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منتخــب الإمــارات يحــرز لقــب 
بطـولــة كـــاأ�ص OSN لكــرة القــــدم

عربي ودويل

بلدية مدينة ابوظبي تنفذ حملة حل�رص 
�سكن العزاب يف املناطق اخلارجية

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

للخروج من حالة الحتبا�ص ال�سيا�سي  
�ســـباق �سـّد ال�ســــاعة يف تونـــــ�ص..!

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ال���دول���ة 
ح��اك��م دب���ي اأن امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة 
م���ن ال��ن��م��و يف دول�����ة الإم�������ارات 
الإدارة  يف  ج��دي��دا  ف��ك��را  تتطلب 
ن����ظ����را لخ�����ت�����اف ال���ت���ح���دي���ات 
وات�شاع الطموحات وارتفاع �شقف 

التوقعات.
ج���اء ذل���ك خ���ال ت���روؤ����س �شموه 
فريق  م��ع  ذه��ن��ي  ع�شف  جلل�شة 
باأبراج  عمله �شباح ام�س مبكتبه 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  الإم�����ارات 
ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���ش��د اآل 

مكتوم ويل عهد دبي.
واأ�شاف �شموه اإننا بحاجة لأدوات 
واإب���داع  ج��دي��دة وط���رق خمتلفة 
م�����ش��ت��م��ر ل���ا����ش���ت���م���رار يف ب��ي��ئ��ة 
يوما  ق��وة  ت���زداد  عاملية  تناف�شية 

برعاية حممد بن زايد 

منطقة املدام تنظم عر�سها اجلماعي الثالث غدا
•• املدام-وام:

حتت رعاية الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ..ت�شهد منطقة 
املدام م�شاء غد اخلمي�س العر�س اجلماعي الثالث لاحتفال بزفاف 
50 �شابا مواطنا. وقد اأعدت اللجنة املنظمة الرتتيبات الازمة 
للعر�س اجلماعي وا�شتكملت اإجراءات اإقامة مرا�شم العر�س الذي 
�شيبداأ يف اخلام�شة م�شاء باخليمة الكربى املقامة اأمام نادي املدام 

الريا�شي الثقايف.                                           )التفا�شيل �س3(

الببالوي يجتمع مع وفد الدولة برئا�سة �سلطان اجلابر 
بحث خطة عمل تنفيذ حزمة

 امل�ساعدات وامل�سروعات الإماراتية مب�سر
•• القاهرة -وام:

عقد دولة الدكتور حازم البباوي رئي�س جمل�س الوزراء امل�شري 
الدكتور  معايل  برئا�شة  ال��دول��ة  وف��د  م��ع  ام�س  مو�شعا  اجتماعا 
معايل  بح�شور  دول���ة  وزي���ر  اجل��اب��ر  �شلطان  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان 
ال�شفريحممد بننخرية الظاهري �شفري الدولة ومندوبها الدائم 
لدى جامعة الدول العربية.                              )التفا�شيل �س7(

ال�شمو  �شاحب  وق���ال  ي���وم.  بعد 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
خ����ال اجل��ل�����ش��ة ال���ت���ي مت ط��رح 

ال��ع��دي��د م��ن الأف���ك���ار وامل���ب���ادرات 
التفكري  اإن  خ��ال��ه��ا  وامل�����ش��اري��ع 
املفتوح  واحل����وار  جماعي  ب�شكل 

مع فرق العمل يولد اأفكارا اأف�شل 
واأقرب دائما للنجاح.

)التفا�شيل �س2(

   

ناق�ص توحيد الإجازات وم�ستقبل التعليم اخلا�ص وتطويره
جمل�س التن�سيق والتكامل يتجه 

لتاأ�سي�س بوابة الكرتونية متكاملة للتعليم
•• دبي – حم�شن را�شد

اأن  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  القطامي  حممد  بن  حميد  معايل  اأك��د 
مب�شرية  يدفع  ما  هو  بالتعليم،  الر�شيدة  لقيادتنا  البالغ  الهتمام 
تت�شافر  التي  للتعليم،  العامة  الأه��داف  نحو  الأم��ام،  اإىل  التطوير 
جميع اجلهود من اأجل حتقيقها، ويف مقدمتها اإعداد اأبناء الإمارات 
وتاأهيلهم وفق م�شتويات علمية، متكنهم من �شون مقدرات الدولة 

ومكت�شباتها وموا�شلة اإجنازاتها .
وكان معايل القطامي قد تراأ�س يوم اأم�س الثاثاء ، يف ديوان الوزارة 
2015- ( ملجل�س   2013 بدبي، الجتماع الأول للدورة الثانية ) 
التن�شيق والتكامل التعليمي.                                             )التفا�شيل 

�س3(

�سرطة دبي تقب�س على جمرم خليجي 
خطري ارتكب حادثي �سطو فى دولة خليجية

•• دبي-وام:

متكنت اأجهزة املباحث اجلنائية ب�شرطة دبي من القب�س على جمرم 
خليجي خطري ارتكب حادثي �شطو م�شلح يف اإحدى الدول اخلليجية 
وفر هاربا قبل اأن يتم الك�شف عن هويته وح�شر اإىل الدولة. وقال 
�شعادة اللواء خمي�س مطر املزينة القائد العام ل�شرطة دبي بالنيابة 
اأنه فور تلقي املعلومات من الدولة اخلليجية ال�شقيقة وخال �شاعات 
قليلة كان املجرم يف قب�شة فريق املباحث اجلنائية الذي مت تكليفه 
ات�شال من  ورد  املا�شي  ي��وم اجلمعة  �شباح  ان��ه يف  واو���ش��ح  باملهمة. 
اإحدى الدول اخلليجية ال�شقيقة يفيد اأن �شخ�شا خليجي اجلن�شية 
قام بعملية �شطو م�شلح على اإحدى حمات املجوهرات �شمن منطقة 
اخت�شا�شهم ويف نف�س اليوم قام بال�شطو على حمل �شرافة ومتكن 

حممد بن را�شد خال تروؤ�شه جل�شة ع�شف ذهني مع فريق عمله   )وام(

تراأ�ص جل�سة ع�سف ذهني مع فريق عمله 

حممد بن را�سد يوؤكد اأن مرحلة النمو القادمة تتطلب فكرا جديدا يف الإدارة 

مقتل 9 عنا�سر اإرهابيني يف �سيناء 
•• القاهرة-وكاالت:

ت�شعة عنا�شر  الثاثاء  ام�س  امل�شرية يف وقت مبكر  الأم��ن  ق��وات  قتلت 
زوي��د  ال�شيخ  بلدتي  ق��رب  اآخ��ري��ن  ع�شرة  على  القب�س  واأل��ق��ت  م�شلحة، 
ورفح ب�شمال �شيناء يف اليوم الثالث من حملة اأمنية مو�شعة �شد عنا�شر 
اأن��ب��اء ال�����ش��رق الأو���ش��ط  تو�شف ب��اجل��ه��ادي��ة. ونقلت روي���رتز ع��ن وك��ال��ة 
م�شلحون  اأطلق  عندما  بجروح  اأ�شيبوا  اإن ثاثة جنود  قولها  امل�شرية، 
النار يف حادثني منف�شلني يف و�شط �شيناء، بينما قالت م�شادر اأمنية اإن 

جندينينْ قتا يف هجمات �شنها م�شلحون يف �شيناء.
العثور على خمابئ  امل�شري  اإع��ان اجلي�س  التطورات عقب  وتاأتي هذه 
بينها خ�شو�شا مدفع هاون  �شيناء  �شبه جزيرة  اأ�شلحة خال عملية يف 
وكالة  اأوردت���ه  ما  بح�شب  الفل�شطينية،  الإ�شامي  اجلهاد  حلركة  تابع 
ال�شحافة الفرن�شية. وكان م�شوؤول ع�شكري م�شري �شرح باأن قوات برية 
ودبابات تدعمهما مروحيات حربية جتتاح قرى يف �شمال �شيناء بالقرب 
من احل��دود مع قطاع غ��زة. واأ�شاف امل�شوؤول -ال��ذي رف�س الك�شف عن 
هويته- لوكالة اأ�شو�شيتد بر�س اأن مروحيات �شربت خمابئ مل�شلحني من 

القاعدة �شباح الثنني جنوب مدينة رفح احلدودية.

توقيف نائب اأردين اأطلق النار 
الربملان حرم  يف  زميله  على 

•• عمان -وام:

اأوقف املدعي العام الأردين 
النائب  الغنم  اأب��و  اهلل  عبد 
طال ال�شريف الذي اأطلق 
النار يف حرم جمل�س النواب 
على  ام�����س  ���ش��ب��اح  الأردين 
يف  الدمي�شي  ق�شي  زميله 
�شجن اجلويدة بعد اأن وجه 
ل���ه خ��م�����ش��ة ت��ه��م ل���ه خ��اف��ا 
 -70  326 امل����ادة  لأح��ك��ام 

من قانون العقوبات.
و�شملت التهم ال�شروع التام 
ب��ال��ق��ت��ل واإق��������اق ال���راح���ة 
ال���ع���ام���ة واإط�������اق ع���ي���ارات 
ن��اري��ة ب���دون داع وم��ق��اوم��ة 
رجال الأمن وحمل وحيازة 
�شاح ناري بدون ترخي�س. 
كان الأمن العام الأردين قد 
اأول��ي��ة مع  اأج��رى حتقيقات 
ال��ن��ائ��ب��ني ط���ال ال�����ش��ري��ف 
مقر  يف  الدمي�شي  وق�����ش��ي 

حر�س جمل�س النواب.

�شوريون ي�شريون و�شط دمار هائل يف مدينة حلب  )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

اكد رئي�س ال��وزراء ال�شوري وائل 
احللقي الثاثاء تاأييد احلكومة 
ال�������ش���وري���ة ل���ل���م���ب���ادرة ال��رو���ش��ي��ة 
ب��و���ش��ع ال��رت���ش��ان��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
ال�������ش���وري���ة حت���ت رق���اب���ة دول���ي���ة، 
وا�شتعداداها للتعاون مع خمتلف 
اىل  الهادفة  ال�شيا�شية  امل��ب��ادرات 
نزع فتيل احلرب، ح�شب ما نقلت 

عنه وكالة النباء )�شانا(.
احل��ل��ق��ي  ان  ال����وك����ال����ة  وق�����ال�����ت 
اك���د ت��اأي��ي��د احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة 
من  انطاقا  الرو�شية  للمبادرة 
امل��واط��ن��ني  اأرواح  ع��ل��ى  احل��ر���س 
واأم��ن �شوريا ومنع ح��دوث حرب 
قد متتد تداعياتها اىل ابعد من 

املنطقة.
وي����ن���������س الق������������رتاح ال����رو�����ش����ي 
ع���ل���ى و����ش���ع خم������زون ال���ش��ل��ح��ة 
رقابة  حتت  ال�شورية  الكيميائية 
منها.  التخل�س  ث��م  وم��ن  دول��ي��ة 
وتهدف اخلطة الرو�شية جتنيب 

دم�شق �شربات ع�شكرية.
اىل ذل����ك ق����ال رئ��ي�����س ال������وزراء 
على  ردا  ك���ام���ريون  ال��ربي��ط��اين 
�شوريا  ت�شلم  ب��ان  رو���ش��ي  اق���رتاح 
بريطانيا  ان  الكيماوية  ا�شلحتها 
على  �شتطرح  واأم��ري��ك��ا  وف��رن�����ش��ا 
جم��ل�����س الم����ن ال����دويل يف وق��ت 
لحق خال �شاعات م�شروع قرار 

ب�شاأن هذه ال�شلحة.
وق����ال ك���ام���ريون - ال����ذي او���ش��ح 

وق��ال اإن اإي���ران ت��راق��ب ع��ن كثب 
فاإنها  وا�شنطن  تتحرك  مل  واإن 

�شتعتربنا �شعفاء.
وقال كريي اإن العامل ينظر لي�س 
اإىل كيفية  ن��ق��رره، واإمن���ا  اإىل م��ا 
ات��خ��اذن��ا ل��ل��ق��رار... م��ن امل��ه��م اأن 
ن��وؤك��د ل��ل��ع��امل اأن��ن��ا ق����ادرون على 

احلديث ب�شوت واحد.
ال����ولي����ات  ان  ك������ريي  وا������ش�����اف 
ل��ن تنتظر ط��وي��ا ولن  امل��ت��ح��دة 

تقبل باأي مماطلة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال وزي�����ر ال���دف���اع 
الم����ري����ك����ي ت�������ش���اك ه����اج����ل ان 
يوؤدي  اأن  تاأمل  املتحدة  الوليات 
اقرتاح باأن ت�شلم �شوريا اأ�شلحتها 
ال��ك��ي��م��اوي��ة اىل ت��ف��ادي احل��اج��ة 
اىل �شربات ع�شكرية لكن يتعني 
على  ت��ب��ق��ي  اأن  وا���ش��ن��ط��ن  ع��ل��ى 
ذلك التهديد كي يكتب لأي حل 

دبلوما�شي النجاح.
وقال هاجل يف جل�شة بالكوجنر�س 
جميعنا ياأمل اأن يكون هذا اخليار 
لكن  الزم���ة.  لهذه  حقيقيا  حا 
مفتوحة  اأعيننا  ت��ك��ون  اأن  يجب 
متاما واأن نتاأكد من اأن هذا لي�س 

اأ�شلوبا للتعطيل.
وق�������ال ع�������ش���و جم���ل�������س ال����ن����واب 
الم�����ري�����ك�����ي ج������ني ج�����ري�����ن ان 
ك��ب��ري م��وظ��ف��ي ال��ب��ي��ت الب��ي�����س 
الع�شاء  اب��ل��غ  مكدونف  ديني�س 
الدبلوما�شية  ان  الدميقراطيني 
لها الولوية على العمل الع�شكري 

بخ�شو�س �شوريا الن.

دم�سق تقبل املبادرة الرو�سية بو�سع �سالحها الكيماوي حتت الرقابة الدولية

وا�سنطن ولندن وباري�س ت�سعى ل�ست�سدار قرار دويل ملزم

ع�سرات القتلى واجلرحى 
ب�سل�سلة هجمات يف العراق

•• بغداد-ا.ف.ب:

18 �شخ�شا وا�شيب اكرث من ثاثني اخرين بجروح يف هجمات  قتل 
متفرقة بينها انفجار ثاث �شيارات مفخخة الثاثاء يف العراق، ح�شبما 

افادت م�شادر امنية وطبية.
وقال �شابط برتبة مقدم يف �شرطة بعقوبة )60 كلم �شمال بغداد( ان 
ا�شخا�س قتلوا وا�شيب ثمانية اخرون بجروح يف انفجار �شيارة  ثاثة 
مفخخة مركونة عند �شوق يف قرية العنبكية الواقعة اىل ال�شمال من 
بعقوبة. وا�شاف وقتل �شخ�شان وا�شيب اربعة اخرون بجروح يف انفجار 

�شيارة مفخخة مركونة عند �شوق لبيع الغنام �شرق مركز املحافظة.
ويف وق���ت لح���ق، ق��ت��ل ث��اث��ة ا���ش��خ��ا���س وا���ش��ي��ب 15 اخ����رون ب��ج��روح 
�شمال  احلوي�س  ق��ري��ة  يف  ���ش��وق  عند  ثالثة  مفخخة  �شيارة  انفجار  يف 

بعقوبة.
برتبة  ال�شرطة  يف  �شابط  قال  بغداد(  جنوب  كلم   25( اليو�شفية  ويف 
بينهم  ا���ش��خ��ا���س  ���ش��ت��ة  اغ��ت��ال��وا  جم��ه��ول��ني  م�شلحني  ان  اول  م����ازم 

امراأتان.
واو�شح ان ال�شحايا كانوا يقومون بغ�شل جثة رجل متوف لدى مداهمة 

امل�شلحني للمنزل واغتيالهم.
ويف هجوم اخر، قال �شابط برتبة عقيد يف ال�شرطة ان �شخ�شني قتا 
مقهى  عند  نا�شفة  عبوة  انفجار  ج��راء  ب��ج��روح  اخ���رون  �شبعة  وا�شيب 

�شعبي يف ناحية اللطيفية )40 كلم جنوب بغداد(.
قتلى  خم�شة  تلقي  ع��ن  املحمودية  م�شت�شفى  يف  طبي  م�شدر  وحت��دث 

ان����ه حت����دث ل���ت���وه اىل ال��رئ��ي�����س 
الم��ري��ك��ي ب���اراك اوب��ام��ا يف هذا 
كان  ان  برملانيني  لنواب   - ال�شاأن 
ه����ذا اق����رتاح����ا ج�����ادا ف��ع��ل��ي��ن��ا ان 
ان  واعتقد  ل��ذل��ك  وف��ق��ا  نتحرك 

قرارا ملجل�س المن فكرة طيبة.
اوباما  ان  امريكي  م�شوؤول  وقال 
اتفق مع اولن��د وك��ام��ريون على 
ام��ك��ان��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق ت��ل��ك اخل��ط��ة 
وو���ش��ع ال��ت��زام��ات خ��ا���ش��ة ب��ه��ا يف 

قرار من جمل�س المن الدويل.
من جانبه قال الرئي�س الأمريكي 
اإنه غري متاأكد من  اأوباما  باراك 
الكونغر�س  دع��م  على  احل�����ش��ول 

الع�شكرية  القوة  ا�شتخدام  ب�شاأن 
اأع���ل���ن جمل�س  ف��ي��م��ا  ����ش���وري���ا،  يف 
ال�����ش��ي��وخ ع���ن اإرج������اء ال��ت�����ش��وي��ت 

لتوجيه �شربات ل�شوريا.
ب��ح��ذر يف مقابلة  اأوب���ام���ا  ورح���ب 
الأمريكية  �شي  بي  اإن  �شبكة  مع 
ب��ال��ع��ر���س ال����ذي ق��دم��ت��ه رو���ش��ي��ا 
للعمل مع دم�شق لو�شع اأ�شلحتها 
دولية،  �شيطرة  حتت  الكيميائية 
على  ينطوي  امل��ق��رتح  اأن  معتربا 
اأن��ه  م�شيفا  اإيجابية،  احتمالت 

ينبغي التعامل معه بت�شكك.
يف ح����ني دع�����ا وزي������ر اخل���ارج���ي���ة 
الأم�����ريك�����ي ج�����ون ك�����ريي ام�����س 

خ��ط��ة  اإق��������رار  اإىل  ال���ك���ون���غ���ر����س 
اأوب���ام���ا بتوجيه  ب����اراك  ال��رئ��ي�����س 
���ش��وري��ا،  اإىل  ���ش��رب��ات حم�����دودة 
الرو�شي  الق���رتاح  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
ل���ي�������س م�����������ربراً ل����ت����اأخ����ري ه����ذه 

ال�شربات.
ون��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل اإع����ام اأم��ريك��ي��ة 
ع����ن ك������ريي ق����ول����ه اأم��������ام جل��ن��ة 
امل�������ش���ل���ح���ة يف جم��ل�����س  ال�����ق�����وات 
اإل  النواب الأمريكي لي�س لدينا 
ال��رد  ع��ن  امتنعنا  اإذا  ن����رد...  اأن 
�شيوؤدي ذلك بالتاأكيد اإىل عواقب 
اأ�شواأ، م�شيفاً اأن عدم الرد �شيثري 

ال�شكوك ب�شاأن قدراتنا.

وزير اخلارجية امل�سري يلتقي 
الرتكية  للمعار�سة  وف���دًا 

•• م�رص-يو بي اأي:

امل�شري  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  التقى 
ن��ب��ي��ل ف��ه��م��ي، ام�������س وف����د ح��زب 
ال�������ش���ع���ب اجل����م����ه����وري ال���رتك���ي 
ن��ائ��ب رئي�شه  ب��رئ��ا���ش��ة  امل��ع��ار���س 

فاروق اأوغلو.
وق����ال امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي ب��اإ���ش��م 
وزارة اخلارجية امل�شرية بدر عبد 
العاطي، يف بيان ، اإن فهمي حر�س 
خال املقابلة على تاأكيد اأن م�شر 
لي�س لديها م�شكات مع ال�شعب 
العاقات  واأن  ال�شقيق،  ال��رتك��ي 
وامل�����ش��ال��ح الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
البلدين على املدى البعيد يتعني 
اأن تكون فوق اأية اعتبارات حزبية 
واأ�شاف  �شيقة.  اأيديولوجية  اأو 
عبد العاطي، اأن فهمي اأكد كذلك 
على اأن اإ�شاح امل�شاكل وال�شلبيات 
وح���ال���ة الح���ت���ق���ان ال���ت���ي حلقت 
وغ�شب  البلدين  بني  بالعاقات 
ال������راأي ال���ع���ام امل�����ش��ري ال�����ش��دي��د 

�شتحتاج اإىل بع�س الوقت.

ع�سرات امل�ستوطنني
 يقتحمون �ساحات الأق�سى

•• القد�س املحتلة-وام:

اقتحم ع�شرات امل�شتوطنني ام�س �شاحات امل�شجد الأق�شى املبارك. وقال 
الحتال  �شرطة  اإن  الأق�شى  ب��اح��ات  يف  املتواجدين  م��ن  عيان  �شهود 
ب� برنامج  ام�س �شمن ما ي�شمى  املغاربة �شباح  باب  الإ�شرائيلي فتحت 
امل�شجد  �شاحات  باقتحام  للم�شتوطنني  و�شمحت  الأجنبية   ال�شياحة 
17 فل�شطينيا من خميم  الأق�شى. كما اعتقلت قوات الحتال ام�س 
م�شادر  وقالت  املحتلة.  الغربية  ال�شفة  جنوب  اخلليل  ق��رب  ال��ع��روب 
املنازل وعبثت  العديد من  اإن قوات الحتال فت�شت  اأمنية فل�شطينية 
فيه  املخيم تهددهم  ل�شكان  بيان حتذيري  بتوزيع  مبحتوياتها وقامت 
باأ�شد العواقب اذا ا�شتمروا باإلقاء احلجارة من املخيم. اىل ذلك ا�شتولت 
بحرية الحتال الإ�شرائيلي فجر ام�س على قاربي �شيد فل�شطينيني 
قرب �شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة. من جهة اأخرى اأفاد حمامي 
باتخاذ  ه��ددوا  �شجن ع�شقان  اأ���ش��رى  اأن  ك��رمي عجوة  الأ���ش��رى  وزارة 
خطوات احتجاجية ت�شامنا مع الأ�شرى املر�شى يف �شجون الحتال. 
ال�شحية  اإن احلالة  الأ�شرى يف ع�شقان  اأبو حميد ممثل  نا�شر  وقال 

لاأ�شرى تتدهور ب�شكل مت�شارع واأن حياتهم معر�شة للخطر واملوت. 
والعمل  امل��ر���ش��ى  الأ���ش��رى  ق�شية  لإث����ارة  ال�شريع  ال��ت��ح��رك  اإىل  ودع���ا 
لإطاق �شراحهم فورا. من جانب اآخر ا�شتبعد افغدور ليربمان رئي�س 
حزب  زع��ي��م  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  للكني�شت  التابعة  والأم����ن  اخل��ارج��ي��ة  جلنة 
ا�شرائيل بيتنا ام�س ح�شول انفراجة �شيا�شية يف املفاو�شات مع اجلانب 

الفل�شطيني لأن الظروف لي�شت نا�شجة بعد لتحقيق اتفاق �شامل. 
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تراأ�ص جل�سة ع�سف ذهني مع فريق عمله 

حممد بن را�سد يوؤكد اأن مرحلة النمو القادمة تتطلب فكرا جديدا يف الإدارة 
•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
دولة  يف  النمو  من  القادمة  املرحلة  اأن  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
الإمارات تتطلب فكرا جديدا يف الإدارة نظرا لختاف التحديات وات�شاع 

الطموحات وارتفاع �شقف التوقعات.
جاء ذلك خال تروؤ�س �شموه جلل�شة ع�شف ذهني مع فريق عمله �شباح 

ا�شتخراج اأف�شل الأفكار من فرق العمل وحتويلها لواقع ي�شاهم يف حت�شني 
حياة النا�س وجعل الإمارات مكانا اأف�شل لنا جميعا.

اآل مكتوم خال جل�شة  كما ناق�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الع�شف الذهني موقع دولة الإمارات يف خمتلف التقارير الدولية املحايدة 
حتمل  اأن  ب��د  ل  الإم�����ارات  يف  ال��ق��ادم��ة  م�شاريعنا  ك��اف��ة  اأن  �شموه  م��وؤك��دا 
موا�شفات ومعايري تتوافق مع تناف�شية الإمارات العاملية و�شمعتها الدولية 
خمتلف  م��ن  وا�شتفادتهم  امل��واط��ن��ني  رفاهية  م��ن  ال��وق��ت  نف�س  يف  وت��ع��زز 

ام�س مبكتبه باأبراج الإم��ارات بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
اإننا بحاجة لأدوات جديدة  اآل مكتوم ويل عهد دبي. واأ�شاف �شموه  را�شد 
وطرق خمتلفة واإبداع م�شتمر لا�شتمرار يف بيئة تناف�شية عاملية تزداد قوة 
يوما بعد يوم. وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم خال 
اإن  اجلل�شة التي مت طرح العديد من الأفكار واملبادرات وامل�شاريع خالها 
التفكري ب�شكل جماعي واحلوار املفتوح مع فرق العمل يولد اأفكارا اأف�شل 
واأقرب دائما للنجاح. وخاطب �شموه فرق عمله بقوله وظيفتي كقائد هي 

اللقاء  الدولة. ح�شر  التي جتري يف  التطورات القت�شادية والجتماعية 
ال��وزراء ورئي�س  القرقاوي وزي��ر �شئون جمل�س  معايل حممد بن عبداهلل 
املكتب التنفيذي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شعادة 
جناء العور الأمني العام ملجل�س الوزراء و�شعادة عهود الرومي املدير العام 
املكتب  ع��ام  مدير  الب�شطي  عبداهلل  و�شعادة  ال���وزراء  جمل�س  رئا�شة  ملكتب 
التنفيذي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شعادة عبداهلل 

لوتاه الأمني العام ملجل�س الإمارات للتناف�شية. 

�سيف بن زايد يكرم فريقي عمل متميزين من �سرطة عجمان 

يفتتح موؤمتر مكافحة القر�سنة البحرية بدبي اليوم

عبداهلل بن زايد : القر�سنة البحرية ت�سكل تهديدا للأمن الإقليمي والتجارة العاملية

•• اأبوظبي-وام:

بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  كرم 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة يف مقر 
اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
من  متميزين  عمل  فريقي  ام�����س 
ل�����ش��رط��ة عجمان  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
اجل����ائ����زة  ع���ل���ى  الأول  حل�������ش���ول 
ال����ربون����زي����ة امل����رك����ز ال����ث����اين ع��ل��ى 
م��ن��اف�����ش��ة  ال�����ع�����امل يف  م�������ش���ت���وى 
ح��ك��وم��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة   1200 ب���ني 
العاملية  �شتيفي  جل��ائ��زة  وخ��ا���ش��ة 

ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو 
وال�شهادة  اجل��ائ��زة  الداخلية  وزي��ر 
فريق  م��ن  ل�شرح  �شموه  واإ�شتمع   .
ال���ع���م���ل احل����ا�����ش����ل ع�����ن اجل����ائ����زة 
التي  الكبرية  واملناف�شة  واأه��داف��ه��ا 
..كما  لنيلها  املتقدمني  بني  �شادت 
ا���ش��ت��م��ع ���ش��م��وه ل�����ش��رح م���ن ف��ري��ق 
ال��ع��م��ل ال����ذي اأ���ش��ه��م يف احل�����ش��ول 
على نظام الإدارة املتكامل يف اليزو 
عليها.  للح�شول  التقييم  ومراحل 
ح�������ش���ر ح���ف���ل ال���ت���ك���رمي ال���ف���ري���ق 
ال�شعفار وكيل وزارة  �شيف عبداهلل 
خلريباين  نا�شر  واللواء  الداخلية 

ال���وزراء وزي��ر الداخلية وع��دد من 
ال�����ش��ب��اط . واأع����رب ف��ري��ق��ا العمل 
لهم  �شموه  بتكرمي  اع��ت��زازه��م  ع��ن 
واعتربوا التكرمي و�شام �شرف على 
�شدورهم موؤكدين اأن هذا التكرمي 
�شيكون حافزا لهم ولزمائهم على 
ال��ت��ن��اف�����س وال���ش��ت��م��رار يف حتقيق 
الأهداف املن�شودة والتميز وتقدمي 
املتعاملني  اىل  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل 
وال�����و������ش�����ول لأع�����ل�����ى امل�������ش���ت���وي���ات 
عام  قائد  اأك��د  جانبه  من  العاملية. 
�شرطة عجمان احلر�س على تنفيذ 
توجيهات �شمو نائب رئي�س جمل�س 

نيفادا  ولي��ة  يف  املتعاملني  خلدمة 
على  حل�شوله  والثاين  الأمريكية 
يف  امل��ت��ك��ام��ل  الإدارة  ن��ظ��ام  ���ش��ه��ادة 
-18001-14001 ة�شد  الآيزو 
وال�شحة  والبيئة  اجل��ودة   9001
�شموه  ووزع  امل��ه��ن��ي��ة.  وال�����ش��ام��ة 
ال�شكر  �شهادات  العمل  فريقي  على 
والتقدير ومنحهم ميدالية التميز 
ال��وظ��ي��ف��ي. وه���ن���اأ ���ش��م��وه ف��ري��ق��ي 
ال���ع���م���ل وح��ث��ه��م��ا ع���ل���ى م��وا���ش��ل��ة 
العطاء يف  املزيد من  وب��ذل  التميز 
تطوير العمل ال�شرطي يف املجالت 
العمل  اأه���دى فريقا  ب���دوره  ك��اف��ة. 

