تطلق حملة توعية حول اأكرث 5 م�سببات للحوادث 

الهوية: االإمارات حتقق اإجنازات ملمو�سة يف التحول نحو احلكومة الذكية

•• اأبوظبي-الفجر: 

مت���ك���ن �مل��ف��ت�����ش��ون �جل��م��رك��ي��ون 
�ل���ه���ي���ل���ي  ج�����م�����رك  م�����رك�����زي  يف 
و�ل��غ��وي��ف��ات م��وؤخ��ر�ً م��ن �إح��ب��اط 
ع������دة حم��������اوالت ت���ه���ري���ب مل����و�د 
خم���درة خمتلفة �الأن�����و�ع، ح��اول 
�إىل  �إدخالها  �مل�شافرين  من  عدد 

�لدولة.
�جلمركية  �ل�شبطيات  و�شملت 
�ل���ت���ي ���ش��ج��ل��ت يف م���رك���ز ج��م��رك 
�ل����ه����ي����ل����ي حم������اول������ة جم���م���وع���ة 
م���ن �مل�����ش��اف��ري��ن دخ�����ول �ل���دول���ة 
�ملفت�شني  قيام  وعند  ب�شيارتني، 

�ل��ل��ون  ���ش��ف��اف  با�شتيكي  ك��ي�����س 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م���ادة د�ك��ن��ة وزن��ت 
وعلبة  غر�م  �لكي�س)18،6(  مع 
د�ئرية �ل�شكل فيها عقب �شيجارة 
وزن  م�شتخدم  غ��ر  ي��دوي��اً  معد 
�إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  غ������ر�م،   )1،7(
 35( حت��وي  با�شتيكية  �أكيا�س 
م��و�د  جميعها  ب���اأن  ي�شتبه  ح��ب��ة( 

خمدرة. 
مفت�شو  متكن  مت�شل،  �شياق  ويف 
م���رك���ز ج���م���رك ه��ي��ل��ي يف ن��ف�����س 
�ل���ي���وم م���ن ���ش��ب��ط ب�����ودرة ل��ون��ه��ا 
حاول  �شخ�س  بحوزة  كانت  بيج، 
�ل��دخ��ول �إىل �ل��دول��ة ع��رب منفذ 

مدير عام �الإد�رة �لعامة جلمارك 
يبذلها  �لتي  باجلهود  �أب��وظ��ب��ي، 
�اللتز�م  جتاه  �جلمارك  موظفو 
باأد�ء و�جبهم �لوطني، و�أثنى على 
وجمتمعهم  لوطنهم  �ن��ت��م��اءه��م 
مو�د  �أي��ة  على �شبط  و�إ�شر�رهم 
�ل�شماح  دون  و�حليلولة  ممنوعة 
ملن ت�شول له نف�شه باإدخالها �إىل 

�لدولة. 
و�أك���د ���ش��ع��ادة م��دي��ر ع��ام جمارك 
�الجن��از�ت  �أن هذه  على  �أبوظبي 
�ملتو��شل  ل��ل��دع��م  نتيجة  ج���اءت 
�ل����ذي ت��ب��ذل��ه ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي 
�لعاملني  و�أد�ء  كفاءة  رف��ع  جت��اه 

�جل���م���رك���ي���ني ب��ت��ف��ت��ي�����ش��ه��م��ا، مت 
�شبط حقيبة يف �إحد�هما حتتوي 
منهما  ك��ل  يف  ع��ر  مغلفني  على 
ي�شتبه  �ل��ل��ون  د�ك��ن��ة  قطعة  على 
�أن ت��ك��ون م���ادة خم���درة ب��ل��غ وزن 
)1009( �أغ��ل��ف��ت��ه��ا  م��ع  �الأوىل 

�لقطعة  وزن  بلغ  ح��ني  غ���ر�م، يف 
 )1003( �أغلفتها  م��ع  �لثانية 

غر�م. 
ك��م��ا ع���ر �مل��ف��ت�����ش��ون يف �إح����دى 
حمفظة  على  �أي�����ش��اً  �ل�شيارتني 
بد�خلها علبة فلم �شفاف �حتوت 
وزنها  بلغ  بيج  لونها  ب��ودرة  على 
غ������ر�م،   )21،8( �ل���ع���ل���ب���ة  م����ع 

ه���ي���ل���ي �جل����م����رك����ي ������ش�����ر�ً ع��ل��ى 
�الأق�������د�م، ح��ي��ث ق����ام ب��اإخ��ر�ج��ه��ا 
ذ�تياً من جيبه �أثناء تفتي�شه من 

قبل موظفو �جلمارك. 
�لغويفات؛  جمرك  مركز  يف  �أم��ا 
�جلمركيون  مفت�شوه  متكن  فقد 
م����ن �إح����ب����اط حم����اول����ة ت��ه��ري��ب 
ت��زن  ب��اأن��ه��ا خم���درة  ي�شتبه  مل���و�د 
���ش��ب��ط��ه��ا  مت  غ������ر�م   31.247
�لقادمني  �مل�شافرين  �أحد  بحوزة 
�إىل �لدولة عرب �ملنفذ وذلك بعد 

�ال�شتباه به وتفتي�شه. 
ويف تعليقه على هذه �ل�شبطيات، 
�أ�شاد �شعادة �شعيد �أحمد �ملهري، 

ب�����االإد�رة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ارك، �إىل 
�ل��ع��ل��ي��ا  �الإد�رة  ح���ر����س  ج���ان���ب 

�آلية  متابعة  على  �ملالية  ل��د�ئ��رة 
ملا حتمله  �الإد�رة،  �لعمل يف  �شر 

�ملحلي  �ملجتمع  جت��اه  ر�شالة  من 
لدولة �الإمار�ت. 

•• ابوظبي-وام:

�أطلقت مديرية �ملرور و�لدوريات 
يف �شرطة �أبوظبي حملة متكاملة 
لل�شبط و�لتوعية �ملرورية للحد 
م�شببة  ��شباب  خم�شة  �أك��ر  م��ن 
�حل����������و�دث �مل������روري������ة وح�������و�دث 
�لد�خلية  �لطرق  �ل�شاحنات على 
و�خلارجية باإمارة �أبوظبى وذلك 
�ل�شامة  ال�شرت�تيجية  جت�شيد� 
ل��ل��م��دي��ري��ة مب���ا ي�شهم  �مل���روري���ة 
يف خ��ف�����س �حل��������و�دث �مل����روري����ة 
ب�شرية  خ�شائر  م��ن  ت�شببه  وم��ا 
�حمد  �مل��ق��دم  و�ف���اد  و�قت�شادية. 
�ل����زي����ودي رئ��ي�����س ق�����ش��م حتقيق 
مديرية  يف  �جل�شيمة  �حل����و�دث 
�ملرور و�لدوريات ب�شرطة �أبوظبى 
�ىل  �دت  ��شباب  خم�شة  �أك���ر  �ن 
وق�������وع �حل����������و�دث �مل������روري������ة مت 
ت�شنيفها من خال �الح�شائيات 
ك��ان��ت   2013 ل���ع���ام  �مل�����روري�����ة 
جتاوز �ال�شارة �ل�شوئية �حلمر�ء 
�لطريق  م��ر�ع��اة  دون  و�ل�شرعة 
�لطريق  م�شتعملي  تقدير  وعدم 
وع��دم  كافية  ت��رك م�شافة  وع��دم 

•• اأبوظبي-وام:

�أك����د ب��ح��ث ع��ل��م��ي ج��دي��د لهيئة 
دول�����ة  �أن  ل���ل���ه���وي���ة  �الإم��������������ار�ت 
�إجن����از�ت كبرة  �الإم����ار�ت حتقق 
�لتحول  ع��ل��ى ط��ري��ق  وم��ل��م��و���ش��ة 
نحو �حلكومة �الإلكرتونية ومنها 
و�أ����ش���ار   . �ل��ذك��ي��ة  �إىل �حل��ك��وم��ة 
�لبحث �إىل �أن هذه �خلطوة تاأتي 
يف �إط���ار �شعي �الإم����ار�ت �ل���دوؤوب 
ل��رت���ش��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
تكون  ب��اأن  روؤيتها  وحتقيق  عامليا 
و�ح������دة م���ن �أف�������ش���ل �حل��ك��وم��ات 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وى �ل����ع����امل ب��ح��ل��ول 
�لهيئة  ول��ف��ت��ت   .2021 �ل���ع���ام 
يف ب��ح��ث��ه��ا �ل����ذي ن�����ش��رت��ه �مل��ج��ل��ة 
�لدولية لبحوث �الأعمال و�الإد�رة 
�أن  �ل�������ش���ادر م����وؤخ����ر�  يف ع���دده���ا 
متكاملة  خطة  و�شعت  �الم���ار�ت 
�حلكومة  مفهوم  نحو  لانتقال 
�ل��ذك��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى م���د�ر 
عرب  خدماتها  وتقدم  �شاعة   24
�الإلكرتونية  و�الأج��ه��زة  �لهو�تف 
�مل��ح��م��ول��ة وت��ع��م��ل ع��ل��ى �ل��و���ش��ول 
�إىل �ملو�طنني و�ملقيمني يف �أماكن 
�إقامتهم. و�أو�شت �لهيئة يف بحثها 

�إن  وق��ال  ومتعامليها.  جمهورها 
�ملتنقلة  �الت�����ش��ال  تقنيات  ت��اأث��ر 
م��ث��ل �ل��ه��و�ت��ف �ل��ذك��ي��ة و�أج��ه��زة 
من  وغرها  �للوحية  �لكمبيوتر 
�لتقنيات �أ�شبح يلعب دور� �أ�شا�شيا 
وم���وؤث���ر� يف ت��غ��ي��ر �أمن����اط حياة 
�لنا�س ويدخل يف كافة تفا�شيلها 
ل����ي���������س ف����ق����ط ع����ل����ى �مل�������ش���ت���وى 
�ل�شخ�شي بل وعلى م�شتوى دعم 
ظ��ه��ور من����اذج ج��دي��دة للعمل يف 
�حلكومي  �لقطاعني  موؤ�ش�شات 
و�خلا�س �الأمر �لذي دفع �جلهات 
�ملعنية يف دول �لعامل �إىل �الهتمام 
�خل��دم��ات  ت��ط��وي��ر  يف  بتوظيفها 
و�ب�����ت�����ك�����ار م����ف����ه����وم �حل����ك����وم����ات 
�ل��ذك��ي��ة. وق��دم �لبحث ع��دد� من 
�مل����دخ����ات �ل���ن���وع���ي���ة ل��ل��م��ع��ارف 
�حل����ال����ي����ة يف جم������ال �حل���ك���وم���ة 
�الإل����ك����رتون����ي����ة و�أل�����ق�����ى �ل�����ش��وء 
ع��ل��ى �الجت����اه����ات �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�ل��ت��ي ت�����ش��اه��م يف ت��ط��وي��ر خطط 
وتنفيذ  تخطيط  و��شرت�تيجيات 
�الإلكرتونية  �حلكومة  م��ب��ادر�ت 
�لتحتية  �لبنى  ودور  �ل��ذك��ي��ة  �أو 
�حلديثة الإد�رة �لهوية يف متكني 
م�شتويات �أعلى من �الأمن و�لثقة 

�حل����ك����وم����ي م����ن خ������ال ت��ن��ظ��ي��م 
�لبحث  و�أ���ش��ار  خدماته.  وتكامل 
�إىل �الرتباط �لوثيق بني مفهوم 
�حلكومة �الإلكرتونية و�لتطور�ت 
تكنولوجيا  ح��ق��ل  يف  �مل��ت�����ش��ارع��ة 
موؤكد�   .. و�الت�شاالت  �ملعلومات 
�أن تعمل �حلكومات على  �شرورة 
ت��ن��ظ��ي��م وت��ك��ام��ل خ��دم��ات��ه��ا عرب 
�الن���ت���ق���ال م����ن م���ف���ه���وم ت��ط��وي��ر 
�لقدر�ت  بناء  مفهوم  �إىل  �لنظم 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة وت��ق��ي��ي��م ت��اأث��ره��ا يف 
ت��ط��وي��ر �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي. ون��وه 
�حلكومة  مفهوم  �أن  �إىل  �لبحث 
�الإل��ك��رتون��ي��ة ب���د�أ ي��ج��ذب �أن��ظ��ار 
�مل�������ش���وؤول���ني و�حل����ك����وم����ات ع��ل��ى 
�مل�����ش��ت��وى �ل��ع��امل��ي م��ن��ذ �أك���ر من 
عقدين من �لزمن حيث ما ز�لت 
����ش��ت��ث��م��ار�ت  ت�����ش��خ  �ل���ع���امل  دول 
�لتحتية  بنيتها  لتطوير  ك��ب��رة 
�إىل  بحكوماتها  �ل��ت��ح��ول  ب��ه��دف 
على  تعتمد  خ��دم��ات��ي��ة  ح��ك��وم��ات 
�لقنو�ت �الإلكرتونية يف �لتو��شل 
و�لو�شول  متعامليها  مع جمهور 
ع��ل��ى  �أن�������ه  �إىل  ول����ف����ت  �إل����ي����ه����م. 
مت  �لتي  �ال�شتثمار�ت  من  �لرغم 
�ملجال و�جلهود  توظيفها يف هذ� 

� �لذي جاء حتت عنو�ن �الجتاهات 
�ملتنقلة  و�خلدمات  �لتكنولوجية 
�الإلكرتونية  �حلكومة  جم��ال  يف 
تغير  على  بالعمل  �حل��ك��وم��ات   �
تنتهجها  �لتي  �لتفكر  �أ�شاليب 
و�الن�شجام  �ل��ت��اوؤم  من  لتتمكن 
مع متطلبات �قت�شاد �ملعرفة عرب 
�لرتكيز ب�شكل �أكرب على مفاهيم 
�لبحث  ع��ل��ى  �مل�شتندة  �ل��ت��ط��وي��ر 
�شي�شهم  ذلك  �أن  و�أك��دت  �لعلمي. 
ق�ش�س جن��اح حقيقية  تقدمي  يف 
�ل�����رت�ب�����ط  ل����ل����ع����امل يف جم��������ال 
بني  و�الأف��ق��ي  �ل��ر�أ���ش��ي  و�لتكامل 
�الأنظمة �حلكومية خ�شو�شا و�أن 
�شو�ء  �لهرمية  �لهياكل  تطبيق 
ك���ان ذل���ك يف �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي 
غ����ر جم��د  �أ����ش���ب���ح  �أو �خل����ا�����س 
�ل��ع��امل  الأن  �حل����ايل  ع�����ش��رن��ا  يف 
�أ����ش���ب���ح �أك������ر ف���و����ش���وي���ة. ودع����ا 
�إىل حت��وي��ل  �ل��ب��ح��ث �حل��ك��وم��ات 
بتطوير  يهتم  فكر  م��ن  �جتاهها 
بتنمية  يهتم  فكر  �إىل  �الأن��ظ��م��ة 
�لقدر�ت ومن �لفكر �ملجرد �لذي 
�إىل  �لتقنية  �لق�شايا  بحل  يهتم 
حقيقي  ت��اأث��ر  ب��ل��ورة  يف  �لتو�شع 
�لعمل  من��وذج  وفاعلية  ك��ف��اءة  يف 

يف �مل��ع��ام��ات �الإل��ك��رتون��ي��ة عرب 
�لبحث  و�أك��د  �ملحمولة.  �الأجهزة 
�لرقمية  �لهوية  م�شاريع  �أهمية 
مفهوم  ت��ر���ش��ي��خ  يف  وتطبيقاتها 
�الآمن من  �الإلكرتوين  �القت�شاد 
خمتلفة  م�شادقة  تقنيات  خ��ال 
م����ث����ل �ل���������ش����م����ات �ل���ب���ي���ول���وج���ي���ة 
�ل�شر  وكلمة  �لرقمية  و�ل�شهاد�ت 
و�ل���ت���وق���ي���ع �الإل�����ك�����رتوين و�ل��ت��ي 
حت���ق���ق ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة يف جم���ال 
�إث���ب���ات ه��وي��ات �الأف������ر�د وح��م��اي��ة 
ت��ع��ام��ات��ه��م �الإل���ك���رتون���ي���ة عرب 
يوؤ�ش�س  ومب��ا  �لرقمية  �ل�شبكات 
لقيام جمتمع مبني على �قت�شاد 
بحوث  جملة  �أن  ي��ذك��ر  �مل��ع��رف��ة. 
د�ر  عن  ت�شدر  و�الإد�رة  �الأع��م��ال 
وت��ه��دف  للن�شر  �ل��دول��ي��ة  ���ش��ي��دو 
�لتي  و�لبحوث  �ملقاالت  ن�شر  �إىل 
توفر روؤى ��شتك�شافية يف جماالت 
�الإد�رة �لعامة و�لقانون �لتجاري 
و�لتطبيقات  �لت�شويق  ونظريات 
و�ل����ع����م����ل �مل��������ايل و�ال����ش���ت���ث���م���ار 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�الق��ت�����ش��اد و�الإن���ت���اج 
و�ل�������ش���ل���وك  �ل���ع���م���ل���ي���ات  و�إد�رة 
�الجتماعية  و�لق�شايا  �لتنظيمي 
و�لتكنولوجيا  �لعامة  و�ل�شيا�شة 

�لتي بذلتها �حلكومات يف خمتلف 
�ملفهوم  هذ�  لتحقيق  �لعامل  دول 
�إال �أن تلك �جلهود و�ال�شتثمار�ت 
بو�بات  �شوى  ع��ام  ب�شكل  تنتج  مل 
�شبكة  على  �إل��ك��رتون��ي��ة حم���دودة 
�الإن���رتن���ت وخ���دم���ات �إل��ك��رتون��ي��ة 
متفرقة ينق�شها �لرت�بط �لبيني 
ب����ني �جل����ه����ات �ل���ت���ي ت���ق���دم ت��ل��ك 
�خل����دم����ات. و����ش��ت�����ش��ه��د �ل��ب��ح��ث 
بنتائج �لعديد من �لدر��شات �لتي 
�حلكومات  م��ب��ادر�ت  �أن  �أظ��ه��رت 
�لكثر م��ن دول  �الإل��ك��رتون��ي��ة يف 
�لعامل مل حتقق �لنجاح �ملتوقع يف 
تلبية توقعات مو�طنيها وتقدمي 
مع  تن�شجم  م��رت�ب��ط��ة  خ���دم���ات 
�الإم���ك���ان���ات �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �ل��ت��ي 
ت��وف��ره��ا �الأن��ظ��م��ة �الإل��ك��رتون��ي��ة 
لها  �ملبتكرة  و�الأ���ش��ك��ال  �ملتقدمة 
ومتاحة  متوفرة  �أ�شبحت  و�لتي 
�أنحاء  �شتى  يف  و����ش��ع  نطاق  على 
وت���رة  �أن  �إىل  الف���ت���ا   .. �ل���ع���امل 
�لتكنولوجي  و�ل��ت��ط��ور  �ل��ت�����ش��ارع 
ج��دي��د�  و�ق��ع��ا  ت��ف��ر���س  وطبيعته 
معه  للتما�شي  �حل��ك��وم��ات  ع��ل��ى 
�حلفاظ  م��ن  لتتمكن  وجم��ار�ت��ه 
ر���ش��ا  وحت��ق��ي��ق  تناف�شيتها  ع��ل��ى 

�مل�������ش���اري���ع  و�إد�رة  و�الب�����ت�����ك�����ار 
.. وه���ي جملة  و�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
م�شتوى  وتعزيز  ن�شر  �إىل  تهدف 

�ملعرفة �لتطبيقية و�لنظرية بني 
�ملهنيني و�ملمار�شني و�الأكادمييني 

يف خمتلف �أنحاء �لعامل.

�اللتز�م بخط �ل�شر . و�أ�شار �إىل 
�ن تلك �حلو�دث بلغت نحو 448 
حادثا �شكلت نحو 22 باملائة من 
ع��دد �حل���و�دث �مل��روري��ة 2057 
حادث خال نف�س �لفرتة .. كما 
�لتوعية  تكثيف  �حل��م��ل��ة  ت�شمل 
و�ل�������ش���ب���ط �مل����������روري ل�����ش��ائ��ق��ي 

وقال �لزيودى �ن �حلملة تهدف 
�مل���روري���ة  �ل�����ش��ام��ة  ت��ع��زي��ز  �ىل 
و�مل��رور  �ل�شر  بقانون  و�الل��ت��ز�م 
و�حل���د من  �ل�شائقني  ك��اف��ة  ب��ني 
ت�شببا  �الأك��ر  �خلم�شة  �ال�شباب 
ب�����احل�����و�دث �مل�����روري�����ة مب��خ��ت��ل��ف 
�نو�عها من خال تكثيف �لرقابة 

م����ط����ب����وع����ات ع����ل����ى �ل�������ش���ائ���ق���ني 
و�جل���م���ه���ور ع��م��وم��ا ح����ول �أك���ر 
�حل��و�دث  م�شببة  ��شباب  خم�شة 

�ملرورية وحو�دث �ل�شاحنات .
 وح������ث ع���ل���ى ������ش�����رورة �ل��ت��ق��ي��د 
ب���اإج���ر�ء�ت �ل�����ش��ام��ة م��ن خ��ال 
�ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى ث����اث����ة حم����اور 

متثله  ملا  ن�شبة  وذل��ك  �ل�شاحنات 
خماطر  م��ن  �ل�شاحنات  ح���و�دث 
ب��ال��غ��ة ع��ل��ى ك���اف���ة م�����ش��ت��خ��دم��ي 
�حل���و�دث  �شكلت  ح��ي��ث  �ل��ط��ري��ق 
�مل����روري����ة ل��ل�����ش��اح��ن��ات ن��ح��و 11 
باملائة من عدد �حلو�دث �ملرورية 
�لتي وقعت باالإمارة �لعام �ملا�شي. 

مبركز  �ل�شاحنات  �شائقي  جتمع 
�لغويفات. ولفت �إىل �أن �ملديرية 
�ملرورية  �لتوعية  بر�مج  و�شمن 
�ل�شائقني ميد�نيا  بتوعية  قامت 
�أب����وظ����ب����ى و�ل���ع���ني  يف ك�����ل م�����ن 
و�مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة م���ن خ��ال 
ت��ن��ظ��ي��م �مل����ح����ا�����ش����ر�ت وت����وزي����ع 

�لد�خلية  �ل��ط��رق  على  �مل��روري��ة 
و�خلارجية .. كما تت�شمن بر�مج 
�لتوعية �مل�شاحبة للحملة تنظيم 
مطبوعات  وت���وزي���ع  حم��ا���ش��ر�ت 
ب��ال��ل��غ��ات �ل��ع��رب��ي��ة و�الإجن��ل��ي��زي��ة 
�أبوظبى و�لعني  و�الأردو بكل من 
و�مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة وف���ى م��ر�ك��ز 

رئ��ي�����ش��ي��ة ه����ي �ل�������ش���ائ���ق و�مل�������ش���اة 
�لتوعية  بجانب  �ملركبة  و�شامة 
م�������ن خ���������ال ب�����رن�����ام�����ج م�������رور 
معا  �مل���روري���ة  للتوعية  �أب��وظ��ب��ى 
ع��ل��ى �الن��رتن��ت وع��ل��ى �ل���� تويرت 
رفع  يف  ي�شهم  مبا  ب��وك  و�لفي�س 

�لثقافة �ملرورية. 

العدد 10884 بتاريخ 2013/9/1   

�إعــــــــــالن
�لعامة  للتنظيفات  �ل�ش�����ادة/هيلرب  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شيانة رخ�شة رقم:CN 1398640 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/هيلرب للتنظيفات �لعامة و�ل�شيانة
HELPER CLEANING & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/هيلرب للتنظيفات �لعامة  
HELPER GENERAL CLEANING

تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

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

�إعــــــــــالن 
�شادر من قبل موؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقاري- دبي

يرجى من جميع �ال�شخا�س �لذين لهم مطالبات على �ملطور د�ميوند ديفلوبرز كومباين 
ليمتد رقم )6( يف �مل�شروع �لتايل:

�و لديهم �ي تعامل باأي �شكل كان مر�جعة - موؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقاري يف �لفرتة من 
9 �شباحا- 1 ظهر� - ق�شم ت�شفية �مل�شاريع �لعقارية- مبنى د�ئرة �الر��شي و�الماك. 

�لطابق �لثاين- هاتف: 2030129/268/237-04 فاك�س : 04-2349219 
liguidation@rera.gov.ae :بريد �لكرتوين

�مل�شتند�ت  كافة  معهم  م�شطحبني  �الع���ان  ه��ذ�  ت��اري��خ  م��ن  ��شبوعني  خ��ال  وذل��ك 
�ال�شلية مع ن�شخ من )�لعقد �ال�شلي/ �الي�شاالت �ال�شلية/ن�شخة من جو�ز �ل�شفر( 

�ملتعلقة بذلك.
�عتماد/ق�شم ت�شفية �مل�شاريع �لعقارية

رقم �الر�س
278

�ملنطقة
 �لرب�شاء جنوب �لثالثة

��شم �مل�شروع
د�ميوند بزن�س �شنرت

رقم �مل�شروع
24

م

اعــــــــالن باحلــكم يف الدعــوى
رقم 2012/523 مدين كلي  

�ىل �ملحكوم عليه: عبد�هلل حممد ر��شد حممد مر�شدي
�لعنو�ن: ن�شر�

نعلمك �نه بتاريخ 20/رم�شان/1434ه� �ملو�فق 2013/7/29م قد حكمت عليك 
�الإم��ار�ت  ل�شالح/موؤ�ش�شة  �عاه  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه 

لات�شاالت- �ت�شاالت، بالتايل: - 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري للمدعى عليه:

بالز�م �ملدعى عليه باأد�ء مبلغ وقدره 285.439.48 درهم للمدعية و�لر�شوم 
و�مل�شاريف ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 

بتاريخ 20/�شو�ل /1434ه� �ملو�فق 2013/8/27م.
 القا�سي/ اأمين عبدالرحمن   

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �الحد 1 �شبتمرب 2013 �لعدد 10884      

اعــــــــالن باحلــكم يف الدعــوى
رقم 2012/547 مدين كلي  

�ىل �ملحكوم عليه: حمد �شعيد عبيد �ملهري 
�لعنو�ن: ن�شر�

نعلمك �نه بتاريخ 13/رم�شان/1434ه� �ملو�فق 2013/7/22م قد حكمت عليك 
�الإم��ار�ت  ل�شالح/موؤ�ش�شة  �عاه  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه 

لات�شاالت- �ت�شاالت، بالتايل: - 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري للمدعى عليه:

بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 293705 درهم، و�لزمت �ملدعى 
/1434ه���  20/�شو�ل  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  بامل�شاريف.  عليه 

�ملو�فق 2013/8/27م.
 القا�سي/ اأمين عبدالرحمن   

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �الحد 1 �شبتمرب 2013 �لعدد 10884      

اأبوظبي الوطنية للتاأمني تطلق حلول تاأمني �سحي مطورة
م�شبقة يف غ�شون 4 �شاعات من وقت ��شتام �ل�شركة للطلب وتوفر 
�إحدى �أكرب �شبكات �لتاأمني �ل�شحي حمليا وعامليا للعماء. وتهدف 
يف  و�لي�شر  �ل�شهولة  �شمان  �إىل  للتاأمني  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة 
�ملوؤلف من  �لت�شنيف  �ل�شحي ويعمل نظام  �لتاأمني  �ختيار منتجات 
�ل�شركات  من  �لعماء  فيمكن  �الإج���ر�ء�ت  تب�شيط  على  فئات  �أربعة 
�أف�شل وجه  �ملنتج �لذي يلبي �حتياجاتهم على  و�الأف��ر�د من �ختيار 
ب�شيطة مما  ذ�ت مميز�ت ومعاير  وذلك من خال توفر منتجات 

ي�شهل عملية �إجناز �ملعامات.

فئات  �أربعة  لعمائها  لتقدم  �ل�شحي  �لتاأمني  باقة  بتطوير  �ل�شركة 
عملية  وج���اءت  و�ل��ربون��زي��ة.  و�لف�شية  و�لذهبية  �لباتينة   .. ه��ي 
تطوير منتجات �لتاأمني �ل�شحي هذه نتيجة الأبحاث مو�شعة لل�شوق 
قامت بها �شركة �أبوظبي �لوطنية للتاأمني مبا فيها در��شة مقرتحات 
�لتاأمني  و�شركاء  �لعماء  وبع�س  �ل��ر�ئ��دة  �لتاأمني  و�شاطة  �شركات 
و���ش��م��ان خدمة  �ل��ع��م��اء  �ح��ت��ي��اج��ات  لفهم  �ل�شركة  �أج��رت��ه��ا  و�ل��ت��ي 
�لرئي�س  �شيد�ين  وليد  �ل�شيد  وق��ال  وج��ه.  �أف�شل  على  متطلباتهم 
�لتنفيذي ل�شركة �أبوظبي �لوطنية للتاأمني �ن ��شرت�تيجية �ل�شركة 

�ملختلفة  منتجاتها  ملجموعة  �مل�شتمرة  �لتح�شينات  �إج��ر�ء  يف  تتمثل 
وذلك ل�شمان تلبية متطلبات و�حتياجات كافة �لعماء د�ئما . ويقدم 
�ملنتج �ملطور للعماء �لعديد من �المتياز�ت منها �ال�شرتد�د �لنقدي 
�ل�شبكة  خ��ارج  تكون  و�لتي  للمطالبات  �لفعلية  �لتكلفة  �أ�شا�س  على 
15 مليون  �إىل  �لطبية لل�شركة وزيادة �لغطاء �ل�شنوي وبحد ي�شل 
�لتعاقد  لتاريخ  �ل�شابقة  �ل�شحية  �حل��االت  وتغطية  �إم��ار�ت��ي  دره��م 
و�ملزمنة حتى �حلد �الأق�شى للتغطية �ل�شنوية و�شمان �أن تتم �ملو�فقة 
على 80 باملائة على �الأقل من �لطلبات �لتي حتتاج �إىل مو�فقة طبية 

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت �شركة �أبوظبي �لوطنية للتاأمني �أدنيك �م�س جمموعة جديدة 
من منتجات �لتاأمني �ل�شحي �لتي تتاءم و�حتياجات �لعميل. ومن 
فئات ح�شب  �أرب��ع  �إىل  و�مل�شنفة  تلك  �ل�شحي  �لتاأمني  �شاأن منتجات 
�أن ت�شمن للعماء من �ل�شركات و�الأف��ر�د �شهولة �حل�شول  �الأل��و�ن 
على �لتاأمني �ل�شحي ف�شا عن توفر مركز �ت�شال متعدد �للغات 
وق��ام��ت  ���ش��اع��ة.  �ل�24  م���د�ر  ع��ل��ى  �لطبية  �مل��و�ف��ق��ة  ع��ل��ى  للح�شول 
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ال�سويدي: اأم االإمارات منوذج فريد للقيادة الن�سائية العاملية

م�ست�سفى ال�سيخة �سالمة بنت بطي للعيون �سرح طبي يج�سد عطاء هيئة الهالل االأحمر االماراتي يف فل�سطني

تاأ�شي�س  مت   1975 ع��ام  �أغ�شط�س 
�الحت�����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل���ع���ام ع��ل��ى يد 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �أم 
�الإمار�ت و�لذي �شكل �إ�شافة نوعية 
كبرة �إىل �ل�شرح �حل�شاري لدولة 
�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة. وق��د 
ب����د�أت ���ش��م��وه��ا م��ن خ���ال �الحت���اد 
ت�شطر ملحمة كفاح يف قيادة �ملر�أة 
وو�شعها  �ل��ري��ادة  نحو  �الإم��ار�ت��ي��ة 
على �لطريق �ل�شليم حتى �أ�شبحت 
�ملر�أة حا�شرة يف كل معادالت �لبناء 
و�لتنمية حيث �أ�شرفت �أم �الإمار�ت 
م���ن خ���ال �حت����اد دول����ة �الإم�����ار�ت 
جيل  �إع����د�د  على  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
من ن�شاء �لوطن متكن من حت�شيل 
�لعلم و�ملعرفة وقطع �شوطا كبر� 
يف �الإب���د�ع و�الب��ت��ك��ار.. وكانت هذه 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ع��ري��ق��ة ب��ف�����ش��ل ق��ي��ادة 
�لتي  �ل��ق��ن��اة  �الإم������ار�ت مب��ن��زل��ة  �أم 
مت��ك��ن��ت �ل���دول���ة م���ن خ��ال��ه��ا من 
�مل��ر�أة  جهود  من  �ال�شتفادة  تعظيم 
�الإمار�تية باعتبارها ن�شف �ملجتمع 
و�شريكا �أ�شا�شيا وجوهريا للرجل يف 
بناء �ملجتمع وتطويره و�لنهو�س به 
ورفع ��شمه عاليا بني �الأمم �الأكر 
�لن�شائي  �الحت����اد  و�أط��ل��ق  ت��ط��ور�. 
�لعام حتت رعاية �أم �الإمار�ت خال 
�لعقود و�ل�شنو�ت �ملا�شية عدد� من 
�مل�����ش��روع��ات �مل��ه��م��ة �ل��ت��ي رك����زت يف 
�مل��ر�أة  ق��در�ت  جمملها على تطوير 
و�إك�شابها �لعلوم �لع�شرية �حلديثة 
ك���م�������ش���روع �مل��������ر�أة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل���ذي ي��ه��دف �إىل مت��ك��ني �مل����ر�أة يف 
..وم�شروع  �ملعلومات  تقنية  جمال 
�مل���ب���ادر�ت �ل��وط��ن��ي��ة الإدم�����اج �ل��ن��وع 
�الجتماعي و�لذي يهدف �إىل تعزيز 
�ل�����ش��ر�ك��ة ب���ني �الحت������اد �ل��ن�����ش��ائ��ي 
وغر  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �لعام 
دم���ج ق�شايا  �حل��ك��وم��ي��ة يف جم���ال 
�ملر�أة يف �لعملية �لتنموية. كما حقق 
�الحت����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل��ع��ام �إجن����از�ت 
ب�������ارزة وم���ك���ا����ش���ب ك���ب���رة ل���ل���م���ر�أة 
�الإمار�تية يف خمتلف �ملجاالت ومن 
�أهمها �إقر�ر �لت�شريعات �لتي تكفل 
مقدمتها  ويف  �لد�شتورية  حقوقها 
�الجتماعي  و�ل�شمان  �لعمل  ح��ق 
و�الأم��و�ل  �الأعمال  و�إد�رة  و�لتملك 
�لتعليم يف  خ��دم��ات  ب��ك��ل  و�ل��ت��م��ت��ع 
�ل�شحية  و�لرعاية  مر�حله  جميع 
خمتلف  يف  و�مل�شاو�ة  و�الجتماعية 
ج��و�ن��ب �حل��ي��اة م��ع �ل��رج��ل مب��ا يف 
�أج����ر مت�شاو  ذل���ك �حل�����ش��ول ع��ل��ى 
�ل��ع��دي��د من  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لعمل  يف 
وبف�شل  �الأخ��رى.  و�ملز�يا  �حلقوق 
هذه �جلهود حققت �ملر�أة �الإمار�تية 
�لتعليم  �شلم  على  كبرة  جن��اح��ات 

••ابوظبي-وام:

�أك����د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ج��م��ال �شند 
�ل�شويدي مدير عام مركز �المار�ت 
للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية 
�أن �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
رئ��ي�����ش��ة �الحت������اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل��ع��ام 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة 
�الأ���ش��ري��ة رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �الأع��ل��ى 
ل��اأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة �أم �الإم����ار�ت 
مت��ث��ل من���وذج���ا ف���ري���د� ل��ل��ق��ي��اد�ت 
�ل��ن�����ش��ائ��ي��ة ����ش���اح���ب���ة �الإجن���������از�ت 
و�مل�����ش��اه��م��ات �ل��ت��ي ال ت��ت��وق��ف عند 
�إىل  متتد  و�إمن���ا  �لوطني  �مل�شتوى 
�مل�����ش��ت��وي��ني �الإق��ل��ي��م��ي و�ل�����دويل يف 
جم������االت مت���ك���ني �مل��������ر�أة و�ل��ط��ف��ل 
ودع��م  �الإن�����ش��اين  و�لعمل  و�ل�شباب 
وتعزيز �حلو�ر بني  �لعاملي  �ل�شام 
�إىل  �إ�شافة  و�لثقافات  �حل�شار�ت 
�ل�شامل  �لتنمية مبفهومها  ق�شايا 
للعمل  عامليا  رمز�  �شموها  ما جعل 
و�لعطاء من �أجل �لتنمية و�ل�شام 
و�ال�����ش����ت����ق����ر�ر ي��ح��ظ��ى ب��ال��ت��ك��رمي 
و�لتقدير من �لعديد من �ملنظمات 
د�خ����ل �ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا ت��ق��دي��ر� 
الإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا �ل��ف��اع��ل��ة ���ش��و�ء يف ما 
و�ل��دف��اع  ب���امل���ر�أة  بالنهو�س  يتعلق 
عن ق�شاياها �أو يف ما يتعلق بدورها 
�الإن�شاين  �الأم���ن  تعزيز  يف  �ل��ر�ئ��د 
على �ل�شعيدين �الإقليمي و�لعاملي. 
ن�شر  له  مقال  يف  �ل�شويدي  و�أ���ش��ار 
�الحت���اد  تاأ�شي�س  ذك���رى  مبنا�شبة 
�لن�شائي �لعام يف �ل�شابع و�لع�شرين 
من �أغ�شط�س عام 1975 �أن �شمو 
تقدم  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�الإمار�تية  للمر�أة  م�شرفا  منوذجا 
�أن  ��شتطاع  و�لعربية  و�خلليجية 
�ملغلوطة  �ملفاهيم  �لكثر من  يغر 
ب�����ش��اأن��ه��ا وي���ق���دم ����ش���ورة �إي��ج��اب��ي��ة 
جتمع  �لدولية  �ل�شاحة  على  عنها 
ب���ني �ل��ت��م�����ش��ك ب��ال��ث��و�ب��ت �ل��دي��ن��ي��ة 
و�لتفاعل  و�حل�����ش��اري��ة  و�لثقافية 
�الإي���ج���اب���ي م���ع م��ع��ط��ي��ات �ل��ع�����ش��ر 
ومتطلباته ..ولذلك مل يكن غريبا 
�شموها  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ت�����ش��ف  �أن 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ت��ك��رمي��ه��ا م���ن ق��ب��ل��ه��ا يف 
 2011 ل��ل��م��ر�أة ع��ام  �لعاملي  �ل��ي��وم 
باأنها مثال للمر�أة يف رجاحة �لعقل 
مع  �لتفاعل  ويف  �لب�شرة  و���ش��د�د 
ك���ل م�����ش��ت��ج��د�ت �ل��ع�����ش��ر . و�أ����ش���ار 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �أن  �إىل  �ل�����ش��وي��دي 
مبارك حتظى مبكانة  بنت  فاطمة 
خ��ا���ش��ة يف ق��ل��وب �أب���ن���اء �الإم������ار�ت 
ين�شب  ال  �ل�����ذي  ل��ع��ط��ائ��ه��ا  ك��ل��ه��م 
ودوره��ا  �لوثابة  �لوطنية  وروح��ه��ا 
وماز�ل  كان  �لذي  �لر�ئد  �لتنموي 

�أم���ة ورقيها  �أي  ت��ق��دم  ب���اأن  ر����ش��خ��ا 
�إىل  �مل��ر�أة  �إال مب�شاركة  لن يتحققا 

جانب �لرجل..
 كما ت��درك �أن��ه يف غياب دور �مل��ر�أة 
تنموية  روؤى  �أو  خ��ط��ط  �أي  ت��ظ��ل 
ن��اق�����ش��ة وم�������ش���وه���ة وغ�����ر ق�����ادرة 
ت�شع  ول��ذ�  �أهد�فها..  حتقيق  على 
يف م��ق��دم��ة �أول��وي��ات��ه��ا �ل��ع��م��ل على 
تقوم  ك��ي  و�إع����د�ده����ا  �مل�����ر�أة  تهيئة 
�ملجتمع  خدمة  يف  �ملن�شود  ب��دوره��ا 
ب���ف���اع���ل���ي���ة يف م�����ش��رة  وت���������ش����ارك 
�ل��ت��ن��م��ي��ة يف ك����ل جم������االت �ل��ع��م��ل 
�حل���ك���وم���ي و�خل����ا�����س ح��ت��ى غ��دت 
�شريكا  ب��ال��ف��ع��ل  �الإم���ار�ت���ي���ة  �مل�����ر�أة 
�ملجتمع  ت��ط��ور  م�شرة  يف  رئي�شيا 
و�أثبتت كفاءة كبرة يف �ال�شطاع 
�ملنا�شب  خمتلف  يف  مب�شوؤولياتها 
�ملكانة  �إن  �إليها. وقال  �أ�شندت  �لتي 
�لنوعية �لكبرة �لتي حققتها �ملر�أة 
�الإمار�تية �إمنا هي من ثمار �لروؤية 
�ملتكاملة �لتي تتبناها �شمو �ل�شيخة 
ف��اط��م��ة ل���ارت���ق���اء ب����امل����ر�أة و�ل��ت��ي 
تربهن  �أن  خالها  من  ��شتطاعت 
و�مل��ب��ادر�ت  �الآل��ي��ات  �أن  على  للعامل 
�ل��وط��ن��ي��ة �خل���ا����ش���ة ب����امل����ر�أة �ل��ت��ي 
�ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �لدولة  تبنتها 
من��اذج  ت��ق��دم  �أن  ��شتطاعت  �مل���دين 
كافة  �مل��ج��االت  يف  ناجحة  �إمار�تية 
وقد  وع��امل��ي��ا.  �إقليميا  بها  يحتذى 
�أك��دت �شموها يف �أك��ر من منا�شبة 
من�شغلة  تعد  مل  �الإم����ار�ت  �بنة  �أن 
مبمار�شة حقوقها وال �ملطالبة بها 
بعد �أن علت �شروح هذه �الإجناز�ت 
�لعظيمة و�ملكا�شب �ملتميزة يف �إطار 
�لنهج �لذي �ختطه �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
لتمكني  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ل�شيا�شية  �ملجاالت  �مل��ر�أة يف جميع 
و�الق���ت�������ش���ادي���ة و�الج���ت���م���اع���ي���ة . 
ب��خ��اف على  و����ش��اف ق��ائ��ا: لي�س 
�أحد خ�شائ�س و�شمات �لدور �لفعال 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أدت���ه  �ل���ذي 
ال  وت�شميم  باجتهاد  م��ب��ارك  بنت 
�لتطور  م�شرة  يف  �لكلل  ي��ع��رف��ان 
�الإم���ار�ت���ي���ة �مل���ب���ارك���ة �ل��ت��ي �أر���ش��ى 
دع��ائ��م��ه��ا رف��ي��ق درب���ه���ا �مل��غ��ف��ور له 
ب�����اإذن �هلل ت��ع��اىل �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 
كر�شت  ..ف��ق��د  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
ق��ي��ام دول���ة �الحت���اد يف  نف�شها منذ 
 1971 ع���ام  دي�شمرب  م��ن  �ل��ث��اين 
للدفاع عن ق�شايا �ملر�أة �الإمار�تية 
بفاعلية  للم�شاركة  بيدها  و�الأخ���ذ 
يف م�شرة �لتنمية و�لتطور. و�أ�شار 
يف  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  دور  �إىل 
دول����ة �الم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
من  و�لع�شرين  �ل�شابع  يف   .. قائا 

و�أ�شاف  للرجل.  مكمل  دور  جمرد 
�شمو  دور  ذل���ك  �إىل  �أ���ش��ف��ن��ا  �إذ�   ..
�مل���ر�أة  ت�شجيع  يف  فاطمة  �ل�شيخة 
و�لعربية  و�خلليجية  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�ل�شلم  و�الرت���ق���اء يف  �ل��ت��ع��ل��م  ع��ل��ى 
�أع��ل��ى  �إىل  و�ل��وظ��ي��ف��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
�شموها  دور  حتما  �شندرك  مر�تبه 
و�ل�شلم  �الأم����ن  حتقيق  يف  �ل��ر�ئ��د 
حول  �لنقا�س  يعد  حيث  �لعامليني 
متكني �مل���ر�أة ودوره���ا تعزيز دوره��ا 
يف حت��ق��ي��ق �ل�������ش���ام �ل���ع���امل���ي �أح���د 
ت�شغل  �ل��ت��ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �مل���ج���االت 
و�لفكرية  �لبحثية  �الأروق��ة  �هتمام 
بخاف  ..فلي�س  �الأخ��رة  �لعقود  يف 
�إن�شانية  قيم  تكري�س  �أن  �أح��د  على 
ب���ال���غ���ة �الأه���م���ي���ة م���ث���ل �ل��ت�����ش��ام��ح 
و�لو�شطية  �لعنف  ونبذ  و�ل��ت��ع��اون 
�ل��دي��ن��ي��ة و�ل���ت���و�����ش���ل �حل�����ش��اري 
ه���و �أح����د �مل���ه���ام �مل��ح��وري��ة ل��ل��م��ر�أة 
يف �مل���ج���ت���م���ع���ات ك���اف���ة م����ن خ���ال 
��شطاعها برتبية �لن�سء وت�شكيل 
ال  ..وق���د  �ل�شابة  �الأج��ي��ال  قناعات 
يكون هناك بقعة يف �لعامل بحاجة 
�لقيم  �إىل تكري�س مثل هذه  ما�شة 
ومن  �لعربية  منطقتنا  م��ن  �أك���ر 
ه���ن���ا ت������ربز �ل����ت����ح����والت �ل��ق��ي��م��ي��ة 
و�لثقافية �اليجابية �لتي �أحدثتها 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ج��ه��ود 
�ل��وع��ي  م��ب��ارك ع��ل��ى �شعيد زي����ادة 
�مل���ر�أة  بتعليم  و�اله��ت��م��ام  �لن�شائي 
وتثقيفها بق�شايا �ملجتمع �الإن�شاين 
�مل��ح��ل��ي و�ل���ع���امل���ي و�ل���رتك���ي���ز على 
�حلقيقية  �لتنموية  �الح��ت��ي��اج��ات 
لهذه �ملجتمعات ومبا يكفل �شمان 
�الأم�������ن و�ال����ش���ت���ق���ر�ر و�ل��ت�����ش��ام��ح 
�لذي  و�لتفاعل �حل�شاري �خلاق 
وطموحاتهم  �لب�شر  �آم����ال  يحقق 
�لقرية  �أرج����اء  �أف�����ش��ل يف  يف ح��ي��اة 
جميعا.  فيها  نعي�س  �لتي  �لكونية 
�ل�����ش��وي��دي ق��ائ��ا ..�إن  و����ش��ت��ط��رد 
ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة �ل�������ش���ام و�ل��ت�����ش��ام��ح 
�الإن�����ش��اين ه��ي �ل��رك��ي��زة و�الأ���ش��ا���س 
�إن�شاين ي�شتهدف �شمان  الأي جهد 

�الأمن و�ال�شتقر�ر يف �لعامل..
 ومن هذ� �ملنطلق حتديد� يربز دور 
�ملر�أة يف هذ� �ملجال كما �أن تخلي�س 
�لنظرة  ب��ر�ث��ن  م��ن  �لعربية  �مل���ر�أة 
عانت  طاملا  �لتي  �لدونية  �لنمطية 
منها يف جمتمعاتنا �لتقليدية يعد 
تاريخيا  وح�شاريا  �إن�شانيا  �إجن���از 
يدرك  من  �شوى  يقدره  وال  هائا 
تبعات هذه �لنظرة و�لتاأثر�ت �لتي 
كافة.  �لتنمية  جماالت  يف  �أفرزتها 
ويف م��ق��ال��ه �أ����ش���ار ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �أن  �إىل  �ل�����ش��وي��دي 
�إمي��ان��ا  ت��وؤم��ن  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 

خمتلف  يعانون  ممن  طفل  مليون 
�الأم����ر������س وغ����ر �ل���ق���ادري���ن على 
تدبر نفقات �لعاج ومن �الأطفال 
�ملحتاجني يف خمتلف �أنحاء �لعامل. 
وبادرت �شموها �إىل �إطاق �شندوق 
�لاجئة  ل��ل��م��ر�أة  فاطمة  �ل�شيخة 
�ل�شامية  �ملفو�شية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لهال  هيئة  و  �لاجئني  ل�شوؤون 
م��ب��ل��غ  ت��خ�����ش��ي�����س  ومت  �الأح�����م�����ر 
�ل�شندوق  لتاأ�شي�س  دره��م  مليوين 
�لذي يعنى باأو�شاع �ملر�أة خا�شة يف 
�أوق��ات �لنز�عات و�حل��روب وحاالت 
�ل�شندوق  وهذ�  و�لت�شرد..  �للجوء 
�لدعم  حل�شد  خاقة  م��ب��ادرة  يعد 
و�ل����ت����اأي����ي����د ل���ل���ن�������ش���اء و�الأط�����ف�����ال 
�للجوء  ت��د�ع��ي��ات  وح��م��اي��ت��ه��م م��ن 
�مل���اأ����ش���اوي���ة ف�����ش��ا ع����ن م����ب����ادر�ت 
�شموها �لر�ئدة لوقف جميع �أ�شكال 
�لعنف و�لتمييز �شد �ملر�أة يف جميع 
دول �لعامل وتو�شيع نطاق �حلماية 
لها و�شون كر�متها �الإن�شانية. ويف 
ختام مقاله �أ�شار �لدكتور �ل�شويدي 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أن  �إىل 
�أك��ر من  م��ب��ارك ق��د ح�شلت على 
500 و�شام وميد�لية ودرع تذكارية 
من قبل موؤ�ش�شات حملية و�إقليمية 
ودولية منذ عام 1973 حتى �الآن 
وه��ذ� مل ي��اأت م��ن ف��ر�غ و�إمن���ا جاء 
�أوال تقدير� مل�شرة كفاحها �حلافلة 
مو�جهة  على  و�الإ����ش���ر�ر  بالعطاء 
�مل�����ش��ك��ات و�مل���ع���وق���ات م��ه��م��ا ك��ان��ت 
�شعوبتها من �أجل حتقيق �الأهد�ف 
ب����امل����ر�أة  �ل���ن���ه���و����س  �ل���وط���ن���ي���ة يف 
ت�شتحقه  �ل��ذي  مكانها  وو�شعها يف 
يف �مل��ج��ت��م��ع وث��ان��ي��ا ج����اء �ع��رت�ف��ا 
ب��امل��ر�أة  �ل��ن��ه��و���س  يف  �شموها  ب���دور 
�ملنطقة  يف  ق�شاياها  ع��ن  و�ل��دف��اع 
و�ل���ع���امل وم���ا ت��ق��وم ب���ه م���ن ج��ه��ود 
�لعاملي  �ل�����ش��ام  خ��دم��ة  يف  متميزة 
ودعم ق�شايا �لاجئني خا�شة من 
�لن�شاء و�الهتمام ب�شحايا �لكو�رث 
و�الأزمات يف �أي مكان يف �لعامل دون 

�لذي  و�ملتميز  �ملوؤثر  �لدور  يتوقف 
تقوم به �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
باملر�أة  مبارك عند جمال �الهتمام 
ح�شورها  وتعظيم  بها  و�لنهو�س 
وم�����ش��ارك��ت��ه��ا يف �مل��ج��ال �ل��ع��ام على 
�مل�����ش��ت��وي��ات �مل��ح��ل��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة 
�إىل جماالت  و�إمن��ا ميتد  و�لدولية 
�أهمها �ملجال �الإن�شاين  �أخرى عدة 
فيه  �شموها  �لذي حتظى م�شاهمة 
ب��ت��ق��دي��ر ك��ب��ر م���ن ق��ب��ل �ل��ه��ي��ئ��ات 
م��ق��دم��ت��ه��ا  �مل��ع��ن��ي��ة ويف  �ل���دول���ي���ة 
و�ع��ت��رب  �مل���ت���ح���دة.  �الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
�ل�����دور  �أن  م���ق���ال���ه  يف  �ل�������ش���وي���دي 
�الإن�����ش��اين �ل���ر�ئ���د �ل����ذي ت��ق��وم به 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�أح������د يف �ل���د�خ���ل  ال ي��خ��ف��ى ع���ل���ى 
رئا�شتها  �شو�ء من خ��ال  و�خل��ارج 
�الأح��م��ر  �ل��ه��ال  لهيئة  �ل��ف��خ��ري��ة 
�الإم����ار�ت����ي����ة ودع���م���ه���ا الأن�����ش��ط��ت��ه��ا 
�ملختلفة يف �لد�خل و�خلارج �أو من 
خال مبادر�تها �لنوعية �لتي كان 
لها �أكرب �الأثر يف تقدمي يد �لعون 
�ملحتاجني  م��ن  للكثر  و�مل�����ش��اع��دة 
يف �ل��ع��دي��د م���ن م��ن��اط��ق �الأزم�����ات 
�شبق  م��ا  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل����ك����و�رث.. 
للعديد  �الإم�������ار�ت  �أم  رع���اي���ة  ف����اإن 
�أك�شبتها  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 
زخ����م����ا وق�������وة ك����م����ب����ادرة �الأي��������ادي 
 2008 عام  �أطلقت  �لتي  �ملعطاءة 
ووق��ائ��ي��ة  ع��اج��ي��ة  ب��ر�م��ج  لتنفيذ 
�لطبية  �لتخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف 
�الإم��ار�ت  د�خ��ل  �ملعوزين  للمر�شى 
وخ��ارج��ه��ا وح��م��ل��ة �ل����رد�ء �الأح��م��ر 
بهدف   2011 ع���ام  �أط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي 
توفر بر�مج ت�شخي�شية وعاجية 
�الأك��ر  للن�شاء  جمانية  وت��وع��وي��ة 
�لقلب  باأمر��س  لاإ�شابة  تعر�شا 
�الأمر��س  بهذه  �مل�شابات  و�لن�شاء 
د�خ���ل �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا ع��ل��ى حد 
�شو�ء و حملة �لعطاء لعاج مليون 
ط��ف��ل �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت ع����ام 2011 
و��شتهدفت ر�شم �لب�شمة على وجوه 

�ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ب���ي���ان���ات  �إن  ح��ت��ى 
�الإن�����اث  �أن  �إىل  ت�����ش��ر  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
53.7 باملائة و�لذكور  ميثلن نحو 
�إج����م����ايل  م����ن  ب����امل����ائ����ة   42 ن���ح���و 
�لتعليم قبل  �مل�شجلني يف منظومة 
�لتعليم  �إىل  ..وبالن�شبة  �جلامعي 
�لعايل تبلغ ن�شبة �الإناث حاليا نحو 
�لد�ر�شني  �إجمايل  من  باملائة   72
يف �جل���ام���ع���ات �حل���ك���وم���ي���ة ون��ح��و 
�لد�ر�شني  �إجمايل  من  باملائة   50
يف �جل��ام��ع��ات و�مل��ع��اه��د �خل��ا���ش��ة. 
وت��ب��ل��غ ن�����ش��ب��ة �الإن�������اث يف م��ر�ح��ل 
/�ملاج�شتر  �جلامعي  بعد  �لتعليم 
و�ل���دك���ت���ور�ه/ ن��ح��و 62 ب��امل��ائ��ة يف 
�جل��ام��ع��ات �حل��ك��وم��ي��ة ون��ح��و 43 
ب���امل���ائ���ة يف �جل����ام����ع����ات و�مل���ع���اه���د 
بيانات  ف��اإن  ع��ام  وب�شكل  �خلا�شة. 
�مل��رك��ز �ل��وط��ن��ي ل��اإح�����ش��اء تو�شح 
يف  �مل�شجلني  ب��ني  �الإن���اث  ن�شبة  �أن 
خال  �جلامعي  �لتعليم  منظومة 
�لعقدين �ملا�شيني بلغت قيا�شا �إىل 
وعلى  ب��امل��ائ��ة.   144 نحو  �ل��ذك��ور 
�لتقليدية  غ��ر  �ل��وظ��ائ��ف  �شعيد 
�إن  �ل�شويدي  ق��ال  للمر�أة  بالن�شبة 
�مل�����ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة �أ���ش��ب��ح��ت ق���ادرة 
على �شغل �لعديد منها فا�شتطاعت 
�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �ل���وظ���ائ���ف  ت�����ش��غ��ل  �أن 
حيث  �ل�شيا�شي  �مل��ج��ال  يف  و�لعمل 
من  باملائة   30 نحو  حاليا  ت�شغل 
�ملرتبطة  �لعليا  �لقيادية  �لوظائف 
ب��ات��خ��اذ �ل���ق���ر�ر يف �ل���دول���ة ون��ح��و 
�ل�شلك  �أع�����ش��اء  م��ن  ب��امل��ائ��ة   10
مقاعد  �شبعة  وت�شغل  �لدبلوما�شي 
يف �ملجل�س �لوطني �الحتادي بن�شبة 
�ملقاعد  جم��م��وع  م��ن  ب��امل��ائ��ة   18
�ل��ن��ائ��ب  م��ن�����ش��ب  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
�ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  �الأول 
�الحتادي . كما �أن �ملر�أة �الإمار�تية 
وز�رية  �أربعة منا�شب  ت�شغل حاليا 
وت����ت����وىل م��ن�����ش��ب �الأم��������ني �ل���ع���ام 
ملجل�س �لوزر�ء وذلك وفقا لبيانات 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي . وال 

ع���ام���ة ب������ارزة يف م�����ش��رة �ل��رق��ي 
�الإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شاحة  على  و�ل��ت��ق��دم 
وت���ل���ق���ى ت���ق���دي���ر� ب����ا ح������دود م��ن 
وهيئاته  وموؤ�ش�شاته  �لوطن  �أب��ن��اء 
�ملختلفة وفاء ملا قدمته �شموها وما 
تقدمه م��ن �أج���ل �الإم����ار�ت و�مل���ر�أة 
�الإم����ار�ت����ي����ة ح��ي��ث مت��ث��ل ���ش��م��وه��ا 
من���وذج���ا ل��������اإر�دة �ل���ت���ي ت��ت��ح��دى 
�ل�شعاب ومدر�شة ال تن�شب لتعليم 
معاين  و�لقادمة  �حلالية  �الأجيال 
وق��ي��م �ل����والء و�ل��وط��ن��ي��ة و�ل��ع��ط��اء 
و�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��و����ش��ل �الإن�����ش��اين. 
وعرب �ل�شويدي عن قناعته �لذ�تية 
�لر��شخة باأن �شمو �ل�شيخة فاطمة 
ج���د�رة  ع���ن  ت�شتحق  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
جائزة نوبل لل�شام يف �شوء �شجل 
�شموها �لفريد على �شعيد تكري�س 
وم��ع��اجل��ة  �ل���ت���ن���م���وي  �مل���������ر�أة  دور 
�الإ�شكاليات �لتي طاملا �أحاطت بهذ� 
�شموها  جهود  جنحت  حيث  �ل��دور 
و�لعربية  �خلليجية  �مل��ر�أة  جعل  يف 
ع���ن�������ش���ر� ف����اع����ا يف جم��ت��م��ع��ات��ه��ا 
�ملجتمعية  �لقيود  م��ن  وتخلي�شها 
�شحيح  م��ع  تتنافى  �ل��ت��ي  �لعتيقة 
�الأديان �ل�شماوية ف�شا عن حجب 
دور �ملر�أة لفرت�ت طويلة من �لزمن 
�جل��ادة  م�شاركتها  دون  و�حليلولة 
يف  و�الإ����ش���ه���ام  جمتمعها  تنمية  يف 

م�شرة �حل�شارة �الإن�شانية.
 وقال �إن من يغو�س يف جمتمعاتنا 
متاما  ي���درك  و�لعربية  �خلليجية 
�أن �ملر�أة �مل�عيلة تعد ظاهرة و��شحة 
�ملجتمعات  ه��ذه  بنية  يف  وم��وؤ���ش��رة 
�إىل  تنتبه  تكن  مل  �لتي  �لتقليدية 
هذه  كاهل  على  �مللقاة  �مل�شوؤوليات 
ب��اأن  علما  �ملجتمع  م��ن  �ل�شريحة 
جت��اه��ل �مل�����ر�أة �مل��ع��ي��ل��ة �ل��ت��ي تتوىل 
رع���اي���ة ���ش��وؤون��ه��ا و����ش���وؤون �أ���ش��رت��ه��ا 
ماديا ومبفردها يف حال عدم وجود 
رجل م�شوؤول عن �الأ�شرة الأي �شبب 
م��ن �الأ���ش��ب��اب ي��ن��ط��وي ع��ل��ى خطر 
ه��ذ�  ي����وؤدي  ح��ي��ث  عميق  جمتمعي 
�إ�شابة ع�شب �الأ�شرة  �لتجاهل �إىل 
ب���ال���ك���ث���ر م����ن �الآف���������ات �ل��ن��ف�����ش��ي��ة 
ب����دوره يف  �مل���دم���رة م��ا ي��وؤث��ر �شلبا 

�ملجتمعات ..
�شمو  دور  غ��ال��ي��ا  ن��ث��م��ن  ه��ن��ا  وم���ن 
�ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك يف 
�اله���ت���م���ام ب����امل����ر�أة �الإم����ار�ت����ي����ة بل 
قناعات  ت�شكيل  يف  جديا  و�الإ�شهام 
�مل���ج���ت���م���ع وت����ع����دي����ل �الجت�����اه�����ات 
�مل�����ر�أة بحيث  دور  ح��ي��ال  �ل�����ش��ائ��دة 
�إليه  ماو�شل  �إىل  جمتمعنا  و�شل 
�مل��ر�أة  مل�شاركة  وحما�شة  �عتز�ز  من 
�إنكار  يف �مل�شرة �لتنموية بدال من 
وجودها وتهمي�س دورها �أو �عتباره 

�لفل�شطينية فكرة �ن�شاء م�شت�شفى 
ليكون  �جلامعي  �لوطني  �لنجاح 
�مل��ه��م��ة يف  �ل�����ش��روح �لطبية  �ح���د 
جامعي  م�شت�شفى  و�أول  فل�شطني 
ف��ي��ه��ا ي��ج��م��ع ب��ني ت��ق��دمي �أف�����ش��ل 
�خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�لدكتور  و�لتعليم �لطبي. ويقول 
خ���ل���ي���ل ع���ي�������ش���ى �مل�����دي�����ر �ل��ط��ب��ي 
مل�شت�شفى �جلامعة �لقائم باعمال 
�لوطنية  �ل��ن��ج��اح  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 
�جلامعة  م��ب��ادرة  �إىل  �ل��د�ف��ع  �إن 
�إن���������ش����اء م�����ش��ت�����ش��ف��ى ج��ام��ع��ي  يف 
ح���دي���ث ه����و �أن������ه مي���ث���ل �إ���ش��ه��ام��ا 
�لرقي  �أج��ل  �شروريا وحيويا من 
�ملحافظات  يف  �ل�شحي  بالقطاع 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وت���ق���دمي �أف�����ش��ل 
�خل����دم����ات �ل��ط��ب��ي��ة و�ل��ع��اج��ي��ة 
كان.  �أينما  �لفل�شطيني  للمو�طن 
و�و�شح �ن هذ� �مل�شت�شفى هو �أول 
فل�شطني  يف  ج��ام��ع��ي  م�شت�شفى 
ي����ج����م����ع ب������ني ت�����ق�����دمي �أف���������ش����ل 
�خل�����دم�����ات �ل���ط���ب���ي���ة ل��ل��م��و�ط��ن 
�لطبي  �لتعليم  �لفل�شطيني وبني 
الأن �ملنطقة بحاجة �إىل م�شت�شفى 
خمتلفة  ط��ب��ي��ة  �أق�������ش���ام���ا  مي��ل��ك 
وم��ت��خ�����ش�����ش��ة ت��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج��ات 
�مل������و�ط������ن������ني �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني 

لتخفيف  �لفل�شطينية  �ل�شحية 
وط���������اأة �مل����ع����ان����اة �ل�������ش���ح���ي���ة ع��ن 
ك���اه���ل �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني وحت�����ش��ني 
���ش��ب��ل �ل��رع��اي��ة �مل��وج��ه��ة �إل��ي��ه��م . 
�مل�شت�شفيات  دع��م  برنامج  ويجئ 
�أولويات  مقدمة  يف  �لفل�شطينية 
�ل��ت��ح��دي��ات  ن�شبة حل��ج��م  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لكبرة �لتي يو�جهها هذ� �لقطاع 
لتطلعاتها يف  . وحتقيقا  �حليوي 
هذ� �ل�شدد دعمت �لهيئة �لعديد 
من �مل�شت�شفيات و�ملر�كز �ل�شحية 
�لفل�شطينية  �مل�����دن  خم��ت��ل��ف  يف 
م�شت�شفى  �ملثال  �شبيل  على  منها 
ر�م  ز�ي�����د �جل����ر�ح����ي يف  �ل�����ش��ي��خ 
�شامة  �ل�شيخة  وم�شت�شفى  �هلل 
و�مل�شت�شفى  نابل�س  يف  بطي  بنت 
�هلل  ر�م  يف  �الأردين  �الإم�����ار�ت�����ي 
ومركز  �خل��ري  رف��ح  وم�شت�شفى 
�لندى �لطبي يف غزة ..�إىل جانب 
ت���ق���دمي �ل���ع�������ش���ر�ت م���ن ���ش��ي��ار�ت 
�الإ�شعاف جلمعية �لهال �الأحمر 
�ل�����ش��ح��ة  ووز�رة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
وعدد من �مل�شت�شفيات و�ملوؤ�ش�شات 
ويجري  �لفل�شطينية.  �ل�شحية 
�ل��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ل��دع��م �مل���زي���د من 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل�����ش��ح��ي��ة يف غ����زة و 

�ل�شفة �لغربية.