�شمو  ملكتب  العام  الأم��ني  النعيمي 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
داوود  خ��ل��ي��ل  وال����ل����واء  ال���داخ���ل���ي���ة 
بدران مدير عام املالية واخلدمات 
ب�����ش��رط��ة اب��وظ��ب��ي وال��ع��م��ي��د علي 
قائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  ع��ب��داهلل 
عام �شرطة عجمان والعميد �شلطان 
بن عبداهلل النعيمي نائب قائد عام 
�شرطة عجمان والعميد علي خلفان 
الظاهري مدير عام �شوؤون القيادة 
�شعود  وال��ع��ق��ي��د  اب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
�شكرتارية  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ش��اع��دي 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �شمو  مكتب 

•• دبي-وام:

ع��ب��داهلل بن  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و   يفتتح 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
يف دب�����ي ����ش���ب���اح ال����ي����وم الأرب�����ع�����اء 
القر�شنة  ملكافحة  الثالث  امل��وؤمت��ر 
 500 اأك��رث من  البحرية بح�شور 
م�شارك  ميثلون 50 دولة وي�شتمر 
العام  ي��وم��ني. ويعقد م��وؤمت��ر ه��ذا 
القر�شنة  م��ك��اف��ح��ة  ع���ن���وان  حت���ت 
ال��ب��ح��ري��ة .. ج���ه���ود م�����ش��ت��م��رة يف 
ويجتمع  الإقليمية.  القدرات  بناء 
قطاع  وق��ادة  حكوميون  م�شوؤولون 
ال�����ش��ن��اع��ة ال��ب��ح��ري��ة واأك��ادمي��ي��ون 
وخ��������رباء مل���ن���اق�������ش���ة ����ش���ب���ل اإي����ج����اد 
ظاهرة  ت�شتاأ�شل  م�شتدامة  حلول 
ج��ذوره��ا  م��ن  البحرية  القر�شنة 
ع��ل��ى امل�����دى ال��ق�����ش��ري وامل��ت��و���ش��ط 

والطويل.
وي��ل��ق��ي ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
الفتتاحية  الكلمة  نهيان  اآل  زاي��د 
الرئي�س  فخامة  بح�شور  للموؤمتر 
ح���������ش����ن �����ش����ي����خ حم�����م�����ود رئ���ي�������س 
�شيلقي  ال��ذي  ال�شومال  جمهورية 
ك��م��ا يح�شر  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة.  ال��ك��ل��م��ة 
20 وزي������را  م�����ن  اأك�������رث  امل�����وؤمت�����ر 
م�����ش��ارك��ني م��ن الأمم  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املتحدة واملنظمة البحرية الدولية 
وم�����ش��وؤول��ني ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف ق��ط��اع 
�شل�شلة التوريد وخرباء اأكادمييني. 
فعالية  العاملي  احل���دث  ه��ذا  وي��ع��د 
م�����ش��رتك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 
ت��ن��ظ��م��ه ك���ل م���ن وزارة  واخل���ا����س 
العاملية  دب��ي  اخل��ارج��ي��ة وم��وان��ىء 
العاملي  البحرية  املحطات  م�شغل 
وعلى  للموانىء.  اأبوظبي  و�شركة 
وقت  يف  املوؤمتر  اإنعقاد  من  الرغم 
ي�����ش��ه��د ف��ي��ه ت��راج��ع��ا م��ل��ح��وظ��ا يف 
هجمات القرا�شنة يف منطقة خليج 
املحيط  يف  الغربية  واملناطق  ع��دن 
الهندي اإل اأن تبعات هذه الظاهرة 

ال�شومال  يف  الإن�شانية  وامل�شاعدة 
امل�شتفادة  وال���درو����س  وال��ت��ط��ورات 
وم�شغلي  البحري  النقل  ل�شركات 
املوانئ والبحارة. وتختتم فعاليات 
ببيان  نف�شه  ال��ي��وم  ظ��ه��ر  امل���وؤمت���ر 
مفتوحة  ختامية  وكلمات  حكومي 

اأمام و�شائل الإعام.
ال�شيخ ع��ب��داهلل بن  اأك��د �شمو  وق��د 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
ت�����ش��ك��ل  ال���ب���ح���ري���ة  ال��ق��ر���ش��ن��ة  اأن 
تهديدا لاأمن الإقليمي والتجارة 
اأهمية  اإىل  �شموه  داعيا   .. العاملية 
اأج��ل  م��ن  الإقليمية  ال��ق��درات  بناء 
ب��ل��دان املنطقة  متكني ك��ل بلد م��ن 
م����ن ال�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى ����ش���واط���ئ���ه. 
اإن حت�����ش��ني ق����درات  ���ش��م��وه  وق�����ال 
ال�شواحل  خفر  و  البحرية  القوات 
ي�����وؤدي  و ج����ريان����ه  ال�������ش���وم���ال  يف 
ال��ق��را���ش��ن��ة  اإن��ق��ا���س ه��ج��م��ات  اإىل 
وم�������ش���اع���دة امل��ن��ط��ق��ة اأي�������ش���ا ع��ل��ى 
مواجهة التحديات الأخرى ومنها 
ال�����ش��ي��د غ��ري ال�����ش��رع��ي و الإجت����ار 
مبنا�شبة  �شموه  واأو���ش��ح  بالب�شر. 
امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ال��دول��ة  ا�شت�شافة 
القر�شنة  ملكافحة  الثالث  ال��دويل 
و   11 ي���وم���ي  دب�����ي  ال���ب���ح���ري���ة يف 
اجل���اري.. �شبتمرب  �شهر  م��ن   12

اأن دول��ة الإم���ارات حتر�س على اأن 
ت��ك��ون امل�����ش��اع��دات ال��ت��ي تقدمها يف 
ه���ذا امل��ج��ال م��ائ��م��ة لح��ت��ي��اج��ات 
البلد املعني لتعزيز اأمن وا�شتقرار 
����ش���رك���ائ���ه���ا الإق���ل���ي���م���ي���ني. وف��ي��م��ا 
ي��ل��ي ن�����س ال��ت�����ش��ري��ح ال����ذي اأدىل 
ب��ه ���ش��م��وه ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة  .. رغ��م 
ع����دد  امل�����ل�����ح�����وظ يف  ال����ت����ن����اق���������س 
القرا�شنة  �شنها  ال��ت��ي  ال��ه��ج��م��ات 
ان��ط��اق��ا م��ن ���ش��واح��ل ال�����ش��وم��ال 
ع��ل��ى م����دى ال��ع��ام��ني امل��ا���ش��ي��ني..
تبقى القر�شنة البحرية حتى الآن 
الإق��ل��ي��م��ي  ل��اأم��ن  ت��ه��دي��دا  ت�شكل 
ال�شبب  العاملية..ولهذا  وال��ت��ج��ارة 

ل��ل��ق��ي��ام ب����دوري����ات ا���ش��ت��ط��اع��ي��ة..
فاإننا  تقييم لاحتياجات  وباإجراء 
م�شار  ر�شم  امل�شاعدة يف  على  نعمل 
�شاملة  وطنية  ا�شرتاتيجية  نحو 
ت�شاعد  الإم������ارات  ف���اإن  وب��ذل��ك   ..
لتمكينهم  الإق��ل��ي��م��ي��ني  ���ش��رك��اءه��ا 
م��ن م�����ش��اع��دة اأن��ف�����ش��ه��م..وه��ذا ما 
اإمكانية تطوير  يعطي تلك الدول 
قدراتها املعنية مبكافحة القر�شنة 
و تعزيز حكم القانون فيها وحماية 
���ش��ي��ادت��ه��ا واأرا���ش��ي��ه��ا م��ن هجمات 
القر�شنة البحرية. وعلى ال�شعيد 
ال��داخ��ل��ي ف��ق��د اأح�����رزت الإم�����ارات 
الأمنية  ال��ق��درات  تعزيز  يف  تقدما 
لقواتها البحرية..وقامت بعمليات 
تدريب للقطاع اخلا�س على اأف�شل 
املوانئ  اأم��ن  املمار�شات يف جم��الت 
ك��اأداة  الق�شائي  النظام  وا�شتخدام 
العاقة  ذات  الع��ت��داءات  ملقا�شاة 
النخفا�س  اإن  وردعها.  بالقر�شنة 
ال���ذي ���ش��ه��دن��اه م���وؤخ���را يف اأع��م��ال 
جاء  الهندي  املحيط  يف  القر�شنة 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ه��ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت��ع��ام��ل 
ي�شمل  وال������ذي  امل����ج����الت  امل���ت���ع���دد 
ال��ع��م��ل��ي��ات الأم���ن���ي���ة وال���ش��ت��ث��م��ار 
يف امل�������ش���اع���دات الإن�����ش��ان��ي��ة وت��ل��ك 
الجتماعية  التنمية  اإىل  املوجهة 
قدرات  بناء  والقت�شادية..وكذلك 
ق�������وات الأم��������ن امل���ح���ل���ي���ة وال���ن���ظ���م 
الوزراء  الق�شائية. ي�شعدنا تواجد 
وممثلي  احلكوميني  وامل�����ش��وؤول��ني 
واملعنيني  العاقة  ذات  القطاعات 
الع�شكري والأكادمييني يف  بالأمن 
هذه الفعالية العاملية ونرحب بهم 
ليناق�شوا هذا الأ�شبوع يف دبي �شبل 
ت�شببت  ال��ت��ي  ال��ق��ر���ش��ن��ة  مكافحة 
الإن�شانية  املعاناة  م��ن  كبري  بقدر 
اأ�شلفنا  وكما  القت�شادي.  وال�شرر 
�شوطا  ال��دويل  املجتمع  قطع  فقد 
غايتنا  اإىل  ن�شل  مل  لكننا  ب��ع��ي��دا 

حتى الآن 

الإن�����ش��ان��ي��ة والإق��ت�����ش��ادي��ة ل ت��زال 
قائمة حيث ل يزال 57 بحارا قيد 
الأ�شر لدى القرا�شنة ال�شوماليني 
ال��ب��ح��ري��ة  ال��ق��ر���ش��ن��ة  اأن  ح���ني  يف 
من  اأك��رث  العاملي  القت�شاد  كلفت 
�شتة مليارات دولر اأمريكي يف عام 
احلقائق  هذه  على  وبناء   .2012
على  رئي�شي  ب�شكل  املوؤمتر  �شريكز 
التكلفة  الإن�����ش��اين وع��ل��ى  اجل��ان��ب 
القت�شادية للقر�شنة ..و�شيناق�س 
اإيجاد حلول على الياب�شة من اأجل 
م��ع��اجل��ة امل�����ش��ك��ل��ة م���ن ج���ذوره���ا.. 
ك���م���ا ���ش��ي��ب��ح��ث يف ب���ن���اء ال����ق����درات 
البلد  ت��ع��ايف  ل��دع��م  ال�����ش��وم��ال  يف 
واقت�شاده. وتت�شمن فعاليات اليوم 
الكابنت  م��ع  ح��واري��ة  جل�شة  الأول 
ال��ذي اختطفه  �شليم خ��ان  ج��اوي��د 
�شهرا   21 ملدة  واأ�شروه  القرا�شنة 
�شتة  ع��ق��ب  ����ش���راح���ه  اإط������اق  ومت 
الثاين.  املوؤمتر  انعقاد  من  اأ�شابيع 
وي�شارك يف اجلل�شة زوجته وابنتاه 
اللتان ظهرتا يف فيلم وثائقي عن 
التكلفة الب�شرية للقر�شنة اأنتجته 
م����وان����ئ دب�����ي ال���ع���امل���ي���ة وع��ر���ش��ت��ه 
خال فعالية موؤمتر العام املا�شي 
حني كان جاويد واأف��راد طاقمه ل 
حاز  زالفيلم  حمتجزين..  يزالون 
وم��ن بني  ع��دة جوائز عاملية.  على 
املتحدثني يف املوؤمتر وزراء خارجية 
كل من هولندا واملغرب و�شري لنكا 
وت��ن��زان��ي��ا وب��ن��غ��اد���س وال��ف��ل��ي��ب��ني 
فعاليات  و�شتختتم  القمر.  وج��زر 
م��ف��ت��وح��ة  ب��ج��ل�����ش��ة  الأول  ال����ي����وم 
يف  ال���ن���ج���اح���ات  “تقييم  ب���ع���ن���وان 
مكافحة القر�شنة قبالة ال�شواحل 
ال�����ش��وم��ال��ي��ة..ا���ش��ت��ع��را���س اأف�����ش��ل 
اليوم  فعاليات  وت�شمل  املمار�شات. 
ال�شباح  يف  ع��م��ل  ج��ل�����ش��ات  ال��ث��اين 
�شتكون مغلقة اأمام و�شائل الإعام 
منها  الق�شايا  ع��ددا من  و�شتغطي 
الأمن وبناء القدرات على الياب�شة 

ال��دول من خمتلف  يجتمع ممثلو 
اأن��ح��اء ال��ع��امل يف دب��ي ال��ي��وم وغ��دا 
املجتمع  مواجهة  تعزيز  ليناق�شوا 
ال�������دويل ل���ه���ذا ال����ت����ح����دي. وب���ن���اء 
ال�شابقني.. املوؤمترين  جن��اح  على 
ف��اإن وزارة خارجية دول��ة الإم��ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ت��ن��ظ��م امل���وؤمت���ر 
القر�شنة  ملكافحة  الثالث  ال��دويل 
ال���ب���ح���ري���ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع ���ش��رك��ة 
موانئ دبي العاملية و�شركة اأبوظبي 
هذه  يف  الرتكيز  �شيكون  للموانئ. 
ال��ق��درات  بناء  عملية  على  ال���دورة 
بلد  اأجل متكني كل  الإقليمية من 
ال�شيطرة  م��ن  املنطقة  ب��ل��دان  م��ن 
ع��ل��ى ���ش��واط��ئ��ه..ف��ت��ح�����ش��ني ق���درات 
القوات البحرية وخفر ال�شواحل يف 
ال�شومال وجريانه لن يوؤدي فقط 
ال��ق��را���ش��ن��ة  اإن��ق��ا���س ه��ج��م��ات  اإىل 
على  اأي�����ش��ا  امل��ن��ط��ق��ة  �شي�شاعد  ب��ل 
م����واج����ه����ة ال����ت����ح����دي����ات الأخ�������رى 
ال�شرعي  غري  ال�شيد  مثا  ومنها 
�شلب  يف  وياأتي  بالب�شر.  والإجت��ار 
دول��ة  تتبعها  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية 
الإم���������ارات مل��ك��اف��ح��ة ال��ق��ر���ش��ن��ة..
وال��ط��اق��ات  امل���ق���درات  اأن  اإدراك����ه����ا 
املعنية مبكافحة القر�شنة يف بلدان 
م��راح��ل  يف  وه���ي  ت��ت��ف��اوت  املنطقة 
ال��ت��ط��ور..واإن حتديد  خمتلفة من 
ف����ج����وات م��ع��ي��ن��ة يف ه�����ذا ال�����ش��دد 
بتوجيه  الم���ارات  ل��دول��ة  �شي�شمح 
امل�شاعدة اإىل حيث يكون لها الأثر 
الأكرب و بهذا ن�شهم يف تعزيز اأمن 
الإقليميني.  �شركائنا  وا���ش��ت��ق��رار 
اأن تكون  الإم�����ارات  حت��ر���س دول���ة 
امل�����ش��اع��دات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا يف ه��ذا 
البلد  لحتياجات  مائمة  امل��ج��ال 
امل��ع��ن��ي..وي��ت��ج��ل��ى ه���ذا ع��ل��ى �شبيل 
اإىل خفر  امل��ق��دم  ال��دع��م  امل��ث��ال يف 
ال�شواحل والبحرية يف �شي�شل حيث 
من�شاآت  بناء  يف  الإم����ارات  �شاعدت 
ح��ي��وي��ة و ق��ام��ت ب��ت��وف��ري ط��ائ��رات 

بالرتقاء  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء 
ال��دائ��م يف ت��ق��دمي اأرق���ى اخل��دم��ات 
والتي  و�شهولة  بي�شر  للمتعاملني 

م�شريا  ال���دول  ت��ق��دم  عليها  يقا�س 
التي  وال�����ش��ه��ادات  اجل��وائ��ز  اأن  اإىل 
ح�شلت عليها �شرطة عجمان جاءت 

نتيجة لتنفيذ ا�شرتاتيجيات وزارة 
ال�شاليب  اأح��دث  وات��ب��اع  الداخلية 

العلمية يف التطبيق. 

عبداهلل بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على توطيد العلقات مع الفلبني

وكيل وزارة اخلارجية يت�سلم ن�سخة من اأوراق اعتماد �سفري اإيرلندا

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
األربت ديل  اخلارجية بديوان عام ال��وزارة ام�س معايل 

رو�شاريو وزير خارجية جمهورية الفلبني.
وال�شبل  الثنائية  العاقات  بحث  اللقاء  خ��ال  وج��رى 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن خ��ا���ش��ة يف 
على  تعود  التي  وال�شتثمارية  القت�شادية  القطاعات 
جانب  اإىل   .. وامل��ن��ف��ع��ة  ب��اخل��ري  و�شعبيهما  ال��ب��ل��دي��ن 
امل�شرتك على  الق�شايا ذات الهتمام  مناق�شة عدد من 
ال�شيخ  �شمو  ورح���ب  وال��دول��ي��ة.  القليمية  ال�شاحتني 
الفلبيني  اخلارجية  بوزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
يف  �شت�شهم  الم������ارات  ل���دول���ة  زي���ارت���ه  اأن  اىل  م�����ش��ريا 
يخدم  مبا  وال�شداقة  التعاون  عاقات  وتعزيز  تطوير 
�شموه عن تقديره  واأع��رب  للبلدين.  امل�شرتكة  امل�شالح 

للدور الفاعل للعمالة الفلبينية يف الدولة واإ�شهاماتها 
�شموه  موؤكدا  املقامة  التنموية  امل�شروعات  خمتلف  يف 
اأهمية تبادل الزيارات بني رجال العمال وامل�شتثمرين 
يف كا البلدين ال�شديقني لفتح افاق جديدة للتعاون 
باده  حر�س  الفلبيني  الوزير  اأكد  جانبه  من  بينهما. 
اأوا�شر عاقاتها مع الإم��ارات التي توليها  على تعزيز 
اه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا م�����ش��ي��دا مب���ا ح��ق��ق��ت��ه دول����ة الم�����ارات 
احلكيمة  القيادة  بف�شل  �شاملة  ح�شارية  نه�شة  م��ن 
ملا  تقديره  عن  ال��دول��ة..وع��رب  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب 
الم���ارات  دول���ة  يف  الفلبينية  والعمالة  اجلالية  تلقاه 
من رعاية واهتمام. وقام �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اللقاء  خ��ت��ام  يف  الفلبيني  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���ر  نهيان  اآل 
بالتوقيع على مذكرة تفاهم ب�شاأن امل�شاورات ال�شيا�شية 
بني البلدين. ح�شر اللقاء �شعادة جري�س ار زبرن�شي�شا 

�شفرية جمهورية الفلبني لدى الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم �شعادة عبداهلل بن حممد بن بطي اآل حامد وكيل 
وزارة اخلارجية يف مكتبه يف ديوان عام ال��وزارة ام�س..
ن�شخة من اأوراق اعتماد �شعادة باتريك هيني�شي �شفري 

اإيرلندا لدى الدولة.
ال��وزارة لل�شفري التوفيق والنجاح   ومتنى �شعادة وكيل 

يف اأداء مهام عمله مبا يعزز عاقات التعاون بني دولة 
الإمارات وباده ال�شديقة.

 من جانبه اأعرب ال�شفري عن �شعادته بتمثيل باده لدى 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ملا حتظى به من مكانة 
احلكيمة  ال�شيا�شة  بف�شل  م��رم��وق��ة  ودول��ي��ة  اإقليمية 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة حفظه اهلل . 

�سرطة دبي تقب�س على جمرم خليجي خطري ارتكب حادثي �سطو فى دولة خليجية
اإح��دى  ام��راأة من  وبرفقته  املذكور  ب��اأن  التحريات  دل��ت  باملهمة  املكلف 
بالقرب من منطقة الرباحة ولدى  ال�شرقية يتواجد  اأوروب��ا  جن�شيات 
م�شاهدته من قبل فريق العمل متت مراقبته ومتابعته ب�شورة خفية 
حيث اأن الفريق ل يود القب�س عليه يف مكان عام مفتوح فتمت مراقبته 
ومتابعته حتى دخوله اإىل اأحد الفنادق القريبة من نف�س املنطقة التي 
ومتت  مغلق  م��ك��ان  يف  ومباغتته  مداهمته  فتمت  حينه  يف  فيها  اأق���ام 
امل�شروقة  امل��ال��ي��ة  امل��ب��ال��غ  ب��ح��وزت��ه  �شبطت  وبتفتي�شه  عليه  ال�شيطرة 
مع  والتن�شيق  اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة  ل���اإدارة  وبجلبه 
الإج��راءات  اتخاذ  بعد  اإىل جهة طلبه  الداخلية متهيدا لإحالته  وزارة 

القانونية املتبعة بالتن�شيق مع وزارة الداخلية.

�شطو م�شلح على اإحدى حمات املجوهرات �شمن منطقة اخت�شا�شهم 
ويف نف�س اليوم قام بال�شطو على حمل �شرافة ومتكن من �شرقة بع�س 
املبالغ املالية تاركا وراءه ال�شاح الذي ا�شتخدمه يف الواقعة وهو من نوع 
م�شد�س  وبع�س الآثار والأدل��ة الأخرى وقد متكن من مغادرة الدولة 
حيث اأنه كان قد خطط للعملية م�شبقا للمغادرة فور ارتكابه للجرمية. 
واأ�شاف املزينة اأنه تبني بالبحث والتحري من قبل الدولة ال�شقيقة باأن 
املجرم قد غادر اإىل الإمارات حتديدا اإىل مطار دبي الدويل وو�شل اإىل 
اإح��دى الفنادق  اأن قام باحلجز يف  اإىل املدينة بعد  املطار وغ��ادره ف��ورا 
الواقعة يف منطقة الرباحة يف اإمارة دبي وكان دخل اإىل الدولة قبل اأن 
يتم التعميم عليه اأو و�شع اأي قيود دولية اأو ن�شرة عرب النرتبول علما 

باأن املعلومات عن و�شوله اإىل دبي قد مت متريرها اإىل املباحث اجلنائية 
ع��ل��ى تعليمات �شعادة  وب��ن��اء  ال���دول���ة.  اإىل  ع��ب��وره ودخ��ول��ه  ب��ع��د  ب��دب��ي 
للتحريات  العامة  الإدارة  مدير  املن�شوري  اإبراهيم  خليل  خبري  اللواء 
واملباحث اجلنائية ويف اإطار التعاون اخلليجي بني دول جمل�س التعاون 
مرتكبيها  وماحقة  اجلرمية  على  والق�شاء  الأم��ن  على  للمحافظة 
واإدارة  املباحث اجلنائية  اأيا كان نوعها مت ت�شكيل فريق عمل من قبل 
عليه  والقب�س  املطلوب  املجرم  وماحقة  ملتابعة  النرتبول  املطلوبني 
يف اأقرب وقت قبل اأن يفكر بارتكاب جرمية اأخرى بالدولة كونه ي�شنف 
من املجرمني اخلطرين يف جرائم ال�شطو امل�شلح. و�شرح �شعادة اللواء 
خليل املن�شوري اأنه من خال البحث والتحري من قبل فريق العمل 

•• دبي-وام:

القب�س على جمرم  دبي من  ب�شرطة  اجلنائية  املباحث  اأجهزة  متكنت 
اإح��دى ال��دول اخلليجية  خليجي خطري ارتكب حادثي �شطو م�شلح يف 
وقال  ال��دول��ة.  اإىل  وح�شر  هويته  عن  الك�شف  يتم  اأن  قبل  هاربا  وف��ر 
بالنيابة  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد  املزينة  مطر  خمي�س  اللواء  �شعادة 
اأنه فور تلقي املعلومات من الدولة اخلليجية ال�شقيقة وخال �شاعات 
تكليفه  مت  ال��ذي  اجلنائية  املباحث  فريق  قب�شة  يف  املجرم  ك��ان  قليلة 
باملهمة. واو�شح انه يف �شباح يوم اجلمعة املا�شي ورد ات�شال من اإحدى 
الدول اخلليجية ال�شقيقة يفيد اأن �شخ�شا خليجي اجلن�شية قام بعملية 
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اأهازيج تتغنى مبناقب خليفة جتتذب ح�سودا غفرية من اجلاليات العربية والأجنبية يف مو�سكو

ناق�ص توحيد الإجازات وم�ستقبل التعليم اخلا�ص وتطويره

جمل�س التن�سيق والتكامل يتوجه لتاأ�سي�س بوابة اإلكرتونية متكاملة للتعليم

•• اأبوظبي-وام:

اجتذبت اأهازيج مو�شيقى �شرطة 
اأبوظبي التي تغنت مبناقب قائد 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال��وط��ن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل ح�شودا غفرية 
من اجلاليات العربية والأجنبية 
يف م���ه���رج���ان م��و���ش��ك��و ال�����دويل 
���ش��ب��اي��ك�����س ت����ور ال�����ذي اأخ��ت��ت��م��ت 
ف��ع��ال��ي��ات��ه اأخ�������ريا وا����ش���ت���ح���وذت 
ع����رو�����ش����ه����ا ال����ت����ي ق���دم���ت���ه���ا يف 
اإط�����ار اح��ت��ف��الت  امل���ه���رج���ان ويف 
م��و���ش��ي��ق��ى ال�����ش��رط��ة ب��ال��ي��وب��ي��ل 
الذهبي وذكرى تاأ�شي�شها يف يوليو 
اجلمهور  اع��ج��اب  ع��ل��ى   1963
مب���خ���ت���ل���ف اأط�����ي�����اف�����ه. وق���دم���ت 
م��و���ش��ي��ق��ى ال�������ش���رط���ة ب���اق���ة م��ن 
والرتاثية  الوطنية  معزوفاتها 

حم��ل��ي��ة اإم���ارات���ي���ة وم��ق��ط��وع��ات 
خم��ت��ل��ف��ة ..ك���م���ا ق��دم��ت ع��رو���س 
ال��ع��ي��ال��ة واحل���رب���ي���ة والأه����ازي����ج 
الوطنية التي تعك�س اإ�شالة تراث 
دولة الإم��ارات . وكانت مو�شيقى 
����ش���رط���ة اأب����وظ����ب����ي ق�����د ق���دم���ت 
م��ع��زوف��ات يف ال�����ش��اح��ة احل��م��راء 
احتفالية  م�����ش��رية  ويف  مبو�شكو 
ك��ب��رية مب��ن��ا���ش��ب��ة ع��ط��ل��ة امل��دي��ن��ة 
يف  مماثلة  معزوفات  و  ال�شنوية 
ج���وم م���ول وامل��ت��ح��ف ال��ت��اري��خ��ي 
ملدينة مو�شكو وحديقة الكرملني 
ن���ال���ت اإع���ج���اب اجل��م��اه��ري ال��ت��ي 
ال��رتاث��ي��ة  ال��ل��وح��ات  م��ع  تفاعلت 
ال���ت���ي ر���ش��م��ت��ه��ا ل��ف��ن��ون ال��ع��ي��ال��ة 
�شعبية تراثية  واأخرى  واحلربية 
عنا�شر  اجلماهري  �شاركت  فيما 
اأداء  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  مو�شيقى 
فنون احلربية والعيالة. و�شاركت 

وذكر  �شفر.  بطاقة  اأو  ج��واز  اإىل 
املحطات  الحتفاء مبثل هذه  اأن 
اأبوظبي  �شرطة  ت��اري��خ  يف  املهمة 
منت�شبيها  ل���دى  ت��ق��ل��ي��دا  ي��ر���ش��ي 
ذاكرة  ي�شقط من  العطاء ل  ب��اأن 
ال��وط��ن ..م��و���ش��ح��ا ان م��ب��ادرات 
م��و���ش��ي��ق��ى ال�������ش���رط���ة م�����ش��ت��م��رة 
ل��ت��ع��ري��ف اجل��م��ه��ور ب����دور ف��رق��ة 
واإ�شهاماتها  ال�شرطة  مو�شيقى 
على  ال�����ش��وء  وت�شليط  الوطنية 
ب����داي����ات����ه����ا وم������راح������ل ال���ت���ط���ور 
ال����ت����ي م������رت ب���ه���ا ع�����رب خ��م�����ش��ة 
ع��ق��ود م�شت م��ن ال��زم��ن. جتدر 
الدولة  الإم��ارات  اأن  اإىل  الإ�شارة 
�شاركت  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  العربية 
يف م���ه���رج���ان م��و���ش��ك��و واإه��ت��م��ت 
و�شائل الإعام الرو�شية ومواقع 
الن���رتن���ت ب��ه��ذه امل�����ش��ارك��ة ال��ت��ي 
الإع��ام  و�شائل  باهتمام  حظيت 

ت��ن��وع��ت ب���ني ع����زف اأغ�����اين �شري 
ب��و���ش��ل��ط��ان ول����� خ��ل��ي��ف��ة ال�����ش��ام 
الفلكلورية  الأحل����ان  م��ن  وب��اق��ة 
ك��م��ع��زوف��ة ال��ع��ي��ال��ة و ال���ب���واب و 
اأثار بهجة  احلربية وغريها مما 
ح��ر���س  ج����ان����ب  اإىل  اجل���م���ه���ور 
ك���ب���ار امل�������ش���وؤول���ني يف احل��ك��وم��ة 
الفريق  بينهم  الحتادية برو�شيا 
�شريجي كليبنيكوف املفت�س العام 
ل��ل�����ش��رط��ة وع�����دد م���ن ال�����ش��ف��راء 
ومم��ث��ل��ي اجل��ال��ي��ات ع��ل��ى متابعة 
الإم��ارات��ي��ة  املو�شيقية  ال��ع��رو���س 
باإهتمام بالغ. ور�شمت يف فعاليات 
ل��وح��ة ج��م��ي��ل��ة وبهية  امل��ه��رج��ان 
.. ففي اخلتام  الإم����ارات  ل��رتاث 
ق����دم����ت م����ع����زوف����ات م��و���ش��ي��ق��ي��ة 
ت���راث���ي���ة يف ح���دي���ق���ة ك��را���ش��ن��اي��ا 
 . احل���م���راء  وال�����ش��اح��ة  بري�شنايا 
�شعبية  فنونا  امل�شاركة  وت�شمنت 

بتقدمي  الفرقة  اع�شاء  متيز  اإن 
م��ق��ط��وع��ات م��و���ش��ي��ق��ي��ة ج��دي��دة 
الرو�شي  اجل��م��ه��ور  معها  تفاعل 
والذي طلب من اللجنة عرو�شا 
اإ�شافية .. مو�شحا اأن املقطوعات 
ال�شعبية  والأه���ازي���ج  املو�شيقية 
والرتاثية قدمت يف باقة متميزة 
امل�شائية  الفرتة  العرو�س يف  من 
من ال�شاعة الثامنة م�شاء وحتى 
العا�شرة والن�شف ليا على مدى 
واأ�شاف   . �شاعتني ون�شف يوميا 
ت��ق��دمي  يف  جن���ح���ت  ال���ف���رق���ة  اإن 
م�����ش��ت��وى رف���ي���ع م����ن ال���ع���رو����س 
اأم�����ام احل�����ش��ود  .. وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
لفتا  املتنوعة  مهاراتها  الغفرية 
���ش��وط��ا  ق��ط��ع��ت  ال��ف��رق��ة  ان  اإىل 
اح��رتاف��ي��ا ك��ب��ريا يف ه���ذا امل��ج��ال 
لغة  املو�شيقى  واأن  �شيما  ل  املهم 
عاملية جتتاز احلدود دون احلاجة 

امل���ه���رج���ان  خ���ت���ام  يف  دول������ة   15
حفلها  اأبوظبي  �شرطة  مو�شيقى 
مب���ن���ا����ش���ب���ة ي���وب���ي���ل���ه���ا ال���ذه���ب���ي. 
اأبوظبي  �شرطة  م�شاركة  وتعك�س 
يف م���ه���رج���ان م��و���ش��ك��و ال�����دويل 
العامل  دول  م��ن  ع��دد  جانب  اإىل 
حمليا  ال���ت���واج���د  ح��ر���ش��ه��اع��ل��ى 
وع��امل��ي��ا وال��ت��ف��اع��ل م���ع خمتلف 
منا�شط ال�شعوب للتعريف برتاث 
الأ�شيل وتعريف  الم��ارات  دول��ة 
الآخرين اإىل ال�شورة احل�شارية 
املحلي  املجتمع  بها  يتمتع  ال��ت��ي 
ت��راث فني زاخر  مبا ميتلكه من 
ب���ح���ب ال����وط����ن وحل���م���ة اأب���ن���ائ���ه 
وت���وح���ده���م ج��م��ي��ع��ا حت����ت راي����ة 
احل����ب وال�������ولء ل��ق��ائ��د م�����ش��رية 
النه�شة والتطوير. وقال املازم 
اأول ابراهيم احلو�شني مدير فرع 
تعليم املو�شيقى يف �شرطة اأبوظبي 

العاملية عرب مرا�شليها يف مو�شكو 
. جدير بالذكر اأن فرقة مو�شيقى 
ال�شرطة اإىل جانب م�شاركاتها يف 
يف  ت�شهم  ال�شرطية  ال��ت��دري��ب��ات 
بناء حلقة التوا�شل بني ال�شرطة 
واجل�����م�����ه�����ور ع�����رب م�������ش���ارك���ت���ه���ا 
ال���دائ���م���ة يف ���ش��ت��ى الح���ت���ف���الت 
..و���ش��ه��دت  الوطنية  وامل��ن��ا���ش��ب��ات 
ال��ت��ط��ورات يف  مرحلة مهمة م��ن 
ب��ك��ادره��ا  اله��ت��م��ام  يف  م�شريتها 
الفرقة  يف  امل�شتخدمة  والآلت 
والإي���ق���اع  ال���ق���رب  اآلت  ف����اإىل   ..
ال��ط��ب��ول مت يف ال��ب��داي��ة اإدخ����ال 
الآلت  م���ن  وع�����دد  الأورج  اآل�����ة 
والت�شيللو.  الكمان  مثل  الوترية 
مثل  نحا�شية  اآلت  اأدخ��ل��ت  وق��د 
امل�شمى  والكورنيت  الكارينيت 
اأي�شا بالرتومبون وال�شاك�شوفون 

و�شواها.

•• دبي – حم�شن را�شد 

اأك������د م���ع���ايل ح��م��ي��د ب����ن حم��م��د 
والتعليم  الرتبية  وزير  القطامي 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا  ال���ب���ال���غ  اله���ت���م���ام  اأن 
يدفع  م��ا  ه��و  بالتعليم،  الر�شيدة 
الأم�����ام،  اإىل  ال��ت��ط��وي��ر  مب�����ش��رية 
للتعليم،  ال��ع��ام��ة  الأه�����داف  ن��ح��و 
من  اجلهود  جميع  تت�شافر  التي 
اأج�����ل حت��ق��ي��ق��ه��ا، ويف م��ق��دم��ت��ه��ا 
وتاأهيلهم  الإم����ارات  اأب��ن��اء  اإع���داد 
متكنهم  علمية،  م�شتويات  وف���ق 
م�����ن �����ش����ون م������ق������درات ال����دول����ة 
ومكت�شباتها وموا�شلة اإجنازاتها.

تراأ�س  قد  القطامي  معايل  وك��ان 
ي����وم اأم�������س ال���ث���اث���اء، يف دي����وان 
ب��دب��ي، الج��ت��م��اع الأول  ال������وزارة 
 2015 للدورة الثانية ) 2013 
( مل��ج��ل�����س ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال��ت��ك��ام��ل 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي، ب���ح�������ش���ور م���ع���ايل 
عام  الدكتور مغري اخليلي مدير 
و�شعادة  للتعليم،  اأبوظبي  جمل�س 
ع���ل���ي م���ي���ح���د ال�������ش���وي���دي وك��ي��ل 

اإىل  بالو�شول   – معاليه  و���ش��ف 
به  منوذج تعليمي مطور يحتذى 

يف املنطقة .
وك���ان احل�����ش��ور ق��د اط��ل��ع��وا على 
التعليم الإلكرتوين، واإدارة  بوابة 
نظم املعلومات، و ا�شتعر�شوا عدداً 
املت�شلة  امل��ه��م��ة  امل��و���ش��وع��ات  م��ن 
مب���ه���ام واخ���ت�������ش���ا����ش���ات امل��ج��ل�����س 
وتوجهاته امل�شتقبلية، كما تناولوا 
ال���وزاري  املجل�س  ق��رار  باملناق�شة 
ب�شاأن توحيد الجازات  للخدمات 
الدرا�شية يف مدار�س التعليم العام 

وموؤ�ش�شات التعليم العايل.
واأكدوا على اأهمية اللتزام بنظام 
الإج����ازات امل��وح��د، مل��ا يحققه من 
واأول��ي��اء  الطلبة  جلموع  م�شلحة 
اأم���وره���م، ومل���ا ف��ي��ه م��ن ا���ش��ت��ق��رار 
فيما   ، العموم  وج��ه  على  لاأ�شر 
قرر املجل�س ت�شكيل جلنة تنفيذية 
الإج���ازات  بنظام  الل��ت��زام  ملتابعة 
املجتمعي  الوعي  وتنمية  املوحد، 

باأهمية هذا النظام .
من جهة ثانية اأكد احل�شور على 

بالإنابة،  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الكرم  ال��دك��ت��ور عبد اهلل  و���ش��ع��ادة 
رئي�س جمل�س املديرين مدير عام 
الب�شرية  والتنمية  املعرفة  هيئة 
يف دبي، و�شعادة الدكتور عبد اهلل 
ال�شويجي رئي�س جمل�س ال�شارقة 
را�شد  امل�شت�شار  و�شعادة   ، للتعليم 
ع���ب���ي���د ����ش���ي���ف احل���ف���ي���ت���ي رئ��ي�����س 
وال�شوؤون  التعليم  رعاية  جمل�س 
�شارك  كما  بالفجرية،  الأكادميية 
من  املجل�س  اأع�شاء  الجتماع  يف 
 : اخل��ا���س  التعليم  ق��ط��اع  ممثلي 
ع��ث��م��ان حم��م��د ���ش��ري��ف ع��ب��د اهلل 
(، وعبد  ال���ش��رتال��ي��ة  امل��در���ش��ة   (
اهلل حم��م��د امل���زروع���ي ) م��دار���س 
ع��ب��ي��د  وح�����م�����د   ،) ال���������ش����وي����ف����ات 

املن�شوري ) �شرطة دبي ( .
ويف م�شتهل الجتماع، اأكد معايل 
وزير الرتبية اأهمية ودور جمل�س 
التعليمي،  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
يف ت��وح��ي��د اجل��ه��ود، وف���ق ال���روؤى 
امل�������ش���رتك���ة، وم�����ا ا����ش���ت���ن���دت اإل���ي���ه 
من  للدولة  التعليمية  ال�شيا�شة 

�شاحب  يرعاها  واأه���داف،  مبادئ 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ����وه   ،
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 

القائم  امل�شتوى،  رفيع  والتن�شيق 
التعليم،  وجم��ال�����س  ال�����وزارة  ب��ني 
ال��ن��وع��ي��ة  ال���ت���ح���ولت  اإىل  لف���ت���اً 
العملية  وت�شهدها  �شهدتها  التي 
وح��رك��ة  امل���دار����س،  يف  التعليمية 
ال�شعد  ع��ل��ى  ال��ت��ط��وي��ر اجل���اري���ة 
ك���اف���ة، ال���ت���ي ت��ب�����ش��ر – ع��ل��ى حد 

، واإخ���وان���ه���م���ا اأ����ش���ح���اب ال�����ش��م��و 
األأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شيوخ 
لاحتاد حكام الإمارات، والفريق 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
وث��م��ن م��ع��ال��ي��ه ال���ت���ع���اون امل��ث��م��ر، 

الإم��ارات  اأن تكون لدولة  �شرورة 
تعك�س  للتعليم،  اإلكرتونية  بوابة 
واقع التعليم و م�شريته املتطورة 
والإجن����������������ازات ال����ت����ي ت�����ش��ه��ده��ا 
امل����دار�����س احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة 
م��ع��اً، وال��ت��ح��ولت ال��ن��وع��ي��ة التي 
ي��ع��ي�����ش��ه��ا ال���ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف 
خمتلف ع��ن��ا���ش��ره الأ���ش��ا���ش��ي��ة، يف 
ت�شكيل  املجل�س  نف�شه قرر  الوقت 
متخ�ش�شني  ت�����ش��م  ف��ن��ي��ة،  جل��ن��ة 
التعليم  وجم��ال�����س  ال������وزارة  م���ن 
وممثلني لقطاع التعليم اخلا�س، 
ل��ت��اأ���ش��ي�����س ال��ب��واب��ة الإل��ك��رتون��ي��ة 
للتعليم، وذلك وفق اأرقى املعايري، 
ومب������ا ي�����واك�����ب ح����رك����ة ال���ت���ط���ور 

اجلارية .
ن��اق�����س امل��ج��ت��م��ع��ون ك���ذل���ك ق���رار 
ب�����ش��اأن تنظيم  ال������وزاري  امل��ج��ل�����س 
اخلا�س،  التعليم  قطاع  وتطوير 
القطاع  لهذا  امل�شتقبلية  وال��روؤى 
احليوي، الذي تعده وزارة الرتبية 
يف  ا�شرتاتيجياً  �شريكاً  والتعليم 

م�شرية التعليم .

يتبقى التعليم اخلا�ص

قيادة جديدة بهيكل الرتبية والها�سمي لقطاع الأن�سطة
•• دبي – حم�شن را�شد

تعديات  هناك  اأن  الفجر  علمت 
يف ك��را���ش��ي ال���وك���اء امل�����ش��اع��دي��ن 
خ��ال  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ب����وزارة 
فت�شتقبل   ، املقبلة  القليلة  الأي���ام 
الوزارة قيادة جديدة من الكفاءات 
امل���واط���ن���ة ، ح��ي��ث ي���ت���وىل ���ش��ع��ادة 
وزارة  وكيل  مهام  الها�شمي  حكم 
الأن�شطة  لقطاع  امل�شاعد  الرتبية 
والبيئة املدر�شية ، وكان الها�شمي 
ي�����ش��غ��ل م��ن�����ش��ب وك���ي���ل ال�������وزارة 
ب���وزارة  املجتمع  لتنمية  امل�����ش��اع��د 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
ال��وزارة  وكيل  يبا�شر  اأن  ويتوقع   ،
اجلديد  الأن�شطة  لقطاع  امل�شاعد 
املقبل،  الأ���ش��ب��وع  ب��دءا م��ن  مهامه 

ال��وزارة  بوكيل  هاتفي  ات�شال  ويف 
ب��امل��ن�����ش��ب  ت��ه��ن��ئ��ت��ه  اجل����دي����د مت 
اجلديد متمنني له دوام التوفيق.

وك�����ان ق���ط���اع الأن�����ش��ط��ة وال��ب��ي��ئ��ة 

املدر�شية حتى حينه يتوىل مهامه 
، بجانب  ال�����ش��وي��دي  ع��ل��ي م��ي��ح��د 
ال��رتب��ي��ة  وزارة  ك���وك���ي���ل  م���ه���ام���ه 
وال��ت��ع��ل��ي��م ب��الإن��اب��ة ، وي��ت��وق��ع اأن 
وزارة  ملهام وكيل  ال�شويدي  يتفرغ 
ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ، ب��ع��د ت��ويل 
اأح��د   ، الأن�شطة  ق��ط��اع  الها�شمي 
، وي�شم  ب��ال��وزارة  القطاعات  اأه��م 
ال��ط��اب��ي��ة  »الأن�������ش���ط���ة  اإدارات 
وامل�����ش��اب��ق��ات ال��ع��ل��م��ي��ة، والإر����ش���اد 
ال���ط���اب���ي، وال��ت��غ��ذي��ة وال�����ش��ح��ة 
الريا�شية،  وال��رتب��ي��ة  امل��در���ش��ي��ة، 
وامل����ك����ت����ب����ات وم���������ش����ادر ال���ت���ع���ل���م، 
التعليمية«.  واخل��دم��ات  والأب��ن��ي��ة 
وي�������ش���اع���د ه�����ذا ال���ق���ط���اع يف ب��ن��اء 
واملفعم  واملنفتح  املتوازن  الطالب 
ب��ال��ن�����ش��اط واحل��ي��وي��ة، ك��م��ا يركز 

ع��ل��ى الأن�����ش��ط��ة ال��ب��ال��غ��ة الأه��م��ي��ة 
والغائبة عن املجتمع مثل التغذية 
وال�������ش���ح���ة امل���در����ش���ي���ة وال���رتب���ي���ة 
الريا�شية، ف�شًا عن توفري منفذ 
متعددة  تعلم  م�شادر  اإىل  للطلبة 
وم���ت���ط���ورة ، وب�����ش��غ��ل ال��ه��ا���ش��م��ي 
ق��ط��اع الأن�����ش��ط��ة ي��ت��ب��ق��ى ق��ط��اع��ا 
اأخ���ري ���ش��اغ��ر ب���دون وك��ي��ل بهيكل 
وزارة الرتبية والتعليم بقطاعاته 
اخل���م�������ش���ة وه�����و ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�شيا�شات  ق��ط��اع  فيما   ، اخل��ا���س 
خولة  مهامه  وي��ت��وىل  التعليمية 
الرتبوية  العمليات  وقطاع  املعا، 
وي���ت���وىل م��ه��ام��ه ف���وزي���ة غ��ري��ب ، 
والقطاع اخلام�س والأخ��ري قطاع 
امل�شاندة ويتوىل مهامه  اخلدمات 

مروان ال�شوالح . 

الهوية تطلق مبادرة اإ�ساأل حمد عرب 
�سفحتها على تويرت 

•• اأبوظبي-وام:

تفاعلية جديدة  للهوية مبادرة  الإم��ارات  اأطلقت هيئة 
اإ���ش��األ حمد  ب��ع��ن��وان  ت��وت��ري  ع��رب �شفحتها على م��وق��ع 
ت��ه��دف ل��ت��ع��زي��ز ت��ف��اع��ل��ه��ا م���ع م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا وال�����رد على 

ا�شتف�شاراتهم وماحظاتهم وحل �شكاويهم.
ا�شتف�شار  اأي  لديهم  ال��ذي��ن  متعامليها  الهيئة  ودع��ت 
اإىل  واأدائ��ه��ا  بخدماتها  تتعلق  �شكوى  اأو  ماحظة  اأو 
اإ�شاأل حمد التفاعلية  التوا�شل معها من خال خدمة 

اعتبارا من 12 �شبتمرب اجلاري.
الت�����ش��ال احلكومي  اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ري  ع��ام��ر  وق���ال 
اإ�شاأل  م��ب��ادرة  اإن  للهوية  الإم���ارات  هيئة  يف  واملجتمعي 
التي  الدولة  نوعها على م�شتوى  الأوىل من  حمد هي 
اليوم  وحت��اك��ي  ثابتة  اأ�شبوعية  ب��وت��رية  اإط��اق��ه��ا  يتم 
املبا�شر  للتوا�شل  تفاعلية  كاآلية  املفتوح  الإل��ك��رتوين 
تويرت  موقع  ي�شتخدمون  الذين  الهيئة  متعاملي  مع 
ويتابعون �شفحة الهيئة. واأ�شاف اإن اإطاق هذه املبادرة 

ب�شكل  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى  الهيئة  اإط����ار ح��ر���س  ي��ن��درج يف 
مبا�شر  ب�شكل  معهم  والتفاعل  متعامليها  مع  م�شتمر 
من خال القنوات التي يف�شلونها �شعيا منها للو�شول 
واأجهزتهم  الذكية  هواتفهم  خ��ال  م��ن  املتعامل  اإىل 
اللوحية وباأ�شلوب مبتكر ومن خال �شخ�شية كرتونية 

م�شتوحاة من الرتاث الإماراتي.
�شيتوىل  الهيئة  من  ر�شميا  متحدثا  اأن  املهري  واأو�شح 
والتفاعل معهم كل يوم  املتعاملني  اأ�شئلة  الإجابة على 
خمي�س من كل اأ�شبوع .. م�شريا اإىل اأنه ميكن ال�شتفادة 
م��ن ه���ذه اخل��دم��ة ع��رب ا���ش��ت��خ��دام اإ����ش���ارة ه��ا���ش��ت��اق # 

متبوعة بعبارة اإ�شال حمد وتكون باللغة الإجنليزية.
التوا�شل  الهيئة على �شفحات  تفعيل ح�شور  اأن  واأك��د 
ال�شرتاتيجية  خطتها  مع  ان�شجاما  ياأتي  الجتماعي 
بخدمة  الرت���ق���اء  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي   2013  2010
اأن  اإىل  ..لف��ت��ا  ر���ش��اه��م  ك�شب  اإىل  و���ش��ول  املتعاملني 
املتعاملني  مع  التفاعل  يف  مهمة  قفزات  حققت  الهيئة 

معها عرب �شفحاتها على مواقع التوا�شل الجتماعي.

حكم الها�سمي

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ �شمرية  احمد 
فل�شطينية  ما�شي-  جنيب 
رقم    �شفرها  اجلن�شية-جواز 
من  ���ش��ادر   )2507433(
عليه  ي��ج��ده  م��ن  فل�شطني  
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/3341804

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت  امل�������دع�������وة/ ل��ي��ل��ي��ا 
فلبينية  ي��ودلب��ا���ش��ول��ت��ني- 
�شفرها  -ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
�شادر   )692139( رق���م   
م����ن ال���ف���ل���ب���ني  م����ن ي��ج��ده 
بتليفون رقم  الت�شال  عليه 

   050/6655556

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������دت  امل���������دع���������وة/ ان�����ى 
م���ال���ون���ي�������س ك�����ان�����اف�����ريال-
-ج���واز  اجل��ن�����ش��ي��ة   فلبينية 
�شفرها رقم   )4049900( 
�شادر من الفلبني  من يجده 
بتليفون رقم  الت�شال  عليه 

   050/6193680

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ حم��م��د 
ح�شني    ه��داي��ت  العلم  ن��ور 
-ب���ن���غ���ادي�������س اجل��ن�����ش��ي��ة  
-ج����������������واز �������ش������ف������ره رق������م   
)0758080(   من يجده 
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8886460   

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل������دع������و/ حم��م��د 
ي��ون�����س ال���دي���ن ع��ب��داحل��ق    
-ب���ن���غ���ادي�������س اجل��ن�����ش��ي��ة  
-ج���������������واز ������ش�����ف�����ره رق�����م   
)1781668(   من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8886460   

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ م��ي�����ش��ي��ل 
جومايايد-  اينكارنا�شون 
ف��ل��ي��ب��ن��ي اجل��ن�����ش��ي��ة- ج���واز 
 5044881 رق����م  ���ش��ف��ره 
�شادر من الفلبني  من يجده 
بتليفون رقم  الت�شال  عليه 

   050/3341804

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل���دع���و/ حم��م��د ن��ور 
ال������دي������ن ع�����ام�����ر ح�������ش���ني- 
بنجادي�س اجلن�شية-   جواز 
 6883805 رق����م  ���ش��ف��ره 
���ش��ادر م��ن بنجادي�س  من 
يجده عليه الت�شال بتليفون 
رقم 050/3332432   

برعاية حممد بن زايد 

منطقة املدام تنظم عر�سها اجلماعي الثالث غدا
•• املدام-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  رعاية  حتت 
..ت�شهد  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
الثالث  اجل��م��اع��ي  ال��ع��ر���س  اخلمي�س  غ���دا  م�����ش��اء  امل����دام  منطقة 
املنظمة  اللجنة  اأعدت  �شابا مواطنا. وقد   50 لاحتفال بزفاف 
اإقامة  اإجراءات  الرتتيبات الازمة للعر�س اجلماعي وا�شتكملت 
مرا�شم العر�س الذي �شيبداأ يف اخلام�شة م�شاء باخليمة الكربى 
املقامة اأمام نادي املدام الريا�شي الثقايف. ورفع �شلهوب حمد بن 
الثالث يف  املنظمة للعر�س اجلماعي  اللجنة  الكتبي رئي�س  �شليم 

منطقة املدام جزيل ال�شكر ل�شمو ال�شيخ حممد بن زايد لتف�شله 
برعاية العر�س اجلماعي الثالث واهتمام �شموه باأبنائه املواطنني 
م��ن خ��ال م��ا يقدمه �شموه م��ن دع��م �شخي لق��ام��ة الع��را���س 
للراغبني  املختلفة  الإمكانيات  بت�شخري  وتوجيهاته  اجلماعية 
بالزواج من اأبناء الوطن للنهو�س بهم ودعم حياتهم الجتماعية 
الكتبي  وثمن  امل��ع��ط��اء.  وطنهم  وعلى  باخلري  عليهم  يعود  مب��ا 
اأبناء الإمارات من القيادة الر�شيدة  الدعم املتوا�شل الذي يلقاه 
وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل واأخوه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 

اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات والفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان مل�شاعدة �شباب الإمارات على تقليل 
تكاليف الزواج والتوجيه الدائم باإقامة العرا�س اجلماعية. واأكد 
اإىل �شل�شلة  املدام �شي�شاف  الثالث مبنطقة  العر�س اجلماعي  اأن 
العرا�س اجلماعية والتي تعد عامة م�شيئة ومهمة يف جمتمع 
دولة الإمارات .. م�شريا اإىل اأن الأعرا�س اجلماعية اأ�شبحت اأحد 
املظاهر احل�شارية التي نعتز بها لأنها عمقت يف نفو�س اجلميع 
قيم الأجداد التي تدعو اإىل التكافل والتعاون من اأجل م�شلحة 
الفرد واجلماعة والتي حتر�س منطقة املدام على تنظيمها على 

الدوام لتحقيق الغايات املن�شودة. 

مركز عجمان لتاأهيل املعاقني يحتفل 
بانطلق العام الدرا�سي اجلديد

•• عجمان-وام:

احتفل مركز عجمان لتاأهيل املعاقني ببداية العام الدرا�شي اجلديد 2013 - 2014. ا�شتمل 
احلفل على فعاليات خمتلفة بداأ بور�س متنوعة اأقامتها معلمات املركز ت�شمنت اأعمال يدوية 

ور�شومات على الوجوه و�شورا تذكارية فنية كرتونية.
وتخلل احلفل فقرات ترفيهية لفريق تطوعي من ا�شرتاحة ال�شواب بدبي وموا�شات المارات 
تفاعل معها طاب املركز اإىل جانب م�شابقات ريا�شية وتوزيع حقائب مقدمة من املركز الثقايف 
اأ�شرة مركز  بعجمان وهدايا من هيئة الإم��ارات للهوية. وتقدمت وفاء بن �شليمان نيابة عن 

عجمان لتاأهيل املعاقني بال�شكر لكل من �شاهم يف اإ�شعاد طاب املركز يف اأول يوم درا�شي لهم.
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•• عجمان ـ الفجر  

حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�شيخ  �شهد 
ال��ن��ع��ي��م��ي- رئ��ي�����س دائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�شياحية بعجمان م�شاء اأم�س الأول 
رم�شان  لفعاليات  اخلتامي  احلفل 
عجمان تقوى و اميان الذي نظمته 
رم�شان  لفعاليات  املنظمة  اللجنة 
ع��ج��م��ان ت���ق���وى واإمي�������ان يف امل��رك��ز 

الثقايف باإمارة عجمان.
حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�شيخ  وق���ام 
بتكرمي  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ال��ن��ع��ي��م��ي يف 
ال����رع����اة و اجل���ه���ات امل�����ش��اه��م��ة من 
ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة و امل��وؤ���ش�����ش��ات 
امل��ت��ط��وع��ني  اخل��ا���ش��ة و الأف�������راد و 
من  جميع  و  الإعامية  واملوؤ�ش�شات 

�شاهم يف اإجناح الفعاليات.
–الأمني  املطرو�شي  �شعيد  اأو�شح  و 
التنفيذي-رئي�س  للمجل�س  ال��ع��ام 
اللجنة املنظمة يف كلمة األقاها مدى 
فعاليات  من  ال�شابعة  ال���دورة  جن��اح 
و  اهلل  م��ن  بف�شل  عجمان  رم�����ش��ان 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  بتوجيهات 

ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي-ع�����ش��و 
امل��ج��ل�����س الع���ل���ى ح���اك���م ع��ج��م��ان و 
مبتابعة حثيثة من قبل �شمو ال�شيخ 
عهد  النعيمي-ويل  حميد  بن  عمار 
 ، التنفيذي  املجل�س  عجمان-رئي�س 
باحل�شور  النجاح  ه��ذا  ت��اأك��د  بحيث 
امل��ت��وا���ش��ل م��ن اجل��م��ه��ور ال��ك��ب��ري يف 

كافة الفعاليات.
وا���ش��ت��ع��ر���س يف ك��ل��م��ت��ه ال��ف��ع��ال��ي��ات 

ال�شابعة حيث  ال��دورة  �شهدتها  التي 
التي  الفعاليات  من  العديد  �شهدت 
و  الثقافية  و  الدينية  بني  ت��راوح��ت 
الريا�شية و الجتماعية وا�شت�شافة 
املقرئني  و  امل�شايخ  ع��ددا مقدرا من 
ال�����دول وه����م ف�شيلة  م���ن خم��ت��ل��ف 
ال�شيخ  ريان،وف�شيلة  ع��ادل  ال�شيخ 
ف�شيلة  ال�����زه�����راين،و  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�شيخ عبدالويل الأركاين ،و ف�شيلة 

ف�شيلة  و  ال���غ���ام���دي  ���ش��ع��د  ال�����ش��ي��خ 
و ف�شيلة  ال�����ش��اط��ري  ���ش��ي��خ  ال�����ش��ي��خ 
ف�شيلة  و  ال��ف��ي�����ش��ل  ن��اي��ف  ال�����ش��ي��خ 
م��وؤك��دا حر�س  ع��ب��اد،  ف��ار���س  ال�شيخ 
باأهل  الإحتفاء  املنظمة على  اللجنة 
ال���ق���راآن م��ن خ���ال ج��ائ��زة عجمان 
مركز  مع  بالتن�شيق  الكرمي  للقراآن 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د خل���دم���ة ال���ق���راآن 
ال���ك���رمي و ال���ت���ي ���ش��ه��دت م��ن��اف�����ش��ة 

���ش��ري��ف��ة ب���ني اأه����ل ال���ذك���ر وال���ق���راآن 
م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات و ال��ف��ئ��ات 

العمرية.
رم�شان  ف��ع��ال��ي��ات  ا�شتقطبت  ك��م��ا   
عجمان يف دورتها ال�شابعة جمموعة 
م���ن اأب������رز امل��ح��ا���ش��ري��ن يف ال��ع��امل 
الإ�شامي مبختلف م�شاجد الإمارة، 
املجتمعية  الفعاليات  اإىل  بالإ�شافة 
ال���ت���ي ك����ان ل��ه��ا ن�����ش��ي��ب يف ال�����دورة 
و�شال  فعالية  خ��ال  م��ن  ال�شابعة 
التي تهدف اإىل بث املودة و الرحمة 
وادخ������ال ال��ب��ه��ج��ة وت��ر���ش��ي��خ م��ب��ادئ 
الإن�شانية والعمل اخلريي بني اأفراد 
املجتمع، وم�شابقات عكو�س اإماراتية 
للت�شوير الفوتوغرايف بهدف تعزيز 
الدورة  تغفل  ،،ومل  الوطنية  الهوية 
التي  الطفل  و  الأ���ش��رة  ال�شابعة عن 
تثقيفية  م�����ش��اب��ق��ات  ل��ه��ا  خ�����ش�����ش��ت 
يومية ، وكذلك البطولة الريا�شية 
التي كانت �شمن الأن�شطة الرئي�شية 
امل��ت��م��ي��زة خ����ال ه����ذه ال�������دورة من 
خ���ال ب��ط��ول��ة ك���رة ق���دم ال�����ش��الت 
ال��ت��ي ج��ذب��ت جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 

ال�شباب من خمتلف الفئات العمرية 
ب���ه���دف ت��وج��ي��ه ط��اق��ات��ه��م وت��ن��م��ي��ة 

قدراتهم وملكاتهم.
امل��ط��رو���ش��ي اجل��ه��ود الكبرية  وث��م��ن 
ل�شرطة  العامة  الإدارة  بذلتها  التي 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  والإدارة   ، ع��ج��م��ان 
ب��الإم��ارة  املحلية  ال��دوائ��ر  و  امل���دين 
و  امل��ق��روءة  الإع��ام��ي��ة  املوؤ�ش�شات  و 
امل�شموعة و املرئية وجميع املوؤ�ش�شات 

وال���ه���ي���ئ���ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ش���ة 
وال�����رع�����اة و اجل����ه����ات امل�������ش���ارك���ة يف 
دع����م وحت��ق��ي��ق الأه�������داف امل��ن�����ش��ودة 

للفعاليات 
 واأ�����ش����اف ق���ائ���ا م���ق���دري���ن ك��ذل��ك 
ال���دور الإي��ج��اب��ي ل��ك��وادر املتطوعني 
اأ����ش���ه���م���وا  ال����ذي����ن   ، وامل����ت����ط����وع����ات 
الأجواء  تهيئة  وا�شحة يف  بايجابية 
املنا�شبة من خال �شعيهم يف تقدمي 

والتنظيمية  الإر����ش���ادي���ة  ال��ف��ق��رات 
اإجن��اح  يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  التي 

هذه الفعالية ومتيزها جمتمعياً .
ق�شري  فيلم  ع��ل��ى  احل��ف��ل  وت�شمن 
ا�شتعر�س من خال ن�شاطات الدورة 
ال�شابعة من فعاليات رم�شان عجمان 
و فيلم ق�شري يوثق العمل اجلماعي 
وامل�شاهمني  للمتعاونني  والتطوعي 

يف اإجناح الدورة ال�شابعة.

•• راأاإ�س اخليمة – الفجر  

�شيعت راأ�س اخليمة اأم�س، �شحيتي 
حادث ماليزيا، وهما املواطنة هاجر 
اأحمد �شبيعان الطنيجي، 36 عاما، 
واب��ن��ت��ه��ا ال��ب��ك��ر م���رية ع��ل��ي حممد 
مثواهما  اإىل  ع��ام��ا،   13 ال��ن��ق��ب��ي، 
العريبي مبدينة  الأخ��ري يف مقربة 

راأ�س اخليمة.
م�شجد  يف  ال��ظ��ه��ر  ����ش���اة  وع���ق���ب 
ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���راأ����س اخل��ي��م��ة اأدى 
امل�������ش���ي���ع���ون ����ش���اة اجل�����ن�����ازة ع��ل��ى 
غامرة  م�شاعر  و�شط   ، الفقيدتني 
من الأ�شى، يف حني و�شلت اجلثتان 
ب�شحبة بقية اأفراد الأ�شرة الناجني 
م��ن احل���ادث امل���وؤمل اإىل م��ط��ار دبي 
ال����دويل يف ال�����ش��اع��ة اخل��ام�����ش��ة من 
فجر اأم�س، حيث كان يف ا�شتقبالهما 

جمع من الأقارب والأهايل.
املنكوبة  الأ�شرة  اأف��راد  برفقة  وك��ان 
اأق��ارب��ئ��ه��ا، ك��ان��وا قد  جمموعة م��ن 
امل��ال��ي��زي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  اإىل  ت��وج��ه��وا 
كوالملبور م�شاء الأحد املا�شي، يوم 

وقوع احلادث، قادمني من العا�شمة 
كانوا  حيث  ب��ان��ك��وك،  ال��ت��اي��ان��دي��ة 
وذلك  ال�شيفية،  اإجازتهم  يق�شون 
وال��وق��وف  الأ���ش��رة  م�شاندة  بغر�س 
ب��ج��ان��ب��ه��ا يف م�����ش��اب��ه��ا وظ��روف��ه��ا 

القا�شية.

واعتبارا من م�شاء اأم�س اأقيم العزاء 
يف منزل والد رب الأ�شرة املفجوعة، 
براأ�س  اجلنوبي  الظيت  منطقة  يف 
اخليمة، بعد دفن جثتي الفقيدتني، 
املعزين  كبرية من  اأع��داد  وتوافدت 
م�����ن امل�����واط�����ن�����ني والأه�������������ايل م��ن 

لتقدمي  ال���دول���ة،  م��ن��اط��ق  خمتلف 
واج���ب ال��ع��زاء ل��اأ���ش��رة واأق��ارب��ه��م��ا 
والتخفيف من م�شابهم، يف م�شاهد 
الرحمة  ملجتمع  طيبة  �شور  تعك�س 

والتكافل يف الإمارات.
وذك�������رت م�������ش���ادر ال���ع���ائ���ل���ة، ال��ت��ي 

ال�شلطات  األقت  للحادث،  تعر�شت 
امل��ال��ي��زي��ة امل��خ��ت�����ش��ة ال��ق��ب�����س على 
ويدعى  ب��احل��ادث،  املت�شبب  ال�شائق 
، من  ع��ب��ده حم��م��د  ح��ام��د  م�شلح 
جن�شية عربية، والذي فر من موقع 
احل����ادث، ف��ور وق��وع��ه ظهر الأح��د 

املا�شي.
ويف التفا�شيل فقد ال�شائق ال�شيطرة 
الذي  احل��ادث،  ال�شيارة خال  على 
وق����ع ع��ل��ى ط���ري���ق خ���ارج���ي ���ش��ري��ع 
باإحدى  املاليزية  العا�شمة  يربط 
م��ن��اط��ق ال��ب��ل��د الآ����ش���ي���وي، ب��ال��ق��رب 
املركبة  لت�شطدم  تابه،  مدينة  من 
الطريق،  يتو�شط  ال��ذي  باحلاجز، 
وال�شور الواقع على اجلانب الأي�شر. 
ال�شلطات  ت�شتكمل  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
امل��ال��ي��زي��ة الإج��������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
لدى  ال��دول��ة  �شفارة  متابعة  و�شط 
م���ال���ي���زي���ا واجل����ه����ات امل��خ��ت�����ش��ة يف 

الإمارات.
وي��ذك��ر ان الأ����ش���رة امل��واط��ن��ة، التي 
وبنتان،  ول��دان  اأبناء،   4 تتكون من 
بجانب الأب والأم،تعر�شت للحادث 

امل������روع خ����ال ق�����ش��ائ��ه��ا اإج���ازت���ه���ا 
حيث  الآ�شيوي،  البلد  يف  ال�شيفية 
احل���ادث  وق����وع  ع��ن��د  ت�شتقل  ك��ان��ت 
م����رك����ب����ة خ����ا�����ش����ة ����ش���م���ن اإح�������دى 
الرحات، التي �شاركت فيها الأ�شرة 
هناك، لتلقى مرية ، التي كان مقررا 
التا�شع  ال�شف  يف  الدرا�شة  تبداأ  اأن 
خال الأيام القليلة املا�شية، حتفها 
يف م��وق��ع احل����ادث م��ب��ا���ش��رة، بينما 
36 عاما،  فارقت والدتها احلامل، 
امل�شت�شفى  اإىل  نقلها  ب��ع��د  احل��ي��اة 

ل��ل��ع��اج م��ن الإ���ش��اب��ات اخل��ط��رية، 
ال��ت��ي حل��ق��ت ب��ه��ا ب�����ش��اع��ة ون�����ش��ف، 
ف�شا ع��ل��ى وف���اة اجل��ن��ني، وه���و يف 

نحو ال�شهر ال�شاد�س.
الأ�شرة من  اأف��راد  وبينما جنا بقية 
الثاين  اأ�شيب الب��ن  احل��ادث، فيما 
 ، الأع��م��ار حممد  م��ن حيث ترتيب 
راأ�شه،  يف  طفيفة  اإ�شابة  عاما،   11
امل�شت�شفى،  اإىل  اإث��ره��ا  ع��ل��ى  اأدخ����ل 
ح��ي��ث تلقى ال��ع��اج وخ���رج لح��ق��ا، 
موظف  ع��ام��ا،   39 الأب،  واأ���ش��ي��ب 

العاج  الآخ���ر  ه��و  وتلقى  حكومي، 
يف امل�شت�شفى. ومل ي�شب بقية اأبناء 
الأ�شرة باأذى يف احلادث، وهما �شيف 

، 8 اأعوام، وموزة، 5 اأعوام. 
اأن جميع  ال��ع��ائ��ل��ة  واأك����دت م�����ش��ادر 
الناجني من احلادث  الأ�شرة  اأف��راد 
يف ح���ال���ة ���ش��ح��ي��ة ج���ي���دة ح��ال��ي��ا، 
ف���رط احل��زن  ي��ع��ان��ون م��ن  ولكنهم 
تركها  ال��ت��ي  النف�شية،  وال�����ش��دم��ة 
رحيل الأم والبنت ب�شورة ماأ�شاوية 

خال العطلة ال�شيفية .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

التثقيف  اإدارة  يف  ممثلة  الطبية  اخليمة  راأ����س  منطقة  نظمت 
والإعام ال�شحي ندوة علمية بعنوان النفايات اللكرتونية املهدد 
اخليمة  ب��راأ���س  الأ�شنان  طب  مركز  بقاعة  اأم�س  ال��ق��ادم  ال�شحي 

وح�شور موظفي الدوائر احلكومية .
ادارة  مدير  ال��واح��د  عبد  حممد  الدكتور  ال��ن��دوة  برنامج  افتتح 
ال�شتفادة  اأهمية  على  وموؤكدا  باحل�شور  مرحبا  الوقائي  الطب 
م��ن مثل ه��ذه ال��ربام��ج ال��ت��وع��وي��ة م��ن اأج���ل الرت��ق��اء مب�شتوى 
ت�شكل  ال��ت��ي  البيئية  امل��خ��اط��ر  واإدراك  وال�شحي  البيئي  ال��وع��ي 
خ��ط��راً م��ه��دداً ل�شحة الإن�����ش��ان واحل��ي��وان وال��ن��ب��ات، كما اأو���ش��ح 
�شيادته باأن النفايات باأنواعها املختلفة اأ�شبحت ت�شكل عبئاً كبرياً 
من  لب��د  فكان  خطرها،  وعظم  لكرثتها  نظراً  املعا�شر  عاملنا  يف 
اإجراء الأبحاث العديدة وامل�شتمرة لإيجاد الطرق املثلى للتعامل 
معها . نفذ الندوة الربوفي�شور عبد الإله حممد احل�شن اخلبري 

العامل  اأن  على  نوه  ال��ذي  بال�شودان  اجلزيرة  جامعة  من  البيئي 
بالقنبلة  العلماء  و�شفها  خطرية  بيئية  كارثة  يواجه  اأن  ميكن 
اإىل  اأ�شار  حيث  الإلكرتونية،  النفايات  وهي  األ  املوقوتة  البيئية 
اأن التطور التكنولوجي الذي ي�شهده العامل قد اأ�شفر عن انت�شار 
اليومية  م��ه��ام حياتنا  ت�شهل  ال��ت��ي  الل��ك��رتون��ي��ة  الأج��ه��زة  ك��اف��ة 
باملقابل  ولكن  املختلفة  املوؤ�ش�شات  اأو  املكاتب  اأو  امل��ن��ازل  يف  �شواء 
فاإن هذه الأجهزة بعد فرتات حمددة �شتتحول اإىل نفايات بيئية 
يجب التعامل معها بالطرق العلمية ال�شحيحة من اإعادة تدوير 
وتخل�س �شحي اآمن .  كما اأو�شح الربوفي�شورعبد الإله اأن خطر 
والهواء  اجلوفية  واملياه  للرتبة  تلويثها  يف  يكمن  النفايات  هذه 
الأج��ه��زة  ال��ت��ي حتتويها جميع  ال�����ش��ام��ة  امل��ك��ون��ات  ب��ال��ع��دي��د م��ن 
النقالة  والهواتف  والكمبيوترات  التلفزيونات  مثل  اللكرتونية 
وماكينات الت�شوير والفاك�شات وغريها من الأجهزة، وت�شمل املواد 
الباريوم،   ، الكروم  والكادميوم  والزئبق  الر�شا�س  مثل  ال�شامة 
الأم��را���س  م��ن م�شببات  وغ��ريه��ا  ال��ك��رب��ون وف�شفور  ال��ربي��ل��ي��وم، 

الوكالة  ال�شرطانات ح�شب ت�شنيف  اأنواع  اخلطرية مثل خمتلف 
الدولية لأبحاث ال�شرطان. واأ�شار الربوفي�شور باأن احللول تتمثل 
يف تقلي�س حجم هذه املخلفات اللكرتونية من خال ال�شتفادة 
منها باإعادة تدويرها وا�شتخا�س املعادن الثقيلة منها مع توفري 
م�شتخدمي  وتعليم  اخل��ط��رة،  النفايات  ل��ه��ذه  اآم���ن  دف��ن  م��واق��ع 
خملفاتها،  مع  للتعامل  ال�شحيحة  الطرق  الإلكرتونية  الأجهزة 
وذل���ك م��ن خ��ال ح��م��ات اإع��ام��ي��ة با�شتخدام و���ش��ائ��ل الإع���ام 

املختلفة لتثقيف املجتمع عن هذا اجلانب البيئي الهام.
اإدارة  م��دي��ر  ���ش��راي  ب��ن  م��ه��رة حممد  ق��ال��ت  ذل��ك  وتعاليقا على 
�شمن  ت��اأت��ي  امل��ح��ا���ش��رة  ه���ذه  اأن  اإ  ال�����ش��ح��ي  والإع�����ام  التثقيف 
موظفي  ل���دى  ال�شحي  ال��وع��ي  ن�شر  ن��ح��و  الإدارة  ا�شرتتيجية 
بني  القائم  التعاون  اإط��ار  ويف  اخليمة،  براأ�س  احلكومية  الدوائر 
الطبية  اخليمة  راأ���س  مبنطقة  ال�شحي  والإع��ام  التثقيف  اإدارة 
وجامعة اجلزيرة ال�شودانية متمثلة يف اخلبري البيئي الربوفي�شور 

عبد الإله حممد احل�شن يف جمال رفع الوعي البيئي .