•• نابل�س-وام:

�شامة  �ل�شيخة  م�شت�شفى  يعد 
�أن�شاأته  �ل���ذي  للعيون  بطي  بنت 
هيئة �ل��ه��ال �الح��م��ر �الم��ار�ت��ي 
ب��ال�����ش��ف��ة  ن���اب���ل�������س  م����دي����ن����ة  يف 
�للبنة  قليلة  �شنو�ت  قبل  �لغربية 
�ال�شا�شية مل�شت�شفى جامعة �لنجاح 
�لفل�شطينية �لذي �جنزت �ملرحلة 
ويجري  �الن  ت�شغيله  من  �الوىل 
��شتعد�د�  �الخ��رى  �ملر�حل  �جن��از 
لافتتاح �لنهائي يف عام 2016. 
وق����د ���ش��ك��ل م�����ش��ت�����ش��ف��ى �ل�����ش��ي��خ��ة 
�شامة بنت بطي �للبنة �ال�شا�شية 
�جل��ام��ع��ي  �مل�شت�شفى  ه���ذ�  ون����و�ة 
ثمانية  بنحو  تكلفته  �لذي قدرت 
م���اي���ني دره��������م.. وك����ان����ت ه��ي��ئ��ة 
�ل���ه���ال �الح���م���ر �الم����ار�ت����ي قد 
�ملبنى  ه��ذ�  ت�شييد  بعملية  ب���د�أت 
�ىل  و�شلت  بتكلفة   2002 ع��ام 
درهم  �لف  و257  مايني  �ربعة 
�لف   330 مبلغ  ت�شيف  �ن  قبل 
�لت�شطيب  �خ���رى الع��م��ال  دره���م 
�ع��ل��ى  ي���ق���ع يف  �ل�������ذي  �مل���ب���ن���ى  يف 
م��ن��اط��ق م��دي��ن��ة ن��اب��ل�����س �رت��ف��اع��ا 
�هتمام  ل��ك��ن   . �ل��غ��رب��ي��ة  بال�شفة 
هيئة �ل��ه��ال �الح��م��ر �الم��ار�ت��ي 

بت�شييد م�شت�شقى �ل�شيخة �شامة 
بن بطي ملا له من �ثر كبر يف دعم 
�مل�شرة �لتعليمية باجلامعة ورفع 
كفاءة �خلريجني من طلبة �لطب 
خا�شة  �الخ���رى  �ل�شحية  و�مل��ه��ن 
�شي�شم  �ل��ذي  �مل�شت�شفى  هذ�  و�ن 
100 �شرير يف مرحلة  �أك��ر من 
�جل��م��ع  ���ش��ي��ت��ي��ح  �الأوىل  ت�����ش��غ��ي��ل��ه 
ب��ني �ل��ت��دري��ب وت��ق��دمي �خل��دم��ة 
�ل��ط��ب��ي��ة �مل���ت���م���ي���زة ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف ت��ل��ك �مل��دي��ن��ة 
حمافظات  خم�س  تتو�شط  �ل��ت��ي 
يف ���ش��م��ال �ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة ما 
ي��وؤه��ل��ه��ا ل��ت��ك��ون ن��ق��ط��ة م��رك��زي��ة 
وم���ق�������ش���د� الك������ر م�����ن م��ل��ي��ون 
�ل�شفة  �شكان  �جمايل  من  ن�شمة 
�لذين ي�شل عددهم �ىل مليونني 
و600 �لف ن�شمة. و�م��ام �لو�قع 
�الر����ش��ي  تعي�شه  �ل���ذي  �ل�شحي 
�م��ك��ان��ي��ات  و���ش��ع��ف  �لفل�شطينية 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �ل�������ش���ح���ة  وز�رة 
مب��امت��ل��ك��ه م����ن م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال 
24 يف �ل�شفة  يتعدى جمموعها 
ب��زغ��ت قبل  غ��زة  وق��ط��اع  �لغربية 
ن��ح��و خ��م�����س ���ش��ن��و�ت ل���دى �د�رة 
بنابل�س  �لوطنية  �لنجاح  جامعة 
�ل���ت���ي ت��ع��ت��رب ك�����ربى �جل���ام���ع���ات 

�الن توفر �لكثر من �حتياجات 
خ���ال  م����ن  و�الدو�ت  �الج����ه����زه 
�ل���ت���ربع���ات �ل�����ش��خ��ي��ة م���ن ج��ه��ات 
م��ت��ع��دده �الم���ر �ل���ذي م��ك��ن �د�رة 
�جلامعة من بدء �لت�شغيل �الويل 
 2013 �ب��ري��ل  �شهر  يف  و�لفعلي 
�ملرحلة  �نتهاء  عند  �ن��ه  و�و�شح   .
 2016 �لعام  يف  �ملتوقعة  �لثانية 
بكامله  �مل�شت�شفى  يت�شع  ���ش��وف 
جمهزة  �شرير�   450 من  الأك��ر 
جت��ه��ي��ز� ك��ام��ا م��ن خ���ال �رب��ع��ة 
�لطبية  �مل���ر�ف���ق  �شت�شم  م��ب��اين 
و�ملن�شاآت  و�الإد�ري���ة  و�للوج�شتية 
و�الأدو�ت  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  �ل��ط��ب��ي��ة 
. و�شتتكلف هذه �ملرحلة  و�الأث��اث 
حني  يف  دوالر  مليون   120 نحو 
�لكاملة  �الن�شائية  �لتكلفة  بلغت 
للمرحلة �الوىل من بناء �مل�شت�شفى 
..�ما  دوالر  مليون   25 �جلامعي 
تكلفت  فقد  �لطبية  �لتجهيز�ت 
�ن  ي���ذك���ر  دوالر.  م���ل���ي���ون   17
هيئة �ل��ه��ال �الأح��م��ر �الم��ار�ت��ي 
�مل�شت�شفيات  �إم���د�د  برنامج  تنفذ 
و�خل��ارج  �لد�خل  يف  �لفل�شطينية 
ب�����االأج�����ه�����زة و�مل������ع������د�ت �ل��ط��ب��ي��ة 
بالتن�شيق  �ل�����ش��روري��ة  و�الأدوي�����ة 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملخت�شة  �جلهات  مع 

�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه��ا و�مل��ح�����ش��ن��ني يف 
دولة �المار�ت من �لعمل �خلري 
و�الن�����������ش�����اين ح����ي����ث الق�������ى ه����ذ� 
�ل��ع��ط��اء ت��رح��ي��ب��ا ك��ب��ر� م��ن قبل 
�لفل�شطينيني عامة و�د�رة جامعة 
ب�شكل  بنابل�س  �لوطنية  �ل��ن��ج��اح 
خ���ا����س. وث��م��ن رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة 
�ل��دك��ت��ور ر�م����ي ح��م��د �هلل �ل���ذي 
ي�شغل �الن من�شب رئي�س جمل�س 
دولة  وق��وف  �لفل�شطيني  �ل��وزر�ء 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  �الم��ار�ت مع 
�شيا�شيا  �ل��ع��ادل��ة  ق�شيته  دع��م  يف 
و�قت�شاديا ..وعرب �ي�شا عن بالغ 
هيئة  تقدمه  مل��ا  وت��ق��دي��ره  �شكره 
�ل���ه���ال �الح���م���ر �الم����ار�ت����ي من 
ويف  للفل�شطينيني  متو��شل  دعم 
�لطبية  خا�شة  خمتلفة  جم��االت 
و�مل��ر�ك��ز  �مل�شايف  �ن�شاء  ع��رب  منها 
كافة  يف  �نت�شرت  �ل��ت��ي  �ل�شحية 
�رج�����اء �ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع 
�لعديد  ت��زوي��د  �ىل  ����ش��اف��ة  غ���زة 
من تلك �مل�شايف وغرها باملعد�ت 
و�الجهزة �لطبية و�الدوي���ة.  من 
جانبها رحبت �د�رة جامعة �لنجاح 
�لتدري�شية  وه��ي��ئ��ات��ه��ا  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�الد�ري��ة وطلبتها مبكرمة هيئة 
�لهال �الحمر �المار�تية �ملتمثلة 

هذ�  �إن�����ش��اء  و�شي�شهم   . �ل�شحية 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى �جل���ام���ع���ي يف زي�����ادة 
ويف  �ملتخ�ش�شني  �الأط��ب��اء  �أع���د�د 
رف���د �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي ب��خ��رب�ت 
جماالته  كافة  يف  مهمة  وق���در�ت 
م���ن �أج����ل ت��ط��وي��ره وه���و م���ا يعد 
�لقدر�ت  وج��ود  هاما يف  ��شتثمار� 
و�ل���ك���ف���اء�ت �ل��ط��ب��ي��ة و�ل�����ش��ح��ي��ة 
يف ف��ل�����ش��ط��ني و�حل����د م���ن ه��ج��رة 
وذكر  �أي�شا.  و��شتقطابها  �لعقول 
�شرحه  معر�س  يف  ل��ه  ت�شريح  يف 
�جلامعي  �مل�شت�شفى  �ه���د�ف  ع��ن 
�ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ن���ج���اح  ج���ام���ع���ة  �ن 
��شتاأجرت مقر �مل�شت�شفى مبا فيه 
�شامة  �ل�شيخة  م�شت�شفى  موقع 
�الأور�م  ومركز  للعيون  بطي  بنت 
ملدة  �الإ�شامي  �لوقف  جلنة  من 
�ملرحلة  بتنفيذ  وبد�ت  عاما   99
�الوىل من �مل�شت�شفى على م�شاحة 
�ل����ف م���رت م��رب��ع   17 ت�����ش��ل �ىل 
. .و���ش��ت�����ش��ل �مل�����ش��اح��ة يف �مل��رح��ل��ة 
�لثانية �ىل 65 �لف مرت مربع . 
و��شار �ىل �ن �د�رة �جلامعة �نتهت 
يف �ل��ع��ام 2012 م��ن �الإن�����ش��اء�ت 
�الأوىل  ل��ل��م��رح��ل��ة  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
كاملة و��شبح �مل�شت�شفى يت�شع �ىل 
..كما مت  �شرير�   120 يقارب  ما 

ب���ان ي�����ش��ل ه���ذ� �مل�����ش��روع �ىل بر 
�الم���ان وي��ب��د�أ يف تقدمي �خلدمة 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني مل 
يتوقف عند هذ� �حلد و�منا �متد 
�ىل �بعد من ذلك عندما لبت ند�ء 
و�أعلنت  �لوطنية  �لنجاح  جامعة 
ثاثة  تقدميها  �شنتني  نحو  قبل 
مايني و367 �لف درهم �خرى 
خ�ش�شت لتجهيز غرف �لعمليات 
جتهيز  �نتهى  وق��د  �مل�شت�شفى.  يف 
ه�����ذه �ل����غ����رف ب����اح����دث �مل���ع���د�ت 
و�شلت  �ن  بعد  �لطبية  و�الجهزة 
معظم تلك �الجهزة �ىل �مل�شت�شفى 
ح���ي���ث ق������ام ط����اق����م م��ت��خ�����ش�����س 
ب��ع��م��ل��ي��ة �ل���رتك���ي���ب و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل 
�م��ام  �لفر�شة  و�ت��اح��ة  لتجربتها 
ل��ل��ت��درب  و�ل��ط��ل��ب��ة  �ملتخ�ش�شني 
عليها قبل �دخالها �خلدمة ب�شكل 
عملي وفتح �ملجال �مام �ملو�طنني 
منها  ل��ا���ش��ت��ف��ادة  �لفل�شطينيني 
�عباء  �ل��ذي يخفف عليهم  �الم��ر 
�خ���رى  �ل��ت��ن��ق��ل �ىل حم���اف���ظ���ات 
للح�شول  �خل���ارج  �ىل  �ل�شفر  �و 
وقد   . �ف�شل  طبية  خدمات  على 
ج�����ش��د ه����ذ� �ل���ع���ط���اء �الم����ار�ت����ي 
�ل�������ش���خ���ي ن����ه����ج ه���ي���ئ���ة �ل����ه����ال 
�الح�����م�����ر �الم�������ار�ت�������ي وم����و�ق����ف 

�سركة رو�ش العاملية تختار مركز خدمات
 نقل الدم  واالأبحاث بال�سارقة الإجراء االأبحاث الطبية 

�لطبية و�لرت�خي�س ورئي�س �للجنة �لوطنية �لعليا خلدمات نقل �لدم للدكتور بول كور�شتاك 
بالواليات  كاليفورنيا  �لعاملية يف  �شركة رو�س  �ملخربية يف  و�لت�شاخي�س  �لدم  نقل  بر�مج  خبر 
�ملتحدة �الأمريكية و�لدكتور �إبر�هيم علي �ملدير �القليمي للمبيعات بال�شركة و �لدكتور �أحمد 
�لدم  نقل  خدمات  ملركز  زيارتهم  خ��ال  �ل�شركة  يف  �جلزئية  �لت�شاخي�س  ق�شم  مدير  و�شفي 
�لتقنيات �ملطبقة يف �ملخترب�ت �لرئي�شية �خلم�شة يف �ملركز.  �ل�شارقة لاطاع على  و�الأبحاث 
�جلدير بالذكر �نه �شبق ل�شركة رو�س �لعاملية �لقيام باإجر�ء در��شة م�شرتكة مع مركز خدمات 
نقل �لدم و�الأبحاث �ل�شارقة يف عام 2004 على تقنية �حلم�س �لنووي للك�شف عن �لفرو�شات 
�مل�شببة لكل من مر�س �اليدز و�لتهاب �لكبد �لفرو�شي نوع )ب( و�لتهاب �لكبد �لفرو�شي نوع 
)ج( بني دماء �ملتربعني بالدم حيث عر�شت هذه �لدر��شة يف �ملوؤمتر �لعربي �خلام�س لنقل �لدم 

�لذي عقد عام 2005 يف �لدولة.

•• دبي-وام:

�ختارت �شركة رو�س �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف جمال �لت�شاخي�س �ملخربية مركز خدمات نقل �لدم 
باإ�شتخد�م  �لفرو�شات  علم  يف  �لطبية  و�لدر��شات  �الأبحاث  الجر�ء  كمركز  �ل�شارقة  و�الأبحاث 
تقنية �حلم�س �لنووي و�لعمل على عر�س نتائج هذه �لدر��شات يف �ملوؤمتر�ت �لعاملية �لتي تعقد 
و�ل�شر�كة  �ملثمر  �لتعاون  �إىل  ��شتناد�  ذل��ك  ياأتي  �ل��دم.  نقل  حقل  يف  �لعامل  دول  م�شتوى  على 
�ملخربية  و�لت�شاخي�س  �ل��دو�ء  جمال  يف  �لعاملية  و�ل�شركات  �ل�شحة  وز�رة  بني  �ال�شرت�تيجية 
ونظر� للمكانة �لعاملية ملركز خدمات نقل �لدم و�الأبحاث �ل�شارقة بعد �ختياره مركز� �قليميا يف 

جمال �لتدريب و�الأبحاث من قبل منظمة �ل�شحة �لعاملية. 
 ويف هذ� �الطار ��شتقبل �لدكتور �أمني ح�شني �الأمري وكيل وز�رة �ل�شحة �مل�شاعد للممار�شات 
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1429   جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليهما /1- �شركة ر�م ملقاوالت �لطرق ذ.م.م 2- �شركة موديرن تكنولوجي 
لاعمال �لهند�شية ذ.م.م  جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�يه  تي  �ي  �شركة   / ل�شالح  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف   2012/4/10 بتاريخ  �ملنعقدة 
�شتار لتجفيف �ملياه ذ.م.م بالز�م �ملدعى عليها �الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
644.419.7 درهم فقط �ربعة و�ربعون �لف و�ربعمائة وت�شعة ع�شر درهما و�شبعة فلو�س 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د 
�ملحاماة ورف�شت ما  �تعاب  �مل�شروفات ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل  وباملنا�شب من 
عد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1371   جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه /1- �شركة �م جي تي للمقاوالت ذ.م.م جمهول  حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة �عاه  �لدعوى  بتاريخ 2013/2/17 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
ل�شالح / �شركة ميلز بوىل كونكريت برودكت�س ذ م م ح بالز�م  �ملدعى عليها بان توؤدي 
درهم  وع�شرون  و�ثنني  �لف  و�ربعون  و�شتة  درهم)مائة   146.022.50 مبلغ  للمدعية 
وحتى   2012/8/16 يف  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  فل�شا(  وخم�شون 
�ل�شد�د �لتام، و�لزمتها مب�شروفات �لدعوى ور�شومها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/115   جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه /1- �شركة فكتوريا للمقاوالت ذ.م.م- وميثلها مديرها/ جتيندر�بال 
�ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهول   �شاند   كي�شور 
بتاريخ 2013/6/25 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح / موؤ�ش�شة �لتجهيز�ت �ملتحدة 
ملو�د �لبناء بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ 36700 درهم فقط مبلغ �شتة وثاثون �لف و�شبعمائة درهم و�لزمتها بامل�شاريف 
ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما 
مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  هذ� �الع��ان �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
  مذكرة اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2969 /2013 عمايل جزئي                                         
�ىل �ملدعى عليه /1- فوك�س لل�شياحة �س .ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / عبد�ل�شام بن �شليمان بو بكر   قد �قام عليك �لدعوى 
 ) دره���م   46810( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
�ل�شكوى    و�مل�شاريف. رقم  و�لر�شوم  وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
 2013/9/8 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)2013/148448(
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  ���س   8.30 �ل�شاعة 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 667 /2013 عقاري كلي                                       
 / �ملدعي  �ن  �القامة مبا  با�شتاودى جمهول حمل  د�ينات  �نيل  �ملدعى عليه /1-  �ىل 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  عيد   عبد�هلل  �حمد  وميثله:عبد�لكرمي  جو�س  �شوبر�تيك 
كلي  عقاري   2009/366 رقم  �حلاله  �ثبات  �لدعوى  ملف  ب�شم  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�ملطالبة بف�شخ �لعقد و�لز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )207.600 درهم( و�لفائدة 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
و�تعاب  �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/19 �ل�شاعة 11.00 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.B.8 بالقاعة  �س 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 855 /2013 جتاري كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة بن بليلة للمقاوالت )ذ.م.م(  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت ريبار �ملحدودة وميثله: ر��شد حممد �شعيد بوج�شيم    قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )1115822.75 
تاريخ  بو�قع 9% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
2011/9/28 وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/11 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 794 /2013 جتاري كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه /1- برو- تريد م م ح- وميثلها كهيماين �فينا�س ر�ج كومار   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / يونايتد �لكرتونيك�س �س م وميثله: عبد�للطيف حممد 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �حل��م��ادي   قد  �بوبكر �حمد 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(  للمدعية مببلغ وقدره )3.387.251.38  تدفع  بان  عليها 
�ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�لتام.    وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/10/1 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.22
�الق��ل.ويف  على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 549 /2013 عقاري كلي                                       
�ملدعى عليه /1- حممد رهيف حممد فوزي حاكمي جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
قد  �لبحر    يو�شف حممد ح�شن حممد  ري�شيتنيكوف وميثله:  �ناتويل   / �ملدعي  �ن 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بت�شديق حكم �ملحكم بكافة فقر�ته و�ل�شادر 
�ملدعى عليهما  بتاريخ 2012/6/12 و�لز�م  �لتحكيمية رقم 407 ل�شنة 2010  بالدعوى 
و�لر�شوم  كاملة  �لتحكيم  حكم  ف��ق��ر�ت  بتنفيذ  منفردين  �و  جمتمعني  بالت�شامن 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/4 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 862 /2013 جتاري كلي                                       
�ملدعى عليه /1- خالد عبد�هلل حممود حممد �حلمادي  جمهول حمل  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / عبد�لعزيز حممد �حمد حممد علي �ملرزوقي وميثله: 
عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن �ل�شرهان �لنعيمي   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة با�شد�ر �المر بالز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ 1.750.000 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/9/17 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
�شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  �الق����ل.ويف  على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 171 /2013 عقاري كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد ر�شا تقي ر��شتي ��شل    جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �شعيد فهيم   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باحلكم 
�حلجز  ونفاذ  ب�شحة  و�حلكم  �لطرفني  بني  �ملوقع  �لبيع  عقد  ونفاذ  ب�شحة 
�ملحاماة.     �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  عقاري   2013/8 رقم  �لتحفظي 
وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/9/16 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 166 /2013 عقاري كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة جلف �شورز �نك جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة تر� جلوبال هولدينجز ليمتد قد �قام عليك �لدعوى 
 2010/312 رق��م  �لتحكيم  حكم  على  بالت�شديق  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ل�شادر عن مركز دبي للتحكيم �لدويل و�لر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت 
بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة   2013/10/6 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.A.1
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة �يام على �القل.   
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/940  ا�ستئناف عمايل    
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -عبد�لعزيز توفيق علي ع�شو�س جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /منى �ملهري لنقل �ملو�د بال�شاحنات  �لثقيلة 
و�خل��ف��ي��ف��ة- ��������س.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه: ع��ب��د�ل��رح��م��ن حم��م��د ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �لنعيمي   �ل�شرهان 
يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2013/6/5 بتاريخ  جزئي  عمايل   2013/1529
 ch2D.18 الحد �ملو�فق 2013/9/22 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1266  ا�ستئناف عمايل    
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -خط �لنجم خلدمات حتميل وتفريغ �لب�شائع  
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /كريج�س بابو �ميربويل وميثله: 
�ل�شادر  �حل��ك��م  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  عيد  ع��ب��د�هلل  �ح��م��د  عبد�لكرمي 
بالدعوى رقم 2013/548 عمايل جزئي بتاريخ 2013/8/5 وحددت لها 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/9/29 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�شه 
ch2D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/745  ا�ستئناف عمايل    
خان   عبد�لرحمن  �ل��ر����ش��د  حم��ب��وب  -حم��م��د   1  / ���ش��ده  �مل�شتاأنف  �ىل 
ر����ش��د خلدمات  �مل�شتاأنف /ر����ش��د علي  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
��شتاأنف  ق��د  �حل��م��ادي   حممد  �ب��ر�ه��ي��م  علي  وميثله:  و�لن�شخ  �لطبع 
بتاريخ  �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/889 عمايل جزئي  �لقر�ر/ �حلكم 
�ل�شاعة   2013/9/8 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2013/5/7
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.18 بالقاعة  �شباحا   10.00

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/1728 تنفيذ عمايل

�ىل �ملنفذ �شده/1- �شباركل ميدز خلدمات �لتنظيف �س ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام  قد  رم�شان   �شليم �خرت حممد  �لتنفيذ/ حممد  �ن طالب  �القامة مبا 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)17026( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ  171 
درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة ومبلغ 834  درهم ر�شوم ل�شالح �ملحكمة �البتد�ئية.   
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     

انذار عديل بالن�سر
رقم )2013/1014(

 �ملنذر/�مل�شتثمر �الول ) �س.ذ.م.م( 
�ملنذر �ليه: ذي دينتال �شبا )جمهول حمل �القامة(  

فان �ملنذر يطلب من �ملنذر �ليه �خاء �شقة )329( مبنطقة عود ميثاء �ململوكة 
ل�شركة �مل�شتثمر �الول �س .ذ.م.م حيث �ن عقد �اليجار �ملربم بينكم وبني �ملنذر 
�ل�شقة  باخاء  ننذركم  عليه   2011/12/14 يف  عليها  �ملتفق  مدته  �نتهت  قد 
�ملذكورة وت�شليم �ملنذر �ملفاتيح و�شد�د �الجرة �ملتاأخرة عن �ملدة �لذي تبد�أ من 
 )30( خ��ال  دره��م(   77.915( قدرها  و�لبالغ   2013/5/15 �ىل   2011/12/14

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان.
 �لكابت �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 500506 �لرخ�شة  رق��م  )ذ.م.م(-  �لتجارية  دهاجني  �شركة  �ل�شركة:   ��شم 
ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل  �ل��ر����س   دي���رة-  للعقار�ت-  �حلبتور  ملك  حم��ل  عنو�نها: 
م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 49610 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال 
�لعمومية  �جلمعية  م��ن  �ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ع���اه،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة 
لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/138118(  بتاريخ 
)2013/7/31( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج �خلور هاتف: )04-2226266( 
وذ�لك  �لثبوتية  و�الور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س 

خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
بانه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   - �لبطني  رق��ة  �خل���ور- 
للقيام  �ع��اه  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  بتعيني  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتا�شر  مت  ق��د 
)ذ.م.م( وعنو�نها: حمل ملك �حلبتور  �لتجارية  �شركة دهاجني  بت�شفية   
�لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ل��ر����س  دي��رة-  للعقار�ت- 
لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/138118(. بتاريخ 
)2013/7/31( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن يف دي��رة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج �خلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك 

خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1    
  اإعالن �سطب قيد

 تعلن وز�رة �القت�شاد باأن �ل�شادة/ �شي �ف �أي �ل�شرق �الو�شط )ذ.م.م ( )قطرية 
�جلن�شية  ( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �مارة �بوظبي و�ملقيدة 

حتت رقم )2951( يف �شجل �ل�شركات �الأجنبية بالوز�رة.
�ل�شركات  ���ش��اأن  ل�شنة 1984 يف  رق��م )8(  �ل��ق��ان��ون �الحت����ادي  الأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�ل��وز�ري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان �عتماد  �لتجارية وتعدياته و�لقر�ر 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �إج���ر�ء�ت  دليل 

�حلرة بالدولة.
�ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �الع��رت����س  يف  �حل��ق  �أ�شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 

�لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل:
وز�رة �القت�شاد- �د�رة �لت�شجيل �لتجاري- �ض.ب )901( �بوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/326 تنفيذ عقاري
جمهول  �ل�شارقة  حرة  منطقة  ح-  م  �س  �لقاب�شة  �لدعاء  �شركة  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شاجيكو كاتو وميثله: �شيف �شعيد ر��شد �لغبار 
�ل�شام�شي علنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/951 عقاري كلي يوم �الثنني 
�ملحكم/  على حكم  �لت�شديق   -1  : وذلك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2013/3/25 بتاريخ 
دبي  مركز   2010/276 رق��م  �ل��دع��وى  يف   2012/5/18 بتاريخ  �ل�شادر  ح��و�رب��ي  �شامي 
دره��م(   1088110.93( وق���دره  مبلغ  ب�شد�د  و�ل��ز�م��ك��م  ب��ه  ق�شي  م��ا  �ل���دويل  للتحكيم 
هذ�   ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   15 خ��ال  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�شليمه 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �شتبا�شر �الج���ر�ء�ت  ف��ان �ملحكمة  �الع���ان.    وعليه 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/792   جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه /1- بروكر�شيو جلوبل فود�س �س ذ.م.م جمهول  حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة �عاه  �لدعوى  بتاريخ 2013/3/26 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
ل�شالح / �ولفر�شكو للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
درهما  وع�����ش��رون  و�ث��ن��ان  و�شتمائة  �ل��ف��ا  وخم�شون  �شبعة   ( دره���م   57.622.20 مبلغ 
 2012/11/25 �ملطالبة يف  تاريخ  �شنويا من    %9 بو�قع  عنه  و�لفائدة  فل�شا(  وع�شرون 
�تعاب  مقابل  دره��م   500 ومبلغ  و�مل�شاريف   بالر�شوم  و�لز�مها  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
�عتبار� من  يوما  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1     

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
�                    �ىل �ملدعي عليها/�ل�شحي لرتكيب �مل��و�د �لعازلة  )����س.ذ.م.م(  
جمهول حمل �القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية 
�مل��و�ف��ق 2013/9/5  ي��وم �خلمي�س  لها جل�شة  �ملحكمة  وح��ددت  �أدن���اه  �مل��ذك��ورة 

�ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاث �يام على �القل باال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل با كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3087/2013/13
3086/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
غوالم نبي عبد�لغفور

غام فاروق عبد�لغفور      

مبلغ �ملطالبة
19625 درهم �شامل تذكرة �لعودة
19625 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1    
 يف الدعوى رقم 2013/151   جتاري  كلي      

�ملدعية: �شركة �مي�شا �لعربية للمقاوالت �لعامة �ملدعىعليها: �شركة منتجات 
�خلر�شانة م�شبقة �ل�شنع 

باال�شارة �ىل تعييني خبر� يف �لدعوى �مل�شار �ليها �عاه فقد تقرر �جتماع 
لبحث مو�شوع �خلربة مبكتب �خلبر �لكائن يف �لطابق �لثاين، رقم 226 - 
بناية مطلوب- �شارع �ل�شيخ ز�يد، منطقة �ل�شفا 1 )كون�شلت ال�شت�شار�ت تطوير 
�مل�شاريع( وذلك يف �ل�شاعة �لو�حدة بعد �لظهر بتاريخ 2013/9/5 لذ� يرجى 
�حل�شور يف �ملوعد �ملحدد و�عد�د ن�شختني من �ملذكر�ت و�مل�شتند�ت �ملقدمة يف 

ملف �لدعوى و�أية مذكر�ت وم�شتند�ت ��شافية ترغبون بتقدميها للخربة.
�خلبري �ملهند�ض/طالل عامر  

اعالن اجتماع خربة
العدد  10884 بتاريخ 2013/9/1    

 يف الدعوى رقم 2013/51   جزئي  جتاري      
�ملرفوعة من : �شركة حميد مر الأعمال �لباط و�لبا�شرت ذ.م.م

 �شد : �شركة ركن �ملروج
بناء على كتاب د�ئرة �لق�شاء رقم 4187/�أخ/2013 تاريخ 2013/8/4 بتكليفي 
خبر هند�شي لهذه �لدعوى. نعلمكم بانه قد تقرر �ال�شتمر�ر مباأمورية �خلربة 
يوم �الربعاء 2013/9/4 متام �ل�شاعة �لثانية و�لن�شف ظهر� ملعاينة �العمال 
مو�شوع �لنز�ع. لا�شتف�شار يرجى �الت�شال على �لهاتف رقم 0506820284 ويف 
حالة عدم ح�شوركم �شوف ن�شتمر يف �أد�ء �ملهمة ح�شب �ل�شاحيات �ملمنوحة 

لدينا.
�خلبري �لهند�شي  /�بر�هيم يو�شف عودة    

اعالن اجتماع خربة
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•• دبي –الفجر:

 1 �مل��و�ف��ق  �ل��ي��وم �الأح���د  �نطلقت 
و�أن�����ش��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ات  �شبتمرب  م��ن 
�الأ����ش���ب���وع �ل����ر�ب����ع و�الأخ�������ر من 
ب��ادي  �شيف  �لوطني  �لربنامج 
من  ك��ب��ر  ت����ردد  و���ش��ط   2013
�لفتيات  م��ن  وم��ت��و���ش��ط  �ل�����ش��ب��اب 
�ل��ف��ج��رة  ودب�����ا  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  يف 
و�ل��ف��ج��رة ح��ي��ث �أرج�����ع م��دي��ري 
�الأن�����ش��ط��ة  �أن  �إىل  ذل����ك  �مل���ر�ك���ز 
�شباحا  تنظم  للفتيات  �ملخ�ش�شة 
مما  م�شاء�  �ل�شباب  �أن�شطة  بينما 
�لطابع  �مل�شائية  �لفعاليات  �أعطى 
ل�شريحة  �أك��ر  �جل���اذب  �ل�شبابي 
�ل���ف���ع���ال���ي���ات  �أن  ك���م���ا  �ل�������ش���ب���اب 
يف  ك���ب���ر  دور  ل���ه���ا  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
��شتقطاب عدد كبر من �ل�شباب.

�للجنة  رئي�س  �ملدفع  خالد  و�أك��د 
�لوطني  للربنامج  �ملنظمة  �لعليا 
�شيف بادي 2013 �أن فعاليات 
حتى  م�شتمر  �لوطني  �ل��ربن��ام��ج 
و�أن  �الأخ���ر م��ن �لربنامج  �ل��ي��وم 
�مل�شاركة  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز  جميع 
نهاية  حتى  طاقتها  بكامل  تعمل 
لتوجيهات  وفقاً  وذل��ك  �لربنامج 
مبارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 

وتنمية �ملجتمع.
�أن جن��اح برنامج  �مل��دف��ع  و�أ���ش��اف 
���ش��ي��ف ب����ادي يف ت��وف��ر ب��ر�م��ج 
���ش��ي��ف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ل��ل��م��ن��ت�����ش��ب��ني 
ت���ف���ي���ده���م م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ا ي���ع���د م��ن 
للتعاون  �الإ�شرت�تيجية  �الأه��د�ف 
و�الحت��ادي��ة  �ملحلية  �جل��ه��ات  م��ع 
ب���ال���دول���ة ، م��ع��رب��ا ع���ن ت��ق��دي��ره 
�ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  ب����ني  ل���ل�������ش���ر�ك���ة 
وج����م����ي����ع �جل������ه������ات �مل���������ش����ارك����ة 
و�مل�شاندة للربنامج �لتي �شبت يف 
�شالح �ل�شباب �الإمار�تي ، وتنمية 
ق���در�ت���ه���م وث��ق��اف��ت��ه��م �ل��ع��ل��م��ي��ة 
دور�ت  بوجود  م�شيد�   ، و�لعملية 
حتفيظ �لقر�أن وتف�شر �حلديث 
�أج����ن����دة �شيف  �ل�����ش��ري��ف ���ش��م��ن 
�أ�شافت  و�لتي  �لعام  لهذ�  ب��ادي 
يف  و�شاهمت  دينيا  تعليمياً  ب��ع��د�ً 
�الإ�شامي  �لدين  مفاهيم  تعزيز 
ل���دى �ل�����ش��ب��اب. ج���اء ذل���ك خ��ال 
ج���ول���ة �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة 
بادي  �شيف  �لوطني  للربنامج 
ل��اأن�����ش��ط��ة  ت���ف���ق���ده���ا   2013

•• عجمان ـ الفجر 

للعلوم  عجمان  جامعة  ��شتقبلت 
و�لتكنولوجيا �لطلبة �جلدد ممن 
�ل��ت��ح��ق��و� مب��ق��اع��ده��ا �ل��در����ش��ي��ة 
 ،2014-2013 �جلامعي  للعام 
وذلك خال حفل �أقامته �جلامعة 
يف  �لطلبة  ���ش��وؤون  �إد�رة  ب��اإ���ش��ر�ف 
م��رك��ز �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ل��ل��م��وؤمت��ر�ت 
م����ق����ر �جل���ام���ع���ة  و�مل�����ع�����ار������س يف 

بعجمان.
�لوطني  �ل�شام  بد�أ �حلفل بعزف 
ثم �آيات عطرة من �لقر�آن �لكرمي، 
�لتي  �جلامعة  كلمة  ذل��ك  و�أع��ق��ب 
�ألقاها �شعادة �الأ�شتاذ �أ�شامة �شعيد 
���ش��ل��م��ان، ن��ائ��ب رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة، 
�جلدد  بالطلبة  فيها  رح��ب  و�لتي 
ب��ا���ش��م �جل��ام��ع��ة، ح��ي��ث �ث��ن��ى على 
�لدولة  يف  �لعايل  �لتعليم  م�شرة 

�ل���ت���ي ت�����ش��ه��د من�����و� ن���وع���ي���ا حت��ت 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و  ح���ف���ط���ه �هلل  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س �ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، ونقل 
مت��ن��ي��ات ودع�����و�ت ر�ع����ي �جل��ام��ع��ة 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي، ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س 
�الأع����ل����ى ح���اك���م ع���ج���م���ان، ب��ح��ي��اة 

جامعية مكللة بالتفوق و�لنجاح.
جلامعة  �ختيارهم  �أن  على  و�أك��د   
لتحقيق  فاعلة  كمحطة  عجمان 
ط���م���وح���ات���ه���م ل����ه����و د�ف��������ع ك��ب��ر 
لا�شتمر�ر  ككل،  �جلامعة  الأ�شرة 
�لتي  و�لتميز  �ل��ع��ط��اء  م�شرة  يف 
بد�أتها قبل 25 �شنة و�لتي تكللت 

بتخريج �أكر من 25 �ألف طالب 
للطلبة  كلمته  يف  وب��ني  وط��ال��ب��ة. 
����ش���رورة �رت���ب���اط �أه���د�ف���ه���م �ل��ت��ي 
جمتمعهم،  بخدمة  �إليها  ي�شبون 
�الأ�شعدة  خمتلف  يف  به  و�الرتقاء 
�إىل  دع�����اه�����م  ك����م����ا  و�مل��������ج��������االت، 
�أكرب  �رتباطا  باجلامعة  �الرتباط 

ختام  ويف  مهنيا  و  علميا  و�أع��م��ق 
كلمته وجه ن�شيحة للطلبة حثهم 
�الإب����د�ع،  روح  �ك��ت�����ش��اب  ع��ل��ى  فيها 
�لتميز  �إىل  �لو�شول  على  و�لعمل 
و�مل��ن��اف�����ش��ة �ل��ع��امل��ي��ة ك���ل يف جم��ال 

تخ�ش�شه و�هتماماته.
وت��ل��ى ذل���ك ك��ل��م��ة الأح����د خريجي 
�جلامعة �ملبدعني �ملهند�س حممد 
كلية  م�����ش��اع��د يف  �أ����ش���ت���اذ  ب���ل���ول���ة، 
هند�شة �ملعد�ت �لطبية، �لذي نقل 
كطالب  �لناجحة  جتربته  للطلبة 
يف ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان، وح��ث��ه��م على 
للتميز  و�لتخطيط  بالعمل  �لبدء 
و�الإبد�ع مع بد�ية �أول يوم جامعي 
لهم، و�أكد على �أن جامعة عجمان 
كانت له مبثابة �ل�شعلة �لتي �أ�شاءت 
له طريق �لتفوق و�البتكار. ثم قام 
�أع�شاء من هيئة �لتدري�س يف كلية 
�مل��ت��ط��ل��ب��ات �جل��ام��ع��ي��ة و�الإر�����ش����اد 

�الأكادميي بتعريف �لطلبة بالنظم 
و�لقو�نني �جلامعية مبا ي�شاعدهم 
�لدر��شية  خطتهم  مع  �لتعامل  يف 
�أن  �شاأنها  م��ن  ع��و�ئ��ق  �أي  وجت��ن��ب 
�الأكادميية، حيث  تعيق م�شرتهم 
�ملتعلقة  �ل��ن��ق��اط  �أه���م  تو�شيح  مت 
و�ل�شحب  �مل�شاقات  ت�شجيل  بنظام 

ومكتبات  و����ش��ت��ودي��وه��ات  ع��ي��اد�ت 
وخم�����ت�����رب�ت و������ش�����االت ري��ا���ش��ي��ة 
كلياتهم  �إىل  �نتقلو�  ثم  وخدمات، 
�أ�شاتذتهم  على  كثب  عن  للتعرف 
وق�����اع�����ات �ل�����در������س و�مل����خ����ت����رب�ت 
ومن  كلية.  بكل  �خلا�شة  و�ملر�فق 
�همية  �لطلبة على  �كدو�  جانبهم 

�أك��ر  يقدمها  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
كافة  منت�شر� يف  م��رك��ز�   55 م��ن 
�إم������ار�ت �ل���دول���ة، ح��ي��ث ز�ر وف��د 
�للجنة برئا�شة �شعادة خالد �ملدفع 
للربنامج  �لعليا  �للجنة  رئ��ي�����س 
و �ل���دك���ت���ور ح��ب��ي��ب غ���ل���وم ن��ائ��ب 
رئي�س �للجنة �ملن�شق �لعام وجمال 
�حل����م����ادي ن���ائ���ب �مل��ن�����ش��ق �ل���ع���ام 
ومركز  �لفجرة  �أم  فتيات  مركز 
�ل��ف��ج��رة �ل��ث��ق��ايف وم��رك��ز فتيات 
م��رب��ح، وت��ع��رف �ل��وف��د ع��ل��ى �أر�ء 
و�مل�شرفني  و�ملتطوعني  �مل�شاركني 
يف �ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل��ق��دم��ة و�إم��ك��ان��ي��ة 
ت���ط���وي���ره���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق �الأه�������د�ف 
 ، ب���ادي  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل�شيف 
�لطبيعة  على  �ل��وف��د  �شاهد  كما 
و�لثقافية  �لفنية  �الأن�شطة  �أه��م 
و�لريا�شية و�لرتفيهية �لتي يتم 

تقدميها للمنت�شبني.
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  �ن  �مل���دف���ع  وق����ال 
�ملنظمة للربنامج ت�شعى للتطوير 
�مل�������ش���ت���م���ر يف ه���ذ�  و�ل���ت���ح�������ش���ني 

�لربنامج بعد عملية تقييم �شاملة 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  بها  قامت 
للرب�مج �ل�شيفية كافة يف �لدولة 
وج��دت  ح��ي��ث  �مل��ا���ش��ي��ة،  لل�شنو�ت 
�للجنة من �ل�شروري زيادة �لتنوع 
�ملطروحة  �ل�شيفية  �الأن�شطة  يف 
جل���ذب �مل���زي���د م���ن �مل��ن��ت�����ش��ب��ني يف 
للم�شاركة  خمتلفة  �شنية  مر�حل 
�أن �ل�����دورة �ل�����ش��اب��ع��ة من  م���وؤك���د� 
ب��ادي  �شيف  �لوطني  �لربنامج 
����ش��ت��غ��ال  يف  جن���ح���ت   2013
�ملنت�شبني من جميع  ف��ر�غ  �أوق��ات 
�ل���ف���ئ���ات �ل���ع���م���ري���ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
جميع  يف  م��ن��ت�����ش��رة  م��رك��ز   55
�أن���ح���اء دول����ة �الإم��������ار�ت.  و�أرج����ع 
جمموعة  �إىل  �لنجاح  هذ�  �ملدفع 
م��ت��ع��ددة م���ن �الأ���ش�����س م���ن بينها 
و�شعتها  �لتي  و�الأن�شطة  �خلطة 
للمر�كز  للمنظمة  �لعليا  �للجنة 
وتوفر كافة �الإمكانيات وعنا�شر 
�ل����ن����ج����اح ب����االإ�����ش����اف����ة اله���ت���م���ام 
�مل�����ش��رف��ني ب��امل��ن��ت�����ش��ب��ني وت��ق��دمي 

ك����ل �أن��������و�ع �ل���رع���اي���ة ل���ه���م ح��ي��ث 
��شتطاع �مل�شاركني ممار�شة جميع 
�لهو�يات  تعددت  مهما  هو�ياتهم 
تلبي  �لتي  �لفعاليات  لتنوع  نظر�ً 
م�شر�  �ملنت�شبني،  جميع  رغ��ب��ات 
عن�شر  ك���ان  �ل��ت��ن��وع  ه���ذ�  �أن  �إىل 
ه�����ام جل�����ذب �مل��ن��ت�����ش��ب��ني ب��ج��ان��ب 
و�لرتفيهية  �لعلمية  �ل���رح���ات 
و�لرتفيهية  �لثقافية  و�مل�شابقات 
وغ���ره���ا مم���ا ي��ج��ع��ل �مل��ن��ت�����ش��ب��ني 
�لوقت  للمكان على مد�ر  حمبني 
وغ����ر ر�غ����ب يف �مل����غ����ادرة.  وم��ن 
ج��ان��ب �آخ���ر �أك���د �ل��دك��ت��ور حبيب 
�ل���ربن���ام���ج  �أن  �ل����ع����ط����ار  غ����ل����وم 
�لوطني �شيف بادي حر�س على 
�لنوعية  �لرب�مج  ع�شر�ت  تقدمي 
ت���ق���دم الأول م����رة يف  �ل���ت���ي رمب����ا 
تعمل  وجميعها  �ل�شيف،  ب��ر�م��ج 
ع��ل��ى �إك�����ش��اب �ل�����ش��ب��اب و�ل��ف��ت��ي��ات 
�لعلمية  �الجت���اه���ات  يف  م���ه���ار�ت 
�لعديد  �إجن��از  مت  حيث  و�لعملية 
وكذلك  �لعلمية  �مل�����ش��روع��ات  م��ن 

�لهوية  على  و�حل��ف��اظ  ب��ال��رت�ث 
�للجنة  �أن  �إىل  الف��ت��ا  �ل��وط��ن��ي��ة 
خ���رج���ت ب���ال���ك���ث���ر م����ن �ل��ن��ت��ائ��ج 
�الإي��ج��اب��ي��ة م���ن خ���ال ج��والت��ه��ا 
و�لثقافية  �ل�شبابية  �مل��ر�ك��ز  على 
و�ملتخ�ش�شة �مل�شاركة يف �لربنامج 
يكمن يف  �الإيجابيات  ه��ذه  �أه��م  و 
�مل��و�ه��ب  م��ن  كبر  ع��دد  �كت�شاف 
لهم  وف���رت  خمتلفة  جم���االت  يف 
ب���ر�م���ج و�أن�����ش��ط��ة ���ش��ي��ف ب���ادي 

�لفر�شة للتعبر عن �إبد�عاتهم.

ثقافية  مر�كز   7
و�شبابية ت�شارك 

بامل�شابقة �لرت�ثية 
بر�أ�ض �خليمة 

و  �ل���ث���ق���اف���ة  وز�رة  م���رك���ز  ن���ظ���م   
ب��ر�أ���س  �ملجتمع  وتنمية  �ل�����ش��ب��اب 
بالتعاون مع هيئة رعاية  �خليمة 
�ل�شباب و�لريا�شة وبرعاية بلدية 
)�ليولة  �لرت�ثية  �مل�شابقات  دب��ي 
 – – �حلناء  – �أف�شل زي تر�ثي 

كل  �شارك  حيث  �ل�شعبي(  �لطبخ 
– مركز �لروؤية  من مركز �لغيل 
– مركز مليحة – مركز فلج �ملعا 
– مركز مربح – مركز �ل�شاطئي 
بر�أ�س  �لثقايف  �ملركز   - بال�شارقة 
قامت  كما  �مل�شابقات،  يف  �خليمة 
�لفائزين  باختيار  �لتحكيم  جلنة 
و�الإع�����ان ع��ن �أ���ش��م��ائ��ه��م يف ظل 
و�أولياء  �لطلبة  كبر من  ح�شور 
�الأمور. ويف نهاية �حلفل مت تكرمي 
�لفائزين و�ملر�كز �لتابعة لهم من 
�لثقافة  وز�رة  م��رك��ز  �إد�رة  ق��ب��ل 
بر�أ�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
�خل��ي��م��ة وه��ي��ئ��ة رع���اي���ة �ل�����ش��ب��اب 
و�لريا�شة. وتاأتي �مل�شابقة يف ظل 
م�����ش��ارك��ة ط����اب وط���ال���ب���ات ه��ذه 
�مل���ر�ك���ز يف �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�ل��رب�م��ج 

�خلا�شة ب�شيف بادي2013 
وف����از يف �ل��ي��ول��ة ع��ل��ي ���ش��ي��ف �ب��و 

مهر، عبد�لعزيز عادل 
�أم����ا �أف�����ش��ل زي ت���ر�ث���ي )ذك����ور(
حم��م��د م�����ش��ب��ح، ع���ب���د�هلل حممد 

)�إن���اث(  ت��ر�ث��ي  زي  و�أف�شل  علي  
م���رمي حم��م��د م�����ش��ب��ح، وع��ائ�����ش��ة 

جمال �مل�شافري 
طالب �شيف بالدي يف ور�شة 

�لتثقيف �ل�شحي بال�شارقة
�لثالث  �الأ���ش��ب��وع  فعاليات  �شمن   
بادي  �شيف  �لوطني  للربنامج 
�شباب  مب��رك��ز  �أق��ي��م��ت   2013
�ل�شارقة ور�شة عمل عن �لتثقيف 
�ل�شحي  بعنو�ن)�لغذ�ء  �ل�شحي 
( ق��دم��ت��ه��ا خ��دي��ج��ة �مل��ن�����ش��وري 
م����ن �مل���ج���ل�������س �الأع�����ل�����ى ل�������ش���وؤون 
�الأ������ش�����رة ،وت����ن����اول����ت �مل��ح��ا���ش��رة 
�لهرم  و   ، �ل�شحي  للغذ�ء  تعريفاً 
�لغذ�ئي و�لعنا�شر �لتي يحتويها 
و�أه��م��ي��ت��ه��ا يف ب��ن��اء �جل�����ش��م ،ك��م��ا 
و�ل�شلبيات  �الي��ج��اب��ي��ات  ت��ن��اول��ت 
�ل����ن����اجت����ة ع�����ن ت�����ن�����اول �ل���ط���ع���ام 
�ل�شحي  غ��ر  و�ل��ط��ع��ام  �ل�شحي 
�مل��ح��ا���ش��رة  ق���ام���ت  �خل����ت����ام  ،ويف 
ب����ت����وزي����ع ورق��������ة ع���ل���ى �ل�������ش���ب���اب 
حتتوي على �أ�شئلة تتعلق بالنظام 

باخلدمات  و�لتعريف  و�الإ���ش��اف��ة، 
�إد�رة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �الل��ك��رتون��ي��ة 

تكنولوجيا �ملعلومات للطلبة.
وب���ع���د ح���ف���ل �ال����ش���ت���ق���ب���ال جت���ول 
�حل�������رم  �أرج�����������������اء  يف  �ل�����ط�����ل�����ب�����ة 
�جل���ام���ع���ي وت����ع����رف����و� ع���ل���ى �أه����م 
�الأق�����ش��ام و�مل���ر�ف���ق �جل��ام��ع��ي��ة من 

�حلفل وح�شن �ال�شتقبال وجمعهم 
بهذ� �ليوم للتعارف و�لتعرف على 
�ل��ل��ق��اء  �أن  �جل��ام��ع��ة وم��و���ش��ح��ني 
�ل���ت���ع���ري���ف���ي ل����ه ت����اأث����ر �ي���ج���اب���ي 
جيدة  ب��د�ي��ة  و�ن��ه��ا  خا�شة  عليهم 
ب����ني �ل���ط���ل���ب���ة و�جل����ام����ع����ة وي��ع��د 
للتو��شل  �أ���ش��ا���ش��ي  عن�شر  �حل��ف��ل 

تو�شيات  ق��دم��ت  ك��م��ا   ، �ل��غ��ذ�ئ��ي 
من  �تباعها  يجب  عامة  ون�شائح 
�أج����ل �حل�����ش��ول ع��ل��ى ب���دن �شليم 
وقال   . و�لعافية  بال�شحة  يت�شم 
ع��ل��ي ع���م���ر�ن �ل�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر 
�مل��رك��ز �أن ه���ذه �مل��ح��ا���ش��رة ج��اءت 
�مل�شروع  وب��ر�م��ج  �أن�شطة  �ط��ار  يف 
�ل��وط��ن��ي ���ش��ي��ف ب����ادي 2013 
�ال���ش��ت��ف��ادة  لتحقيق  �ع���دت  �ل��ت��ي 
�ل��ق�����ش��وى خ���ال ف���رتة �الإج�����ازة 
تناغم  يف  ذلك  ويتجلى  �ل�شيفية 
�لتي  و�لفعاليات  �الأن�شطة  وتنوع 
و�لعقل  �ل���روح  تغذية  على  ت��ق��وم 
و�جل�شد، وتن�شئة جيل مثقف و�ع 

يتمتع ببنية ج�شدية �شحيحة. 

�شمن م�شاركته يف 
رحالت �شيف بالدي:

طالب م�شايف يف 
عامل مده�ض بدبي

نظم مركز وز�رة �لثقافة و�ل�شباب 
وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع مب�����ش��ايف �شمن 
�شيف  ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
�ىل مدينة  رحلة   2013 ب��ادي 
م���ده�������س �ل���رتف���ي���ه���ي���ة وح��دي��ق��ة 
مب�شاركة  دبي  باإمارة  الند  ويندر 
.. و تهدف  70 طالب  �أك��ر م��ن 
ه������ذه �ل���ن���وع���ي���ة م����ن �ل����رح����ات 
�شلوكيات  �ل��ط��اب  �ك��ت�����ش��اب  �ىل 
و�لنظام  �الن�شباط  مثل  ح�شنة، 
تكوين  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�الح������رت�م، 
ع�����اد�ت ح��م��ي��دة ك��االع��ت��م��اد على 
�لنف�س وحتمل �مل�شوؤولية و�ل�شرب، 
ت��ن��م��ي �ل���ع���اق���ات �الج��ت��م��اع��ي��ة 
وت�������ش���اع���ده���م ع���ل���ى �ل��ت��ك��ي��ف م��ع 
وجمتمعاهم  وزمائهم  �أنف�شهم 
متلكه  مبا  �ال�شتمتاع  �إىل  �إ�شافة 
�إمكانات �شخمة   �الأماكن من  هذ 
�أق�شام  �لطلبة يف خمتلف  وجتول 
و�لتي  �لرتفيهية  مده�س  مدينة 
ت�شم �لعديد من �الألعاب و�مل�شارح 
وتقدم �لعرو�س �ملتنوعة، كما ز�رو� 
�ل��ق��ري��ة �ل��رت�ث��ي��ة وت��ع��رف��و� على 
�ل��ق��دمي، ثم توجهو� �ىل  �ل��رت�ث 
و��شتمتعو�  الن��در  وي��ن��در  حديقة 
�ملائية .. وعرب �لطاب  باالأجو�ء 
�مل�����ش��ارك��ون ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��م ب��ه��ذه 
�ل���ن���وع���ي���ة م����ن �الأن�������ش���ط���ة �ل��ت��ي 
ب��اأم��اك��ن  �ال���ش��ت��م��ت��اع  م��ن  متكنهم 
�ل�����دول�����ة وخ���ا����ش���ة  خم���ت���ل���ف���ة يف 
�الم���ك���ان �ل��رتف��ي��ه��ي��ة و�ل��رت�ث��ي��ة 

و�شط تردد كبري من �ل�شباب 

�سيف بالدي 2013 يطلق االأ�سبوع االأخري من عمر الربنامج 

جامعة عجمان تنظم حفاًل ال�ستقبال الطلبة اجلدد

�للجنة �لعليا للربنامج �لوطني تتفقد �ملر�كز �مل�شاركة بالفجرية ومربح

هيئة الطرق واملوا�سالت بدبي تخرج
 دفعة جديدة من �سائقي احلافالت العامة  

تعليمية اأم القيوين تنهي ا�ستعدادها 
للعام الدرا�سي اجلديد على اأكمل وجه

ومناهج  بر�مج  �شملت  �لتدريبية  �ل��دورة  �أن  باالإنابة  �لعامة  �ملو��شات 
و�ل�شامة  �الأم���ن  وق��و�ع��د  �لعماء  خدمة  يف  متنوعة  عاملية  تدريبية 
و���ش��ك��اوي  �مل���روري���ة  �حل�����و�دث  لتجنب  و�ل��دف��اع��ي��ة  �الآم���ن���ة  و�لقي�������ادة 

�لعماء.
�أ�ش�س علمية ونظرية  تعتمد على  �لرب�مج  �أن هذه  �إىل  و�أ�شار �جلناحي 
وتطبيقية وقائية و��شتنتاجية وتقنيات عملية باالإ�شافة �إىل �لرتكيز على 
�ل�شائقني  �شخ�شية  على  �أكر  للتعرف  �الأفكار  وتبادل  �لنف�شي  �جلانب 
وت�شجيعهم على تطبيق مو�د �لرب�مج �لتي تدربو� عليها وتر�شيخ ثقافة 

�لتعلم �مل�شتد�م بني �شفوف �شائقي �حلافات �لعامة. 