•• عجمان ـ الفجر 

زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  ا�شتقبل 
زائرا متخ�ش�شا يف  فرن�شيا  بعجمان طبيبا 
اجلنيبي  �شالح  اأف���اد  حيث  الكتف،  ج��راح��ة 
بن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  م�شت�شفى  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
نوري�شات  ج��ف��ري  ال��دك��ت��ور  زي����ارة  اأن  زاي���د 
اأ�شتاذ جراحة ومناظري الكتف يف م�شت�شفى 
ب��داأت  فرن�شا  يف  باري�س   7 بجامعة  مو�شان 
الزيارة  وت�شتمر  احلايل  ال�شبوع  بداية  مع 
حتى نهاية ال�شبوع ، وقد قام جفري خال 
 40 اليومني الوليني من الزيارة مبعاينة 

19 مواطنا ، فيما يقوم خال  حالة منهم 
ال���زي���ارة ب���اج���راء ن��ح��و 7 ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ة 

للكتف باملنظار.
ال�شي�شي  ال��دك��ت��ور وج��ي��ه  ق���ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
ا�شت�شاري ورئي�س ق�شم العظام يف م�شت�شفى 
جفري  الدكتور  اأن  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
�شمن  وذل��ك  الأوىل  للمرة  امل�شت�شفى  ي��زور 
برنامج الأطباء الزائرين الذي ت�شعى وزارة 
خ��ربات  ا�شتقطاب  يف  خ��ال��ه  م��ن  ال�شحة 
اأف�����ش��ل اخل���دم���ات الطبية  ع��امل��ي��ة ل��ت��ق��دمي 
امل��ر���ش��ى  اأن  ال�شي�شي  واأ����ش���اف  ل��ل��م��ر���ش��ى. 
 7 واختيار  مبعاينتهم  الطبيب  ق��ام  الذين 

ممن   ، ل��ه��م  عمليات  لج����راء  منهم  ح���الت 
لديهم م�شاكل �شعبة مثل وجود قطع مزمن 
يف الغ�شروف واأربطة الكتف ، وحالت خلع 
كتف متكرر ما يجعل املري�س يعاين من اأمل 

مزمن خا�شة اأثناء الليل.
م�شت�شفى  يف  ال��ع��ظ��ام  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  واأك�����د 
الكتف  ج��راح��ات  اأن  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
اإىل  ، وحت��ت��اج  ال�شعبة  م��ن اجل��راح��ات  تعد 
فقد  ول��ذل��ك   ، متخ�ش�شة  وم���راك���ز  خ���ربة 
زاي��د هذا  بن  ال�شيخ خليفة  م�شت�شفى  اأوىل 
توفري  خ��ال  م��ن  خا�شا  اهتماما  املو�شوع 
اأح�������دث الج����ه����زة ل��ع��م��ل اجل����راح����ة ، ك��م��ا 

ي��ت��م ت��دري��ب ا���ش��ت�����ش��اري واأخ�����ش��ائ��ي يف ه��ذه 
اجل���راح���ات لك��م��ال م�����ش��روع ان�����ش��اء ق�شما 

خا�شا للطب الريا�شي.
القاء  ال��زائ��ر  الطبيب  برنامج  وي�شمل  ه��ذا 
حم��ا���ش��رت��ني ح���ول م��ن��ظ��ار ال��ك��ت��ف وكيفية 
وا���ش��ت��ب��دال   ، امل��ن��ظ��ار  ب��وا���ش��ط��ة  الت�شخي�س 
م��ف�����ش��ل ال��ك��ت��ف ي��ح�����ش��ره��ا اأط���ب���اء ال��ع��ظ��ام 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة يف الم������ارات  يف 

ال�شمالية.
فيما �شيتم التفاق مع الطبيب الزائر لدراج 
املر�شى الذين اأجريت لهم عمليات ملراجعة 

حالتهم يف زيارته القادمة للم�شت�شفى.

عبدالعزيز النعيمي ي�سهد حفل ختام فعاليات رم�سان عجمان تقوى واإميان

املطرو�سي: جناح الدورة ال�سابعة تاأكد باحل�سور الكبري من قبل اجلمهور لكافة الفعاليات

مرتكب احلادث املروري يف قب�سة ال�سرطة 

راأ�س اخليمة ت�سيع املواطنة وابنتها �سحيتي حادث ماليزيا 

اخلبري البيئي ال�سوداين : الأجهزة اللكرتونية ت�سكل قنبلة بيئية موقوتة تهدد ال�سحة العامة 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب��ن زاي����د اآل نهيان 
الهيئة  ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��وط��ن��ي  الأم����ن  م�شت�شار 
ومتابعة  وال��ك��وارث  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية 
من �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان نائب م�شت�شار 
وزارة  م��ع  بالتن�شيق  ال��ه��ي��ئ��ة  ن��ف��ذت   .. ال��وط��ن��ي  الأم����ن 
ال��ق��ي��ادات  ال��داخ��ل��ي��ة وال��ت��ع��اون والتن�شيق م��ع ع���دد م��ن 
والوحدات واجلهات املخت�شة وعلى مدى يومني مترين 
الدولة  من  مناطق  بع�س  تعر�س  حول  م�شرتكا  طاولة 
لفي�شانات و�شيول جارفة اأدت لإغراق بع�س املناطق مما 
التمرين  ال�شكان. وياأتي  واإي��واء عدد من  اإج��اء  يتطلب 

ب��ه��دف ت��ط��وي��ر ج��اه��زي��ة وا���ش��ت��ع��داد ال��ق��ط��اع��ات املعنية 
التعامل  كيفية  ومعرفة  وبيان  كافة  ال�شتعداد  بعمليات 
التن�شيق  ���ش��رع��ة  تتطلب  ال��ت��ي  احل����الت  ه���ذه  م��ث��ل  م��ع 
اجلهات  تقدمها  التي  امل�شرتك  العمل  مفهوم  وجت�شيد 
من  ترفع  فعاله  ا�شرتاتيجية  وف��ق  للحدث  امل�شتجيبة 
اإعداد  على  والتدريب  امل�شتجيبة  عنا�شر اجلهات  قدرات 
وال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات املطلوبة  ال��وط��ن��ي��ة  وت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ط 
عليها  ال�شيطرة  و�شبل  وال��ك��وارث  الأزم��ات  اإدارة  وكيفية 
�شرعة  ح��ول  كافة  القطاعات  واإمكانيات  ق��درات  واإظ��ه��ار 
اأي�شا  التمرين  ويهدف  الطبيعية.  الكوارث  مع  التعامل 
ب�شكل  الكوارث  جمابهة  جمال  يف  العاملني  كفاءة  لرفع 

عام والكوارث الطبيعية على وجه اخل�شو�س. 

الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تنفذ 
مترينا م�سرتكا للتعامل مع الكوارث الطبيعية

م�ست�سفى خليفة بعجمان ي�ستقبل طبيبا فرن�سيا يف جراحة الكتف

•• راأ�س اخليمة -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
الذي  يف ق�شر الظيت ام�س..ال�شيد م�شعود الرحمن قن�شل عام جمهورية بنغادي�س يف دبي 
قدم لل�شام على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله لدى الدولة. ورحب �شاحب ال�شمو حاكم 
راأ�س اخليمة بالقن�شل متمنيا له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله لتعزيز العاقات القائمة 
بني البلدين. ح�شر اللقاء �شالح اأحمد ال�شال م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة وعبد 

اهلل خلفان ال�شريقي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية راأ�س اخليمة التعاونية الزراعية. 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

راأ�س اخليمة برئا�شة  نظرت حمكمة اجلنح مبحاكم 
اأم�س  عقدتها  جل�شة  اأول  يف  القاع  فتحي  القا�شي 
للنظر يف التهام املوجه لوافد من اجلن�شية ال�شيوية 

باحليازة والجتار بامل�شروبات الكحولية املحرمة .
وخال جل�شة املحاكمة مت ا�شتجواب املتهم الذي �شعى 
جاهدا لنفى التهمة امل�شندة اليه يف ملف الق�شية مما 

حدا باملحكمة رفع اجلل�شة توطئة لعقد جل�شة اأخرى 
قريبا ل�شتجواب ال�شهود .

وكان املتهم وهو بنغايل يف الع�شرينات من العمر مت 
�شبطه من قبل كمني ناجح نفذته الأجهزة الأمنية 
كانت معه كمية  تلب�س بجرميته حيث  وهو يف حالة 
وببيعها  برتويجها  يقوم  الكحولية  امل�شروبات  م��ن 
لأح����د ال��زب��ائ��ن ال����ذي ك���ان اأح����د ع��ن��ا���ش��ر ���ش��ري من 

ال�شرطة .

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل 
قن�سل بنغلدي�س 

حم��اكم����ة ا�سي����وي باحلي��ازة 
والجت����ار باخلم��ور
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حر�سًا على توفري معايري ال�سالمة

الوطني للوثائق والبحوث ينظم دورتني تدريبيتني يف مبادئ الإ�سعافات الأولية

�سراكة بني �سرطتي اأبوظبي وراأ�س اخليمة ب�ساأن املعلومات الأمنية

•• ابوظبي-الفجر:

لاإ�شعافات  العاملي  باليوم  احتفاء 
الأول�����ي�����ة ن��ظ��م��ت جل���ن���ة ال�����ش��ح��ة 
امل���رك���ز  وال�������ش���ام���ة وال���ب���ي���ئ���ة يف 
دورة  وال��ب��ح��وث  للوثائق  الوطني 
بالتعاون  الأول���ي���ة  الإ���ش��ع��اف��ات  يف 
وال�����ش��ام��ة  ال����ط����وارئ  اإدارة  م���ع 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  العامة 
اأبوظبي وا�شتهدفت الدورة تزويد 
امل�������ش���ارك���ني ب���امل���ب���ادئ الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
لاإ�شعافات الأولية وتطبيقاتها يف 
حالت احل��وادث؛ ما ينّمي لديهم 
الوعي مبتطلبات ال�شامة يف بيئة 

ل��ل��م�����ش��ارك��ني امل����ب����ادئ الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ل��اإ���ش��ع��اف��ات الأول����ي����ة: ال��ت��ن��ف�����س 
الكبار  ل��دى  ال�شناعي  والتنف�س 
والأط����ف����ال وال��ر���ش��ع ، الخ��ت��ن��اق 
ال���ذي ق��د ي��ح��دث م��ع ال��ب�����ش��ر من 
ج��م��ي��ع الأع�����م�����ار، ت���وق���ف ال��ق��ل��ب 
وجهاز ال�شعق الكهربائي، التعامل 
م���ع الإ�����ش����اب����ات امل����ه����ددة ل��ل��ح��ي��اة 
ك��ال��ن��زي��ف، وال���ك�������ش���ور، واحل�����روق 
ودرجاتها،  والكيميائية  احلرارية 
والغيبوبة التي تطراأ على مر�شى 

ال�شكري واأ�شاليب اإفاقتهم. 
واأ����ش���ه���ب���ت ال�������دورة ال���ت���ي ت���ق���ام يف 
والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز 

وم��ع��رف��ة  اإمل������ام  ل���دي���ه  ي���ك���ون  واأن 
الإ�شعافات  ب�شوؤون  وعملية  علمية 

الأولية.
ال��ط��وارئ  اإدارة  اأ����ش���ادت  ه���ذا وق���د 
وال�شامة العامة يف القيادة العامة 
املركز  وف��ره  مبا  اأبوظبي  ل�شرطة 
ال��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق وال��ب��ح��وث من 
ت�شهيات وبيئة منا�شبة للمدربني 
واملتدربني معاً، وبالتزام املوظفني 
واهتمامهم، كما ثّمن املركز جهود 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
وت���ع���اون���ه���ا.  اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن 
موا�شيع الدورة ركزت يف احلالت 
والإ�شابات التي قد تنجم يف بيئة 

العمل وخارجها.
���ش��ارك يف ه��ذه ال����دورة ع��دد كبري 
م��ن موظفي امل��رك��ز ان��ط��اق��اً من 
ول  ال�شامة  معايري  يف  اأهميتها 
���ش��ي��م��ا يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل يف امل��رك��ز 
التي حتفل باملوظفني واملتدربني، 
وج��م��ه��ور امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن، وال��ع��م��ال 

والزوار.
ت��ت��ن��اول ال�����دورة -ال��ت��ي ت��ق��ام على 
مرحلتني ليت�شنى جلميع موظفي 
قاعتني  ويف  فيها،  امل�شاركة  املركز 
م��ن��ف�����ش��ل��ت��ني اإح����داه����م����ا ل��ل��ن�����ش��اء 
والأخرى للرجال- امل�شتوى الأول 
يف الإ���ش��ع��اف��ات الأول���ي���ة، وت��و���ش��ح 

اأيام يف تفا�شيل  على مدار ثمانية 
يتبعها  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  اخل��ط��وات 
امل�����ش��ع��ف اأث����ن����اء وق������وع احل������ادث؛ 
كاحلماية من املزيد من الأ�شرار، 
وف��ح�����س ل��ل��م��ك��ان وم���ع���رف���ة ع��دد 
امل�����ش��اب��ني، ث���م ف��ح�����س ال��ع��ام��ات 
احليوية من وعي وَنَف�س للم�شاب، 
واإب���������اغ ال������ط������وارئ، ث����م ت��ق��دمي 
الإ����ش���ع���اف���ات الأول�����ي�����ة، وم��ت��اب��ع��ة 
اأح�������وال امل�������ش���اب���ني، ون��ق��ل��ه��م اإىل 
اأن  اأه��م��ي��ة  يف  ورك����زت  امل�شت�شفى، 
)امل�شعف(  الأول  امل�شتجيب  ميتاز 
بقوة ال�شخ�شية، و�شرعة البداهة، 
واإت����ق����ان ال���ع���م���ل، وع�����دم اخل����وف، 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

وزارة  ت���وج���ي���ه���ات  م����ن  ان���ط���اق���اً 
ال��داخ��ل��ي��ة ن��ح��و ت���ق���دمي خ��دم��ات 
���ش��رط��ي��ة م��ت��م��ي��زة، ومب��ت��اب��ع��ة من 
القيادة  جددت  العام،  القائد  �شمو 
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة 
متمثلة بق�شم الأ�شلحة واملتفجرات 
اتفاقية ال�شراكة مع القيادة العامة 
ب����اإدارة  متمثلة  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
تفعيل  حول  واملتفجرات  الأ�شلحة 
لتقدمي  الأمنية  املعلومات  مركز 
اأف�����ش��ل اخل��دم��ات وف���ق اأح����دث ما 
بهذا  التكنولوجيا  اإل��ي��ه  تو�شلت 
امل����ج����ال ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى امل��ج��ت��م��ع 
اأمن وا�شتقرار دائمني  واف��راده يف 
العامة ل�شرطة  القيادة  . وقع عن 
راأ�س اخليمة، العقيد علي �شلطان 

الت��ف��اق��ي��ة ان���ط���اق���اً م���ن ح��ر���س 
اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى امل�����ش��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة 
وت��ط��ب��ي��ق��اً ل��ت��وج��ي��ه��ات ال������وزارة يف 
ا�شرتاتيجيتها الداعية اإىل تفعيل 
ع����اق����ات ال�������ش���راك���ة ب����ني ج��م��ي��ع 
القيادات والإدارات العامة بالدولة 
مع  يتفق  ومب��ا  تطبيقها،  ل�شمان 
املراد حتقيقها،  والأه��داف  الروؤية 
و�شعيها لتقدمي خدمات جمتمعية 
اأم��ن��ي��ة م��ت��م��ي��زة ت��ق��وم ع��ل��ى م��ب��داأ 
اإىل  للو�شول  وال��ت��ع��اون،  امل�شاركة 
والرت��ق��اء  ال��ت��ق��دم  لها  م��ا ي�شمن 
والتميز  وتطويره  الأمني  بالعمل 
وج����ودت����ه����ا،  اخل�����دم�����ات  اأداء  يف 
تقدمي  �شبيل  يف  اجلهود  وت�شافر 
خدمات جمتمعية حتقق طموحات 
ال����������وزارة وت���ط���ل���ع���ات���ه���ا، و���ش��م��ان 

التعاون امل�شتمر بني اجلانبني .

اإدارة  م����دي����ر  ال���ع���ف���ري���ت  ���ش��ع��ي��د 
الأ���ش��ل��ح��ة وامل���ت���ف���ج���رات ب��ح�����ش��ور 
ال��ن��ق��ي��ب ����ش���امل ع���ب���داهلل الأح���م���د 

ال��زع��اب��ي، رئ��ي�����س ق�����ش��م الأ���ش��ل��ح��ة 
العامة  القيادة  وع��ن  واملتفجرات، 
حميد  العقيد  اأب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة 

راأ����س  ب�شرطة  الإت��ف��اق��ي��ة  م�����ش��رف 
اخليمة وعدد من ال�شباط .

وي�����اأت�����ي جت����دي����د ال���ت���وق���ي���ع ع��ل��ى 

العمل، ومتت ال�شتعانة ملزيد من 
الأولية  الإ�شعافات  مبادئ  اإي�شاح 
ب���ال���دم���ى امل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��ت��دري��ب، 

ومب�شاهد تو�شيحية عر�شت على 
واإ���ش��اب��ات،  ك��ب��رية حل���وادث  �شا�شة 
امل�شتجيب  اتبعها  التي  والأ�شاليب 

ح���دا،  ع��ل��ى  ح���ال���ة  ك���ل  م���ع  الأول 
وت����واك����َب ال���ت���دري���ب ال��ع��م��ل��ي مع 

املعلومات النظرية اأثناء الدورة.

للحفاظ على الن�سيج الجتماعي وتوفري اف�سل الظروف الن�سانية للعاملني

بلدية مدينة ابوظبي تنفذ حملة حل�سر �سكن العزاب يف املناطق اخلارجية

جامعة نيويورك اأبوظبي والوطنية للأمن الإلكرتوين تنظمان م�سابقة طلبية حلماية اأمن �سبكات املعلومات

•• ابوظبي-الفجر: 

ابوظبي  ل�شرطة  العامة  الإدارة  بالتعاون مع  ابوظبي  بلدية مدينة  ب��داأت 
�شكن  حل�شر  وال�شوامخ  وال�شاخمة  والوثبة  يا�س  بني  مناطق  يف  حملة 
ال�شافات  ظ��اه��رة  و  وال��ق��وان��ني  للمعايري  وامل��خ��ال��ف  املنظم  غ��ري  ال��ع��زاب 
ال�شكنية والبناء الع�شوائي وامللحقات التي يتم تنفيذها دون احل�شول على 
الرتاخي�س الازمة ، والعمل على ازالة هذه املخالفات واتخاذ الجراءات 

املنا�شبة بحق املخالفني.
بالإنابة  البلدية  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  القبي�شي  عوي�شة  واأك��د 
البلدية اأن الإجراءات التنفيذية لهذه احلملة جاءت بعد �شل�شلة طويلة من 

وع���ن حم���اور احل��م��ل��ة ق���ال حم��م��د ع��ل��ي امل��ن�����ش��وري م�شئول م��رك��ز بلدية 
التق�شيمات  و���ش��ب��ط  التفتي�س  اأع���م���ال  ع��ل��ى  رك���زت  احل��م��ل��ة  ان   ، ال��وث��ب��ة 
الداخلية واجلدران املوؤقتة غري املرخ�شة داخل املنازل ومتابعة الإ�شافات 
باأهمية  التوعية  اىل  ا�شافة   ، بالفلل  الع�شوائية  املاحق  مثل  الإ�شكانية 
باملخاطر ال�شحية والبيئية للتكد�س ال�شكاين املخالف للمعايري والقوانني 
الناظمة لهذه امل�شاألة.  اأما عن الإجراءات واملخالفات فقال اإنها تتبع اآلية 
التفتي�س وكذلك  اإىل ال�شاحيات املمنوحة لفرق  عمل حمددة وم�شتندة 
حترير  يتم  وبالطبع   .. الإج����راءات  ه��ذه  تنظم  التي  وال��ل��وائ��ح  للقوانني 
ف��اإذا  اإن���ذار  مهلة  املخالف  ذل��ك مينح  وبعد  للمخالفني  كتابي  اأويل  اإن���ذار 
اإىل  املخالفة  ف�شتحول  احلا�شلة  الأخ��ط��اء  ي�شلح  ومل  املخالفة  ا�شتمرت 

الإجراءات القانونية من حيث ر�شد وح�شر املباين املخالفة وتلقي �شكاوي 
�شكان املنازل املجاورة.

اللتزام  اىل  تنظيم هذه احلمات  البلدية تهدف من  ان  القبي�شي  وق��ال 
الوحدات  ا�شغال  بتنظيم  اخلا�س   2011 لعام   1 رقم  بالقانون  والتقيد 
افراد   3 التي حتدد وج��ود  التنفيذية  ابوظبي ولئحته  ام��ارة  ال�شكنية يف 
كحد اأق�شى للعي�س يف الغرفة الواحدة، بحيث ل يحق لأي جمموعة من 
باإبرام عقد  اأن يقوموا  الواحدة  الغرفة  اأف��راد يف   3 العزاب ب�شرط وج��ود 
اأبوظبي،  بلدية مدينة  توثيقه يف  ثم  وم��ن  امل��وؤج��ر،  وب��ني  بينهم  اإي��ج��اري 
للح�شول على اخلدمات العامة املربوطة بنظام توثيق كاملواقف املدفوعة 

لل�شيارات وغريها.

نيابة البلدية التي تقوم بدورها باإحالتها اإىل حمكمة البلدية للبت فيها 
وفقا للقوانني النافذة . وقال اأن قرار نقل العمال واإ�شكانهم يف املجمعات 
الكرمية  احل��ي��اة  �شبل  ت��اأم��ني  على  احل��ر���س  يعك�س  اجل��دي��دة  الإ�شكانية 
للعمال باعتبارهم فئة اأ�شا�شية يف املجتمع ي�شاهموا بجهدهم وعطائهم يف 
اإىل  نقلهم  يف  وان   ، ابوظبي  اإم��ارة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  التطور  عملية 
وال�شكن  والرعاية  والأم��ان  الراحة  معايري  بكافة  متتاز  �شكنيه  جممعات 
املرافق  كافة  بها  تتوفر  والإن�شانية  ال�شحية  لل�شروط  واملطابق  املائم 
نظام  وتوفري  النقل  وو�شائل  وامل�شاجد  الت�شوق  ومراكز  املجهزة  اخلدمية 
اأمر  هو  ال�شحية  والرعاية  اخل��دم��ات  اإىل  بالإ�شافة  فائق  و�شامة  اأم��ن 

يتحقق به م�شلحة لهم وللمجتمع عموما. 

•• اأبوظبي-وام:

لاأمن  الوطنية  الهيئة  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  تنظم 
الإل���ك���رتوين يف ال��دول��ة..م��ن��اف�����ش��ات م�����ش��اب��ق��ة اأم����ن و���ش��ام��ة امل��ع��ل��وم��ات 
ال��دول��ة.  م��دار���س  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  ت�شتهدف  التي  الإلكرتونية 
وتهدف امل�شابقة لتعريف الطاب مبجموعة الأدوات والو�شائل امل�شتخدمة 
حل  بطولة  يف  امل�شاركة  خ��ال  من  وذل��ك  املعلومات  �شبكات  اأم��ن  حلماية 
امل�شابقة كجزء من  الإن��رتن��ت الف��رتا���ش��ي��ة. وي��اأت��ي تنظيم  األ��غ��از ج��رائ��م 
جامعة  ت�شت�شيفه  ال���ذي  الإن��رتن��ت  اأم���ن  ح��ول  التوعية  اأ���ش��ب��وع  فعاليات 
نيويورك بويل - كلية الهند�شة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا - التابعة 
لطلبة  �شنوات   10 منذ  �شنويا  امل�شابقة  تنظم  وال��ت��ي  نيويورك  جلامعة 
الثانوية العامة يف جميع اأنحاء الوليات املتحدة الأمريكية. وي�شجع مركز 
الدرا�شات املتعددة التخ�ش�شات يف جمال الأمن واخل�شو�شية التابع جلامعة 
نيويورك اأبوظبي والهيئة الوطنية لاأمن الإلكرتوين ال�شباب يف الدولة 

هذه الأدلة و جدول الدلئل والأح��داث الزمنية للجرمية الإلكرتونية..
اأية ا�شتنتاجات نهائية تفيد الق�شية..وعقب ا�شتعرا�س جميع  ف�شا عن 
امل�شتندات املقدمة تقوم جامعة نيويورك اأبوظبي برعاية الفريقني الذين 
نيويورك  مدينة  يف  امل�شابقة  نهائي  يف  للم�شاركة  النتائج  اأف�شل  يحققان 
اأ�شتاذ علوم وهند�شة احلا�شوب يف جامعة  الأمريكية. وقال نا�شر ميمون 
نيويورك بويل واملحقق الرئي�شي يف مركز الدرا�شات املتعددة التخ�ش�شات 
اإن   .. اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جلامعة  التابع  واخل�شو�شية  الأم���ن  جم��ال  يف 
املعلومات يف  اأم��ن  وت��دري��ب خ��رباء يف جم��ال  هناك حاجة ما�شة لتطوير 
دولة الإمارات ليكونوا قادرين على امل�شاعدة يف حماية التطبيقات الهامة 
الأ�شا�شية  العمليات  من  تعد  التي  و  يوميا  واملخزنة  املنقولة  واملعلومات 
واحليوية يف املجتمع . واأ�شاف اأنه مت ت�شميم هذه امل�شابقة املميزة لتعريف 
يف  امل�شتخدمة  الأ�شا�شية  والأدوات  املفاهيم  على  الثانوية  امل��دار���س  طلبة 
الهتمام يف  املزيد من  تعمل على حتفيز  اأنها  املعلومات..كما  اأمن  حماية 
ه��ذا املجال عرب تفعيل جم��الت الدرا�شة والأب��ح��اث . وح��ول دع��م الهيئة 

الفريقني  تاأهيل  خالها  من  �شيتم  التي  الفعالية  ه��ذه  يف  امل�شاركة  على 
اللذين �شيحتان املركزين الأول و الثاين على م�شتوى الدولة للم�شاركة 
�شد متناف�شني اآخرين متاأهلني عن مناف�شات امل�شابقة يف الوليات املتحدة 
وذلك يف نهائي البطولة الذي ت�شت�شيفه مدينة نيويورك يوم 15 نوفمرب 
القادم. و�شيتم منح كل فريق م�شارك يف هذه البطولة اعتبارا من تاريخ 
18 �شبتمرب قر�شا مدجما يحتوي على ن�شخة من ملفات النظام وبع�س 
امل�شاعدة التي مت جمعها خال عملية التحقيق يف بع�س اجلرائم  الأدل��ة 
الإلكرتونية الفرتا�شية..حيث �شتعمل الفرق امل�شاركة التي ت�شم ما بني 
ل�شتخدام  واح��د  �شهر  م��دى  على  م�شت�شار  واأ�شتاذ  ط��اب  وثاثة  طالب 
للك�شف  الإلكرتونية  التحليلية  والو�شائل  الأدوات  من  متنوعة  جمموعة 
النرتنت.  �شبكة  اأو عرب  امللف  املقدمة يف  الأدل��ة  ال���واردة يف  عن احلقائق 
وعلى جميع الفرق امل�شاركة تقدمي امل�شتند النهائي للم�شاركة بتاريخ 18 
من �شهر اأكتوبر املقبل و ت�شمينه و�شفا �شاما جلميع الأدلة املكت�شفة..

اأدت لكت�شاف كل دليل من  اإ�شافة اإىل الأدوات والعملية امل�شتخدمة التي 

الوطنية لاأمن الإلكرتوين للم�شابقة قال �شيف النعيمي املدير التنفيذي 
اأمن  التوعية حول  اأ�شبوع  فعالية  اإن   .. الهيئة  ال�شرتاتيجية يف  لل�شوؤون 
تعد  و  فيها  بامل�شاركة  نفخر  التي  الهامة  الفعاليات  اأحد  ت�شكل  الإنرتنت 
م�شاركة طلبة الإمارات للمرة الأوىل يف هذه البطولة العاملية حدثا متميزا 
يتيح لهم تطوير املعارف واخلربات حول و�شائل واأدوات حماية اأمن �شبكات 
لتعريف  كبرية  وطنية  م�شوؤولية  هناك  اأن  النعيمي  واأ���ش��اف   . املعلومات 
وتوعية ال�شباب يف الدولة حول جمالت الأمن الإلكرتوين و تعد امل�شاركة 
تعد  كما   .. التوجه  لذلك  الداعمة  الو�شائل  اأح��د  امل�شابقات  ه��ذه  مثل  يف 
جيل  لتاأهيل  جديدة..ونتطلع  طابية  ابداعات  لكت�شاف  متميزة  من�شة 
قادم من �شباب الإمارات القادرين على امل�شاهمة بفعالية يف حماية و�شون 
املتعددة  الدرا�شات  مركز  اأن  يذكر   . للدولة  الوطني  الإل��ك��رتوين  الأم��ن 
التخ�ش�شات يف جمال الأمن واخل�شو�شية الذي قام بطرح هذه الفعالية 
وتطبيق  التعليم  ون�شر  الأبحاث  اإج��راء  ت�شهيل  بهدف  الدولة..تاأ�ش�س  يف 

املمار�شات اخلا�شة باأمن املعلومات يف الدولة.

ت�سكيل جلنة احتفالت اليوم الوطني الثاين والأربعني يف اإمارة عجمان
•• عجمان ـ الفجر 

اأ�شدر ال�شيخ عبد العزيز بن حميد 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة 
بت�شكيل  ق��رارا  بعجمان  ال�شياحية 
جل��ن��ة اح���ت���ف���الت ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 
اإم��ارة عجمان  الثاين والأربعني يف 
النعيمي  اأح���م���د  ف��ي�����ش��ل  ب��رئ��ا���ش��ة 
م��دي��ر ع��ام ال���دائ���رة. وق���ال في�شل 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا 
ل��اح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 42 
بن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ش��ة 
األ ن��ه��ي��ان وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة  م���ب���ارك 
اإن  وال�������ش���ب���اب وت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع 
م��ن اأه�����داف ه���ذه ال��ل��ج��ن��ة تطبيق 
لحتفالت  العليا  اللجنة  تو�شيات 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��ث��اين والأرب��ع��ني 
اأن الأه����داف  ال���دول���ة. واأ����ش���اف  يف 

مع  العام  التن�شيق  كذلك  تت�شمن 
جميع دوائر حكومة عجمان ب�شاأن 
وتخطيط  واق�����رتاح  الح���ت���ف���الت، 
وتنفيذ مبادرات جمتمعية متعلقة 
داخلية  وم��ب��ادرات  الوطني  باليوم 
ملوظفي حكومة عجمان، بالإ�شافة 
اإعامية  اإىل تطوير وتنفيذ خطة 

عرب  وم��رئ��ي��ة  وم�شموعة  م��ق��روءة 
ق��ن��وات  فيها  مب��ا  ال��و���ش��ائ��ل  جميع 

التوا�شل الجتماعي املختلفة.
من  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  في�شل  واأو����ش���ح 
اللجنة  بني  التن�شيق  اللجنة  مهام 
لحتفالت  املحلية  واللجنة  العليا 
امل��ب��ادرات  ال��وط��ن��ي وتطبيق  ال��ي��وم 

والربامج املجتمعية ذات ال�شلة.
ي�شار اإىل اأن اللجنة العليا لحتفالت 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��ث��اين والأرب��ع��ني 
علي  اآل  ت�شم منى حميد  بالإمارة 
لتنفيذ  واأع�������ش���اء  ل��ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ا 
والفعاليات  املجتمعية  الفعاليات 
املقرر  ومن  والداخلية.  اخلارجية 
ال��ع��ل��ي��ا ممثلني  ال��ل��ج��ن��ة  ت��دع��و  اأن 
عجمان  باإمارة  الدوائر  جميع  عن 
لبدء الجتماعات التن�شيقية خال 

الأ�شبوع املقبل.