•• دبي-وام:

بدبي  و�مل��و����ش��ات  �ل��ط��رق  هيئة  يف  �لعامة  �مل��و����ش��ات  موؤ�ش�شة  قامت 
 142 بلغ عددهم  �حلافات  �شائقي  دفعة جديدة من  بتخريج  موؤخر� 

�شائقا من ذوي �لكفاء�ت �لعالية.
وتهدف هذه �خلطوة �إىل تعزيز �أ�شطول �حلافات �لعامة يف �إمارة دبي 
متميزة  خدمات  لتقدمي  �لتحديات  خو�س  على  ق��ادرة  متدربة  بنخبة 

بعدما �أكملو� جميع �لدور�ت �لتدريبية �ملقررة خال 35 يوم عمل.
�ل�شائقني مبوؤ�ش�شة  �إد�رة �شوؤون  و�أو�شح حممد م�شعود �جلناحي مدير 

•• اأم القيوين - الفجر 

ت�شتقبل تعليمية �أم �لقيوين بكافة مد�ر�شها و�لبالغ عددها 22 مدر�شة 
10�آالف  نحو  ت�شم   ، مر�حلها  بكافة  خا�شة  م��د�ر���س   5 �ىل  �إ�شافة 
�ل��ع��دد م��ن ط��اب وطالبات  ، يعمل على خ��دم��ة ه��ذ�  ط��ال��ب وط��ال��ب��ة 
�حتياجات  ك��اف��ة  تغطي  م��در���ش��ي��ة  ح��اف��ل��ة   89 ن��ح��و  �ملنطقة  م��د�ر���س 
�ملد�ر�س وريا�س �الأطفال كا بح�شب موقعه �جلغر�يف، �ح��رت�ز� لبدء 
  ، ملد�ر�شها  �شاملة  �شيانة  ، من  �أي��ة م�شكات  دون  در��شيا جديد�  عاما 
�ملنطقة  �إد�رة  �ملعلمني من قبل  �شو�غر  و�شد   ، �ملدر�شية  �لكتب  وتوزيع 

تعليمية  بيئة  توفر  على  �إط��ار �حلر�س  يف   ، �مل�شتطاع  قدر  �لتعليمية 
متميزة و�الرتقاء بامل�شتوى �لتعليمي، فيما يبقى دور �لوز�رة يف توفر 
من  �الأول  �الأ�شبوع  خ��ال  �شيتم  �ل��ذي  �مل�شح  وف��ق  للمعلمني  �ل�شو�غر 
�ملعلمني و�ملعلمات  ، حيث هناك حاجة فعلية لعدد من  �لدر��شي  �لعام 
�نتهاء م�شكلة �شعف �شخ  �أعمال �ل�شيانة  ولكنه حمدود� . كما �شملت 
�ملعا،  وه��ي   ، رئي�شية  م�شاكل  من  تعاين  كانت  م��د�ر���س  �أرب��ع  يف  �ملياه 
وعثمان ، و�ل�شياء، و�شيانة كاملة لدور�ت مياه �شت مد�ر�س، وحتويل 
خا�شة  مياه  دورة  تخ�شي�س  م��ع  �حل��دي��ث،  �لنظام  �إىل  ع��دده��ا  ن�شف 
�ملد�خل  تهيئة  فيها  روع��ي  مدر�شة  كل  يف  �خلا�شة  �الحتياجات  ب��ذوي 

و�ملخارج لتلك �لفئة.
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يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 163010  تاريخ �الإيد�ع 2011/9/27 
 �لفئة 5  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �شانويف . 
 جن�شية �ل�شركة فرن�شا 

   JAGARZA شم �لعامة�� 

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س  75013 باري�س ، فرن�شا . 
�ملنتجات منتجات �شيدالنية لعاج �المر��س ذ�تية �ملناعة ، �الأمر��س �اللتهابية ؛ �إلتهاب �ملفا�شل �لرثياين 

، �لتهاب �لفقار �لق�شطي .
�لكلمة JAGARZA  باحلروف �لاتينية .   و�شف �لعامة 

 *  �ال�شرت�طات 
 2011/5/9  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/6/14   رقم �الإيد�ع / �لطلب 175244 
 �لفئة 34  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة كوربور��شيون هابانو�س ، �إ�س . �يه . 
كوبا   جن�شية �ل�شركة 

  QUINTERO شم �لعامة��

�لعنو�ن �أفينيد�  3 ر� . ، رقم 2006 �إنرتي 20 و�ي 22 ،  مر�مار ، بايا ، �شيود�د دي ال هابانا  ، كوبا .
؛  للغايني  �ملقطع   �لتبغ  و  رفيع(  �شيجار   ( �ل�شيجاريلو  و  و�ل�شجائر  �ل�شيجار  ، ويت�شمن  �لتبغ  �ملنتجات 

مناف�س ، قاطعات �ل�شيجار ، علب ثقاب ، علب �شيجار ؛ �أعو�د ثقاب .
�لكلمة QUINTERO  باحلروف �لاتينية يف ��شفل ر�شم ل�شاحل بحر مع �شم�س و  و�شف �لعامة 

 �أ�شجار ونباتات على ميني �لكلمة ور�شم الأع�شاب متتد ��شفل �لكلمة بطريقة مميزة . 
 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/6/14   رقم �الإيد�ع / �لطلب 175236 
 �لفئة 9  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة مارو�شيز كو .، ليميتد . 
جمهورية كوريا   جن�شية �ل�شركة 

   PRISMCUBE شم �لعامة�� 

 . كوريا  – جمهورية  �شيوؤول    ، – كو  كاجننام   ،  27  �لعنو�ن تيهر�نرو 32 – جل 
�ملنتجات م�شغات �أقر��س �لفيديو �لرقمية ؛ م�شتقبات �لتلفاز ؛ �مل�شتقبات �ل�شمعية و �لب�شرية ؛ �أجهزة 
�الأقر��س  م�شغات  ؛  �ملحمولة  �لو�شائط  م�شغات  ؛  �ل�شوت  ت�شجيل  �أقر��س  ؛  �ل�شوت  ت�شجيل  �أدو�ت  و 

�ملدجمة ؛ �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت و �ل�شور ؛ �مل�شاعد�ت �لرقمية �ل�شخ�شية .
�لكلمة  PRISMCUBE  كتبت باحلروف �لاتينية .   و�شف �لعامة 

 *  �ال�شرت�طات 
  2012/4/20  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/6/5   رقم �الإيد�ع / �لطلب 174772 
 �لفئة 30  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة فريرو ��س . بي . �يه 
�إيطاليا   جن�شية �ل�شركة 

 K شم �لعامة�� 

 �لعنو�ن بياتز�يل بيرتو فريرو 1 ، 12051 �ألبا ، كونيو ، �إيطاليا . 
�ملنتجات �لنب و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكر و�الأرز و�لتابيوكا و�ل�شاغو و�لنب �الإ�شطناعي ؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت 
 ، �الأ���ش��ود  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  ؛  �ملثلجة  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة 

�خلمرة وم�شحوق �خلبيز ؛ �مللح و�خلردل و�خلل ، )�ل�شل�شة( �لبهار�ت ؛  و�لتو�بل ؛ �لثلج .
�حلرف K  كتب باحلروف �لاتينية باللون �الأ�شود يف �لو�شط يعلوه ر�شم على �شكل �شجرة  و�شف �لعامة 
مورقة باالأخ�شر �لغامق و �الأخ�شر �لفاحت يف �أعاها ر�شم على �شكل قلب من جهة �ليمني باللون �لربتقايل 
مع ظال �شفر�ء وبي�شاء و �حلرف  K  يرتكز على خط منحني عري�س باللون �الأزرق مع ظال بي�شاء 

بطريقة مميزة .
 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/5/31   رقم �الإيد�ع / �لطلب 174569 
 �لفئة 43  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة بار�مونت بكت�شرز كوربوري�شن  . 
 جن�شية �ل�شركة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

 PARAMOUNT HOTELS & RESORTS شم �لعامة�� 

�لعنو�ن 5555 ميلروز �فينيو ، هوليوود ،  كاليفورنيا 90038  ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية .
�أماكن �الإقامة �ملوؤقتة ؛ �حلجز يف �لفنادق ؛ خدمات  �ملنتجات خدمات �لفنادق و�ملطاعم ؛ �ملقاهي ؛ حجز 
خميمات �لعطات ؛ �أماكن �إقامة �ل�شياح ؛ تاأجر �أو �إ�شتئجار غرف �الإجتماعات ؛ تاأجر �أو �إ�شتئجار �أماكن 

�الإقامة �ملوؤقتة .
باحلروف  كتبت   PARAMOUNT  HOTELS AND RESORTS �ل��ع��ب��ارة   و�شف �لعامة 

�لاتينية .
 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 175245  تاريخ �الإيد�ع 2012/6/14 
 �لفئة 34  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة كوربور��شيون هابانو�س ، �إ�س . �يه . 
كوبا   جن�شية �ل�شركة 

SAN CRISTOBAL DE LA HABANA FUDDADA EN 1519 شم �لعامة��

�لعنو�ن �أفينيد�  3 ر� . ، رقم 2006 �إنرتي 20 و�ي 22 ،  مر�مار ، بايا ، �شيود�د دي ال هابانا  ، كوبا .
؛  للغايني  �ملقطع   �لتبغ  و  رفيع(  �شيجار   ( �ل�شيجاريلو  و  و�ل�شجائر  �ل�شيجار  ، ويت�شمن  �لتبغ  �ملنتجات 

مناف�س ، قاطعات �ل�شيجار ، علب ثقاب ، علب �شيجار ؛ �أعو�د ثقاب .
  SAN CRISTOBAL DE LA HABANA �لعبارة  من  �لعامة  تتاألف  و�شف �لعامة 
وعربات خيول  وميناء  وبحر  �أ�شجار  و  �أبنية  و  لغيوم  فنية  ر�شوم  مع  �العلى  �لاتينية يف  باحلروف  كتبت 
وخيول وحدوة خيول وبيوت و �أمتعة و�أ�شخا�س و�لعبارة  FUDDADA EN 1519  كتبت بخط 

�شغر بطريقة مميزة .
 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 175237  تاريخ �الإيد�ع 2012/6/14 
 �لفئة 2  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ت�شيلميك�س بي تي و�ي ليميتد . 
�إ�شرت�ليا   جن�شية �ل�شركة 

   NO MIX شم �لعامة�� 

 �لعنو�ن لوت 40 ت�شارلز �شرتيت ، ��س تي ماريز ، �إن �إ�س دبليو 2760 ، �إ�شرت�ليا 
�ملنتجات �لدهانات )�لبويات( و�لورني�س  وورني�س �للك ؛ مو�د �لوقاية من �ل�شد�أ ومو�د حفظ �خل�شب من 
�لتلف ؛ مو�د �لتلوين ؛ مو�د تثبيت �الألو�ن ؛ ر�تنج طبيعي خام ؛ معادن وم�شاحيق معدنية الإ�شتخد�مها يف 

�لدهانات )�لبويات( وت�شنيع �لدهان  .
�لعبارة NO MIX  كتبت بحروف التينية وبخط عري�س مع ر�شم �حلرف X  مرتفعا  و�شف �لعامة 

�إىل �أعلى �ليمني بطريقة مميزة .
 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 174773  تاريخ �الإيد�ع 2012/6/5 
 �لفئة 9  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ديجيتال باريرز �شرفي�شيز ليميتد . 
 جن�شية �ل�شركة �ململكة �ملتحدة 

 DIGITAL BARRIERS شم �لعامة�� 

 �لعنو�ن �نرتبر�يز هاو�س ، 2-1 هاتفيلدز ، لندن �شي ئي 1   9 بي جي ،  �ململكة �ملتحدة . 
ومر�قبة  حماية  ومعد�ت  �أجهزة  ؛  فيديو  معد�ت  ؛  للحا�شوب  وبرجميات  ثابتة  وبر�مج  مكونات  �ملنتجات 
�إلكرتونية ب�شرية ؛ معد�ت و �أجهزة �إت�شاالت ال�شلكية ؛ �أجهزة ت�شوير حر�رية و ب�شرية و �أجهزة ت�شوير 
باالأ�شعة حتت �حلمر�ء ومتح�ش�شات  ؛ متح�ش�شات  ذ�ت دو�ئر مغلقة  تلفاز  �أجهزة  ؛  باالأ�شعة حتت �حلمر�ء 
كهرومغناطي�شية ومتح�ش�شات ال�شلكية ومتح�ش�شات تر�هرتز )�ملوجات �لكرتومغناطي�شية( ومتح�ش�شات 
ومعد�ت  �أجهزة  و  ثابتة  وبر�مج  �حلا�شوب  مكونات  ؛  مر�قبة  �أر�شية غر  ؛ متح�ش�شات  �حلركة  و  �ل�شوت 

ل�شغط و �إر�شال وو�شل �ل�شبكات ؛ �أجز�ء وتركيبات جلميع �ل�شلع �ملذكورة �آنفاً .
�لعبارة  DIGITAL BARRIERS كتبت باحلروف �لاتينية .   و�شف �لعامة 

 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/6/6   رقم �الإيد�ع / �لطلب 174793 
 �لفئة 17  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �إي�شرتن بوليمر �إند�شرتي كو . ليميتد . 
 جن�شية �ل�شركة تايلند 

 AEROCEL شم �لعامة�� 

ت�شاجنو�د   ، �شاميوترب�كارن  م���و�جن  �أم��ف��و   ، ت��ي��ب��ار�ك  تامبول   ، رود  ت��ي��ب��ار�ك   ، م���وو6   ،  770 رق��م  �ل��ع��ن��و�ن 
�شاميوترب�كان 10270 ، تايلند .

 �ملنتجات �لو�ح مطاطية و �أنابيب للعزل . 
�لكلمة  AEROCEL  كتبت باحلروف �لاتينية .   و�شف �لعامة 

 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/6/13   رقم �الإيد�ع / �لطلب 175144 
 �لفئة 17  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �ر�شيلورميتال  كومر�شيال  �آر بي ��س  ��س. �يه. �آر. �ل. 
 جن�شية �ل�شركة لوك�شمبورج 

 BELTAN شم �لعامة�� 

 �لعنو�ن 66، رو دي  لوك�شمبورج ،  �إل – 4221 �إي�س – �شور – �لزيتي ، لوك�شمبورج . 
للعو�مل  �أ�شرطة مقاومة  ؛  �لت�شرب  ملنع  �أط��و�ق  ؛  �ل�شوت وم��و�د عازلة  م��و�د للتخفيف من حدة  �ملنتجات 

�جلوية ؛ �شد�د�ت حمكمة للركائز �مل�شتعر�شة .
�لاتينية.  باحلروف  كتبت    BELTAN  لكلمة�  و�شف �لعامة 

 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  2011/12/13 

 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/6/6   رقم �الإيد�ع / �لطلب 174795 
 �لفئة 9  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة و�ت�شاب �نك 
�لواليات �ملتحدة �المريكية   جن�شية �ل�شركة 

 ��شم �لعامة ر�شم ل�شماعة هاتف باللون �الأبي�س د�خل �شكل د�ئري 

�لعنو�ن 3561 هوم�شتيد رود ، رقم 416 �شانتا كار� ، كاليفورنيا 5161 –95051  �لواليات �ملتحدة �المريكية 
�ملنتجات برجميات قابلة للتحميل ، حتديد�ً ؛ برجميات �الر�شال �لفوري للر�شائل ؛ برجميات م�شاركة �مللف 
؛ برجميات �الت�شال لتبادل �لبيانات ، و�ل�شوت ، و�لفيديو ، و�ل�شور و�لر�شوم �لبيانية �إلكرتونياً عرب �شبكات 
�حلا�شوب ، و�ل�شبكات �ملتنقلة و�ل�شبكات  �لا�شلكية و�شبكات �الإت�شاالت عن بعد  وبرجميات حا�شوب قابلة 

للتحميل ملعاجلة �ل�شور ، و�لر�شوم �لبيانية و�ل�شوت و�لفيديو و�لن�س .
�لي�شار  �أ�شفل  يف  مدببة  نهاية  ذو  د�ئ��ري  �شكل  د�خ��ل  �الأبي�س  باللون  هاتف  ل�شماعة  ر�شم  و�شف �لعامة 

باللون �الأخ�شر وحمدد باللون �الأبي�س على خلفية  م�شتطيلة �ل�شكل بطريقة مميزة .
 *  �ال�شرت�طات 

 2011/12/9  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 175238  تاريخ �الإيد�ع 2012/6/14 
 �لفئة 2  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ت�شيلميك�س بي تي و�ي ليميتد . 
�إ�شرت�ليا   جن�شية �ل�شركة 

    CONCEPT PAINTS شم �لعامة�� 

 �لعنو�ن لوت 40 ت�شارلز �شرتيت ، ��س تي ماريز ، �إن �إ�س دبليو 2760 ، �إ�شرت�ليا 
�ملنتجات �لدهانات )�لبويات( و�لورني�س  وورني�س �للك ؛ مو�د �لوقاية من �ل�شد�أ ومو�د حفظ �خل�شب من 
�لتلف ؛ مو�د �لتلوين ؛ مو�د تثبيت �الألو�ن ؛ ر�تنج طبيعي خام  ؛ معادن وم�شاحيق معدنية الإ�شتخد�مها يف 

�لدهانات )�لبويات( وت�شنيع �لدهان.
�لعبارة CONCEPT PAINTS   كتبت بحروف التينية عري�شة وباللون �الأ�شود  و�شف �لعامة 
  C �أ�شغر مع حرف   وكتبت كلمة CONCEPT بحجم كبر، كتبت حتتها كلمة PAINTS  بحجم 

كبر يحيط بالعبارة من جهة �لي�شار باللون �الأ�شفر �لد�كن بطريقة مميزة .
 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  174775  تاريخ �الإيد�ع 2012/6/5 
 �لفئة 42  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ديجيتال باريرز �شرفي�شيز ليميتد . 
 جن�شية �ل�شركة �ململكة �ملتحدة 

 DIGITAL BARRIERS شم �لعامة�� 

 �لعنو�ن �نرتبر�يز هاو�س ، 2-1 هاتفيلدز ، لندن �شي ئي 1   9 بي جي ،  �ململكة �ملتحدة . 
�ملنتجات خدمات ت�شميم وتنفيذ وت�شغيل �ملكونات و�لرب�مج �لثابتة وبرجميات �حلا�شوب ؛ خدمات ت�شميم 
خدمات  ؛  و�ملر�قبة  �حلماية  جم��ال  يف  �حلا�شوب  وبرجميات  �لثابتة  و�ل��رب�م��ج  �ملكونات  وت�شغيل  تنفيذ  و 
ت�شميم وتنفيذ وت�شغيل �ملكونات و�لرب�مج �لثابتة وبرجميات �حلا�شوب فيما يخ�س �الإت�شاالت ، معاجلة 
�الإ�شارة ، �لت�شفر و �الإر�شال ، جتميع وتخزين �لبيانات ؛ تقوية وحتليل �شور �لفيديو وبيانات �ملتح�ش�شات ؛ 

خدمات �لن�شح و�الإر�شاد �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �آنفاً .
�لعبارة  DIGITAL BARRIERS كتبت باحلروف �لاتينية .   و�شف �لعامة 

 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/6/5   رقم �الإيد�ع / �لطلب 174771 
 �لفئة 12  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �س . هيهرو  كو. ، ليميتد . 
 جن�شية �ل�شركة تاياند 

 HIHERO شم �لعامة�� 

�لعنو�ن رقم 64-408/63 بناية فاهوليوثني با�س ، �لطابق 15،15 �شي �شارع فاهوليوثني ، خو�جن �شام�شيناي 
، خيت فاياتهاي ، بانكوك 10400 ، تاياند .

 �ملنتجات �إطار�ت �ل�شيار�ت . 
�لكلمة HIHERO كتبت باحلروف �لاتينية .   و�شف �لعامة 

 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 174797  تاريخ �الإيد�ع 2012/6/6 
 �لفئة  38  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة و�ت�شاب �نك . 
�لواليات �ملتحدة �المريكية   جن�شية �ل�شركة 

 ��شم �لعامة ر�شم ل�شماعة هاتف باللون �الأبي�س د�خل �شكل د�ئري 

�لعنو�ن 3561 هوم�شتيد رود ، رقم 416 �شانتا كار� ، كاليفورنيا 5161 – 95051 �لواليات �ملتحدة �المريكية 
�ملنتجات خدمات �الت�شاالت عن بعد ، حتديد�ً ، خدمات �ر�شال و��شتقبال �لبيانات عرب �شبكات �الت�شاالت 
عن بعد ؛ �لتبادل �اللكرتوين لل�شوت و�لبيانات  و�لتبادل �الإلكرتوين �ل�شمعي و�ملرئي و�لتبادل �الإلكرتوين  
؛ خدمات  بعد  �الت�شاالت عن  و�شبكات  �ليها عرب �حلا�شوب  �لو�شول  �لتي ميكن  �لبيانية  و�لر�شوم  للن�س 

�لر�شائل �لفورية ؛ خدمات �الإت�شاالت �ملتعلقة بالهو�تف �لنقالة .
�لي�شار  �أ�شفل  يف  مدببة  نهاية  ذو  د�ئ��ري  �شكل  د�خ��ل  �الأبي�س  باللون  هاتف  ل�شماعة  ر�شم  و�شف �لعامة 

باللون �الأخ�شر وحمدد باللون �الأبي�س على خلفية م�شتطيلة �ل�شكل بطريقة مميزة .
 *  �ال�شرت�طات 

 تاريخ �الأولوية  2011/12/9 
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 175143  تاريخ �الإيد�ع 2012/6/13 
 �لفئة 12  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �أبولو تايرز ليميتد. 
�لهند   جن�شية �ل�شركة 

 GO THE DISTANCE شم �لعامة�� 

 �لعنو�ن �أبولو هاو�س ، 7 �ن�شتتيو�شنال �يريا ، �شيكتور  32،    جورجاون  001  122، �لهند. 
 �ملنتجات �الإطار�ت ، �الإطار�ت �لد�خلية وحا�شيات �الإطار�ت لل�شيار�ت . 

�لعبارة   GO THE DISTANCE  كتبت باحلروف �لاتينية.     و�شف �لعامة 
 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  
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يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  174776  تاريخ �الإيد�ع 2012/6/5 
 �لفئة 45  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ديجيتال باريرز �شرفي�شيز ليميتد . 
 جن�شية �ل�شركة �ململكة �ملتحدة 

DIGITAL BARRIERS شم �لعامة��

 �لعنو�ن �نرتبر�يز هاو�س ، 2-1 هاتفيلدز ، لندن �شي ئي 1   9 بي جي ،  �ململكة �ملتحدة . 
 �ملنتجات خدمات �لن�شح و �الإر�شاد �ملتعلقة باحلماية و �ملر�قبة .  

 . �لاتينية  باحلروف  كتبت   DIGITAL BARRIERS  لعبارة�  و�شف �لعامة 
 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 
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وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/6/20   رقم �الإيد�ع / �لطلب 175480 
 �لفئة 43  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة يوجورت فينت�شورز  يو . �إ�س . �إيه . ، �إنك . 
�لواليات �ملتحدة �المريكية   جن�شية �ل�شركة 

 Freshëns شم �لعامة�� 

 �لعنو�ن 1750 ذي �إك�شت�شينج ، �أتانتا ، جورجيا 30339 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية . 
�ملنتجات خدمات حمات �للنب )�لزبادي( �ملجمد على �شكل مطاعم ؛ خدمات �ملطاعم ؛ خدمات �ملطاعم 
�لتي تقدم م�شروبات �أ�شا�شها �لع�شر و �لفطائر �لرقيقة ولنب )زبادي( جممد و م�شروبات وحلويات �أ�شا�شها 
�للنب ) �لزبادي( �ملجمد وم�شروبات �أ�شا�شها �لع�شر و�شلطات وم�شروبات )�شموذي( )ذ�ت قو�م �شميك( ؛ 
، توفر �لطعام و�مل�شروبات لاإ�شتهاك د�خل وخارج �ملباين ؛ خدمات مطاعم  خدمات �ملطاعم ، حتديد�َ 

تقدمي �لوجبات �خلفيفة . 
�لكلمة Freshëns كتبت باحلروف �لاتينية .   و�شف �لعامة 

 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  2012/6/13 

 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 
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يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :
 رقم �الإيد�ع / �لطلب 175382  تاريخ �الإيد�ع 2012/6/19 

 �لفئة 36  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة �إجني�س �إنف�شتمنت �شرفي�شيز ليميتد 

�ململكة �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 
   Ignis : pragmatic investing شم �لعامة�� 

 �لعنو�ن 50 بوثويل �شرتيت ، جا�شجو ، جي 2  6 �ت�س �آر ، �إ�شكتلند� ، �ململكة �ملتحدة . 
�ملنتجات خدمات �لو�شاية ؛ �إد�رة �أمو�ل �شناديق معا�شات �لتقاعد و �أمو�ل �الإ�شتثمار و وحد�ت �الإئتمان )�لود�ئع(  
، خدمات �لتاأمني ؛ خدمات �الإ�شتثمار ؛ خدمات معا�شات �لتقاعد ؛ خدمات �ل�شم�شرة و �لتقييم ؛ خدمات 

 �لتخطيط �ملايل ؛ خدمات �ملعلومات و�لن�شح و �الإ�شت�شار�ت �ملتعلقة بجميع ما �شبق ذكره . 
�لعبارة Ignis : pragmatic investing  كتبت باحلروف �لاتينية . و�شف �لعامة 

 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  2011/12/19 

 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 
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�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم �اليد�ع / �لطلب  141966  تاريخ �الإيد�ع 2010/5/3 

 تاريخ �لت�شجيل  2012/4/8 
 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

GO DADDY لعامة �لتجارية�

         
 رقم �النتقال 1 

 ��شم �ملالك �ملتنازل جود�دي . كوم ، �نك 
 ��شم �ملالك �ملتنازل له جو د�دي �وبريتنج كومبني ، �ل �ل �شي 

 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 
 جن�شية �ملالك �ملتنازل له �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

�لعنو�ن 14455 �ن. هايدين رود ، �شويت 219 ، �شكوت�شد�يل ، �ريزونا 85260 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية .
 تاريخ �نتقال �مللكية 2011/12/15 

�ملنتجات توفر خدمات �ملز�د �لعلني على �خلط �ملبا�شر ؛ ت�شغيل �أ�شو�ق على �خلط �ملبا�شر لبائعي �لب�شائع 
؛  �لتجارية  لاأعمال  و�مل�شح  �لبحوث  تنظيم  ؛  �حلا�شوب  نطاق  �أ�شماء  تقييم  خ��دم��ات  ؛  �خل��دم��ات  و/�أو 
�ل�شبكية  �ملو�قع  �أث��ر  �قتفاء   ، حتديد�ً   ، �لتجارية  �الأعمال  مر�قبة  خدمات  ؛  �لتجارية  �الأعمال  ��شت�شار�ت 

لاآخرين لتوفر تفا�شيل عن مرور �أو زيار�ت �مل�شتخدم للموقع �ل�شبكي  .
 �لفئة 35 

رقم �الإ�شد�ر �ل�شابق  103
  تاريخ �الإ�شد�ر �ل�شابق 2011/1/31 
 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل  

 تاريخ �نتهاء �حلماية 2020/5/3 
 *  ماحظات  

 رقم �الي�شال  
تاريخ �الي�شال 
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�إنه لي�س فيلما �أو رو�ية ولكنها ق�شة و�قعة وحو�دث متكررة حدثت يف مدينة 
هيو�شنت �الأمركية ، �لغريب �أن �جلر�ئم �لتي �رتكبتها �لع�شابة ال تتم �إال مع 

�ملتزوجني ورجال �الأعمال و�أ�شحاب �الأ�شماء �لامعة .
تبد�أ عملية �ل�شرقة بفتاة �شقر�ء غاية يف �ل�شحر و�جلمال ت�شتدرج �ل�شخ�س 
�شر�حة �أو باإمياء�ت منها و�شرعان ما يقع هذ� �ل�شخ�س يف �شباكها فجمالها 
بدون خطاأ يبهر �ل�شعر �الأ�شفر �حلرير �لناعم �لب�شرة �لتي تعك�س �لن�شارة 

و�حليوية .. �جل�شم ذو�للون �لذي ي�شبه قطعة من �مللنب.
وبعد �أن يقع �لرجل �لري و�ملتزوج يف معظم �حلاالت يف غر�م �شاحبة �ل�شعر 
�شغر  ف��ن��دق  �إىل  ت�شحبه  جيلي  با�شم  زبائنها  ب��ني  ع��رف��ت  و�ل��ت��ي  �الأ���ش��ف��ر 
بعيد� عن و�شط �ملدينة ليتمتع بليلة �شاخنة يحلم بها منذ �أن �شاهدها د�خل 

�شيارتها.

كيفية ��شطياد �ل�شحية
�أن  بعد  �خلا�شة  �شيارتها  د�خ��ل  �لهوتيل  �إىل  جيل  مع  �لثمني  �ل�شيد  يذهب 

تطلب منه عدم ركوب �شيارته �أو حتى �شيارة �أجرة.
ود�خ���ل �حل��ج��رة �خل��ا���ش��ة بها 

�ال�شتعد�د  �لزبون  يبد�أ 
ل���ل���ح���ظ���ة �ل����ل����ق����اء 

�لكبر ولكن يا 
فرحة ما متت 
قبل �أن ي�شل 

�إىل  �لزبون 
م���������������ر�ده 

تقتحم �لغرفة �مر�أة �أخرى  ملثمة ترتدي زيا �أ�شود يف يدها م�شد�س حم�شو 
منه  تطلب  وب�شرعة  ع��اري  �شبه  وه��و  �ل�شحية  ر�أ���س  �إىل  ت�شوبه  بالر�شا�س 
�الئتمانية  �لذهبية وبطاقاته  �شل�شة مفاتيحه  �ملحمول  �شاعته هاتفه  �أمو�له 
�أور�قه �خلا�شة و�ال �شوف تقتله هنا ولن يدري به �أحد، هذ� �لزبون �لذي كان 
على و�شك �رتكاب �خلطيئة يرتعد وال يرتدد يف تقدمي كل ما معه يف �شبيل 

تركه حلاله وعدم قتله. 
وتقول له �شاحبة �لرد�ء �الأ�شود : �إذ� �أبلغت �ل�شرطة �شوف تنتقم منك وتقتل 

فور� �أنت و�أ�شرتك الأننا نعرف كل �شيء عن حياتك.
�إب���اغ �ل�شرطة خ��وف��ا من  �أب���د� يف  �ل��زب��ون بطبيعة �حل���ال ك��ان ال يفكر  ه��ذ� 
�لف�شيحة فهو رجل ذو مركز �أو من�شب متزوج ورب �أ�شرة كيف يذهب نف�شه 

لل�شرطة لاإباغ عن خطيئة كان �شرتكبها مع فتاة ليل.
نف�س هذه �لفتاة �لتي وقع �أ�شر� جلمالها هي �لتي �شرقته باالتفاق مع �شديقتها 
�الأخرى �لتي ال يعلم عنها �شيئا �شوى �أنها ملثمة وترتدي بدلة �شود�ء ت�شبه 
بدلة �شوبرمان وبعد 
�أن يفر �لزبون 
من �لغرفة 
ن��اج��ي��ا 

بحياته تخرج جيلي بعد ذلك مع �شديقتها وتتجه بهدوء �شديد نحو �شيارتها 
�ل�شيارة تخلع كل منهما رد�ء �ل�شغل وتبد�آن يف �ل�شحك  �أن يدخا  ومبجرد 

�أثناء عودتهما �إىل بلدتهما يف تك�شا�س.

�لطريقة بنف�ض  �شرقة  حالة   500
 500 �إىل ما يقرب من  �لطريقة حتى و�شلت  �ل�شرقة بنف�س  تكررت حاالت 
حالة �لزبون د�ئما يحرتم نف�شه �أو يخاف وال يبلغ �ل�شرطة مهما كانت �الأمو�ل 

�لتي �شرقت منه.
31 �شنة متزوجة و�أم  �إال رزوماري تفوفورد  وجيلي �ل�شقر�ء �حل�شناء لي�شت 
لفتاتني هذه �ل�شقر�ء كانت زوجة م�شتقيمة و�أم �شاحلة منذ �أن تزوجت من 
قررت  �ملدر�شة  �إىل  وذه��نب  بناتها  ك��ربت  �أن  بعد  ولكن  �شنو�ت   10 من  �أك��ر 
رزوم��اري �أن تعمل بعد �أن �شعرت بامللل بدون زوج يعمل طو�ل �لنهار وبناتها 

يف �ملدر�شة.
لها كممر�شة يف م�شت�شفى قريب من  رزوم��اري عما منا�شبا  وفعا وج��دت 
منزلها وت�شلمت روزماري عملها ومل يكن بذهنها على �الإطاق �رتكاب مثل 

هذه �جلر�ئم فهي �أم زوجة مثالية.

تكره �لرجال وتريد �النتقام منهم
ولكن قدرها على حقد قولها يف حتقيقات �ل�شرطة �أوقعها يف �شد�قة زميلة لها 
تدعى جوي�س كارولني �شيفتنز 27 �شنة وتعمل كموظفة ��شتقبال يف �مل�شت�شفى 
هذه �لفتاة �بنة لرجل دين حمرتم ولكنها تكره �لرجل وتريد �النتقام منهم 

بدون �أ�شباب معينة �شوى ق�شة غر�م فا�شل خدعها فيه �أحد �لرجال .
و�أ�شبح  بني روزم��اري وجوي�س عاقة وثيقة حتى ال يكاد يفرتقان وعندما 
�حتج زوج روزماري على هذه �ل�شد�قة غر �لعادية �لتي جعلت �لزوجة تهمل 
بناتها وزوجها تركته �لزوجة كما تركت �بنتيها لرتمتي يف �أح�شان �شديقتها 
جوي�س �ل�شريرة �لتي بد�أت تكون معها هذ� �لثنائي �خلطر لي�س فقط من 
من  لانتقام  ولكن  �لزبائن  �شرقة  من  جمعاها  �لتي  �لطائلة  �الأم���و�ل  �أج��ل 

جن�س �لرجال.

�لوقوع يف قب�شة �ل�شرطة 
حتى  فيجا�س  ال���س  هوي�شنت  يف  كبرة  وب�شورة  تتكرر  �حل���و�دث  ه��ذه  ظلت 
عملت �ل�شرطة بهذه �لع�شابة �ل�شغرة �ملكونة من �مر�أتني وبالفعل قام رجل 
هيو�شنت  هوتيات  �أح��د  يف  �لتقليدي  �للقاء  و�أثناء  لهما  كمني  بعمل  �شرطة 
�ألقى �لقب�س عليهما ووجهت لهما �أكر من تهمة �ل�شرقة باالإكر�ه .. �لن�شب 
و�الحتيال.ودخا �ل�شجن ولكن �لقانون �المركي �أفرج عنهما بكفالة حلني 
حماكمتهما وكانت �لفر�شة �لوحيدة �أمامها فقد هربتا ومل يعد لهما �أي �أثر 
�أخرى  مرة  عنهما  تبحث  �ل�شرطة  �إليهما.وبد�أت  �لو�شول  خاله  من  ميكن 
ولكن بدون جدوى وكاأن �الأر�س �بتلعتهما و�أخر فكر �أحد رجال �ل�شرطة يف 
�أن يطبع �شورة كل منهما على تي �شرت قطنية توزع جمانا على  هيو�شنت 

�ل�شباب مطبوعا حتت كل �شورة مطلوب �لقب�س عليها. 

ع�سابة ال�سقراوات!!

�النتقام

اأ�سيبت باالإيدز فتعمدت نقل العدوى اإىل 80 رجاًل
��شتمتعت باحلب يف �جنلرت� لكنها دفعت �لثمن غاليا وعندما 
�م��ر�أة  �أ�شبحت  قد  كانت  بايرلند�  ر�أ�شها  م�شقط  �إىل  ع��ادت 
�نتقلت  �لرجال فكلما  �أخرى رفعت �شعار �النتقام من جن�س 
لها عدوى �الإيدز �أر�دت �أن تن�شر �لفرو�س يف �أكرب عدد من 
ثمانني  على  تعرفت  فقط  �شهور  �شتة  م��دى  وعلى  �ل��رج��ال 

رجا كانو� �شحاياها.
كني�شة  رعايا  ع��دد كبر من  �حت�شد  �مل�شتور حني  وق��د ظهر 
تقع  �لتي  ف��ورد  وت��ر  بقرية دوجنافن مبقاطعة  م��اري  �شانت 
�لكني�شة  قاعة  ويف  اليرلند�  �ل�شرقي  �جلنوبي  �ل�شاحل  على 
�ملزخرفة على �لنمط �لقوطي كان �جلميع يتابعون باهتمام 

حديث كاهن �لكني�شة �الأب كيندي 40 �شنة .

مل يكن يوما عاديا
�ليوم مل يكن عاديا وكذلك موعظة �لق�س �لذي فجر قنبلة 
ك��ان لها وق��ع م��دوٍّ على �مل��وج��ودي��ن ب��د�أ �ل��رج��ل ي�شرد ق�شة 
كاملة مع  ع��اق��ات  �شهور   6 م��د�ر  �أق��ام��ت على  �شابة  �م���ر�أة 
-18 �أع��م��اره��م م��ا ب��ني  ثمانني رج��ا م��ن �ملقاطعة ت���رت�وح 
28 �شنة بغر�س �شرير هو نقل مر�س �الإيدز �إليهم كنوع من 
�النتقام الإ�شابتها باملر�س يف �إجنلرت� ولقد تاأكد خم�شة من 
�آخرين   22 وهناك  بالفعل  �إليهم  �ملر�س  �نتقال  من  ه��وؤالء 
ينتظرون نتيجة �لتحاليل و�لبع�س �الآخر تاأكد من �شامته 
وعدم �إ�شابته بالفرو�س �للعني و�الآن يحاول ر�عي �لكني�شة 
على  �حل��زن  وخيم  �جلميلة  �ل�شابة  �شحايا  لباقي  �لو�شول 

�حلا�شرين. 

تعود لتنتقم
�ل�شابة �جلميلة  �إن  قائا  ليتم كامه  كيندي  ��شرت�شل  وقد 
ومتتعت  �جنلرت�  يف  �شهور  ب�شعة  ق�شت  و�لتي  �شنة   25
بحريتها �ملطلقة �كت�شفت �إنها دفعت ثمن نزو�تها وخطيئتها 

فادحا فلقد �نتقلت �إليها �لعدوى من �أحد �أ�شدقائها. 
وعادت ملوطنها يف �يرلند� وبالتحديد يف دجنرفن وهي تطوي 
يف نف�شها هذ� �ل�شر �لرهيب ولقد �عرتفت يل باأن نار �حلقد 
و�النتقام من جن�س �لرجال قد متلكتها و�أ�شبح �شغلها �ل�شاغل 
�حلانات  د�خ��ل  د�ئ��م��ة  زب��ون��ة  تكون  �أن  لبلدتها  عودتها  منذ 
و�شاالت �لدي�شكو حيث تت�شيد �شحاياها ونادر� ما كانت تعود 
�إىل منزلها دون �شحية وعلى مدى �شتة �شهور كانت ت�شادق 
ثاث رجال �أ�شبوعيا حتى و�شل عددهم كما �عرتفت �إىل 80 
رج��ا ك��ان كل و�ح��د منهم يرتكها وذك��رى جميلة ت��رتدد يف 

خاطره يف �أن يقابلها مرة �أخرى.

حتى �ل�شبية مل ينج منها
�أحد من ��شطحبتهم كان �شبيا �شغر� �عرتف لاأب كنيدي 
�شعر ب�شعف  �أن  بعد  تاأكد من ذلك  باالإيدز ولقد  �أ�شيب  �أنه 
�شديد و�أجرى �لتحاليل �لازمة ول�شوء حظ هذ� �ل�شبي �أن 

تكون هذه �ملر�أة �شاحبة �أول جتربة عاطفية يف حياته. 
�إج��ر�ء حو�ر  وقد �ت�شل �الأب كيندي باملري�شة عار�شا عليها 
�شوي معها مل ترف�س وحكت له ق�شتها كيف �أخطاأت يف لندن 
و�نتقل �الإيدز �إليها وعزمها على �النتقام من كل �لرجال.كانت 
��شتيقظ �شمرها  بالغني ولقد  و�أ�شى  حتكي ق�شتها مبر�رة 

بعد �شتة �شهور حينما �أدركت فد�حة جرمها �لذي �رتكبته ومل 
�إال بال�شفقة و�لتعاطف مع �شحاياها وطلبت من  تعد ت�شعر 
�أن ي�شاعدها وبالفعل دبر لها مكانا يف �جنلرت�  �الأب كيندي 
�مل�شكلة  بقيت  .ولكن  �لطبية  و�لرعاية  �لعناية  كل  فيه  جتد 
�لكربى وهي �لو�شول لكل هوؤالء �ل�شباب �لذين �أقامت مهم 
عاقات غر م�شروعة �لبع�س تذكرهم ولي�س �لكل لذلك مل 
�ملاأ�شاة  بتلك  �لقرية  �أه��ل  �إب��اغ  و�شيلة  �إال  كنيدي  �الأب  يجد 
�لتي زلزلت كيان �الآباء �ملوجودين بالقاعة و�لذي يخ�شى كل 
�أي�شا كانت بع�س  �أحد ه��وؤالء �ل�شحايا  �أن يكون ولده  منهم 
�لتقني هذ�  قد  �أزو�ج��ه��ن  يكون  �أن  �ل��زوج��ات منزعجات من 

وطالبو�  كلها  �لقرية  يف  �لذعر  من  حالة  و�شادت  �مل��ر�أة 
ر�عي �لكني�شة باأن يك�شف لهم �لنقاب عن حقيقة 

�شخ�شية هذه �ملر�أة وكذلك طلبو� ذلك من 
�ل�شلطات �ل�شحية لكن �الأب كيندي 
رف�س خوفا من �النتقام �لب�شع من 
ياأتو�  �أن  �ل��رج��ال  م��ن  �مل���ر�أة وطلب 
�شعرو�  �أو  �الأم�� ��ر  يف  �شكو�  �إذ�  �إل��ي��ه 
باملر�س ليقدم لهم �لعون و�لرعاية 
مع  باال�شرت�ك  �ملطلوبة  �ل�شحية 

�ل�شلطات �ل�شحية هناك.  

�ل�شرقية مب�شر، من �شبط �شائق  متكنت �الأجهزة �الأمنية يف حمافظة 
�لنار يف جثته؛ ب�شبب �لتناف�س على حب فتاة.  قتل �شاًبا عاطًا و�أ�شعل 
وكان �للو�ء مدير �أمن �ل�شرقية، تلقى �إخطاًر� من رئي�س مباحث مركز 
ب�شاأن  �إد�ري(   1800 )رق��م  �ملح�شر  بو�قعة  يفيد  ههيا،  مدينة  �شرطة 
�لعثور على جثة �ملدعو و.م.ع.�.ع )27 عاًما، بدون عمل، ومقيم بناحية 
مهدية بد�ئرة �ملركز( عاري �جل�شد وملقى باالأر��شي �لزر�عية �ملجاورة 
�آث���ار ح��روق  �مل��رك��ز، ومبعاينة �جلثة تبني وج��ود  ب��د�ئ��رة  لقرية مهدية 
قدمية بال�شدر و�لبطن و�لفخذين من �الأمام. وتو�شلت حتريات فريق 
 22( م.ح.م  �ملدعو  �لو�قعة  تلك  �رت��ك��اب  ور�ء  �أن  �إىل  �جلنائي،  �لبحث 
ومدينة  ملركز  �لتابعة  �ل�شد�س  بقرية  قبطان  بعزبة  مقيم  �شائق،  عاًما، 

للو�قعة  روؤي��ة  ل�شاهد  �ملباحث  �شباط  جهود  تو�شلت  كما  �الإبر�هيمية( 
�لناحية(  بذ�ت  ومقيمة  منزل،  ربة  عاًما،  �.ح.ع.�)17  ُتدعى  فتاه  وهي 
تقنني  وع��ق��ب  �ل��ذك��ر.  �شالف  ه��و  �ل��و�ق��ع��ة  مرتكب  �أن  ق���ررت  وب�شوؤ�لها 
�الإج��ر�ء�ت �الأمنية، متكن �شباط مباحث مركز �شرطة ههيا بالتن�شيق 
مع مباحث مركز �الإبر�هيمية، من �شبط �ملتهم، ومبو�جهته مبا �أ�شفرت 
عليه  �ملجني  مقتل  و�ق��ع��ة  ب��ارت��ك��اب��ه  �ع���رتف  و�ل�شبط  �ل��ت��ح��ري��ات  عنه 
و�شكب زجاجة  غازية وخلع ماب�شه  مياه  بفارغ زجاجة  عليه  و�عتد�ئه 
بنزين عليه و�إ�شعال �لنر�ن به؛ ب�شبب حدوث م�شاجرة بينهما للتناف�س 
على حب �إحدى �لفتيات. وحترر عن ذلك �ملح�شر �لازم، وجاٍر �لعر�س 

على �لنيابة �لعامة الإجر�ء �لتحقيقات.

�سبط �سائق قتل عاطال وحرق جثته

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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الربملان يحرج كامريون لرف�سه �سرب �سوريا
•• لندن-رويرتز:

�لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أخ��ف��ق 
13 �شوتا  ديفيد كامرون بفارق 
الغ��ر يف ك�شب م��و�ف��ق��ة �ل��ربمل��ان 
ع��ل��ى ���ش��ن ح��م��ل��ة ع�����ش��ك��ري��ة على 
�شوريا ما قد يثر ت�شاوؤالت ب�شاأن 
وم�شتقبله  �لعاملي  بريطانيا  دور 
ه������و ����ش���خ�������ش���ي���ا وي���������ش����ب����ب ع��ج��ز 
�ل�شيا�شة  ���ش��ي��اغ��ة  ع��ن  ك���ام���رون 
و�الن�شمام  لربيطانيا  �خلارجية 
توجيه  يف  وفرن�شا  و��شنطن  �ىل 
�لعاقة  يف  ت��وت��ر�  ل�شوريا  �شربة 
�خلا�شة مع �لواليات �ملتحدة وهي 
لربيطانيا  �ل��ع��امل��ي  ل��ل��دور  رك��ي��زة 

منذ �حلرب �لعاملية �لثانية.
على  مذها  �نقابا  ذل��ك  وميثل 
كانت  عقد  بعد  �ل��دول��ي��ة  �ل�شاحة 
ف���ي���ه ب��ري��ط��ان��ي��ا �ل����ق����وة �ل���ك���ربى 
للواليات  �ن�شمت  �لتي  �ل��وح��ي��دة 
�مل��ت��ح��دة يف �حل����رب ع��ل��ى �ل��ع��ر�ق 
ك��م��ا ك���ان���ت �أه�����م رف���ي���ق ����ش���اح يف 

�أفغان�شتان.
ج��ن��دي   600 م����ن  �أك������ر  ول���ق���ى 
ب���ري���ط���اين ح��ت��ف��ه��م حت����ت ق���ي���ادة 
�لواليات �ملتحدة يف �حلربني عقب 
�ل���وزر�ء �لربيطاين  رئي�س  �ع��ان 
�ل�������ش���اب���ق ت�����وين ب���ل���ر م�����ش��ان��دت��ه 
�لواليات �ملتحدة �ثر هجمات 11 

�شبتمرب �أيلول.
�قرت�عا  ك��ام��رون  خ�شر  �أن  وبعد 

مقتل جنديني فلبينيني 
يف ا�ستباك م�سلح 

•• مانيال-ا ف ب:

�إن  �م�����س  م�����ش��وؤول��ون يف مانيا  ق��ال 
ت��ب��ادل  يف  م�شرعهما  لقيا  ج��ن��دي��ني 
الإطاق �لنار مع متمردين �شيوعيني 
�شمايل �لفلبني، ويف ��شتباك منف�شل 
�آخ������ر ده���م���ت �ل�������ش���رط���ة ب���دع���م م��ن 
مروحيات قاعدة للمتمردين بالقرب 
من منتجع جبلي وذكر قائد �شرطة 
منطقة كورديلر� �جلبلية، بنيامني 
م�شلحي  من  جمموعة  �أن  ماغالونغ 
�جل���ي�������س �ل�����ش��ع��ب��ي �جل����دي����د ي�����ش��ل 
��شتبكو�  �إىل ثاثني �شخ�شاً  عددهم 
مع قو�ت لل�شرطة على مدى يومني 
���ش��غ��ادة  ب��ل��دة  ق��ري��ب��ة م��ن  يف منطقة 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة. ون��ق��ل��ت وك���ال���ة �الأن���ب���اء 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة ع���ن م���اغ���ال���ون���غ �ل��ق��ول 
هجوميتني  ط��ائ��رت��ني  ����ش��ت��خ��دم��ن��ا 
�ملتفجر�ت  وت��دم��ر  �لقنا�شة  ل�شل 
ويقع   . باملع�شكر  �ل�����ش��ن��ع  �ل��ب��د�ئ��ي��ة 
منتجع بلدة �شغادة �لذي يحتوي على 
كهوف ومز�رع �أرز على �شفوح �جلبال 
�شل�شلة جبال  وغابات �شنوبر، و�شط 
لل�شياح  م��ز�ر حمبب  وهو  كورديلر� 
�ل��غ��رب��ي��ني و�مل��ح��ل��ي��ني �ل��ه��ارب��ني من 
رم�������ش���اء �حل�����ر �ال����ش���ت���و�ئ���ي. وق����ال 
يتعر�شو�  مل  �ملدنيني  �إن  ماغالونغ 
الأي خ��ط��ر �أث���ن���اء ت��ل��ك �ال���ش��ت��ب��اك��ات 
�أطلقو�  �ملتمردين  من  قنا�شة  وك��ان 
�ل����ن����ار ف���اأ����ش���اب���و� �ث���ن���ني م����ن ق����و�ت 
�أم�س  �أول  بجروح  �خلا�شة  �ل�شرطة 
�خل��م��ي�����س، مم���ا �ق��ت�����ش��ى ط��ل��ب دع��م 

جوي، بح�شب قائد �ل�شرطة.

�ل��ذي بد�  ك��ام��رون  �أن يعلن  قبل 
مهزوز� �نه �شين�شاع الر�دة �لربملان 

قائا لقد فهمت.
كتبهم  عن  �لغبار  �مل��وؤرخ��ون  و�ز�ح 
فهذه  �شابقة  ع��ن  بحثا  �ل��ق��دمي��ة 
ي��خ�����ش��ر  �ل����ت����ي  �الويل  �مل�������رة  ه����ي 
ل�شن  �ق��رت�ع��ا  وزر�ء  رئي�س  فيها 
�شلم  1782 حني  عام  حرب منذ 
�لربملان با�شتقال �مريكا برف�شه 
����ش���د م���و�����ش���ل���ة �حل������رب ل�����ش��ح��ق 

�لتمرد هناك.

ي����دع����م م�����ن ح���ي���ث �مل�����ب�����د�أ ع��م��ا 
�لرئي�س  ردع  ي�شتهدف  ع�شكريا 
�ل�شوري ب�شار �ال�شد عن ��شتخد�م 
ي�شع  يعد  مل  �لكيماوية  �ال�شلحة 
و��شنطن �ن تعتمد على بريطانيا 

لتقدمي دعم ع�شكري تلقائي.
وق��ال ج��ورج �وزب���ورن وزي��ر �ملالية 
يف ح���ك���وم���ة ك�����ام�����رون وح��ل��ي��ف��ه 
�ل��وث��ي��ق �ع��ت��ق��د �ن��ن��ا ���ش��وف منعن 
�ذ�  �ل��ع��امل��ي وم��ا  �لتفكر يف دورن���ا 
�ال�شطاع  تريد  بريطانيا  كانت 

بدور مهم يف �حلفاظ على �لنظام 
�لعاملي. من �لو��شح �ن �مل�شاركة يف 
له  �شي�شبح  كان  ع�شكري  �ي عمل 
وقع �أف�شل على �لعاقات �خلا�شة 

مع �لواليات �ملتحدة.
و�شهدت قاعة �لربملان جلبة عقب 
ي�شيح  وزي�����ر  و����ش���وه���د  �الق�������رت�ع 
فيمن �شوتو� �شد كامرون قائا 
�ن��ق��ذو�  �ن��ه��م  م�شيفا  عليكم  ع���ار 
��شتقل..  �شيحات  ودوت  �ال���ش��د. 
����ش��ت��ق��ل م���ن �مل��ع��ار���ش��ة �ل��ع��م��ال��ي��ة 

•• بايل-ا ف ب:

لقي مومت�شيلو كر�ي�شنيك �حد �لقادة �ل�شابقني 
�آالف  قبل  من  حافا  ��شتقباال  �لبو�شنة  ل�شرب 
من �ن�شاره يف بايل حيث و�شل بعد �الفر�ج عنه 
بال�شجن  ع��ق��وب��ة  ثلثي  �م�����ش��ى  ح��ي��ث  اله���اي  يف 
ودع��ا  ح���رب.  ج��ر�ئ��م  �رت��ك��اب  بتهمة  �شنة   20
بدء  �ىل  �ن�شاره  مبت�شما،  كان  �ل��ذي  كر�ي�شنيك 
�لكرو�ت  �ل�شابقني  �عد�ئهم  عملية م�شاحلة مع 

 .)1995-1992( �حل���رب  خ���ال  و�مل�شلمني 
وقال �مام �حل�شد علينا �ال نكن م�شاعر كر�هية. 
وحدهم �ملهزومون ي�شعرون بالكر�هية وبالرغبة 
يف �الن��ت��ق��ام . ون��ظ��م ح��ف��ل �ال���ش��ت��ق��ب��ال يف ب��ايل 
معقل �شرب �لبو�شنة خال �حلرب، بالقرب من 
لنمد  عاما(   68( كر�ي�شنيك  و��شاف  �شار�ييفو 
علينا  �مل�شاحلة.  ي��ري��دون  �لذين  كل  �ىل  �يدينا 
ونتو�شل  ب��اذى  لنا  ت�شببو�  �لذين  كل  ن�شامح  �ن 
كل �لذين �شببنا لهم �الذى لي�شاحمونا . و�وقف 

•• الدوحة-رويرتز:

لبنان  �ىل  �ل�شفر  ب��ع��دم  مو�طنيها  دول  ع��دة  ن�شحت 
ع�شكرية  �شربة  ب�شاأن  �القليمية  �لتوتر�ت  تز�يد  مع 
����ش��درت  �ل��ت��ي  و�ل���دول  �شوريا  �شد  حمتملة  �أمريكية 
وفرن�شا  وبريطانيا  و�ل��ك��وي��ت  �لبحرين  ه��ي  ن�شيحة 
يف  ب�شفارتها  باالت�شال  مو�طنيها  �لنم�شا  �أبلغت  بينما 

لبنان قبل �ل�شفر �ىل هناك.
�ن  �لبحرين و�لكويت  وذك��رت وكالة �النباء يف كل من 
ذلك  م��غ��ادرة  على  لبنان  يف  رعاياهما  حثتا  �ل��دول��ت��ني 
�ل��ب��ل��د ع��ل��ى �ل��ف��ور وق���ال م�����ش��در �أم��ن��ي رف��ي��ع يف لبنان 
و�ن  ي��وم �خلمي�س  �لباد  غ���ادرو�  �أل��ف �شخ�س   14 �ن 

معظمهم �أوروبيون.
ب�شمال  طر�بل�س  مدينة  يف  م�شجدين  قنابل  و�أ�شابت 

•• وا�صنطن-ا ف ب:

�كد �لرئي�س �المركي بار�ك �باما �نه تعب من �حلرب 
لكنه د�ف���ع ع��ن ����ش���رورة �ل��ق��ي��ام ب��ت��ح��رك ول���و حم��دود 
�لنظام  ملعاقبة  �شوريا  �شد  �ملتحدة  �ل��والي��ات  قبل  من 
ويف  كيميائية  با�شلحة  �ملدنيني  مئات  لقتله  �ل�����ش��وري 
مو�جهة ت�شكيك �لر�أي �لعام �المركي وتر�جع �حلليف 
�لربيطاين �لتقليدي وعرقلة تبني �ي قر�ر يف جمل�س 
�الم���ن �ل�����دويل، �ك���د �وب���ام���ا �ن���ه مل يتخذ ب��ع��د ق���ر�ر� 
نهائيا يف هذ� �مللف. لكن بعد ن�شر تقرير لا�شتخبار�ت 
بينهم  �شخ�شا   1429 مقتل  عن  يتحدث  �المركية 
426 �شخ�شا يف هجوم كيميائي �تهم �لنظام �ل�شوري 
�ك��د  �غ�شط�س،  �آب   21 يف  دم�����ش��ق  م��ن  ب��ال��ق��رب  ب�شنه 
�ن نقبل بعامل تقتل فيه  �لرئي�س �المركي ال ميكننا 

ن�شاء و�طفال ومدنيون �برياء بغاز�ت .
و�����ش���اف �وب���ام���ا �ن����ا وف��ري��ق��ي ن���در����س جم��م��وع��ة من 
�الم��ك��ان��ي��ات ب��ي��ن��م��ا �ر���ش��ل��ت �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة خم�س 

لبنان منذ ثمانية �يام مما �أ�شفر عن مقتل 42 �شخ�شا 
على �القل و��شابة �ملئات فيما ي�شر �ىل ��شتد�د �ل�شر�ع 
�لطائفي �ل��ذي �متد عرب �حل��دود من �حل��رب �الهلية 
�لد�ئرة يف �شوريا �ملجاورة. وقالت وكالة �أنباء �لبحرين 
ن�شيحتها  �ن  ذك���رت  �لبحرينية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �ن 
�ل�شورية  �ثار �الزمة  جاءت نتيجة لقلق متنامي ب�شاأن 
لبنان مو�طنيها  �لكويت يف  �شفارة  و�بلغت  لبنان.  على 
ون�شحت  �الم��ن��ي��ة.  �ل�����ش��ك��وك  ب�شبب  �ل��ب��اد  مب���غ���ادرة 
بريطانيا مو�طنيها بعدم �ل�شفر �ىل لبنان ما مل تكن 
هناك �شرورة لذلك م�شرة �ىل �عمال �لعنف يف �الونة 
�ن��ه قد  وقالت  �الو���ش��ع.  �القليمية  و�لتوتر�ت  �الخ��رة 
تكون هناك خماطر متز�يدة من م�شاعر عد�ء مناه�شة 
ل��ل��غ��رب ل��ه��ا ���ش��ل��ة ب��اح��ت��م��ال �ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل ع�����ش��ك��ري. 

و�أ�شدرت فرن�شا ن�شيحة مماثلة يوم �خلمي�س.

�المركي مهما  �لرئي�س  وقال  �ملتو�شط.  �ىل  مدمر�ت 
ح�شل، ال نفكر يف عمل ع�شكري ي�شمل ن�شر جنود على 
حم��دود  عمل  �مكانية  ن��ر���س  طويلة  حملة  �و  �الر����س 
و���ش��ي��ق . ودع����ا �ل��رئ��ي�����س �الم���رك���ي �ل���ع���امل �ىل ع��دم 
غ��د�ة  وذل��ك  �شوريا،  يف  �لو�شع  �م��ام  م�شلوال  �ل��وق��وف 
يف  للندن  م�شاركة  �لربيطاين  �لعموم  جمل�س  رف�س 

عمل ع�شكري حمتمل �شد نظام ب�شار �ال�شد.
وه����ذ� �الخ���ف���اق ل��رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل��ربي��ط��اين ديفيد 
ك��ام��رون ح��رم �ل��والي��ات �ملتحدة من حليف ك��ان حتى 
لندن  كانت  فقد  عليه.  �العتماد  ميكن  ق�شرة  ف��رتة 
�لعا�شمة �لوحيدة �لتي ر�فقت �لغزو �المركي للعر�ق 

منذ بد�يته يف �آذ�ر مار�س 2003.
متكافىء  حت��رك  يف  للم�شاركة  م�شتعدة  فرن�شا  وتبقى 
ل��ك��ن و��شنطن  �مل��ت��ح��دة،  �ل���والي���ات  وح����ازم �ىل ج��ان��ب 
يئ�شت م��ن �حل�����ش��ول ع��ل��ى ���ش��وء �خ�����ش��ر م��ن جمل�س 
�المن �لدويل ب�شبب حق �لنق�س �لفيتو �لذي تتمتع به 

رو�شيا. وقد د�ن �وباما عجز �ملنظمة �لدولية.

مومت�شيلو كر�ي�شنيك يف ني�شان-�بريل 2000 يف 
بايل خال عملية للقو�ت �لدولية مبوجب �تهام 
للنظر  للنظر  �لدولية  �جل��ز�ء  حمكمة  قبل  من 
�ل�شابقة. وقد  يف جر�ئم �حلرب يف يوغو�شافيا 
تربئته  ومت  عاما   27 بال�شجن  �وال  عليه  حكم 
م���ن ت��ه��م��ة �رت���ك���اب �ب�����ادة. ل��ك��ن يف �آذ�ر-م����ار�����س 
2009 خف�س �حلكم يف �ال�شتئناف �ىل ع�شرين 
عاما و�دين يف نهاية �ملطاف بالرتحيل �لق�شري 

ملدنيني غر �شرب من �لبو�شنة و��شطهادهم .

ا�ستقبال االأبطال لزعيم �سابق ل�سرب البو�سنة 

دول عديدة حتذر مواطنيها من ال�سفر اإىل لبنان 

اأوباما يدافع عن حترك حمدود �سد االأ�سد

وفد برملاين اإيراين يف دم�سق ت�سامنًا مع االأ�سد 

•• وا�صنطن-وكاالت:

قال م�شوؤول �أمني �شوري �إن حكومة 
�أي  تتوقع �شربة ع�شكرية يف  ب��اده 
حل��ظ��ة، و�أك����د �أن �جل��ي�����س �ل�����ش��وري 
ج���اه���ز ل���ل���رد. وو���ش��ف��ت �خل��ارج��ي��ة 
�ت��ه��ام��ات و����ش��ن��ط��ن باأنها  �ل�����ش��وري��ة 
كذب وتلفيق. و�شط حديث عن تعزيز 
باأ�شلحة  �لع�شكرية  قدر�تها  دم�شق 
رو�شية. و�أكد �مل�شوؤول �الأمني لوكالة 
دم�شق  ��شتعد�د  �لفرن�شية  �الأن��ب��اء 
للرد على �أي �شربة ع�شكرية بقوله 
���ش��ن��د�ف��ع ع���ن ���ش��ع��ب��ن��ا ووط��ن��ن��ا بكل 
�إمكانياتنا، وبكل ما �أوتينا من قدرة. 
ه��ذه �لبلطجة ل��ن مت��ر م��ن دون رد 
وم��ن جهته ح��ذر م�����ش��وؤول �أم��رك��ي 
من �أن �لتدخل �لع�شكري �الأمركي 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �شيكلف  �شوريا  يف 
ع�����ش��ر�ت �مل���ل���ي���ار�ت م���ن �ل������دوالر�ت 
الإعادة �الإعمار، و�أنه ال مفر من دفع 

ثمن مثل هذ� �لتدخل.
ونقلت �شحيفة و��شنطن تاميز عن 
ت�شريحات ل�شتيو�رت بر�ون �ملفت�س 
باأنه  بالعر�ق  �الإع��م��ار  �ل��ع��ام الإع���ادة 
يف ح���ال ���ش��ق��وط �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��وري 
�حتياجات  ه��ن��اك  ف���اإن  �الأ���ش��د  ب�شار 
�أب��ي��ن��ا  �أم  ���ش��ئ��ن��ا  م��ل��ح��ة و�أ����ش���ا����ش���ي���ة، 
مهم  دور  للعب  م�شطرين  �شنكون 
يف توفر تلك �الحتياجات . و�أو�شح 
�شتتمثل  �ل��ع��اج��ل��ة  �الح��ت��ي��اج��ات  �أن 
�لقانون  الح���رت�م  ب��ر�م��ج  تنفيذ  يف 
و����ش��ت��ق��ر�ر �ل��ن��ظ��ام �مل���ايل و����ش��ت��ع��ادة 
�أن د�ف��ع  �إىل  �ل��دول��ة ول��ف��ت  ���ش��ي��ادة 
كاهله  �أثقلت  �الأم��رك��ي  �ل�شر�ئب 
مليار�ت �لدوالر�ت �لتي �أنفقت على 
�لرئي�س  و�أن  و�أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  �ل��ع��ر�ق 
�الأمركي بار�ك �أوباما �أكد �أنه يويل 
حاليا �هتمامه لاقت�شاد �ملحلي يف 
باده. وقال �إن هذه �الأهد�ف مهمة 

لكنها ال تعني �لتخلي عن دولة تقف 
على حافة �النهيار ومن جهة �أخرى، 
�مريكيون  دفاعيون  م�شوؤلون  �شرح 
�شاد�شة  �مريكية  حربية  �شفينة  بان 
�ملتو�شط  �لبحر  �شرق  يف  �الن  تعمل 
ق�����رب خ��م�����س م����دم����ر�ت �م��ري��ك��ي��ة 
م�����زودة ب�����ش��و�ري��خ ك����روز مي��ك��ن �ن 
ت��وج��ه ق��ري��ب��ا ���ش��د ���ش��وري��ا يف �ط���ار 

�شربة حمدودة ودقيقة.
�شفينة  �ن  ع��ل��ى  �مل�����ش��وؤول��ون  و���ش��دد 
�الن�����ز�ل �ل��ربم��ائ��ي ���ش��ان �ن��ط��ون��ي��و 
مئات  ع��دة  متنها  على  ي��وج��د  �ل��ت��ي 
من �فر�د م�شاة �لبحرية موجودة يف 
�ملنطقة ل�شبب خمتلف و�نه ال توجد 
خطط النز�ل م�شاة �لبحرية بر� يف 

�طار �ي عمل ع�شكري �شد �شوريا.
�مل�شوؤولني �ن دخول �شان  وقال �حد 
�نطونيو �لبحر �ملتو�شط كان مقرر� 
م�شوؤولني  ولكن  طويلة  ف��رتة  منذ 

ت��ق��ول �ن��ه��ا �دى �ىل ق��ت��ل �ك���ر من 
�ال�شبوع  دم�شق  يف  �شخ�س   1400
�مل���ا����ش���ي. ون��ب��ه م�����ش��وؤول��ون �ىل �ن 
�لعملية �لتي يجري بحثها تت�شمن 
جم��م��وع��ة م���ن �اله�������د�ف �مل���ح���ددة 
و�لدقيقة و�شت�شتغرق فرتة ق�شرة 
على عك�س �حلملة �الو�شع �لتي �شنت 

�شد ليبيا يف مار�س �ذ�ر 2011.
عادة  �المريكية  �لبحرية  وحتتفظ 
�ملتو�شط  �لبحر  يف  مدمر�ت  بثاث 
��شافيتني  مدمرتني  �بقت  ولكنها 
تطور  مع  مهمتهما  نهاية  يف  هناك 
�ل��و���ش��ع يف ���ش��وري��ا خ���ال �ال���ش��ب��وع 

�الخر.
وي��ق��ول م�����ش��وؤول��ود دف��اع��ي��ون �ن كل 
مدمرة من �ملدمر�ت �خلم�س حتمل 
م���ا ي���ق���در ب�����ش��ت��ة وث���اث���ني ����ش���اروخ 
 200 مبجمل  �ك���ر  �و  ت��وم��اه��وك 
�شاروخ . وق��در ب��رون ك��االن �ملحلل 

�ل�شفينة  �بقاء  �حلكمة  من  �ن  ر�أو� 
يف �����ش����رق �ل���ب���ح���ر �مل���ت���و����ش���ط ق���رب 
�مل��دم��ر�ت يف ���ش��وء �ل��و���ش��ع �ل��ر�ه��ن 
وقال م�شوؤول مت �البقاء عليها هناك 
ك���اج���ر�ء وق���ائ���ي. وق����ال �مل�����ش��وؤول��ون 
قناة  عربت  �ل�شفينة  �ن  �لدفاعيون 
�لبحر  م��ن  �خلمي�س  ي��وم  �ل�شوي�س 
�الحمر وتلقت �و�مر جديدة بالبقاء 
يف �����ش����رق �ل���ب���ح���ر �مل���ت���و����ش���ط ق���رب 
�مل���دم���ر�ت .و����ش���ان �ن��ط��ون��ي��و �ح��دى 
جندي   2200 حتمل  �شفن  ث��اث 
من م�شاة �لبحرية يف �شاد�س مهمة 

لها باملنطقة .
�وباما  ب��ار�ك  �لرئي�س  �د�رة  ون�شرت 
�حلكومة  �ن  تظهر  �نها  قالت  �دل��ة 
�ل�شورية ��شتخدمت ��شلحة كيماوية 
�شد �ملدنيني. و�و�شحتانها �شتعاقب 
�ل���رئ���ي�������س ب�������ش���ار �ال�����ش����د ع���ل���ى ه���ذ� 
�ل��ه��ج��وم �ل��وح�����ش��ي و�ل��ف��ظ��ي��ع �ل��ت��ي 

يف م��وؤ���ش�����ش��ة ك��اب��ي��ت��ل �ل��ف��ا ب��ارت��ي��رز 
�شوريا  على  حم���دود  ه��ج��وم  �شن  �ن 
و300   200 م���اب���ني  ���ش��ي��ت��ط��ل��ب 
باملقارنة  تقريبا  توماهوك  ���ش��اروخ 
��شتخدمت  221 �شاروخا  مع نحو 

يف �لعملية �لليبية.
�لقيام  �ن  دفاعيون  م�شوؤولون  وقال 
بعملية ت�شمل �هد�فا حمددة ب�شكل 
تت�شمن  �ن  ميكن  �شوريا  �شد  �ك��رب 

عدد �قل من �ل�شو�ريخ.
�ىل ذلك، و�شل �ملحققون �الأمميون، 
�إىل لبنان قادمني من �شوريا بعد �أن 
�أنهو� مهمتهم هناك ب�شاأن �لتحقيق 

يف ��شتخد�م �لكيماوي.
وكان �لفريق �الأممي �ملوؤلف من 13 
مفت�شاً برئا�شة �إيك �شيل�شرتوم غادر 
دم�شق على منت خم�س �شيار�ت تابعة 
ل����اأمم �مل��ت��ح��دة ت��و�ك��ب��ه��ا ���ش��ي��ارت��ان 
�إىل  �شبقتهم  �أخ��ري��ان، وذل��ك بعدما 
لاأمم  �لعليا  �ملمثلة  �شوريا  مغادرة 
�ملتحدة ل�شوؤون نزع �الأ�شلحة �جنيا 
�لربية  �حل��دود  �لفريق  كاين وعرب 
غ����ادرو�  �أن  ب��ع��د  ل��ب��ن��ان  �إىل �جل����ارة 
�ل��ف��ن��دق �ل����ذي ك��ان��و� ي��ق��ي��م��ون فيه 
باأية  �ملفت�شون  ي��ديل  ومل  دم�شق  يف 
�حل���دود،  ع��ب��وره��م  عند  ت�شريحات 
كما مل يت�شن لل�شحفيني مقابلتهم 
�مل�شددة  �الأمنية  �الإج����ر�ء�ت  ب�شبب 
�أن يغادر  �أن��ه من �ملفرت�س  و�أ���ش��اف 
�مل��ف��ت�����ش��ون ل���ب���ن���ان م��ت��وج��ه��ني �إىل 
ن���ي���وي���ورك ب��ع��د �ل���ف���ر�غ م���ن بع�س 
�الإج���������ر�ء�ت �الإد�ري���������ة، ل��ك��ن��ه��م لن 
ال  كما  لبناين  م�����ش��وؤول  �أي  يقابلو� 
مبوعد  تتعلق  معلومات  �أي  تتوفر 
رفعهم تقريرهم �إىل �الأمم �ملتحدة.