اأخبارال�ساعة : موؤ�سرات ال�سعادة والر�سا يف الإمارات توؤكد جناح ال�سيا�سات العامة التي تنتهجها الدولة وقيادتها
•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اإن دولة الإمارات جاءت يف املركز الأول عربيا 
والرابع ع�شر على م�شتوى �شعوب العامل يف امل�شح الثاين لاأمم املتحدة 
ملوؤ�شرات ال�شعادة والر�شا بني ال�شعوب والذي ن�شرت نتائجه موؤخرا .. 
مو�شحة اأن هذا اإمنا يج�شد حالة الر�شا العام لأفراد املجتمع الإماراتي 
الر�شيدة برئا�شة  الدولة والقيادة  التي تنتهجها  العامة  ال�شيا�شات  اإزاء 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
به  والنهو�س  الإن�شان  بناء  يف  ال�شتثمار  جوهرها  يف  ت�شتهدف  التي  و 
والرتقاء بجودة احلياة جلميع من يعي�شون على اأرا�شي الدولة. وحتت 
عنوان موؤ�شرات ال�شعادة والر�شا يف الإمارات اأ�شافت اأنه يف امل�شح الثاين 
الذي اأجرته الأمم املتحدة عن موؤ�شرات ال�شعادة والر�شا يف العامل كان 

موقع للتوظيف يف ال�شرق الأو�شط بالتعاون مع موؤ�ش�شة يوجوف وهي 
موؤ�ش�شة م�شتقلة متخ�ش�شة يف جمال ال�شت�شارات يف �شهر يوليو املا�شي 
والتي جاءت فيها الإم��ارات يف مقدمة ال��دول الأك��رث �شعادة يف املنطقة 
اإ�شتنادا اإىل جملة من العوامل منها ال�شامة العامة والأمن وال�شتقرار 
ال�شيا�شي. واأ�شارت اإىل اأن الإمارات جاءت يف املرتبة الأوىل لل�شنة الثانية 
على التوايل كبلد الإقامة املف�شل بالن�شبة لل�شباب العربي على م�شتوى 
العامل باأ�شره وفقا لنتائج ا�شتطاع اأ�شداء بري�شون مار�شتيلر ال�شنوي 
اإب��ري��ل  �شهر  نتائجه يف  اأع��ل��ن��ت  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  ال�شباب  ل���راأي  اخل��ام�����س 
املا�شي . واأكدت اأخبار ال�شاعة اأن ح�شول دولة الإمارات على هذه املرتبة 
واإمن���ا هو   .. ف��راغ  م��ن  ي��اأت  والر�شا مل  ال�شعادة  م��وؤ���ش��رات  املتقدمة يف 
نتيجة ملجموعة متداخلة من املقومات اأولها اأن القيادة الر�شيدة تتفاعل 
م��وارد  ك��ل  توجيه  على  وتعمل  �شعبها  اإح��ت��ي��اج��ات  م��ع  متوا�شل  ب�شكل 

العاملي عن  الإم��ارات تقدمت ثاثة مراكز يف ترتيبها  اأن دولة  وا�شحا 
العام املا�شي واأنها اأي�شا تفوقت على دول متقدمة عدة يف هذا ال�شاأن .. 
مبينة اأن هذه �شهادة دولية تعك�س بو�شوح م�شتوى التقدم الذي ت�شهده 
الإم��ارات يف املجالت كافة وخا�شة فيما يتعلق باخلدمات التي ترتبط 
 . وال�شعادة  بالر�شا  ي�شعرون  وجتعلهم  املجتمع  ب��اأف��راد  وثيقا  ارتباطا 
والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز  ي�شدرها  التي  الن�شرة  واأو�شحت 
ال�شرتاتيجية..اأن هذا امل�شح اإعتمد يف قيا�شه ملوؤ�شرات الر�شا وال�شعادة 
على معيار اأطلق عليه درجة تقييم احلياة مبقيا�س من �شفر اإىل ع�شر 
درجات مت�شمنا جملة من العوامل كال�شحة والأمن الأ�شري والوظيفي 
وال�شمان الجتماعي والو�شع ال�شيا�شي وهو بذلك يوؤكد ما خل�شت اإليه 
الآون��ة  اأجريت يف  التي  ال��راأي  ا�شتطاعات  ونتائج  الدرا�شات  كثري من 
اأكرب  بيت.كوم  اأجراها  التي  الدرا�شة  املثال  �شبيل  على  ومنها  الأخ��رية 

الدولة من اأجل اإ�شعاده وتعترب اأولويتها الرئي�شية العمل على رفاهيته 
ورفع م�شتوى معي�شته وحت�شني نوعية حياته وهذا با �شك هو الأ�شا�س 
القوي للر�شا وال�شعادة واملوؤ�شر الأ�شا�شي لرفاهية اأي �شعب من ال�شعوب 
. وذكرت الن�شرة يف ختام مقالها الإفتتاحي اأن ثاين تلك املقومات هو..
بالإن�شان  الرتقاء  ت�شتهدف  التي  العامة  وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات 
املجالت كافة من تعليم ع�شري ورعاية �شحية متقدمة  الإماراتي يف 
تنموية طموحة  روؤية  وذلك �شمن  الجتماعي  لل�شمان  وا�شعة  و�شبكة 
ت�شعى اإىل �شمان دميومة الرفاهية والرخاء جلميع اأبناء الوطن فيما 
يتمثل ثالث هذه املقومات يف حالة ال�شتقرار ال�شائدة يف املجتمع على 
امل�شتويات كافة والتي يدركها جميع من يعي�س على اأرا�شي الدولة من 
املكان  الإم��ارات  مل��اذا تعترب  التي تف�شر  خمتلف اجلن�شيات وهي احلالة 

املف�شل للعي�س والعمل والإقامة للكثريين يف خمتلف دول العامل . 
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•• دبي-الفجر
اأع��ل��ن م��رك��ز امل��وا���ش��ات احل��ك��وم��ي��ة ع�شو 
جمموعة مراكز الأعمال التابعة ملوا�شات 
الإمارات عن النتهاء من ت�شليم 8 مركبات 
الطبية،  اخليمة  راأ����س  منطقة  اإىل  حديثة 
الذي  الأ�شطول  وذلك �شمن خطة حتديث 
واملناطق  ال�شحة  ل����وزارة  املوؤ�ش�شة  ت��وف��ره 

الطبية التابعة لها.
وق������ام ال�������ش���ي���د ي���و����ش���ف ع���ل���ي ك������داو م��دي��ر 

املوا�شات احلكومية براأ�س اخليمة بت�شليم 
ال�شيد عبد اهلل علي  اإىل  املركبات اجلديدة 
ال�شام�شي مدير املوا�شات باملنطقة الطبية 

براأ�س اخليمة.
وق����ال ك����داو اإن ت�����ش��ل��ي��م ال��دف��ع��ة اجل��دي��دة 
التفاقية  بنود  �شمن  ي��ن��درج  امل��رك��ب��ات  م��ن 
امل��ربم��ة م��ع ال����وزارة، ال��ت��ي تعترب اأح���د اأه��م 
ال�شركاء الإ�شرتاتيجيني للموؤ�ش�شة يف قطاع 
املركز  اأن  اإىل  لفتاً  احلكومية،  املوا�شات 

خدمة  يف  العاملة  املركبات  بتحديث  يقوم 
خلطة  وف��ق��اً  الإم����ارة،  يف  احلكومي  القطاع 
يتعلق  فيما  الت�شليم  مواعيد  ت�شمل  زمنية 
ب��امل��رك��ب��ات وال�����ش��ائ��ق��ني وك��ذل��ك امل��وا���ش��ف��ات 
العماء  متطلبات  بح�شب  امل��ح��ددة  العامة 
ونطاق  ن�شاط كل جهة  احلكوميني بح�شب 
ومناطق  مدن  يف  وفروعها  مكاتبها  انت�شار 

الدولة.
واأكد اأن خدمات املركز حتظى بثقة واهتمام 

ن��خ��ب��ة وا����ش���ع���ة م����ن ال����������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات 
الحت���ادي���ة واحل��ك��وم��ي��ة يف الإم�����ارة امل��رك��ز، 
وذل�����ك ن��ت��ي��ج��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل��ع��ن��اي��ة ال��ب��ال��غ��ة 
ج��ودة  على  احل��ف��اظ  �شمان  بهدف  املقدمة 
اخلدمات ل�شالح هذه اجلهات وما يرافقها 
اإ�شافة  م�شتمر،  ودعم  م�شاندة  من خدمات 
اإىل رفع م�شتوى الكفاءة الت�شغيلية وحت�شني 
ي�شهم  مبا  املركبات  لكافة  ال�شيانة  خدمات 

يف جودة الأداء، ويتيح الفر�شة 

•• اأبوظبي-وام:

اف��ت��ت��ح ال���ل���واء ن��ا���ش��ر خل��ري��ب��اين 
ال��ن��ع��ي��م��ي الأم��������ني ال����ع����ام مل��ك��ت��ب 
ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  �شمو 
الدولية  ال��ور���ش��ة  الداخلية  وزي���ر 
اإر���ش��ادي��ة  م��وا���ش��ف��ة  اأول  مل��ن��اق�����ش��ة 
اإدارة اجلودة الآيزو  لتطبيق نظام 
امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف   9001:2008
ال���دويل  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال�شرطية 

على غرار التطبيقات العاملية.
جاء ذلك �شمن ور�شة العمل التي 
عقدت بفندق فريمونت باب البحر 
وا���ش��ع��ة من  اأب��وظ��ب��ي مب�شاركة  يف 

وف���ود دول��ي��ة ووف���ود م��ن القيادات 
التعاون  دول جمل�س  ال�شرطية يف 
ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة وه��ي��ئ��ات 
واملقايي�س  للموا�شفات  الإم����ارات 
امل��ح��ل��ي��ة والق���ل���ي���م���ي���ة وال��ع��امل��ي��ة 
والتقيي�س اخلليجية والعديد من 

ال�شباط واخلرباء.
وق����ال الأم�����ني ال���ع���ام مل��ك��ت��ب �شمو 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س جم���ل�������س ال��������وزراء 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة اإن الإجن�����از ج��اء 
جت�����ش��ي��دا ل���روؤي���ة ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة 
ا�شتمرار  اأبوظبي ل�شمان  ل�شرطة 
الإم������ارة ك��م��ج��ت��م��ع ي��ن��ع��م ب��الأم��ن 
وال�������ش���ام���ة م����ن خ������ال ت��ق��دمي 
خ���دم���ات ���ش��رط��ي��ة ع��ال��ي��ة اجل���ودة 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وال�����زوار. 
اأن  ال��ور���ش��ة  افتتاحه  خ��ال  واأك���د 
بتطبيقات  تخت�س  املوا�شفة  هذه 
املوؤ�ش�شات ال�شرطية عموما اآخذين 
اخ���ت���اف هيكلية  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني 
ومتطلباتها  ال�شرطية  املوؤ�ش�شة 
والعاملي  الإق��ل��ي��م��ي  امل�شتوى  على 
ر�شمت  املوا�شفة  هذه  اأن  مو�شحا 
اجل��ودة  اإدارة  لنظام  العام  الإط���ار 
ح�شريا للموؤ�ش�شات ال�شرطية من 
التوثيق  ون���وع  النظام  بنية  حيث 

وامل�شوؤوليات  امل��ط��ل��وب  وال��ت��دري��ب 
العمليات  حتديد  و  وال�شاحيات 
واآليات قيا�س فاعلية هذه العمليات 
ب���ه���دف حت��ق��ي��ق ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
ال�شرطية �شمن  املوؤ�ش�شة  واأهداف 
مفهوم اجلودة. ولفت اإىل اأن هذه 
املوا�شفة تهدف اإىل تر�شيخ مفهوم 
يف  ال�شرطية  املوؤ�ش�شة  يف  اجل���ودة 
التطويرية  النواحي  م��ن  العديد 
واأهمها تقدمي اخلدمات ال�شرطية 

اأ�ش�س  لتدعيم  متجان�شة  ب�شورة 
املجتمع  يف  وال�شتثمار  ال�شتقرار 

املحلي وتلبية احتياجات املجتمع.
من  الإجن�������از  ه����ذا  اأن  اإىل  ون�����وه 
ال��ري��ادي��ة ع��ل��ى م�شتوى  امل�����ش��اري��ع 
ال����ع����امل م����ن ح���ي���ث ط��ب��ي��ع��ة ه���ذه 
املوا�شفة وجمال تطبيقها مو�شحا 
ي���اأت���ي خ��ا���ش��ة  اأن ه����ذا الإجن������از 
اجل����ه����ود ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 

ك��اف��ة يف تطوير  امل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
وميدانيا  اإداري����ا  ال�شرطي  العمل 
مبا يحقق اأمن وا�شتقرار املجتمع. 
ولفت الدكتور غاري كورت رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ال��دول��ي��ة ل��اآي��زو 
اخل���ا����ش���ة ب��������اإدارة اجل������ودة خ��ال 
امل�����ش��روع من  ه���ذا  اأن  اإىل  ك��ل��م��ت��ه 
ويعد  العامل  يف  الريادية  امل�شاريع 
يف  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  نوعية  ق��ف��زة 
املحافل الدولية ودليل على اإميان 

قيادتها بالتميز والريادة.
اإدارة  م��ن  متخ�ش�س  فريق  وك��ان 
الأداء  وت��ط��وي��ر  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
النتهاء  وبعد  اأبوظبي  �شرطة  يف 
من تاأهيل القيادة العامة ل�شرطة 
قد  اجل���ودة  اإدارة  لنظام  اأب��وظ��ب��ي 
قام با�شتخا�س اخلربة امل�شتفادة 
وا���ش��ت��ح��داث م��وا���ش��ف��ة اإر����ش���ادي���ة 
ال�����ش��رط��ي �شمن  ب��ال��ع��م��ل  ت��ع��ن��ى 
نطاق موا�شفة نظام اإدارة اجلودة 
والطاع  الآيزو9001:2008 
ع��ل��ى اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة 
مثل  متعددة  جم��الت  يف  امل�شابهة 

ال�شحة والتعليم. 
ومت����ت م��ن��اق�����ش��ة ه����ذه امل��وا���ش��ف��ة 
على  وخليجيا  حمليا  واع��ت��م��اده��ا 
م�����ش��ت��وى الإم���������ارات وي����اأت����ي ه��ذا 
الإجن������از ن��ت��ي��ج��ة لإمي�����ان ال��ق��ي��ادة 
بالأهمية  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
ج���زءا  ب��اع��ت��ب��اره  للتميز  ال��ك��ب��رية 
اأ����ش���ا����ش���ي���ا م����ن ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر 
الركيزة  ي�شكل  م��ا  ال�شرتاتيجي 
للتقدم  والتميز  للنجاح  الأ�شا�شية 
ن��ح��و الأف�����ش��ل يف امل���ج���الت ك��اف��ة 
وال��ذي من �شاأنه رفع ا�شم الدولة 

يف املحافل الدولية. 

اأجنزت موؤ�ش�شة زايد العليا للّرعاية 
الح���ت���ي���اج���ات  وذوي  الإن�������ش���ان���ي���ة 
مطبعة  م��رك��ز  يف  ممثلة  اخل��ا���ش��ة 
الب�شرية  وال��ت��ح��دي��ات  امل��ك��ف��وف��ني 
املناهج  وتوزيع  طباعة  لها  التابعة 
الدرا�شية للطلبة من ذوي التحديات 
الب�شرية امللتحقني مبدار�س الدمج 
يف جميع املناطق التعليمية بالدولة 
وم��راك��ز ال��رع��اي��ة وال��ت��اأه��ي��ل، حيث 
�شي�شتفيد من هذه املناهج نحو 50 
بالدرا�شة  التحقوا  وطالبة  طالباً 
الأول  ال����درا�����ش����ي  ال��ف�����ش��ل  خ�����ال 
 2014-2013 ال��درا���ش��ي  ل��ل��ع��ام 
. واأك��������دت ن���اع���م���ة ع���ب���د ال��رح��م��ن 
الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  امل��ن�����ش��وري 
م���دي���رة امل��ط��ب��ع��ة ح��ر���س م��وؤ���ش�����ش��ة 
زايد العليا على اإجناز مهمة طباعة 
وت�شليم الطلبة ملناهجهم مع بداية 
مّت  اأن��ه  اإىل  م�شريًة  الدرا�شي،  العام 

الن��ت��ه��اء م��ن ج��م��ي��ع امل��ن��اه��ج التي 
املناهج  اإدارة  من  املطبعة  ا�شتلمتها 
وبا�شرت  والتعليم،  الرتبية  ب��وزارة 
م��ب��ا���ش��رة  ت�شلمها  ع��ق��ب  ط��ب��اع��ت��ه��ا 
وا�شتمرت حتى �شهر �شبتمرب احلايل 
واملعدلة  اجل��دي��دة  امل��ن��اه��ج  لبع�س 
ب��ع��د ا���ش��ت��ام ال��ن�����ش��خ الإل��ك��رتون��ي��ة 
ب��وزارة  املناهج  اإدارة  م��ن  وال��ورق��ي��ة 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م واأ����ش���اف���ت اإن���ه 
ورق���ي���ة  ن�����ش��خ��ة   600 ت����وزي����ع  مت 
للطلبة  ب��راي��ل  بطريقة  مطبوعة 
للمكفوفني للف�شل الدرا�شي الأول 
و217 ن�شخة اإلكرتونيه على نظام 
ب���راي���ل وال������ذي مي��ك��ن م���ن خ��ال��ه 
املدر�شي  املنهج  ت�شفح  للمكفوفني 
ع��ل��ى اأج���ه���زة احل��ا���ش��وب وال��ربام��ج 
اأن  مو�شحًة  باملكفوفني،  اخلا�شة 
املطبعة �شتبا�شر يف طباعة مقررات 
ال��ف�����ش��ل ال���درا����ش���ي ال���ث���اين خ��ال 

�شبتمرب  �شهر  من  الثالث  الأ�شبوع 
مع  توزيعها  ت��ب��داأ  اأن  على  احل���ايل 
بداية الف�شل الثاين للعام الدرا�شي 
اأّن  اإىل  احلايل.  واأ�شارت املن�شوري 
بطباعة  ق��ام��ت  املكفوفني  مطبعة 
اأحدث  على  برايل  بطريقة  املناهج 
من  الأوىل  وهي  العاملية  الطابعات 
ن��وع��ه��ا يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي وال��ت��ي 

ه��دف  لتحقيق  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وف��رت��ه��ا 
ت��ق��دمي خ��دم��ت��ه��ا مبعايري  ���ش��م��ان 
الطابعة  وت��وف��ر  عاملية،  ج���ودة  ذات 
ميزة الق�س وجودة التغليف بجانب 
والوقت  يوفر اجلهد  الطباعة مما 
املكفوفني  مطبعة  اأن  واأو�شحت    .
يف م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ّرع��اي��ة 
الإن�������ش���ان���ّي���ة ه���ي اجل���ه���ة ال��وح��ي��دة 
والأوىل بالدولة التي تقدم خدمات 
برايل  بطريقة  للمناهج  الطباعة 
يف  اأم��ل��ه��ا  ع��ن  ُم��ع��رب��ًة  للمكفوفني 
هذه  من  امل�شتفيدة  اجلهات  تعاون 
مبوا�شفات  تقدميها  ليتم  اخلدمة 
خا�شة  املنا�شب،  ال��وق��ت  ويف  عالية 
اجل����ه����ات امل�������ش���وؤول���ة ع����ن امل��ن��اه��ج 
التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة 
الب�شرية مما يدعم �شيا�شة دجمهم 
ت��وف��ر  اأن  ك���م���ا  ال����ع����ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
امل��ع��ل��وم��ات ال�����ش��ل��ي��م��ة امل��ب��ن��ي��ة على 

من  طالب  لكل  ال�شليم  الت�شخي�س 
يف  ي�شاهم  الب�شرية  الإع��اق��ة  ذوي 
تقدمي اخلدمة املنا�شبة ويف الوقت 

املنا�شب. 

مطبعة املكفوفني 
مطبعة املكفوفني اأحد مراكز قطاع 
ذوي الحتياجات اخلا�شة مبوؤ�ش�شة 
زايد العليا للّرعاية الإن�شانّية وتعد 
الإم��ارات  الوحيدة يف دولة  املطبعة 
التعليمية  املواد  تقوم بطباعة  التي 
)امل���ن���اه���ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���و����ش���ائ���ل 
والق�ش�س  والثقافية  التعليمية( 
وتقدم  للمكفوفني،  برايل  بطريقة 
خ���دم���ات���ه���ا ل��ل��م��ك��ف��وف��ني و���ش��ع��اف 

الب�شر على م�شتوى الدولة. 
كما تقدم املطبعة عدداً من اخلدمات 
ذات العاقة بتعليم ذوي التحديات 
الب�شرية يف مراكز الرعاية والتاأهيل 

وم�����دار������س ال����دم����ج ع���ل���ى م�����ش��ت��وى 
ال��دول��ة وتتمثل ه���ذه اخل��دم��ات يف 
بطريقة  ال��درا���ش��ي��ة  املناهج  طباعة 
المتحانات  من��اذج  وطباعة  برايل، 
وامل��ل��خ�����ش��ات ال��درا���ش��ي��ة ل��ل��راغ��ب��ني 
الو�شائل  وطباعة  ب��راي��ل،  بطريقة 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال���ب���ارزة،  التعليمية 
الثقافية  والق�ش�س  الكتب  طباعة 

بطريقة برايل.

امل�ستفيدون من خدماتها
ع��دد  اخل��دم��ات  ت��ل��ك  م��ن  وي�شتفيد 
م����ن م����راك����ز ال����رع����اي����ة وال���ت���اأه���ي���ل 
ل��ق��ط��اع ذوي الح��ت��ي��اج��ات  ال��ت��اب��ع��ة 
اخل���ا����ش���ة مب��وؤ���ش�����ش��ة زاي������د ال��ع��ل��ي��ا 
الأخرى  واملراكز  الإن�شانّية  للّرعاية 

ال��دول��ة، وم��راك��ز رع��اي��ة وتاأهيل  يف 
امل��ع��اق��ني ال��ت��اب��ع��ة ل������وزارة ال�����ش��وؤون 
الج���ت���م���اع���ي���ة، وم�����دار������س ال���دم���ج 
الرتبية  وزارة  يف  واخلا�شة  العامة 
والتعليم وبجميع املناطق التعليمية 
خدمات  م��ن  ي�شتفيد  كما  ب��ال��دول��ة، 
املطبعة كافة املتعاملني من الطاب 
وامل���ع���ل���م���ني واأول������ي������اء الأم���������ور م��ن 

موا�سلت الإمارات ت�سلم 8 مركبات حديثة لطبية راأ�س اخليمة

زايد العليا تنجز طباعة وتوزيع املناهج الدرا�سية بطريقة برايل للطلبة 
املكفوفني على م�ستوى الدولة للعام الدرا�سي 2014-2013

•• ال�شارقة-وام:

اأجرت جمعية ال�شارقة اخلريية �شمن حملة مكافحة العمى فحو�شات طبية 
خلم�شة اآلف و837 �شخ�شا و 510 عمليات ناجحة يف اإثيوبيا يف مركز بال 
بالنجاح  كللت  التي  العمليات  �شري  ومتابعة  تن�شيق  ومت  لها.  التابع  ال�شحي 
اأنهم  اأثيوبيا وكانت الأولوية ملن ثبت  من خال مندوب اجلمعية بجمهورية 
�شقر  ب��ن  ع�شام  ال�شيخ  م��ن  بتوجيهات  ذل��ك  ي��اأت��ي  النظر.  بفقدان  م��ه��ددون 
اإدارة جمعية ال�شارقة اخلريية ومتابعة الأمني العام  القا�شمي رئي�س جمل�س 
ال�شحية  بامل�شاريع  الدخان ب�شرورة الرتقاء  للجمعية �شعادة عبداهلل مبارك 
وعمل احلمات الطبية يف الدول الفقرية وم�شاعدة املحتاجني للعاج ممن 
اإجراء الفحو�شات الطبية الازمة لاطمئنان  حالت ظروفهم املعي�شية دون 
على �شحتهم. ونظمت اجلمعية احلملة بالتعاون مع جمعية التنمية اخلريية 

بجمهورية اأثيوبيا التي تولت مهمة الإ�شراف على تنفيذها. 

خريية ال�سارقة جتري 510 عمليات ناجحة 
�سمن حملة مكافحة العمى يف اأثيوبيا 

ور�سة عمل دولية تناق�س اأول موا�سفة ار�سادية لنظام اإدارة اجلودة يف املوؤ�س�سات ال�سرطية

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ حم���م���د 
م�����ش��ط��ف��ى ب����ولك����ال ح��م��زه 
اجلن�شية-  هندي  ب��ولك��ال- 
جواز �شفره رقم 191836 
يجده  من  الهند  من  �شادر 
بتليفون رقم  الت�شال  عليه 

   055/3923630

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل�����دع�����و/ ك��ل��دي��ف 
-هندي  رام   ج��ردي��ف  رام 
اجل��ن�����ش��ي��ة  -ج����واز �شفره 
   )5408634( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   055/2205715

فقدان جواز �سفرت
هارى�شاند  امل��دع��و/  فقد  
-ه����ن����دي  ن�����اري�����������س    رام 
اجل��ن�����ش��ي��ة  -ج����واز �شفره 
   )4915375( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   056/2221246

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ حم���م���د 
ب������دي������ع ال���������زم���������ان حم���م���د 
-بنغادي�س  ع��ب��دال��رح��م��ن  
اجلن�شية  -جواز �شفره رقم   
يجده  م��ن     )577661(
اق���رب  اىل  ت�شليمه  ب���رج���اء 
م��رك��ز ���ش��رط��ة او ال�����ش��ف��ارة 

بنغادي�س م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ ر�شا حممد 
ال�����ش��ي��د ب�������در    -م�����ش��ري 
اجل��ن�����ش��ي��ة  -ج����واز �شفره 
رقم )3084401(   من 
اىل  ت�شليمه  برجاء  يجده 
اق������رب م���رك���ز ����ش���رط���ة او 

ال�شفارة م�شر م�شكوراً.

اعالن تغيري ا�سم �سخ�ص 
انا، اإ�ساين �سريجيت  ، حامل جواز �شفر 
اأغ��ري  بهذا   )H0523730( رق��م  هندي 
ا�ساين  اىل:  �شريجيت  ا�شاين  من  ا�شمي 

�سريجيت �سويتي اعتبارا من اليوم.

اعالن تغيري ا�سم �سخ�ص 
اأنا ، كومار فيجاي كومار راكي�س كومار نوربوت ، اأحمل جواز �شفر هندي 
رقم.  )K 9678013 (، �شادر يف  دبي ، بتاريخ 18/03/2013 ، 
اأقيم اقامة دائمة يف 2 اأت�س بي باتيل ت�شوال ناياجاون األ اأم روود دهي�شار 
400068 ، الهند ، واأقيم حاليا يف �شقة مارينا غرفة  و�شت مومباي 
رقم. 120 ، الرب�شاء 1 ، دبي ، �س.ب. 109767 ، الإمارات العربية 
ا�شمي من : كومار فيجاي كومار راكي�س  اأغ��رّي  املتحدة ، مبوجب هذا 

، اإىل: فيجاي راكي�ص نوربرت ، باعتبار عاجل.

اعالن تغيري ا�سم �سخ�ص 
اأن������ا ، ف��ي��ن��ا ب���ادم���ان���اب���ه���ان ، ج������واز ���ش��ف��ر رق����م. 
L( ابنة ناما�شيفايامادام بادمانابهان   3413203(
، بارفاثي نيايام ، بريد بايانور ، )مقاطعة( كانور 
، كريال ، �ش�ُاأعَرف اأنا من الآن ف�شاعدا با�شم فينا 

بادمانابهان ناما�سيفايامادام.

اعالن تغيري ا�سم �سخ�ص 
 ، جيلربت  اب��ن   ، ج��وزي��ف  جيباجيام  مان�شان  اأغ�شطني  جيلربت   ، اأن���ا 
 ، الدوحة  F( �شادر يف   رق��م. )9264754  اأحمل ج��واز �شفر هندي 
، اأقيم اقامة دائمة يف 1/93 بي ، �شاوث ا�شرتيت  بتاريخ 04/04/2007 
�شارع  واأقيم حاليا يف   ، الهند   ، نادو  تاميل   ، ، توتيكورين  ، بودوكوتاي 
 ،  5946 315 ، ����س.ب.  ح��م��دان ، فندق امل��رج��ان روت��ان��ا ، غرفة رق��م: 
مان�شان  اأغ�شطني  جيلربت   : من  ا�شمي  اأغ��رّي  ه��ذا  مبوجب   ، اأبوظبي 

جيباجيام جوزيف ، اإىل: جيباجيام جوزيف ، باعتبار عاجل.

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�س. نا�شر كد�شه و�شركاوؤه
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 180169 بتاريخ : 2012/10/3                                             
با�ش��م: �شركة �شو�شيتي اأيرفران�س.

وعنوانه:  45 روي دي باري�س 95747 روي�شي � ت�شارلز � دي � جول � فرن�شا   
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