�جل��ه��ات  �أن  �إىل  �ل���ع���ق���دي  و�أ�����ش����ار 
�الأم���ن���ي���ة ت���ت���وىل ح���م���اي���ة �ل��ف��ري��ق 
�ل��دم و�الأدل���ة �لتي  �ل���دويل وعينات 
ج��م��ع��وه��ا م����ن م��ن��ط��ق��ت��ي �ل��غ��وط��ة 

دم�شق تبدي ��شتعد�دها ل�شد �أي هجوم 

التدخل الع�سكري يف �سوريا �سيكلف اأمريكا املليارات 

•• طهران-وكاالت:

توجه �شباح �م�س �ل�شبت وفد رفيع من جمل�س �ل�شورى 
يف  دم�شق  �ل�شورية  �لعا�شمة  �إىل  )�ل��ربمل��ان(  �الإي���ر�ين 
�لرئي�س  نظام  مع  للت�شامن  �أي��ام،  ت�شتمر خم�شة  زي��ارة 
ب�شار �الأ�شد يف وجه تهديد�ت غربية ب�شن �شربة ع�شكرية 
�شد �شوريا وبحث �شبل �خلروج من �الأزمة. وقالت وكالة 
�أنباء �لطلبة �الإير�نية )�إ�شنا( �إن �لوفد �شيلتقي �لرئي�س 
�مل��وق��ع �الإل��ك��رتوين للربملان ع��ن ح�شني  �الأ���ش��د.  ونقل 
�أن هدف  �شيخ �الإ�شام م�شت�شار رئي�س جمل�س �ل�شورى 
��شتخد�م  و�إد�ن���ة  �شوريا  �لو�شع يف  در����ش��ة  �ل��زي��ارة  ه��ذه 
�أ�شلحة كيميائية من قبل �ملجموعات �الرهابية و�الإ�شر�ر 
على �شرورة �إيجاد حل �شيا�شي لاأزمة �ل�شورية . وقال 

م�شوؤول �آخر يف �لربملان �إن �لوفد �لذي ي�شم ثاثة من 
�خلارجية  �ل�شوؤون  جلنة  رئي�س  يقوده  �ملجل�س  �أع�شاء 
�ل��رئ��ي�����س  �شيلتقي  ب���ورج���ردي  �ل���دي���ن  ع���اء  ب��ال��ربمل��ان 
�إير�نية  �إع��ام  �أخ��رى، ذك��رت و�شائل  �ل�شوري. من جهة 
�أن وزير �خلارجية حممد جو�د ظريف �أجرى حمادثات 
هاتفية �جلمعة مع �ملوفد �خلا�س لاأمم �ملتحدة ل�شوريا 
�أي مغامرة �شتكون  �أن  �الأخ�شر �الإبر�هيمي ليحذر من 
لها عو�قب خطرة على كل �ملنطقة. و�أ�شافت �أن ظريف 
�ت�����ش��ل �أي�����ش��ا ب����وزر�ء خ��ارج��ي��ة �أك���ر م��ن ع�����ش��رة ب��ل��د�ن 
و�لربتغال(  و�لنم�شا  و�إيطاليا  فرن�شا  )بينها  �أوروب��ي��ة 
وعربية )منها �لكويت و�الأردن( الإد�نة ��شتخد�م �الأ�شلحة 
�لكيميائية يف �شوريا و �نتقاد حماوالت �شن �حلرب )من 

قبل �لواليات �ملتحدة وحلفائها(.

مريكل تنتقد موقف رو�سيا وال�سني من �سوريا 
•• برلني-ا ف ب:

ن�شرت  مقابلة  يف  مركل  �نغيا  �الملانية  �مل�شت�شارة  �نتقدت 
معتربة  �ل�شورية،  �الزم���ة  يف  و�ل�شني  رو�شيا  موقف  �م�س 

�نهما ��شعفتا �شلطة �المم �ملتحدة.
وقالت مركل يف مقابلة مع �شحيفة �وغ�شربغر �لغيماينه 
�نه من �ملوؤ�شف جد� �ن رو�شيا و�ل�شني ترف�شان منذ بع�س 
ي�شعف  ه��ذ�  �ل�شوري.  �ل��ن��ز�ع  ح��ول  م�شرتكا  موقفا  �لوقت 

ب�شكل كبر دور �المم �ملتحدة .
يف  �لع�شوية  �لد�ئمتا  �ل��دول��ت��ان  و�ل�شني  رو�شيا  وعرقلت 
و�ل��والي��ات  وب��ري��ط��ان��ي��ا  م��ع فرن�شا  �ل����دويل  �الم���ن  جمل�س 

�ل��دويل  �الم���ن  جمل�س  يف  ق����ر�ر�ت  م�شاريع  تبني  �مل��ت��ح��دة، 
الد�نة نظام �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ال�شد وهما تعار�شان �ي 

تدخل ع�شكري �شد �شوريا.
من جهة �خرى، قالت مركل �ن ��شتخد�م ��شلحة كيميائية 
با  تبقى  �ن  ميكن  ال  �لتي  �ملحرمات  �ح��د  ك�شر  �شوريا  يف 
�ي م�شاركة  ��شتبعدت جمدد� وب�شكل قاطع  لكنها   ، عو�قب 

�ملانية يف تدخل ع�شكري بدون تفوي�س دويل.
و�ك��دت �مل�شت�شارة �الملانية �ن بادها ال ميكن �ن ت�شارك يف 
تدخل ع�شكري �ال بتفوي�س من �المم �ملتحدة �و حلف �شمال 
ف��اإن م�شاألة م�شاركة  �و �الحت��اد �الوروب���ي. لذلك  �الطل�شي 

�جلي�س �الملاين غر مطروحة حاليا .

�سوريون بينهم  اإيطاليا  ي�سلون  مهاجرًا   230
•• روما-ا ف ب:

�كد م�شوؤولون �ن ع�شر�ت �ل�شوريني من طالبي �للجوء و�شلو� �ىل جنوب �يطاليا �م�س على منت مركبني يحمان نحو 230 
�شخ�شا و�ملركب �الول وهو قارب �شيد، كان يحمل 130 �شخ�شا بينهم 21 �مر�أة و28 طفا دون �ل�شاد�شة من �لعمر، بح�شب 
بيان حلر�س �حلدود وقال طالبو �للجوء �نهم �شوماليون و�شوريون. وقال م�شوؤولون حمليون �نهم يعتقدون �ن �ملركب غادر 

مرفاأ يف �ليونان قبل خم�شة �يام.
كاالبريا  منطق������ة  �ىل  وو�كبت������ه  �ملركب  ر�شدت  فرونت�شك،  �الوروبية  �حل��دود  ق���������وة  من  �ي�شلندية  طائرة  �ن  �لبيان  وق��ال 
و��شاف حر�س �حلدود �ن �ملركب �لثاين و�شل جزيرة �شقلية وعلى متنه نحو 100 �شخ�س بينهم م�شريون وفل�شطينيون 

و�شوريون ..
وقال �ملدعون �ملحليون �نهم يعتقدون �ن �شفينة ب�شائع قامت بجر �ملركب �لثاين و�فلتته قرب �ل�شو�طئ �اليطالية و�شجلت 
وترة و�شول �لاجئني و�ملهاجرين �رتفاعا كبر� يف �ال�شابيع �لقليلة �ملا�شية ب�شبب �عمال �لعنف يف �شمال �فريقيا و�شرق 

�ملتو�شط.
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على  ��شخا�س  خم�شة  مقتل  طبية  و�خ��رى  �منية  م�شادر  �علنت 
ي��غ��ادرون  ك��ان��و�  ��شتهدف م�شلني  �خ��ر، يف هجوم  �الق��ل و����ش��اب��ة 

م�شجد� يف �شرق بغد�د.
و�و�شح م�شدر يف وز�رة �لد�خلية �ن م�شلحني جمهولني هاجمو� 
بغد�د  يف  حممد  ت��ل  منطقة  يف  م�شجد�  ي��غ��ادرون  ك��ان��و�  م�شلني 
مقتل  ع��ن  ��شفر  م��ا  لل�شوت،  كامتة  با�شلحة  )���ش��رق(،  �جل��دي��دة 

خم�شة و��شابة �خر بجروح .
من  �ملهاجمون  متكن  فيما  �لفجر،  عند  وق��ع  �لهجوم  �ن  و�و�شح 
�لفر�ر وبذلك، يرتفع �ىل �كر من 600 قتيل عدد �لذي �شقطو� 
�ب-�غ�شط�س  �شهر  خ��ال  �ل��ع��ر�ق  �ن��ح��اء  خمتلف  يف  هجمات  يف 
�ىل  ��شتناد�  بر�س  فر�ن�س  وكالة  �عدتها  حل�شيلة  وفقا  �حل��ايل، 

م�شادر ر�شمية.
�شقطو� جر�ء  �لذين  �لقتلى  ع��دد   3800 �ك��ر من  �ىل  و�رت��ف��ع 
وفقا   ،2013 �حل��ايل  �لعام  بد�ية  �لعر�ق منذ  هجمات يف عموم 

حل�شيلة فر�ن�س بر�س.

�أعلن �جلي�س �للبناين �م�س �عتقال لبنانيني �ثنني ي�شتبه بتورطهما 
�حل��ايل  �آب-�غ�شط�س   22 لبنان يف  ج��ن��وب  م��ن  ���ش��و�ري��خ  ب��اإط��اق 

باجتاه ��شر�ئيل .
وقال �جلي�س يف بيان بنتيجة �لتق�شي و�لتحريات �ملكثفة، حول �إقد�م 
جمهولني بتاريخ 22 �آب-�غ�شط�س �حلايل على �إطاق 4 �شو�ريخ 
ب��اجت��اه  ل��ب��ن��ان(  �حل��و���س-���ش��ور)ج��ن��وب  منطقة  م��ن  كاتيو�شا  ن���وع 
من  �مل��خ��اب��ر�ت  م��دي��ري��ة  متكنت   .. �ملحتلة  �لفل�شطينية  �الأر����ش��ي 
توقيف كل من �للبنانيني يو�شف حممد �لفليطي وعمر عبد �ملوىل 
�الأطر�س، �للذين �عرتفا باإقد�مهما على نقل �ل�شو�ريخ من منطقة 
غزة يف �لبقاع )�شرق لبنان( وت�شليمها �ىل �أحد �ال�شخا�س يف �شور، 
حيث مت �إطاقها من �ملنطقة �ملذكورة و�أ�شاف �لبيان �ن �ملوقوفني 

�أحيا على �لق�شاء وي�شتمر �لعمل لتوقيف باقي �ملتورطني . 

�آالف  ال�شتقبال  ��شر�ئيل  م��ع  �تفاقا  �ب��رم��ت  تكون  �ن  �وغ��ن��د�  نفت 
�ل��اج��ئ��ني �الف���ارق���ة، ك��م��ا �ع��ل��ن م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م وز�رة �خل��ارج��ي��ة 
��شر�ئيل  �ن  �ال�شر�ئيلية ذكرت  �الوغندية. وكانت �شحيفة هاآرت�س 
�ملهاجرين  من  �الالف  ع�شر�ت  برتحيل  يق�شي  �تفاق  �ىل  تو�شلت 

�الفارقة غر �ل�شرعيني �ىل �وغند�.
وقالت �ل�شحيفة �نه مت رفع �مر منع ن�شر ق�شائي عن ��شم �لدولة 
�لتي �شيتم ترحيل �ملهاجرين �ليها بناء على طلب تقدمت به ولكن 
�حل��ك��وم��ة �ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة م��ا ز�ل���ت ت��رف�����س �ع��ط��اء �ي تفا�شيل عن 

�التفاق.
كاماهوجني  �يلي  �الوغندية  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  لكن 
قال لوكالة فر�ن�س بر�س �ن نباأ �بر�م �تفاق لي�س �شحيحا وال ��شا�س 
يتعلق  م��ا  و��شحة يف  �شيا�شة  تتبع  �وغ��ن��د�  �ن  و����ش��اف  وخ��ط��اأ.  ل��ه 
بالاجئني �لذين يدخلون �ىل �لباد و�لذين يخرجون منها طبقا 
للقانون �لدويل لذلك ال ميكن �ن يكون �شحيحا �ننا �شن�شتقبل هوؤالء 
�ال�شخا�س. ونقلت هاآرت�س عن م�شادر جمهولة �ن �لدولة �لعربية 
توطينهم  و�ع���ادة  �وغ��ن��د�  �ىل  �ملهاجرين  ط��ائ��ر�ت  بتمويل  �شتقوم 
هناك كما �شتعطيهم على ما يبدو مبلغ 1،500 دوالر �مركي لكل 
�حلكومة  يف  �ملهاجرين  ق�شم  مدير  ف��ان  هارت�س  ويح�شب  �شخ�س. 
وج��ود  �لكرتونية  ر�شالة  يف  نفى  كازونغو  �ب��ول��و  ديفيد  �الوغ��ن��دي��ة 
�تفاق مماثل. لكن �ل�شحيفة نقلت قول وزير �لد�خلية �ال�شر�ئيلي 
جدعون �شاعر للجنة برملانية �ن �حد �مل�شوؤولني �ال�شر�ئيليني �لكبار 

قد ح�شل بالفعل على مو�فقة كمباال.

عوا�صم

بغداد

كمبال

بريوت

مقتل �سابط يف املخابرات بجنوب اليمن 
•• �صنعاء-ا ف ب:

قتل �شابط يف �ملخابر�ت �ليمنية بر�شا�س م�شلحني يعتقد �أنهم من تنظيم 
فر�ن�س  لوكالة  حملية  م�شادر  �أعلنت  ح�شبما  �ليمن،  جنوب  يف  �لقاعدة 
�لقاعدة  تنظيم  من  �نهم  يعتقد  م�شلحني  �ن  �مل�شادر  ه��ذه  وقالت  بر�س. 
�عرت�شو� �لعقيد يف جهاز �الأمن �ل�شيا�شي ح�شن علي �ملن�شوري و�طلقو� 

عليه �لنار مما �دى �إىل مقتله على �لفور يف بلدة لبعو�س مبحافظة حلج.
�ملخابر�ت  �شابط  �أق��رب��اء  من  قبليني  رج��اال  �أن  نف�شها  �مل�شادر  و�و�شحت 

قامو� مبحا�شرة �ملهاجمني ومتكنو� من قتل �أحدهم و��شر �ثنني �آخرين.
هجمات  ب�شن  متهم  وه��و  �ليمن  �شرق  جنوب  يف  �لقاعدة  تنظيم  وين�شط 

دموية على �شباط يف �جلي�س و�ملخابر�ت يف هذه �ملنطقة.

طالبان الباك�ستانية تنفي حمادثات مع احلكومة 
•• مريان�صاه-ا ف ب:

ذكرت  �شحافية  تقارير  �م�س  �لباك�شتانية  طالبان  حركة  با�شم  متحدث  نفى 
و�شائل  �لتمرد. ون�شرت  �ج��ر�ء حمادثات �شام مع حركة  �ن �حلكومة ب�شدد 
ب��االردو  �لناطقة  �ليومية  �ل�شحف  وغالبية  �خلا�شة  �لباك�شتانية  �الع���ام 
و�النكليزية �ل�شبت، تقارير عن بدء حمادثات �شام مع طالبان، و�كد بع�شها 
طالبان  با�شم  �ملتحدثني  كبر  و�ك��د  �ملتمردين.  مع  �ولية  �ت�شاالت  ح�شول 
�ت�شاالت  �ي  لوكالة فر�ن�س بر�س عدم ح�شول  �شهيد  �شهيد �هلل  �لباك�شتانية 
بني �لتنظيم و�ي م�شوؤول حكومي. وقال �شهيد من موقع مل يك�شف عنه �نفي 
جملة وتف�شيا �نعقاد حمادثات �شام على �ي م�شتوى بني طالبان و�حلكومة 
�لباك�شتانية . و��شاف مل جتر �ي �ت�شاالت بيننا كما مل نتلق �ي عر�س ملحادثات 
�شام ونقلت �شحيفة دون �لباك�شتانية �ملرموقة �لناطقة باالنكليزية عن وزير 
�العام برويز ر�شيد قوله �ن �حلكومة جتري حمادثات �شرية مع حركة طالبان 
�لباك�شتانية. وقال ر�شيد لل�شحيفة �ن حمادثات غر ر�شمية جتريها �حلكومة 
وطالبان و��شاف �ن �لهدف �لرئي�شي للحكومة هو �عادة �ل�شام و�شتبذل كل 
ما ميكن لتحقيق ذلك ونقلت �ل�شحيفة عن ر�شيد قوله �ي�شا علينا �ن ننقذ 

�لباد من تهديد �الرهاب و�شن�شتخدم كل �خليار�ت لذلك .

املخابرات االأمريكية متاأكدة من هجوم االأ�سد الكيماوي 

جدل ب�شاأن هجوم �لرئي�ض هادي على �ل�شحفيني 

املبعوث االأممي يدعو حل�سم اخلالفات يف احلوار اليمني
حت���دي���ات ك��ب��رة �أك���ره���ا �حل��اح��ا 
�ل����ت����و�ف����ق ع���ل���ى م�������ش���ودة وث��ي��ق��ة 
�حلو�ر  ملوؤمتر  �لنهائية  �ملخرجات 
و�ل���ب���دء يف ع��م��ل��ي��ة ت��اأ���ش��ي�����س عقد 
تطلعات  ي��ل��ب��ي  ج��دي��د  �ج��ت��م��اع��ي 

جميع �ليمنيات و�ليمنيني .
�ليمن  �ل��وط��ن��ي يف  وك����ان �حل����و�ر 
م��ار���س-�آذ�ر   18 منذ  �أعماله  ب��د�أ 
�مل��ا���ش��ي مب�����ش��ارك��ة ج��م��ي��ع �ل��ق��وى 
ينهى  �ن  �مل��ق��رر  وم���ن  �ل�شيا�شية 
�شبتمرب-�يلول  منت�شف  مهمته 
�أث��������ار ه��ج��وم  ذل�������ك،  �مل���ق���ب���ل �ىل 
من�شور  ربه  عبد  �ليمني  �لرئي�س 
�ل�شحفيني يف خطابه  ه��ادي على 
�الأخ���ر -�ل���ذي و���ش��ف فيه بع�س 
�ل�����ش��ح��ف��ي��ني ب���امل���رت���زق���ة- ج���دال 
و��شعا يف �ليمن وخا�شة يف �لو�شط 

�ل�شحفي و�الإعامي.
ويف �لوقت �لذي �نتقد فيه �لكثر 
م���ن �ل�����ش��ح��ف��ي��ني ه���ج���وم ه����ادي، 
م��ع��ت��ربي��ن �أن����ه ك���ان ال ي��ن��ب��غ��ي �أن 
ي�������ش���در يف خ���ط���اب ر����ش���م���ي وم���ن 
�شخ�س �لرئي�س، فاإن �لبع�س يرى 
�لرئي�س مل  و�أن  �لهجوم مربر  �أن 
يقل �إال �حلقيقة فهناك �شحفيون 
باعو� �أنف�شهم باملال وتركو� �شرف 

�ملهنة.

وجود  �شرورة  على  �ل�شقاف  و�أك��د 
م���ت���ح���دث ر����ش���م���ي ب���ا����ش���م رئ��ا���ش��ة 
�جل����م����ه����وري����ة ي���ع���م���ل ع���ل���ى ع��ق��د 
م�����وؤمت�����ر�ت ���ش��ح��ف��ي��ة �أ���ش��ب��وع��ي��ة 
ونقل  �لتطور�ت  كل  عن  للحديث 
�ملعلومات لو�شائل �الإعام، م�شر� 
�إىل �شرورة متكني �ل�شحفيني من 
و�لتو��شل  �ل�شحيحة  �ملعلومات 
م���ع���ه���م، ل��ي��ت��م��ك��ن��و� م����ن ط��رح��ه��ا 

للقر�ء و�لر�أي �لعام.
�ليمني  �ل��رئ��ي�����س  م�شت�شار  ودع����ا 
�ل�شحفيني �إىل مر�عاة �شمائرهم 
وم�����ش��وؤول��ي��ت��ه��م وح�����ش��ه��م �ل��وط��ن��ي 
م���و����ش���وع،  �أي  يف  �حل����دي����ث  ع���ن���د 
و�ل��ع��م��ل مب��ه��ن��ي��ة و�ل��ت��وف��ي��ق بني 

�حلقوق و�لو�جبات.
حرية  موؤ�ش�شة  رئي�س  ق��ال  ب��دوره 
ل��ل��ح��ق��وق و�حل����ري����ات و�ل��ت��ط��وي��ر 
�الإع���ام���ي خ��ال��د �حل���م���ادي، �إن���ه 
ك���ان م��ن �مل��ف��رت���س ع��ل��ى �لرئي�س 
هادي �أال يح�شر نف�شه فيما يخ�س 
�ل�������ش���ح���ف���ي���ني، الأن�������ه م����ن خ���ال 
�لت�شلطي  �الأ�شلوب  مار�س  خطابه 
على �ل�شحفيني، �الأمر �لذي ُيعد 
�ل��ذي  �ل�شابق  للنهج  ����ش��ت��م��ر�ري��ة 
�لنظام  ف��رتة  ك��ان عليه �حل���ال يف 

�ل�شابق .

�أن  و�أ���ش��اف  ق�شائياً.  ماحقتهم 
ه�����ادي مل ي��ه��اج��م يف ح��دي��ث��ه كل 
�لبع�س  خ�س  بل  �الإع���ام  و�شائل 
�ل���ت���ي ق����ال �إن���ه���ا ت��ن�����ش��ر م��و����ش��ي��ع 
�أثنى  وباملقابل  �لباد،  �أم��ن  مت�س 
مبهنية  تعمل  �أخ��رى  و�شائل  على 
ووط��ن��ي��ة، وم���ن دون ذك���ر �أ���ش��م��اء. 

�ليمني  �ل��رئ��ي�����س  م�شت�شار  وق���ال 
�الإ�شرت�تيجية  �لدر��شات  ل�شوؤون 
�ل�شقاف،  ف��ار���س  �لعلمي  و�لبحث 
�إن ما دعا �لرئي�س لذلك �خلطاب 
ب��ح��ق �ل�����ش��ح��ف��ي��ني ه���و �ل��ت��ع��اط��ي 
�الإع������ام������ي غ�����ر �مل�����������ش�����وؤول م��ع 
�لق�شايا �لوطنية يف مرحلة خطرة 

وح�شا�شة وحتولية متر بها �لباد 
�جلميع  يتكاتف  �أن  ي��ج��ب  و�ل��ت��ي 
�مل���ق���دم���ة و���ش��ائ��ل  الإجن���اح���ه���ا ويف 
�لرئي�س  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �الإع����ام. 
�ل�شحفيني  يف  ي�شتثر  �أن  �أر�د 
�لوطني  �مل�شوؤولية و�حل�س  عن�شر 
�أو  حما�شبتهم  يق�شد  ومل  فقط، 

•• اأنقرة-وكاالت:

ق���ال رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل���رتك���ي رج��ب 
يف  ت���دخ���ل  �أي  �إن  �أردوغ����������ان  ط���ي���ب 
و�شع  �إىل  ي��ه��دف  �أن  ينبغي  ���ش��وري��ا 
�الأ���ش��د،  ب�شار  �لرئي�س  حلكم  نهاية 
ع�شكرية  بعملية  �الكتفاء  �أن  معترب� 
حم����دودة ���ش��د ���ش��وري��ا دون �إ���ش��ق��اط 

يف  و�شدد  �أن��ق��رة.  ير�شي  لن  نظامها 
ت�شريحات لل�شحفيني �أثناء �حتفال 
�إن��ه  �أن��ق��رة  �لعا�شمة  يف  �لن�شر  بيوم 
يف  ح�شل  كما  بتدخل  �لقيام  ينبغي 
�أي عملية حم��دودة لن  كو�شوفو الأن 
ليوم  ت��دخ��ا  �أن  م�شيفا   ، تر�شينا 
�إذ يجب  ك��اف��ي��ا  ي��ك��ون  ل��ن  ي��وم��ني  �أو 
على  �لنظام  �إج��ب��ار  �لهدف  يكون  �أن 

ت�شريحات  وج���اءت   . �ل�شلطة  ت��رك 
�أردوغ��ان على خلفية �إعان �لرئي�س 
�الأم��رك��ي ب���ار�ك �أوب��ام��ا �أن���ه يدر�س 
توجيه �شربة حمددة وحمدودة، رد� 
�لكيميائية  باالأ�شلحة  �لهجوم  على 
�الأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي يف ���ش��وري��ا و�ع��ت��رب 
�أردوغان �أنه ال ميكن �أن تكون �شربة 
خاطفة ملدة 24 �شاعة كافية، م�شيفا 

�أن م��ا يهم ه��و وق��ف �إر�ق����ة �ل��دم��اء، 
�لتي  �ل��درج��ة  �إىل  �لنظام  و�إ���ش��ع��اف 
رئي�س  و��شتبعد   . ع��ن��ده��ا  ي�شت�شلم 
نتيجة  �أي  حتقيق  �ل��رتك��ي  �ل�����وزر�ء 
ع�����ش��ك��ري دون  ت��دخ��ل  �إي��ج��اب��ي��ة الأي 
�شيا�شية  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ع��ن  �لك�شف 
ت�شبه  �إذ� كانت  �ل�شربة  �إن  له. وقال 
�ل�شوري  �لنظام  ف��اإن  كو�شوفو  مثال 
�أن��ه  معلنا  �ال���ش��ت��م��ر�ر،  ي�شتطع  ل��ن 
�شيجري مباحثات ثنائية مع كل من 
�أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �الأم��رك��ي  �لرئي�شني 
و�ل���رو����ش���ي ف���ادمي���ر ب��وت��ني �أث��ن��اء 
قمة جمموعة �لع�شرين �لتي �شتعقد 
يف رو���ش��ي��ا �الأ����ش���ب���وع �مل��ق��ب��ل. وك��ان��ت 
�إنها  �شابق  وق��ت  يف  ق��ال��ت  ق��د  تركيا 
دويل  حت��رك  يف  للم�شاركة  م�شتعدة 
���ش��د ب�����ش��ار �الأ���ش��د ح��ت��ى ب���دون ق��ر�ر 
قو�تها  و����ش��ع��ة  �مل��ت��ح��دة،  �الأمم  م��ن 
للت�شدي  ت���اأه���ب  ح��ال��ة  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة 
الأي تهديد�ت تاأتي من �شوريا. ور�أى 
�خلارجية  وزي��ر  موقف  �أن  �أردوغ����ان 
�أن  �إىل  ي�شر  كري  جون  �الأمركي 
تكون  ق��د  ل�شوريا  �لغربية  �ل�شربة 
�ل�شاد�س و�ل�شابع  �ل�20 يف  قبل قمة 
م��ن ���ش��ب��ت��م��رب-�أي��ل��ول �مل��ق��ب��ل، متهما 
�ل��ع��رب��ي��ة  و�جل��ام��ع��ة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
بعدم �لقيام مبا عليهما يف ما يتعلق 

بالهجوم �لكيمائي يف �شوريا.

اأردوغان: التدخل ب�سوريا يجب اأن ينهي حكم االأ�سد 

خ���ام م��ث��ل ن�����ش��و���س �ت�����ش��االت مت 
�لتقاطها قال م�شوؤولون �مريكيون 
�ن تبقى �شرية حلماية  �نها يجب 
�مل�شادر و��شاليب �حل�شول عليها.

ه���ج���وم ك��ي��م��اوي ق���د وق����ع ول��ي�����س 
م���ن �مل�������ش���وؤول ع��ن��ه وك�����ررت وز�رة 
نفي �حلكومة  �ل�شورية  �خلارجية 
��شتخد�مها ��شلحة كيماوية وقالت 

يتم �كت�شاف مثل هذه �لرب�مج.
وق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �المريكي 
ج��ون ك��ري �ن �أج��ه��زة �مل��خ��اب��ر�ت 
�الم���ري���ك���ي���ة ر�ج����ع����ت �مل��ع��ل��وم��ات 
�خلا�شة بالهجوم بعناية �أكر من 
مرة. و�أ�شاف �أقول لكم �نها قامت 
ب���ذل���ك �مل���ر�ج���ع���ة وه�����ي ت�����ش��ع يف 
نكرر  �لعر�ق. لن  �عتبارها جتربة 

تلك �للحظة.
وم���ن �مل��ق��رر �ن ي��غ��ادر ف��ري��ق من 
حمققي �المم �ملتحدة دم�شق �ليوم 
�ل�شبت ولكن متحدثا با�شم �المم 
�ملتحدة قال �ن �نتهاء �لفريق من 

حتليله �شي�شتغرق وقتا.
وق����ال دب��ل��وم��ا���ش��ي��ان ل���روي���رتز �ن 
�الم���ني �ل��ع��ام ل��امم �مل��ت��ح��دة بان 
�لد�ئمني  �الع�شاء  �بلغ  مون  جي 
مبجل�س �المن �أن �لنتائج �لنهائية 
جمعها  �ل���ت���ي  �ل��ع��ي��ن��ات  ل��ت��ح��ل��ي��ل 
خ�����رب�ء �ال���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��اوي��ة يف 
�شوريا �ال�شبوع �ملا�شي قد ال تكون 

جاهزة قبل ��شبوعني.
�لفريق  تفوي�س  �ن  ك��ري  وق���ال 
ق���ا����ش���ر ع���ل���ى حت���دي���د م�������ا�ذ� ك���ان 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ك�شفت وكاالت �ملخابر�ت �المريكية 
ع���ن ب��ع�����س �مل��ع��ل��وم��ات �ل���ت���ي �دت 
بان حكومة  �لثقة  بالغ  تقييم  �ىل 
�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ال�شد �شنت 
على  �لكيماوية  باال�شلحة  هجوما 
تقرير  ول��ك��ن  دم�شق  خ���ارج  �ح��ي��اء 
�ملخابر�ت غر �ل�شري �ظهر �ي�شا 
�المريكية  �حل��ك��وم��ة  المتلكه  م��ا 
وهو دليل و��شح على �ن �ال�شد �مر 
�لهجوم  هذ�  ب�شن  �شخ�شي  ب�شكل 
و�لدليل �لنف�شي �لذي يوؤكد �شبب 
موت مايقدر بنحو 1429 �شوريا 

يف 21 �غ�شط�س �ب.
و�����ش���ر �مل�������ش���وؤول���ون �الم��ري��ك��ي��ون 
تتحمل  �ال����ش���د  ح��ك��وم��ة  �ن  ع��ل��ى 
ب�شكل  �ل���ه���ج���وم  ع���ن  �مل�������ش���وؤول���ي���ة 
و��شح ب�شبب �لطريقة �لتي تعمل 
ب��ه��ا �حل���ك���وم���ة �ل�������ش���وري���ة ون��ظ��ام 

��شلحتها �لكيماوية .
�الد�رة  يف  ك��ب��ر  م�������ش���وؤول  وق�����ال 
موؤمتر  يف  لل�شحفيني  �المريكية 
ع����رب �ل���ه���ات���ف ب���ع���د ن�����ش��ر ت��ق��ري��ر 

�ملخابر�ت لدينا تقييم بالغ �لثقة يف 
حدوث هجوم باال�شلحة �لكيماوية 
و�ن نظام �ال�شد م�شوؤول و�و�شحت 
�نها  �وب��ام��ا  ب���ار�ك  �لرئي�س  �د�رة 
�لهجوم  �شتعاقب �ال�شد على ذلك 

�لوح�شي و�لفظيع.
و�عد تقرير �ملخابر�ت من م�شادر 
ب�شرية و�ت�شاالت �لكرتونية و�شور 
�ىل  باال�شافة  �ل�شناعية  باالقمار 
م�شادر عامة مثل و�شائل �لتو��شل 
منظمات  من  وتقارير  �الجتماعي 

غر حكومية وجماعات طبية.
م���ع���ل���وم���ات  ����ش���ك���وك يف  وه�����ن�����اك 
��شلحة  ع��ن  �المريكية  �مل��خ��اب��ر�ت 
�ل����دم����ار �ل�����ش��ام��ل م��ن��ذ �ن ق��ال��ت 
وك����������االت �مل�����خ�����اب�����ر�ت ب��ت�����ش��ج��ي��ع 
�د�رة  يف  �مل���������ش����وؤول����ني  ك����ب����ار  م����ن 
�ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��اب��ق ج���ورج ب��و���س يف 
مي��ل��ك  �ل����ع����ر�ق  �ن   2002 ع�����ام 
�ال�شلحة  جم��ال  يف  ن�شطة  ب��ر�م��ج 
�لكيماوية و�لنووية و�لبيولوجية. 
لتربير  �لنتائج  ه��ذه  و��شتخدمت 
 2003 غ��زو �ل��والي��ات �ملتحدة يف 
ال���ش��ق��اط ���ش��د�م ح�شني ول��ك��ن مل 

يائ�شة  حماولة  كري  �تهامات  �ن 
لتربير توجيه �شربة ع�شكرية.

�مل���خ���اب���ر�ت  ت��ق��ي��ي��م  ي��ت�����ش��م��ن  ومل 
�ملوؤلف من �ربع �شفحات معلومات 

وا�سنطن تريد ا�ستخدام 
قواعدها يف مانيال 20 عامًا 

•• مانيال-ا ف ب:

طلبت �لواليات �ملتحدة من �لفيليبني �ل�شماح لها با�شتخد�م قو�عدها يف ذلك 
�لبلد لفرتة ت�شل �ىل 20 عاما، بح�شب ما �فاد م�شوؤول فيليبيني �م�س بينما 
��شيا.  �لع�شكري �المركي يف  �لتو�جد  �لبلدين لتو�شيع  جتري حمادثات بني 
وتهدف �ملفاو�شات �ىل �ل�شماح ملزيد من �لقو�ت و�ل�شفن و�لطائر�ت و�ملعد�ت 
�لع�شكرية �المركية باملرور عرب �لفيليبني �لتي كان ينت�شر فيها ع�شر�ت �الف 
م�شاعد  �لفيليبيني  �ملفاو�س  وق��ال   .1992 �لعام  حتى  �المركيني  �جلنود 
وزير �خلارجية كارلو�س �شوريتا بالن�شبة لامركيني فانهم عادة ما يربمون 
�تفاقيات مثل هذه بفرت�ت متتد �ىل ع�شرين عاما. و�الن فان �لوفد �لفيليبني 
�لزمنية  . ومل يك�شف �شوريتا عن �لفرتة  يدر�س فرتة �ق�شر من تلك بكثر 
�نه ��شاف يف بيانه �ن م�شالة  �ملحددة �لتي يت�شمنها �الق��رت�ح �لفليبيني، �ال 
بر�س  فر��شن  لوكالة  �شوؤ�ل  على  ورد�  للمناق�شات.  �شتخ�شع  �لزمنية  �لفرتة 
للتاكيد عن ما �ذ� كان �ملفاو�شون �المركيني �قرتحو� �بر�م �تفاق مع مانيا 

ملدة 20 عاما، رف�س �ملتحدث با�شم �ل�شفارة �المركية كرت هوير �لتعليق.
و�شرحت �ل�شلطات �لفيليبينية �ن �لواليات �ملتحدة تقدمت باالقرت�ح مع بدء 
�ملحادثات يف مانيا يف منت�شف �ب-�غ�شط�س وقال م�شوؤولون فيليبينيون �ن 
مانيا  جهود  من  ج��زء  هو  �لفيليبني  يف  �المركي  �لع�شكري  �لتو�جد  زي��ادة 
لبناء دفاع ع�شكري قوي يف مو�جهتها مع �خلاف مع �ل�شني حول �حقيتها يف 
بحر �ل�شني �جلنودبي. �ما �لواليات �ملتحدة فرتغب يف �لتو�شل �ىل ترتيبات 
ت�شبه تلك �ملربمة مع ��شرت�ليا و�شنغافورة يف �طار جهودها لتعزيز رو�بطها يف 
جنوب �شرق ��شيا ملو�جهة تنامي �لقوة �لع�شكرية يف �ل�شني و�شرح وزير �لدفاع 
�حلليفتني  �لبلدين  �ن  �لفيليبني  �ىل  زي���ارة  خ��ال  هيغل  ت�شاك  �الم��رك��ي 
تتقدمان نحو �لتو�شل �ىل �جتماع موؤكد� �ن و��شنن ال ت�شعى �ىل بناء قو�عد 

د�ئمة.

•• �صنعاء-وكاالت:

دع��ا مبعوث �الأم���ني �ل��ع��ام ل��اأمم 
�ملتحدة �ىل �ليمن جمال بن عمر 
�لق�شايا  ح�شم  ���ش��رورة  �ىل  �م�س 
�لعالقة يف موؤمتر �حلو�ر �لوطني 
�جلنوب  كق�شيتي  �ليمنيني  ب��ني 
�فتتاح  يف  عمر  ب��ن  وق���ال  و�شعده 
�لعام لدعم موؤمتر  �ملوؤمتر  �أعمال 
حل  �ن  ب�شنعاء  �ل��وط��ن��ي  �حل����و�ر 
�شعده  وق�شية  �جلنوبية  �لق�شية 
و�أي ق�شية خافية �خرى لن يتم 

�إال عرب �حلو�ر .
�ليمن  قفز  قيمة  لنقدر  و�أ���ش��اف 
ب�����اإر�دة و�ع��ي��ة  ف���وق ح���رب حتمية 
و���ش��ل��ب��ة وت����ق����دمي من������وذج ح����و�ر 
تعرفه  مل  وت�شاركي  �شامل  وطني 

�ملنطقة من قبل .
وك������ان �حل�������ر�ك �جل���ن���وب���ي �ل����ذي 
�ليمن  جنوب  �نف�شال  �ىل  يدعو 
عن �شماله علق م�شاركته يف �أعمال 
�مل���وؤمت���ر م��ن��ذ �أ����ش���ب���وع���ني، و�أ����ش���ر 
و��شتعادة  باالنف�شال  مطلبه  على 
م�شتقلة  كانت  �لتي  �جلنوب  دول��ة 
�ليمنية يف  �ل��وح��دة  قيام  قبل  �ىل 

مايو-�يار 1990 .
ولفت بن عمر �ىل �ن �أم��ام �ليمن 

وفاة فل�سطيني اأُ�سيب بر�سا�ش االحتاللمو�سكو تندد بتهديدات وا�سنطن ل�سوريا 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�رتفع عدد قتلى �ملو�جهات �لتي جرت قبل ع�شرة �أيام عندما �قتحمت 
قو�ت ��شر�ئيلية خميم جنني بال�شفة �لغربية �ىل �أربعة وقال م�شدر 
من  عاما(   17( �شبيح  �أب��و  �شبحي  ك��رمي  �لفتى  �إن  فل�شطيني  طبي 
�لقو�ت  �قتحام  خ��ال  بها  �أ�شيب  بجروح  متاأثر�  ت��ويف  جنني،  خميم 
�ال�شر�ئيلية ملخيم جنني يف �لع�شرين من �ل�شهر �جلاري. وكان �لفتى 
عقب  �ندلعت  مو�جهات  خال  �خلا�شرة  يف  بر�شا�شة  �أ�شيب  �شبيح 
�لعربي  �مل�شت�شفى  �ىل  ون��ق��ل  للمخيم،  �الإ�شر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  �قتحام 
�لتخ�ش�شي بنابل�س ل�شعوبة حالته و�أعلن عن وفاته ويذكر �أن ثاثة 
فل�شطينيني قتلو� و�أ�شيب �أكر من 15 �آخرين خال تلك �ملو�جهات 

�لتي و�شفت باأنها �الأعنف خال �لعامني �الأخرين.

ال�شتخد�م �ل�شاح �لكيميائي يف �شوريا �إىل جمل�س �الأمن 
�أدلة، ت�شدر تهديد�ت بتوجيه  �أية  �لدويل، ويف ظل غياب 
�ن��ه يف ه��ذه �ل��ظ��روف حتى  �شربة �إىل ���ش��وري��ا . و�أ���ش��اف 
و�النتظار  �لرتيث  �إىل  تدعوها  �ملتحدة  �ل��والي��ات  حلفاء 
حتى �نتهاء عمل خرب�ء �الأمم �ملتحدة من �أجل �حل�شول 
على �شورة مو�شوعية ملا ح�شل وحتديد �خلطو�ت �لقادمة 

فيما يخ�س �الأزمة �ل�شورية .
�لعام  �ل��ذي �تخذه �الأم��ني  و�شدد على �ن ه��ذ� هو �ملوقف 
�أي��ة  �ن  �أي���ام ، م�شيفاُ  ل���اأمم �مل��ت��ح��دة ب��ان ك��ي م��ون منذ 
�لدويل،  �الأمن  عملية ع�شكرية دون تفوي�س من جمل�س 
للقانون  م��ب��ا���ش��ر�ً  خ��رق��اً  �شت�شبح  حم����دودة،  ك��ان��ت  مهما 

•• مو�صكو-يو بي اأي:

�ألك�شندر  �لرو�شية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  �أك��د 
لوكا�شيفيت�س �ن تهديد�ت و��شنطن با�شتخد�م �لقوة �شد 

�شوريا غر مقبولة حتى و�إن كانت حمدودة.
ونقلت و�شائل �إعام رو�شية عن �ملتحدث با�شم �خلارجية 
�لت�شريحات  �ن  قوله  لوكا�شيفيت�س  �ألك�شندر  �لرو�شية 
�لتي �أطلقتها و��شنطن و�لتي تهدد فيها با�شتخد�م �لقوة 
قمة  ق���ر�ر�ت  تنفيذ  من  فبداًل  مقبولة،  غر  �شوريا  �شد 
تلتها  �ل��ت��ي  و�الت��ف��اق��ي��ات  �إرن  ل��وخ  يف  �لثمانية  جمموعة 
ح��االت حمتملة  �ملحققني يف  �خل��رب�ء  تقرير  تقدمي  عن 

�لدويل و�شتن�شف �آفاق �حلل �ل�شيا�شي �لدبلوما�شي للنز�ع 
يف �شوريا و�شتوؤدي �إىل ت�شعيد جديد للمو�جهة و�شقوط 
. وكان  �ل�شماح بذلك  ول��ذ� ال يجوز  �ل�شحايا،  �ملزيد من 
�إن ما يتم بحثه هو  �أوباما قال  ب��ار�ك  �لرئي�س �الأمركي 
�لقيام بتحّرك حمدود يف �شوريا، ولي�س �شن حرب مفتوحة 
ت�شارك فيها قو�ت على �الأر�س. فيما قال وزير �خلارجية 
�الأمركية جون كري، �إن �لواليات �ملتحدة و�ثقة من �أن 
�أ�شلحة كيميائية، و�شّدد  ��شتخدم  �ل�شوري هو من  �لنظام 
�أياً  �أنه  �أو�شح  على �ن ما ح�شل ي�شتدعي �لتحّرك، ولكنه 
يكن �لقر�ر �لذي يتخذه �أوباما ب�شاأن �شوريا فهو لن يكون 

�شبيهاً مبا جرى يف �أفغان�شتان �أو �لعر�ق �أو حتى ليبيا.
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العالقة االأمريكية الربيطانية تدخل منعطفًا جديدًا 
•• عوا�صم-وكاالت: 

�أق��دم  باأنها  وو�شفتها  بفرن�شا  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أ���ش��ادت 
حليف لها اللتز�مها �مل�شاركة بعمل ع�شكري حمتمل �شد 
�شوريا، بينما �أكدت كل من و��شنطن ولندن على دميومة 
�لعموم  جمل�س  رف�����س  غ���د�ة  بينهما  �مل��م��ي��زة  �ل��ع��اق��ة 
�ل��ربي��ط��اين �ل�����ش��م��اح ل��ل��ح��ك��وم��ة ب��ال��ت��دخ��ل يف �ل�����ش��ر�ع 

�ملحتدم يف تلك �لدولة �لعربية.
وكاأنها  وبريطانيا  �ملتحدة  �لواليات  بني  �لعاقة  وبدت 
دخلت يف منعرج ُينبئ برت�جعها بعد �أن كانت لندن �أقوى 

حلفاء و��شنطن ردحاً طويًا من �لزمن.
)�ل��ربمل��ان( م�شاء �خلمي�س  �لعموم  و�أث��ار رف�س جمل�س 
م��ن��ح ح��ك��وم��ة رئ��ي�����س �ل������وزر�ء دي��ف��د ك���ام���رون �ل�����ش��وء 
ل�شوريا  للم�شاركة يف �شربة ع�شكرية حمتملة  �الأخ�شر 
�شلباً  �أن تنعك�س  �ملتحدة من  باململكة  �لكثرين  خماوف 
ع��ل��ى �ل��ع��اق��ة �خل��ا���ش��ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن ال �شيما ب��ع��د �أن 
لو��شنطن  �الأول  �حلليف  موقع  لتحتل  فرن�شا  تقدمت 

بالهجوم �ملحتمل على دم�شق.
وعلى �لرغم من �أن �لرئي�س �الأمركي بار�ك �أوباما �أكد 
لكامرون يف حمادثة هاتفية بينهما على �أن �لعاقة بني 
بلديهما �شتبقى قوية و�أنه يحرتم متاماً حاجة كامرون 
فاإن  �ل�شر�ع،  يف  لندن  تتدخل  �أن  قبل  �ل��ربمل��ان  ملو�فقة 
و�ع��ت��ربت   . لها  حليف  �أق���دم  فرن�شا  �ع��ت��ربت  و��شنطن 
مبيلها  �مل��ع��روف��ة  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  ت��ل��غ��ر�ف  ذي  �شحيفة 
�لتقليدي حلزب �ملحافظني �لذي ينتمي �إليه كامرون، 

�إ�شادة و��شنطن بباري�س مبثابة �شفعة دبلوما�شية وجهها 
وزير �خلارجية �الأمركي جون كري لربيطانيا.

وقالت �ل�شحيفة �إن مما ز�د �لط�����ني بل����������ة �أن كي�����ري مل 
ي�ش������اأ حتى �أن ي�����������ذكر بريطاني�������ا �شمن قائمة طويل���������ة 
من �الأ�شدق������اء �لذين �أبدو� ��شتعد�د�ً لدع��������م �خلط���ط 
ب�شار  �ل�ش�������������وري  �لرئي�س  نظ�������ام  �ش�����د  �الأمركي���������ة 
�لربيطانية  �ل�شعبية  �شن  ذي  �شحيفة  ون�شرت  �الأ�شد. 
نعي  ب���ي���ان  �ل�����ش��ب��ت  ل���ع���دد  �الأوىل  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا  ����ش���در  يف 
للعاقة �ملميزة بني �لواليات �ملتحدة وبريطانيا. وحتت 
كتبت  فرن�شا  مل�شلحة  �ملميزة  مكانتنا  فقدنا  لقد  عنو�ن 
�ل�شحيفة باخلط �لعري�س �أن �لر�حلة )يف �إ�شارة موحية 
�إثر مر�س  �ملنزل  توفيت يف  باأمركا(  بريطانيا  لعاقة 
مفاجئ �خلمي�س يف 29 �أغ�شط�س-�آب 2013 عن عمر 
وفر�نكلني  ت�شر�شل  لون�شتون  �لعزيزة  �البنة  67 عاما. 
ورونالد  تات�شر  مارغريت  قلوب  على  و�لغالية  روزفلت، 
كلينتون  وبيل  �الأب  بو�س  وج��ورج  ميجور  وج��ون  ريغان 
وتوين بلر وجورج دبليو بو�س. يجري �لدفن يف �ل�شفارة 
عدم  �ل��رج��اء  لندن  نايت�شربيدغ،  �شارع   58 �لفرن�شية، 
�أما �شحيفة ديلي ميل فكتبت يف �شدر  �أكاليل .   �إر�شال 
�شفحتها �الأوىل عنو�ناً يقول �لواليات �ملتحدة تتجاهل 

بريطانيا وُتبدي حميمية جتاه �لفرن�شيني .
�مل�شاركة  �شد  �لعموم  مبجل�س  نائباً   285 ت  ���ش��وَّ وق��د 
�ملرة  وه��ي  نائباً،   272 �أي��ده��ا  بينما  �لع�شكري  بالعمل 
فيها  تخ�شر  بريطانية  حكومة  �أن  ُيعتقد  �لتي  �الأوىل 

ت�شويتاً ب�شاأن عمل ع�شكري منذ عام 1782.

بعد �تهامه باالنتماء �إىل تنظيم �إرهابي

جنل رئي�ش احلكومة التون�سية يقا�سي نقابة االأمن اجلمهوري
•• الفجر – تون�س - خا�س

ن�����ش��ره على  ت��و���ش��ي��ح��ي  ب����اغ  يف 
�شبكة  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��م��ي��ة  ���ش��ف��ح��ت��ه 
بوك  فاي�س  �الجتماعي  �لتو��شل 
رئي�س  جنل  �لعري�س  ه�شام  ق��رر 
علي  �ملوؤقتة  �لتون�شية  �حلكومة 
�لعري�س رفع ق�شية عدلية �شد 
كّل من رّوج التهامه باالنتماء �إىل 
�أن�شار �ل�شريعة ح�شب ما  تنظيم 

ورد يف ن�س �لباغ.
وك�������ان جن�����ل رئ���ي�������س �حل���ك���وم���ة 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة ع���ل���ي �ل���ع���ري�������س ق��د 
�ل��ت��ع��ل��ي��ق على  رف�������س يف ح��ي��ن��ه��ا 
�لتنظيم  ه��ذ�  �إىل  �نتمائه  تهمة 
�أب��وه تنظيما  �ل��ذي �شنفه ر�شميا 
فيه حركة  نفت  وق��ت  �إرهابيا، يف 
�ل��ن��ه�����ش��ة �ن���ت���م���اء ه�����ذ� �الأخ�����ر 

للتنظيم �الإرهابي.
وق������د رف���������س ه�������ش���ام �ل��ع��ري�����س 

و�لرد على  �ملو�شوع  �لتعليق على 
ب��اأي  �الإدالء  ر�ف�شا  �لتهمة  ه��ذه 

ت�شريح مكتفيا بالقول:
 �أرف�س �الآن �لتعليق على �ملو�شوع 
نف�ش����ه  �ل���وق���ت  يف  م��وؤك��������������������������د�   ،
فح������وى  ع��ل��ى  �ط���ل���ع  �أن�����ه  ع��ل��ى 
ن�����دوة ���ش��ح��اف��ي��ة ل��ن��ق��اب��ة �الأم����ن 
�نتماءه  فيه  ك�شفت  �جل��م��ه��وري 
جنود  بذبح  �ملتهم  �لتنظيم  لهذ� 

تون�شيني. 
�الأم�����ن  ن���ق���اب���ة  �أن  �إىل  وي�������ش���ار 
�جل������م������ه������وري، �ت����ه����م����ت ه�������ش���ام 
�حلكومة  رئي�س  جنل   ، �لعري�س 
ع���ل���ي �ل���ع���ري�������س ب��ان��ت��م��ائ��ه �إىل 
ت��ن��ظ��ي��م �أن�����ش��ار �ل�����ش��ري��ع��ة �ل���ذي 
���ش��ن��ف��ت��ه �حل����ك����وم����ة م���ن���ذ �أي������ام 

كتنظيم �إرهابي.
نقابة  �لنقابي يف  �مل�شوؤول  وك�شف 
زروق  ول��ي��د  و�الإ���ش��اح  �ل�شجون 
علي  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  �أن جن���ل 

�ل��ع��ري�����س �ل���ذي ق���ال �ن���ه ينتمي 
�ل�شريعة �مل�شنف  �أن�شار  �إىل تيار 
ت��ن��ظ��ي��م��ا �إره���اب���ي���ا م��ت�����ش��ائ��ا عن 
�الأمنية  �ملوؤ�ش�شة  تعامل  كيفية 
معه بعد ت�شنيف �أن�شار �ل�شريعة 
كتنظيم �إرهابي على حد تعبره.

وكانت حركة �لنه�شة قد �أ�شدرت 
�لنقابة �الأمنّية  على �ثر ت�شريح 
�نتماء  ف��ي��ه  ن��ف��ت  مقت�شبا  ب��ي��ان��ا 
�أن�������ش���ار  �إىل  �ل���ع���ري�������س  ه�������ش���ام 

�ل�شريعة. 
�أ�شا�س  : هذ� �خلرب ال  �إن  وقالت 
ل��ه م��ن �ل�����ش��ح��ة و�أك�����دت �أن��ه��ا ال 
ميكن �أن تتقبل يف هياكلها تو�جد 
لتنظيمات  �نتماء�ت  لهم  �أع�شاء 
باخل�شو�س  و  �أخ���رى  �أح����ز�ب  �أو 
م�شددة   ، �ره��اب��ي��ة  تنظيمات  �ىل 
قرينة  �أي  يوجد  ال  �إن��ه:  بالقول 
لهذه �ل�شائعة ، وفق تعبر حمرر 

�لبيان.

•• الفجر – تون�س – خا�س:

�ل�����رّي ق��ط��رة  �أ���ش��ل��وب  �أّن  ي��ب��دو   
ق���ط���رة �ل������ذي مت���ار����ش���ه �أح������ز�ب 
�ل���رتوي���ك���ا �حل���اك���م���ة يف ت��ق��دمي 
ت���ن���ازالت���ه���ا وق���ب���ول���ه���ا مب����ب����ادرة 
جبهة  يرق  مل  �لنقابية،  �ملركزية 
�الإن�����ق�����اذ �ل���ت���ي رف�������ش���ت م��ق��رتح 
�لربع  يف  قدمته  �ل��ذي  �لرتويكا 

�شاعة �الأخر من �ملفاو�شات.

مقرتحات م�شاّدة
ف��ق��د �أع��ل��ن��ت �أح�����ز�ب �مل��ع��ار���ش��ة و 
�ملنظمات �لر�عية للحو�ر رف�شها 
م���ق���رتح���ات �أح���������ز�ب �ل���رتوي���ك���ا 
�ل��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا �أم�������س و ت��ق��دم��ت 
مبقرتحات ج��دي��دة حل��ل �الأزم��ة 
�ليوم  عر�شها  �شيتم  �ل�شيا�شية 
�الأح������د ع��ل��ى �أح�������ز�ب �ل��رتوي��ك��ا 
ح�شب م��ا �أّك���د �أم��ني ع��ام �الحت��اد 
ح�شني  لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام 

�لعبا�شي . 
و�أف��������اد �الأم�������ني �ل����ع����ام ل���احت���اد 
ح�شني  لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام 
�لعبا�شي يف ت�شريح �شحفي على 
�أح��ز�ب  ممثلي  �أّن  �الجتماع،  �إث��ر 
�لوطني  �الإنقاذ  وجبهة  �ملعار�شة 
قدمو� بدورهم مقرتحات رد� على 
�لك�شف  ر�ف�شا  �لرتويكا،  مبادرة 
�ملقرتحات وعن  عن فحوى هذه 

حماور مبادرة �لرتويكا.
�ل�شاعات  خ��ال  �شيتم  �أن���ه  وب���نّي 
�ل��ق��ادم��ة �إب����اغ ه���ذه �مل��ق��رتح��ات 
�جل����دي����دة ل���ائ���ت���اف �ل��ث��اث��ي 
����ش���اأن���ه���ا  ل���ل���ت���ب���اح���ث يف  �حل�����اك�����م 
وحماولة �لتو�شل �إىل تو�فق بني 

�جلانبني.
ويف �ل�����ش��ي��اق ذ�ت����ه ق���ال �ل��ق��ي��ادي 
بجبهة �الإنقاذ حمة �لهمامي �ثر 
�ختتام �جتماع �أحز�ب �ملعار�شة و 
�ملنظمات �لر�عية للحو�ر، �إن �حلل 
�مل���اأزق  ل��ل��خ��روج بتون�س م��ن ه��ذ� 
�حلاكمة  �لرتويكا  بيد  �ل�شيا�شي 
�الإنقاذ  جبهة  رف�س  على  م�شدد� 
مل��ق��رتح��ات��ه��ا م��و����ش��ل��ة �حل��ك��وم��ة 
لعملها �إىل حني �نتهاء �لتاأ�شي�شي 

من مهامه.
�ل�شتار بن  �أو�شح عبد  من جهته 
مو�شى ، رئي�س �لر�بطة �لوطنية 
ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ق��وق �الإن�����ش��ان �أن 
ج��ب��ه��ة �الإن���ق���اذ ن��اق�����ش��ت خمتلف 
مبادرة  بها  تقدمت  �لتي  �لنقاط 
ع��ل��ي��ه��ا  رد�  وق����دم����ت  �ل����رتوي����ك����ا 
ب���اإدخ���ال ج��م��ل��ة م���ن �ل��ت��ع��دي��ات 
رف�س  �ل��ت��ي  �ل��ن��ق��اط  بع�س  على 

�لت�شريح بها.
�نه مت �التفاق فيما بينهم  و�أف��اد 
بعدم �لت�شريح مبقرتحات جبهة 
ي��ق��ع ع��ر���ش��ه��ا  �أن  �الإن����ق����اذ ع��ل��ى 
�ل��ي��وم �الأح����د يف �ج��ت��م��اع جديد 
م��ع �أع�����ش��اء �ل��رتوي��ك��ا و�أ���ش��ار بن 
�الأح��د  �إن  �ل�شياق  ه��ذ�  مو�شى يف 

م�شار  حتديد  يف  حا�شما  �شيكون 
�لرتويكا  �أو قبول  برف�س  �لباد 

مبقرتحات جبهة �الإنقاذ.
�ل����ق����ي����ادي يف �جل��ب��ه��ة  و������ش�����رح 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة زي�����اد �الأخ�������ش���ر �أم�����س 
�الت��ف��اق على منح  �ن��ه مت  �ل�شبت 
م��ه��ل��ة م��دت��ه��ا 15 ي��وم��ا الإن��ه��اء 
�أعمال �حلكومة �حلالية وباتفاق 

كل �أحز�ب �ملعار�شة.   
�الإن��ق��اذ  جبهة  ق���ر�ر  �أّن  �شك  وال 
�مل��اأزق، ورمبا  هذ�، يعني ��شتمر�ر 
�لنقابية  �مل��رك��زي��ة  م��ب��ادرة  ف�شل 
�أ�شكال جديدة من  �إىل  و�النتقال 
�حل���ر�ك �مل��ع��ار���س �ل���ذي يطالب 

با�شقاط حكومة �لنه�شة.
وك���������ان �الأم�����������ني �ل������ع������ام حل����زب 
�ل����وط����ن����ي����ني �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ني 
�مل��وح��د زي���اد �الأخ�����ش��ر ق��د �عترب 
�أح��ز�ب �لرتويكا متّثل  �أن مبادرة 
�لتفافا على مبادرة �الحتاد �لعام 
مت�شك  م��وؤك��د�  لل�شغل  �لتون�شي 
�جل��ب��ه��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة مب��ط��ل��ب حل 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي و����ش��ت��ق��ال��ة 

�حلكومة �حلالية
ويف �ل�����ش��ي��اق ذ�ت����ه ق���ال �ل��ق��ي��ادي 
يف ح�����زب �مل�������ش���ار ج���ن���ي���دي ع��ب��د 
�جل������و�د م����ب����ادرة �الحت������اد �ل��ع��ام 
�ل��ت��ون�����ش��ي ل��ل�����ش��غ��ل ه����ي �مل���خ���رج 
معترب�  �حلالية  لاأزمة  �لوحيد 
يقت�شي  �ملبادرة  بهذه  �لقبول  �أن 

�اللتز�م بها ب�شكل كامل

�حل�شم.. �آو �لطوفان
�ل���ث���اث���ي  �الئ�����ت�����اف  �ن  ي����ذك����ر 
�حل������اك������م ق������د ت�����ق�����دم �جل���م���ع���ة 
مب�����ب�����ادرة ل�����اأط�����ر�ف �ل���ر�ع���ي���ة 
ل���ل���ح���و�ر ت���ق���وم ع��ل��ى ج��م��ل��ة من 
�مل���ح���اور و�مل��ق��رتح��ات، م��ن بينها 
مقرتح يتعلق با�شتعد�د �حلكومة 
�حلالية لا�شتقالة مع �قرت�حها 

مت�ّشيا زمنّيا.
وق�����ال�����ت ب���ع�������س �مل�����������ش�����ادر ب�����اأن 
تقدم  �حلاكم  �لثاثي  �الئتاف 
مب���ق���رتح ج���دي���د ح�����ول �خل�����روج 
�لتعهد  ع��ل��ى  ي��ق��وم  �الأزم������ة  م���ن 
�نعقاد  خال  �حلكومة  با�شتقالة 
�لوطني  للحو�ر  �الأوىل  �جلل�شة 
ب���د�ي���ة �الأ����ش���ب���وع �مل��ق��ب��ل ع��ل��ى �أن 
�حل��و�ر  �نتهاء  مع  فعليا  تقدمها 
29 من  �أق�شاه  �أج��ل  يف  �لوطني 
مهامها  ل��ت�����ش��ل��م  ���ش��ب��ت��م��رب  ���ش��ه��ر 
حل���ك���وم���ة ك����ف����اء�ت �ل���ت���ي ���ش��ي��ق��ع 

�التفاق على تركيبتها.
��شتئناف  �لرتويكا  �قرتحت  كما 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي الأ���ش��غ��ال��ه 
بد�ية �الأ�شبوع �ملقبل حتى يت�شنى 

منحت �حلكومة مهلة جديدة.. 

جبهة االإنقاذ يف تون�ش تعلن رف�سها مقرتحات الرتويكا

�مل�شتقلة  �حلكومة  وهو  �حلكومة 
حكومة  �أو  ك��ف��اء�ت  حكومة  ب��دل 
�أن  �مل�شادر  بع�س  و�أف���ادت  �إن��ق��اذ. 
�ملعار�شة  م��ن  ت�شرتط  �لرتويكا 
�الثنني  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  عودة 
ل�شمانات  �ل��رتوي��ك��ا  ت��ق��دمي  م��ع 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ال���ش��ت��ق��ال��ة �حل��ك��وم��ة 
جديدة  حكومة  حول  و�لتفاو�س 
طيلة  يتو��شل  ق��د  تفاو�س  وه��و 

�شتة �أ�شابيع .
وي���اأت���ي رف�����س �مل��ع��ار���ش��ة ل��ي��وؤك��د 
ت��وق��ع��ات ب��ع�����س �مل���ر�ق���ب���ني �ل��ت��ي 
�ل��رتوي��ك��ا  ق���ال���ت �ن م���ق���رتح���ات 
�ملعار�شة،  ل��دى  ق��ب��وال  تلقى  ل��ن 
تتطلب  قد  �مل�شالة  �أّن  معتربين 
و�لتنازالت  �لتفاو�س  من  مزيد� 

من �لطرفني. 
رف�����س  �أّن  حم����ّل����ل����ون،  وي�����رّج�����ح 
�مل��ع��ار���ش��ة م��ق��رتح��ات �ل��رتوي��ك��ا 
و�عتبار �أّنها ماز�لت دون �ملطلوب 
، ي��ع��ن��ي �ل��ف�����ش��ل ون��ه��اي��ة م��ب��ادرة 

�ملركزية �لنقابية. 
�ملحللني  بع�س  ي��وؤك��د  �مل��ق��اب��ل،  يف 
بني  �ملبا�شرة  غ��ر  �ملفاو�شات  �أن 
�ل��ي��وم  �شت�شتمّر  و�ل��ت��ي  �ل��ف��رق��اء 
ح���ّل يف  �إىل  تتو�شل  ق��د   ، �الأح����د 
�الأمتار �الأخرة، ويف �حلّد �الأدنى 
�ل�شغل  �حت��اد  مبادرة  نعي  تاأجيل 
�أي تخلي  م��ل��ف��ه��ا،  �إغ����اق  وع���دم 
�مل��ع��ار���ش��ة ع���ن �ل�����ش��ق��ف �ل��زم��ن��ي 
�ل�������ذي ح����ددت����ه الإن�����ه�����اء ع��م��ل��ي��ة 
�ل��ت��ف��او���س و�ل������ذي ك����ان ب��ت��اري��خ 

�أم�س �ل�شبت.
يف  �لتوّقع  ه��ذ�  �أ�شحاب  وي�شتند 
ب��ات  �جل��م��ي��ع  �أّن  �إىل  ت��ف��اوؤل��ه��م، 
ي���درك �ن���ه مل ي��ع��د ه��ن��اك مّت�شع 
�لوقت  و�ن  للمناورة،  �لوقت  من 

ل��ه �الن��ت��ه��اء م��ن �مل�����ش��ادق��ة على 
�ل��د���ش��ت��ور يف ن��ف�����س ت���اري���خ ت��ويل 
�حلكومة �جلديدة ملهامها يف �أجل 

�شبتمرب. من   29
وق���د �أك����دت م�����ش��ادر م��وث��وق��ة �أّن 
�ل��رتوي��ك��ا  قدمتها  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادرة 
ل������اأط������ر�ف �ل����ر�ع����ي����ة ل���ل���ح���و�ر 
ب�����اق�����رت�ح م����ن رئ���ي�������س �مل��ج��ل�����س 
بن  م�شطفى  �لتاأ�شي�شي  �لوطني 

جعفر تت�شمن 4 نقاط:
�لعلني  �لتعهد  �الأوىل:  �لنقطة 
ب��ا���ش��ت��ق��ال��ة �حل���ك���وم���ة ي�����وم 29 

�شبتمرب 2013.
�حلو�ر  �نطاق  �لثانية:  �لنقطة 
ب��د�ي��ة �الأ���ش��ب��وع �ملقبل  �ل��وط��ن��ي 
�أ�شابيع  �أربعة  �أو  ويتو��شل ثاثة 
ع��ل��ى �أق�����ش��ى ت��ق��دي��ر ي��ت��م خاله 
وطنية  �شخ�شية  ع��ل��ى  �ل��ت��و�ف��ق 
ل���رئ���ا����ش���ة �حل���ك���وم���ة وت�����ش��ك��ي��ل��ة 

وز�رية .
�ل��ن��ق��ط��ة �ل��ث��ال��ث��ة: ت��ع��ود �أ���ش��غ��ال 
مع  �لتاأ�شي�شي  �لوطني  �ملجل�س 
ويتعهد  �لوطني  �حل��و�ر  �نطاق 
�أجل  يف  �لد�شتور  على  بامل�شادقة 
 2013 ���ش��ب��ت��م��رب   29 �أق�������ش���اه 
ت���اري���خ �الإع�������ان ع���ن �حل��ك��وم��ة 

�جلديدة.
�أ�شغال  ترتكز  �ل��ر�ب��ع��ة:  �لنقطة 
�ملجل�س �لتاأ�شي�شي يف هذه �لفرتة 
�مل�شتقلة  و�لهيئة  �لد�شتور  على 
�النتخابي  و�لقانون  لانتخابات 
وينهي �ملجل�س مهامه �لتاأ�شي�شية 

يوم 23 �أكتوبر 2013.
�إن  �مل��ع��ل��وم��ات،  ت��وؤك��د بع�س  ك��م��ا 
باإنهاء مرحلة  �لرتويكا متم�شكة 
�لرتويكا  ب��اأّن  علما  �أكتوبر،   23
ق���دم���ت م��ق��رتح��ا ج���دي���د� ال���ش��م 

���ش��ار ي��ل��ع��ب ���ش��ّد م�����ش��ال��ح �لبلد 
ككل بالنظر �إىل �الأو�شاع �الأمنية 
فتون�س  �مل���رتدّي���ة،  و�الق��ت�����ش��ادي��ة 
�أو  �أم���ام خ��ي��اري��ن: �حل�شم  �ل��ي��وم 

�لطوفان.

منطقة و�شطى بني �لروؤيتني
م���د�خ���ل  ل���ت���وف���ر  ويف حم����اول����ة 
�أ�شاتذة  دخل  �مل��اأزق،  من  للخروج 
�ل���ق���ان���ون �ل��د���ش��ت��وري ع��ل��ى خط 
�لبد�ئل  �الأزم��ة مقرتحني بع�س 

و�حللول.
�لع�شر  �ملر�حل  خطة  غر�ر  وعلى 
ن�شرت  �لتي  عا�شور،  ب��ن  لعيا�س 
�لفجر تفا�شيلها يف عددها �أم�س 
�ل�����ش��ب��ت، ط����رح �أ����ش���ت���اذ �ل��ق��ان��ون 
�ل������دويل و�ل���ق���ان���ون �ل��د���ش��ت��وري 
م��ب��ادرة  ب����دوره  �ل��ل��غ��م��اين،  �شليم 

حللحلة �لو�شع.
ت��ون�����س  �أن  �ل���ل���غ���م���اين  وي��ع��ت��ق��د 
ع��ل��ى �أب�����و�ب م��رح��ل��ة ط��وي��ل��ة من 
�مل��ف��او���ش��ات، و�أن���ه ال ح��ل لاأزمة 
�إط���ار  خ���ارج  �حل��ال��ي��ة  �ل�شيا�شية 
م�����ب�����ادرة �حت�������اد �ل�������ش���غ���ل ودع����م 
�الأط�����ر�ف �الج��ت��م��اع��ي��ة �الأخ���رى 
�ل��ر�ع��ي��ة ل��ل��ح��و�ر وب��اخل�����ش��و���س 

�حتاد �أرباب �لعمل.
�إم��ك��ان��ي��ة  �أّن  �ل��ل��غ��م��اين،  وي�����رى 
ت��ف��ع��ي��ل م���ب���ادرة �الحت�����اد ت��ب��ت��دئ 
متو�زيني  ب��اإع��ان��ني  ت��ق��دي��ره  يف 
وم�����ت�����ز�م�����ن�����ني ب������ني �ل����رتوي����ك����ا 
�حلاكمة من جهة وجبهة �الإنقاذ 
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى. �ع����ان تقبل 
�ملبا�شرة  �ال�شتقالة  �لرتويكا  فيه 
تتحول  �لتي  للحكومة  و�لفورية 
يف  �أع��م��ال،  ت�شريف  حكومة  �إىل 
قبول  �الإن���ق���اذ  جبهة  تعلن  ح��ني 

�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  على  �الإب��ق��اء 
ب�شاحيات حمددة ومتفق عليها، 
ل���ت���ب���د�أ ب���ع���د ه���ذي���ن �الإع����ان����ني 
�أوىل،  ن��اح��ي��ة  م���ن  �مل���ت���ز�م���ن���ني، 
�ملفاو�شات حول تركيبة �حلكومة 
و�خت�شا�شاتها،ومن ناحية ثانية، 
ب�����ش��اأن  �ل���ت���ف���او����س  �أو  �ل��ت��ب��اح��ث 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �خت�شا�شات 

و�آجال عمله.
و�لنه�شة  �ل��رتوي��ك��ا،  �أّن  ومعلوم 
حت���دي���د�، ت��ري��د م���ن �مل��ف��او���ش��ات 
ح��ك��وم��ة �ن��ت��خ��اب��ات مب��ع��ن��ى �أن��ه��ا 
فاقدة لكل �ل�شاحيات با�شتثناء 
تنظيم �نتخابات �أي تريد حكومة 
جبهة  تريد  �ملقابل  ويف  م�شلولة، 
���ش��اح��ي��ات  تقت�شر  �أن  �الإن���ق���اذ 
�لتاأ�شي�شي على �جلو�نب  �ملجل�س 
تاأ�شي�شي  جمل�س  �أي  �لتاأ�شي�شية 
�شبح. و�لر�أي، عند �شليم �للغماين، 
�نه بني حكومة م�شلولة وجمل�س 
�جلميع  يتحرك  �أن  ميكن  �شبح 
�ل��ق��ب��ول  �أي  و���ش��ط��ى،  منطقة  يف 
بحكومة ت�شريف �أعمال تن�شاف 
�ملتعلقة  �ل�����ش��اح��ي��ات  ك��ل  �إل��ي��ه��ا 
ونز�هتها  �الن��ت��خ��اب��ات  ب�شفافية 
�إعادة  مبا يف ذلك وب�شفة خا�شة 
بالوظائف  �لتعيينات  يف  �لنظر 

�لتي لها �شلة باالنتخابات.
وت��ت�����ش��م��ن �مل���ن���ط���ق���ة �ل��و���ش��ط��ى 
�أي�������ش���ا �ل���ق���ب���ول ب����االإب����ق����اء ع��ل��ى 
ب�شاحياته  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
�لد�شتور  �شياغة  �أي  �لتاأ�شي�شية 
و�لقانون �النتخابي تن�شاف �إليها 
لت�شريف  ت�شريعية  ���ش��اح��ي��ات 
لها عاقة  لي�شت  و�لتي  �الأعمال 
�شاحية  وك��ذل��ك  ب��االن��ت��خ��اب��ات 
�لرقابة على �أد�ء حكومة ت�شريف 

�الأعمال لكن من دون �للجوء �إىل 
الئحة �للوم.

ي�شار �إىل �نه، وبخ�شو�س �ملبادرة 
�ل��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا �أ���ش��ت��اذ �ل��ق��ان��ون 
�ل��د���ش��ت��وري ع��ي��ا���س ب���ن ع��ا���ش��ور 
و�ملتمثلة يف �الإعان عن ��شتقالة 
�حل����ك����وم����ة ي������وم 1 ���ش��ب��ت��م��رب و 
ت��ق��دمي��ه��ا ل��رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة 
�لهمامي  �أكد حّمة  �شبتمرب،   10
�ل��ن��اط��ق �ل��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م �جلبهة 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة و�ل����ق����ي����ادي يف ج��ب��ه��ة 
�ملبادرة  هذه  �أهمية  على  �الإن��ق��اذ، 
الأنها تتمثل يف �إج��ر�ء�ت قانونية 
من  تنطلق  و  وع��م��ل��ّي��ة  ملمو�شة 
لل�شلط  �ملوؤقت  �لتنظيم  مر�جعة 

�لعمومية.
بن  مبادرة  �إّن  �لهّمامي،  و�أ�شاف 
لي�شت  ت��ون�����س  �أّن  ت��ع��ن��ي  ع��ا���ش��ور 
�أر�دت  م��ث��ل��م��ا  ب���ال���ف���ر�غ  م���ه���ددة 
حركة �لنه�شة �لت�شويق له خال 
�ل���ف���رتة �الأخ������رة، م��ت��ه��م��ا �إي��اه��ا 
بالرغبة جمدد� يف �إ�شاعة �لوقت 
و�إطالة فرتة حكمها، وعّلق حّمة 
�أن  للنه�شة  ميكن  �ل��ه��م��ام��ي''ال 
ت��ت��ه��م �الأ����ش���ت���اذ ب���ن ع��ا���ش��ور ببث 

�لفو�شى و�لفر�غ '' . 

�لتمديد يف �أ�شبوع �رحل 
�الإنقاذ مرونة  �أب��دت جبهة  ولئن 
�ملركزية  م��ب��ادرة  م��ع  �لتعاطي  يف 
�ل��ن��ق��اب��ي��ة وت��ب��ن��ت��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل مبا 
�شرط  على  تنازلها  �شمنّيا  يعني 
حل �ملجل�س �لتاأ�شي�شي و�القت�شار 
على تاأطر �أعماله زمنيا وحتديد 
�ملن�شحبني  �ل��ن��و�ب  ف���ان  م��ه��ام��ه، 
من �لتاأ�شي�شي لهم ر�أي �آخر رغم 
ويبدو  الأح��ز�ب �جلبهة  �نتمائهم 

موقفهم �أكر ت�شّدد�.
ويف ه����ذ� �ل�����ش��ي��اق، �أك�����د �ل��ن��ائ��ب 
�مل��ن�����ش��ح��ب خ��م��ي�����س ق�����ش��ي��ل��ة، �أن 
�حلكومة و خا�شة حركة �لنه�شة 
�ملمثلة فيها باالأغلبية ، مل تهتدي 
تقدم  و  �ل�شو�ب  طريق  �إىل  بعد 
ح��و�ر  ال  فانه  وعليه  ��شتقالتها، 
حول �آليات �إنهاء �ملجل�س �لوطني 
بعد  �إال  و حله  �ل�تاأ�شي�شي مهامه 
م�شيفا  �ال�شتقالة،  ه��ذه  ح�شول 
�أّن حركة �لنه�شة ت�شعى لتقدمي 
م�شاحلها �حلزبية على م�شلحة 

تون�س على حّد تعبره.
�ل����ن����و�ب  �أن  ق�����ش��ي��ل��ة  و�أ�������ش������اف 
�لعام  للر�أي  ي��وؤك��دون  �ملن�شحبني 
ت��و����ش��ل �ع��ت�����ش��ام��ه��م م��ا مل يتم 
�ال����ش���ت���ج���اب���ة مل��ط��ل��ب��ي ����ش��ت��ق��ال��ة 
�حلكومة و حل �ملجل�س �ل�تاأ�شي�شي 
�لذي �ٌشلت مهامه و لن يتو��شل 

عمله مع تو��شل �ن�شحاب �لنو�ب 
�لتي  مبطالبهم  ومت�شكهم  منه 

متثل مطالب �ل�شعب .
�لنائب  ق�شيلة،  خمي�س  وك�����ش��ف 
�رحل  �أ�شبوع  �أن  ن��د�ء تون�س،  عن 
�إىل  م�شر�  فيه  �لتمديد  �شيقع 
�أنه ال ميكن �حلديث عن ف�شله �أو 
جناحه الأنه وفق تعبره ال يقا�س 
ب��ال��ك��م �أو ع���دد �مل�����ش��وؤول��ني �ل��ذي 
عزلهم،  يف  �لرحيل  �أ���ش��ب��وع  جن��ح 
ع�����دد� من  �أن  �مل���ق���اب���ل  يف  م��ب��ي��ن��ا 
�أ�شا�س  على  �ملعّينني  �مل�����ش��وؤول��ني 
�ل��والء �حلزبي غ��ادرو� من تلقاء 
�لنائب  �أك��د  جهته  من  �أنف�شهم.  
�أن��ه  �ل���رح���وي،  �مل��ن��ج��ي  �ملن�شحب 
ال مي��ك��ن �ل���دخ���ول يف ح����و�ر مع 
�إعان  قبل  �لنه�شة  حركة  حزب 

�حلكومة عن ��شتقالتها.
و�أ�شاف �لرحوي ، �أنه و زمائه ال 
�أو �للجوء  يرغبون يف �ال�شطر�ر 
باإ�شناد �شعبي �إىل خلع �حلكومة و 
وعليه،  �الأغلبي  �حل��زب  بخا�شة 
�مل�شتح�شن  فمن  �لرحوي،  ح�شب 
ملطلب  �حل��ك��وم��ة  ت�����ش��ت��ج��ي��ب  �أن 

حّلها و رحيلها.
يف ن��ف�����س �الإط���������ار، �أك������د �مل��ن��ج��ي 
�أن���������ه يف ح�������ال ع����دم  �ل������رح������وي 
�حلكومة  حل  ملطلبي  �ال�شتجابة 
و�ملجل�س �لتاأ�شي�شي �شتكون هناك 
�أ�شكال ت�شعيدية �أخرى تتمثل يف 
و  ب��اجل��ه��ات  �ل�شعبية  �ل��ت��ح��رك��ات 
�إ�شر�ب �جلوع و �لع�شيان �ملدين.

حركة مترد تن�شحب
�أن  وق���ب���ل  م��ف��اج��ئ��ة  خ���ط���وة  ويف 
ت�����ش��ت��ك��م��ل �مل���ف���او����ش���ات دورت���ه���ا 
�لنهائي،  �شكلها  نتيجتها  وتتخذ 
ن�شختها  يف  مت���رد،  ح��رك��ة  �أعلنت 
جبهة  من  �الن�شحاب  �لتون�شية، 
�شكلتها  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي  �الإن����ق����اذ 
�أح�������ز�ب �مل��ع��ار���ش��ة ب��ع��د �غ��ت��ي��ال 
�لنائب حممد �لرب�همى يوم 25 

جويلية �ملا�شي.
وق��������ال ع�������ش���و �حل�����رك�����ة م���ه���دي 
يعود  �الن�شحاب  ق��ر�ر  �أّن  �شعيد، 
عن  �جلبهة  �أح���ز�ب  تر�جع  لبدء 
م��ط��ل��ب ح����ل �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي 
باملطالبة  و�الك��ت��ف��اء  �لتاأ�شي�شي 

بحل �حلكومة.
مترد  حركة  مت�شك  �شعيد  و�أك���د 
بحل �ملجل�س �لتاأ�شي�شي ب�شبب ما 
�مل�شبوطة  �أ�شماها مو�عيده غر 
يف �جناز �لد�شتور و�إحد�ث هيئات 
�الن��ت��خ��اب��ات و�ل��ق�����ش��اة و�الإع����ام 

م�شيفا لقد مللنا �لوعود .
بو�شعها  لي�س  �حل��رك��ة  �أن  وب���نّي   
ع��ل��ى  وق������ع������و�  م������ن  ت�����خ�����ذل  �أن 
�ملجل�س  م��ن  �لثقة  �شحب  وثيقة 
�ملنبثقة  �ل�شلط  وك��ل  �لتاأ�شي�شي 
ع��ن��ه و�ل���ت���ي ح�����ش��دت م���ا ي��ف��وق 
�أو�خ�����ر  ت��وق��ي��ع��ا  و700  م��ل��ي��ون 

جويلية ح�شب تعبره.

لقاء �حل�شم بني جبهة �النقاذ ورباعية �ملعار�شة

ه�شام �لعري�س

اجلي�ش الهندي يحبط االأردن يبحث اإقامة خميم جديد لل�سوريني
حماولة ت�سلل عرب احلدود

•• نيودلهي-يو بي اأي:

ت�شلل كربى عرب  �أحبط حماولة  �أنه  �لهندي  �أعلن �جلي�س 
خط �ملر�قبة يف �إقليم ك�شمر، ومتكن من قتل 5 م�شلحني 
و�أفادت وكالة بر�س تر�شت �لهندية �م�س �ن �لقو�ت �لهندية 
قرب  باالأ�شلحة  مدججني  مل�شلحني  ك��ب��ر�ً  حت��رك��اً  الحظت 

خط �ملر�قبة يف قطاع تانغد�ر عند خط �ملر�قبة يف ك�شمر.
ونقلت عن م�شوؤول من �جلي�س �لهندي �ن �مل�شلحني حتدو� 
�إىل  �أدى  ما  �ملر�قبة  خط  تخطي  وح��اول��و�  �الأمنية  �ل��ق��و�ت 
 5 مبقتل  �الآن  حتى  ت�شبب  �ل��ن��ار،  الإط���اق  ت��ب��ادل  ح�شول 

م�شلحني .

•• عمان-ا ف ب:

�ل�شوريني  �لاجئني  ل�شوؤون  �لعليا  �الردن��ي��ة  �للجنة  بحثت 
برئا�شة رئي�س �لوزر�ء �الردين عبد �هلل �لن�شور �م�س �مكانية 
�ق���ام���ة خم��ي��م ج��دي��د ل��اج��ئ��ني �ل�����ش��وري��ني ورف����ع �ل��ط��اق��ة 
�الزم��ة  يف  ط��ارىء  الي  حت�شبا  �لزعرتي  ملخيم  �ال�شتيعابية 
وكالة  وبح�شب  �ردين.  ر�شمي  �فاد م�شدر  �ل�شورية، ح�شبما 
�مل�شتجد�ت  �للجنة  ناق�شت  ب��رت�  �لر�شمية  �الردن��ي��ة  �الن��ب��اء 
��شتكمال  �مكانية  �ل�شورية وبحثت  باالزمة  �ملتعلقة  �الخرة 
�ل�شوريني  �لاجئني  �ن�شاء وجتهيز خميم جديد ال�شتقبال 

وبالتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات �لدولية �ملعنية .

وق���ال وزي���ر �ل��دول��ة �الردن���ي���ة ل�����ش��وؤون �الع����ام و�الت�����ش��ال، 
لقاء  �ملومني خال  با�شم �حلكومة حممد  �لر�شمي  �لناطق 
�ن موقفنا  �الردين  �لتلفزيون  بثه  دقيقة  �شتون  برنامج  مع 
�لدويل  �الن�شاين  بالتعاون  ملتزمة  كدولة  �ننا  �لبد�ية  منذ 
و�ننا ال نغلق حدودنا �مام �مل�شتغيث ال�شباب �ن�شانية وال�شباب 
بلدنا  و�ن  و�أي�شا ال�شباب قومية  �ل��دويل  بالقانون  مرتبطة 
كان ملجاأ لكثر من �لعرب �لذين فرو� �ليه وهو �شيء نفخر 
به . و��شاف �ن كنا �مام تدفق لاجئني �ل�شوريني �شوف يتم 
�لتعامل مع هذه �المر بالتعاون مع �ملنظمات �لدولية �لتي 
�الردنية  �ملوؤ�ش�شات  و�لتكامل مع  بالت�شارك  �اليام  تقف هذه 

�ملختلفة من �جل �لتعاون مع هذ� �المر .

و����ش��اف��ت �ل��وك��ال��ة �ن �ل��ل��ج��ن��ة ب��ح��ث��ت ك��ذل��ك رف���ع �ل��ق��درة 
�ال�شتيعابية ملخيم �لزعرتي �لذي ي�شتقبل حاليا 130 �لف 
�ع���د�د كبرة  ��شتيعاب  ب��ه��دف  وذل���ك  �ل��ف��ا   150 الج��ئ �ىل 
من �لاجئني �ملتوقع دخولها �ىل �ململكة جر�ء �أي تد�عيات 
�ل�شورية مبا يف ذلك �حتماليه توجيه  �الزم��ة  �أو ت�شعيد يف 
رفع  ���ش��رورة  على  �لن�شور  و���ش��دد   . ل�شوريا  ع�شكرية  �شربة 
�على درجات �جلاهزية لدى موؤ�ش�شات �لدولة كافة ملو�جهة 
�الزم��ة  يف  ط��رف��ا  ل�شنا  �الردن  يف  كنا  و�ن  حتى  ط���ارىء  �أي 
�شد  ع�شكري  عمل  الي  منطلقا  نكون  ل��ن  مثلما  �ل�شورية، 
�شوريا . و��شاف �ن حماية حدودنا و�شامة مو�طنينا تتطلب 
�تخاذ �الحتياطات �لازمة و�ال�شتعد�د جلميع �الحتماالت .
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�لتز�مًا منها بتلبية تطلعات �ملتعاملني من خالل تي�شري وتب�شيط �الإجر�ء�ت

هيئة كهرباء ومياه دبي تقدم 17 طريقة خمتلفة للدفع ملتعامليها

�شركة �أبوظبي للمو�نئ و�شركة مر�فئ �أبوظبي.. جناح متو��شل 

ميناء خليفة يحتفل بالذكرى االأوىل النطالق عمليات الت�سغيل التجاري

موؤ�س�سة القطارات تطلق كتّيب 
امل�سرتيات الرتفيهي امل�سغر 

•• هيئة الطرق واملوا�صالت – ن�صوان الطائي:

�أطلقت موؤ�ش�شة �لقطار�ت يف هيئة �لطرق و�ملو��شات موؤخر� كتّيب �مل�شرتيات 
�لرتفيهي �مل�شغر يف حمطات مرتو دبي، وهو عبارة عن دفرت يحوي جمموعة 
من �لق�شائم �لرتفيهية يباع ب�شعر 65 درهما ويت�شمن توفر� يف حدود 2000 
�لتي تقع على  30 حم��ًا مثل �ملطاعم و م��ر�ك��ز �لرتفيه  �أك��ر م��ن  دره��م يف 
مقربة م��ن حم��ط��ات �مل���رتو. وق���ال عبد 
�إد�رة  �أبو �حل�شن، مدير  �لر�شا ح�شني 
تخطيط وتطوير م�شاريع �لقطار�ت يف 
موؤ�ش�شة �لقطار�ت بالهيئة:  من خال 
توفر هذه �خلدمة يف عدد من حمطات 
�ملرتو �ملحددة م�شبقا نهدف �إىل تقدمي 
م�شافة  قيمة  ت�شكل  ج��دي��دة  م��ب��ادرة 
�مل����رتو.  و�أ����ش���اف: يتوفر �الآن  ل��رك��اب 
هذ� �لكتّيب ح�شريا لركاب �ملرتو حيث 
ميكنهم �حل�شول على عر�س )2×1( 
م���ن �مل���ط���اع���م و�الم����اك����ن �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
مرتو  حمطات  م��ن  بالقرب  تقع  �لتي 
دب���ي بخطيه �الأح��م��ر و�الأخ�����ش��ر. �م��ا 
يرغبون  �لذين  �مل��رتو  لركاب  بالن�شبة 
يف تناول وجبة �لع�شاء يف تلك �ملطاعم 
وق�شاء وقت ممتع يف �الماكن �لرتفيهية، فا �شك �أنهم �شيجدون هذ� �لعر�س 
جمزيا للغاية. ويت�شنى لركاب �ملرتو �حل�شول على كتّيب �مل�شرتيات �لرتفيهي 
�مل�شغر من مكاتب �لتذ�كر يف حمطات مول �الإم��ار�ت، وبرجمان، وديرة �شيتي 
�أن  �إىل  �أبحاثنا  �شنرت، وبرج خليفة-دبي مول و�لفهيدي.  وتابع قائا: ت�شر 
�لق�شائم  هذه  ب��اأن  علما  فقط،  ق�شيمتني  ��شتخد�م  بعد  قيمته  ي�شرتد  �لكتّيب 
�شاحلة حتى نهاية عام 2013 ولكن يف �أقل من �شهر، متكَّن معظم عمائنا 
من ��شرتد�د قيمة �لدفرت، فهو يقدم قيمة ر�ئعة ومطروح باأ�شعار يف متناول 
تنقاتك،  يف  يوميا  دب��ي  م��رتو  ت�شتغل  كنت  �إذ�  ق��ائ��ا:  و����ش��ت��ط��رد  �جل��م��ي��ع. 
بهيئة  �لقطار�ت  موؤ�ش�شة  من  �ملقدم  �لر�ئع  �لعر�س  ه��ذ�  ت  تفوِّ �أال  فاالأف�شل 
كما  فاخرة  مطاعم  يف  وجباتك  بتناول  و�لتمتع  للرتفيه  و�ملو��شات  �لطرق 
ميثل دفرت �مل�شرتيات �لرتفيهي �مل�شغر فر�شة ممتازة لل�شياح و�لزو�ر �لذين 

يف�شلون ��شتغال �ملرتو يف تنقاتهم يف جميع �أرجاء مدينة دبي.

للمتعاملني  و�لذكية  �الإلكرتونية 
ع��رب م��وق��ع��ه��ا �الل���ك���رتوين و من 
�لذكية  و�الج��ه��زة  �لهو�تف  خ��ال 
�جلدير  متعامليها.  على  ت�شهيًا 
ب��ال��ذك��ر �أن ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه 
تقوم  حكومية  جهة  �أول  تعد  دب��ي 
ب���ت���ط���وي���ر ت���ط���ب���ي���ق���ات ل���اأج���ه���زة 
عاملياً.  �الأ�شهر  �لذكية  و�لهو�تف 
تت�شمن تطبيقات �لهيئة للهو�تف 
و�الأج����ه����زة �ل��ذك��ي��ة ع���دة خ��دم��ات 
وخ����و������س مت��ك��ن �مل��ت��ع��ام��ل��ني من 
ق�������ر�ءة �أخ����ب����ار �ل��ه��ي��ئ��ة وم��ع��رف��ة 
�أح���������دث ف���ع���ال���ي���ات���ه���ا، م�������ش���اه���دة 
معر�س �لفيديو، ��شتخد�م خدمة 
و�ل��دف��ع  �ل��ف��و�ت��ر  ع��ن  �ال�شتعام 
 mpay )خ���دم���ة  �الإل�����ك�����رتوين 
�ل�������ش���ور  و�إر��������ش�������ال   ،)epayو
خ��دم��ة  م���رك���ز  �إىل  و�مل���اح���ظ���ات 
�أوق��ات  على  و�ل��ت��ع��رف  �ملتعاملني، 
ع��م��ل م��ك��ات��ب خ���دم���ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
وحت��دي��د م��وق��ع �أق���رب م��رك��ز دفع 
با�شتخد�م تطبيق خر�ئط جوجل، 

و �لعديد غرها.
وقال �شعادة �شعيد حممد �لطاير، 
�مل��ن��ت��دب  �الإد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
و�ل���رئ���ي�������س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ه��ي��ئ��ة: 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  تبني  يعترب 
دبي لبنية حتتية �إلكرتونية فعالة 
�إ�شرت�تيجية  من  ج��زء�ً  ومتو�زنة 
�لتحول  م�شرة  تعزيز  يف  �لهيئة 
تتبناها  �لتي  و�لذكي  �الإلكرتوين 
�لهيئة  و�شعت  وق��د  دب��ي،  حكومة 
�أولوياتها  مقدمة  يف  �ل�شبيل  هذ� 
الإ���ش��ت��ق��ط��اب �أح������دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات ، 
عملياتها  خمتلف  يف  و�إ�شتغالها 
�أه��د�ف  مع  لتتكامل  �الإلكرتونية 
خطة دبي �الإ�شرت�تيجية لتحقيق 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة، ح��ي��ث توفر 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات و�حل���ل���ول �شهولة  ه���ذه 
�الإ���ش��ت��ف��ادة  يف  ملتعاملينا  و���ش��رع��ة 

�ن���ط���اق���اً م���ن دوره������ا ك��م��وؤ���ش�����ش��ة 
م�����ش��ت��د�م��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع��امل��ي، 
دب��ي  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  ه��ي��ئ��ة  ت�شهم 
�لتنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  ف���ع���ال  ب�����ش��ك��ل 
�الجتماعية و�القت�شادية و�لبيئية 
يف �الإم�����������ارة م�����ن خ������ال ت���وف���ر 
�الإم�������د�د�ت �مل�����ش��ت��م��رة و�مل�����ش��ت��ق��رة 
ل��ل��ك��ه��رب��اء و�مل���ي���اه حت��ق��ي��ق��اً ل��روؤي��ة 
�إم��������ارة دب������ي، وب����ه����دف �الإرت����ق����اء 
ب���ج���ودة و���ش��رع��ة �خل���دم���ات �ل��ت��ي 
مع  ومتا�شياً  ملتعامليها،  تقدمها 
كموؤ�ش�شة  و�إ�شرت�تيجيتها  قيمها 
�ملتعاملني،  خ��دم��ة  ع��ل��ى  م��رت��ك��زة 
لر�شا  كبرة  �أهمية  �لهيئة  ت��ويل 
لتلبية  د�ئ��م��اً  وت�شعى  �ملتعاملني 
�لهيئة  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م، 
باإ�شتمر�ر على �إيجاد طرق مبتكرة 
ل����اإرت����ق����اء مب���ع���اي���ر �خل����دم����ات 
معاير  �أع��ل��ى  وف��ق  تقدمها  �ل��ت��ي 
�ل��ك��ف��اءة و�الإع��ت��م��ادي��ة، ع��ن طريق 
م��ت��اب��ع��ة �آخ������ر �مل�������ش���ت���ج���د�ت ع��ل��ى 
�لعاملي يف جمال خدمات  �مل�شتوى 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني، و�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��خ��دم��ات 

�لهيئة وتبنيها.
ويف ه����ذ� �الإط�������ار ق���ام���ت �ل��ه��ي��ئ��ة 
ب����اإط����اق �ل���ع���دي���د م���ن �مل����ب����ادر�ت 
�إحتياجات  تلبي  �لتي  و�حل��م��ات 
�أح��دث  ب��ذل��ك  متبنية  متعامليها 
�حل���ل���ول �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �مل��ت��ط��ورة 
الإمتام معاماتها، لت�شجل �لهيئة 
ب���ذل���ك ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة يف م��ف��ه��وم 
و�لذكية،  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات 
وحتقق ر�شى �شركائها ومتعامليها 
م�شاهمة بذلك بتحقيق خطة �إمارة 
ج��ودة  �الإرت���ق���اء مب�شتوى  دب���ي يف 
�ل��ت��ي تقدمها  و���ش��رع��ة �خل��دم��ات 
�ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة يف �الإم������ارة، 
و�إن�شجاماً مع �لتوجه �الإلكرتوين 
و�ل�����ذك�����ي حل���ك���وم���ة دب�������ي. ح��ي��ث 
خدماتها  �أح����دث  �لهيئة  �أط��ل��ق��ت 

�ل�شام�شي،  حم��م��د  ق���ال  خليفة، 
�ل���رئ���ي�������س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ب���االإن���اب���ة 
ل�����ش��رك��ة �أب���وظ���ب���ي ل��ل��م��و�ن��ئ �إن 
وم���دي���ن���ة خليفة  خ��ل��ي��ف��ة  م��ي��ن��اء 
)ك��ي��ز�د(  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل�شناعية 
ي�����ش��ك��ان م��ع��اً و�ح�����د� م���ن �أك���رب 
م�شاريع �لبنية �لتحتية يف تاريخ 
�أبوظبي. ويطيب يل بهذه  �إم��ارة 
�إىل  بال�شكر  �أت��وج��ه  �أن  �ملنا�شبة 
�شركائنا  و�إىل  �لر�شيدة،  �لقيادة 
لدعمهم  �حلكومية  �لهيئات  من 
�شنعمل معاً  �أننا  و�أوؤك��د  �ملتو��شل 
على تطوير ميناء عاملي �مل�شتوى 
ي���ع���م���ل ب���ال���ف���ع���ل ع���ل���ى ت��ن�����ش��ي��ط 
�لتجارة، وتوفر �لو�شول �ملبا�شر 
وخ��ل��ق  �ل���ع���امل���ي���ة،  �الأ������ش�����و�ق  �إىل 
�لتنمية �مل�شتد�مة لتوفر فر�س 
�لعمل ملو�طنينا يف دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وحتقيق �الهد�ف 
�القت�شاديه حلكومة �بوظبي من 

خال روؤية 2030 .
مارتنت  ق���������ال  ب��دوره،  ومعلق������اً 
فان دي ليندي، �لرئي�س �لتنفيذي 
ل�شركة مر�فئ �أبوظبي �لتي تدير 
وت�شغل حمطة �حلاويات يف ميناء 
خليفة  م��ي��ن��اء  ير�ش�������ي  خليفة: 
ل��ب��ن��ة �أ���ش��ا���ش��ي��ة يف ب��ن��اء �ق��ت�����ش��اد 
م��ت��ن��وع وي��وف��ر ل��اأع��م��ال ف��ر���ش��اً 
�الأ�شو�ق  يف  �ملناف�شة  على  �أف�شل 

�لعاملية .
مرحلته  يف  خليفة  م��ي��ن��اء  يعمل 
تبلغ  ��شتيعابية  ب��ط��اق��ة  �الأوىل 
من��ط��ي��ة  ح����اوي����ة  م���ل���ي���ون   2.5
مناولة  وميكنه  قدماً   20 قيا�س 
�لب�شائع  م��ن  ط��ن  م��ل��ي��ون   12
�ل�شائبة و يجري تطوير حمطة 
على  خليفة  م��ي��ن��اء  يف  �حل���اوي���ات 
تز�يد  مع  قدرتها  لزيادة  مر�حل 
متطلبات �ل�شوق وباكتمال جميع 
�شيتمتع  لها  �ملخطط  �لتو�شعات 
�مل��ي��ن��اء ب��ط��اق��ة ����ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة تبلغ 
 35 15 مليون حاوية منطية و 
مليون طن من �لب�شائع �ل�شائبه، 
مما يجعله و�حد�ً من �أكرب �ملو�نئ 

يف �لعامل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمو�نئ،  �أبوظبي  �شركة  حتتفل 
�مل�����ط�����ور �ل���رئ���ي�������ش���ي ل���ل���م���و�ن���ئ 
يف  �ل�شناعية  و�ملناطق  �لتجارية 
�أبوظبي، و�شركة مر�فئ �أبوظبي، 
�ليوم  �حل��اوي��ات  الر�شفة  �مل�شغل 
مبنا�شبة   ،2013 �شبتمرب   1
م�����رور ع����ام ك���ام���ل ع��ل��ى �ن��ط��اق 
�لتجارية  �لت�شغيلية  �لعمليات 
مو�نئها  �أح��دث  خليفة،  ميناء  يف 

و�كربها يف �أبوظبي.
وخ����ال ع����ام و�ح����د ف��ق��ط، ي��ربز 
ميناء خليفة �لذي مت ت�شييده على 
م�شاحة من �الأر��شي �مل�شت�شلحة 
مياه  يف  كيلومرت�ت  �أرب��ع��ة  متتد 
م��ي��ن��اء  �إىل  ل���ي���ت���ح���ول  �ل����ب����ح����ر، 
رئ���ي�������ش���ي ي����ق����وم ب�������دور حم����وري 
 17 ول��ي��ق��دم خ��دم��ات��ه �إىل ن��ح��و 
من خطوط �ل�شحن �لعاملية، وما 
مبا�شرة يف  18 خدمة  عن  يزيد 
�لوقت �لذي ي�شل �ملنطقة باأكر 

من40 ميناء �إقليمياً وعاملياً.
وي���ع���ت���رب م���ي���ن���اء خ��ل��ي��ف��ة �ل����ذي 
مت��ل��ك��ه وت���دي���ره ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي 
�آيل يف  �شبه  �أول ميناء   ، للمو�نئ 
وتدير  �الأو���ش��ط،  �ل�شرق  منطقة 
�لعمليات  �أبوظبي  مر�فئ  �شركة 
�حل��اوي��ات  �ر�شفة  يف  �لت�شغيلية 
�ل����ذي ي��ت��م��ت��ع ب���اأح���دث �الأن��ظ��م��ة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل���ت���ي ت�����ش��اه��ي �أرق�����ى 

�مل�شتويات �لعاملية.
م��ي��ن��اء خ��ل��ي��ف��ة �ل����ذي مت �إجن����ازه 
خطة  بح�شب  �ملحدد  �لوقت  قبل 
�ل��ت�����ش��ل��ي��م وب��ت��وف��ر يف �مل��ي��ز�ن��ي��ة 
�ملخ�ش�شة، با�شر ت�شغيل عملياته 
من  �الأول  يف  ر���ش��م��ي��اً  �ل��ت��ج��اري��ة 
وتف�شل   ،2012 ع���ام  �شبتمرب 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دول��ة 
حاكم  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�إمارة �أبوظبي حفظه �هلل، باإعان 
�فتتاحه �لر�شمي يف 12 دي�شمرب 

.2012
ق��ادر�ً  ليكون  خليفة  ميناء  �ُشّيد 

ح��اوي��ة منطية وه��و رق��م �شهري 
�إم��ارة  تاريخ  ي�شجل الأول مرة يف 

�أبوظبي.
�شجلت  �أي�شاً  يوليو  �شهر  وخال 
�أعلى �نتاحيه للر�فعات �حل�شريه 
نقلة   43.3 م��ن��اول��ة  مت��ت  حيث 
وتفريغ  حتميل  �أثناء  �ل�شاعة  يف 
�ملحطة  �إجناز�ت ت�شع  �حلاويات، 
يف م�شاف �لع�شرة �الأو�ئ��ل �شمن 
م�����ع�����دالت �الن����ت����اج����ي����ة �ل���ع���امل���ي���ة 

ملحطات �حلاويات.
�حل��دي��ث  خليفة  م��ي��ن��اء  يكت�شب 
وم���دي���ن���ة خ��ل��ي��ف��ة �ل�����ش��ن��اع��ي��ة يف 
�أب���وظ���ب���ي )ك����ي����ز�د( �مل����ج����اورة له 
�أبوظبي  روؤي���ة  �شمن  �أهميتهما 
�القت�شادية 2030 حيث يهدف 
هذ� �مل�شروع �لعماق �إىل تن�شيط 
وربطها  �ملحلية  �ل��ت��ج��ارة  ح��رك��ة 
بالتجارة �لعاملية، وتطوير �لبنية 

و�خل��دم��ات �ل��ذك��ي��ة �مل��ت��وف��رة على 
مد�ر �ل�شاعة لر�حتهم.

ويف ه����ذ� �الإط������ار ح��ق��ق��ت م��ب��ادرة 
ك��م��ا ع��ه��دمت��ون��ا، ح��ا���ش��ري��ن �لتي 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  �أطلقتها 
يف يناير �ملا�شي، جناحاً كبر�ً على 
وت�شهيل  تعزيز �خلدمات  م�شتوى 
وت�������ش���ري���ع �الإج������������ر�ء�ت ل�����ش��رك��اء 
�لهيئة ومتعامليها من �لقطاعات 
و�ل�شناعية،  و�لتجارية،  �ل�شكنية، 
�إىل  �مل��ب��ادرة  وه��دف��ت  و�حلكومية، 
ت�����ش��ل��ي��ط �ل�������ش���وء ع���ل���ى خم��ت��ل��ف 
�خل��دم��ات �الإل��ك��رتون��ي��ة و�ل��ذك��ي��ة 
�لتي تقدمها �لهيئة ملتعامليها وفق 
وتعريفهم  �لعاملية،  �ملعاير  �أعلى 
من  ل��ل��ت��و����ش��ل  �ملختلفة  ب��ال��ط��رق 
�ملتعاملني،  خ��دم��ة  م��ر�ك��ز  خ���ال 
وم������رك������ز رع������اي������ة �مل����ت����ع����ام����ل����ني، 
و�خل�������دم�������ات �الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، و 
ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل���ه���و�ت���ف و �الأج���ه���زة 
�لذكية، و�لفاتورة �خل�شر�ء، ودفع 
 17 �لفو�تر �ل�شهرية من خال 

�الإم����ارة  يف  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �لتحتية 
�لعديد من  �إىل خلق  ي���وؤدي  مم��ا 
�لدولة  الأبناء  �لوظيفية  �لفر�س 
ومع  �حليوي  �لقطاع  هذ�  �شمن 
هذه �الجناز�ت وحتقيق �الأهد�ف 
ي��ت��وق��ع �ن ي�����ش��اه��م ه���ذ� �مل�����ش��روع 
برفد �لناجت �ملحلي غر �لنفطي 
باملئة   15 بنحو  �أبوظبي  الإم���ارة 

بحلول عام 2030.
يوفر ميناء خليفة وكيز�د �شمن 
معطياتهما بنية متكاملة للنقل، 
و�شهولة �إقامة وممار�شة �الأعمال 
�ل��ت��ج��اري��ة و�ل��ن��ف��اذ �إىل �الأ���ش��و�ق 
تربط  و���ش��ل  حلقة  ع��رب  �لعاملية 
ب��ني �ل�����ش��رق و�ل���غ���رب ع��ل��ى ط��رق 

�لتجارة �لعاملية.
ومب��ن��ا���ش��ب��ة �ل����ذك����رى �ل�����ش��ن��وي��ة 
�ل���ع���م���ل���ي���ات  الن�����ط�����اق  �الأوىل 
ميناء  يف  �ل��ت��ج��اري��ة  �لت�شغيلية 

طريقة خمتلفة للدفع، و�لو�شائل 
�مل���ت���ع���ددة ل���ت���ق���دمي �الإق�����رت�ح�����ات 
و�ل�شكاوى �الإلكرتونية، كما �أكدت 
�ملبادرة �إلتز�م �لهيئة جتاه �ملجتمع 

و�لبيئة و�لتنمية �مل�شتد�مة.
وتعترب طرق �لدفع �ملختلفة �لتي 
ملتعامليها كخدمة  �لهيئة  تقدمها 
 ePay �الإل��������ك��������رتوين  �ل�����دف�����ع 
ع��رب م��وق��ع �ل��ه��ي��ئ��ة �الإل���ك���رتوين، 
و�ل������دف������ع ع�����ن ط�����ري�����ق �ل���ه���ات���ف 
�ملتحرك mPay، ومر�كز خدمة 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني، و�أج����ه����زة �ت�����ش��االت 
�ي��ب��ك��و  وحم���ط���ات  �الآيل،  ل��ل��دف��ع 
�الآيل  �ل�شر�ف  و�أج��ه��زة  و�ي��ن��وك، 
�مل�����ش��ارف، و  �ل��ت��اب��ع��ة للعديد م��ن 
�خل���دم���ة �ل��ه��ات��ف��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارف، 
تطبيقات  �أح����دث  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�ل����ه����و�ت����ف و�الأج�������ه�������زة �ل���ذك���ي���ة 
و�آن�����دروي�����د،  ب�����اد،  و�آي  ك���اآي���ف���ون، 
ويندوز فون 7،باك بري، باك 
بري باي بوك، باكبري 10، 
وي��ن��دوز  ومن�شة  فون8،  وي��ن��دوز 

�لذكي. �شام�شوجن  8،وتلفزيون 
دل��ي��ًا ع��ل��ى �شعي �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��د�ئ��م 
معاماتها،  �إجن��از  ط��رق  لت�شهيل 
متعامليها،  وج��ه��د  وق���ت  وت��وف��ر 
�أحدث �لتقنيات  مما جعلها تتبنى 
وحتديث  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �لعاملية 

خدماتها ب�شكل د�ئم.
ك���ه���رب���اء وم���ي���اه  ه��ي��ئ��ة  �أن  ي���ذك���ر 
بت�شجيع  د�ئ����م  ب�����ش��ك��ل  ت��ق��وم  دب���ي 
م���ت���ع���ام���ل���ي���ه���ا ع����ل����ى �إ�����ش����ت����خ����د�م 
�لتي  �ملختلفة  �ل��ذك��ي��ة  �خل��دم��ات 
و�جل��ه��د،  �ل��وق��ت  لتوفر  تقدمها 
�إ�شرت�تيجية  يف  �أي�شاً  و�مل�شاهمة 
�ل���ت���ح���ول �الإل������ك������رتوين و�ل���ذك���ي 
�ل��ك��ام��ل يف �خل���دم���ات �حل��ك��وم��ي��ة 
�لتي تقدمها حكومة دبي، لت�شبح 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة من 

�أوىل �لدول عاملياً يف هذ� �ملجال.  

ع���ل���ى �����ش���ت���ي���ع���اب ك����ام����ل ح���رك���ة 
�حل�����اوي�����ات �ل���ت���ي ك���ان���ت ت���ت���م يف 
�أ�شا�شياً ملدينة  ميناء ز�يد ور�ف��د�ً 
خ��ل��ي��ف��ة �ل�����ش��ن��اع��ي��ة يف �أب��وظ��ب��ي 
ي�شاهم  حيث  �مل���ج���اورة،  )ك��ي��ز�د( 
�لب�شائع  ���ش��ح��ن  يف  ف��ع��ال  ب����دور 
من  �ل�����ش��ادرة  و�ملنتجات  �ل����و�ردة 
وت�شهيًا  للم�شافة  تقريباً  كيز�د، 

للحركة �لتجارية يف �الإمارة.
�أن�شئ عام  �ل��ذي  ز�ي��د  ك��ان ميناء 
1972 يقوم بدوره بكفاءة حتى 
�لق�شوى  بلغ طاقته �ال�شتيعابية 
 2005 �لعام  2011.ومنذ  عام 
وب�����ش��ب��ب ب������روز �حل����اج����ة �مل��ل��ح��ة 
الإن�����ش��اء م��ي��ن��اء ج��دي��د ق����ادٍر على 
�لبحري  �ل�شحن  حركة  ��شتيعاب 
�ملتنامية يف �إمارة �أبوظبي و�شمن 
خم����ط����ط ������ش����رت�ت����ي����ج����ي ي���وف���ر 
متطلبات  تلبي  كافية  م�شاحات 

�إىل  ز�ي��د  ميناء  بتحويل  �لكفيلة 
وجهة �شياحية تق�شدها خطوط 

�ل�شياحة �لبحرية �لعاملية.
م��ي��ن��اء خليفة  ي��ك��ت�����ش��ب  و�ل���ي���وم، 
�أهميته كبو�بة جتاريه البوظبي، 
ق��������ادرة ع���ل���ى �����ش���ت���ي���ع���اب ح��رك��ة 
�مل���ت���ز�ي���ده م���ن و�إىل  �حل����اوي����ات 
�الإم����������ارة. وي��ت��م��ت��ع ه�����ذ� �مل��ي��ن��اء 
�حل�����دي�����ث ب���غ���اط�������س ي�������ش���ل �ىل 
�أكرب  ال�شتقبال  تكفي  مرت�ً   16
�ل�����ش��ف��ن �ل���ت���ي ت��ع��رب �مل��ح��ي��ط��ات 
�شتة  على  �مليناء  ويحتوي  �ليوم. 
م���ن �ك����رب �ل���ر�ف���ع���ات �جل�����ش��ري��ه 
�إىل  �ل�شفن  �حلاويات من  ملناولة 
�لر�شيف و�لتي ت�شنف من �شمن 
�كرب �لر�فعات يف �لعامل ، وكذلك 
�آل��ي��ة  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 30 ر�ف���ع���ة 
ناقلة   20 �حل���اوي���ات،  لتكدي�س 
لتحريك �حلاويات بني �لر�شيف 

م�����ن �خل������دم������ات �ل����ت����ي ت��ق��دم��ه��ا 
�لهيئة، باالإ�شافة �ىل �لتقليل من 
ينعك�س  مما  �لت�شغيلية،  �لتكاليف 
�لهيئة  عمل  طريقة  على  �إي��ج��اب��اً 
و���ش��رع��ة وك���ف���اءة �خل���دم���ات �ل��ت��ي 

تقدمها ملتعامليها .
و�أو�شح �ملهند�س مرو�ن بن حيدر، 
تقنية  قطاع  رئي�س  �لرئي�س  نائب 
�مل��ع��ل��وم��ات يف �ل��ه��ي��ئ��ة: ب���ادرن���ا يف 
�ل��ه��ي��ئ��ة ب��ط��رح �أح�����دث �خل��دم��ات 
و�حل����ل����ول �ل���ذك���ي���ة مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب 
و�إح���ت���ي���اج���ات م��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا وي��ل��ب��ي 
م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م ب��ال�����ش��ك��ل �مل��ط��ل��وب 
�لهيئة  �إ���ش��اف��ة  تعك�س  و�الأ����ش���رع. 
للخدمات و�حللول �لذكية متا�شي 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ح���ك���وم���ة دب�����ي يف جم�����ال �ع��ت��م��اد 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل���دي���ث���ة �ل���ت���ي ت��ع��زز 

مكانة دبي �لعاملية. 
�خل���دم���ات  �أن  ب���ال���ذك���ر  وي����ج����در 
تقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  و�حل���ل���ول 
�ل��ه��ي��ئ��ة ت��ت��م��ت��ع ب���اأع���ل���ى م��ع��اي��ر 

موؤ�شر�ت  �شمن  م�شتقبًا  �لنمو 
موؤكدة على �نتعا�س حركة �ل�شحن 
�بوظبي  با�شرت حكومة  �لبحري 
باجر�ء �لدر��شات �الوليه الن�شاء 
ميناء جديد ي�شاعد على حتقيق 

�لتطلعات �القت�شاديه لاماره.
بد�أت عمليات نقل حركة �حلاويات 
بالكامل من ميناء ز�يد �إىل ميناء 
قبل  و��شُتكملت  �جل��دي��د  خليفة 
�ملوعد �ملحدد بثاثة �أ�شهر، �الأمر 
�لذي مّكن ميناء ز�يد من �لرتكيز 
�ل�شائبة  �لب�شائع  م��ن��اول��ة  ع��ل��ى 
و�ل���ب�������ش���ائ���ع �ل���ع���ام���ة وع��م��ل��ي��ات 
مما  )رورو(،  بالدحرجة  �ل�شحن 
�أتاح كذلك توفر م�شاحات كافية 
للتو�شع �أ�شهمت بدورها يف متكني 
����ش���رك���ة �أب���وظ���ب���ي ل���ل���م���و�ن���ئ م��ن 
تطوير حمطة �ل�شفن �ل�شياحية 
�لقائمة يف �مليناء وو�شع �خلطط 

ومنطقة �لتكدي�س.
ع�����اٌم ك���ام���ٌل م�����ش��ى من���ت خ��ال��ه 
�لو�شل بني ميناء خليفة  حلقات 
40 وج���ه���ة دول���ي���ة  و�أك�������ر م����ن 
مر�كز  يف  عاملية  �شحن  وخطوط 
رئي�شية يف �لعامل، مثل �شنغافورة، 
م�شيق  ع��رب  بيليبا�س  ت��اجن��وجن 
م��ل��ق��ا؛ ه��ون��غ ك��ون��غ و���ش��ن��زن فى 
ميناء  �ل��ل��وؤل��وؤ؛  نهر  دلتا  منطقة 
ب����ور ���ش��ع��ي��د يف ق���ن���اة �ل�����ش��وي�����س ، 
و�جلزيرة �خل�شر�ء وطنجة عند 
تقدم  م�شيق جبل ط��ارق، منافذ 
ل��ل��ع��م��اء و�����ش����واًل ح��ق��ي��ق��ي��اً �إىل 

�الأ�شو�ق �لعاملية.
�لعمليات  من  �الأول  �لعام  يزخر 
م����ي����ن����اء خ��ل��ي��ف��ة  �ل����ت����ج����اري����ة يف 
ب��االإجن��از�ت، وخ��ال �شهر يوليو 
حتديد�ً �شجلت حمطة �حلاويات 
 81،000 مبناولة  قيا�شيا  رقما 

على  منها  ح��ر���ش��اً  �الأم����ان،وذل����ك 
ت��ق��دمي �أف�����ش��ل و�أ����ش���رع �خل��دم��ات 

بطرق �آمنة و �شهلة. 
�خلدمات  هذه  عززنا  �أننا  و�أ�شاف 
ب���ت���وف���ر �ل���ع���دي���د م����ن �حل���م���ات 
لتعريف �ملتعاملني بباقات �حللول 
�لتي توفرها �لهيئة و�ملتما�شية مع 
�شاهم  مم��ا  �ملتغرة،  �حتياجاتهم 
باأهمية  �ل��وع��ي  م�����ش��ت��وى  رف���ع  يف 
�إ���ش��ت��خ��د�م خم��ت��ل��ف ه���ذه �حل��ل��ول 

البيئة ت�ست�سيف امللتقى االإقليمي الثالث لبدائل و�سائط التربيد يف املناطق احلارة 10 �سبتمرب
�لدر��شات  الإج���ر�ء�ت  �ل��ر�ئ��دة  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  مع  تعاونها 
للبيئة  �ل�شديقة  �لبد�ئل  �أن�شب  الإي��ج��اد  و�مليد�نية  �ملخربية 
و�ملنا�شبة للمناطق ذ�ت �ملناخ �حلار. ويهدف �مللتقى �إىل �لتعرف 
جمال  يف  و�ملعاير  �مل�شتحدثة  و�لبد�ئل  �لتقنيات  �أح��دث  على 
غاز�ت �لتكييف يف �ملناطق ذ�ت �ملناخ �حلار للحد من ��شتنز�ف 
طبقة �الأوزون و�آثار �لتغر �ملناخي و��شتعر��س �ال�شتخد�مات 
على  �ت��ف��اق  �إىل  للو�شول  للمكيفات  �لتربيد  ل��غ��از�ت  �ملتنوعة 
للبيئة  �ل�شديقة  �لتربيد  �مل�شتوى �خلليجي ال�شتخد�م غاز�ت 
و�لتي بدورها �شت�شهم بحماية طبقة �الأوزون. و�شت�شهد فعاليات 
�مللتقى �لذي ي�شتمر ملدة يومني م�شاركة �أكر من 200 خبر 
�إىل  باالإ�شافة  و�خلا�شة  �حلكومية  �لقطاعات  من  وم�شوؤول 

م�����ش��ارك��ة ���ش��ب��اط �الت�����ش��ال �ل��وط��ن��ي��ة ل��ربوت��وك��ول م��ون��رتي��ال 
�لتربيد  و  �لهو�ئي  �لتكييف  �أجهزة  من دول �خلليج وم�شنعي 
بالدولة و بدول �الإقليمية �الأخرى. و�شيتم خال �مللتقى طرح 
عدد من �ملحاور �لتي �شيتم من خالها �لرتكيز على �لدر��شات 
�لبيئية  و�اللتز�مات  �ل�شيا�شات  �أهمها  ومن  �لعلمية  و�الأبحاث 
�الأوزون  لطبقة  �مل�شتنفدة  باملو�د  �ملتعلقة  و�الإقليمية  �لدولية 
و�لدر��شات و�لبحوث �ملعدة من قبل �ملعاهد �الإقليمية و�لدولية 
لبد�ئل �لغاز�ت للمناطق �حلارة. و�شيتطرق �مللتقى �إىل حمور 
خا�س باأحدث �لتقنيات �لبديلة �ملتاحة وم�شروعات �لتحول �إىل 
بني  �لتن�شيق  وخطة  �ملنخف�شة  �النبعاثات  ذ�ت  �لغاز�ت  بد�ئل 

�ل�شلطات �لبيئية و �شلطات �لتقيي�س. 

••دبي-وام:

للمو��شفات  �الإم����ار�ت  وهيئة  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  ت�شت�شيف 
و�ملقايي�س يف �لعا�شر من �شبتمرب �ملقبل �مللتقى �الإقليمي �لثالث 
بالتعاون مع  �ملناطق �حلارة وذلك  �لتربيد يف  لبد�ئل و�شائط 
برنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة يو �إن �إي بي و�جلمعية �الأمريكية 
ملهند�شي �لتدفئة و�لتربيد و�لتكييف �أيه �إ�س �آر �إيه �إي ومعهد 
وبح�شور  ب��دب��ي  �أي  �آر  �إ����س  �إي���ه  و�ل��ت��ربي��د  و�لتدفئة  �لتكييف 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ر����ش��د �أح��م��د ب��ن ف��ه��د وزي����ر �ل��ب��ي��ئ��ة و�مل��ي��اه. 
�ل��وز�رة يف �خلف�س  �مللتقى متا�شيا مع توجهات  تنظيم  وياأتي 
خال  من  وذلك  �الأوزون  لطبقة  �مل�شتنفذة  للمو�د  �لتدريجي 

م�سقط ت�ست�سيف ملتقى االإعالم ال�سياحي مب�ساركة 16 دولة عربية
•• اأبوظبي-وام:

تنطلق يف م�شقط �ليوم فعاليات �أول ملتقى لاعام �ل�شياحي �لعربي ب�شلطنة عمان مب�شاركة �عاميني 
و�شحفيني من 16 دولة عربية. و�أو�شح �ملركز �لعربي لاعام �ل�شياحي �أن �مللتقى � �لذي ي�شتمر �شبعة 
�أيام � يبحث م�شتقبل �ل�شياحة يف �ملنطقة �لعربية وكيفية حتفيز �ل�شياحة بني دول �ملنطقة ودور �العام 
يف �ظهار �ملقومات �ل�شياحية للدول �لعربية جلذب �ل�شائح �لغربي و�الآ�شيوي �ليها. و�أ�شار ح�شني �ملناعي 
رئي�س �ملركز يف ت�شرح له �م�س �الول �إىل �أن �مللتقى يهدف للتعريف باملقومات �ل�شياحية �لهائلة يف �شلطنة 
عمان خا�شة و�أنها تزخر بالعديد من مناطق �جلذب �ل�شياحي و�ملعامل �لطبيعية �لتي يندر وجودها يف 
�ملنطقة �لعربية. ولفت �ملناعي �إىل �أن �مللتقى �شيقدم ورقة عمل عن دبي �ك�شبو 2020 الطاع �العاميني 
عن �آخر �مل�شتجد�ت حول ��شت�شافة دولة �المار�ت لهذ� �حلدث �لكبر �إىل جانب تقدمي ورقة حول �ختيار 
�إمارة �ل�شارقة كعا�شمة للثقافة �ال�شامية لعام 2014 ف�شا عن �عطاء �لوفد �العامي �لعربي نبذة 

تعريفية عن �أهم �الن�شطة و�لفعاليات �لتي �شت�شاحب ملتقى �العام �ل�شياحي.