     دعاية و اإعان؛ الدعاية و الإعان بالطلب الربيدي، الإعان بالراديو، الدعاية والإعان عرب التلفزيون، الإعان و الدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�شوب، �شبكات 
ال�شحف،  يف  ال�شرتاكات  تنظيم  الطريان؛  ل�شركات  املبيعات  ترويج  و  الت�شويق  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  الأعمال؛  توجيه  الأعمال،  اإدارة  اخلارجية،  ال�شبكات  و  النرتنت 
اأو الن�شرات لاآخرين؛ تنظيم ال�شت�شارات، ا�شت�شارات الأعمال املهنية، اخلرباء يف الكفاية، املعلومات و الأخبار عن الأعمال، ا�شتف�شارات عن الأعمال؛  املجات، الدوريات 
ل�شق الإعانات، تقييم الأعمال، وكالت املعلومات التجارية؛ حتليل اأ�شعار التكلفة؛ ن�شر مواد الدعاية والإعان؛ تاأجري الآلت و املعدات املكتبية؛ الن�شخ؛ م�شك الدفاتر؛ 
اأو ال�شناعية؛ حتديث  اإدارة الأعمال التجارية  اأعمدة الدعاية و الإع��ان؛ الإعان بالربيد املبا�شر؛ امل�شاعدة يف  اإعداد  اإدارة �شوؤون املوظفني، توظيف الأف��راد؛  ا�شت�شارات 
مواد الدعاية والإعان؛ ن�شخ الوثائق؛ تنظيم املعار�س للغايات التجارية اأو الإعانية؛ تنظيم امل�شابقات )الدعاية و الرتويج للمبيعات(؛ تنظيم معلومات يف قواعد بيانات 
حا�شوب؛ اإدارة امللفات املربجمة،و حتديدا، اإدارة امللفات املربجمة على النرتنت، �شبكات النرتنت و ال�شبكات اخلارجية؛ اإدارة قواعد البيانات،وحتديدا، اإدارة قواعد البيانات 
على النرتنت، �شبكات النرتنت و ال�شبكات اخلارجية؛ تاأجري امل�شاحات الإعانية؛ ا�شتطاعات الراأي؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال؛ ترويج املبيعات لاآخرين؛ ن�شر ن�شو�س 
الدعاية والإعان؛ العاقات العامة؛ اإعداد القوائم احل�شابية؛ خدمات ال�شكرتارية؛ معلومات اإح�شائية؛ تدقيق احل�شابات؛ اإدارة اجلوائز الرتويجية؛ التطوير من ولء 
العماء و املوظفني من خال العرو�س الرتويجية والإعانية؛ اإدارة برامج الولء، وحتديدا، اإدارة برامج الولء يف جمال �شناعة النقل اجلوي؛ معاجلة ال�شلع و اخلدمات 
ال�شبكات  و  النرتنت  �شبكات  النرتنت،  عرب  العلني  باملزاد  البيع  وحتديدا،  العلني،  باملزاد  البيع  اخلارجية؛  ال�شبكات  و  النرتنت  �شبكات  النرتنت،  عرب  ال�شراء  لطلبات 
املبيعات؛  ترويج  اأو  والإع��ان  الدعاية  اإع��داد مناذج  القت�شادية؛ خدمات  التنبوؤات  الت�شويق؛  درا�شات  الت�شويق؛  درا�شات  ال�شلع؛  عامة؛ عر�س  اخلارجية؛ خدمات عر�س 
الإدارة الإدارية اأو التجارية للمكافئات و اجلوائز الت�شجيعية لتعزيز ولء العماء؛ املعلومات التجارية، اإعان وترويج املبيعات لاآخرين من خال اإدارة املواقع التجارية؛ 
بيع تذاكر النقل، وتذاكر الطريان، وتذاكر ال�شفر بالتجزئة، وحتديدا، بيع تذاكر النقل، وتذاكر الطريان، وتذاكر ال�شفر بالتجزئة من خال النرتنت، �شبكات النرتنت 
بيع  ال�شبكات اخلارجية؛  و  �شبكات النرتنت  بالتجزئة من خال النرتنت،  الفندق  بيع تذاكر حجز  ، وحتديدا،  بالتجزئة  بيع تذاكر حجز فندق  ال�شبكات اخلارجية؛  و 
تذاكر حجز مطعم بالتجزئة، وحتديدا، بيع تذاكر حجز مطعم بالتجزئة من خال النرتنت، �شبكات النرتنت و ال�شبكات اخلارجية؛ بيع تذاكر اأجار �شيارة بالتجزئة، 
بيع  بالتجزئة؛  �شموع  التجميل،  م�شتح�شرات  العطورات،  بيع  اخلارجية؛  ال�شبكات  و  النرتنت  �شبكات  النرتنت،  خال  من  بالتجزئة  �شيارة  اأج��ار  تذاكر  بيع  وحتديدا، 
بطاقات الذاكرة، بطاقات الدوائر املتكاملة، بطاقات ممغنطة ال�شفرة، بطاقات الهوية ممغنطة، بطاقات املكافئات املمغنطة، بطاقات املو�شمية املمغنطة، البطاقات املمغنطة 
ال�شبكات  بطاقات  املغناطي�شية،  الع�شوية  بطاقات  املغناطي�شية،  ال��ولء  بطاقات  امل�شافرين،  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  مل�شاعدة  مغناطي�شية  بطاقات  وحتديدا،  بالتجزئة، 
مدجمة  اأقرا�س  والب�شرية(،  )ال�شمعية  املدجمة  الأقرا�س  بيع  الذكية؛  البطاقات  املغناطي�شية،  الئتمان  بطاقات  املغناطي�شية،  الدفع  بطاقات  املغناطي�شية،  الجتماعية 
)للقراءة فقط-ذاكرة(، اأقرا�س ب�شرية، الأقرا�س املمغنطة، اأ�شرطة فيديو، اأ�شرطة �شمعية، م�شغل اأقرا�س الفيديو الرقمية، اأقرا�س �شي دي-روم، اأقرا�س دي يف دي روم؛ 
بيع بالتجزئة املل�شقات اللكرتونية للب�شائع واحلقائب؛ بيع الآلت احلا�شبة بالتجزئة؛ بيع الآلت احلا�شبة اللكرتونية اجليبية، م�شاعد �شخ�شي رقمي، م�شغل ام بي 
ثري، و�شائط التخزين النقالة، الآلت احلا�شبة اجليبية، اأجهزة راديو، اأجهزة الإِ�شارة بالتجزئة، و حتديدا، اأجهزة الإ�شارة للم�شافرين، اأجهزة املراقبة)والإ�شراف(، وحدات 
حتكم لاألعاب اللكرتونية مهياأة لا�شتخدام مع جهاز التلفزيون، كامريات؛ بيع اأدوات احلاقة، قابلة لتغيري التيار بالتجزئة؛ بيع النظارات، نظارات)ب�شرية(،نظارات 
اأقراط،  �شم�شية، نظارات مانعة للبهر، �شتائر مانعة للبهر، علب للنظارات بالتجزئة؛ بيع املجوهرات، جموهرات غري الثمينة، متائم )جموهرات(، خوامت )جموهرات(، 
قائد )جموهرات(، حلى �شغرية )جموهرات(، دبابي�س للزينة)جموهرات(، اأ�شاور)جموهرات(، �شاعات يد، �شاعات، �شاعات الدوام، كرونومرتات، �شاعات �شغرية، �شاعات 
نفي�شة،  للماب�س من معادن  �شارات  دبابي�س ربطات عنق،  للمفاتيح)حلى �شغرية(،  نف�شية، حلقات  للقبعات من معادن  القم�شان(، حلي  منبهة، زمامات )مرابط لأكمام 
ميداليات، ميداليات كبرية)جموهرات( بالتجزئة؛ بيع املعاطف، املعاطف اخلارجية، جاكيتات مقلن�شة، ماب�س م�شادة للماء، بذلت، جاكيتات)ماب�س(، �شدريات، كنزات 
�شوفية، �شرتات، قم�شان، بنطلونات، ربطات عنق، اأحزمة)ماب�س(، نطق، اأو�شحة، ف�شاتني، تنانري، اأردية �شروالية، اأثواب ا�شتحمام، مناديل خمرمة)مناديل للرقبة(، اأربطة 
راأ�س)ماب�س(، مناديل لاأطفال لي�شت من الورق، قبعات)اأغطية للراأ�س(، حمالت للبنطلونات، قبعات، اأطراف اأمامية للقبعات، ماب�س داخلية، قفازات)ماب�س(، جوارب، 
اأغطية  اأغطية ورقية،  الرقبة الطويلة، �شنادل بالتجزئة؛ بيع الفوط، مفار�س مو�شعية،  اأحذية ذات  اأحذية،  اأخفاف، مباذل، بيجامات، مراييل)ماب�س(، بزات نظامية، 
للموائد، مفار�س للموائد، مناديل للموائد، منا�شف للوجه، منا�شف، ماءات حمام، منا�شف لل�شاطيء، منا�شف حمام، قفافيز للغ�شيل بالتجزئة؛ بيع اأدوات املائدة، اأطباق، 
اأواين ف�شية، )اأدوات املائدة(، كوؤو�س، اأقداح، اأواين زجاجية، بلور)اأواين زجاجية(، اأوعية �شرب، اأدوات للمائدة، اأطباق مائدة، �شحون، زبديات، اأكواب، اأطقم �شاي، اأباريق 
�شاي، اأوعية ل�شكب ال�شاي، اأطقم قهوة، غايات قهوة، اأعمدة �شمعدانات، �شمعدانات، قوارير، فتاحات قوارير، فتاحات �شدادات الفلني، اآنية لل�شرب، مفار�س واقية، اأباريق، 
�شواين لغايات منزلية، منا�شب ثاثية القوام )اأواين مائدة(، حامات بطاقات قوائم الطعام، حامات ال�شم، اأكواب للبي�س، �شال لغايات منزلية، قواعد ل�شكاكني املائدة، 
قوارير، اأوعية، دلء ثلج، قوارير للزيت، مطاحن فلفل يدوية، مطاحن ملح يدوية، اأوعية فلفل، اأوعية ملح، �شكريات، �شواين الفتات، �شواين فطائر، اأواين فخارية، اأوعية، 
�شناديق نفايات، حلقات مناديل، اأواين عميقة لل�شلطة، اأوعية مركبة، غايات غري كهربائية، مزهريات بالتجزئة؛ بيع اللحوم، الأ�شماك، حلوم الدواجن، ال�شيد، الفواكه و 
اخل�شروات، احلليب، منتجات احلليب، الزيوت و الدهون املعدة لاأكل، بي�س، احلبوب، امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب، اخلبز، الفطائر، احللويات، ال�شكريات، التوابل، 
القهوة، ال�شاي، الكاكاو، ال�شل�شات)التوابل(، الأطعمة والأطباق املح�شرة من اللحوم، الأ�شماك، حلوم الدواجن، ال�شيد، الفواكه واخل�شراوات، احلليب، منتجات احلليب 
اأو احلبوب بالتجزئة؛ بيع امل�شروبات الغري كحولية، مياه معدنية، مياه غازية، ع�شائر الفواكه، ع�شائر خ�شراوات، ماء ال�شودا،  الزيوت و الدهون املعدة لاأكل، البي�س 
م�شروبات حم�شرة من القهوة، ال�شاي، ال�شوكولته، بيع اللعب، اأدوات اللعب، ورق لعب، األواح لعب، اأغطية ورق لعب، مناذج �شغرية، مناذج �شغرية لطائرات اأو مركبات، 
مركبات حتكم عن بعد )لعب(، األعاب م�شنوعة من املخمل، دمى، اآلت ت�شلية تعمل اأوتوماتكيا و بالنقد، لعب اأوتوماتيكية، دواليب األعاب الكرتونية بالتجزئة؛ بيع التبغ، 
اأعواد الثقاب، علب الثقاب، علب �شيجار، �شناديق �شيجار، كبائن �شيجار، علب �شجائر، �شناديق �شجائر، كبائن �شجائر، ولعات للمدخنني، مناف�س �شجائر للمدخنني، مقاطع 

لل�شجائر، مبا�شم �شيجار، مبا�شم �شجائر، اأوعية تبغ بالتجزئة.
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العامة: ر�شم جتريدي حل�شان جمنح بطريقة فنية وب�شكل فني خا�س كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:  

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد 
الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �سبتمرب 2013 العدد 10893

•• ال�شارقة-وام:

نائب  القا�شمي  �شامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
اجتماع  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  ال�شارقة  حاكم 
التنفيذي الذي عقد �شباح ام�س مبكتب �شمو  املجل�س 
الأ�شبوعية  اجلل�شات  �شمن  اجلل�شة  وت��اأت��ي  احل��اك��م. 
التي داأب من خالها املجل�س على مناق�شة العديد من 
القرارات  واإ�شدار  الإم��ارة  ب�شوؤون  املتعلقة  املو�شوعات 
والتقدم  التطور  �شاأنها دفع عجلة  التي من  والقوانني 
يف الإمارة وت�شب يف خدمة املجتمع على كافة املجالت 
على  بت�شديقه  اجتماعه  املجل�س  وا�شتهل  والأ�شعدة. 
حم�شر جل�شته ال�شابقة بعد ذلك اعتمد املجل�س مذكرة 

ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  اإب��رام��ه��ا  امل��زم��ع  التفاهم 
املجالت  والقرى يف  ال�شواحي  �شوؤون  ودائ��رة  ال�شارقة 
ال�شويدي  ���ش��امل  ب��ن  ���ش��ع��ادة خمي�س  وق���دم  امل�����ش��رتك��ة. 
رئ��ي�����س دائ����رة ���ش��وؤون ال�����ش��واح��ي وال��ق��رى اإي���ج���ازا عن 
تفا�شيل املذكرة املقدمة والتي تهدف لإحداث التحول 
ذات  الق�شايا  والتن�شيق يف  التعاون  النوعي يف مفاهيم 
الهتمام امل�شرتك. وت�شمنت املذكرة عدة حماور ت�شب 
يف جمملها على خدمة املجتمع وحتقيق الأمن الأ�شري 
والتن�شيق ملكافحة الظواهر ال�شلبية التي ت�شكل خطرا 
على املجتمع املدين يف الإمارة. واطلع املجل�س التنفيذي 
على م�شروع القرار الذي يت�شمن تعديل قرار املجل�س 
معلومات  نظام  برنامج  ب�شاأن   2007 ل�شنة   22 رق��م 

ب��اإم��ارة  ال�شيارات  ت��اأج��ري  ومكاتب  الفندقية  املن�شئات 
مع  بالتن�شيق  العامة  اأمانته  املجل�س  ووج��ه  ال�شارقة. 
التجاري  الإمن����اء  وهيئة  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ���رة 
املذكرات  املجل�س  اعتمد  كما  ال�شاأن.  بهذا  وال�شياحي 
اللكرتونية  واحل��ك��وم��ة  املعلومات  دائ���رة  م��ن  املقدمة 
ب�شاأن عقدها اتفاقيات مع عدة �شركات يف جمال الربامج 
اخلدمات  م�شتوى  حت�شني  على  والعمل  اللكرتونية 
وتدريب  الفني  الدعم  تقدمي  خ��ال  من  الإلكرتونية 
التكنولوجية.  التقنيات  اأح��دث  على  الإداري���ة  ال��ك��وادر 
ومت خال اجتماع املجل�س التنفيذي اأي�شا مناق�شة عدد 
حتقيق  �شالح  يف  ت�شب  التي  وال��ق��رارات  الق�شايا  من 

امل�شلحة العامة وخدمة ال�شارقة.

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
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عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وفدا من الحتاد الأفريقي

الببالوي يعقد اجتماعا مو�سعا مع وفد الدولة برئا�سة �سلطان اجلابر 

بحث خطة عمل تنفيذ حزمة امل�ساعدات وامل�سروعات الإماراتية مب�سر

وزراء خارجية التعاون يعربون عن ارتياحهم ملا حتقق من اإجنازات مب�سرية العمل اخلليجي امل�سرتك

التاأكيد على دعم حق ال�سيادة للإمارات على جزرها الثلث املحتلة
تاأييد الإجراءات الدولية لردع النظام عن ال�ستمرار يف قتل ال�سعب ال�سوري ال�سقيق

•• ابوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
بديوان عام الوزارة ام�س وفدا من 
الحتاد الأفريقي برئا�شة فخامة 
رئي�س  موجاي  ف�شتو�س  الرئي�س 
جمهورية بت�شوانا ال�شابق. وجرى 
خ�����ال ال���ل���ق���اء ب���ح���ث ال���ع���اق���ات 
الثنائية بني المارات ودول الحتاد 

ف���ه���ي ����ش���ل���ة و�����ش����ل ب����ني ال������دول 
العربية وافريقيا. من جانبه نوه 
موجاي  ف�شتو�س  الرئي�س  فخامة 
رئ��ي�����س وف����د الحت������اد الف��ري��ق��ي 
ي��ول��ي��ه �شاحب  ال����ذي  ب��اله��ت��م��ام 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بني  وال�شداقة  التعاون  لعاقات 
الإم������ارات وال�����دول الأف��ري��ق��ي��ة .. 
وق���ال ان زي����ارة ال��وف��د ل��اإم��ارات 

�شعبها وطموحاته  يحقق م�شالح 
لأن����ه����ا ج������زء م���ه���م ورئ���ي�������ش���ي يف 
اف��ري��ق��ي��ا. ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ال�����ش��ي��د 
���ش��اك��ي�����ش��ت�����ش��و ك���راي���ك���وي م�����ش��اع��د 
ال�شابق  بت�شوانا  جمهورية  رئي�س 
ودول��ة دليتا حممد دليتا رئي�س 
والدكتور  ال�شابق  جيبوتي  وزراء 
الأم�����ن  اإدارة  م����ن  ت���وك���ا  داوي�������ت 
وال���������ش����ام مب���ف���و����ش���ي���ة الإحت�������اد 

الأفريقي. 

الف���ري���ق���ي وت����ط����ورات الأو�����ش����اع 
ال�شيا�شية القت�شادية والإجنازات 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا ال��ق��ارة 
الف��ري��ق��ي��ة. ك��م��ا مت ا���ش��ت��ع��را���س 
التى  وامل�شتجدات  التطورات  اآخ��ر 
تطورات  خا�شة  املنطقة  ت�شهدها 
ف���ى ج��م��ه��وري��ة م�شر  الأو������ش�����اع 
اأك����د ���ش��م��و ال�شيخ  ال��ع��رب��ي��ة ح��ي��ث 
اهمية  نهيان  اآل  زاي��د  عبداهلل بن 
م�شر ودورها املحوري يف املنطقة 

الثنائية  العاقات  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
ال���ت���ي ت���رب���ط ال������دول الإف��ري��ق��ي��ة 
بدولة الإمارات وحر�س املجموعة 
الإف����ري����ق����ي����ة ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ه���ذه 
امل�شتويات  جميع  ع��ل��ى  ال���رواب���ط 
وثمن موجاي موقف  والأ�شعدة. 
ومتابعتها  م�شر  جت��اه  الم����ارات 
للتطورات هناك عن قرب م�شريا 
يدعم  الف��ري��ق��ي  الحت����اد  ان  اىل 
التغريات احلا�شلة يف م�شر ومبا 

•• جدة-وام:

ال�128  العادية  ال���دورة  ام�س  ج��دة  مبحافظة  امل��وؤمت��رات  بق�شر  عقدت 
للمجل�س الوزاري لأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء اخلارجية بدول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية برئا�شة معايل ال�شيخ خالد بن اأحمد بن 
ال��دورة احلالية  رئي�س  البحرين  اآل خليفة وزير خارجية مملكة  حممد 
للمجل�س الوزاري ومب�شاركة معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير 
الدولة لل�شوؤون اخلارجية ومعايل الأمني ملجل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين. ورحب املجل�س يف البيان 
اخلتامي ال�شادر عن الجتماع مببادرة ح�شرة �شاحب اجلالة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين باإن�شاء حمكمة حقوق الإن�شان 
العربية وبقرار جمل�س اجلامعة العربية باختيار مملكة البحرين مقرا 
دائما للمحكمة والتي تعترب خطوة مهمة وروؤية م�شتقبلية وتعزز مبادئ 

ح��ق��وق الإن�����ش��ان وح��ري��ات��ه الأ���ش��ا���ش��ي��ة. واأو���ش��ح 
البيان اأن املجل�س الوزاري ا�شتعر�س م�شتجدات 
العمل امل�شرتك وعرب عن ارتياحه ملا حتقق من 
اإجنازات .. موؤكدا ت�شخري كافة اجلهود لتحقيق 
املجل�س وقرر  والتنمية لدول  التقدم  املزيد من 
الأغذية  ل�شامة  م�شتقلة  وزاري���ة  جلنة  اإن�شاء 
بدول املجل�س متثل كل دولة فيها باجلهة املعنية 
ب�شامة الأغذية. وقال البيان اإن املجل�س الوزاري 
بحث تطورات عدد من الق�شايا ال�شيا�شية دوليا 
واإقليميا حيث جدد املجل�س التاأكيد على مواقف 
والتطرف  الإره����اب  بنبذ  الثابتة  املجل�س  دول 
ب��ك��اف��ة اأ���ش��ك��ال��ه و����ش���وره وم��ه��م��ا ك��ان��ت دواف��ع��ه 
وم���ربرات���ه واأي�����ا ك���ان م�����ش��دره. وع���رب املجل�س 
ال��ت��ي وقعت  الإره��اب��ي��ة  للتفجريات  اإدان��ت��ه  ع��ن 
زعزعة  م�شتهدفة  م��وؤخ��را  البحرين  مملكة  يف 
اأبنائها  من  الآمنني  وترويع  وا�شتقرارها  اأمنها 
املجل�س  دول  م�شاندة  موؤكدا   .. فيها  واملقيمني 
ململكة البحرين يف كل الإجراءات التي اتخذتها 
لتو�شيات  تنفيذا  الإره��اب��ي��ة  الأع��م��ال  ملكافحة 
املجل�س الوطني بغرفتيه ال�شورى والنواب. كما 

اأدان املجل�س الهجوم الإرهابي الذي تعر�شت له �شفارة الإمارات العربية 
الدبلوما�شية  للقوانني والأع��راف  انتهاكا  ي�شكل  ليبيا والذي  املتحدة يف 
اجلهود  تكاتف  واأهمية  الدبلوما�شية  البعثات  حماية  �شرورة  موؤكدا   ..
الإي����راين للجزر الثاث  ال��دول��ي��ة ملواجهة الإره����اب. وب�����ش��اأن الح��ت��ال 
على  التاأكيد  ال���وزاري  املجل�س  ج��دد  املتحدة  العربية  ل��اإم��ارات  التابعة 
الإ�شامية  اإيران  الراف�شة ل�شتمرار احتال جمهورية  الثابتة  مواقفه 
للجزر الثاث طنب الكربى وطنب ال�شغرى واأبو مو�شى التابعة لدولة 
يف  املجل�س  واأك��د  ال�شابقة.  البي�انات  ك�افة  عليها  �شددت  والتي  الإم���ارات 
هذا اخل�شو�س دعم حق ال�شيادة لاإمارات العربية املتحدة على جزرها 
الثاث طنب الكربى وطنب ال�شغرى واأبو مو�شى وعلى املياه الإقليمية 
والإقليم اجلوي واجلرف القاري واملنطقة القت�شادية اخلال�شة للجزر 

الثاث باعتبارها جزء ل يتجزاأ من الإمارات العربية املتحدة.
اإح��راز الت�شالت مع جمهورية  وعرب املجل�س عن الأ�شف ال�شديد لعدم 

ق�شية  اإىل حل  التو�شل  �شاأنها  ايجابية من  نتائج  اأي  الإ�شامية  اإي��ران 
واعترب  وا�شتقرارها.  املنطقة  اأم��ن  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا  ال��ث��اث  اجل��زر 
الثاث  اجل��زر  على  اإي���ران  بها  تقوم  اأع��م��ال  اأو  ممار�شات  اأي  اأن  املجل�س 
التي  والقانونية  التاريخية  احلقائق  من  �شيئا  تغري  ول  وباطلة  لغية 
جتمع على حق �شيادة الإمارات على جزرها الثاث. وقرر املجل�س النظر 
يف كافة الو�شائل ال�شلمية التي ت��وؤدي اإىل اإع��ادة حق الإم��ارات يف جزرها 
الثاث .. داعيا جمهورية اإيران الإ�شامية لا�شتجابة مل�شاعي الإمارات 
حلل الق�شية عن طريق املفاو�شات املبا�شرة اأو اللجوء اإىل حمكمة العدل 
اأع���رب املجل�س ال���وزاري ع��ن اأمله  اإي���ران  ال��دول��ي��ة. وح��ول العاقات م��ع 
للجمهورية  رئي�شا  روح��اين  ح�شن  الدكتور  فخامة  انتخاب  ي�شهم  اأن  يف 
الإ�شامية الإيرانية يف توثيق عاقات التعاون بني دول املجل�س واإيران 
الداخلية  ال�شئون  يف  التدخل  وع��دم  اجل���وار  ح�شن  وم��ب��ادئ  اأ�ش�س  على 
التهديد  اأو  القوة  ا�شتخدام  عن  والمتناع  املنطقة  دول  �شيادة  واح��رتام 
بها. وعن الربنامج النووي الإي��راين دعا املجل�س 
للجهود  اإي�����ران  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ����ش���رورة  اإىل  ال�����وزاري 
اإىل حل مو�شوع برناجمها  الهادفة  الدبلوما�شية 
ق���رارات  تطبيق  يكفل  مب��ا  �شلمي  ب�شكل  ال��ن��ووي 
وا�شرتاطات  ومعايري  ال�شلة  ذات  الأم��ن  جمل�س 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبا يحافظ على 

البيئة يف املنطقة. 
اأع���رب املجل�س ال����وزاري عن  ويف ال�����ش��اأن ال�����ش��وري 
وتاأثرياتها على  ال�شورية  الأزم��ة  تفاقم  قلقه من 
الأم����ن وال���ش��ت��ق��رار الإق��ل��ي��م��ي وم���ا ي��ت��ع��ر���س له 
خطرية  انتهاكات  م��ن  ال�شقيق  ال�����ش��وري  ال�شعب 
حلقوق الإن�شان با�شتخدام النظام ال�شوري لكافة 
ال�شامل  ال��دم��ار  اأ�شلحة  فيها  مبا  الأ�شلحة  اأن���واع 
وال��ت��ي ك��ان اآخ��ره��ا امل��ج��زرة امل��روع��ة التي ارتكبها 
ال��ن��ظ��ام يف غ��وط��ة دم�����ش��ق ب��ا���ش��ت��خ��دام الأ���ش��ل��ح��ة 
ال��وزاري  املجل�س  واأك��د  دوليا.  املحرمة  الكيماوية 
املاآ�شي  ا�شتمرار  ع��ن  ال�����ش��وري  النظام  م�شوؤولية 
حلل  اجل��ادة  الدولية  للجهود  ورف�شه  الإن�شانية 
من  و���ش��اأم��ه  قلقه  ع��ن  معربا   .. ال�شورية  الأزم���ة 
حماولت النظام الت�شويف والتعطيل فيما ي�شتمر 
يف بط�شه وعنفه .. موؤيدا الإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام عن 
ال�شتمرار يف قتل ال�شعب ال�شوري ال�شقيق. ودان املجل�س ا�شتمرار م�شاركة 
قوات اأجنبية على راأ�شها ملي�شيات حزب اهلل لقوات النظام ال�شوري يف قتل 
ال�شعب ال�شوري وتدمري مدنه وممتلكاته ونا�شد املجل�س املجتمع الدويل 
ليتمكن  وم�شاعدته  ال�شوري  لل�شعب  احلماية  لتقدمي  العاجل  التحرك 
من الدفاع عن نف�شه وتقدمي الدعم وامل�شاندة لاجئني والنازحني من 

اأبنائه. 
ورح����ب امل��ج��ل�����س ال������وزاري ب��ان��ت��خ��اب الئ���ت���اف ال��وط��ن��ي ل��ق��وى ال��ث��ورة 
واملعار�شة ال�شورية ال�شيد اأحمد عا�شي اجلربا رئي�شا جديدا له متمنيا 

له التوفيق والنجاح. 
ال�شعب  ثقته يف خيارات  ال��وزاري عن  املجل�س  اأع��رب  امل�شري  ال�شاأن  ويف 
امل�شري ال�شقيق وحر�شه على كل ما يحفظ اأمن جمهورية م�شر العربية 
وا�شتقرارها ومقدرات �شعبها .. موؤكدا رف�شه التام للتدخات اخلارجية 

مع  التعاون  جمل�س  دول  ق��وف  املجل�س  واأك��د  الداخلية.  م�شر  �شئون  يف 
باأنها �شت�شتعيد موقعها الريادي  العزيز واأعرب عن ثقته  م�شر و�شعبها 
وح��ول  والإ���ش��ام��ي��ة.  العربية  لاأمتني  املحورية  واأهميتها  والتاريخي 
وقعت  التي  الأخ���رية  التفجريات  ال���وزاري  املجل�س  دان  اللبناين  ال�شاأن 
امل�شلحة  تغليب  اإىل  اللبنانية  والقوى  الأط��راف  كافة  داعيا   .. لبنان  يف 
احلكومة  ت�شكيل  و�شرعة  ال�شورية  الأزم���ة  عن  بلبنان  وال��ن��اأي  الوطنية 
الرئي�س  فخامة  يبذلها  التي  اجلهود  مع  باإيجابية  والتعاطي  اللبنانية 
ال�شاأن.  وحول  بهذا  اللبنانية  رئي�س اجلمهورية  �شليمان  العماد مي�شال 
الإ�شرائيلي  العربي  النزاع  وتطورات  الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  الأو�شاع 
اإل  والدائم ل يتحقق  والعادل  ال�شامل  ال�شام  اأن  ال��وزاري  املجل�س  اأك��د 
1967 يف  العربية املحتلة عام  الكامل من الأرا�شي  اإ�شرائيل  بان�شحاب 
فل�شطني واجلولن العربي ال�شوري املحتل والأرا�شي التي لزالت حمتلة 
يف جنوب لبنان واإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س 

ذات  الدولية  ال�ش�رعية  ل��ق��رارات  طبقا  ال�شرقية 
املجل�س  ورحب  العربية.  ال�شام  ومبادرة  ال�ش�لة 
ال�����وزاري ب��اجل��ه��ود ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي تبذلها 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وب���دء امل��ف��او���ش��ات 
جن��اح  اآم���ا  والإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  الفل�شطينيني  ب��ني 
الفل�شطيني  لل�شعب  يحقق  مبا  املفاو�شات  ه��ذه 
ال�شقيق حقوقه امل�شروعة. وعرب املجل�س الوزاري 
ع���ن اإدان����ت����ه ل�����ش��ي��ا���ش��ة اإ����ش���رائ���ي���ل ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
قانونيتها  اأو  �شرعيتها  ع��دم  ..م��وؤك��دا  امل�شتمرة 
ومطالبا املجتمع الدويل بالتدخل لردع اإ�شرائيل 
الإ�شرائيلية  امل�شتوطنات  ب��ن��اء  ب��وق��ف  واإل��زام��ه��ا 
على الأرا�شي الفل�شطينية معتربا ذلك اإمعانا يف 
حتدي القانون الدويل وال�شرعية الدولية. واأ�شاد 
املجل�س ال�����وزاري ب��ال��ق��رار ال�����ش��ادر ع��ن الحت���اد 
الإ�شرائيلية  امل�شتوطنات  ا�شتثناء  ب�شاأن  الأوروبي 
التعاون  م��ن  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا����ش���ي  يف 
ا�شتمرار  واأدان  واإ�ش�رائيل  الأوروب��ي  الحت��اد  بني 
ا���ش��رائ��ي��ل يف ان��ت��ه��اك ح��رم��ة امل�����ش��ج��د الأق�����ش��ى 
للم�شتوطنني  وال�شماح  امل�شلني  على  وال��ت��ع��دي 
باحاته  الفل�شطينيني يف  بدخوله والعتداء على 

كامل  وحملها  النتهاكات  تلك  ع��ن  ال��ف��وري  التوقف  وج��وب  على  واأك���د 
قال  اليمني  الو�شع  وعن  النتهاكات.  تلك  ج��راء  عنها  نتج  ملا  امل�شئولية 
البيان اإن املجل�س الوزاري تداول اآخر م�شتجدات تنفيذ املبادرة اخلليجية 
واآليتها التنفيذية ب�شاأن اليمن واأعرب جمددا عن دعمه لك��ل اجلهود التي 
الوفاق  اليمني عبد ربه من�شور هادي وحكومة  الرئي�س  يبذلها فخامة 
الوطني  احل��وار  موؤمتر  امل�شاركني يف  تو�شل  اأمله يف  عن  الوطني وعرب 
ال�شامل اإىل توافق حول ق�شايا املوؤمتر الرئي�شية مبا يحقق اإرادة ال�شعب 

اليمني وتطلعاته.
العراق  ال��ت��زام  ���ش��رورة  ال���وزاري  املجل�س  اأك��د  العراقي  لل�شاأن  وبالن�شبة 
بوقف التدخات التي تقوم بها اأطراف عراقية يف ال�شئون الداخلية لدول 
املجل�س  واأدان  الوطنية.  وال�شيادة  اجل��وار  ملبادئ ح�شن  احرتاما  املجل�س 
الوزاري جمددا حوادث التفجريات املتكررة يف عدد من املدن العراقية التي 
�شقط جرائها العديد من الأبرياء معتربا ذلك عما اإجراميا يتنافى مع 

مبادئ الدين الإ�شامي وكافة القيم الإن�شانية. ورحب املجل�س الوزاري 
بتعاون العراق يف تنفيذ قرارات جمل�س الأمن ذات ال�شلة خا�شة النتهاء 
من �شيانة العامات احلدودية وفقا لقرار جمل�س الأمن 1993-833 
التعيني  �شيانة  عملية  ترتيبات  ب�شاأن  التفاهم  م��ذك��رة  على  والتوقيع 
املادي للحدود مع دولة الك�ويت واأ�شاد بتوقيع العراق مع الأمم املتحدة 
للمزارعني  امل�شتحقة  التعوي�شات  مبالغ  با�شتام  اخلا�س  التفاق  ب�شاأن 
املجل�س  ورح��ب   .1994-899 الأم��ن  لقرار جمل�س  تنفيذا  العراقيني 
بقرار جمل�س الأمن رقم 2107 الذي قرر بالإجماع اإحالة ملف الأ�شرى 
واملفقودين واإعادة املمتلكات الكويتية اإىل بعثة الأمم املتحدة ملتابعة هذا 
بني  للعاقات  الإيجابي  للتطور  ثمرة  ج��اء  ذل��ك  اأن  اىل  ..م�شريا  امللف 
دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات املتبادلة بني م�شئويل البلدين 
وما متخ�س عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات هامة للطرفني ب�شاأن 
هذا  يدعم  التعاون  جمل�س  واأن  الدولية  والل��ت��زام��ات  الثنائية  امل�شائل 
واملفقودين  الأ���ش��رى  م�شاألة  اأن  وي��وؤك��د  ال��ق��رار 
واإعادة املمتلكات الكويتية هي م�شائل ذات طبيعة 
العراقية  احلكومة  موا�شلة  اآما  بحتة  اإن�شانية 
ج��ه��وده��ا وت��ع��اون��ه��ا م��ع دول���ة ال��ك��وي��ت واملجتمع 
الدويل يف هذا ال�شاأن. وكان معايل وزير خارجية 
مملكة البحرين رئي�س الدورة احلالية للمجل�س 
ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة اأكد يف 
كلمة افتتح بها اأعمال الدورة روح العمل اخلليجي 
وثبات  امل�شرتكة  التاريخية  وامل�شوؤوليات  املوحد 
م��وق��ف دول امل��ج��ل�����س وت�����ش��ام��ن��ه��ا غ��ري امل��ح��دود 
بها من  املحيطة  وال��ت��ه��دي��دات  ال��ت��ح��دي��ات  اأم���ام 
ك��ان م�شدرها والعمل  اأي��ا  واإره���اب  اأع��م��ال عنف 
لتعزيز  ال��ذات��ي��ة  املجل�س  دول  ق���درات  ب��ن��اء  على 
�شامة اجلبهة الداخلية يف اإطار الإ�شرتاتيجية 
ب��الأه��داف  معاليه  ون��وه   . والدفاعية  والأم��ن��ي��ة 
التي  العليا  وامل�شالح  امل�شرتك  وامل�شري  النبيلة 
توؤمن بها دول جمل�س التعاون وجت�شد اأروع �شور 
التاحم بينها واأ�شمى �شور التعاون والعطاء .. 
موؤكدا موقف دول املجل�س الثابت باحلفاظ على 
الإقليمية  و�شامتها  وا�شتقرارها  �شوريا  وح��دة 
با�شتخدامه  ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  اق��رتف��ه��ا  ال��ت��ي  الب�شعة  اجل��رمي��ة  واإدان����ة 
الأ�شلحة الكيماوية املحرمة دوليا والتي ترتب عليها قتل مئات الأبرياء 
اأمام حتد  املدنيني من ال�شعب ال�شوري ال�شقيق مما ي�شع العامل باأ�شره 
كبري ي�شتلزم قيام الأمم املتحدة واملجتمع الدويل ممثا مبجل�س الأمن 
القانون  وقواعد  املنظمة  مليثاق  وفقا  مب�شئولياتهم  بال�شطاع  ال��دويل 
الدويل لتخاذ الإجراءات الرادعة والازمة �شد مرتكبي هذه اجلرمية 
وو�شع حد لنتهاكات وجرائم  ال�شوري  النظام  م�شئوليتها  يتحمل  التي 
الإبادة التي يقوم بها منذ اأكرث من عامني. واأ�شار معاليه اإىل ما �شهدته 
جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة من اأحداث موؤ�شفة و�شغوط مكثفة يف 
الأيام املا�شية .. جمددا تقدير دول املجل�س عاليا مل�شامني ر�شالة خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود هاهل اململكة 
لتحقيق  و�شعبها  العربية  م�شر  جمهورية  مب�شانده  ال�شعودية  العربية 

اأمنها وا�شتقرارها وحقها ال�شرعي يف الدفاع عن م�شاحلها احليوية. 

يوؤكد  املجل�س 
وقوفه مع م�سر 
ورف�سه  و�سعبها 
التام للتدخلت 
اخل���ارج���ي���ة 
���س��وؤون��ه��ا  يف 

اأن  على  التاأكيد 
ال�سامل  ال�����س��لم 
والعادل والدائم ل 
يتحقق اإل بان�سحاب 
الكامل  اإ�سرائيل 
1967 ح��دود  اىل 

••القاهرة -وام:

ال���وزراء  ال��ب��ب��اوي رئي�س جمل�س  ال��دك��ت��ور ح��ازم  عقد دول��ة 
امل�����ش��ري اج��ت��م��اع��ا م��و���ش��ع��ا ام�����س م��ع وف���د ال���دول���ة برئا�شة 
دولة  وزير  �شلطان اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل 
�شفري  ال��ظ��اه��ري  بننخرية  ال�شفريحممد  م��ع��ايل  بح�شور 
الدولة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. ح�شر 
ال���وزراء  رئي�س  نائب  ال�شيد  امل�شري  اجل��ان��ب  م��ن  الجتماع 
وزير التعاون الدويل وحمافظ البنك املركزي وال�شادة وزراء 
وال�شتثمار  والتجارة  وال�شناعة  وال��زراع��ة  والنقل  الكهرباء 
والتخطيط واملالية والتموين والإ�شكان والبرتول وال�شحة. 
وقال بيان �شادر عن جمل�س الوزراء امل�شري اأن رئي�س الوفد 
اجلابر  �شلطان  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل  الإم��ارات��ي 
اأكد خال الجتماع اأن زيارة الوفد تاأتي ا�شتكمال للمباحثات 
بني  املا�شية  الثاثة  الأ�شابيع  م��دار  على  متت  التي  املكثفة 
امل�شوؤولني امل�شريني والإماراتيني من اأجل بلورة خطة عمل 
وا�شرتاتيجية تنفيذ حزمة امل�شاعدات وامل�شروعات التي �شوف 
تقوم الإمارات بتنفيذها يف اإطار الدعم الذي اأعلنت عنه مل�شر 
ال�شقيقة يف هذه الظروف الهامة التي متر بها حاليا. وا�شاف 

ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��ب��ب��اوي  ح���ازم  ال��دك��ت��ور  ان  البيان 
امل�شري ال�شكر لاإمارات حكومة و�شعبا على م�شاندة م�شر كما 
اأ�شاد باجلهود التى بذلها امل�شوؤولون واخلرباء من اجلانبني 
على مدار الأ�شابيع املا�شية والتي �شهدت اجتماعات متوا�شلة 
زمنية  توقيتات  وف��ق  امل��ع��امل  حم���ددة  عمل  بخطة  ل��ل��خ��روج 
الجتماع  انتهاء  عقب  ان��ه  البيان  واو���ش��ح  للتنفيذ.  حم��ددة 
اإىل  البلدين  وف��دي  تق�شيم  مت  الإم��ارات��ي  الوفد  مع  املو�شع 
التعاون  مو�شوعات  تتناول  رئي�شية  عمل  جمموعات  خم�شة 
تت�شمن  والتي  املختلفة بني اجلانبني  التنموية  وامل�شروعات 
وال�شحة  والتعليم  والكهرباء  الطاقة  م�شروعات يف جمالت 
تلك  وعقدت  والنقل..  الأ�شا�شية  والبنية  واملرافق  والإ�شكان 
التعاون  جمالت  مناق�شة  ل�شتكمال  اجتماعاتها  املجموعات 
املختلفة. واأ�شار البيان اىل اأن معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد 
�شلطان اجلابر �شبق اأن زار م�شر يف 20 اأغ�شط�س املا�شي على 
راأ�س وفد من دولة الإمارات من اأجل التعرف على احتياجات 
م�شر املختلفة والعمل على تلبيتها وذلك تنفيذا لتوجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل بتوفري كافة اأ�شكال الدعم املمكن جلمهورية م�شر 

العربية ال�شقيقة.

جمل�س تنمية املنطقة الغربية و�سركة اأبوظبي الوطنية للكيماويات يوقعان اتفاقية
•• اأبوظبي-وام:

وقع جمل�س تنمية املنطقة الغربية و �شركة اأبوظبي الوطنية للكيماويات..
اتفاقية تعاون ب�شاأن تقدمي منح درا�شية لطاب الغربية املتفوقني من حملة 
الثانوية العامة يف جمال الهند�شة. وقع التفاقية اأم�س يف مقر املجل�س..

�شعادة حممد حمد بن عزان املزروعي وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة 
اأحمد  وال�شيد  الغربية  املنطقة  تنمية  جمل�س  عام  مدير  بالإنابة  الغربية 
لل�شركة.. وذلك بح�شور كل من  التنفيذي  الرئي�س  املهريي  �شعيد غالب 
حممد عبداهلل القبي�شي و اأبوبكر مكي مدين من �شركة اأبوظبي الوطنية 

الأج��ي��ال  مب�شتويات  الرت��ق��اء  بهدف  وتن�شيقها  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  توحيد 
يف  التعليم  مبخرجات  العمل  �شوق  احتياجات  وربط  الغربية  يف  ال�شاعدة 
املختلفة.  الهند�شة  التخ�ش�س يف جمالت  املنطقة وت�شجيع الطاب على 
وبهذه املنا�شبة قال �شعادة حممد حمد بن عزان املزروعي يف ت�شريح له.. اإننا 
ملتزمون ب�شعينا لتحقيق التنمية امل�شتدامة يف املنطقة والرتقاء مبجتمع 
الغربية من خال ال�شتثمار يف العن�شر الب�شري وتطوير القوى العاملة 
وذلك يف اإطار خطة الغربية 2030 . واأكد �شعادته اأن ال�شباب الإماراتي 
ميتلك قدرات واإمكانيات عظيمة يجدر تطويرها وال�شتفادة منها..حيث 
تاأتي هذه التفاقية تاأكيدا على ثقة جمل�س تنمية املنطقة الغربية ب�شرورة 

تنمية  جمل�س  م��ن  الظهوري  وحممد  الكيومي  �شامل  وفهد  للكيماويات 
ال�شرتاتيجية  اخلطة  اإط��ار  يف  التفاقية  توقيع  وياأتي  الغربية.  املنطقة 
الكفاءات واحلفاظ  الغربية واملتمثلة يف دعم تنمية  املنطقة  ملجل�س تنمية 
عليها يف الغربية من خال تنفيذ عدة مبادرات ا�شرتاتيجية..ت�شمل برامج 
املنح والبعثات الدرا�شية وبرامج الإر�شاد الأكادميي واإ�شدار دليل الغربية 
من  عمل  عن  الباحثني  توظيف  عملية  وت�شجيع  ت�شهيل  ومبادرات  املهني 
خال توقيع اتفاقيات مع ال�شركاء ال�شرتاتيجيني .. بجانب اإن�شاء موقع 
الغربية للتوظيف اللكرتوين اإ�شافة اإىل تنظيم معر�س الغربية للوظائف 
الأخ��رى. ويعمل الطرفان على  املبادرات  ومعر�س اجلامعات وغريها من 

الدرا�شية  توحيد اجلهود مل�شاعدة الطلبة وتوجيههم لالتحاق بالربامج 
التي يتطلبها �شوق العمل يف الغربية. من جانبه �شرح ال�شيد اأحمد غالب 
ينبع  التفاقية  توقيع  اأن   .. كيماويات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  املهريي 
من توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  والفريق  حفظه اهلل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة و اإ�شراف وتنفيذ �شمو ال�شيخ 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية ب�شاأن التوطني 
وتعليم وتدريب اأبناء املنطقة الغربية ومن ثم تاأهيلهم وت�شغيلهم يف هذا 

القطاع احليوي . 
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تنويه
رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�شادر  العان  اىل  بال�شارة 
10630 بتاريخ 2012/11/1 بخ�شو�س الرخ�شة التجارية رقم  

CN 1047437 بال�شم التجاري: حمل جعفر كرمي .
تنوه دائرة التنمية القت�شادية بانه �شقط �شهوا يف ومل يتم 

ذكر التعديات التالية:
تعديل ال�شم التجاري اىل/ حمل الرهيب للماب�س
بال�شافة اىل التعديات الواردة يف العان ال�شابق.

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

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

رخ�شة رقم:CN 1010777 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة انت�شار �شامل �شالح �شامل الكثريي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عوده احمد ي�شلم
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

رخ�شة رقم:CN 1497762 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد عو�س برح العجيلي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك حممد عمر عريد املن�شوري
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفا داتا ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1019710 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

null ا�شافة �شركة العبيني لا�شتثمار ذ.م.م
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شركة بن حموده null من 51% اىل %66.67
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فايز �شعيد حممد العبيني
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1109264 بال�شم التجاري : 
مكتب الفنون اجلملية لا�شت�شارات الهند�شية وميلكها ال�شيد/
اخلدمات  ووكيل  اجلن�شية  م�شر  �شليمان  عبداحلي  م�شطفى 
عبداهلل عبداجلليل حممد الفهيم امارات اجلن�شية. حيث ابدى 

املذكور اعاه رغبته يف اجراء التعديات التالية:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة مهنية اىل فرع حملية

تعديل ال�شم التجاري اىل/ مكتب الفنون اجلميلة لا�شت�شارات 
الهند�شية - فرع 1

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هيربلينك ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1019574 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يحيى ح�شني زيتونه )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شليم عطا اهلل دياب

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احمد خليل احلو�شني لعمال الطابوق 

والبا�شرت رخ�شة رقم:CN 1520539 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل �شالح بتال بو عامة القبي�شي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد خليل ابراهيم جمعه احلو�شني
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.42*0.50

تعديل ا�شم جتاري:من/احمد خليل احلو�شني لعمال الطابوق والبا�شرت
AHMED KHALIL ALHOSANY PLASTERING BRICKS WORKS

اىل/عبداهلل �شالح القبي�شي لعمال الطابوق والبا�شرت  
ABDULLA SALEH ALQUBAISI PLASTERING BAICKS WROKS

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
اخليال  ال�ش�����ادة/بيت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للمو�شيقى رخ�شة رقم:CN 1030694 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*4.00

تعديل ا�شم جتاري:من/بيت اخليال للمو�شيقى
IMAGE MUSIC HOUSE

اىل/بيت اخليال للهواتف املتحركة  
IMAGE HOUSE MOBILE PHONE

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  حميم  ال�ش�����ادة/واحة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1080717 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/واحة حميم للمقاولت وال�شيانة العامة
WAHAT HAMEEM CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/واحة حميم لعمال الطابوق والبا�شرت  
WAHAT HAMEEM BLOCKES PLASTER

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطابوق )4330001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين )البا�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للطباعة  عثمان  عبداهلل  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وت�شوير امل�شتندات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1033654 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 6*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة عبداهلل عثمان للطباعة وت�شوير امل�شتندات ذ.م.م 
ABDULLA OTHMAN TYPING & PHOTOCOPYING CO. LLC

اىل/�شالون �شقور ال�شرق للرجال ذ.م.م  
SAQOR AL SHARQ GENTS SALOON LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلاقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات )8219001(

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

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

ال�شريع خلدمات نقل الوثائق ذ.م.م - فرع ابوظبي
 رخ�شة رقم:CN 1191971   قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10893 بتاريخ 2013/9/11   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
دملا  مركز  التجاري  بال�شم   CN  1027894 رقم 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  للقرطا�شية 

والو�شع كما كان عليها �شابقاً.
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10893 بتاريخ 2013/9/11   

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

ال�شحية رخ�شة رقم:CN 1126242 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

نا�شر حميد �شيف حارب ال�شام�شي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

نا�شر حميد �شيف حارب ال�شام�شي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالوحيد بهوتو غام حيدر بتو
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10893 بتاريخ 2013/9/11   

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

عبداهلل نواف حممد لعمال ال�شباغ والبا�شرت
 رخ�شة رقم:CN 1119448 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10893 بتاريخ 2013/9/11   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  الليل  ال�ش�����ادة/عيون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1209549 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/عيون الليل للمقاولت العامة
AYOON ELLAIL GENERAL CONTRACTING

اىل/ عيون الليل لل�شيانة العامة   
AYOON ELLAIL GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي ار�س رقم 32 حمل رقم 5 
اىل املنطقة الغربية ليوا يثي ق 35 م 85

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10893 بتاريخ 2013/9/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الدليل لدارة العقارات ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1486611 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد احمد حمد بن دمينه املن�شوري من 40% اىل %33

تعديل ن�شب ال�شركاء/ن�شيب احمد حمد دمينه املن�شوري من 30% اىل %33
تعديل ن�شب ال�شركاء/حمد احمد حمد احمد املن�شوري من 30% اىل %34

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/الدليل لدارة العقارات ذ.م.م

ALDALIL ADMINISTRATION REAL STATE LLC

اىل/ الدليل للعقارات ذ.م.م   
ALDALIL REAL ESTATE LLC

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10893 بتاريخ 2013/9/11   

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

رخ�شة رقم:CN 1174770 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 0.40*0.60 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ريفت للمقاولت العامة
REFAT GENERAL CONTRACTING

اىل/ ريفت لل�شيانة العامة   
REFAT GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مطعم ومطبخ الغوا�س
 طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية:

AL GHAWAS RESTAURANT & KITCHEN مطعم ومطبخ الغوا�س  

املودعة بالرقم:189951       بتاريخ:2013/4/10 م
با�ش��م:مطعم ومطبخ الغوا�س

وعنوانه:عجمان ، �س.ب:2872 ، هاتف:7492700 ، فاك�س: 7492800 ، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات اليواء املوؤقت .

و�شف العامة:�شكل دائرة باللون البني وبها �شفينه غو�س وغوا�شني و�شط البحر ويوجد اعلى ال�شفينه 
العبارة )مطعم ومطبخ الغوا�س( بالحرف العربية ويوجد ا�شفل ال�شفينه العبارة

 )AL GHAWAS RESTAURANT & KITCHEN( بالحرف الاتينية . 
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �سبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مطعم وم�شاوي ال�شفدي ذ.م.م
S:طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم:172673       بتاريخ:2012/4/25 م
با�ش��م:مطعم وم�شاوي ال�شفدي ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع زايد الول ، بناية ال�شيخ �شلطان بن حمدان ، هاتف:02/6660201
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 مطعم  .

من  ال�شجرة  يتخلل  الجنليزية  باللغة  ا���س  ح��رف  ويف  اللبنانية  الرز  �شجرة  عن  العامة:عبارة  و�شف 
اطرافها العليا والو�شط والطراف ال�شفلى . 

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �سبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�شركة الفا داتا ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :37673
با�ش��م :�شركة الفا داتا ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ،�س.ب:45384 ، �شارع ال�شيخ را�شد بن �شعيد ، بناية غامن بن حموده
وامل�شجلة حتت رقم :)26200(  بتاريخ:2004/10/17 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف : / /200  وحتى تاريخ : / /200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �سبتمرب 2013 العدد 10893
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يظهر ال�شامي املت�شدد خمتار بلمختار يف لقطات فيديو ملت�شددين 
يف  فرن�شيا  ومنجما  اجل��زائ��ر  يف  للغاز  اأمينا�س  ان  من�شاأة  هاجموا 
على  وي��درب��ه��م  معهم  وي��ت��ح��دث  املقاتلني  على  يثني  وه��و  النيجر 
تربطه  ال��ذي  بلمختار  واتهم  افريقيا.  �شمال  يف  جماعته  عمليات 
املدبر  العقل  باأنه  افريقيا  �شمال  يف  القاعدة  تنظيم  بجناح  �شات 
للهجوم الذي وقع يف يناير كانون الثاين باجلزائر واأ�شفر عن مقتل 
التي  املخاطر المنية  اأجنبيا وك�شف عن  38 موظفا  ما ي�شل اىل 
تواجه موردا كبريا للطاقة اىل اأوروبا. وهدد بلمختار ال�شهر املا�شي 
اىل  مقاتليه  ان�شمام  باعان  الفرن�شية  امل�شالح  من  املزيد  ب�شرب 
جماعة التوحيد واجلهاد يف غرب افريقيا التي تفرقت ب�شبب هجوم 

فرن�شي على مقاتلني تربطهم �شات بالقاعدة يف مايل.
ويظهر بلمختار يف الفيديو الذي ك�شف موقع �شايت ملتابعة مواقع 
املت�شددين على النرتنت عنه وهو يناق�س العمليات ويدرب املقاتلني 
مايو  يف  النيجر  يف  لليورانيوم  فرن�شي  منجم  على  للهجوم  ويعد 
اأيار اىل جانب �شور ملت�شددين يتدربون على عمليات وقال بلمختار 
للمقاتلني انهم �شيحاربون امل�شوؤولني عن �شقوط احلكم ال�شامي 

واأو�شاهم بقوة العزمية والنتقام.
 

قتلت �شائحة يابانية وا�شيبت اخرى بجروح خطرية بهجوم بال�شاح 
البي�س يف مدينة كبادوكيا ال�شياحية يف و�شط تركيا، وفق ما افاد 
م�شدر تركي ر�شمي الثاثاء. وتعر�شت ال�شحيتان ال�شابتان لهجوم 
عندما كانتا تقومان بنزهة يف وادي زميي، بح�شب ما اعلن حمافظ 
لانباء  دوغ��ان  وكالة  نقلتها  ت�شريحات  املنطقة حممد جيان يف 
واو�شح املحافظ ان الهجوم ادى اىل مقتل ماي كوريهارا )22 عاما( 
وا�شابة �شديقتها هو�شي تريامات�شو )22 عاما( بجروح وهي تعالج 
يف م�شت�شفى يف املنطقة ومت العثور على ال�شابتني يف حال اغماء من 

جانب م�شافرين اخرين قاموا باخطار ال�شلطات.
وتعرف كبادوكيا التي يزورها الف ال�شياح �شنويا، مبواقعها الثرية 

وال�شخرية امل�شنفة �شمن مواقع اليوني�شكو للرتاث العاملي.
من ناحية اأخرى، �شادرت ال�شرطة الرتكية �شاحنة يف داخلها 300 
كيلوغرام من مادة تي اإن تي يف مدينة يوك�شيكوفا باإقليم حكاري يف 

جنوب �شرق الباد.
اأوق��ف��ت  ال�شرطة  م��ن  وح���دات  اأن  ال��رتك��ي��ة  زم���ان  وذك���رت �شحيفة 
�شاحنة م�شبوهة، خال اإجرائها تفتي�شاً لل�شيارات امل�شبوهة، حتمل 

روث حيوانات.

 مثل الثاثاء نائب الرئي�س الكيني وليام روتو اأمام املحكمة اجلنائية 
اأرفع  وهو  الإن�شانية،  �شد  جرائم  ارتكاب  بتهمة  له��اي  يف  الدولية 
م�شوؤول يخ�شع للمحاكمة يف هذه املحكمة التي ظلت مثار انتقادات 
وكان روتو )46 عاماً( قد و�شل لهاي قادماً من نريوبي ملواجهة 
تهم بتدبريه اأعمال عنف عقب النتخابات التي اأجريت يف كينيا قبل 
خم�س �شنوات وتاأتي املحاكمة بعد اأيام من م�شادقة الربملان الكيني 
اجلنائية  املحكمة  ب�شاحيات  الع����رتاف  ب�شحب  اإج�����راءات  ع��ل��ى 
الدولية، لت�شبح بذلك اأول دولة يف العامل تتخذ مثل هذه اخلطوة.
اإليهما  ينتمي  اللتني  وكالينغني  كيكويو  قبيلتي  م��ن  اأف���راد  وك��ان 
يف  البع�س  بع�شهما  على  هجمات  �شنوا  التوايل  على  وروت��و  كنياتا 
تلك النتخابات، غري اأن اخل�شمني عادا وحتالفا معاً يف النتخابات 

التي اأجريت يف مار�س-اآذار من هذا العام وفازا فيها.
ال�شابق  ال�شيا�شي  اخل�شم  كنياتا  اأوه���ورو  الكيني  الرئي�س  وميثل 
منت�شف  يف  املحكمة  نف�س  اأم��ام  الآخ��ر  هو  يتحالفا  اأن  قبل  لروتو 
نوفمرب-ت�شرين الثاين املقبل. وانق�شم الراأي العام الكيني اإزاء هذه 
العنف  اأعمال  ال�شهود على  اأق��وال  تثري  اأن  املحتمل  املحاكمات ومن 
واأدت  األ��ف �شخ�س،  اأك��رث من  واأودت بحياة   2008 التي جرت عام 
األف �شخ�س من منازلهم توتراً يف الدولة الواقعة   600 اإىل نزوح 

ب�شرقي اأفريقيا.

عوا�شم

تون�ص

  لهاي

انقرة

البحرين توؤكد تعاونها مع مكتب املفو�سة ال�سامية 
وجمل�س حقوق الإن�سان وخمتلف الآليات الأممية

•• جنيف -وام:

ال�شامية حلقوق  املفو�شة  التعاون مع مكتب  البحرين حر�شها على  اأكدت مملكة 
كفالتها  بجانب  املتحدة  الأمم  اآليات  وخمتلف  الإن�شان  حقوق  وجمل�س  الإن�شان 
احل���ري���ات ال��ع��ام��ة م��ن خ���ال ال��ت��ع��اون وال���دع���م ال���دائ���م لأج���ه���زة الأمم امل��ت��ح��دة 
واهتمامها بالتعامل مع اأي منظمة اأو هيئة ذات م�شداقية و حيادية وذلك حر�شا 
عن  بعيدا  املو�شوعية  التقارير  كتابة  اإىل  وال��دع��وة  ال�شفافية  حتقيق  على  منها 
الت�شليل اأو الت�شوي�س . ونقلت وكالة اأنباء البحرين بنا عن ال�شفري الدكتور يو�شف 
عبد الكرمي بوجريي مندوب اململكة الدائم لدى مكتب الأمم املتحدة واملنظمات 
الدولية الأخرى يف جنيف اأن باده تعترب منظمة الأمم املتحدة واملفو�شية ال�شامية 
والأجهزة الأخرى مبا يف ذلك اآليات جمل�س حقوق الن�شان �شريكا هاما يف �شون 
وحماية حقوق الإن�شان ولهذا فقد تعاونت معهم و�شت�شتمر يف ذلك التعاون البناء. 
واأعرب وفد مملكة البحرين برئا�شة ال�شفري بوجريي الليلة املا�شية خال مداخلة 
ال�  اإطار النقا�س العام للتقرير ال�شنوي للمفو�شة ال�شامية على هام�س الدورة  يف 
24 ملجل�س حقوق الإن�شان عن ا�شتيائه لتعليق املفو�شة ال�شامية على اأو�شاع حقوق 
الإن�شان يف البحرين وت�شمينها باإ�شارات �شلبية يف تقريرها دون ا�شتقاء املعلومات 
من م�شادرها بجانب جتاهل حقيقة الو�شع يف باده حيث بذلت حكومة البحرين 
جهودا وا�شعة وحثيثة لتنفيذ معظم التو�شيات الواردة يف تقرير اللجنة امل�شتقلة 
لتق�شي احلقائق. وراأى الوفد امل�شارك يف اأعمال الدورة التي ت�شتمر يف جنيف خال 
..اأن��ه ينبغي ت�شجيع هذه  27من �شهر �شبتمرب اجل��اري  اإىل/  التا�شع  الفرتة من 
اجلهود وعدم تقوي�شها بانتقادات غري دقيقة. وب�شاأن تاأجيل زيارة املقرر اخلا�س 
املعني بالتعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الااإن�شانية اأو 
املهينة..فقد اأكد املندوب الدائم عدم �شحة ما ذكر عن اإلغاء هذه الزيارة حيث مت 

تاأجيلها لأ�شباب تنظيمية عرب خطابات ر�شمية يف هذا ال�شاأن.

قوات الحتالل تعتقل 13 فل�سطينيًا باخلليل 

العقوبات الأوروبية �سد امل�ستوطنات تفجر اأزمة يف اإ�سرائيل

ال�سعودية اأمام جمل�ص حقوق الإن�سان 

النظام ارتكب جرائم حرب �سد ال�سعب ال�سوري

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ك�����ش��ف رئ���ي�������س جل���ن���ة اخل���ارج���ي���ة 
اأفيغدور  التابعة للكني�شت  والأمن 
معه  اأجرتها  مقابلة  يف  ليربمان، 
ال�شبكة الثانية يف الإذاعة العربية 
اإ�شرائيل  اأن  ع��ن  ال��ث��اث��اء،  ام�����س 
ال�شوري  الرئي�س  باغتيال  ه��ددت 
ب�شار الأ�شد يف حال قام مبهاجمة 
اأي  ع��ل��ى  رداً  ال��داخ��ل��ي��ة  ج��ب��ه��ت��ه��ا 
احتمال  مرجحا  اأم��ري��ك��ي،  هجوم 

ق���ي���ام دم�������ش���ق ب��ت��ه��ري��ب ال�����ش��اح 
الكيميائي اإىل حزب اهلل.

ح�شا�شية  م����دى  ن��ع��رف  واأ�����ش����اف 
الأ�����ش����د ل���ق���اء ن���ظ���ام ح���ك���م���ه، ل���ذا 
ن��ق��ل��ن��ا ل���ه ر���ش��ال��ة م��ف��اده��ا اأن����ه يف 
فاإنه  اإ�شرائيل  مهاجمة  متت  حال 
ب��وؤرة  يف  �شيكونون  منه  واملقربني 
على  ليربمان  و���ش��دد  ال�شتهداف 
اأنه يتوجب التاأكد من بلورة نظم 
واإج�������راءات م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا ت�شمن 
الكيميائي  ال�شاح  م��ن  التخل�س 

للنظام  ال�����ش��م��اح  وع����دم  ال�����ش��وري 
مهدداً  ال��ع��امل،  بت�شليل  ال�����ش��وري 
اإحباط  اإ�شرائيل لن ترتدد يف  باأن 
اأي������ة حم����اول����ة م����ن ه�����ذا ال��ق��ب��ي��ل 
بالأزمة  متعلق  �شياق  ويف  بالقوة. 
كبري  ح��ّذر  وتداعياتها،  ال�شورية 
ال��ي��وم  اإ���ش��رائ��ي��ل  �شحيفة  معلقي 
ال�شوريني  اأن  م��ن  م��رغ��ل��ي��ت،  دان 
���ش��ي��ق��ت��ف��ون اأث������ر الإي����ران����ي����ني يف 
ت�����ش��ل��ي��ل امل��ف��ت�����ش��ني ال���دول���ي���ني يف 
حال تقرر نظام تفتي�س دويل على 

ال�شاح الكيميائي ال�شوري.
واأو�شح مرغليت يف مقال ن�شره يف 
اأن ال�شوريني مب�شاعدة  عدد ام�س 
باإخفاء  يقوموا  اأن  ميكن  ال��رو���س 
ت��ه��ري��ب��ه  اأو  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي  ال�����ش��اح 
امل��ع��روف  املعلق  واأك���د  اهلل.  حل��زب 
الوزراء  برئي�س  الوثيقة  بعاقاته 
بنيامني نتنياهو، على اأن اإ�شرائيل 
اأية حماولة لنقل  �شتقوم باإحباط 

ال�شاح الكيميائي اإىل حزب اهلل.
الق�����رتاح  اأن  م��رغ��ل��ي��ت  واع���ت���رب 
الرو�شي املتمثل يف و�شع الأ�شلحة 

اإ�شراف  حتت  ال�شورية  الكيميائية 
دويل، يدل على اأن النظام ال�شوري 
وح����ل����ف����اءه ت���ع���اط���وا ب���ج���دي���ة م��ع 
تهديدات الرئي�س الأمريكي باراك 
الإيرانيني  اأن  اإىل  م�شريا  اأوب��ام��ا، 
اأوب��ام��ا اأ�شبح  اأن  اأدرك���وا  وال��رو���س 
م��ل��زم��ا ب��ت��وج��ي��ه ���ش��رب��ة ل�����ش��وري��ا 
�شمن  تفوي�س  على  ح�شل  ���ش��واء 

الكونغر�س اأم مل يح�شل.
واأو����ش���ح ال��ك��ات��ب الإ���ش��رائ��ي��ل��ي اأن 
اأن هناك ما يدفعها  ت��درك  اإي���ران 
مب�شتقبل  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  للقلق 
اأن  ب���ع���د  ال������ن������ووي،  ب���رن���اجم���ه���ا 
الكيميائي  ال�����ش��اح  ت��ف��ك��ي��ك  ي��ت��م 

ال�شوري.
ال�����ش��ل��ب��ي  ال���ت���ط���ور  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
مو�شكو  اق��رتاح  قبول  عن  الناجم 
ي��ت��م��ث��ل يف اأن�������ه مي���ن���ح ال��رئ��ي�����س 
الرو�شي فادميري بوتني احلق يف 
اأي ت�شوية لأي نزاع يف  باأن  الزعم 
بدونه،  اإل  يتم  الأو�شط ل  ال�شرق 
و����ش���م���ن ذل�����ك ت�����ش��وي��ة ال�������ش���راع 

الفل�شطيني الإ�شرائيلي.

الإن�������ش���ان جم����ددا دع���م امل��م��ل��ك��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة يف 
جهودها لتنفيذ خارطة الطريق مدينا العنف والإرهاب 
عمليات  م��ن  م�شر  يف  امل��ن��اط��ق  بع�س  ل��ه  تتعر�س  وم��ا 
اإرهابية ويف امللف الفل�شطيني اأكد اأن ال�شعب الفل�شطيني 
لزال يعي�س واحدة من اأطول واأق�شي النتهاكات حلقوق 
الإن�شان علي يد قوات الحتال الإ�شرائيلية ول تكفي 

•• جنيف-وام:

ال�شوري  ال�شعب  اأن  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأك���دت 
التي  احل���رب  ج��رائ��م  نتيجة  خ��ط��رية  اأو���ش��اع��ا  يعي�س 
يرتكبها النظام احلاكم يف �شوريا وكان اآخرها ا�شتخدام 
وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت  رح��م��ة  اأدين  دون  الكيميائية  الأ���ش��ل��ح��ة 
في�شل  ال�شعودي  ال�شفري  ع��ن  وا���س  ال�شعودية  الأن��ب��اء 
بن ح�شن طراد لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوك�شمبورغ 
كلمة  يف  الأوروب������ي  الحت����اد  ل���دى  اململكة  بعثة  رئ��ي�����س 
للبند  العام  النقا�س  خ��ال  املا�شية  قبل  الليلة  اململكة 
املتحدة  الأمم  مفو�شة  بياي  نايف  تقرير  حول  الثاين 
ال�شامية حلقوق الإن�شان اأن القرار ال�شادر عن جمل�س 
اأول  ال��ق��اه��رة يف  اج��ت��م��اع  ال��ع��رب يف  اخل��ارج��ي��ة  وزراء 
�شبتمرب اجلاري اأدان النظام ال�شوري وحمله امل�شوؤولية 
ال��ك��ام��ل��ة وال��ت��ام��ة وط��ال��ب ب��ت��ق��دمي امل��ت��ورط��ني يف ه��ذه 
اجلرمية النكراء ملحاكمات عادلة واأي�شا طالب املجتمع 
ال����دويل ب��ات��خ��اذ الإج������راءات ال���رادع���ة مل��ن��ع ه���ذا النظام 
من ال�شتمرار يف قتل �شعبه واإع��ادة الأم��ن وال�شتقرار 
وامل��ايل  الفني  ال��دع��م  تقدمي  بجانب  ال�����ش��وري  لل�شعب 

عددهم  جت���اوز  ال���ذي  ال�شوريني  ال��اج��ئ��ني  ل�شتيعاب 
العربية  اململكة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  لج���ئ  م��اي��ني  ث��اث��ة 
بلغت  م�����ش��اع��دات  ال�����ش��وري  لل�شعب  ق��دم��ت  ال�����ش��ع��ودي��ة 
اأكد  400 مليون دولر وفيما يتعلق مبملكة البحرين 
ال�شفري في�شل طراد اأن اململكة العربية ال�شعودية تدعم 
لتنفيذ  البحرينية  احلكومة  اتخذتها  التي  الإج���راءات 
كما  احل��ق��ائ��ق.  لتق�شي  البحرينية  اللجنة  ت��و���ش��ي��ات 
العربية  للمحكمة  دائما  البحرين لختيارها مقرا  هناأ 
حلقوق الإن�شان الذي ي�شهد على جدية اململكة باللتزام 
باملعايري الدولية حلقوق الإن�شان و ميثل خطوة مباركة 
حقوق  منظومة  لدعم  ال�شحيح  الطريق  يف  واإيجابية 
ال��ع��رب��ي.. ال��وط��ن  واح��رتام��ه��ا وحمايتها يف  الإن�����ش��ان 

والتزامها  الإيجابية  البحرين  مملكة  بجهود  م�شيدا 
التام بتنفيذ تو�شيات جمل�س حقوق الإن�شان وتو�شيات 
ال�شفري  ه��ن��اأ  كما  احل��ق��ائ��ق.  لتق�شي  امل�شتقلة  اللجنة 
املكتب  ا�شت�شافة  على  العربية  م�شر  جمهورية  ط��راد 
ملنطقة  الإن�شان  حلقوق  ال�شامية  للمفو�شية  الإقليمي 
�شمال اإفريقيا م�شريا اإىل اأنه يوؤكد اقتناع م�شر باأهمية 
حلقوق  الدولية  املنظومة  مع  اإيجابي  ب�شكل  التوا�شل 

كل امل�شطلحات التي يحتويها قامو�س الإن�شان لو�شف 
ه��ذه الإن��ت��ه��اك��ات الأم���ر ال���ذي ي��دع��ون��ا وي��ف��ر���س علينا 
تقدمي الدعم وامل�شاعدة لل�شعب الفل�شطيني و ال�شغط 
على حكومة الحتال لحرتام تنفيذ قرارات ال�شرعية 
الفل�شطينية  الدولة  واإق��ام��ة  ال�شام  لإح��ال  الدولية 

على حدود عام 1967 وعا�شمتها القد�س. 