14 االحد  -  1   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10884
Sunday    1    September     2013  -  Issue No   10884

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم �الإيد�ع / �لطلب  69437  تاريخ �الإيد�ع 2005/5/4 

 2006/2/18  رقم �لت�شجيل 57714  تاريخ �لت�شجيل 
 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 �لعامة �لتجارية   
 رقم �النتقال 1 

 ��شم �ملالك �ملتنازل �شروود�س للعقار�ت .  
 ��شم �ملالك �ملتنازل له �شروود�س �إنرتنا�شيونال هولدينج ليميتد 

 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 
 جن�شية �ملالك �ملتنازل له �ململكة �ملتحدة                                                                 

�لعنو�ن 1 �يه �أورينتال رود ، ووكينج ، �شوري ،  �جنلرت�  جي يو 22  7 �يه �ت�س ،  �ململكة �ملتحدة
 تاريخ �نتقال �مللكية 2012/9/7 

�ملنتجات مكاتب تقدمي �خلدمات �ل�شكنية )وحد�ت �شكنية( ، �إد�رة �لبنايات �ل�شكنية ، ��شتثمار�ت ر�أ�س �ملال ، 
�ال�شت�شار�ت �ملالية ، �لتقييم �ملايل )تاأمني ، �أعمال م�شرفية ، عقار�ت( ، �الإد�رة �ملالية ، ��شتثمار�ت �شندوق 
�إد�رة   ، �شما�شرة عقار�ت    ، �لعقار�ت  تثمني   ، �لعقارية  �لوكاالت   ، �لعقار�ت  ��شتئجار   ، �شكن  وك��اء   ، �لنقد 

�لعقار�ت ، تاأجر �ملكاتب )عقار�ت( ، تاأجر �لوحد�ت �ل�شكنية ،  تاأجر �ل�شقق .
 �لفئة 36 

 رقم �الإ�شد�ر �ل�شابق 49 
 تاريخ �الإ�شد�ر �ل�شابق 2005/9/6 

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل  
 تاريخ �نتهاء �حلماية 2015/5/4 

 ماحظات  * 
 رقم �الي�شال  

 تاريخ �الي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  
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تعديل عالمة جتارية  
 رقم �اليد�ع / �لطلب  145834  تاريخ �الإيد�ع 2010/8/9 

 رقم �لت�شجيل   تاريخ �لت�شجيل 2012/4/8 
 رقم �الإ�شد�ر �ل�شابق  104 

 تاريخ �الإ�شد�ر �ل�شابق 2011/2/28 
با�شم �دفان�س ماقازين ببلي�شرز ، �نك.

�لعامة قبل �لتعديل   

   
�لعامة بعد �لتعديل   

 �لعنو�ن فور تاميز �شكوير ، نيويورك نيويورك 10036 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية . 
 تاريخ �نتهاء �حلماية 2020/8/9 

 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 
�ملنتجات خدمات �ملطاعم ، خدمات �ملقهى ، خدمات توفر �لطعام و�ل�شر�ب �لغر كحويل ؛ �اليو�ء �ملوؤقت .

�لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق
تعديل �خلدمات �إىل   :

خدمات �ملطاعم ، خدمات �ملقهى ، خدمات توفر �لطعام و�ل�شر�ب �لغر كحويل ؛ �اليو�ء �ملوؤقت ، �لفنادق 
وخدمات �لفنادق .

 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  
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�نتقال ملكية عالمة جتارية

 رقم �اليد�ع / �لطلب  141968  تاريخ �الإيد�ع 2010/5/3 
 2012/4/8  تاريخ �لت�شجيل 

 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 
        GO DADDY  لعامة �لتجارية�

  
 رقم �النتقال 1 

 ��شم �ملالك �ملتنازل جود�دي . كوم ، �نك 
 ��شم �ملالك �ملتنازل له جو د�دي �وبريتنج كومبني ، �ل �ل �شي 

 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 
 جن�شية �ملالك �ملتنازل له �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

�لعنو�ن 14455 �ن. هايدين رود ، �شويت 219 ، �شكوت�شد�يل ، �ريزونا 85260 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية .
 تاريخ �نتقال �مللكية 2011/12/15 

�ملنتجات خدمات ت�شجيل �أ�شماء نطاق �حلا�شوب ؛ �لتوثيق ، و �الإ�شد�ر و�لتفعيل لل�شهاد�ت �لرقمية ؛ توفر 
خدمات توثيق �مل�شتخدم يف معامات �لتجارة �الإلكرتونية

 �لفئة 45 
 رقم �الإ�شد�ر �ل�شابق  103 

 تاريخ �الإ�شد�ر �ل�شابق 2011/1/31 
 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل  

 تاريخ �نتهاء �حلماية 2020/5/3 
 ماحظات  * 

 رقم �الي�شال  
 تاريخ �الي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  
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�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم �الإيد�ع / �لطلب  93366  تاريخ �الإيد�ع 2007/4/22 

 2010/2/18  رقم �لت�شجيل 100011  تاريخ �لت�شجيل 
 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

   COVIDIEN  لعامة �لتجارية� 
 رقم �النتقال 1 

 ��شم �ملالك �ملتنازل كوفيديني �يه جي 
 ��شم �ملالك �ملتنازل له تايكو هيلثكر جروب �يه  جي   

 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 
 جن�شية �ملالك �ملتنازل له �شوي�شر� 

 �لعنو�ن فيكتور فون برون�س � �شرت��شي 19 ، 8212 نيوهاو�شني �أم رهينفول ، �شوي�شر� . 
 تاريخ �نتقال �مللكية 2008/12/15 

�ملنتجات �لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �الأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية ؛ تنظيم ، و�إد�رة �ملوؤمتر�ت 
و�لرعاية   ، �الإن�شان  �شحة  جم��ال  يف  بالتدري�س  �خلا�شة  �لتعليمية  �ملناهج  وتوفر  �لتعليمية  و�ل��رب�م��ج 
�ل�شحية ، و�ملو�د �ل�شيدالنية ، و�الأجهزة �لطبية ، و�لبحوث �لطبية ، و�جلر�حة ، و�لعلوم �لطبية و�لطب ؛  

ن�شر مو�د �ملناهج �لتعليمية �ملتعلقة بذلك .
 �لفئة 41 

 رقم �الإ�شد�ر �ل�شابق 89 
 تاريخ �الإ�شد�ر �ل�شابق 2009/11/8 
 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل  

 تاريخ �نتهاء �حلماية 2017/4/22 
 *  ماحظات  

 رقم �الي�شال  
 تاريخ �الي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم �اليد�ع / �لطلب  141969  تاريخ �الإيد�ع 2010/5/3 

 2012/4/8  تاريخ �لت�شجيل 
 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

�لعامة �لتجارية

           
 رقم �النتقال 1 

 ��شم �ملالك �ملتنازل جود�دي . كوم ، �نك 
 ��شم �ملالك �ملتنازل له جو د�دي �وبريتنج كومبني ، �ل �ل �شي 

 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 
 جن�شية �ملالك �ملتنازل له �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

�لعنو�ن 14455 �ن. هايدين رود ، �شويت 219 ، �شكوت�شد�يل ، �ريزونا 85260 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية .
 تاريخ �نتقال �مللكية 2011/12/15 

�ملنتجات توفر خدمات �ملز�د �لعلني على �خلط �ملبا�شر ؛ ت�شغيل �أ�شو�ق على �خلط �ملبا�شر لبائعي �لب�شائع 
؛  �لتجارية  لاأعمال  و�مل�شح  �لبحوث  تنظيم  ؛  �حلا�شوب  نطاق  �أ�شماء  تقييم  خ��دم��ات  ؛  �خل��دم��ات  و/�أو 
�ل�شبكية  �ملو�قع  �أث��ر  �قتفاء   ، حتديد�ً   ، �لتجارية  �الأعمال  مر�قبة  خدمات  ؛  �لتجارية  �الأعمال  ��شت�شار�ت 

 لاآخرين لتوفر تفا�شيل عن مرور �أو زيار�ت �مل�شتخدم للموقع �ل�شبكي  .- �لفئة 35 
 رقم �الإ�شد�ر �ل�شابق  103 

 تاريخ �الإ�شد�ر �ل�شابق 2011/1/31 
 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل  

 تاريخ �نتهاء �حلماية 2020/5/3 
 ماحظات  * 

 رقم �الي�شال - تاريخ �الي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم �الإيد�ع / �لطلب  93367  تاريخ �الإيد�ع 2007/4/22 

  2012/5/7  رقم �لت�شجيل    تاريخ �لت�شجيل 
 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

  COVIDIEN لعامة �لتجارية�
 

 رقم �النتقال 1 
 ��شم �ملالك �ملتنازل كوفيديني �يه جي 

 ��شم �ملالك �ملتنازل له تايكو هيلثكر جروب �يه  جي   
 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية �ملالك �ملتنازل له �شوي�شر� 
 �لعنو�ن فيكتور فون برون�س � �شرت��شي 19 ، 8212 نيوهاو�شني �أم رهينفول ، �شوي�شر� . 

 تاريخ �نتقال �مللكية 2008/12/15 
�ملنتجات �خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها؛ خدمات �لتحاليل و�الأبحاث 
�ل�شناعية ؛ خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبر�مج �حلا�شوب ؛ وت�شمل جميع �خلدمات �ل�شابقة يف جمال 

�لرعاية �ل�شحية ،  و�ملو�د �ل�شيدالنية ، و�لطب .
 �لفئة 42 

 رقم �الإ�شد�ر �ل�شابق 112 
 تاريخ �الإ�شد�ر �ل�شابق 2011/10/30 
 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل  

 تاريخ �نتهاء �حلماية 2017/4/22 
 *  ماحظات  

 رقم �الي�شال  
 تاريخ �الي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884
�نتقال ملكية عالمة جتارية

 رقم �اليد�ع / �لطلب  141970  تاريخ �الإيد�ع 2010/5/3 
 2012/4/8  تاريخ �لت�شجيل 

 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 
�لعامة �لتجارية

           
 رقم �النتقال 1 

 ��شم �ملالك �ملتنازل جود�دي . كوم ، �نك 
 ��شم �ملالك �ملتنازل له جو د�دي �وبريتنج كومبني ، �ل �ل �شي 

 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 
 جن�شية �ملالك �ملتنازل له �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

�لعنو�ن 14455 �ن. هايدين رود ، �شويت 219 ، �شكوت�شد�يل ، �ريزونا 85260 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية .
 تاريخ �نتقال �مللكية 2011/12/15 

 ، ، حتديد�ً  ؛ خدمات �حلا�شوب  �ل�شبكية لاآخرين  �ملو�قع  و�شيانة   ، ��شت�شافة   ، �إن�شاء   ، ت�شميم  �ملنتجات 
حت�شني حمركات �لبحث ؛ خدمات ت�شميم �لر�شوم    �لبيانية ؛ خدمات �حلا�شوب ، حتديد�ً ، �عادة توجيه 
و�إر�شال �لر�شائل ؛ بحث و��شرتجاع �ملعلومات ، و�ملو�قع ، و�مل�شادر �الأخرى �ملتوفرة على �شبكات �حلا�شوب 
لاآخرين ؛ خدمات �حلا�شوب ، حتديد�ً ، مر�قبة ، و�ختبار ، وحتليل ، و�عد�د �لتقارير عن مر�قبة حركة 
 ، ، حت��دي��د�ً  �حلا�شوب  خ��دم��ات  ؛  ب��االآخ��ري��ن  �ل�شبكية �خلا�شة  �مل��و�ق��ع  ومر�قبة حمتوى  �الن��رتن��ت  م��رور 
��شت�شافة تقاومي عامة تفاعلية على �خلط �ملبا�شر و�لتي ت�شمح لعدة م�شاركني من م�شاركة جد�ول �الأحد�ث 
 ، �لقدرة على حتميل  �شبكي يعطي م�شتخدمي �حلا�شوب  ؛ توفر موقع  �لنقل  ، وطلبات  �ملر�فق  ، وحجز 
�لربيد  خدمات  توفر  ؛  بعد  عن  �الحتياطية  �حلا�شوب  ملفات  ن�شخ  خدمات  ؛  �ل�شور  وم�شاركة  وحتويل 
�اللكرتوين ؛ توفر خدمات بريد �لفاك�س �اللكرتوين ؛ خدمات �ر�شال �لربيد �اللكرتوين و�ملو�قع �ل�شبكية 
؛ خدمات بث ر�ديو �النرتنت ؛ �اليقاف �ملوؤقت الأ�شماء نطاق �حلا�شوب لاآخرين ، حتديد�ً ، توفر خو�دم 

�حلا�شوب لت�شهيل تخزين عناوين �أ�شماء نطاق �حلا�شوب .
 �لفئة 42 

 رقم �الإ�شد�ر �ل�شابق  103 
 تاريخ �الإ�شد�ر �ل�شابق 2011/1/31 
 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل  

 تاريخ �نتهاء �حلماية 2020/5/3 
 ماحظات  * 

 رقم �الي�شال  
 تاريخ �الي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم �اليد�ع / �لطلب  141967  تاريخ �الإيد�ع 2010/5/3 

 2012/4/8  تاريخ �لت�شجيل 
 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

    GO DADDY  لعامة �لتجارية�

      
 رقم �النتقال 1 

 ��شم �ملالك �ملتنازل جود�دي . كوم ، �نك 
 ��شم �ملالك �ملتنازل له جو د�دي �وبريتنج كومبني ، �ل �ل �شي 

 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 
 جن�شية �ملالك �ملتنازل له �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

�لعنو�ن 14455 �ن. هايدين رود ، �شويت 219 ، �شكوت�شد�يل ، �ريزونا 85260 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية .
 تاريخ �نتقال �مللكية 2011/12/15 

 ، ، حتديد�ً  ؛ خدمات �حلا�شوب  �ل�شبكية لاآخرين  �ملو�قع  و�شيانة   ، ��شت�شافة   ، �إن�شاء   ، ت�شميم  �ملنتجات 
�ع��ادة توجيه   ، �لبيانية ؛ خدمات �حلا�شوب ، حتديد�ً  �لر�شوم  حت�شني حمركات �لبحث ؛ خدمات ت�شميم 
و�إر�شال �لر�شائل ؛ بحث و��شرتجاع �ملعلومات ، و�ملو�قع ، و�مل�شادر �الأخرى �ملتوفرة على �شبكات �حلا�شوب 
لاآخرين ؛ خدمات �حلا�شوب ، حتديد�ً ، مر�قبة ، و�ختبار ، وحتليل ، و�عد�د �لتقارير عن مر�قبة حركة 
 ، ، حت��دي��د�ً  �حلا�شوب  خ��دم��ات  ؛  ب��االآخ��ري��ن  �ل�شبكية �خلا�شة  �مل��و�ق��ع  ومر�قبة حمتوى  �الن��رتن��ت  م��رور 
��شت�شافة تقاومي عامة تفاعلية على �خلط �ملبا�شر و�لتي ت�شمح لعدة م�شاركني من م�شاركة جد�ول �الأحد�ث 
 ، �لقدرة على حتميل  �شبكي يعطي م�شتخدمي �حلا�شوب  ؛ توفر موقع  �لنقل  ، وطلبات  �ملر�فق  ، وحجز 
�لربيد  خدمات  توفر  ؛  بعد  عن  �الحتياطية  �حلا�شوب  ملفات  ن�شخ  خدمات  ؛  �ل�شور  وم�شاركة  وحتويل 
�اللكرتوين ؛ توفر خدمات بريد �لفاك�س �اللكرتوين ؛ خدمات �ر�شال �لربيد �اللكرتوين و�ملو�قع �ل�شبكية 
؛ خدمات بث ر�ديو �النرتنت ؛ �اليقاف �ملوؤقت الأ�شماء نطاق �حلا�شوب لاآخرين ، حتديد�ً ، توفر خو�دم 

�حلا�شوب لت�شهيل تخزين عناوين �أ�شماء نطاق �حلا�شوب .
 �لفئة 42 

 رقم �الإ�شد�ر �ل�شابق  103 
 تاريخ �الإ�شد�ر �ل�شابق 2011/1/31 
 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل  

 تاريخ �نتهاء �حلماية 2020/5/3 
 ماحظات  * 

 رقم �الي�شال  
 تاريخ �الي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم �الإيد�ع / �لطلب  102650  تاريخ �الإيد�ع 2007/11/14 

 2009/10/27  رقم �لت�شجيل 97485  تاريخ �لت�شجيل 
 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

�لعامة �لتجارية

 
  

 رقم �النتقال 1 
 ��شم �ملالك �ملتنازل �شروود�س للعقار�ت .  

 ��شم �ملالك �ملتنازل له �شروود�س �إنرتنا�شيونال هولدينج ليميتد 
 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية �ملالك �ملتنازل له �ململكة �ملتحدة                                                                 
�لعنو�ن 1 �يه �أورينتال رود ، ووكينج ، �شوري ،  �جنلرت�  جي يو 22  7 �يه �ت�س ،  �ململكة �ملتحدة

 تاريخ �نتقال �مللكية 2012/9/7 
�ملنتجات مكاتب تقدمي �خلدمات �ل�شكنية )وحد�ت �شكنية( ، �إد�رة �لبنايات �ل�شكنية ، ��شتثمار�ت ر�أ�س �ملال ، 
�ال�شت�شار�ت �ملالية ، �لتقييم �ملايل )تاأمني ، �أعمال م�شرفية ، عقار�ت( ، �الإد�رة �ملالية ، ��شتثمار�ت �شندوق 
�إد�رة   ، �شما�شرة عقار�ت    ، �لعقار�ت  تثمني   ، �لعقارية  �لوكاالت   ، �لعقار�ت  ��شتئجار   ، �شكن  وك��اء   ، �لنقد 

�لعقار�ت ، تاأجر �ملكاتب )عقار�ت( ، تاأجر �لوحد�ت �ل�شكنية ،  تاأجر �ل�شقق .
 �لفئة 36 

 رقم �الإ�شد�ر �ل�شابق 87 
 تاريخ �الإ�شد�ر �ل�شابق 2009/7/30 
 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل  
 تاريخ �نتهاء �حلماية 2017/11/14 

 *  ماحظات  
 رقم �الي�شال - تاريخ �الي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم �اليد�ع / �لطلب  141971  تاريخ �الإيد�ع 2010/5/3 

 رقم �لت�شجيل 135260  تاريخ �لت�شجيل 2011/4/4 
 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

�لعامة �لتجارية

           
 رقم �النتقال 1 

 ��شم �ملالك �ملتنازل جود�دي . كوم ، �نك 
 ��شم �ملالك �ملتنازل له جو د�دي �وبريتنج كومبني ، �ل �ل �شي 

 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 
 جن�شية �ملالك �ملتنازل له �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

�لعنو�ن 14455 �ن. هايدين رود ، �شويت 219 ، �شكوت�شد�يل ، �ريزونا 85260 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية .
 تاريخ �نتقال �مللكية 2011/12/15 

�ملنتجات خدمات ت�شجيل �أ�شماء نطاق �حلا�شوب ؛ �لتوثيق ، و�الإ�شد�ر و�لتفعيل لل�شهاد�ت �لرقمية ؛ توفر 
خدمات توثيق �مل�شتخدم يف معامات �لتجارة �الإلكرتونية .

 �لفئة 45 
 رقم �الإ�شد�ر �ل�شابق  103 

 تاريخ �الإ�شد�ر �ل�شابق 2011/1/31 
 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل  

 تاريخ �نتهاء �حلماية 2020/5/3 
 *  ماحظات  

 رقم �الي�شال  
 تاريخ �الي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884
يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :
تاريخ �الإيد�ع 2012/6/10   رقم �الإيد�ع / �لطلب174969 

 �لفئة 25  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة كروكوديل �نرتنا�شيونال بر�يفت ليمتد . 

 جن�شية �ل�شركة �شنغافورة 
 N . TYLER شم �لعامة�� 

 �لعنو�ن كروكوديل هاو�س رقم 00-07 رقم 3 �وبي �أفينيو 3 ، �شنغافورة 408857 . 
�ملنتجات ماب�س للرجال و�لن�شاء و �الأطفال و �لر�شع ؛ مر�ييل )ماب�س( ؛ حفا�شات �أطفال من �لن�شيج 
�أخفاف  ؛  �ل�شكل  ؛ ربطات عنق فر��شية  ر�أ���س لاإ�شتحمام  �أغطية  ؛  �إ�شتحمام  ؛ مباذل  ؛ �شر�ويل لاأطفال 
�إ�شتحمام ؛ �أثو�ب �إ�شتحمام ؛ �شر�ويل �إ�شتحمام ؛ ماب�س لل�شاطئ ؛ �أحذية لل�شاطئ ؛ �أحزمة )ماب�س( ؛ 
بريهات )قباعات م�شتديرة م�شطحة( ؛ �شدريات لاأطفال ؛ قم�شان ؛ �أحذية ذ�ت رقبة طويلة ؛ بناطيل 
ق�شرة )نوع برمود�( ؛ �شر�ويل د�خلية )نوع بوك�شر( ؛ �شر�ويل د�خلية �شيقة وق�شرة ؛ م�شد�ت لل�شدر ؛ 
قمي�شوالت )�شرت�ت ن�شوية ق�شرة( ؛ قبعات)�أغطية للر�أ�س( ؛ قبعات �إ�شتحمام ؛ �أحزمة للخ�شر ؛ �أربطة 
؛ معاطف خفيفة  ؛ معاطف  ؛ ماب�س جلدية  ؛ ماب�س من جلد مقلد  �لبدنية  للريا�شة  ؛ ماب�س  عنق 
�لثياب(؛ �شرت�ت �شوفية ؛  ؛ قم�شان م�شرولة )ماب�س( ؛ م�شد�ت للن�شاء ؛ م�شد�ت للن�شاء )تلب�س حتت 
�أغطية لاأذنني )ماب�س( ؛ لبا�س �لقدم ؛ فرو  قم�شان د�خلية ف�شفا�شة ؛ قباقيب ؛ ف�شاتني ؛ مباذل ؛ 
)ماب�س( ؛ م�شد�ت للن�شاء ؛ قفاز�ت )ماب�س( ؛ مناديل ؛ قبعات ، �أربطة ر�أ�س ؛ �أغطية للر�أ�س ؛ ماب�س 
؛  �لقمي�س(  )�شدر  ���ش��د�ر�ت  ؛  �جلينز  ؛  )ماب�س(  �ل�شوف  من  �أث��و�ب  ؛  )ماب�س(  جاكيتات  ؛  حمبوكة 
ماب�س حمبوكة )ماب�س( ؛ ماب�س د�خلية ن�شائية ؛ قفاز�ت تك�شو �الأ�شابع �الأربعة معاً ؛ �أغطية لتدفئة 
�ليدين)ماب�س( ؛ ربطات عنق ؛ ماب�س للنوم ؛ معاطف خارجية ؛ بيجامات ؛ �شر�ويل د�خلية ؛ م�شد�ت 
للن�شاء على �شكل �شر�ويل د�خلية ؛ �شر�ويل ن�شائية د�خلية ق�شرة ؛ تنانر حتتية ؛ كنز�ت �شوفية قم�شان 
�لبولو ؛ جو�رب طويلة ذ�ت �شرو�ل د�خلي ؛ ماب�س جاهزة ؛ ماب�س �للعب لاأطفال ؛ معاطف مطرية ؛ 
�شنادل ؛  �أو�شحة ؛ �شاالت ؛ قم�شان ؛ �أحذية ؛  قم�شان د�خلية للرجال ؛ تنانر ؛ ماب�س نوم ؛ �أخفاف ؛ 
قم�شان د�خلية )ماب�س د�خلية( ؛ حماالت للجو�رب ؛ جو�رب ق�شرة ؛ �أحذية خفيفة ؛ �أحذية للريا�شة 
؛ قم�شان للريا�شة ؛ �شر�ويل ف�شفا�شة ؛ �شر�ويل ق�شرة ؛ حماالت للجو�رب �لطويلة ؛ جو�رب طويلة ؛ 
�أث��و�ب �شباحة ؛ قم�شان تائية ن�شف كم ؛  بذالت ؛ و�قيات من �ل�شم�س ؛ حماالت للبنطلونات ؛ �شرت�ت ؛ 
�أثو�ب �شيقة ؛ بنطلونات ؛ قم�شان فوقية بدون �أكمام ؛ ماب�س حتتية ؛ �شر�ويل د�خلية ؛ ماب�س د�خلية 
؛ بز�ت نظامية ؛ �شد�ر�ت ؛ ع�شابات للمع�شم ؛ جاكيتات م�شادة للرياح ؛ �الأجز�ء و�مللحقات جلميع �ل�شلع 

�ملذكورة �آنفاً جميعها و�قعة �شمن �لفئة 25 .
�لعبارة  N . TYLER  كتبت باحلروف �لاتينية .   و�شف �لعامة 

 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  174968  تاريخ �الإيد�ع 2012/6/10 
 �لفئة 18  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة كروكوديل �نرتنا�شيونال بر�يفت ليمتد . 
�شنغافورة   جن�شية �ل�شركة 

 N . TYLER شم �لعامة�� 

 �لعنو�ن كروكوديل هاو�س رقم 00-07 رقم 3 �وبي �أفينيو 3 ، �شنغافورة 408857 . 
؛  لل�شفر  �شناديق  ؛  �شفرية  حقائب  ؛  بينها  �جلمع  �أو  �جللود  وتقليد  �جللود  من  م�شنوعة  �شلع  �ملنتجات 
علب  ؛  �لزينة  الأدو�ت  �شفرية  علب  ؛  �شفرية  ماب�س  حقائب  ؛  �شفرية  ثياب  �شناديق  ؛  لاأمتعة  حقائب 
�أكيا�س  ؛  يد  حقائب  ؛  �لكتف  على  حتمل  حقائب  ؛  �لق�شرة  للرحات  حقائب  ؛  جمهزة(  )غ��ر  للمكياج 
؛  �ملوؤونة للجنود  ؛ ج��ر�ب  �لت�شوق ؛ حقائب ظهر كبرة للتخييم ؛ حقائب ظهر ؛ حقائب ظهر للتخييم 
حقائب مدر�شية ؛ حقائب مدر�شية ذ�ت �أحزمة للحمل ؛ حقائب ذ�ت �أحزمة للحمل ؛ حقائب م�شنوعة من 
�أجهزة ريا�شية خا�شة ؛ حقائب  �ملهيئة )�ملعدة( الإحتو�ء  �لدفل )ن�شيج غليظ( ؛ حقائب ريا�شية بخاف 
لل�شاطئ ؛ حقائب لاأحذية ؛ حمافظ جلدية م�شطحة للوثائق و�الأور�ق ؛ حقائب �شغرة للوثائق و �الأور�ق 
؛ حافظات مفاتيح )م�شنوعات   ) �لقرطا�شية  �مل�شتخدمة يف  للوثائق )بخاف  ؛ حقيبة  �شفرية  ؛ حقائب 
جلدية( ؛ حامات مفاتيح ؛ �شا�شل للمفاتيح م�شنوعة من �جللد ؛ حقائب �شغرة مل�شتح�شر�ت �لتجميل 
)غر جمهزة (؛ حمافظ جيب ؛ حمافظ نقود ؛ جر�بات ؛ حمافظ جلدية �أو من �ألو�ح جلدية ؛ حمافظ 
ل�شناديق �ل�شفر )غر جمهزة( ؛ حمافظ الأدو�ت �ل�شفر )غر جمهزة( ؛ حمافظ لاأدو�ت �لريا�شية)غر 
جمهزة �أو معدة( ؛ حقائب  للمخيمني ؛ حقائب للمت�شلقني ؛ حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب( ؛ مظات 
؛ هياكل للمظات ؛ �أغطية للمظات ؛ مقاب�س للمظات ؛ دعامات للمظات ؛ حلقات للمظات ؛ ع�شي 
�أحزمة للخ�شر ؛ �الأجز�ء  �أحزمة كتف جلدية ؛  للمظات ؛ �شما�شي ؛ دعامات لل�شما�شي ؛ ع�شي �مل�شي ؛ 

و�مللحقات جلميع �ل�شلع �ملذكورة �آنفاً جميعها و�قعة �شمن �لفئة 18 .
�لعبارة  N . TYLER  كتبت باحلروف �لاتينية .   و�شف �لعامة 

 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/6/20   رقم �الإيد�ع / �لطلب 175479 
 �لفئة 3  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ت�شانتيكايل بيوتي ، �إنك . 
 جن�شية �ل�شركة �لواليات �ملتحدة �المريكية 
 CHANTECAILLE شم �لعامة�� 

�لعنو�ن 584 برودو�ي ، �شويت 1111 ، نيويورك ،  نيويورك 10012 ، �لواليات �ملتحدة �المريكية .  
�ملنتجات رو�ئح عطرية ؛و ت�شمل  �لعطور ، ماء �لعطور ، ماء �لكولونيا ، وماء �لزينة ؛ م�شتح�شر�ت جتميل 
، كرميات ترطيب )حتتوي على جزيئات  ، كرمي مغذي ، حتديد�  �لعيون  �لعيون وظال  ، مكياج  ، ت�شمل 
�ملاء( ، �أقام �حلو�جب ، ماء �خلز�مى ، ماء �لورد �لنقي ، حتديد�ً  ، ماء �خلز�مى �ملعطر وماء �لورد �لنقي ، 
�أحمر �شفاه �شائل ، طاء �ل�شفاه ، �أقام �ل�شفاه ، م�شكرة ، �أقنعة جتميلية مغلفة ، حتديد�ً ، قناع �لوجه ، جل 
)هام( للتدليك )�مل�شاج( ، وزيت للتدليك )�مل�شاج( ، م�شاحيق وجه �شائلة ، �إ�شافات جتميلية لاإ�شتحمام 
، حتديد�ً ، جل هام على �شكل رغوة ، كرميات �إخفاء �ل�شو�ئب من �لوجه ، كرميات حتتوي على فيتامني 
�أيه )�لريتينول( حتديد�ً ، كرميات �لوجه و �جل�شم و �لب�شرة �لتي حتتوي على �لفيتامني �أيه )�لريتينول( 
ت�شتخدم ككرميات م�شادة للتجاعيد وم�شادة لل�شيخوخة ، �أو ككرميات جتميلية ، كرميات �لزهور لتجان�س 
�لب�شرة ، حتديد�ً كرميات ترطيب حتتوي على جزيئات �ملاء ، زيوت �إ�شتحمام ، م�شاحيق �إ�شتحمام ، م�شاحيق 
غر م�شغوطة للوجه ، �أحمر �شفاه ، �أحمر خدود ، �ألو�ن للخدود ، حتديد�ً ، م�شتح�شر�ت �إ�شفاء �حلمرة 
 ، �لب�شرة  لتنظيف  حليب   ، �لزهور  م��اء   ، حتديد�ً   ، �لطبية  لاإ�شتخد�مات  لي�شت  عطرية  وم�شتح�شر�ت 
منع�شات للب�شرة ، حتديد�ً ، غ�شول �لب�شرة ، �أقام حتديد �لعيون ، مزيات  مكياج �لعيون ، ملمع �ل�شفاه 
، م�شاحيق وجه م�شغوطة  ، حتديد�ً  �ل�شفاه، م�شاحيق �شلبة م�شغوطة  بل�شم   ، ، حتديد�ً  �ل�شفاه  ،مطري 
�أ�شا�س  كرميات   ، �أ�شا�س  ،م�شتح�شر�ت  �لب�شرة  منظفات   ، حتديد�ً   ، منظفات   ، �لب�شرة  تنظيف  كرميات   ،
�أق��ام   ، مكياج  م�شاحيق   ، عطرية  زي��وت   ، لليدين  كرميات   ، �لب�شرة  تبيي�س  كرميات   ، للوجه  م�شاحيق   ،
 ، �ليا�شمني وزيت �لورد  �لزينة ؛ عطور�ت ، حتديد�ً زيت �خلز�مى وزيت  جتميل ، حليب منظف الأغر��س 
، م�شل )�شروم( لرتطيب  �مل��اء(  ، كرميات مرطبة )حتتوي على جزيئات  كرميات �شائلة مائية ، حتديد�ً 
�لوجه و �لعني ، كرميات �إ�شاح ، حتديد�ً ، كرميات ترطيب حتتوي على جزيئات �ملاء ، �شو�ئل �شد حتديد�ً 
، كرميات �شد �لتجاعيد ، كرميات الإخفاء �ل�شو�ئب من �لوجه ، كرميات �أ�شا�س حتتوي على عامل �حلماية 

 من �ل�شم�س )�إ�س بي �إف ( ، �أقام كحل ، ماء �لزهر ، حتديد�ً ، ماء زهر معطر . 
�لكلمة CHANTECAILLE  كتبت باحلروف �لاتينية .   و�شف �لعامة 

 *  �ال�شرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مركز �شمايل الين لطب �ال�شنان ذ.م.م
 طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية:

�ال�شنان لطب  الين  �شمايل  مركز   SMILELINE DENTAL CENTER

�ملودعة بالرقم:193081       بتاريخ:2013/6/10 م
با�ش��م:مركز �شمايل الين لطب �ال�شنان ذ.م.م

وعنو�نه:�شارع حمد�ن بن حممد ، �س.ب:3945 ، هاتف: 022222667 ، فاك�س: 022222668
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44 عيادة طب �ال�شنان .

باللون  الين  �شمايل  ويدنوه  �شغر  بخط  �الزرق  باللون  مركز   كلمة  عن  عبارة  �لعامة:�لعامة  و�شف 
ب�شكل طويل  �شكل خطوط  �ل�شكل  وعلى ميني  �الزرق  باللون  ذ.م.م  �ال�شنان  ويدنوها لطب  �لفاحت  �الزرق 
SMILELINE باللون �الزرق �لفاحت  بطريقة هند�شية باللون �الزرق و�الزرق �لغامق و��شفل �ل�شكل  
�الزرق  باللونني  هند�شي  �شكل  وي�شاره  �الزرق  باللون   DENTAL CENTER LLC وي��دن��وه  

و�الزرق �لفاحت . 
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  1  �سبتمرب 2013 العدد 10884

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بن�شر �لتعديات �ملو�شحة �دناه على طلب ت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ :1996/12/9م �ملودعة حتت رقم :019609      
بتاريخ:1997/9/6م �مل�شجلة حتت رقم:11910 

SWIFT FREIGHT INTERNATIONAL LLC با�ش��م:�شويفت فر�يت �نرتنا�شيونال �س.ذ.م.م
وعنو�نه: دبي ، �م �لرمول ، �س.ب:78429 ، هاتف: 2363101-04 ، فاك�س: 04-2363102  

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
تنظيم  وت�شغيلها  �ل�شياحية  �لرحات  تنظيم  وتخلي�شها  �لب�شائع  �شحن  خدمات  �لب�شائع  حزم  خدمات 

عمليات �لنقل �لبحري .
�لو�ق�عة بالفئة:39

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : ) ( - ) / / 200م(
�لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:

SWIFT FREIGHT INTERNATIONAL LLC ال�شم من: فوري �لعاملية لل�شحن �س.ذ.م.م�
SWIFT FREIGHT INTERNATIONAL LLC ىل: �شويفت فر�يت �نرتنا�شيونال �س.ذ.م.م�

SWIFT FREIGHT INTERNATIONAL تعديل �لعامة من: فوري �لعاملية لل�شحن
SWIFT FREIGHT :ىل�

وعنو�نه : من:دبي �س.ب:50177 ، هاتف: 8819595-04 ، فاك�س: 04-8819400
�ىل: دبي ، �م �لرمول ، �س.ب:78429 ، هاتف: 2363101-04 ، فاك�س: 04-2363102

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
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�العان مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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�ل��ت��ي مت ت�شميمها  ب��ه،  �خل��ا���ش��ة 
مل��ن��ح �ل��ع��م��اء �الم�����ان و�مل���رون���ة. 
و�شتتوفر هذه �خلدمة على مد�ر 
يف  �أيام   7 و  �ليوم  يف  �شاعة   24

�ال�شبوع. 
قال غاي ماريتل �بو�نا ، �لرئي�س 
�لتنفيذي لبنك �تانتيك توغو: 
نحن متحم�شون للغاية ب�شر�كتنا 
مع �ت�شاالت موف يف هذه �ملبادرة 
�لتجارية  �خل��دم��ات  �ن  �ل��ر�ئ��ع��ة. 
�ملتنقلة لديها �لقدرة على حتويل 
�ل���ق���ط���اع �مل�������ش���ريف يف �أف��ري��ق��ي��ا، 

و���ش��وف ت�����ش��اع��د يف �ل��ت��غ��ل��ب على 
�لعديد من �لتحديات �لتي تو�جه 
�خلدمات �مل�شرفية يف �ملجتمعات 
�لنائية و�لريفية و�ملدن على حد 
�لنقود  من  �شتقلل  و�شوف  �شو�ء، 
�ملعامات  يف  و�ملعدنية  �ل��ورق��ي��ة 

�ليومية. 
فلو�س  �ن خدمة  بالذكر  �جلدير 
ف����ازت ب��ج��ائ��زة �حت����اد �جل���ي ����س 
بر�شلونة  م��دي��ن��ة  يف  �ل����دويل  �أي 
�ال���ش��ب��ان��ي��ة ع���ن ف��ئ��ة �خل���دم���ات 
�مل���ال���ي���ة ع����رب �ل���ه���ات���ف �مل��ت��ح��رك 

�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����وح����دة �خل����دم����ات 
�ل��رق��م��ي��ة، جم��م��وع��ة �ت�����ش��االت : 
�خل���دم���ة ميثل  ه����ذه  �ط����اق  �إن 
�خر ما تو�شلنا �ليه من �بتكار�ت 
خل���دم���ات �ل���ه���ات���ف �مل���ت���ح���رك يف 
جمال متكني �خلدمات �مل�شرفية 
�ن  �ل��ع��امل��ي��ة.  �أ���ش��و�ق��ن��ا  للعديد يف 
�خل���دم���ات �مل��ب��ت��ك��رة م��ث��ل خ��دم��ة 
ف���ل���و����س، مت���ك���ن �الأ������ش�����و�ق �ل��ت��ي 
ت�����ش��ه��د ع��م��ل��ي��ات �مل��ج��م��وع��ة من 

�لنمو و�الزدهار .
خدمة �لهاتف �ملتحرك �مل�شرفية 

•• اأبوظبي-الفجر:

�حد  �ت�����ش��االت،  جمموعة  �أعلنت 
���ش��رك��ات �الت�����ش��االت �ل���ر�ئ���دة يف 
�الأو�شط،  و�ل�شرق  و��شيا  �أفريقيا 
عن �طاق خدمة فلو�س للهاتف 
�مل����ت����ح����رك م������ن خ�������ال ����ش���رك���ة 
�شتمكن  و�ل���ت���ي  م���وف  �ت�����ش��االت 
��شتخد�م  م��ن  ت��وغ��و  دول���ة  �شكان 
�خلدمات �مل�شرفية للمرة �الأوىل 

عرب هو�تفهم �ملتحركة.
�لرئي�س  �ل�شام�شي،  خليفة  ق��ال 

�مل���ع���روف���ة   ، ت����وغ����و  يف  �الأوىل 
ب��ف��ل��و���س ، ���ش��وف مت��ك��ن �ل��ع��م��اء 
�لنقالة  هو�تفهم  ��شتخد�م  م��ن 
ك��م��ح��ف��ظ��ة رق���م���ي���ة. ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�لعماء  �شيتمكن  �خل��دم��ة  ه��ذه 
من �شد�د �لفو�تر و�شر�ء �ل�شلع 
و�خل�����دم�����ات، حت���وي���ل �مل������ال ب��ني 
�الأهل و�الأ�شدقاء؛ �شحب �لنقود؛ 
�مل�����ش��رف��ي��ة.  �حل�������ش���اب���ات  و�إد�رة 
�شتقدم هذه �خلدمة بالتعاون مع 

مع بنك �تانتيك.
وم��ن جانبه ق��ال دج��ربل �وت���ار�، 

�مل���دي���ر �ل���ع���ام الت�����ش��االت م���وف: 
�أن خدمات  �أظهرت �الأبحاث  لقد 
�ملتحرك  �لهاتف  ع��رب  �لتجارية 
خف�س  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  �أن  مي��ك��ن 
وزي����ادة  �الأم������و�ل،  تكلفة حت��وي��ل 
تدفقها مما يجعل عمليات �إر�شال 
م��ب��ال��غ ���ش��غ��رة م���ن �مل����ال �أ���ش��ه��ل 
باالأمان مل من هم  ومتنح �شعور 

دون ح�شابات م�شرفية 
و�أ���ش��اف قائا من خ��ال توفر 
�لذي  باالأ�شو�ق  مائمة  خدمات 
نتو�جد فيها، فنحن نقدم فو�ئد 

عديدة لي�س فقط لعمائنا ولكن 
�أي�شا القت�شاد دولة توغو ككل. 

عند �لت�شجيل يف �خلدمة، �شوف 
ت��ق��وم جم��م��وع��ة �ت�����ش��االت وبنك 
م�شريف  ح�شاب  بفتح  �تانتيك 
�فرت��شي با�شم �لعميل ، وتفعيل 
�ملتحركة  هو�تفهم  عرب  �خلدمة 
من  �ل��ع��م��ي��ل  �شيتمكن  وب��ذل��ك   ،
������ش����ت����خ����د�م �ل����ه����ات����ف �مل���ت���ح���رك 
كمحفظة نقود. ومن �جل �جناز 
���ش��ي��ط��ل��ب  حت���وي���ل  م���ع���ام���ل���ة  �أي 
م��ن �ل��ع��م��ي��ل �دخ����ال ك��ل��م��ة �ل�شر 

�لقريب  �حلقل  تقنية  با�شتخد�م 
NFC ، ويف وقت �شابق من هذ� 
بجائزة  للفوز  تر�شحت  قد  �لعام 
ل�شنة  �ل��ع��امل��ي  �مل�����ش��ت��د�م  �لتمويل 
 Financial 2013 من قبل 
�ل��ب��ن��ك  وجم���م���وع���ة   Times
�ل�����دويل ،ح��ال��ي��ا ت��ق��وم �ت�����ش��االت 
يف  عميل  م��ل��ي��ون   143 ب��خ��دم��ة 
عرب  بها  تتو�جد  �لتي  بلد   15
و�أ�شيا،  و�أفريقيا  �الأو�شط  �ل�شرق 
ف���ل���و����س يف  ت��ف��ع��ي��ل خ����دم����ة  ومت 

معظم هذه �الأ�شو�ق.

التحكيم التجاري اخلليجي يف�سل يف نزاع خالل وقت قيا�سي 

••اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  ي�شتقطب �ملعر�س �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية 
مبركز  �ملقبل  �الأربعاء  فعالياته  تنطلق  �لذي   2013
�لعديد  م�شاركات  �أدن��ي��ك  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي 
من �ل�شركات �ملرموقة من 40 دولة من خمتلف قار�ت 

�لعامل.
وت�شهد دورة هذ� �لعام � �لتي تقام خال �لفرتة من 4 
� 7 �شبتمرب �ملقبل � م�شاركة �ل�شركة �الأوروبية �ملعروفة 

تابل ومقرها رومانيا و�شركة �لن�شل 
للكرملني يف  �لر�شمي  �مل��ورد  �لذهبي 
�ل�شيني  فينيك�س  وم�شروع  مو�شكو 
ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �الإ�������ش������اءة �حل��دي��ث��ة 

�ملخ�ش�شة لرحات �ل�شيد.
وي���ق���ام �مل���ع���ر����س حت���ت رع���اي���ة �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن 
مم��ث��ل �حل���اك���م يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة 
�شقاري  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�إد�رة  م���ن جل��ن��ة  وب���دع���م  �الإم��������ار�ت 
�مل���ه���رج���ان���ات و�ل�����رب�م�����ج �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
و�لرت�ثية يف �إمارة �أبوظبي وبتنظيم 
�الإم����ار�ت و�شركة  ن��ادي �شقاري  م��ن 

�إنفورما للمعار�س.
ويدعم �حلدث كل من هيئة �أبوظبي 

من�شور  �ل�شيخ  �شمو  وم��ه��رج��ان  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة 
�الأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
وجم��ل�����س �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي و���ش��ري��ك ق��ط��اع �أ�شلحة 
�ل�شيد تو�زن وقناة �شكاي نيوز - عربية كناقل �إعامي 

ر�شمي للحدث.
وت�شتهر �شركة تابل �الأوروبية من رومانيا باإنتاج معد�ت 
و�أدو�ت �ل�شيد من �جللد �لطبيعي لل�شيادين وكابهم 
�ملر�فقة لرحلة �ل�شيد وم�شتلزمات �لفرو�شية وتركز يف 

�شعارها على �جلودة و�الأ�شلوب �ملميز.
جلدية  ك��اأح��زم��ة  �ل�شيد  ملحقات  م�شنوعاتها  وم��ن 
لكافة �أنو�ع خر�طي�س �ل�شيد و�أحزمة للبنادق لو�شعها 
على �لظهر وحقائب �ل�شيد �أغطية الأ�شلحة �ل�شيد مبا 
يف ذلك �ل�شكاكني و�أي�شا �إك�ش�شو�ر�ت للكاب و�خليول.

�أما �شركة �لن�شل �لذهبي �لرو�شية فهي �ملورد �لر�شمي 
للكرملني مو�شكو و�شبق لها �مل�شاركة يف �لدور�ت �لثاث 
�الأخرة ملعر�س �أبوظبي �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية ويف 
مهرجان �ل�شد�قة �لدويل �لثاين للبيزرة �لعني دي�شمرب 
2011 وتقدم م�شنوعاتها �ملعروفة عامليا لهو�ة �ل�شيد 
و�ق��ت��ن��اء �ل��ه��د�ي��ا �ل��ت��ذك��اري��ة و�مل��ت��اح��ف ول��ل��ع��دي��د من 
برنامج  منها  و�الأوروبية  �لرو�شية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات 
لتاأ�شي�س  �ل�300  للذكرى  �ملخ�ش�س  �ليوبيل  خناجر 
تاأ�شي�س  على  ع��ام��ا   850 وم���رور  �ل��رو���ش��ي��ة  �لبحرية 
�آي  �أم  قيام  على  عام  و200  مو�شكو 
و�شرب  �لرئا�شي  للفوج  و�شيوف  �أي��ه 
�لتابع  �لرئا�شية  �حلر��شة  ط��ائ��ر�ت 
للكرملني و�شيوف وخناجر للحر�س 
من  و�شيوف  كاز�خ�شتان  يف  �لوطني 
ف��ئ��ات م�����ش��ه��ورة ل��ل��وح��د�ت �مل��ق��ات��ل��ة 
�لتابعة لوز�رة �لدفاع �لكاز�خ�شتانية 
�لرئي�س  لطائرة  د�خلية  وت�شاميم 
�الأ�شلحة  م��ن  وجمموعات  �لرو�شي 
وم���ق���دم���ة م����ن �ل���رئ���ي�������س �ل���رو����ش���ي 
�الأ�شلحة  ق�شم  �إىل  بوتني  فادمير 
مو�شكو  يف  �لكرملني  ملتحف  �لتابع 
وه����د�ي����ا م����ن �الأ����ش���ل���ح���ة �ل��ب��ي�����ش��اء 
�لدفاعية  �ل�����ش��ادر�ت  لهيئة  مقدمة 
�لرو�شية ور�بطة �ملحاربني �لقد�مى 
ووز�رة �لد�خلية ووز�رة �شوؤون �لطو�رئ و�شركة �لنقل 

�حلكومي رو�شيا وغرها من �ل�شركات و�ملنظمات.
�الأبي�س  �ل�شاح  زخ��رف��ة  جم���االت  يف  �ل�شركة  وتعمل 
�ل��ت��ي ك��ان��ت جت���ري يف م��دي��ن��ة زالت��و���ش��ت م��ن��ذ مطلع 
بتاأ�شي�س  �حل��ك��وم��ة  ق��ام��ت  �ل��ت��ا���ش��ع ع�شر ح��ني  �ل��ق��رن 
م�شنع زالتو�شت لاأ�شلحة وكان �إنتاجه خم�ش�شا فقط 
1991 م�شنعا  �أ�شبح يف عام  �أن  �إىل  للجي�س �لرو�شي 

خا�شا.
و�خلناجر  �ملبارزة  �شيوف  �ىل  باال�شافة  �مل�شنع  وينتج 
�مل��زخ��رف��ة  �ل�شيد  و�أ���ش��ل��ح��ة  �مل�����ش��ي  ع�شي  و�ل�����ش��ك��اك��ني 
ومعد�ت  �لكتابة  و�أدو�ت  �حلجرية  و�للوحات  و�ل�شور 
�ل��زي��ن��ة  و�أو�ين  �ل��ط��ع��ام  و�أط����ب����اق  و�الأك�������و�ب  �ل�����ش��ي��د 

و�ل�شحون و�لهد�يا �لتذكارية.

•• دبي-الفجر: 

للماحة  �لعامة  �ل�شركة  تو�شلت 
�الآون��ة  يف  جنافكو  ذ.م.م  و�لتجارة 
�شركة  م��ع  �ت��ف��اق��ي��ة  �إىل  �الأخ����رة 
�مل�شنعة  �لبلجيكية   Stow �شتو 
الآليات رفوف �لتخزين، يف خطوة 
منتجاتها  توزيع  عنها  �شيتمخ�س 
يف �الإم��ار�ت، وذلك من �أول ظهور 
ل��ه��ا يف م��ع��ر���س �ل�����ش��رق �الأو���ش��ط 
�شيقام  �لذي   2013 �ملو�د  ملناولة 

يف دبي.
ويقول �ل�شيد ع�شام �أبو نبعة رئي�س 
�شركة جنافكو معلقاً على ذلك: �إن 
تلبية  لل�شركة  تتيح  �خلطوة  هذه 
م�����ش��ت��وى �أك������رب م����ن �ح��ت��ي��اج��ات 
ق��ط��اع��ي �خل����دم����ات �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
حجمها  يقدر  �لتي  �ملخازن  و�إد�رة 
دره������م، مع  م��ل��ي��ون   350 ب��ن��ح��و 
وج�����ود خ��ط��ط ل��ا���ش��ت��ح��و�ذ على 
�مل��ئ��ة منها  10 يف  ق���دره���ا  ح�����ش��ة 
�ملقبلة.  �ل��ث��اث  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���ال 
وي���������ش����ي����ف: م�����ن خ�������ال ع���اق���ة 
�شركة  م��ع  تربطنا  �لتي  �ل�شر�كة 
���ش��ت��و ، ف��ق��د ب���ات مب��ق��دورن��ا �الآن 
ت��ق��دمي ح��ل��ول �أك����ر م���ن م��ع��د�ت 
�ل��ت��خ��زي��ن ع��ل��ى �ل����رف����وف، �الأم����ر 
ت��ق��دمي  �إىل  ي������وؤدي  ����ش���وف  �ل�����ذي 
و�ملناولة  �لتخزين  �إد�رة  خ��دم��ات 

ب�شكل فّعال و�أكر تنوعاً.
 وب���ف�������ش���ل ق����درت����ن����ا ع���ل���ى ت��ل��ب��ي��ة 
�ح��ت��ي��اج��ات ع��م��ائ��ن��ا يف �مل��ا���ش��ي، 
ف���ق���د مت���ك���ن���ا م�����ن حت���ق���ي���ق من�����و�ً 
موثوقاً  ��شماً  و�أ�شبحنا  ملحوظاً 

م��ب��ا���ش��ر مع  ب�شكل  ل��ل��ت��و����ش��ل  ل��ن��ا 
لزيادة  �ل��ق��ر�ر  و�شناع  �مل�شتهلكني 

�ملبيعات �ملبا�شرة للمنتجات . 
بالدعم  �ملبيعات  فريق  و�شيحظى 
م���ن م���ن���دوب���ي �مل�����ش��ن��ع يف ���ش��رك��ة 
�ل�شركات  �إح��دى  تعترب  �لتي  �شتو 
وهي   ، �أفري�س  ملجموعة  �لتابعة 
�آليات  لت�شنيع  �شركة  �أك��رب  ثالث 
رفوف �لتخزين يف �لعامل، وتتمتع 
ب��ان��ت�����ش��ار و����ش��ع يف �آ���ش��ي��ا و�أوروب�����ا 

و�أمريكا �جلنوبية و�أ�شرت�ليا.
ويقول �ل�شيد كري�شتوف مي�شتد�غ 
�شركة  �ملجموعة يف  مدير مبيعات 
�شتو معلقاً على ذلك: بف�شل هذ� 

ب��ه يف ه��ذ� �مل��ج��ال، وم��ن �مل��وؤك��د �أن 
تعزيز  على  �شتعمل  �خلطوة  ه��ذه 

�إمكاناتنا خلدمة هذ� �ل�شوق .
و�شت�شجل هذه �ملنتجات �أول ظهور 
لها يف �الإمار�ت يف �ملعر�س �لوحيد 
ل�شناعة  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
خال  �شيقام  �ل��ذي  �مل���و�د  مناولة 
�شبتمرب-  12  -  10 م��ن  �ل��ف��رتة 
���ش��ي��ت��ي��ح  ح���ي���ث   ،2013 �أي�����ل�����ول 
للفئات �لرئي�شية �ملهتمة �لو�شول 
ومن  �مل��ن��ت��ج��ات.  ه��ذه  �إىل  �ملبا�شر 
�شتدخل  �ل��ت��ي  �ملنتجات  تلك  ب��ني 
باليت  �أط��ل�����س  ن��ظ��ام  �ل�����ش��وق،  �إىل 
�شاتيل �لذي طورته �شتو ، ويظهر 

�مل��ج��ال،  �ل��و����ش��ع��ة يف ه��ذ�  خربتها 
يف ح����ني ي��ع��م��ل �مل���ن���ت���ج �حل��ا���ش��ل 
على   )9001 )�أي���زو  �شهادة  على 
كما  �لتخزينية،  �ل��ق��درة  حت�شني 
�أن هذ� �جلهاز �لذي يعمل ب�شورة 
ذ�تية ي�شاعد على ت�شهيل عمليات 

حتميل وتفريغ �ألو�ح �لتحميل.
مدير  خ���ان  �آ���ش��ف  �ل�شيد  وي��ق��ول 
�إن   : ج��ن��اف��ك��و  �مل����ع����د�ت يف  ق�����ش��م 
م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف م���ع���ر����س �ل�����ش��رق 
 2013 �مل�����و�د  مل��ن��اول��ة  �الأو�����ش����ط 
��شرت�تيجية  تعزيز  على  �شتعمل 
عملنا �لطموحة لتحقيق �لنمو يف 
�مل�شتقبل عن طريق �إتاحة �لفر�شة 

�لتحالف �جلديد، �أ�شبح مبقدورنا 
�أ�شا�س  على  �ل�����ش��وق  �إىل  �ل��دخ��ول 
قوي، وذلك باالعتماد على و�حدة 
من كربى �ل�شركات �ملتخ�ش�شة يف 
توريد �ملو�د �الإن�شائية و�ل�شناعية 
وم���ع���د�ت م��ن��اول��ة �مل�����و�د يف دول���ة 
باأن  تامة  �إننا على ثقة  �الإم���ار�ت. 
�التفاقية �جلديدة �شتكون مفيدة 
ل��ك��ل��ت��ا �ل�����ش��رك��ت��ني، ك��م��ا �أن���ن���ا على 
يقني تام باأننا �شوياً �شنحرز �ملزيد 

من �لتقدم �إىل �الأمام .
ومبا �أن �شتو تعّد من �أكرب �شركات 
فاإنها  �لتخزين،  حل��ل��ول  �ل��ت��وري��د 
ت�شنيع  يف  و����ش��ع��ة  ب��خ��ربة  تتمتع 
�ل���ت���خ���زي���ن ذ�ت  رف��������وف  �آل������ي������ات 
�لب�شائع  لتخزين  �لعالية  �جلودة 
�أو حتى  �الل������و�ح،  ع��ل��ى  �مل��ح��م��ول��ة 
�ل�����ط�����رود �ل�������ش���غ���رة و�ل���ك���ب���رة، 
�ملخ�ش�شة  �ل��ه��ي��اك��ل  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�ملتوقع  �مل��ي��ز�ن��ني. وم���ن  ل��ط��و�ب��ق 
�أن تعمل منتجات �شتو على تكملة 
جم��م��وع��ة م���ع���د�ت م��ن��اول��ة �مل���و�د 
ل�����دى ج��ن��اف��ك��و ، م���ث���ل ���ش��اح��ن��ات 
�لكهربائية  �ل�����ش��وك��ي��ة  �ل��ر�ف��ع��ات 
 Crown ك�����������ر�ون  ن��������وع  م������ن 
من  �ملف�شلية  �ل�شوكية  و�لر�فعات 
و�لر�فعات   Flexi فليك�شي  ن��وع 
من  بالديزل  تعمل  �لتي  �ل�شوكية 

.Shantui نوع �شانتوي

�ل�شرعة دون �مل�شا�س بحقوق �الأطر�ف وهذ� يوؤكد �رتقاء �لتحكيم كو�شيلة 
حتتاج  الأنها  �لتجارية  وخ�شو�شا  �ملنازعات  لف�س  �لبديلة  �لو�شائل  من 
�أن  �إىل  جنم  و�أ���ش��ار  �لقانونية.  �ملر�كز  و��شتقر�ر  �ملعامات  يف  �شرعة  �إىل 
�ملحالة  �لق�شايا  وت��رة  ت�شارع  �ملركز  فيه  ي�شهد  ياأتي يف وقت  هذ� �حلكم 
�لتجارية يف  �لنز�عات  يعك�س منو حجم  ال  وهو  �ملا�شي  بالعام  مقارنة  له 
منطقة �خلليج بقدر ما يعك�س تنامي �لثقة باملركز وحجية تنفيذ �أحكامه 
بدول جمل�س �لتعاون. و�أو�شح �الأمني �لعام ملركز �لتحكيم �لتجاري لدول 
�لتحكيمية  �لعملية  على  �لرقابي  بالدور  يقوم  �ملركز  �أن  �لتعاون  جمل�س 
باملركز حتى �النتهاء منها ب�شدور �حلكم  �لدعوى  �لبدء يف ت�شجيل  منذ 
�لتحكيم و�لتز�م  �إج��ر�ء�ت  �لنز�ع وذلك �شمانا حل�شن �شر  �لتحكيمي يف 

�حلياد و�ال�شتقال بني �الأطر�ف.

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر مركز �لتحكيم �لتجاري لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
حكما نهائيا يف نز�ع حتكيمي خال مدة قيا�شية بلغت 82 يوما فقط من 
تاريخ �إحالة ملف �لنز�ع �إىل �ملحكم ويعترب هذ� �حلكم من �أ�شرع �الأحكام 
�لتي �شدرت خال مدة عمل مركز �لتحكيم �لتجاري لدول جمل�س �لتعاون 

لدول �خلليج �لعربية �أو على م�شتوى �ملوؤ�ش�شات �لتحكيمية �لعاملية.
�أحمد  �لتعاون  ل��دول جمل�س  �لتجاري  �لتحكيم  ملركز  �لعام  �الأم��ني  وق��ال 
جنم �ن �حلكم يعترب من �الأحكام �ل�شريعة �لتي �أ�شدرها �ملركز وهو حكم 
نهائي و�إلز�مي ويج�شد مفهوم �للجوء �إىل �لتحكيم �شمن �آليات وقو�عد 
مركز �لتحكيم �لتجاري لدول جمل�س �لتعاون �إذ �إن �الأ�شل يف �حلكم هو 

تتيح لها �لدخول �إىل �شوق بحجم 350 مليون درهم �إمار�تي

جنافكو توقع اتفاقية ا�سرتاتيجية مع �ستو العاملية

�خلدمة �جلديدة �شتخف�ض من تكلفة حتويل �الأمو�ل

ات�ساالت تطلق خدمة فلو�ش للخدمات امل�سرفية عرب الهاتف املتحرك يف توغو

معر�ش اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 
ي�ستقطب �سركات من خمتلف قارات العامل 

تون�ش تخف�ش من توقعاتها 
للنمو االقت�سادي ل�سنة 2013 

•• تون�س-ا.ف.ب:

من   2013 ل�شنة  �القت�شادي  للنمو  توقعاتها  من  تون�س  خف�شت 
ح��ادة  �شيا�شية  �زم���ة  �ل��ب��اد  تعي�س  وق��ت  يف   %  3،6 �إىل   4%

فجرها �غتيال نائب معار�س �ل�شهر �ملا�شي.
و�أعلن �المني �لدغري وزير �لتنمي������ة و�لتع�������اون �لدويل يف موؤمترت 
 %  3،6 بن�ش����بة  �قت�شادي  منو  حتقي������ق  ه������������و  هدفن��������ا  �شحايف 

خال 2013 �أي بانخفا�س بن�شبة 0،4 % عما كان متوقعا.
وه����ذه ث���اين م���رة ت��خ��ف�����س ف��ي��ه��ا �حل��ك��وم��ة ت��وق��ع��ات �ل��ن��م��و ل�شنة 

.2013

جمل�ش �سيدات اأعمال االمارات يناق�ش امكانية عقد �سراكة ا�سرتاتيجيية مع م�سرف االمارات اال�سالمي 
•• دبي-وام:

عقد جمل�س �شيد�ت �عمال �المار�ت يف مقر �ملجل�س بدبي لقاء عمل مع 
�جلهاز �لتنفيذي مل�شرف �المار�ت �ال�شامي ملناق�شة �مكانية عقد �شر�كة 
�إ�شرت�تيجيية بني �لطرفني. ح�شر �للقاء كل من �شعادة فريدة �لعو�شي 
نائب رئي�س جمل�س �الد�رة وثريا �لعو�شي رئي�شة جلنة �لعاقات �لعامة 
و�خلدمات و�لدكتورة �شلطانة عثمان رئي�س جلنة عاقات �لعمل �لدولية 
�أم �لقيوين ودينا  �أعمال  �آل علي رئي�شة جمل�س �شيد�ت  وعائ�شة �شلطان 

باجلافلة ع�شوة جمل�س �د�رة جمل�س �شيد�ت �عمال �المار�ت.
�جلهود  وتكثيف  �لثنائية  �لعاقات  تعزيز  بهدف  �الجتماع  هذ�  وياأتي   
حتت  �ملندرجة  و�لفعاليات  للن�شاطات  بالرتويج  يتعلق  فيما  �مل�شرتكة 
�خلدمات  �إىل  �ملبا�شر  �لتو��شل  ق��ن��و�ت  توفر  بهدف  �لطرفني  مظلة 

�لدولة حفظه �هلل و�خيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ملتابعة 
�لن�شائي  �الحت��اد  رئي�شة  بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  �ملبا�شرة من 
�الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�س  �لعام 
لاأمومة و�لطفولة يف جمال متكني �ملر�أة �شاعدت �ملر�أة �المار�تية بان 
�لتجارة  غ��رف  �ح�شائية الحت��اد  �خ��ر  تو�شحه  ما  وه��ذ�  للعاملية  ترتقي 
و�ل�شناعة بالدولة �ىل �رتفاع عدد �شيد�ت �العمال بالدولة �ىل ما يقارب 
21 �لف �شيدة �عمال خال �لن�شف �الول من عام 2013. و�أو�شحت 
مالية  م�شرفية  كموؤ�ش�شة  �ال�شامي  �الم��ار�ت  م�شرف  مع  �لتعاون  �أن 
على  �ل�شيد�ت  لت�شجيع  مهمة  خطوة  ميثل  متخ�ش�شة  دولية  ��شامية 
كع�شو�ت  دوره���ن  وتفعيل  وق��در�ت��ه��ن  �إمكاناتهن  م��ن  �ملثلى  �ال�شتفادة 

فاعات وموؤثر�ت يف عامل �ملال و�الأعمال على �ل�شو�ء.

و�الإمكانات �ملتاحة لدى كل منهما ..ف�شا عن تفعيل �لتعاون يف خمتلف 
�لتطلعات  م��ع  ين�شجم  مب��ا  �الأع���م���ال  ���ش��ر  حت�شني  �شبيل  يف  �مل��ج��االت 
و�ملبادر�ت  �لتدريبية  و�لرب�مج  للفعاليات  �لرتويج  خال  من  �مل�شرتكة 
�خل��ا���ش��ة ب��ال��ط��رف �الآخ����ر ع��رب �مل��وق��ع �الل���ك���رتوين و�ل��و���ش��ائ��ل �ملتاحة 
�أعمال �الم��ار�ت من خال عقد هذه  �الخ��رى. ويتطلع جمل�س �شيد�ت 
�لتطور  لتحقيق  �مل�شتوى  عالية  بفر�س  �لع�شو�ت  تزويد  �إىل  �ل�شر�كة 
�ل��ت��ي يتمتع  �ل��و����ش��ع��ة  �مل��ه��ن��ي و�ل�شخ�شي ع��رب �ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �خل���ربة 
و�د�رة  و�ال�شتثمار  �لتمويل  جم��ال  يف  �ال�شامي  �الم���ار�ت  م�شرف  بها 
�ال�شامي يف �شوء  �ملايل  �ل�شوق  و�ل�شند�ت يف  و�ال�شهم  �ملالية  �ملحافظ 
�لتوجهات �حلكومية باعان مدينة دبي عا�شمة لاقت�شاد �ال�شامي. 
حكومة  �تخذتها  �لتي  �لقر�ر�ت  �ن  �ىل  �لعو�شي  فريدة  �شعادة  و��شارت 
�آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �الم��ار�ت بقيادة �شاحب 
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�أطلقت �حلكومة �ملحلية يف مدينة 
فز�ع  ��شم  �يطاليا  �شمال  �شرتي�شا 
�ل�شعرية  �ل��ه��وي��ة  ميثل  و�ل���ذي   ..
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي.. على 
�أجمل  على  �ملطلة  �ملائية  �لو�جهة 
بحر�ت �يطاليا ماجيوري تقدير� 
من  �لر�ئعة  و�الإ�شهامات  للجهود 
�لبحرية  للريا�شات  دع��م��ا  �شموه 

و�شباقات �لزو�رق �ل�شريعة.
جاء ذلك يف حفل �لتد�شني �لر�شمي 
على  و�لبديعة  �جلميلة  للمنطقة 
�م���ت���د�د ���ش��اط��ئ �ل��ب��ح��رة و�مل��م��ت��د 
ع���ل���ى ط�����ول �مل���دي���ن���ة يف �ح���ت���ف���ال 
ر����ش���م���ي و���ش��ع��ب��ي ك���ب���ر ب��ح�����ش��ور 
���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف ب��ن م��رخ��ان �لكتبي 
دبي  عهد  ويل  �شمو  مكتب  م��دي��ر 
�لدولية  �ملحرتفني  جمعية  رئي�س 
ل���ل���زو�رق �ل�����ش��ري��ع��ة دب��ل��ي��و ب���ي بي 
عمدة  نائب  بوتيني  �إي��ه-وج��وزب��ي 
مدينة  يف  �ملحلية  �ل�شلطة  وممثل 

�شرتي�شا �اليطالية.
كما ح�شر �الحتفال �شعيد حممد 
ح�������ارب �ل���ف���اح���ي رئ���ي�������س �حت����اد 
�الإمار�ت للريا�شات �لبحرية نائب 
رئي�س نادي دبي �لدويل للريا�شات 
ر�وح  ع��ب��د�هلل  و�ل��دك��ت��ور  �لبحرية 
ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�ل�����ش��د�ق��ة �الي��ط��ال��ي��ة �الإم��ار�ت��ي��ة 
و�حمد �إبر�هيم حممد نائب رئي�س 
�حتاد �الإمار�ت للريا�شات �لبحرية 
�لفجرة  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�ل��������دويل ل���ل���ري���ا����ش���ات �ل��ب��ح��ري��ة 
و�ل���دك���ت���ور خ���ال���د حم��م��د �ل���ز�ه���د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة �مل��ح��رتف��ني 

�ل�شريعة وعي�شي  �لدولية للزو�رق 
�ل�شئون  �إد�رة  م��دي��ر  خ��رب��ا���س  ب��ن 
عهد  ويل  �شمو  مبكتب  �ل��ب��ح��ري��ة 
دب�����ي وحم���م���د ر������ش����د ب����ن ����ش���رد�ح 
م��دي��ر م��ك��ت��ب �مل���دي���ر �ل���ع���ام ملكتب 
�أع�شاء  ج��ان��ب  �إىل  دب��ي  عهد  ويل 
�ل��دو�ئ��ر  وممثلي  �ملحلية  �ل�شلطة 

�حلكومية.
وبد�أ �حلفل بعزف �ل�شام �لوطني 
ل�����دول�����ة �الإم�������������ار�ت ث�����م �ل��ن�����ش��ي��د 
يلقي  �أن  ق��ب��ل  �ل��وط��ن��ي الي��ط��ال��ي��ا 
ج���وزب���ي ب��وت��ي��ن��ي ك��ل��م��ة ع���رب فيها 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب���اإط���اق ����ش��م ف���ز�ع 
و�ل������ذي مي��ث��ل �ل���ه���وي���ة �ل�����ش��ع��ري��ة 
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو 
بن ر��شد �آل مكتوم على �أهم �شو�رع 
�أهل  يوميا  يجتذب  و�ل��ذي  �ملدينة 
�ملدينة باعتباره �لو�جهة و�ملتنف�س 
�جلميل لهم وذلك عرفانا منهم يف 
�شموه  دع��م  على  �ملحلية  �حلكومة 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه �مل�����ش��ت��م��ر ل��ل��ري��ا���ش��ات 

م��دي��ن��ة  و�ن  خ���ا����ش���ة  �ل���ب���ح���ري���ة 
يف  متميزة  مكانة  ت��ت��ب��و�أ  �شرتي�شا 
ه���ذ� �مل���ج���ال م��ن��ذ ���ش��ن��و�ت م��وؤك��د� 
تعد عربون حمبة بني  �مل��ب��ادرة  �أن 

�شعبي �لبلدين.
و�أ�����ش����اد ب��وت��ي��ن��ي يف ك��ل��م��ت��ه خ��ال 
�حلفل بجهود جمل�س �إد�رة جمعية 
�مل����ح����رتف����ني �ل����دول����ي����ة ل����ل����زو�رق 
�ل�����ش��ري��ع��ة دب���ل���ي���و ب����ي ب����ي �إي������ه يف 
دعمهم ال�شت�شافة �جلولة �لر�بعة 
من بطولة �لعامل �شكاي د�يف دبي 
و�لتي  كات  �ك�س  �ل�شريعة  للزو�رق 

�ختتمت �م�س.
و�ل���ق���ي ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف ب���ن م��رخ��ان 
�ل��ك��ت��ب��ي م���دي���ر م��ك��ت��ب ���ش��م��و ويل 
عهد دبي رئي�س جمعية �ملحرتفني 
دبليو  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��دول��ي��ة 
بي بي �إيه كلمة بهذه �ملنا�شبة �أمام 
�جلمع �لغفر من �جلماهر �عرب 
فيها عن �شعادته بتد�شني فعاليات 
�جلولة �لر�بعة من بطولة �لعامل 

�أوىل  ك��ات  �ك�س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق 
حم��ط��ات �حل����دث �ل��ع��امل��ي��ة ه��ن��ا يف 
هذه  �شفاف  على  �شرتي�شا  مدينة 
�لبحرة �جلميلة ماجيوري تز�منا 
م��ع �إط����اق ����ش��م ع��زي��ز �إىل قلوب 
�جلميع يف دولة �الإمار�ت ويف �إمارة 
دبي حتديد� هو فز�ع و�لذي ميثل 
�ل�شيخ  ل�����ش��م��و  �ل�����ش��ع��ري��ة  �ل��ه��وي��ة 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
دب�����ي �ل���ري���ا����ش���ي ر�ع�������ي �حل���رك���ة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة و�ل�����ش��ب��اب��ي��ة يف �ل��دول��ة 
وفار�س �لكلمة و�لذي مل ياأل جهد� 
يف دعم جميع قطاعات �ملجتمع مبا 

يف ذلك �شريحة �لريا�شيني.
�ل��ي��وم  ن��ح��ت��ف��ل  �إذ  ن��ح��ن  و�أ�����ش����اف 
ب��اف��ت��ت��اح �جل��ول��ة �ل��ر�ب��ع��ة و�أي�����ش��ا 
�إطاق ��شم فز�ع على هذ� �لو�جهة 
�شفاف  على  و�جلميلة  �لف�شيحة 
نتوجه  �خلابة  ماجيوري  بحرة 
ب��ال�����ش��ك��ر الأ����ش���ح���اب �مل����ب����ادرة ويف 
عمدة  م��ي��ا  دي  ك��ان��ي��و  مقدمتهم 
�مل���دي���ن���ة �ل������ذي ك�����ان وم�����ن خ���ال 
ور�ء هذ� �الإب��د�ع و�ملتمثل يف جناح 
�حل����دث ق��ب��ل �أن ي���ب���د�أ م���ن خ��ال 
�عتلي  �ل��ذي  و�ل��ر���ش��ا  �لت�شهيات 
حم��ي��ا ك��ل �مل�����ش��ارك��ني �الأم����ر �ل��ذي 
ي��ج��ع��ل ه����ذه �مل���دي���ن���ة ح��ب��ي��ب��ة �إىل 
�ملحرتفني  جمعية  يف  نحن  قلوبنا 
�أم��ا يف  �أي��ه  بي  بي  دبليو  �لدولية 
م�شتقبا  �ل��ت��ع��اون  م�شاحة  �ت�شاع 
�ملدينة  وم�����ش��وؤويل  موؤ�ش�شتنا  ب��ني 
�ل�شد�قة  �أو����ش��ر  توطيد  وك��ذل��ك 

بني �ملدينتني.
جمعية  �أن  كلمته  يف  �لكتبي  و�أك���د 
ب��ي بي  �ل��دول��ي��ة دبليو  �مل��ح��رتف��ني 

�إيه حملت �شمن �أهد�فها عدد� من 
�إم��ارة  مكانة  تعزيز  �أهمها  �مل��ب��ادئ 
دبي و�لرتويج مل�شاريعها �لعماقة 
وها نحن ومن خال �حلدث نحمل 
هم �لوطن من خال �لرتويج �إىل 
�ك�شبو  م��ع��ر���س  ����ش��ت�����ش��اف��ة  م��ل��ف 
�لعربية  دب�����ي-�الإم�����ار�ت   2020
�ملتحدة ونحن حمظوظون �أن نكون 
بالقرب من �ملدينة �اليطالية �لتي 
�شتنظم �لن�شخة �ملقبلة من �حلدث 

عام 2015 وهي مدينة ميانو.
و�خ��ت��ت��م ك��ل��م��ت��ه ب��ت��ج��دي��د �ل�����ش��ك��ر 
ل��ل��م�����ش��ئ��ول��ني ع���ل���ى ه�����ذه �مل��دي��ن��ة 
�مل�شاهمني  �ل���رع���اة  و�إىل  �ل��ر�ئ��ع��ة 
يف �إجن������اح ح����دث ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل 
���ش��ك��اي  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف   2013
�ال�شرت�تيجي  �ل�شريك  دبي  د�ي��ف 
�إىل ج��ان��ب �ل��د�ع��م��ني ���ش��وق دب��ي 
�حل�����رة و���ش��رك��ة �إع���م���ار �ل��ع��ق��اري��ة 
وق���ن���اة دب����ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة وم���اري���ن 
وال  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  للتجهيز�ت  ب���وول 

نن�شي �لتعاون �مللمو�س من �الحتاد 
�لدوىل يو �أي �أم �ملظلة �لتي ترعي 
�للجان  ك��ل  �إىل  و�أي�����ش��ا  �أن�شطتنا 
و�لفعاليات �ملحلية هنا يف �يطاليا.

وو����ش���ع���ت �حل���ك���وم���ة �مل���ح���ل���ي���ة يف 
�شاحة  عند  خا�شة  الفتة  �شرتي�شا 
�لبحرية  �ل��و�ج��ه��ة  ق��ل��ب  �ل��ع��ل��م يف 
�مل���ط���ل���ة ع���ل���ى ب���ح���رة م���اج���ي���وري 
مف�شل  �شرح  عليها  كتب  �خلابة 
ع���ن ����ش��م ف����ز�ع ب��ث��اث ل��غ��ات هي 
و�اليطالية  و�الجنليزية  �لعربية 
من  �ملنطقة  رو�د  لكل  ي�شهل  حتى 

�لتعرف على �ال�شم ومعناه.
وحملت �لافتة �لتي و�شعت ر�شما 
�شخرة  �شكل  على  ر�ق��ي��ا  ت�شكيليا 
ف��ز�ع  لقب  ميثل  �ل��ت��ايل  �لتعريف 
�لتي  �ل�شعرية  و�ل�شخ�شية  �لهوية 
�ختارها �شموه لرتتبط مبا يقدمه 
�الآذ�ن  �أدبية تن�شت لها  من رو�ئ��ع 
�لنا�س  ق��ل��وب  �إىل  �ل��ف��رح  وت��دخ��ل 
وت�شاهم يف �لتخفيف عن معاناتهم 

و�آمالهم  و�لتعبر عن طموحاتهم 
و�إب�����ر�ز �ل��ق��ي��م و �مل���ب���ادئ �الأ���ش��ي��ل��ة 
كلمة  ف����ز�ع  و  �الإم����ار�ت����ي  لل�شعب 
يف  �ملحلية  باللهجة  تعني  ع��رب��ي��ة 
�ل��ذي  �ل�شهم  �الإن�����ش��ان  �الإم��ار�ت��ي��ة 
ي��ب��ادر مب�����ش��اع��دة �الآخ���ري���ن ومي��د 
�الأوق���ات  يف  لي�شاندهم  �ل��ع��ون  ي��د 
و�ل����ظ����روف �ل�����ش��ع��ب��ة وي��ه��ب حني 

ياأتيه ند�ء م�شتغيث �أو حمتاج .
�أك��د �شعيد حممد  م��ن جانب �خ��ر 
ح�������ارب �ل���ف���اح���ي رئ���ي�������س �حت����اد 
�الإم���������ار�ت ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة 
ن��ادي  �إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ائ��ب 
�لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي 
�ملائية يف  ف��ز�ع  بعد تد�شني و�جهة 
�شرتي�شا �أن �إطاق ��شم فز�ع �لهوية 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل�شعرية 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
ل���ه���و ت���ق���دي���ر ك���ب���ر م�����ن م��دي��ن��ة 
بتميزها يف  تاريخيا  عريقة عرفت 

�ملتميز  لوقعها  �ل�شياحي  �جل��ان��ب 
�أن  و�أو���ش��ح  �الي��ط��ايل.  �ل�شمال  يف 
�مل��دي��ن��ة ر�أت  �مل��ح��ل��ي��ة يف  �ل�����ش��ل��ط��ة 
�ل�شيخ  �شمو  الإ���ش��ه��ام��ات  و�م��ت��ن��ان��ا 
ح��م��د�ن �إط���اق ����ش��م ف���ز�ع ليكون 
معلما متميز� خا�شة و�ن �لو�جهة 
�لبحرية تعترب �أهم �ملناطق وت�شم 
�جل���زر �ل��ث��اث �ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل��ت��ي 
ت��ت��م��ي��ز ب��ج��م��ال��ه��ا ووج�����ود ن��ب��ات��ات 
ن������ادرة ح��ي��ث ت�����ش��ن��ع ه����ذه �جل���زر 
منظر بديع د�خل بحرة ماجيوري 
�الإيطالية  �لبحر�ت  ك��ربى  ث��اين 
�الأر����ش��ي  �إىل  رقعتها  مت��ت��د  �ل��ت��ي 
�الإي���ط���ال���ي���ة و�ل�����ش��وي�����ش��ري��ة حيث 
ي��ب��دو م��ن��ظ��ر ���ش��ف��وح ج��ب��ال �الأل���ب 
�شياحية  وج��ه��ة  منها  �شنع  ر�ئ��ع��ا 
قبلة  يجعلها  مما  وحيوية  حمببة 
لل�شياح خا�شة ب�شبب متتع �ملنطقة 
ت�شاعد  م��ع��ت��دل��ة  ب���درج���ات ح����ر�رة 
على �زده��ار جمموعة متنوعة من 

�لزر�عات و�لنباتات .

قال جوزيه مورينيو مدرب ت�شيل�شي 
�ن �لفريق �الف�شل خ�شر لقب كاأ�س 
�ل�����ش��وب��ر �الوروب�����ي�����ة ل���ك���رة �ل��ق��دم 
م��ل��ق��ي��ا �ل���ل���وم ع��ل��ى �حل����ظ �ل�����ش��يء 
م��ب��ار�ة كربى  �ل��ذي جعله يخو�س 
عقب  وذل��ك  العبني  بع�شرة  �أخ���رى 
ميونيخ  بايرن  �أم��ام  فريقه  خ�شارة 
ب����رك����ات �ل���رتج���ي���ح وث�������اأر ب���اي���رن 
ت�شيل�شي  �أم�����ام  خل�����ش��ارت��ه  �المل�����اين 
�أبطال  دوري  نهائي  يف  �الجنليزي 
 4-5 ف���از  ب��ع��دم��ا   2012 �وروب������ا 
ب���رك���ات �ل���رتج���ي���ح ع��ق��ب �ن��ت��ه��اء 

�لوقت بالتعادل 2-2.
ف��رت�ت  �ل��ك��رة  على  ب��اي��رن  و�شيطر 
ط��وي��ل��ة و�أن���ه���ى ت�����ش��ي��ل�����ش��ي �مل���ب���ار�ة 

�لرب�زيلي  بع�شرة العبني بعد طرد 
بعدما   85 �لدقيقة  يف  ر�م��ري�����س 
�لثانية  �ل�����ش��ف��ر�ء  �ل��ب��ط��اق��ة  ت��ل��ق��ى 
وق�����ال م��وري��ن��ي��و ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني �أن���ا 
حمبط النه من وجهة نظري �لتي 
�متلكها ويحق يل �لتعبر عنها دون 
�لتعر�س لعقوبة �أن �لفريق �الف�شل 
خ�����ش��ر. ه����ذ� م���ا ي��ح��دث �أح���ي���ان���ا يف 
�ل��ق��دم. وت�����ش��اءل مورينيو عن  ك��رة 
ط����ول ف����رتة �ل���وق���ت ب����دل �ل�����ش��ائ��ع 
ل��ك��ن��ه وف����ر ك���ل �ن���ت���ق���اد�ت���ه �حل����ادة 
ل��ل��ح��دي��ث ع���ن �ل��ب��ط��اق��ة �ل�����ش��ف��ر�ء 
عدة  مورينيو  و���ش��رب  لر�مري�س 
�مثلة مبباريات هامة �أنهاها بع�شرة 
العبني منها مباريات �أمام بر�شلونة 

�أب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  �ىل  ����ش��اف��ة 
�وروب����ا ع��ن��دم��ا ك���ان ي��ت��وىل ت��دري��ب 

�نرتنا�شيونايل.
مهمة  قاعدة  هناك  مورينيو  وق��ال 
ج��د� وه��ي تتعلق ب��روح ك��رة �لقدم. 
و�ذ� ك��ان �مل��رء يحب ك��رة �ل��ق��دم مل 
يكن من �ملفرت�س عليه قتل �ملبار�ة 
ب��ال��ب��ط��اق��ة �ل�����ش��ف��ر�ء �ل��ث��ان��ي��ة كما 
�أنه معتاد على مثل  حدث. و�أ�شاف 

هذه �ملو�قف.
ت�شيل�شي  يف  ك��ن��ت  م��وري��ن��ي��و  وت��اب��ع 
ث����اث  �أو  م�����ب�����ار�ت�����ني  وخ���������ش����ت 
م���ب���اري���ات �أم�����ام ب��ر���ش��ل��ون��ة ب��ع�����ش��رة 
�نرتنا�شيونايل  �ىل  وذهبت  العبني 
�لنهائي  قبل  يف  �شاعة  مل��دة  ولعبت 

ت�شيل�شي  بع�شرة العبني وعدت �ىل 
العبني  ب��ع�����ش��رة  للعب  و����ش��ط��ررت 
يف كاأ�س �ل�شوبر. ميكنكم حتليل ما 
حدث للو�شول �ىل خا�شة مفادها 

�ين غر حمظوظ.
ورف���������س ب���ي���ب ج�����و�ردي�����وال م����درب 
ب����اي����رن �ل���ت���ع���ل���ي���ق ع���ل���ى �ل��ب��ط��اق��ة 
�حل����م����ر�ء وق�����ال م�����درب ب��ر���ش��ل��ون��ة 
�ليوم.  فاز  �الف�شل  �لفريق  �ل�شابق 
���ش��ن��ح��ت ل��ن��ا �ل��ع��دي��د م���ن �ل��ف��ر���س 
يف  جيد  ب�شكل  لعبنا  الننا  �ملحققة 
�لنو�حي �لهجومية. �نه �شيء معتاد 
�أن يقول مورينيو �ن فريقه ��شتحق 
�أي�شا يل  �أن���ا  لكن  ذل��ك  م��ن  �أف�شل 

ر�أيي �ل�شخ�شي.

�أه��دى جو�شيب ج��و�ردي��وال، م��درب بايرن ميونخ �الأمل��اين، لقب كاأ�س �ل�شوبر 
�الأوروبي �لذي حققه على ح�شاب ت�شيل�شي �الإجنليزي، ل�شلفه يوب هاينك�س، 

�لذي توج مع �لبافاري بلقب دوري �أبطال �أوروبا �ملو�شم �ملا�شي.
وقال جو�رديوال عقب �للقاء �أ�شكر �لاعبني على �إهد�ئي هذ� �لنهائي، �لذي 

�أهدي لقبه ليوب هاينك�س. �إنه خم�ش�س له، كانت جتربة ر�ئعة .
و�شرح بايرن �الآن ميتلك جميع �الألقاب يف �لعامل، نحن فخورون للغاية حيث 
يعد لقب كاأ�س �ل�شوبر �الأوروبي �الأول يف تاريخ �لنادي �لعماق، وبطل �لدوري 

و�لكاأ�س �ملحليني.
�الإ�شباين خايف مارتينيز، �لذي تعادل يف  �لبديل  �لكتالوين دور  �مل��درب  و�أب��رز 
�الحتكام  قبل   ،  2-2 لتنتهي  للمبار�ة  �الإ���ش��ايف  �ل��وق��ت  م��ن  �الأخ���رة  �ل��ث��و�ن 
�لفريق،  دور� هاما ل�شالح  ، مبينا خايف لعب   4-5 و�لفوز  لركات �لرتجيح 
�إمتاز  لكنه   100% بن�شبة  م�شتو�ه  يف  لي�س  معه،  تعاقدنا  �أننا  �لر�ئع  وم��ن 
�لنهاية  يف  لكن  كبر،  ب�شكل  نحتاجه  و�أ�شاف  �لتعادل  هدف  و�شجل  ب���االإر�دة 
��شابته �زد�دت . وعقب تاأكيده على موقفه بعدم تقييم �حلكام، �أكد جو�رديوال 
�أن �لفوز على ت�شيل�شي وعلى مورينيو �أمر �شعب للغاية، م�شيفا لهذ� �أنا �شعيد 
للغاية . ويعد �للقب هو �الأول جلو�رديوال مع بايرن، بعدما قاد فريقه �ل�شابق 

بر�شلونة ل14 لقبا خال �أربعة مو��شم.

تقديرًا ملواقف حمدان بن حممد .. اإطالق ا�سم 
فزاع على واجهة �سرتي�سا االإيطالية املائية

جوارديوال: بايرن ميتلك جميع االألقابمورينيو: الفريق االأف�سل خ�سر ال�سوبر

الهـــالل يحقـــــق فـــــوزًا ثانيــــــــًا يف الـــــــــدوري ال�سـعــــــــــودي
ف��از على  �ل��دم��ام عندما  �ل��ه��ال بنقاط ثمينة م��ن  ع��اد 
�ل�شعودي  �ل��دوري  من  �لثانية  �ملرحلة  يف   1-3 �التفاق 
لكرة �لقدم و�شجل للهال حممد �ل�شلهوب )8 من ركلة 
جز�ء( ونا�شر �ل�شمر�ين )10( و�شامل �لدو�شري )68(، 
 .)43( و�ي��غ��و  ب��اب��ا  �ل�شنغايل  ب��اب��ا  �ل�شنغايل  ول��ات��ف��اق 

و�هدر و�يغو ركلة جز�ء لاتفاق )71(.
ر�شيده  فرفع  للهال،  �لتو�يل  على  �لثاين  �لفوز  وه��ذ� 

�ىل 6 نقاط يف �ل�شد�رة.
و�عتمد�  �ملبار�ة  بد�ية  منذ  �حلذر  �شعار  �لفريقان  ورفع 
نهجا ه��ج��وم��ي��ا ب����د�أه �الت���ف���اق يف �ل��دق��ي��ق��ة �ل��ث��ان��ي��ة من 

ركلة ركنية خرج لها فايز �ل�شبيعي بتوقيت خاطئ، لكن 
قبل  �ل��ك��رة  لينقذ  �ملنا�شب  �ل��وق��ت  يف  ح�شر  �ل�����ش��ه��ر�ين 
ثيو  �المل���اين  �الت��ف��اق  م���درب  ليدفع  و�ي��غ��و  �ىل  و�شولها 

بوكر �شريبة فتح ملعبه �أمام �لهال.
و�حت�شب �حلكم تركي �خل�شر ركلة جز�ء على �إبر�هيم 
ه�����ز�زي الع��رت����ش��ه ���ش��امل �ل���دو����ش���ري ت��رج��م��ه��ا حممد 
�ل�شلهوب و��شعا �لكرة يف و�شط مرمى �حلار�س �شريفي 

.)8(
�ل��ث��اين م��ن متريرة  �ل��ه��دف  �ل�����ش��م��ر�ين  و����ش��اف نا�شر 
ر�ئعة لل�شلهوب و�جه بها �حلار�س وجتاوزه وو�شع �لكرة 

يف �ملرمى و�شط حماولة �ملد�فع للتغطية )10(.
ب�شرعة  �الول  �ل�����ش��وط  جم��ري��ات  على  �ل��ه��ال  و�شيطر 
العبيه وفتح �للعب على �الأط��ر�ف و�لتمرير�ت �لدقيقة 
و���ش��ط �ن��دف��اع �ت��ف��اق��ي ع��ل��ى م��رم��ى �ل��ه��ال يف حم��اول��ة 
بدقيقتني  �الأول  �ل�شوط  نهاية  وقبل  �لنتيجة.  لتعديل 
ومبجهود �شخ�شي من �لزقعان على �لطرف �الأمين، مر 
كرة عر�شية مثالية خرج  ليلعب  عالية  و�شرعة  ب�شهولة 
لها �ل�شبيعي بتوقيت خاطئ لتجد بابا و�يغو �لذي حولها 

بر�أ�شه يف �ملرمى �خلايل هدفا �تفاقيا م�شتحقا )43(.
ويف �ل�����ش��وط �ل��ث��اين دخ���ل �ل��رب�زي��ل��ي ت��ي��اغ��و نيفيز من 

�لهال بدل عبد �هلل �لزوري وعاد �لفرج للظهر �الأي�شر، 
على  لنيفيز  م��رر  �ل�شمر�ين،  قادها  مرتدة  هجمة  وم��ن 
�لدو�شري  �شامل  �ىل  و�شلت  ك��رة  فلعب  �الأي�شر  �لطرف 

�ملتابع فاأودعها �ملرمى هدف هايل ثالثاأ )68(.
�مل���ب���ار�ة �ىل ذروت��ه��ا ع��ن��دم��ا �حت�شب  و���ش��ل��ت �الإث�����ارة يف 
�لكوري  �لعمري على  �حلكم ركلة جز�ء لاتفاق ل�شالح 
و�يغو  بابا  لها  �ل�شنغايل  �لهال تقدم  �شو�نغ هو مد�فع 
حامل  متكن  �الح�شاء  ويف   )71( �لعار�شة  لها  فت�شدت 
�للقب �لفتح من حتقيق فوزه �الأول على �شيفه �لنه�شة 
�لفتح حمد�ن �حلمد�ن )12(  4-�شفر. و�شجل �هد�ف 

و�لرب�زيلي  و48(   16( �شالومو  دوري�����س  و�لكونغويل 
�إلتون جوزيه )81( لرفع �لفتح ر�شيده �ىل �ربع نقاط 

بينما جتمد ر�شيد �لنه�شة عن نقدطة و�حدة.
�إ�شت�شاف  �لتي  �ملبار�ة  نقاط  �أقتن�س جنر�ن  ويف جنر�ن 
فيها �لر�ئد بهدف وحيد �شجله �لنيجري وحيد �و�شني 
ن��ق��اط فيما ظل   3 ل��رف��ع جن���ر�ن ر���ش��ي��ده �ىل   ،)16(
�لر�ئد على ر�شيده �ل�شابق بثاث نقاط �ي�شا ويف بريده 
�لكامروين  بهدف   1-1 �لفي�شلي  م��ع  �لتعاون  ت��ع��ادل 
�ليكا  40( مقابل هدف �اللباين جيلمان   ( �يفولو  بول 

.)65(
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�جلديد  �لكروي  للمو�شم  ��شتعد�د�ته  �ط��ار  يف 
وخ���و����س م���ب���ار�ة �الأه���ل���ي يف م��ن��اف�����ش��ات ك��اأ���س 
�الت�شاالت ي�شتاأنف فريق نادي �الم��ار�ت لكرة 
�لر�حة  بعد  �الث��ن��ني  غ��د  ي��وم  �ل��ق��دم تدريباته 
�لتي منحها �ملدرب لاعبني يف �أعقاب عودتهم 
يف  �خل��ارج��ي  �ملع�شكر  من  �ملا�شي  �جلمعة  ي��وم 

مدينة ميونخ �الأملانية ملدة 20 يوما.
ر�أ���س �خليمة لعب �الم��ار�ت  �ل��ع��ودة �ىل  وقبل 
مبار�ته �لتجريبية �الأخرة مبع�شكره �خلارجي 
بح�شور �ل�شيخ �أحمد بن �شقر �لقا�شمي رئي�س 
�إي�شتات حيث  فريق  �أم���ام  كانت  و�ل��ت��ي  �ل��ن��ادي 
تعادل �لفريقان بهدف لكل منهما، �شجل هدف 

م�شعود  �ل��اع��ب  �الأول  �ل�����ش��وط  يف  �الإم������ار�ت 
�حلمادي بر�أ�شية جميلة مرت �ىل �ل�شباك على 

ي�شار �حلار�س �الأملاين.
�ل�شوط  ب���اروت يف  �الإم�����ار�ت عيد  م���درب  لعب 
�أحمد  �ملرمى  بت�شكيلة �شمت يف حر��شة  �الأول 
�لدفاع فمثله مرزوق ح�شن  �أما خط  �ل�شاجي، 
وم�����ش��ع��ود �حل���م���ادي وج���وه���ر م�����ش��ب��ح وط���ال 
�ل��و���ش��ط ع��ب��د �هلل ع��ل��ي ول��وي��ز  ���ش��ن��ق��ور ، ويف 
هريكي وخالد خمي�س ورودريغو، �أما يف قيادة 

�لهجوم هرير� وجاير.
وكانت  �مل�شتوى  متو�شطاً  �للقاء  �شوطي  ج��اء 
�ل�شيطرة يف �أغلب فرت�ت �ل�شوط �الأول ل�شالح 
�الإم�������ار�ت �ل����ذي دخ���ل الع���ب���وه �ل��ل��ق��اء بكامل 
ق��وت��ه��م ، وب���رغ���م �ل��ت��غ��ي��ر�ت �ل��ك��ث��رة خ��ال 

�لاعبني  لدخول  تهدف  �لتي  �لثاين  �ل�شوط 
ر�ئعة وقدم  �لفريق ب�شورة  �ملباريات ظهر  جو 
�شر  ح�شن  على  ي��دل  وم�شتوى  جيدة  م��ب��ار�ة 

وجناح �ملع�شكر.
�أو�شح �مل��درب عيد ب��اروت ب��اأن �مل��ب��ار�ة �الأخ��رة 
و����ش��ت��ف��اد منها  �مل�شتوى  وع��ال��ي��ة  ج���د�ً  مم��ت��ازة 
مع�شكر  هنا يف  �أن��ا  و�أ���ش��اف:  كثر�ً.  �لاعبون 
جميع  م�شتوى  على  �أت��ع��رف  �أن  ب��د  وال  �إع���د�د 
�ل���اع���ب���ني، خ��ا���ش��ة ب�����اأن �ل��ف��ري��ق ي�����ش��م ه��ذه 
�ل�شنة العبني جدد كثرين والبد من حتقيق 
�الن�شجام بينهم حتى �أ�شتطيع �أن �أقيم �جلميع 
�لاعبني  �أعطي جميع  ب��اأن  بد  وال  وباإن�شاف، 
�ل��ف��ر���ش��ة و�مل�����ش��ارك��ة يف �مل��ب��اري��ات ح��ت��ى يكون 

�لتقييم من�شفاً يف �لنهاية. 

�لنهائية  ن�شف  �لت�شفيات  �أم�����س  م�شاء  تو��شلت 
لل�شباحة  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل���ع���امل  ل��ب��ط��ول��ة  و�ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
للنا�شئني يف جممع حمد�ن �لريا�شي بدبي، حيث 
جن��ح��ت �ل��ن��ي��وزي��ان��دي��ة غ��اب��ري��ا ف��ام��و���ش��ي��ل��ي يف 

�إهد�ء بادها �أول ذهبية لها يف هذ� �حلدث.
�أنهت فامو�شيلي ن�شف نهائي 50م ظهر للنا�شئات 
يف �ملركز �لثالث بعد ت�شجيلها رقماً قيا�شياً للبطولة 
يف �لدور �لتمهيدي، و�شقت طريقها بقوة متقدمة 
�أو�شتينوفا،  د�ري��ا  �أمثال  من  كبر�ت  جنمات  على 
100م ظ��ه��ر، و�ل��رو���ش��ي��ة  �حل���ائ���زة ع��ل��ى ذه��ب��ي��ة 
�لكيوي حتديات  �شباحة  بيكر، ومل تخ�شى  كاثلني 
تخو�شها،  ك��ربى  دول��ي��ة  م�شاركة  �أول  يف  �ملناف�شة 
�إنهاء  يف  �شباقة  وكانت  تركيزها  على  حافظت  بل 
�كتفت  بينما  ث��ان��ي��ة،   28.64 م�شجلة  �ل�����ش��ب��اق 
�أو�شتينوفا بالف�شية )28.71(، و�الأمريكية كار� 
حاولت  فامو�شيلي:  وقالت  بالربونزية،  �شميدي 
�لرتكيز على �شباقي، و�نطلقت ب�شرعة كبرة و�أنا 

�شعيدة بذلك. 
�الأ���ش��رت�يل  بتوقيع  فكانت  �الأخ����رى  �مل��ف��اج��اأة  �أم���ا 
للنا�شئني،  فر��شة  50م  �شباق  يف  جونز  كامرون 
وقد  ث��ان��ي��ة،   23.96 يف  ل�شاحله  ح�شمه  و�ل���ذي 
�أع������رب ج���ون���ز ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ق���ائ���ًا: ك��ن��ت ���ش��دي��د 

جهدي  وبذلت  فر��شة،  50م  �شباق  على  �لرتكيز 
يف  قليًا  م�شتتاً  كنت  �أين  وم��ع  �شرعتي،  لتح�شني 
�لليلة  �شباق  على  رك���زت  �أن��ن��ي  �إال  �لنهائي  ن�شف 
�مل�شاء  ه��ذ�  �لتتويج  من�شة  �شهدت  �الأم���ر.   وجن��ح 
�رتقاء �شباحي و�شباحات �لدول �الأ�شغر مثل ديان 
كارتر من ترينيد�د وتوباغو �لذي �نتزع �أول ف�شية 
�لياباين  ف��از  فيما  فر��شة،  50م  �شباق  يف  لباده 
�نطلقت  ك��ارت��ر:  وق���ال  ب��ال��ربون��زي��ة،  يا�شو  ت��اك��اي��ا 
ال  �شباقي،  على  ورك���زت  �ل��ت��ق��دم،  حم���اواًل  ب�شرعة 

�أ�شتطبع �لتذمر ولكنني �شعيد بهذه �مليد�لية .
ويف �شباق 1،500م للنا�شئات بدت �الأمريكية ريبيكا 
مان مر�شحة قوية للفوز به، وكما كان متوقعاً فازت 
تلتها   ،16:23.89 يف  �ل�شباق  قاطعة  ب�شهولة 
بالف�شية  ت��وج��ت  �ل���ذي  ك��اب��وين  ليند�  �الإي��ط��ال��ي��ة 
زميلة  �إىل  �ل��ربون��زي��ة  وذه��ب��ت   ،)16:33.62(

ريبيكا، �إيز�بيا روجنيون.
مل  �ل�شهل  فوزها  من  وبالرغم  م��ان  ريبيكا  �أن  �إال 
�أرقامها  الأف�شل  مماثل  زم��ن  ت�شجيل  من  تتمكن 
كان  �ل�شباق )16:10.48(، حيث قالت:  يف هذ� 
�ل�شباق �شعباً، وكان تركيزي من�شباً طو�ل �ل�شيف 
�مل��ف��ت��وح��ة، و�أن���ا م��ا زل��ت يف  �مل��ي��اه  على �ملناف�شة يف 
وقد  �ملغلقة،  �الأحو��س  مياه  �إىل  �النتقال  مرحلة 

ال تكون بال�شرورة �أ�شهل، �شحيح �أن �مل�شافة �أق�شر 
�شهر�ً  �أم�����ش��ي��ت  �أك����رب،  ���ش��رع��ة  �إىل  حت��ت��اج  ولكنها 

مزدحماً و�أنا �أتطلع �إىل فرتة من �لر�حة. 
ب��د�  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني،  400م ف����ردي م��ت��ن��وع  ���ش��ب��اق  ويف 
ف��ردي  200م  ب�شباق  �لفائز  بنتز،  ك��ون��ار  ج���وزف 
ليتاأهل متاأخر�ً  �لتمهيدي  �لدور  متنوع، بطيئاً يف 
�لتمهيدي  �أد�ئ���ي يف  ك��ان  ق��ال:  �لنهائي، حيث  �إىل 
تاأهلت،  �الأقل  �ل�شباح بطيئاً جد�ً، ولكن على  هذ� 
و�أدركت �أن �ملناف�شة �شتكون على �أوجها بيني وبني 
هذ�  �أتعبني  وق��د  ماكوفيت�س(،  )�شيمن  �ل��رو���ش��ي 
و�أنا  200م فردي متنوع،  �شباق  �أكر من  �ل�شباق 
400م فردي  �أنهى بنتز  متعب ولكن �شعيد ، وقد 
فيما   ،4:14.97 �ل��ب��ط��ول��ة  رق���م  ���ش��م��ن  م��ت��ن��وع 
�شوناما  كيتا  و�لياباين  بالف�شية،  ماكوفيت�س  توج 

بالربونزية.
تتابع  4×100م  �خل��ت��ام��ي  �مل�����ش��اء  ���ش��ب��اق  و���ش��ه��د 
�لبد�ية  �لرو�شي منذ  �لفريق  للنا�شئات، تقدم  حر 
 ،3:41.40 ق���دره  زم��ن��اً  م�شجًا  �لنهاية  وح��ت��ى 
بينما ك��ان��ت �مل��ن��اف�����ش��ة ح��ام��ي��ة ع��ل��ى م��ا ت��ب��ق��ى من 
�مليد�ليات بني �لفريقني �الأ�شرت�يل و�الأمريكي، �إال 
�لكنغر متكن يف نهاية �ملطاف من ح�شم  �أن فريق 
�شئيل  وب��ف��ارق  �لف�شية  لينتزع  ل�شاحله  �ملعركة 

للواليات  �لربونزية  وبقيت   ،)3:43.03( ج��د�ً 
�ملتحدة )3:43.04(. 

وق���ال���ت ���ش��اي��ن��ا ج����اك م���ن �ل���ف���ري���ق �الأ�����ش����رت�يل: 
نحفز  �ملتعة،  غاية  يف  �أم��ر  فريق  �شمن  �ل�شباحة 
و�ل�شباحة  �لبع�س،  بع�شنا  �أزر  من  ون�شد  بع�شنا 

ب�شرعة هنا �أ�شهل لنا جميعاً. 
يف  �لقوية  �ملناف�شات  �أي�شاً  �لليلة  ه��ذه  وتو��شلت 
ليوك  �الأ���ش��رت�يل  ب��ني  ح��رة  100م  نهائي  ن�شف 
ب��ر���ش��ي، و�الأم���ري���ك���ي ك��ال��ي��ب دري�����ش��ل، و�ل��رو���ش��ي 
�أواًل  �ل��ت��اأه��ل  م��ن  �ل���ذي مت��ك��ن  ���ش��ي��دوف  يفجيني 
بزمن قدره 49.57، بينما �حتل كل من �شيدوف 
وبر�شي يف �ملركزين �لثاين و�لثالث على �لتو�يل، 
�لتمهيدي  �ل��ت��ع��ادل  ك�شر  يف  �شباحني   3 و���ش��ارك 
ل��ت��ح��دي��د م��ت��ه��ل و�ح�����د �إىل �ل��ن��ه��ائ��ي، ح��ي��ث ف��از 
�الأمريكي  على  متقدماً  كوزمينكو،  �إيفان  �لرو�شي 
ب��اورز، و�لبولندي ج��ان هولوب، �الأم��ر �لذي  ب��ول 
�أ�شاب باورز بخيبة �أمل �إال �أنه قال: تعلمت �لكثر 
خال وجودي هنا، �إنها م�شاركتي �لدولية �الأوىل، 
�أخ��رى(  �شباقات  )يف  �لتتويج  من�شة  �رتقيت  وق��د 
و�أنا �شعيد بذلك . كما و��شلت �شفيتانا ت�شيمروفا 
تاألقها يف هذه �لبطولة حيث تاأهلت �أواًل يف ن�شف 
 ،58.75 100م فر��شة للنا�شئات م�شجلة  نهائي 

وم��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى �ل��ه��ن��غ��اري��ة ل��ي��ل��ي��ان ���ش��زي��اغ��ي، 
و�الأ�شرت�لية جيما �شليخت.

من  ك��ل  ���ش��رب��ت  للنا�شئات  ح���رة  50م  ���ش��ب��اق  ويف 
 ،)25.02( ن��ا���ش��ري��ت��دي��ن��وف��ا  روز�يل  �ل��رو���ش��ي��ة 
جيورجيا  و�الإيطالية  ميليوتيتا،  روتا  و�لليتو�نية 
بوند�ين، موعد�ً يف �لنهائي م�شاء غد، بينما �ختتم 
ن�شف نهائي 50م �شدر للنا�شئني مناف�شات خام�س 
�أيام �لبطولة بتاأهل بيرت �شتيفنز �أواًل )28.04(، 
و�لرب�زيلي  ثانياً،  ز�ن��ك��و  فزيفولد  �لرو�شي  ت��اه 

بيدرو كاردونا ثالثاً. 
وق����د ح��اف��ظ��ت �أ����ش���رت�ل���ي���ا ع��ل��ى ت�����ش��دره��ا ج���دول 
�مليد�ليات �لذهبية يف ختام �ليوم �خلام�س للبطولة 
بر�شيد 9 ذه��ب��ي��ات، وت��ت�����ش��اوى ك��ل م��ن �ل��والي��ات 
�ملتحدة ورو�شيا يف �ملركز �لثاين بر�شيد 7 ذهبيات 
مرتبعة  �ملتحدة  �لواليات  ظلت  بينما  منهما،  لكل 
 23 بر�شيد  للميد�ليات  �لعام  �لرتتيب  قمة  على 
ميد�لية، تليها رو�شيا يف �ملركز �لثاين 18 ميد�لية، 

و�أ�شرت�ليا يف �لثالث 15 ميد�لية.

بعد عودته من مع�شكر ميونخ

االإمارت ي�ستاأنف تدريباته غدًا ا�ستعدادًا للمو�سم ومباراة االأهلي 

نيوزيالندا حترز ذهبيتها االأوىل يف مونديال ال�سباحة للنا�سئني 

ال�سفاق�سي على اأعتاب املربع الذهبي لكاأ�ش االحتاد االأفريقي
قبل  �ل��دور  �ىل  �لتاأهل  �لتون�شي  �ل�شفاق�شي  �شي�شمن 
�لقدم  لكرة  �الفريقي  �الحت��اد  كاأ�س  بطولة  يف  �لنهائي 
�جلولة  �الثيوبي يف  ج��ورج  �شان  �شيفه  على  ف��وزه  ح��ال 
�لثمانية  ب��دور  �الوىل  �ملجموعة  مناف�شات  من  �لر�بعة 

للم�شابقة �ليوم �الحد.
بر�شيد  �ملجموعة  ترتيب  ج��دول  �ل�شفاق�شي  ويت�شدر 
بفارق  ويبتعد  متتالية  �نت�شار�ت  نقاط من ثاثة  ت�شع 
خم�س نقاط عن مو�طنه �لنجم �ل�شاحلي �أقرب ماحقيه 

بينما يحتل �شان جورج �ملركز �لثالث بثاث نقاط.

مناف�شه  ع��ل��ى  ت��ف��وق��ه  ت��ك��ر�ر  �ىل  �ل�شفاق�شي  وي�����ش��ع��ى 
�ل�شابقة  �جل��ول��ة  يف   1-3 عليه  تغلب  بعدما  �الث��ي��وب��ي 
لتعزيز موقعه يف �ل�شد�رة و�شمان �لتاأهل مبكر� للمربع 
�لذهبي للبطولة �لتي �شبق �أن توج بها ثاث مر�ت وقال 
جاهز  فريقنا  �ل�شفاق�شي  م��درب  م�شاعد  �ل��دو  حمادي 
حل�شد  ون�شعى  نقاط  ت�شع  للمبار�ة..منلك  جيد  ب�شكل 
نقاط �ملبار�ة كاملة �أمام �شان جورج ل�شمان �لتاأهل للدور 

قبل �لنهائي.
من  حمروما  �شيكون  �ل�شفاق�شي  هجوم  خط  �أن  ورغ��م 

��شتغال  �شيحاول  ف��ان��ه  كوياتي  �دري�����ش��ا  ه��د�ف��ه  ج��ه��ود 
على  عليه  تغلب  بعدما  مناف�شه  على  �ملعنوية  �ال�شبقية 

ملعبه يف �جلولة �ل�شابقة وتاأكيد تفوقه عليه.
ت�شكيلة  ع��ن  �ل��ع��اج  ���ش��اح��ل  م��ن  وه���و  ك��وي��ات��ي  و�شيغيب 
وهو  �ن��ذ�ري��ن  جمع  بعدما  �الي��ق��اف  ب�شبب  �ل�شفاق�شي 

حال زميله يف �لفريق العب �لو�شط �بر�هيما ندوجن.
جمموعة  من��ل��ك  �ل�شفاق�شي  م���درب  م�����ش��اع��د  و�أ����ش���اف 
ممتازة من �لاعبني قادت �لفريق الحر�ز لقب �لدوري 
�ل��ت��ون�����ش��ي ون��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ت��ون�����س وت�����ش��در دور 

�ن  وناأمل  �الفريقي  �الحت��اد  كاأ�س  ببطولة  �ملجموعتني 
للظهور بوجه  �شان ج��ورج  �أم��ام  نكون يف قمة �جلاهزية 

ممتاز و�نتز�ع نقاط �ملبار�ة كاملة.
�أندية  ثالث  �لبنزرتي  �ل��ن��ادي  �شيحاول  ثانية  جهة  من 
تون�س �مل�شاركة يف بطولة كاأ�س �الحتاد �الفريقي �لعودة 
ب��ن��ت��ي��ج��ة �ي��ج��اب��ي��ة ع��ن��دم��ا ي��ل��ع��ب يف ���ش��ي��اف��ة م��ازمي��ب��ي 

�لكوجنويل يف مناف�شات �ملجموعة �لثانية �ليوم .
تعزز موقعه  �يجابية  نتيجة  �لبنزرتي يف حتقيق  وياأمل 
يف �شد�رة جمموعته �لثانية ليقطع خطوة جديدة نحو 

�ملربع �لذهبي لثاين �أهم م�شابقات �الندية �الفريقية.
�ل�شد�رة  يف  نحن  �لبنزرتي  م���درب  �لكبر  م��ن��ذر  وق���ال 
وناأمل يف �لعودة �ىل تون�س ونحن يف موقعنا ولذلك لن 

ندخر جهد� للح�شول على نتيجة �يجابية.
من  مازميبي  م�شيفه  مو�جهة  عند  �لبنزرتي  و�شيحرم 
جهود قلب �لدفاع فخر �لدين �جلزيري ب�شبب �اليقاف.

�الفريقي  �الحت��اد  كاأ�س  لقب  �ح��ر�ز  لل�شفاق�شي  و�شبق 
بينما مل  1998 و2007 و2008  �أع��و�م  �لقدم  لكرة 

ي�شبق للبنزرتي �لتتويج به.
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�خلدمة  مدير  �لعاجل  �شعيد  توج 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة مب��ج��ل�����س �ل�������ش���ارق���ة 
�ل��ري��ا���ش��ي ع�شو �الإحت����اد �ل��دويل 
�لفائزة  �الندية  للريا�شة للجميع 
�ملائية  لاألعاب  فقاقيع  بطولة  يف 
�لثانية 2013 بعد �أن جنح نادي 
�لذيد بتنظيمها للعام �لثاين على 
�لتو�يل �شمن فعالياته لاأن�شطة 
�ل�شيفية للم�شروع �لوطني �شيف 
�لهيئة  بادي و�لذي ت�شرف عليه 
و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
و�أ�����ش����ف����رت ف���ع���ال���ي���ات ه�����ذ� �ل���ي���وم 
�ل��ري��ا���ش��ي �مل��ائ��ي �ل��ك��ب��ر ب��ع��د �أن 
ومر�كز  �أن��دي��ة   7 مب�شاركة  حظي 
�شبابية عن فوز نادي �لذيد باملركز 
�الأول بعدما جمع 32 نقطة وجاء 
جمع  بعدما  �حلمرية  ن��ادي  ثانيا 
27 نقطة وجاء ثالثا فريق �ملركز 
وجمع  مليحة  ن���ادي  يف  �ل�شيفي 

24 نقطة .
وقام �لعاجل ير�فقه كا من ر��شد 
غ����امن �ل�����ش��ام�����ش��ي ع�����ش��و �ل��ل��ج��ن��ة 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ي��ف ب���ادي 
ورئ��ي�����س جل��ن��ة �الأن����دي����ة و�مل���ر�ك���ز 
�ل�شاطئية ون�شرين دروي�س رئي�شة 
�لعليا  �للجنة  يف  �مل�شابقات  جلنة 
بن  عبيد  وحم��م��د  ب���ادي  ل�شيف 
م��ط��ار �ل��ط��ن��ي��ج��ي ع�����ش��و جمل�س 
�الألعاب  م�شرف  �لذيد  ن��ادي  �د�رة 
�ل��ف��ردي��ة وم��دي��ر �ل��ن��ادي وم�شرف 
حمود  �لدكتور  �ل�شيفي  �لن�شاط 

خ���ل���ف �ل���ع���ن���زي ومم���ث���ل���ي �مل���ر�ك���ز 
�مل�شاركة بتكرمي �لفائزين يف كافة 
�الل���ع���اب �ل��ري��ا���ش��ي��ة �مل��ائ��ي��ة �ل��ت��ي 
�أق��ي��م��ت ع��ل��ى م���دى �أرب�����ع ���ش��اع��ات 

متتالية .
و����ش���ارك يف �ل��ب��ط��ول��ة ���ش��ب��ع��ة من 
�مل���ر�ك���ز �ل�����ش��ي��ف��ي��ة مت��ث��ل��ت ب��ن��ادي 
�شباب  وم��رك��ز  و�حل��م��ري��ة  �ملليحة 
ع��ج��م��ان و�ل���غ���ي���ل وم���رك���ز ���ش��وك��ة 
ونادي  دبي  بلدية  ون��ادي  �ل�شيفي 
�ل�����ذي�����د �مل�������ش���ت�������ش���ي���ف ل��ل��ب��ط��ول��ة 
ح��ي��ث ت��ن��وع��ت �مل�����ش��اب��ق��ات وت��ع��ددت 
�لعدد  جتمع  م��ع  لرت�شم  ��شكالها 
و�جلماهر  �مل�شاركني  من  �لكبر 
�شبابية  للم�شابقة لوحة  �حلا�شرة 
وممتعة  ر�ئ��ع��ة  تناف�شية  ريا�شية 
�ن  �لذيد  نادي  ��شتطاع  يف تنوعها 
�لتجمع  ه���ذ�  خ���ال  م��ن  يحققها 
�ملائية  �الأل��ع��اب  مناف�شات  و�شملت 

ومب�شاركة العبني يف كل فريق .
فوز  ع��ن  �مل�شابقة  نتائج  و�أ���ش��ف��رت 
خليل  �الأول  �مل���رك���ز  �ل���ذي���د  ن����ادي 
����ش��م��اع��ي��ل و����ش��ام��ة ك����رزون وج��اء 
عبيد  ماجد  �حلمرية  ن��ادي  ثانيا 
�شباب  مركز  وثالثا  �شامل  وحممد 
�ل���غ���ي���ل ب�����در ع���ل���ي رب���ي���ع و�أح���م���د 
�����ش����امل ع���ل���ي يف م�������ش���اب���ق���ة ج��م��ع 
�حلو�س  من  �لبا�شتيكية  �لكر�ت 
م�شابقة  ويف  �ل�����زورق  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
ع��ب��ور �حل��و���س ب��ال��زورق وتفجر 
نادي  فيها  تفوق  و�لتي  �لبالونات 

م��ل��ي��ح��ة ع���ام���ر ه����ال وب�����در عبد 
�لباقي وجاء ثانيا نادي �لذيد طه 

حمود وعبد �هلل حممد .
وث��ال��ث��ا �أح��م��د ن��اج��ي ع��ل��ي و�أح��م��د 
ع��ب��د �ل�����ش��ام م��ن ن���ادي �حلمرية 
حرة  م��رت   25 م�شافة  �شباق  ويف 
زي��د حمود  �الأول  باملركز  ف��از  فقد 
م��ن ن���ادي �ل��ذي��د وث��ان��ي��ا ع��ب��د �هلل 
حم��م��د م��ن مليحة وث��ال��ث��ا الع��ب 
�أح��م��د عبيد غ���امن ويف  �حل��م��ري��ة 
م�شابقة �لزو�رق �حلرة فاز يو�شف 
���ش��ب��اب عجمان  م��رك��ز  م��ن  ح�شني 
ز�ه��ر من مركز  ثانيا خالد  وج��اء 
م�شعد  خ��ال��د  وثالثا  �لغيل  �شباب 

من نادي بلدية دبي . 
�شعيد  �ف��اد  �لريا�شي  �حل��دث  ويف 
�ل����ع����اج����ل ب������ان ه������ذه �ل��ت��ج��م��ع��ات 
يف  تقام  �لتي  �لريا�شية  �ل�شبابية 
بال�شعادة  ت�شعرنا  �ل�شيفية  �ملر�كز 
�ل�شباب  ه����وؤالء  ن��ح��و  و�مل�����ش��ئ��ول��ي��ة 
�لرب�مج  بهذ�  �ال�شتمر�ر  و���ش��روة 
توفر  �لتي  �ل�شيفية  و�لفعاليات 
ل��ه��م �مل���ك���ان و�ل�������ش���روف �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
ل���ل���ت���ع���ارف و�ل���ت���ن���اف�������س وت��ط��وي��ر 
�ل�����ق�����در�ت �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة وق�������ش���اء 
�وقات جميلة ومفيدة منظمة مع 

�قر�نهم من �شباب �لوطن .
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا ت���ق���دم���ت ن�����ش��ري��ن 
على  �لذيد  لنادي  بال�شكر  دروي�س 
و�الأهتمام  �حل��دث  ه��ذ�  ��شت�شافة 
فيما  �لبطولة  لقيته خ��ال  �ل��ذي 

رئي�س جلنة  �ل�شام�شي  ر��شد  ��شاد 
�ل�شاطئية بح�شن  �الأندية و�ملر�كز 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م ودق����م و���ش��ه��ول��ة ومتعة 
�مل�شابقات �لتي مت تنفيذها وو��شاد 

و�للجنة  �ملنظمة  �للجنة  بجهود 
�لتحكيمية .

خلف  حمود  �لدكتور  �أن��ث��ى  ب���دوره 
ومدير  �لذيد  نادي  مدير  �لعنزي 

�لتو�جد  بهذ�  �ل�شيفية  �الن�شطة 
و�ملر�كز  �الندية  قبل  من  �لافت 
�ل�شارقة  جمل�س  ممثلي  وح�شور 
لرعاية  �لعامة  و�لهيئة  �لريا�شي 

�ل�شباب و�لريا�شة الجناح �حلدث 
�ن هذ�  �إىل  �ملائي ولفت  �لريا�شي 
بجانب  للربنامج  �مل�شبق  �الع���د�د 
�لفعالية  دع��م من جن��اح  �حل�شور 

د�ئما  �لنادي يرحب  �أن  �إىل  و��شار 
بو�شع خرب�ته و�شاالته �أمام كافة 
�أوق��ات  ق�شاء  يف  �لر�غبة  �جل��ه��ات 

ريا�شية ممتعة يف نادي �لذيد .

لبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��ع��ق��د 
����ش���رك���ة �أدم�������ا �ل���ع���ام���ل���ة �ل��ث��ام��ن��ة 
ل�������ش���ب���اع���ي���ات ك�����رة �ل����ق����دم ل��ف��رق 
�أبوظبي  �شركات برتول  جمموعة 
�لوطنية )�أدنوك( �جتماعها �الأول 
�ل�شركة  �الأح��د مبقر  �ليوم  �شباح 
�أبوظبي، و�لتي  �ملنظمة بكورني�س 
تتجدد �نطاقتها يف �شهر �شبتمرب 
ر��شد  علي  �شعادة  برعاية  �حل��ايل 
�جل���������رو�ن �ل���رئ���ي�������س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل�����ش��رك��ة �أدم�����ا �ل��ع��ام��ل��ة وم��ت��اب��ع��ة 
����ش���ع���ادة ع���ل���ي ���ش��ع��ي��د �مل����زروع����ي 
م�شاعد �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
،ح��ي��ث يتم  ل����اإد�رة  �لعاملة  �أدم���ا 
خ����ال �الج���ت���م���اع �مل���و����ش���ع �ل���ذي 
يح�شره عدد من ممثلي �ل�شركات 
�مل�����ش��ارك��ة ب��ح��ث ك��اف��ة �ل��رتت��ي��ب��ات 
�ل��ف��ن��ي��ة و�الإد�ري��������ة و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
�لتي  �ل�شنوية  �ل��ب��ط��ول��ة  الإق��ام��ة 
يحمل لقبها �لذهبي فريق �شركة 
�أدك���و ل��ك��رة �ل��ق��دم ب��ف��وزه يف ختام 
�ل���ت���ي �شمت  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة 
�لبرتول  �شركات  م��ن  فريقا   12
ع��ل��ى ف��ري��ق ���ش��رك��ة �إ���ش��ن��اد بهديف 
وم��ب��ارك  �لبلو�شي  �ل��رح��م��ن  عبد 
�ل�شبيبي العب �جلزيرة و�لظفرة 
جا�شكو  فريق  جاء  فيما   ، �ل�شابق 
بفوزه  �لربونزي  �لثالث  �ملركز  يف 
�للقب(  )حامل  ز�دك��و  فريق  على 
يف مبار�ة حتديد �ملركزين �لثالث 

و�لر�بع بهدفني نظيفني .

بعد ثاث �شنو�ت يف �لعا�شمة �الأ�شبانية مدريد ، تغرت طبيعة جنم كرة 
�لقدم �الأملاين م�شعود �أوزيل العب خط و�شط ريال مدريد وتخلى �لاعب 
عن خجله �ملعهود ولكن ت�شريحاته ال تز�ل قليلة وكلماته حمدودة. رغم 
هذ� ، مل يرتدد �لاعب يف �لتاأكيد على �أن �ل�شفقة �ملرتقبة النتقال �لنجم 
�لويلزي جاريث بيل من توتنهام �الإجنليزي ال تزعجه وال تهدد م�شتقبله 

مع �لفريق وو�شط ما يرتدد حول �إمكانية �شياع فر�س �أوزيل يف 
�أو �ال�شتمر�ر �شمن �شفوفه مع �متام  �مل�شاركة مع �لريال 

�شفقة بيل ، �أكد �لاعب ترحيبه �ل�شديد بفكرة �لتعاقد 
مع بيل. و�أكد �أوزيل 24 عاما ، يف مقابلة مع وكالة 

بطوالت  ث��اث  يف  ن�شارك  د.ب.�أ  �الأملانية  �الأن��ب��اء 
�لاعبني  م��ن  للعديد  بالطبع  ونحتاج  خمتلفة 

�ملتميزين . ويتخذ �أوزيل بع�س �لوقت للتفكر قبل 
ي��رتدد يف  لكنه ال  �إليه  توجه  �لتي  �الأ�شئلة  �ل��رد على 

�لتاأكيد على حزنه لرحيل �ملدرب �لربتغايل جوزيه 
مورينيو من تدريب �لريال ولكنه يوؤكد �أي�شا ال 

يبدو يل �أن من �ل�شو�ب �أن �أحتدث عن �ملا�شي. 
ولدى �شوؤ�له عن م�شتقبله مع �لفريق ، حيث 

�ال�شتمر�ر  يف  رغبته  �شابقا  �أوزي��ل  �أب��دى 
م���ع �ل��ف��ري��ق ول��ك��ن��ه مل مي���دد ع��ق��ده 

�لنجم  ق��ال   ، �الآن  �ل��ن��ادي حتى  م��ع 
�الأمل����اين �أرت��ب��ط بعقد م��ع �ل��ن��ادي 

�أود   ، و�الآن   ..  2016 �ل�����رتك�����ي�����ز ح���ت���ى 
�ل��ق��دم وب���ذل ق�شارى  �مللعب. يف ك��رة  يف  جهدي 
يف  �جل�������دل  م����ن  �ل���ك���ث���ر  �لفرتة �ملا�شية وكان د�ر 
قلته عن رغبتي يف  �ال����ش���ت���م���ر�ر ب��ال��ن��ادي �شببا فيما 

�لريال .و�أكد �لاعب �أنه ي�شعر باالرتياح  �شفوف  �شمن 
�إمكانية وال يجد �شببا منعه من متديد �لعقد  وع���ن  و�ال���ش��ت��م��ر�ر 

تاأقلمه مع جاريث بيل ، قال �أوزيل �أوال ، ن�شعر بال�شعادة الأي �إ�شافة �إىل 
�شفوف �لفريق. ن�شارك يف ثاث بطوالت خمتلفة ونحتاج بالطبع للعديد 
من �لاعبني �ملتميزين. ولذلك ، ن�شعر بال�شعادة لقدوم العبني جدد .وعما 
قاله �ملدرب �الأرجنتيني خر�ردو مارتينو �ملدير �لفني �حلايل لرب�شلونة 
باأنه يرى �أن دفع 100 مليون يورو للتعاقد مع �لاعب ميثل نوعا من 
عدم �الحرت�م ، قال �أوزيل لن �أعلق على هذ�. عليك �أن ت�شاأل �مل�شوؤول. �أركز 
و�أرك��ز عليها .ولدى  �لفريق  �أه��د�ف لتحقيقها مع  �أمامنا  �لقدم.  يف كرة 
�شوؤ�له عن مدى حزنه على رحيل مورينيو من تدريب �لريال ، قال �أوزيل 
ولكنها   ، قيادته  حتت  �ألقاب  بعدة  فزنا  قيادته.  حتت  ر�ئعا  وقتا  ق�شيت 
طبيعة كرة �لقدم. �الآن ، لدينا مدرب جديد هو �أن�شيلوتي �لذي �أتفهمه 
جيد� ومينحني �لثقة . وعما تردد عن �الأجو�ء �ل�شيئة �لتي �شيطرت على 
�أري��د �لتحدث عن مورينيو.  �أوزي��ل ال  ، قال  �لفريق حتت قيادة مورينيو 
لدينا �الآن مدرب جديد و�أهد�ف جديدة. لهذ� ، ال �أعتقد �أنه من �جليد �أن 
نتحدث عن �ملا�شي .وعن �لفارق بني مورينيو و�أن�شيلوتي من وجهة نظره 

وينتميان  �الألقاب  بالعديد من  فاز�  �إنهما مدربان عظيمان  �أوزي��ل  قال   ،
�أف�شل �ملدربني يف �لعامل. ما من �شك يف هذ�. ولدى �شوؤ�له عما  لقائمة 
 ، �أوروب��ا  �أبطال  �إذ� كان �لهدف �الأك��رب للفريق وله هو �لفوز بلقب دوري 
قال �أوزيل بل �ألقاب �لبطوالت �لثاث. هدفنا هو �لفوز باأكرب عدد ممكن 
من �الألقاب وجنتهد 
لهذ� �ل�شبب يف �لعام 
�ملا�شي ، مل تكن �الأمور 
عانينا  ي�����ر�م.  م���ا  ع��ل��ى 
من �شوء �حلظ و�رتكبنا 

�لعديد من �الأخطاء .
�لدفاعية  �الأخ���ط���اء  وع���ن 
�ملنتخب  �أد�ء  يف  ظ��ه��رت  �ل��ت��ي 
وكيفية  �الأخ�����رة  �الآون�����ة  يف  �الأمل�����اين 
عاجها ، قال �أوزي��ل �مل��درب �شيبلغنا يف 
�الأ�شبوع �ملقبل بكيفية عاج هذه �الأخطاء. 
يجب �أن نعمل كفريق. كل العب يجب �أن يوؤدي 
�مل���درب  �ل��دف��اع��ي. ع��ن��دم��ا نطبق م��ا يطلبه م��ن��ا  و�ج��ب��ه 
.و�أك��د  �ملنتخب  يف  �أد�ء  �أف�شل  �شرى   ، وهجوميا  دفاعيا 
�أوزي�����ل �أن ه��دف��ه د�ئ��م��ا ه��و �أن ي��ق��دم ك��ل م��ا ب��و���ش��ع��ه يف 
�أهمية  �الأك��ر  % ولكن   100 بن�شبة  ي��وؤدي  و�أن  �مللعب 
�شاأكون   ، ح��ال  �أي  و�أو���ش��ح على  باملبار�ة.  �لفوز  لديه هو 
خمطئا �إذ� قلت �إن �أي مبار�ة تبدو متكاملة. ل�شت العبا 
متكاما بالطبع وعما �إذ� كان يو�خيم لوف �ملدير �لفني 
�ل��ف��ري��ق قبل  م��ع  ع��ق��ده  ���ش��ي��ج��دد  �الأمل�����اين  للمنتخب 
بطولة كاأ�س �لعامل ، قال �أوزيل بالطبع. يف �ل�شنو�ت 
، قالو�  ، قدمنا عرو�شا ناجحة. يف �ملا�شي  �الأخ��رة 
�إن كرة �لقدم �الأملانية تعتمد على �لقوة ولي�س �الأد�ء 
�لفني. و�الآن ، يرى �جلميع �أن �لفريق يقدم عرو�شا 
جذ�بة وجميلة بف�شل �ملدرب و�أنه يحقق مع �لفريق 
م�شاندتي  ور�ء  �ل�����ش��ب��ب  ه��و  وه����ذ�  �أي�����ش��ا.  �ل��ن��ج��اح 
ال�شتمر�ره مع �لفريق. وبلغ �ملنتخب �الأملاين نهائي 
كاأ�س �الأمم �الأوروبية )يورو 2008( ثم بلغ �ملربع 
 2010 �ل��ذه��ب��ي يف ك��ل م��ن بطولتي ك��اأ���س �ل��ع��ام 
2012 .ولدى �شوؤ�له عما  بجنوب �أفريقيا ويورو 
يحتاجه �لفريق لي�شتكمل رحلة �لنجاح يف �لبطوالت 
�لكربى ويعود للتتويج باالألقاب ، قال �أوزيل يجب �أال نن�شى 
�أن كرة �لقدم تعتمد �أي�شا على بع�س �حلظ. عندما ت�شل لدور �لثمانية 
�أو �ملربع �لذهبي ، فاإنك تلتقي باأف�شل �لفرق وال ميكنك �رتكاب �أي �أخطاء 
كل �الأخطاء تنال عليها �لعقاب. عليك �أن تتجنب �لوقوع يف �خلطاأ. ولكننا 
علينا  يتعني  ولهذ�  �أي فريق.  �لتغلب على  ن�شتطيع  �أننا  �ملا�شي  �أكدنا يف 

جميعا �أن نو��شل �لعمل باجتهاد حتى نحقق هدفنا. 

�ن��ه و�فق  �مل�شري للماكمة �م�س  ق��ال �الحت��اد 
رومانيا  بطولة  يف  م�شر  منتخب  م�شاركة  على 
�لدولية �شمن ��شتعد�ده خلو�س بطولة �لعامل 

للكبار.
�مل�شري  �لعزيز غنيم رئي�س �الحت��اد  و�أك��د عبد 
�ن ب��ط��ول��ة روم��ان��ي��ا �ل��ت��ي ���ش��ت��ق��ام ب���ني �ل��ث��ال��ث 
و�لتا�شع من �شبتمرب �أيلول �شتكون �أف�شل �عد�د 
ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل  ل��ب��ط��ول��ة  للمنتخب 

قاز�خ�شتان يف 11 �كتوبر ت�شرين �الول.
�ملاكمني  �خ��ت��ي��ار  مت  ل��روي��رتز  غنيم  و�أ����ش���اف 
بني  من  �لدولية  رومانيا  بطولة  يف  �مل�شاركني 
�مل�شتوى بعد خو�س  �ف�شل �لاعبني من حيث 
ك��ان �خرها بطولة  ع��دة جت��ارب حملية ودولية 

�لبحر �ملتو�شط برتكيا.
وت���اب���ع ن��ع��ل��ق �م�����اال ع��ل��ى �مل��خ��ت��اري��ن يف �ح����ر�ز 
مب�شتو  و�لظهور  رومانيا  بطولة  يف  �نت�شار�ت 

جيد يكون م�شاعد� على تاأهيلهم تاأهيا ممتاز� 
ل��ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل خ��ا���ش��ة �ن ب��ط��ول��ة روم��ان��ي��ا 
 25 م��ن  �أك��ر  م��ن  ماكمني  م�شاركة  �شت�شهد 
ه��دف��ه��م �الول �الح���ت���ك���اك و�ال���ش��ت��ع��د�د  دول�����ة 

لبطولة �لعامل.
وت�شم �لبعثة �مل�شافرة �ىل رومانيا �شتة ماكمني 
هم ر�مي حلمي وه�شام يحيى و��شام �جلندي 

وح�شام بكر و�شاح عر�بي ومدين عي�شى.

نادي الذيد يتوج باملركز االأول يف بطولة فقاقيع لالألعاب املائية الثانية 2013

الرتتيبات التنظيمية لبطولة �سركة اأدما ل�سباعيات كرة القدم 
لفرق )اأدنوك( يف اجتماع اللجنة املنظمة اليوم 

منتخب م�سر للمالكمة ي�سارك يف بطولة رومانيا

اأوزيل يرحب ببيل ويوؤكد حزنه لرحيل مورينيو 

مهاجم  ف��ال��ك��او،  ر�د�م��ي��ل  �لكولومبي  �أك���د 
دوري  يف  ي���ل���ع���ب  �ل��������ذي  م����ون����اك����و  ن��������ادي 
�ل��ق��دم،  ل��ك��رة  �ل��ف��رن�����ش��ي  �الأوىل  �ل���درج���ة 
�ل�شويدي  مع  مبا�شرة  مناف�شة  وج��ود  عدم 
�شان  باري�س  جنم  �إبر�هيموفيت�س،  زالت��ان 

جرمان.
ج��ري��دة  ن�شرتها  مقابلة  يف  ف��ال��ك��او،  وق���ال 
ليكيب �لفرن�شية: ال توجد مناف�شة مبا�شرة 
مع العبني. �ملناف�شة تكون بني �لفرق ، رغم 
�أنه على �ل�شعيد �ل�شخ�شي، د�ئما ما يكون 

حافز� �أن يعرف �لاعب �أنه �شيو�جه بع�س 
�أف�����ش��ل �ل��اع��ب��ني يف �ل��ع��امل. �إن��ه��ا �مل��ب��ار�ة 
�لتي يرغب �جلميع يف �لفوز بها. لن �ألعب 
�شان  باري�س  �شاأو�جه  �إبر�هيموفيت�س،  �شد 

جرمان .
�أك���د  �أن  وت����اأت����ي ه����ذه �ل��ت�����ش��ري��ح��ات ب��ع��د 
لي�س  �أن��ه  �ملا�شي  �الأ�شبوع  �إبر�هيموفيت�س 
يف حاجة الألقاب، على غر�ر فالكاو �مللقب ب 
�لنمر ، كي يبث �لرعب يف قلوب مناف�شيه، 
باأن  فالكاو  �مللعب وعلق  روؤيته يف  فيكفيهم 

بنادي  �لنا�شئني  فرق  عليه يف  �أطلق  �للقب 
علي  �أطلق  وتابع  �الأرجنتيني.  بليت  ريفر 
ه���ذ� �ل��ل��ق��ب ج��ون��ز�ل��و ل��ودي��ن��ي��و، زم��ي��ل يف 
�إح���دى  ب��ع��د  ب��ل��ي��ت.  ب��ري��ف��ر  �لنا�شئني  ف���رق 
�ملباريات، ود�خ��ل غرف تغير �ملاب�س قال 
يل �إنني بدوت كنمر يف �مللعب. وبعدها بد�أ 
�الآخرون يف ��شتخد�م هذ� �للقب. ثم �أدرك 
يلتقي  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  �الأم���ر  �ل�شحفيون 
�شاد�س  �ملقبل يف  �شبتمرب   22 �لفريقان يف 

�أ�شابيع �لدوري �لفرن�شي.

قلب  م��ع  �لتعاقد  م��ن  �النكليزي  ليفربول  �ق��رتب 
�شاخو  مامادو  �لفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  دف��اع 
ي��ورو بح�شب ما ذك��رت �شحيفة  17 مليون  مقابل 
ليكيب �لفرن�شية �م�س ومل يجد �شاخو )23 عاما( 
ب��ان، �ذ يف�شل  ل��ور�ن  �مل��درب  مكانا له يف ت�شكيلة 
�ملوقع  يف  وماركينيو�س  �ليك�س  �لرب�زيليني  عليه 
�لثاين �مل�شاند للرب�زيلي �الخر تياغو �شيلفا يف قلب 

�لدفاع.
دولية(  مبار�ة   14( �شاخو  �ن  �ل�شحيفة  و��شافت 
�ملرتبط بعقد مع حامل لقب �لدوري لعام 2014، 

�شيوقع مع ليفربول الربعة مو��شم.
�ق��رتب  ليفربول  �ن  �النكليزية  �ل�شحف  وذك���رت 
ل�شبونة  �شبورتينغ  م��د�ف��ع  م��ع  �لتعاقد  م��ن  �ي�شا 

�لربتغايل تياغو �يلوري )20 عاما(.

ويريد ليفربول تقوية دفاعه بعد ��شابة �لفرن�شي 
علي �شي�شوخو و�الوروغوياين �شيبا�شتيان كو�تي�س 
�اليرلندي  ليفربول  م��درب  �ن  �ل�شحف  و��شافت 
ت�شكيلته  تعزيز  ي��ن��وي  رودج����رز  ب��ر�ن��دن  �ل�شمايل 
على  موزي�س  فيكتور  �لنيجري  ت�شل�شي  مبهاجم 
�شاي  �ملخ�شرم  �اليرلندي  �الع��ارة و�حلار�س  �شبيل 

غيفن ليكون بديل �لبلجيكي �شيمون مينيوليه.

ليفـــــربـــــول يقتـــــــرب من املـــــدافعــــــــــــني فالكاو ينفي وجود مناف�سة مع اإبراهيموفيت�ش
�ساخــــــــــو واإيــلـــــوري 
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»�سكي دبي« يحقق اأمنية طفل م�ساب بالتوحد 
بق�ساء يوم ترفيهي مميز داخل املنتجع الثلجي

 �أكر ما يدخل �ل�شرور �إىل قلب �لو�لدين هو حتقيق �أمنيات �أبنائهم، لذ� 
عندما  تو�شف  ال  عبد�هلل  �لطاف  وزوجته  در�ج  ع��ودة  �ل�شيد  فرحة  كانت 
حققا �أمنية �بنهما �ل�شغر بق�شاء يوم مميز يف منتجع �لتزلج »�شكي دبي«، 
�لبطريق  بطيور  و�لتقى  ب��ارك«،  »�شنو  �لثلجية  �حلديقة  يف  جت��ّول  حيث 
�لطبيعية،  لبيئتها  حماكياً  موطناً  دب��ي«  »�شكي  من  تتخذ  �لتي  �لقطبية 
وعا�س �أجو�ء �ل�شتاء بكل روعتها وبهجتها. ومل ي�شبق البنهما حممد در�ج 
�أو عا�س �الأج��و�ء �ل�شتوية  �أن �شاهد �لثلج  �أع��و�م( �مل�شاب بالتوّحد  )�أربعة 
�لكويت، قد فاز�  �ملقيمان يف  قبل زيارته ملنتجع »�شكي دبي« وكان و�ل��د�ه، 
بهدف  جونيور«  »بيبياك  �أطلقتها  �لتي  و�أمنية«  »قلبان  َحْملة  بجائزة 

متكني و�لدين من حتقيق �أمنية �أحد �أبنائهم.

�أع��ل��ن دب��ي �أك���و�ري���وم وح��دي��ق��ة �حل��ي��و�ن��ات �مل��ائ��ي��ة ، �أح���د �أك���رب �أح��و����س 
ف��رخ جديد لبطاريق  �ل��ع��امل، عن والدة  و�أك��ره��ا تنوعاً يف  �الأك��و�ري��وم 
�إط��اق حملة جديدة بعنو�ن  هومبولدت م��وؤخ��ر�ً. ويف ه��ذ� �الإط���ار، مت 
حفلة �لبطاريق ت�شلط �ل�شوء على �لعامل �لفريد و�ملذهل لهذه �لكائنات 
�لر�ئعة، و�الحتفال باملولود �جلديد، وذلك لغاية 21 �شبتمرب 2013. 
والدة  عند  كبرة  ب�شعبية  حظيا  ق��د  و�شركو  ر�م��ي  �لبطريقان  وك��ان 
 ،2011 عام  يف  �ملائية  �حليو�نات  وحديقة  �أك��و�ري��وم  دبي  يف  فرخيهما 
وكان عمرهما �آنذ�ك ثاثة �أعو�م. ومن �ملعروف باأن بطاريق هومبولدت 
هي من �لكائنات �لتي تعي�س يف �الأجو�ء �لد�فئة، وتتو�جد على �ل�شو�طئ 

�ل�����ش��خ��ري��ة ب����ج����و�ر ج�����زر ت�����ش��ي��ل��ي 
هاهي  عامني،  م��رور  وبعد  و�لبرو 
عائلة ر�مي و�شركو تكرب مع �لفرخ 
�جل����دي����د، ل���رت���ف���ع ع�����دد ب��ط��اري��ق 
بيئة  17 �شمن  �إىل  �لف�شيلة  ه��ذه 

�ملركز. 
خ��ال  م���ن  �الأم  ح��م��ل  ر����ش���د  ومت 
ماحظة بدء �الأب ببناء �لع�س عرب 
وجتميعها  �ل�شغرة  �ل�شخور  نقل 
وق������ام ف���ري���ق دب�����ي �أك������و�ري������وم م��ن 
و�لذين  �مل�شرح لهم فقط  �خل��رب�ء 
ميتلكون معرفة عميقة حول عاد�ت 
�لتكاثر و�لغذ�ء لدى هذه �لف�شيلة، 
�ل��ب��ط��ري��ق  ب���ي���ئ���ة  �إىل  ب����ال����دخ����ول 
ل��ت��ق��دمي �ل��دع��م ل��ر�م��ي م��ن خ��ال 
توفر �لعيد�ن و�الأحجار �ل�شغرة 

�لازمة لبناء �لع�س.
و���ش��ع��ت ���ش��رك��و �ل��ب��ي�����ش��ة يف م��اي��و 
2013، و�أعقب ذلك فرتة ح�شانة 

يوماً،   40 م��رور  وبعد  ر�م��ي.  قبل  من  حقيقي  �أب��وي  باإ�شر�ف  مكثفة، 
فق�شت �لبي�شة، و��شتقبلت �لعائلة مولودها �جلديد ومع مرور �أكر من 
�شهر تغذى فيه �لوليد �ل�شغر على حليب �الأم، يحظى �لفرخ برعاية 
يتناولها كغذ�ء  �الأ�شماك كي  له  يقدم  �ل��ذي  �أي�شاً  ر�م��ي  و�ل��ده  وحمبة 
�إ�شايف كما بد�أ �لفرخ �ل�شغر باخلطو خارج �لع�س، مل�شافات قريبة فقط، 
�لباردة، لتناول  �ملياه  وير�قب عائلته �لكبرة من حوله وهي تتقافز يف 
بجو�ر  �ل��ف��رخ  و�شيبقى  �ل���زو�ر  و�هتمام  حما�س  تثر  �أج���و�ء  يف  �ل�شمك 
�لع�س لنحو 80 يوماً قبل �أن يغادره مبفرده، وهي تقريباً �لفرتة ذ�تها 

�لتي �أم�شاها �أخوته حُمتمني بع�شهما �الأول. 

اإدارة مراكز االأطفال ومتاحف ال�سارقة تنظمان 
بينايل ال�سارقة الدويل لفنون االأطفال لعام 2014

�إد�رة متاحف  بالتعاون مع  2014م( وذلك  لعام  �لر�بعة  �الأطفال يف دورت��ه  �ل��دويل لفنون  �ل�شارقة  �الأطفال )بينايل  �إد�رة مر�كز  تنظم 

�الإ�شرت�تيجية  �جل��و�ن��ب  ح��ول  و�ل��ت��ع��اون  �لت�شاور  على  �تفقا  حيث  �خل�شو�س  بهذ�  �لتفاهم  م��ذك��رة  على  �لطرفان  وق��ع  فقد  �ل�شارقة 
و�لتنظيمية و�لفنية و�لتعليمية و�لعملية لهذ� �لربنامج �لذ�ئع �ل�شيت. ويعد بينايل �ل�شارقة �لدويل لفنون �الأطفال �إحدى مبادر�ت قرينة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي، 
رئي�شة �ملجل�س �الأعلى ل�شوؤون �الأ�شرة، حيث يقدم �لربنامج �لفر�شة لاطفال للتو��شل فيما بينهم و�مل�شاركة يف تو�شيل �أحامهم و�آمالهم 
وطموحاتهم من خال �لفن. ��شتناد�ً �إىل �لفر�شية �لقائلة باأن �لفن مر�آة  للب�شرية يف عاملنا �ملعا�شر ، يهدف بينايل �ل�شارقة �إىل م�شاعدة 
�الأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 6-12 �شنة على �كت�شاف �أنف�شهم ومو�هبهم، كما يهدف �إىل خلق �لتفاهم بني �لثقافات �ملختلفة، حيث 

ي�شعى بينايل مل�شاعدة �الأطفال �الإنفتاح على �الآخر من خال �كت�شاف �لفن وتقدير �لتعابر �لفنية لاآخرين.
يناير2013-م مب�شاركة   25 �إىل   2012 نوفمرب   25 �لفرتة من  �أقيمت يف  �الأطفال  فنون  لبينايل  �ل�شابقة  �ل��دورة  �أن  بالذكر  جدير 
3،197 عما فنيا من 61 دولة، وقد �أقيم �ملعر�س يف دورته �لثالثة حتت �شعار من �أول �ل�شطر بهدف �إبر�ز �الإبد�ع �ملتعدد �لثقافات لطفل 

اأحد مر�سى م�ست�سفى املفرق املتعافني 
يعرب عن امتنانه لكادر العمل 

�متنانه  عميق  عن  ال�شيز  �إي��ف  �ملحرتف  �لفرن�شي  �جلبال  مت�شلق  �أع��رب 
للطبيب �لدكتور مايكل �آجميان، زميل �لكلية �الأمريكية للجر�حني، رئي�س 
�ملفرق،  �لفائقة مب�شت�شفى  �لعناية  �إد�رة ق�شم �ل�شدمات وجر�حة  جمل�س 
�لذي قام بعاجه و�إنقاذ حياته، وذلك بارتد�ئه لقمي�س يحمل عبارة �شكر�ً 

جزيًا دكتور مايكل .
ق��د خ�شع لعملية جر�حية  ع��ام��اً،   51 �ل��ع��م��ر  �ل��ب��ال��غ م��ن  وك���ان ال���ش��ي��ز، 
حت����ت �إ�����ش����ر�ف 
مايكل  �لدكتور 
�لطبي  وفريقه 
�إث��������ر ت��ع��ر���ش��ه 
معوي  الن�شد�د 
ح���اد ن��اج��م عن 
�إ�شابته مبر�س 
خ���ل���ق���ي ي���ع���رف 
رجت  ب�������ا��������ش�������م 
ميكل، وذلك يف 

م�شت�شفى. 

دافزا ت�ستقبل وفد ي�سم
 جمموعة من طلبة جامعة هارفارد 

و�أع��رق �جلامعات  �أق��دم  �أح��د  قامت جمموعة من طلبة جامعة ه��ارف��ارد، 
�الأمريكية، بزيارة خا�شة للمنطقة �حلرة مبطار دبي )د�فز�(، وجاءت هذه 
�لزيارة بهدف �لتعرف على �خلدمات و�لت�شهيات و�لفر�س �ال�شتثمارية 
�لتي توفرها �ملناطق �حلرة عموما ود�فز� بالتحديد كونها م�شنفة �الأوىل 
حرة  منطقة  و�أف�شل   2012 لعام  �لعامل  يف  حرة  منطقة  كاأف�شل  عامليا 
يف �ل�شرق �الأو�شط لعام 2013.  وكان يف ��شتقبال �لطلبة كل من نا�شر 
بهز�د،  ويو�شف  دب��ي  مبطار  �حل��رة  للمنطقة  �لعام  �ملدير  م�شاعد  �مل��دين، 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �ملو�رد �لب�شرية و�إد�رة �لت�شويق و�الإت�شال �ملوؤ�ش�شي 
و�أع��رب  د�ف���ز�.  ل��دى  و�لتنفيذين  �مل���در�ء  باالإ�شافة ملجموعة من  ب��د�ف��ز�، 
يو�شف بهز�د عن �شعادته با�شتقبال �ل�شيوف موؤكد� على �شعي د�فز� �لد�ئم 
�إىل زرع ثقافة �الإ�شتثمار و�لتجارة لدى �لطلبة �جلامعيني موؤكد� �أن �شباب 
وق��د مت تقدمي عر�س تو�شيحي  �مل�شتقبل.    �الإقت�شاد يف  ق��ادة  �ليوم هم 
منذ  د�ف��ز�  حققتها  �لتي  �لنجاح  رحلة  على  خاله  �ل�شوء  �ُشلط  للطلبة 
تاريخ تاأ�شي�شها وحتى �ليوم، وقطاعات �الأعمال �لتي تعمل د�خل �ملنطقة 
�حلرة، باالإ�شافة �إىل �أهم عو�مل �جلذب �لتي متيز د�فز� عن غرها من 
�ل��دويل  دب��ي  مطار  من  بالقرب  �الإ�شرت�تيجي  �ملوقع  مثل  �حل��رة  �ملناطق 
�لتاأ�شي�س و�حل�شول على  �إج��ر�ء�ت  �إجن��از  �ل�شريبية و�شرعة  و�الإع��ف��اء�ت 

�لرت�خي�س و�لتاأ�شر�ت �لازمة ملبا�شرة �الأعمال. 

اأدنيك ت�ست�سيف العر�ش العاملي 
االأول ل�سريك مو�سكو جراند

�لوطني  �أبوظبي  مركز  ي�شت�شيف 
ل��ل��م��ع��ار���س �أدن���ي���ك خ���ال �ل��ف��رتة 
�ل���ق���ادم  ���ش��ب��ت��م��رب   28-25 م����ن 
ل�����ش��رك  �الأول  �ل��ع��امل��ي  �ل��ع��ر���س 
�شركة  �إن��ت��اج  م��ن  ج��ر�ن��د  مو�شكو 
برود�ك�شنز  ك��ا���س  ورل���د  ج��ان��دي 
و�لذي من �ملتوقع �أن ُيبهر جمهور 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  دول���ة 
بفقر�ته �ملتنوعة �لتي حتماً �شتنال 

�إعجابهم.
���ش��رك مو�شكو  وجت�����ش��د ع��رو���س 
م��ن��اح��ي ح��ي��ات��ي��ة متنوعة  ج��ر�ن��د 
من خال مزيج �شاحر من رق�س 
�شرك  وع��رو���س  �ل��ر�ئ��ع،  �لباليه 
رو����ش���ي���ة ����ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة، و�أل����ع����اب 
ب���ه���ل���و�ن���ي���ة ج���ري���ئ���ة، وم���ه���رج���ني 

م�شحكني. 

ويرتو�ش تعتزم افتتاح متجرها الثالث يف اأبوظبي
تعتزم ويرتو�س �شل�شلة متاجر �ملاأكوالت �لتابعة ل�شركة جون لوي�س، تو�شيع 
�لعربية  �الإم���ار�ت  عا�شمة  لها  جديد  فرع  بافتتاح  �لبحار  ور�ء  ح�شورها 

�ملتحدة، �أبوظبي، لي�شل جمموع فروعها �إىل �شتة.
ميتاز متجر ويرتو�س �جلديد مب�شاحته �ملمتدة على 660،6 قدماً مربعاً 
يف �أبر�ج �الحتاد �لوجهة �لر�قية للت�شوق يف �أبوظبي و�شيتم �فتتاح �لفرع 
ذ.م.م  فود  فر  فاين  مع  ويرتو�س  �شر�كة  عرب  خا�س  برتخي�س  �جلديد 

و�شي�شم 45 موظفاً. 

دبي اأكواريوم وحديقة احليوانات املائية 
ي�سهد والدة فرخ جديد لبطاريق هومبولدت

»فريمونت دبي« ُينّظم جتربة »ع�ساء يف الظالم« 

�ل�شرطان ولتوفر �لعاج �ملجاين 
للمر�شى. 

وب����د�أ �ل��دك��ت��ور �أب���ي ر����ش��د رحلته 
�ل�شابع  يف  كليمنجارو  قمة  لت�شلق 
�إىل  وو���ش��ل  �غ�شط�س،  م��ن  ع�شر 
قمة �جلبل �لذي ُيعترب �أعلى جبل 

قائم بذ�ته يف �لعامل، يف �خلام�س 
و�لع�شرين منه. 

وو�ج���ه �ل��دك��ت��ور �أب��ي ر����ش��د خال 
�أي��ام  ت�شعة  ��شتغرقت  �لتي  رحلته 
ت�شاري�س  ت�شمنت  جمة،  حتديات 
م��ت��غ��رة ب��ا���ش��ت��م��ر�ر يف �ل��ط��ري��ق 

ف��ك��رة �الإن��ط��ب��اع �مل��رئ��ي ُم��ه��ّم من 
خال ت�شجيع �ل�شيوف على �إعادة 
�ل��ن��ظ��ر ب��ان��ط��ب��اع��ات��ه��م وح��و����ش��ه��م 
�الأُخ���������رى. ���ش��ي��خ��ت��رب �ملُ�������ش���ارك���ون 
�شاعة  مل��دة  ك��ام��ًا  �لب�شر  ف��ق��د�ن 
�أي��دي  يف  ثقتهم  و��شعني  ون�شف، 

�لتنفيذي  �ل�شيف  �شنكلر،  لورين 
�ل���ت���ي ق���ال���ت ب�����دوره�����ا: ك���ث���رون 
يحكمون على �الأطباق �لتي �أمامهم 
قها وذلك باالإعتماد  حتى قبل تذوُّ
ومظهرها،  تقدميها  طريقة  على 
ه��ذ� يف �حل���االت �الإع��ت��ي��ادّي��ة. �أّم��ا 

خ����ال جت���رب���ة ع�����ش��اء يف �ل��ظ��ام 
فلن ينظر �ل�شيوف �إىل طعامهم، 
و���ش��ي��ح��ك��م��ون ع��ل��ى �أط��ب��اق��ه��م من 
ور�ئحتها  ونكهتها  طعمها  و�ق���ع 
ورمبا من و�قع �الأ�شو�ت �ملُحيطة 

بهم .

�ل�شافانا،  ذل��ك  يف  مب��ا  �جلبل  �إىل 
و�ل����غ����اب����ات �مل����ط����رة، و�الأر�������ش�����ي 
�ل�������ربي�������ة، و������ش�����ح�����ر�ء �ل���ق���ط���ب 
�ل�����ش��م��ايل، وق��م��ة �جل��ب��ل �مل��غ��ط��اة 
ب��ال��ث��ل��وج، وت��ط��ل��ب م��و�ج��ه��ة ه��ذه 
�لقوة  من  كبر  مقد�ر  �لتحديات 

�أع��ل��ن م��ع��ه��د �إي���ت���ون، �أك����رب معهد 
ت��دري��ب ل��غ��وي وت��ط��وي��ر مهني يف 
�الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، عن 
جناحه يف ت�شلق قمة كليمنجارو يف 
للم�شاهمة  �لتربعات  حملة جلمع 
مر�شى  �أ���ش��دق��اء  جمعية  دع��م  يف 

�ل�شرطان.
وي�������ش���ك���ل ه������ذ� �ل����ت����ح����دي �ل�����ذي 
�خ��ت��ار �ل��دك��ت��ور �إي��ل��ي �أب���ي ر����ش��د، 
�إي��ت��ون،  ملعهد  �لتنفيذي  �لرئي�س 
مبادر�ت  من  ج��زء�  غماره  خو�س 
�مل�������ش���وؤول���ي���ة �الج���ت���م���اع���ي���ة �ل��ت��ي 
ي��ع��ت��م��ده��ا �مل��ع��ه��د دع��م��ا الأه����د�ف 
�جلمعية �خلرية غر �لربحية يف 
رفع م�شتوى �لوعي �ل�شحي لدى 
�الإم��ار�ت��ي.  �ملجتمع  �شر�ئح  كافة 
مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية  و�شتقوم 
�ل�����ش��رط��ان، �ل��ت��ي ق��دم��ت �ل��دع��م 
�مل���ادي و�مل��ع��ن��وي الأك��ر م��ن 900 
تاريخه،  حتى  بال�شرطان  مري�شا 
من  �ل���و�ردة  �لتربعات  با�شتخد�م 
ه����ذه �مل����ب����ادرة ل��ل��ت��وع��ي��ة مب��ر���س 

و�لّلم�س.  ق  �ل��ت��ذوُّ �ل�شّم،  ْمع،  �ل�شَّ
يف  ُمهّماً  دوّر�ً  �حلو��س  هذه  تلعب 
خال  �شّيما  ال  �ل��ي��وم��ّي��ة،  حياتنا 
ت��ن��اول �ل��ط��ع��ام. ول��ك��ن، م����اذ� عن 
ح���ا����ّش���ة �ل��ب�����ش��ر؟ وف���ق���اً ل���در�����ش���ٍة 
�أك�شفورد،  جامعة  موؤخر�ً  �أجرتها 
و���ش��ي��ل��ة  �أول  ُه���م���ا  �ل��َع��ْي��ن��ني  ف������اإنَّ 
�لطعام،  مع  للتفاعل  ن�شتخدمها 
وعلى  �للِّ�شان.  بعدهما  من  وياأتي 
م، وب���ال���ت���ع���اون مع  ����ش���وء م���ا ت���ق���دَّ
�جلمعّية   ، �شيفرز  �شايت  جمعّية 
م �لَعْون  �خلرّية �لعاملّية �لتي ُتقدِّ
ل��ل��م��ك��ف��وف��ني يف �ل�����دول �ل��ن��ام��ي��ة، 
و�ن  �أون  �شبيكرتوم  مطعم  يدعو 
��ي��وف��ه �إىل �ل��دخ��ول يف �ل��ظ��ام  ���شُ
�ملُختلفة  �لتجربة  على  للح�شول 

و�لفريدة من نوعها.
ب�����دء�ً م���ن ي���وم �جل��م��ع��ة �ل�����ش��اد���س 
جمعة  وكل   ،2013 �شبتمرب  من 
�شُتقام هذه  و�إث��ن��ني،  و�أح��د  و�شبت 
�شُتغّر  و�ل��ت��ي  �ل��ف��ري��دة،  �لتجربة 

معهد اإيتون ي�سعد قمة كليمنجارو دعمًا جلمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان 

عازفة بيانو جديدة يف مطعم كري
 يف فندق بارك ريجي�ش كري�ش كني دبي

�أ�شبحت عازفة �لبيانو و�ملغنية �الأوكر�نية �ملولد �يلينا بولياكوفا هي عن�شر �ال�شتمتاع �الأكرب يف فندق بارك ريجي�س كري�س كني 
�ملوهوبة يف كون�شرفتو�ر خاردوف  �ملو�شيقية  وتدربت  بالفندق  �لنبيذ يف مطعم كري�س �خلا�س  قاعة  يوميا يف  تعزف  دبي حيث 
وح�شلت على درجة �ملاج�شتر يف �لعزف على �لبيانو �أثناء عملها كمدر�شة للبيانو قبل �أن تنتقل �إىل تركيا لتغني وتعزف يف عدد 
من فنادقها. وبعد ق�شاء فرتة ق�شرة يف كوريا �جلنوبية، و�شلت �يلينا �إىل دبي عام 2009 وعزفت يف عدد من فنادق �ملدينة قبل 
�أن تنتقل �إىل د�ئرة �ل�شوء يف قاعة كري�س حيث تقوم بالعزف يوميا ما بني �ل�شاعة 19:00 و23.00، ما عد� يوم �ل�شبت. ويقول 
�شكوت بات�شر، �ملدير �لعام، �إن �يلينا تقدم جمموعة كبرة من �ملعزوفات من �ملوؤكد �أنها تر�شي كل �الأذو�ق �ملو�شيقية: من �ملو�شيقى 
�لكا�شيكية مثل بيتهوفن، لي�شت و�شوبان، وحتى �أغنيات �الأفام و�ال�شتعر��شات، مو�شيقى �جلاز و�لبلوز و�أعمال جمموعة من 
�لفنانني �الأكر حد�ثة وع�شرية من بينهم �شيناتر�، �شتنج، �لتون جون وغرهم من �الأ�شماء �ل�شهرة، ومتتلك �يلينا �لقدرة على 

تغير �ملز�ج لينا�شب م�شتمعيها، و�شوف تكون �إ�شافة تلقى ��شتح�شانا وترحيبا كبرين على قائمة �لرتفيه كل م�شاء .
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حماكمة قا�سيني لن�سرهما تغريدات يف تويرت
ك�شفت م�شادر �شحفية �أن جلنة �لتفتي�س �لق�شائي، تقدمت جلنة �لتفتي�س 
يف  �لعامة  باملحكمة  �أحدهما  قا�شني  بحق  ب��دع��وى  �ل�شعودية  �لق�شائي 
تغريد�ت  لن�شرهما  وذل���ك  ج���دة،  يف  �ل��ع��ام��ة  باملحكمة  و�ل��ث��اين  �ل��ري��ا���س 
�شحيفة  بح�شب  �مل�شاركات،  هذه  مثل  مينع  تعميماً  خمالفني   ، تويرت  يف 
�ل�شروق �ل�شعودية.  وقالت �ل�شحيفة �إن تعميماً �شدر يف وقت �شابق، يوؤكد 
على �لق�شاة جتنب �مل�شاركة يف و�شائل �الإعام �ملقروءة و�ملرئية و�مل�شموعة، 
�لق�شائي  �لتفتي�س  تقرير  �أن  ويذكر  عملهم.   طبيعة  مع  ذل��ك  لتعار�س 
�شتتم  �أن��ه  �إىل  �لتحقيق معهما، م�شر�ً  �أثناء  �لقا�شيني  �أك��د عدم جت��اوب 
ثبوت  حال  يف  �لعقوبة  ت��رت�وح  فيما  ح�شورياً،  و��شتجو�بهما  مناق�شتهما 

�ملخالفة بني �للوم و�الإنذ�ر و�لف�شل. 

خمطوطات نادرة اأ�سرية املكتبات االأهلية مبوريتانيا 
من  مهمة  وكتباً  ن���ادرة  خمطوطات  موريتانيا  يف  عائلية  مكتبات  حتتكر 
�أغ��ل��ب م���اك ه���ذه �ملخطوطات  خمتلف ف��ن��ون �ل��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة، وي��ج��ه��ل 
ويحتفظون  �لباحثني،  على  ويرف�شون عر�شها  و�أهميتها،  قيمتها  �لنادرة 
بها بطريقة بد�ئية، مما يجعلها عر�شة للتلف و�ل�شياع. ورغم �أن ر�شيد 
�الأقل  لكنه  �لعربي  �لعامل  يف  �الأ�شخم  يعترب  �ملخطوطات  من  موريتانيا 
خماطر  وتتهدده  و�لعناية،  باالهتمام  يحظى  ال  �أن��ه  كما  و�شهرة،  �نت�شار�ً 

كثرة مثل �الإهمال و�لتلف و�حلرق و��شتئثار بع�س �لعائات به.
ولعل ��شتئثار عدد من �ملكتبات �الأهلية باملخطوطات و�لكتب �لنفي�شة وعدم 
هذه  تو�جهه  ما  �أخطر  منها  �ال�شتفادة  من  �لباحثني  ومنع  بها  �لتعريف 
�ملخطوطات �لتي تبقى جمهولة ومغمورة يف بيوت �أحفاد �لعلماء، كما �أنه 
الإع��ادة  �لباحثني  من  ع��دد  �أطلقها  �لتي  و�مل�شاريع  �جلهود  وين�شف  يهدد 

�كت�شاف �ملخطوطات ونف�س �لغبار عنها.
�لعائلية،  �ملكتبات  خمطوطات  عن  دقيقة  معلومات  �إىل  �لو�شول  ي�شعب 
�أب��و�ب��ه��ا  تغلق  �ملكتبات  ه��ذه  �أغ��ل��ب  �أن  ي��وؤك��دون  و�مل��رتج��م��ون  فالباحثون 
�لباحثون  �لعلمي، ويطلق  �لكنز  �أمامهم ومتنعهم من �ال�شتفادة من هذ� 
�ملتخ�ش�شون من حني الآخر ند�ء�ت ��شتغاثة الإنقاذ هذه �ملخطوطات من 
�ل�شحر�ء، كما يحاولون  �لقا�شية يف  �لتلف و�الإهمال و�لظروف �حلياتية 

�إقناع �ملاك �الأ�شليني وورثتهم بعر�س �ملخطوطات وعدم �ال�شتئثار بها.
حتتوي  مبوريتانيا  �لعائلية  �ملكتبات  ف��اإن  �أجريت  �لتي  �لدر��شات  وح�شب 
و�لباغة  و�لنحو  و�لتف�شر  بالفقه  تهتم  ن��ادرة  �أ�شلية  خمطوطات  على 
و�لتاريخ و�لطب و�لعقيدة و�الأدب و�لفل�شفة، وتغطي �ملخطوطات �ملوجودة 
�أل��ف خمطوط   40 باأكر من  �لباحثون عددها  يقدر  و�لتي  يف موريتانيا 

فرتة زمنية متتد من �لقرن 3ه� �إىل �لقرن 14ه�.
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الب�سل م�ساد اأك�سدة 

يحارب ال�سيخوخة
�ل��ب�����ش��ل ل��ي�����س جم����رد م�����ادة ذ�ت 

بل  ي��ج��ب جتنبها،  ك��ري��ه��ة  ر�ئ��ح��ة 

ه��ي ن��وع م��ن �خل�����ش��ر�و�ت �لغنية 

ع�شوية  مركبات   ( بالفافونويد 

ق���اب���ل���ة ل���ان���ح���ال يف �مل�������اء ل��ه��ا 

م��ف��ع��ول م�����ش��اد ت��اأك�����ش��د وم�����ش��اد 

للجذور �حلّرة وت�شاهم يف �لوقاية 

م���ن �أم����ر������س �ل��ق��ل��ب و�الأوع����ي����ة 

و�ل�شرطان (  .

كلها  �ل��ف��و�ئ��د  على  حت�شل  وحتى 

الأن  �لب�شل  تق�شر  م��ن  ت��ك��ر  ال 

�ل��ط��ب��ق��ة �خل���ارج���ي���ة )�ل��ق�����ش��رة ( 

حت����ت����وي ع���ل���ى م���ع���ظ���م م���رك���ب���ات 

�ل���ف���اف���ون���وي���د �����ش����و�ء ك�����ان ذل���ك 

�الن���ث���و����ش���ي���ان���ني  �أو  ك���ر����ش���ي���ت���ني 

�ملفيدين للج�شم .

وم�����ادة �ل��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول ) م��رك��ب��ات 

ك��ي��م��اوي��ة ن��ب��ات��ي��ة وه���ي م�����ش��اد�ت 

�أك�������ش���دة يف �جل�������ش���م( م���ت���وف���رة يف 

�أك���ر م��ن �ل��ث��وم و�ل��ك��ر�ث  �لب�شل 

و�ل���ط���م���اط���م و�جل��������زر و�ل��ف��ل��ف��ل 

�الأحمر. وهذه �ملادة مفيدة للغاية 

يف �لوقاية من �الأمر��س.

تقيم جنازة لنف�سها ملعرفة حب النا�ش لها
 21 �لعمر  م��ن  وتبلغ  جيا  ت�شنج  ت��دع��ى  �شينية  طالبة 
�أن تقيم  عاما وتعي�س يف مقاطعة هوبي �ل�شينية قررت 
ج��ن��ازت��ه��ا وه���ي ع��ل��ى ق��ي��د �حل��ي��اة، وذل���ك ح��ت��ى ت�شتمتع 
و�أقاربها،  �أ�شدقائها  ل��دى  حمبتها  مقد�ر  وتعرف  بها، 
وفر�شته  �شغر  تابوت  �ل�شينية،  �لطالبة  �أح�شرت  وقد 
ب��ال��ورود.و�أوه��م��ت �جلميع �أن��ه��ا ت��وف��ي��ت، م��ا ع��د� �أف���ر�د 
�جلنازة  حل�شور  ج��اء  م��ن  �شغف  بكل  وتابعت  عائلتها. 
وبعد  لها،  �شخ�س  ك��ل  ن��ظ��ر�ت  كانت  وكيف  تغيب  وم��ن 
���ش��اع��ة ك��ام��ل��ة م��ن �إن��ق�����ش��اء �مل��ر����ش��م �جل��ن��ائ��زي��ة، قامت 
و�مل�شيعني  للمعزين  حتية  ووج��ه��ت  تابوتها  م��ن  �لفتاة 
حبكم  مدى  �ليوم  علمت  لقد  لهم:  وقالت  �مل�شدومني، 
يل، و�ملعزة �لتي تكنوها يل، ولفت نظري �أن �لكثر منكم 
�أحبكم  ك��م  �ل��ي��وم،  م��ت��و�ج��د�ً  ليكون  ك��ث��ر�ً  �أج��ه��د نف�شه 
�أعي�س ب�شورة جيدة خارج  و�أ�شعر �الآن فقط �أين  جميعاً 

هذ� �لتابوت.

قطعة حلم تقتل والد العرو�ش
�أثناء  بغ�شة  �أ�شيب  �أن  بعد  بريطانية  و�لد عرو�س  تويف 
�شحيفة  بح�شب  �بنته،  زف��اف  حفل  خ��ال  �للحم  تناول 

ديلي ميل �لربيطانية. 
ج��اغ��ان ب��اب��و�ه )73 ع��ام��ا( ك��ان يبت�شم ف��خ��ور� يف حفل 
زفاف �بنته كاميا يف ق�شر �أ�شطوري يعود للقرن �ل�14 

ع�شر �مليادي. 
تعر�س  �الحتفاالت،  و�أثناء  �لفرح  بدء  �شاعات من  وبعد 
م��ن قطعة من  �أج���رة، لغ�شة  �شيارة  �شائق  وه��و  �ل��و�ل��د، 
حلم �ل�شاأن..حول �ملدعوون �إ�شعافه لكنه �ختنق وتويف. 
ورغم �جلهود، تعر�س بابو�ه ل�شكتة قلبية �أودت بحياته 
�حتفاالت  مو��شلة  كاميا  �لعرو�س  ق��ررت  الحقا..وقد 
�إر�دت����ه.. �أن��ه��ا  زف��اف��ه��ا تكرميا ل��و�ل��ده��ا، وه��و م��ا تعتقد 
نظم �ال�شتقبال للمدعوين �ل�160 وتو��شل �حلفل حتى 

�مل�شاء. 

قا�ش ي�سرب اثنني من زمالئه 
�عتدى قا�س مك�شيكي بال�شرب على �ثنني من زمائه 
د�خل قاعة حمكمة.  ويظهر �ل�شريط، �لذي بثه �شحيفة 
مرور  �لربيطانية، �لقا�شي ميغيل �آنغيل فالكون وهو 

ي�شيح يف وجه قا�س �آخر كان يقول �إن فالكون �شبه. 
ورغم وجود كامر� ت�شجل وقائع �جلل�شة، وثب فالكون 
من مقعده و�أ�شرع �إىل �لقا�شي روبن جا�شو د�فعا قا�س 
�آخ���ر ك���ان يف ط��ري��ق��ه.  وع��ن��دم��ا و���ش��ل �إىل ج��ا���ش��و، ق��ام 
�أكمل  ث��م  �أر���ش��ا.  �أ�شقطته  �إل��ي��ه  لكمات  بتوجيه  فالكون 
كان حا�شر�  �آخر  قا�س  ليلكم  �لغا�شب طريقه  �لقا�شي 
�إن  �ملك�شيكي  �لق�شاء  يف  م�شوؤولون  وق��ال  �جلل�شة.   يف 
�لت�شرف  ب��ه��ذ�  �لق�شائي  للنظام  �ل��ع��ار  ج��ل��ب  ف��ال��ك��ون 
و�إن��ه يو�جه �حتمال �ملنع من مو��شلة �ملهنة.  وقد قدم 
�لقا�شي �لغا�شب �عتذ�ره لزمائه بقوله: �أ�شعر باحلزن 
�ملجتمع  �إىل  �ل�����ش��ادق  �لقلبي  �ع���ت���ذ�ري  �أق����دم  و�ل���ن���دم. 
و�إىل و�شائل �الإع��ام .  وقالت رئي�شة �ملحكمة ناديا الر� 
ت�شافيز ن�شعر بالعار �أن �شيئا من هذ� �لقبيل يح�شل يف 
حمكمة �ال�شتئناف �لعليا. هناك بع�س �لنا�س ال يتحلون 

بالت�شامح لقبول بع�س �لتعليقات . 

تخليق اأدمغة ب�سرية من خاليا جذعية
قال علماء جنحو� يف تخليق �أول �أدمغة ب�شرية �شغرة يف خمترب �إن جناحهم ميكن �أن يوؤدي �إىل م�شتويات جديدة 

من �لفهم للطريقة �لتي يتطور بها �لدماغ و�ال�شطر�بات مثل �نف�شام �ل�شخ�شية و�لتوحد.
و��شتخدم باحثون يف �لنم�شا يف �لبد�ية خايا جذعية ب�شرية و�بتكرو� مزرعة يف �ملخترب ما �شمح لهم بتخليق �أ�شباه 
�أدمغة �شغرة يتكون كل منها من عدة مناطق دماغية متميزة وخمتلفة. وهذه هي �ملرة �الوىل �لتي يتمكن فيها 

علماء من تخليق �أن�شجة دماغية يف ثاثة �أبعاد.
�لتي تتطور بها حالة دماغية نادرة  �نتاج منوذج بيولوجي للكيفية  �لعلماء من  �أ�شباه �الدمغة متكن  وبا�شتخد�م 
لعمل  �مل�شتقبل  ت�شتخدم يف  �ن  �لطريقة ميكن  نف�س  �ن  ي�شر �ىل  �لر�أ�س، فيما  ��شم تطور�ت �شغر  يطلق عليها 

منوذج ال�شطر�بات مثل �لتوحد �أو �نف�شام �ل�شخ�شية �لتي توؤثر على مايني �ال�شخا�س يف �أنحاء �لعامل.
وقال ��شتاذ علم �الع�شاب �الكلينيكي يف �مبريال كوليدج لندن، �لذي مل ي�شارك يف �لبحث لكنه �نبهر بالنتائج، 
�لدماغ  يف  �لكبرة  �ملتنامية  �ال�شطر�بات  �أ�شباب  لفهم  رئي�شية  جديدة  ب��اأد�ة  تب�شر  �لدر��شة  هذه  ماثيو�س:  بول 
ر�دكليف يف بريطانيا زميل قادر  ��شت�شاري �الع�شاب يف م�شت�شفى جون  . وو�شف  �ملحتملة  �لعاج  و�ختبار طرق 
��شتخد�م تكنولوجيات �خلايا �جلذعية يف فهم تطور  �مكانية  �نه و�شع نطاق  . وق��ال  ر�ئ��ع ومثر  باأنه  �الجن��از 

�لدماغ و�ليات �ملر�س و�كت�شاف عقاقر جديدة.
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امراأة حتّول جلدها الأعمال فنية 
تعلمت �مر�أة �أمريكية كيف ت�شتغل مر�شها �لنادر، �لذى ي�شبب لها 
�الإحر�ج كثًر�، الإنتاج �أعمال فنية مبتكرة جًد� على جلدها، حيث 
تعانى �آرينا ر��شيل )34 عاًما( من نيويورك من �أحد �أنو�ع ح�شا�شية 
�جللد، �لتى ت�شبب تورمه و�لتهابه عند �ملرور عليه بج�شم مدبب، 
�مل��ر���س،  �أو ف��رك��ه. وف��ى حم��اول��ة للتخل�س م��ن خجلها م��ن ه��ذ� 
ر�شم  �أو  ن�شو�س  كتابة  �أو  ج�شدها،  على  عامات  ر�شم  فى  ب��د�أت 
وجهها،  وحتى  و�شاقيها،  وذر�عيها  بطنها  على  جتريدية  �أ�شكال 
با�شتخد�م �إبرة خياطة. وتقول �شحيفة ديلى ميل �لربيطانية �إن 
هذه �لت�شاميم ت�شتمر لنحو 30 دقيقة قبل �أن تتا�شى، ويرجع 
�إن  تلفزيونى،  ح��و�ر  فى   ، ر��شيل  وقالت  ثانية.  لطبيعته  �جللد 
وتعر�شها  بت�شويرها،  تقوم  �لتى  �أعمالها،  �لنا�س يختلفون حول 
غريبة  يرونها  فبع�شهم  �ملتحدة،  بالواليات  متعددة  معار�س  فى 
جًد�، فيما ي�شمئز منها �آخرون، بينما ير�ها �لبع�س �الآخر جميلة، 
بل ومثرة لاهتمام، و�أو�شحت �أنه على �لرغم من �أن �لعامات 
�أب��ًد�. وفيما مل يتو�شل �الأطباء بعد  �إنها ال توؤذى  �إال  تبدو موؤملة 
�إىل معرفة �ل�شبب �حلقيقى لاإ�شابة بهذ� �لنوع من �حل�شا�شية، 
% فقط من �لنا�س، فاإن هناك �لعديد من خيار�ت  �لذى ي�شيب 5 
�لعاج �ملتاحة منها م�شاد�ت �لهي�شتامني، �أو �ملن�شطات للم�شاعدة، 
وت�شيف  حلالتها.  ع��اج  ع��ن  تبحث  ال  �أن��ه��ا  ت��وؤك��د  ر��شيل  ول��ك��ن 
بالن�شبة ىل ب�شرتى هى نوع من �لقما�س، و�أعتقد �أنه �أمر ممتع �أن 
�أكون قادرة على �العتماد على نف�شى ب�شكل كامل فى �إنتاج �أعمال 

فنية، و�أنا �أحب ذلك .

ايقاف رباع ثمانيني ب�سبب املن�سطات 
م��و�د  تعاطيه  بعد  ل�شنتني  �لثمانني  بعمر  �م��رك��ي  رب���اع  �وق���ف 
ملكافحة  �لعاملية  �ل��وك��ال��ة  بح�شب  للقد�مى  بطولة  يف  من�شطات 
�ملن�شطات  ع��ن  للك�شف  لفح�س  ر�م��و���س  دون  وخ�شع  �ملن�شطات. 
 14 خال م�شابقة �قليمية لرفع �الثقال يف �لقارة �المركية يف 
�لرباع ي�شعى لت�شجيل  �يجابيا. وكان  �ملا�شي جاء  حزير�ن يونيو 
للرباعني  �ملخ�ش�شة  �ملا�شرتز  بطولة  خال  فئته  يف  قيا�شي  رقم 
فوق 35 �شنة. ولن يكون بو�شع ر�مو�س �لعودة �ىل �ملناف�شات قبل 

�شيف 2015.

�سمبانزي يفوز بـ10 اآالف دوالر 
على  وح�شل  فنية  مببار�ة  للر�شم،  ل�شانه  ي�شتخدم  �شمبازي  فاز 

جائزة تقدر قيمتها ب�10 �آالف دوالر.
�ملقيم يف   ، �ل�شمبانزي برنت  باأن  و�أف��اد موقع )بيبول( �الأمركي 
ماذ لل�شمبانزي يف لويزيانا منذ �لعام 2006، ح�شل على جائزة 

فنية �عرت�فاً باإبد�عه يف �لر�شم.
�آالف دوالر   10 بل�شانه ح�شل على  �لذي ير�شم  �ن برنت  و�أو�شح 
�شتقدم للمكان �لذي يعي�س فيه بغية حت�شينه وحت�شره ال�شتقبال 

حيو�نات �شمبانزي جديدة.
وذكر �أن برنت ح�شل على �أكرب عدد من �أ�شو�ت ما يزيد عن 27 
�ألف �شخ�س، �شاركو� يف �لت�شويت �إلكرتونياً على لوحات ر�شمتها 

حيو�نات �شمبانزي.
وُتباع �للوحات �لتي ر�شمتها �حليو�نات عرب موقع )�إي باي( ويعود 

ممثلة بوليوود �لهندية �شهى علي خان خالل ح�شورها �فتتاح معر�ض �ملجوهر�ت يف مومباي. )� ف ب(ريعها جلمعية تعنى بال�شمبانزي يف �أمركا.

ابتكار جديد ي�سمح بتحويل 
اأي هاتف اإىل جمهر

�بتكار  ع��ن  �أم��ري��ك��ي  ط��ال��ب  ك�شف 
هاتف  �أي  بتحويل  ي�شمح  ج��دي��د 
ع��د���ش��ة  خ������ال  م����ن  جم���ه���ر  �إىل 
خ���ا����ش���ة ����ش���غ���رة �حل���ج���م مي��ك��ن 
ت��ث��ب��ي��ت��ه��ا ب�����ش��ه��ول��ة ف�����وق ع��د���ش��ة 
قدرة  متنحها  كي  �لهاتف  كامر� 

تكبر ت�شل �إىل 60 مرة.
عليها  �أطلق  �لتي  �لعد�شة  وتتميز 
خُم��رتع��ه��ا ت��وم��ا���س الر���ش��ون ��شم 
 Micro �ملُ�شغرة  �لهاتف  عد�شة 
Phone Lens بحجمها �ل�شغر 
ومرونتها و�شهولة حملها و�إمكانية 
ب�����ش��ك��ل �شهل  و�إز�ل����ت����ه����ا  ت��ث��ب��ي��ت��ه��ا 
و�شريع. ومتت �شناعة �لعد�شة من 
�ل�شيليكون �لطري بتقنية جديدة 
تقدم الر�شون للح�شول على بر�ءة 

�خرت�ع خا�شة بها.
وع���ر����س الر����ش���ون جم��م��وع��ة من 
�ل�������ش���ور �ل���ت���ي ُت��ظ��ه��ر �إم��ك��ان��ي��ات 
�لعد�شة  بها  تتمتع  �لتي  �لتقريب 
جاهزة  �أ�شبحت  �أن��ه��ا  ق��ال  و�ل��ت��ي 
للطرح �لتجاري، حيث �أطلق حملة 
ل��ل��ت��م��وي��ل �جل���م���اع���ي ع���رب م��وق��ع 
على  ل��ل��ح�����ش��ول   KickStarter
�لعد�شة  الإن���ت���اج  �ل����ازم  �ل��ت��م��وي��ل 
�الأ���ش��و�ق. وقد ح�شل  وطرحها يف 
من  �أك��ر  على  �الآن  حتى  �مل�شروع 
�أن  رغ��م  �أم��ري��ك��ي  دوالر   12،500
هو  باالإنتاج  للبدء  �ملطلوب  �ملبلغ 

5000 دوالر فقط.

م�سجد ي�سلي الظهر 
بدال من اجلمعة

�لعتيبية  حي  �شكان  من  ع��دد  �أدى 
بداًل  �لظهر  �شاة  �ملكرمة،  مبكة 
لغياب  وذل���ك  �جلمعة  ���ش��اة  م��ن 
�إم�����ام وخ��ط��ي��ب �جل���ام���ع، بح�شب 

�شحيفة �جلزيرة �ل�شعودية. 
وقال عدد من �شكان �حلي �إنه بعد 
�نتظار �مل�شلني نحو �شاعة لاإمام 
يف �أح���د ج��و�م��ع �حل���ي �إال �أن���ه مل 
�مل�شلني  �مل������وؤذن  ف��ت��ق��دم  ي��ح�����ش��ر، 
�لظهر،  بهم �شاة  وي�شلي  ليقيم 
كما �أن غياب �الإمام �أدى �إىل خروج 
بع�س �مل�شلني من �جلامع لل�شاة 
يف �جلو�مع �ملجاورة، ومل يبق فيه 

�إال نحو 50 م�شلياً. 
ولفت �مل�شلون �إىل �أن �إمام �جلامع 
وز�رة  م��ط��ال��ب��ني  �ل���غ���ي���اب،  ك��ث��ر 
�ل�������ش���وؤون �الإ���ش��ام��ي��ة و�الأوق������اف 
و�لدعوة و�الإر�شاد بتعيني �إمام �آخر 
للجامع ب��دال م��ن �الإم���ام �حل��ايل، 

�لذي عرف عنه كرة �لغياب. 

�أك��ر من  �أمركية حديثة عن وج��ود  در����ش��ة  ك�شفت 
�الأط��ف��ال  وف���اة  ت�شبب  �أن  �ل�����ش��اب��ون، ميكن  م���ادة يف 
�له�شمي  جهازهم  �إىل  �مل���ادة  �نتقلت  م��ا  �إذ�  �ل�شغار 
من  �أك���ر  ه��ن��اك  �أن  مبينة  �الأم،  حليب  ط��ري��ق  ع��ن 
مادة لها خماطر على �لقدرة �جلن�شية، وعمل �لغدد، 

وغرها.
بينت در��شة �أمركية حديثة �أن مادة تري كولو كاربان  
للبكتريا  �مل�شاد  �ل�شابون  �أن��و�ع  معظم  يف  �ملوجودة 
�أدت لق�شر حياة ونفوق معظم �شغار �حليو�نات، بعد 

�أن مت حقن �أمهاتها بهذه �ملادة.
�الأمركية  تيني�شي  جامعة  يف  �لدر��شة  هذه  �أجريت 
�ل�شنوي  �الجتماع  يف  يومني  قبل  نتائجها  ونوق�شت 
فر�ن�ش�شكو،  �شان  يف  �ل�شم  �ل��غ��دد  �أم��ر����س  جلمعية 
طعاما  �لدر��شة  حيو�نات  من  ج��زء  �إع��ط��اء  مت  حيث 
�مل���ادة منذ ب��د�ي��ة �حلمل  ح��اوي��ا على كمية م��ن ه��ذه 
تركيز  وك��ان  �ل���والدة،  بعد  �لثالث  لاأ�شبوع  و���ش��وال 

هذه �ملادة يف دم عينات �لدر��شة مماثا لرتكيزها يف 
ج�شم �الإن�شان عندما ي�شتحم ملدة 15 دقيقة ب�شابون 
 .% يحتوي على مادة تري كولو كاربان  برتكيز   0.6 
�لدر��شة  حيو�نات  �شغار  معظم  �أن  �لنتيجة،  وكانت 
هذه  تناولت  �لتي  �الأم��ه��ات  من  �إر�شاعها  مت  �لذين 
�ملادة نفقت قبل �لفطام، بينما مل ينفق �أي ممن ر�شع 
�مل��ادة  ه��ذه  تتناول طعاما حاويا على  �أم��ه��ات مل  من 
حتى لو كانت �أوالد الأمهات تناولت �ملادة �أثناء �حلمل، 
وف�شر �لباحثون ذلك باأن تاأثر هذه �ملادة على �شغار 
�نتقلت  �له�شمي، حيث  كان على جهازها  �حليو�نات 

�إليها بالر�شاعة ما �أثر عليها و�أدى ملوتها.
�مل���ادة تري  ل��ه��ذه  �أن  �شابقة  در����ش��ة  بينت  وق��د  ه��ذ�   
�لتنا�شلية  لاأع�شاء  م�شخما  ت��اأث��ر�  ك��ارب��ان   كولو 
لاأ�شرتوجني  م�شابهة  وتاأثر�تها  �حليو�نات  على 
�لثدي  �شرطان  خطر  من  تزيد  ما  و�لت�شتو�شترون 

و�لربو�شتات.

مادة يف ال�سابون قد تقتل االأطفال

املوز والربتقال تخل�سك من النقر�ش
يعرف �لنقر�س بد�ء �مللوك وذلك الأنه ي�شيب �كلي �للحوم �حلمر�ء بكرة، وينتج عن �ختال يف �لتمثيل �لغذ�ئي 
�أم��اح حم�س �لبوليك،  �ل��ذي قد ي�شبب تر�شب نوع من �الأم��اح يف �جل�شم ت�شمى  للربوتينات يف �جل�شم، �الأم��ر 

حيث ترتفع ن�شبة حام�س �لبوليك يوريك يف �لدم ب�شبب عدم قدرة �لكلى على �لتخل�س من هذه �ملادة �ل�شامة 
فيتجمع يف �لدم ويف �ملفا�شل. وي�شيب �لنقر�س �لرجال �أكر من �لن�شاء، ويكون غالباً مرتبطاً بزيادة �لوزن، 

و�الإفر�ط يف �الأكل، �أو �الإفر�ط يف �شرب �لكحول، ولكن هناك در��شات و�أبحاث �أثبتت �أن فيتامني �شي قد 
يخف�س فر�س �الإ�شابة بالنقر�س بني �لرجال، ح�شبما ذكر موقع بو�بة �لفجر �اللكرتونية . وقد 

تو�شلت در��شة طبية حديثة �إىل �أن تناول �لرجال جلرعات �إ�شافية من فيتامني �شي ي�شاعد 
على حمايتهم من فر�س �الإ�شابة مبر�س �لنقر�س . و�أو�شحت �الأبحاث �لطبية �لتي 

�أجريت يف هذ� �ل�شدد، �أن تناول جرعات مكملة من فيتامني �شي بو�قع 
�الإ�شابة  فر�س   %  45 مبعدل   يخف�س  يومياً،  ملليجر�م   1.500

يتناولون  �ل��ذي��ن  باالأ�شخا�س  باملقارنة  �ل��رج��ال  ب��ني  بالنقر�س 
جرعات تقل عن 250 ملليجر�ماً يومياً.