ليربمان: هددنا الأ�سد باغتياله اإذا هاجم اإ�سرائيل 

والحت��اد  اإ�شرائيل  ب��ني  العاقات 
العقوبات  خلفية  ع��ل��ى  الأوروب�����ي 
م�شريا  احلكومة،  عاتق  على  تقع 
ال�شتخباراتية  التقييمات  اأن  اإىل 
ال�����ش��ن��وي��ة ال���ت���ي مت ا���ش��ت��ع��را���ش��ه��ا 
الإ�شرائيلي  ال��وزاري  املجل�س  اأم��ام 
امل�������ش���غ���ر ل���ل�������ش���وؤون ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
 ،2012 العام  نهاية  والأمنية، يف 
���ش��ه��ور من   6 اأك����رث م���ن  اأي ق��ب��ل 
ال�����ق�����رار الأوروب�������������ي، ح�����ذر ف��ي��ه��ا 
اأن  ال�شيا�شية من  الأبح����اث  مركز 
ت�شعيد  يعتزم  الأوروب����ي  الحت���اد 
خطواته �شد امل�شتوطنات يف العام 

.2013

عنّي  قد  ب��اراك،  رايف  الإ�شرائيلية، 
كاين-طل،  اأري  املتقاعد،  ال�شفري 
ال������ذي ت����راأ�����س يف امل���ا����ش���ي م��رك��ز 
يعترب  ال���ذي  ال�شيا�شية  الأب��ح��اث 
ال��������ذراع ال����ش���ت���خ���ب���ارات���ي ل������وزارة 
اأداء  يف  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  اخل����ارج����ي����ة، 
ال��ق��رار  م��ق��اب��ل  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
على  العقوبات  بفر�س  الأوروب����ي 

امل�شتوطنات.
ت���ق���ري���ره،  واأك��������د ك�����اين-ط�����ل، يف 
�شفحة،   100 ع��ل��ى  ام��ت��د  ال����ذي 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����ش��ف��ارة  اأن  ع��ل��ى 
الأوروب��ي  ل��دى موؤ�ش�شات الحت��اد 
اأداء  يف  تتقاع�س  مل  ب��روك�����ش��ل  يف 

كافية لاإخفاقات يف عمل الوزارة، 
واأن����ه ي��در���س ح��ال��ي��ا ت��ع��ي��ني جلنة 

خارجية للتحقيق يف املو�شوع.
وكان اإعان الحتاد الأوروبي عن 
امل�شتوطنات  على  عقوبات  ف��ر���س 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل معها 
ف���اج���اأت ح��ك��وم��ة اإ����ش���رائ���ي���ل، رغ��م 
حت����ذي����رات ���ش��اب��ق��ة م���ن ع��ق��وب��ات 
احتمال  �شوء  على  خا�شة  ك��ه��ذه، 
برنامج  يف  اإ�شرائيل  اإ���ش��راك  ع��دم 
الأب����ح����اث الأك���ادمي���ي���ة الأوروب������ي 
والذي   2020 هورايزن  ال�شخم 
اإ�شرائيل  يف  الأبحاث  جمال  مينح 

مئات مايني اليورو.
ال���ي���م���ني  ح�����ك�����وم�����ة  اأن  ورغ�����������م 
واحلالية،  ال�شابقة  الإ�شرائيلية، 
تاأبه  نتنياهو، مل  بنيامني  برئا�شة 
ب��ك��اف��ة الإن���ت���ق���ادات وال��ت��ن��دي��دات 
الأوروبية، خال الأعوام الأخرية، 
ب�����ش��اأن ال��ت��و���ش��ع الإ���ش��ت��ي��ط��اين يف 
ه���ذا مل  اأن  اإل  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����ش��ف��ة 
مينع نتنياهو ووزراءه من توجيه 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  لأداء  ان���ت���ق���ادات 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني، وخ��ا���ش��ة اأول��ئ��ك 
موؤ�ش�شات  مقابل  يعملون  ال��ذي��ن 

الحتاد الأوروبي يف بروك�شل.
وو����ش���ف ن��ت��ن��ي��اه��و يف اج��ت��م��اع��ات 
اأداء   ، ل���ه���اآرت�������س  وف���ق���ا  م��غ��ل��ق��ة، 
يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  الدبلوما�شيني 
هذه الق�شية باأنه الإخفاق الأكرب 
الذي �شادفه خال الثاثني عاما 
مع  خالها  تعامل  التي  الأخ���رية 

الق�شايا ال�شيا�شية-الأمنية.
اخلارجية  وزارة  ع��ام  مدير  وك��ان 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اع��ت��ق��ل��ت ال����ق����وات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
فل�شطينيا  ���ش��اب��ا   13 ام�����س  ف��ج��ر 
مدينة  �شمال  ال��ع��روب  خميم  م��ن 
املحتلة،  الغربية  بال�شفة  اخلليل 
وذل��ك خ��ال عملية ده��م للمنازل 
ج�����رت ب���ع���د ي����وم����ني م����ن ع��م��ل��ي��ة 
اأربعني  اعتقال  اأ�شفرت عن  اأخرى 

اآخرين.
فل�شطيني  حقوقي  م�شدر  وق���ال 
لوكالة يونايتد بر�س اإنرتنا�شونال 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ق������وات  اإن  ل���اأن���ب���اء 
اق��ت��ح��م��ت ف���ج���راً خم��ي��م ال���ع���روب، 
و�����ش����ن����ت ح����م����ل����ة ده��������م وا�����ش����ع����ة 
ب���امل���ن���ازل اع��ت��ق��ل��ت خ���ال���ه���ا 13 
مواقعها  اإىل  واق��ت��ادت��ه��م  �شخ�شاً 

الع�شكرية.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ن��ق��ل��ت وك���ال���ة )م��ع��ا( 
الإخ�����ب�����اري�����ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ع��ن 
من  ق���وة  اأن  فل�شطينية  م�����ش��ادر 
ج��ن��ود الح���ت���ال داه���م���ت امل��خ��ي��م 
وتفتي�س  ده��م  عملية  يف  و�شرعت 
واعتقال داخل املخيم، ومت اعتقال 
13 �شابا تراوحت اأعمارهم ما بني 

عاما. و26   18
وح���ط���م اجل���ن���ود الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون 
منازل  ع��دة  ال��ده��م  خ��ال عملية 
اأبو خريان  من بينها منزل �شمري 
اأب���و �شل وحم��م��د حممود  واأح��م��د 

جوابرة.
ال�شعبية  اللجان  من�شق  وا�شتنكر 
ملخيمات اجلنوب اأحمد اأبو خريان 
ملخيم  الح��ت��ال  ق���وات  ا�شتهداف 

العروب يف الآونة الأخرية .
واأ�شاف اأن عمليات العتقال التي 
ت�شتهدف طلبة املدار�س واجلامعات 
اإ�شافة اإىل الوجود امل�شتمر للقوات 
املخيم  م��داخ��ل  على  الإ�شرائيلية 
احل��دود  حر�س  ي�شمى  ما  وخا�شة 
باأهايل  وينكلون  يفت�شون  ال��ذي��ن 
التي  ه��ي  الن�شاء،  وخا�شة  املخيم 
والأه��ايل  ال�شباب  م�شاعر  ت�شتفز 

يف خميم العروب.
العقوبات  اأث���ارت  ثانية،  جهة  م��ن 
ال���ت���ي اأع����ل����ن الإحت��������اد الأوروب��������ي 
ف���ر����ش���ه���ا ع����ل����ى امل�������ش���ت���وط���ن���ات، 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي 
وتتعامل  اأوروب���ي���ا  مت��وي��ا  تتلقى 
وزارة  داخل  اأزمة  امل�شتوطنات،  مع 
اخل��ارج��ي��ة وت���ب���ادل ات��ه��ام��ات بني 
امل�شتويني ال�شيا�شي والدبلوما�شي 
من  التحذير  ب��ع��دم  الف�شل  ح��ول 

هذه العقوبات.
وب����������رزت ه�������ذه الأزم������������ة ب���ع���دم���ا 
اأ�����ش����در ن���ائ���ب وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة، 
اإل��ي��ك��ني، ت��ع��ل��ي��م��ات بحفظ  زئ��ي��ف 
وزارة  اإع���داده يف  داخلي مت  تقرير 
اأ�شباب  يف  حتقيق  �شمل  اخلارجية 
ع�����دم ت���وق���ع ال���������وزارة ل��ل��ع��ق��وب��ات 

الأوروبية، ورف�س ا�شتنتاجاته.
ون��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة ه���اآرت�������س ام�����س 
ب��وزارة  امل�شتوى  رفيع  م�شدر  عن 
اإن  قوله  الإ�شرائيلية،  اخلارجية 
ال��ذي  التقرير،  اأن  يعترب  اإل��ك��ني، 
الدبلوما�شيني  امل�شوؤولية عن  اأزال 
الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ني وح���م���ل���ه���ا ع��ل��ى 
اأجوبة  ال�شيا�شي، ل يزود  امل�شتوى 

كانت هناك  ح��ال  واأن���ه يف  مهامها 
اإخفاقات فاإنها تقنية وح�شب.

ال�شفري  م��وق��ف  ال��ت��ق��ري��ر  وت��ب��ن��ي 
الإ������ش�����رائ�����ي�����ل�����ي ل��������دى الحت��������اد 
ال��ذي  فيلت�شر،  داف��ي��د  الأوروب�����ي، 
امل���ف���و����ش���ي���ة  م����وظ����ف����ي  اإن  ق�������ال 
ب�شاأن  التعليمات  بلوروا  الأوروبية 
العقوبات على امل�شتوطنات ب�شورة 
لدى  تكن  مل  فاإنه  ولذلك  �شرية، 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 
الأدوات التي متكنهم من التحذير 

من اخلطوة الأوروبية.
اأن  و������ش�����دد ك���������اين- ط�������ل، ع����ل����ى 
يف  الأزم�����ة  ن�شوء  ع��ن  امل�شوؤولية 

اليمن يتهم اإيران بدعم النف�ساليني 
•• عدن-وكاالت:

مت�شي الأزم��ة الدبلوما�شية بني اليمن واإي��ران يف طريقها نحو نفق اآخر 
اليمني  الرئي�س  توجيه  بعد  ال��ت��اأزم  من  مزيد  واإىل  احل��اد  الحتقان  من 
لإي��ران مبحاولة زعزعة  اتهامات مبا�شرة  ربه من�شور هادي موؤخرا  عبد 
ال���ش��ت��ق��رار يف ب���اده م��ن خ���ال ت��ق��دمي ال��دع��م وال��ع��ون لبع�س ف�شائل 
التهامات  تلك  وتاأتي  اليمن.  جنوب  بانف�شال  املنادية  اجلنوبي  احل��راك 
بعد اأيام فقط من نفي اخلارجية اليمنية اتهامات وجهها ح�شني اأمري عبد 
كانت  باأنها  اليمنية  للحكومة  الإيرانية،  وزير اخلارجية  اللهيان، م�شاعد 
على علم بوقت وكيفية اختطاف امللحق الإداري بال�شفارة الإيرانية ب�شنعاء 
عدنان  وال��ب��اح��ث  ال�شحفي  وي���رى  امل��ا���ش��ي.  ال�شهر  نيكبخت  اأح��م��د  ن��ور 
اأن الأزم��ة يف العاقة بني �شنعاء وطهران ت�شهد توترا مت�شاعدا  ها�شم، 
مع حماولة الأخ��رية ا�شتغال حادثة الختطاف يف ابتزاز حكومة اليمن 
لتح�شني �شروط تفاو�س حلفائها قبل خروج نتائج موؤمتر احلوار الوطني. 
ويعتقد ها�شم اأن هادي اأراد يف ت�شريحاته الأخرية توجيه ر�شالتني الأوىل 
مع  الأو�شط  بال�شرق  بديلة  �شوريا  يكون  لن  اليمن  ب��اأن  مفادها  لطهران 
حللفائها  والثانية  الأ���ش��د،  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  نظام  �شقوط  اق��رتاب 
تو�شيع  حتاول  دولة  اأجندات  تنفيذ  باأن  واحلوثيني  النف�شاليني  باليمن 
الباحث  وا�شتغرب  الوطنية.  امل�شاريع  عن  للحديث  الأهلية  يفقد  نفوذها 
اليمني،  بال�شاأن  التدخل  �شابقة  ت�شريحات  يف  الإيرانية  اخلارجية  نفي 
اإيرانية  قيادات  اع��رتاف  ظل  يف  وال�شخرية  للغرابة  مثريا  الأم��ر  معتربا 
واأع�شاء برملان واأع�شاء بهيئة ت�شخي�س م�شلحة النظام الإيراين . وكان 
اإيران  هادي قد اتهام خال لقائه ال�شبت املا�شي بزعماء قبليني مبا�شرة 
بدعم الف�شائل احلراكية املتطرفة التي يقود اأبرزها الزعيم اجلنوبي علي 
�شامل البي�س، كما اأملح خال حديثه للدعم الإيراين جلماعة احلوثي، من 

خال اإ�شارته اإىل حروب �شعدة ال�شت بني احلكومة وجماعة احلوثي.

الو�سطى مقتل متظاهر يف مواجهات مع ال�سرطة الرتكية باأفريقيا  ا�ستباكات  يف  قتيًل   73
انطاكيا القريبة من احلدود ال�شورية، احدى املدن الرتكية التي �شهدت 

تظاهرات مناه�شة للحكومة يف حزيران-يونيو.
وقتل خم�شة ا�شخا�س وجرح الف اخرون يف هذه احلركة الحتجاجية 
غري امل�شبوقة �شد احلكومة ال�شامية املحافظة التي تتوىل احلكم منذ 

العام 2002.
تركيا  م��دن  ع��ادت  اجلامعية،  ال�شنة  وب��دء  ايلول-�شبتمرب  مطلع  ومنذ 
اقل  لكنها  وانقرة،  ا�شطنبول  خ�شو�شا  احلكومة  �شد  تظاهرات  ت�شهد 
ا�شطنبول  و�شهدت  الخ��رية  الحتجاجية  احلركة  مع  باملقارنة  ات�شاعا 
الذين  املتظاهرين  وم��ئ��ات  ال��رتك��ي��ة  ال�شرطة  ب��ني  م��واج��ه��ات  الث��ن��ني 
جتمعوا دعما لفتى يف الرابعة ع�شرة من عمره ما يزال يف حالة غيبوبة 

منذ الحتجاجات.

•• انقرة-ا ف ب:

وفق  ال�شرطة،  مع  تركيا خال مواجهات  �شاب يف جنوب  قتل متظاهر 
م��ا اف���ادت و�شائل اع���ام ال��ث��اث��اء واو���ش��ح��ت وك��ال��ة دوغ���ان لانباء ان 
ال�شاب البالغ 22 عاما ا�شيب يف راأ�شه جراء اطاق قنبلة يدوية م�شيلة 
احياء  انطاكيا جتمعوا  وكان �شمن جمموع�������ة متظاهرين يف  للدموع، 
حزيران- يف  الرتكية  احلكومة  �شد  الحتجاجات  �شحايا  احد  لذكرى 

حواىل  عددهم  البالغ  املتظاهرين  بني  مواجهات  ودارت  املا�شي  يونيو 
الغاز  قنابل  عنا�شرها  ا�شتخدم  التي  ال�شغب  مكافحة  و�شرطة   150

امل�شيل للدموع.
وكانت  القنابل  ه��ذه  ب��اح��دى  ا�شابته  بعد  امل�شت�شفى  يف  ال�����ش��اب  وت���ويف 

•• باجني-رويرتز:

قال �شكان وم�شوؤولون باحلكومة انه وقعت ا�شتباكات بني م�شلحني 
ومتمردين  ال�شابق  الو�شطى  افريقيا  جمهورية  لرئي�س  م��وال��ني 
با�شم  متحدث  وات��ه��م  73قتيا  فيها  �شقط  ب��ه  اأط��اح��وا  �شابقني 
احل��ك��وم��ة م��ق��ات��ل��ني م��وال��ني ل��ل��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق ف��ران�����ش��وا ب��وزي��زي 
منطقة  يف  ا�شتباكات  اأح���دث  ووق��ع��ت  ال�شلطة.  ا�شتعادة  مبحاولة 
كيلومرت   300 نحو  تبعد  التي  ب��وزي��زي  راأ����س  م�شقط  بو�شاجنوا 
 100 نحو  تبعد  بلدة  وه��ي  بوكا  �شكان يف  وق��ال  العا�شمة.  �شمايل 
ان هاجم  بعد  اندلع  القتال  ان  بو�شاجنوا  ال�شرق من  كيلومرت اىل 
وخميما  ال��ب��ل��دة  ال�����ش��اب��ق  للرئي�س  امل��وال��ني  م��ن  م�شلحا   30 ن��ح��و 

للمتمردين ال�شابقني وقال جو�شو مبيتيجازا وهو �شاكن هرب من 
البلدة بعد بدء القتال لرويرتز راأيت �شبعة قتلى بينهم اربعة جتار. 
اأ�شعلت النار يف املتاجر واملنازل وقال انه �شمع يف وقت لحق ان 12 

�شخ�شا على القل قتلوا يف القتال.
وق��ال ج��ون ناريري وه��و �شائق ل��دى اطباء با ح��دود يف بوكا عرب 
الهاتف ان منظمة امل�شاعدات الطبية والن�شانية �شجلت 18 قتيا 

و31 جريحا يف املعركة.
حافة  على  ال��ب��اد  ب��اأن  املتحدة  المم  م��ن  حتذير  بعد  القتال  وق��ع 
الفو�شى  من  حالة  ال�شابقة  الفرن�شية  امل�شتعمرة  ودخلت  النهيار. 
منذ ان ا�شتوىل متمردون من ال�شمال على العا�شمة باجني يف مار�س 

اذار واجتاحوا قوات جنوب افريقيا التي تتوىل حماية بوزيزي.
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ال�سربة الأمريكية حمور تهكم عند ال�سوريني
•• دم�شق-ا ف ب:

فجر الرتيث المريكي يف توجيه 
ال���ن���ظ���ام  اىل  ع�����ش��ك��ري��ة  ����ش���رب���ة 
ال�����ش��وري يف ان��ت��ظ��ار ال��ت�����ش��اور مع 
ال���ك���ون���غ���ر����س، خ���ي���ال ال�����ش��وري��ني 
وتعليقات  دعابات  ابتكروا  الذين 
�شاخرة يتم تداولها عرب الهواتف 
املحمولة او النرتنت، رغم الذعر 
اث��اره احتمال ح�شول هذه  ال��ذي 

ال�شربة يف قلوب الكثريين.
وي��ت��ن��در ال�����ش��وري��ون ع��ل��ى م��واق��ع 
�شركتي  ان  الجتماعي  التوا�شل 
�شرييتيل لات�شالت  و  ان  تي  ام 
ا�شم  على  خدمة  اطلقتا  اخللوية 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الم��ريك��ي جون 
كريي عنوانها كريي خربين قبل 
غ����ريي مل��ع��رف��ة ت��وق��ي��ت ال�����ش��رب��ة 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة الم����ريك����ي����ة، وذل����ك 
ب��ار���ش��ال ر���ش��ال��ة ف��ارغ��ة اىل اح��د 

الرقام. 
في�شبوك  م��وق��ع  ���ش��ف��ح��ات  ع��ل��ى 
ت��ن��اق��ل نكتة  ي��ت��م  الل�����ك�����رتوين، 
ي��ن��ا���ش��د ف��ي��ه��ا ���ش��وري��ون ال��رئ��ي�����س 
الم��ريك��ي ب��اراك اوب��ام��ا ال�شراع 
ع��ط��ل  ال����رتق����ب  ب���ال�������ش���رب���ة لن 
ي�شطرون  ال��ت��ي  م�شاريعهم  م��ن 
عليه  �شيكون  ما  لتبني  لتاجيلها 
ال���و����ش���ع ب���ع���د ال�������ش���رب���ة، ك��ب��دء 
الرت��ب��اط  او  جت��اري��ة  ا�شتثمارات 
�شكن  اىل  الن��ت��ق��ال  او  ال��ع��اط��ف��ي 

ما  اآب-اغ�����ش��ط�����س،   21 يف  دم�شق 
واع��ت��ربت  امل���ئ���ات.  مب��ق��ت��ل  ت�شبب 
ذل����ك جت������اوزا للخط  وا���ش��ن��ط��ن 
الح����م����ر ال������ذي و����ش���ع���ه اوب���ام���ا 
وبداأ  �شنة،  �شوريا قبل  لازمة يف 
ا�شتعدادات امريكية  احلديث عن 
وحت�����ال�����ف�����ات غ����رب����ي����ة ل���ت���وج���ي���ه 

ال�شربة.
الع�شكرية  ال�شربة  بدت  ان  وبعد 
و���ش��ي��ك��ة وم�����ش��األ��ة ���ش��اع��ات، اعلن 
اوب������ام������ا ال��������ذي ك�������ان م�����ن ا����ش���د 
على  المريكية  احلرب  معار�شي 
ات��خ��ذ  ان����ه   ،2003 يف  ال����ع����راق 
ب��ت��وج��ي��ه �شربة  امل��ب��دئ��ي  ال���ق���رار 
تريث  لكنه  ال�شوري،  النظام  �شد 
الكونغر�س  من  طالبا  التنفيذ  يف 

الت�شويت على العملية.
ويف ان��ت��ق��اد وا����ش���ح مل���ا ي��ع��ت��ربون��ه 
اوب��ام��ا، تناقل  ت��رددا و�شعفا عند 
نا�شطون معار�شون على في�شبوك 
����ش���ورة ل��ل��رئ��ي�����س الم���ريك���ي مع 
دين،  كرجل  فبدا  وعمامة،  حلية 
وكتبوا عليها عبارة وكانها �شادرة 
وما  ا�شتخارة،  �شاويت  وفيها  عنه 

ان�شرح قلبي لق�شف �شورية .
وكتب احد النا�شطني تعليقا على 
اوباما �شربته اىل ما بعد  تاجيل 
م��واف��ق��ة ال��ك��ون��غ��ر���س ان���ه �شريفع 
اب��ن  ب����اراك  ���ش��د  دع���وى ق�شائية 
ال��ب��اغ��ات  بتهمة  اأوب���ام���ا  ح�شني 
الكاذبة واإزعاجنا واقاق راحتنا .

�شاأنه ان يكرر جتربة العراق قبل 
ع�شر �شنوات.

وم��ن ال��دع��اب��ات امل��ت��داول��ة �شورة 
لوب���ام���ا ح��ام��ا زه����رة اق���ح���وان، 
وه����و ي���ن���زع ت��وي��ج��ات��ه��ا ال���واح���دة 
ل  اق�شف..  ويقول  الخ���رى،  تلو 

اق�شف .
ع��ل��ى  غ����رب����ي����ة  دول  وات�����ه�����م�����ت 
را���ش��ه��ا ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة النظام 
بال�شلحة  بتنفيذ هجوم  ال�شوري 
ريف  يف  مناطق  على  الكيميائية 

جديد. ويعتمد ال�شوريون تقوميا 
جديدا منذ العان عن احتمال 
ت��ن��ف��ي��ذ الم���ريك���ي���ني وح��ل��ف��ائ��ه��م 
ما  اىل  ي�شتند  ع�شكرية،  ���ش��رب��ة 
ال�شربة  بعد  وم��ا  ال�شربة،  قبل 
ال���ذي���ن  ب���الم���ريك���ي���ني  ت��ي��م��ن��ا   ،
عن  نف�شها  بالطريقة  يتحدثون 
اعتداءات 11 ايلول �شبتمرب التي 
التجارة  مركز  برجي  ا�شتهدفت 
العاملي يف نيويورك ووزارة الدفاع 

يف وا�شنطن.

وا���ش��ع��ة من  ���ش��ري��ح��ة  ك��ان��ت  واذا 
ال�������ش���وري���ني امل��ن��اه�����ش��ني ل��ن��ظ��ام 
ال���ش��د متحم�شة  ب�����ش��ار  ال��رئ��ي�����س 
التي من  كثريا حل�شول ال�شربة 
�شانها لو ح�شلت، ا�شعاف النظام 
تلتقي  ان���ه���ا  ال  راي����ه����ا،  ب��ح�����ش��ب 
امل��وؤي��دي��ن للنظام  ال�����ش��وري��ني  م��ع 
اي  تداعيات  من  جدا  واخلائفني 
�شربة ع�شكرية، يف ال�شخرية مما 
ب���ات اجل��م��ي��ع ي��ع��ت��ربه ت��ه��رب��ا من 
ع��م��ل ع�شكري من  ع��ل��ى  الق����دام 

•• مو�شكو-يو بي اي:

ال�شوؤون اخلارجية يف جمل�س الدوما  قال رئي�س جلنة 
اأوج��دت خمرجاً  األيك�شي بو�شكوف ان مو�شكو  الرو�شي 
للرئي�س الأمريكي باراك اأوباما الذي يتخبط يف ماأزق 
قبول  ان  م��ع��ت��رباً  ال�����ش��وري��ة،  ل��اأزم��ة  الع�شكري  احل��ل 
دم�شق لاقرتاح الرو�شي لو�شع الأ�شلحة الكيميائية يف 
�شوريا حتت مراقبة دولية ل يعني انها توؤكد امتاكها 

لهذه الأ�شلحة.
ونقلت وكالة الأنباء الرو�شية )نوفو�شتي( عن بو�شكوف، 
قوله ان رو�شيا اأوجدت خمرجاً للرئي�س الأمريكي الذي 
يتخبط يف ماأزق احلل الع�شكري لاأزمة ال�شورية عندما 
اقرتحت و�شع اأ�شلحة كيميائية يف �شوريا حتت مراقبة 
دولية. وقال بو�شكوف، يف موؤمتر �شحايف يف مو�شكو، اإن 

هيومن ووت�س حتمل الأ�سد م�سوؤولية الكيماوي
•• وا�شنطن-رويرتز:

قالت منظمة هيومن رايت�س ووت�س ام�س بعد ان اأجرت حتقيقا ان لديها اأدلة 
يف  ال�شورية  املعار�شة  من  مقاتلني  على  �شام  بغاز  هجوما  ان  ايل  بقوة  ت�شري 
21 اأغ�شط�س اب نفذته قوات احلكومة ال�شورية. وا�شافت املنظمة احلقوقية 
ايل  تو�شلت  انها  نيويورك  يف  �شدر  تقرير  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  مقرها  التي 
تلك النتيجة بعد حتليل روايات �شهود ومعلومات عن امل�شدر املرجح للهجمات 
تقرير  وق��ال  لل�شحايا.  طبية  و�شجات  ا�شتخدمت  التي  لا�شلحة  وبقايا 
تلك  يف  امل�شتخدمة  وال��ق��اذف��ات  ال�����ش��واري��خ  ب��ن��وع  يتعلق  فيما  الدل���ة  املنظمة 
الهجمات ت�شري بقوة ايل ان هذه انظمة ا�شلحة معروفة وموثقة بانها توجد 
فقط يف حيازة وا�شتخدام القوات امل�شلحة للحكومة ال�شورية. مل جتد هيومن 
رايت�س ووت�س وخرباء يف ال�شلحة يراقبون ا�شتخدام ال�شلحة يف �شوريا وثائق 
ت�شري ايل قوات املعار�شة ال�شورية متتلك �شواريخ عيار 140 مليمرتا و330 
مليمرتا التي ا�شتخدمت يف الهجوم او قواذف الطاق املرتبطة بها. وتقول 
مقاتلي  �شيطرة  حت��ت  مناطق  على  ال�شام  ال��غ��از  هجوم  ان  املتحدة  ال��ولي��ات 
املعار�شة ال�شورية اأودى بحياة اكرث من 1400 �شخ�س وقالت هيومن رايت�س 
من  ج��اءت  الكيماوية  الهجمات  ان  ايل  تلميحات  يف  اي�شا  حققت  انها  ووت�س 
بديلة  رايت�س ووت�س يف مزاعم  قائلة حققت هيومن  وا�شافت  املعار�شة  قوات 
باأن قوات املعار�شة نف�شها كانت م�شوؤولة عن هجمات احلادي والع�شرين من 

اغ�شط�س ووجدت ان مثل هذه املزاعم تفتقر امل�شداقية.

مناورة رو�سية قبالة 
ال�ساحل ال�سوري 

•• مو�شكو-يو بي اأي:

نّفذت الوحدات البحرية الرو�شية 
يف البحر الأبي�س املتو�شط مناورة 
مقابل ال�شواحل ال�شورية للتدريب 
على العمليات التي ينبغي تنفيذها 
يف حال بدء القتال. وقال متحدث 
لوكالة  ال��رو���ش��ي��ة  البحرية  با�شم 
اإن  ل��اأن��ب��اء،  الرو�شية  انرتفاك�س 
نفذت  الرو�شية،  البحرية  طواقم 
يف جم���م���وع���ات وب�������ش���ك���ل ف�����ردي، 
���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب���ال���ت���وا����ش���ل وال������دف������اع اخل���ا����س 
مب�����ش��ادات ال��ط��ائ��رات وم�����ش��ادات 
ال��غ��وا���ش��ات، يف م��ن��اط��ق الن��ت�����ش��ار 
وج�����رى ال��ت�����ش��دي��د ع��ل��ى امل���ه���ارات 
امل�شتخدمة للدفاع �شد جمموعات 

تهاجم من حتت املاء .

الوليات املتحدة باتت تعد عدتها لهجوم ع�شكري على 
�شوريا بعد اأن اأعلن اأوباما اأن ا�شتخدام اأ�شلحة كيميائية 
للوليات  الذي ميكن  الأحمر  �شيكون اخلط  �شوريا  يف 

املتحدة يف حال جتاوزه اأن تهاجم النظام ال�شوري.
واأعرب عن اعتقاده باأن القرتاح الرو�شي ميّكن اأوباما 
م��ن ت��ف��ادي ���ش��ن ح���رب م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن ت�����ش��رب �شمعته 

ك�شانع �شام وحائز على جائزة نوبل لل�شام.
الدويل  املجتمع  الأ�شلحة حتت مراقبة  و�شع  اإن  وقال 
ي�شتوجب وجود مراقبي الأمم املتحدة يف اأماكن وجود 
هذه الأ�شلحة، وبالتايل ل ميكن لأحد اأن ي�شن هجوماً 
ع�شكرياً على هذه الأماكن واأ�شار بو�شكوف اإىل ان قبول 
ال�شلطات ال�شورية لاقرتاح الرو�شي ل يعني اعرتافاً 
هذا  تقبل  ولكنها  الكيميائية،  لاأ�شلحة  بامتاكها 
القرتاح لتفادي مزيد من الدمار واخلراب يف بادها.

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

اأعلن ال�شيناتور الأمريكي زعيم الغالبية الدميقراطية، 
اإرج��اء عملية الت�شويت الأوىل التي  اأنه مت  هاري ريد، 
كانت مقررة الأربعاء ، يف جمل�س ال�شيوخ حول م�شروع 
�شوريا، وذلك  اإىل  قرار يجيز توجيه �شربات ع�شكرية 
اإث���ر الإق����رتاح ال��رو���ش��ي ح��ول و���ش��ع رق��اب��ة دول��ي��ة على 

الرت�شانة الكيميائية ال�شورية.
اأظن  ل  قوله  ري��د،  اأمريكية عن  اإع��ام  و�شائل  ونقلت 
اأنه علينا الت�شرع بذلك.. بل علينا القيام بالأمر ب�شكل 

جيد ، يف اإ�شارة منه اإىل عملية الت�شويت.
ا���ش��ت�����ش��ارة الرئي�س  ب��ع��د  ق����راره  ات��خ��ذ  ان���ه  اإىل  وا����ش���ار 
اإليه هو  اأن ما نحتاج  اأوباما، معترباً  باراك  الأمريكي، 

منح الرئي�س فر�شة التحدث اإىل جميع اأع�شاء جمل�س 
اأن  قبل  اأمريكي  مليون   300 واإىل   ،100 ال�  ال�شيوخ 
نقوم بذلك . ويذكر اأن ال�شيناتورات اجلمهوريني، لمار 
األك�شند عن ولية تيني�شي، وروي بانت عن مي�شوري، 
وج����ورين اأزاك�������ش���ون م��ن ج��ورج��ي��ا، وروج����ر وي��ك��ر من 
وال�شيناتور  وايومينغ،  من  اإنزي  وومايك  مي�شي�شيبي، 
ال�شمالية،  داكوتا  من  هايتكامب  هايدي  الدميقراطي 

اأعلنوا الإثنني معار�شتهم توجيه �شربات ل�شوريا.
اخلارجية  وزي��ر  اإع���ان  بعيد  الت�شويت  اإرج���اء  وي��اأت��ي 
ك��ان من �شاأن  اإن��ه يف ح��ال  الرو�شي، �شريغي لف���روف، 
ال�شورية  الكيميائية  الأ�شلحة  على  دولية  رقابة  فر�س 
اأن يوقف التدخل الع�شكري يف �شوريا، فاإن مو�شكو على 

ا�شتعداد للعمل مع اجلانب ال�شوري بهذا ال�شاأن.

الكونغر�س يوؤجل الت�سويت على �سربة �سوريا 

رو�سيا: اأوجدنا خمرجًا لأوباما ب�ساأن �سوريا

راي�س تطالب بتوجيه �سربات حمدودة ل�سوريا 

•• عوا�شم-وكاالت:

قوبلت املبادرة الرو�شية للتخل�س 
من الأ�شلحة الكيميائية ال�شورية 
برتحيب دويل حذر، وذلك خ�شية 
امل���ب���ادرة  م���ن  ال���ه���دف  ي���ك���ون  اأن 
ك�����ش��ب ال���وق���ت وجت��ن��ي��ب ال��ن��ظ��ام 
تقودها  ع�شكرية  �شربة  ال�شوري 
ع��ل��ى خلفية  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
ا�شتخدام النظام ال�شوري لل�شاح 
ال�شهر  املدنيني  �شد  الكيميائي 

املا�شي.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي 
�شريغي لفروف اإن املبادرة تقوم 
الكيميائية  الرت�شانة  و�شع  على 
ال�شورية حتت اإ�شراف دويل، ومن 
ثم تدمريها وتوقيع النظام على 
الأ�شلحة  انت�شار  حظر  اتفاقية 

الكيميائية.
واإث��ر ذل��ك �شارع وزي��ر اخلارجية 
ال�������ش���وري ول���ي���د امل��ع��ل��م امل���وج���ود 
مو�شكو  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
امل����ب����ادرة  ب���ه���ذه  ال���رتح���ي���ب  اإىل 
وا�شنطن من جانبها وعلى ل�شان 
اأك����رث م���ن م�������ش���وؤول، ق��ال��ت اإن��ه��ا 
ت�شكيكها  رغ��م  امل��ب��ادرة  �شتدر�س 
ويف  بها  ال�شوري  النظام  بالتزام 
الرئي�س  رحب  تلفزيونية  مقابلة 
الأم���ريك���ي ب����اراك اأوب���ام���ا بحذر 
ب��ال��ع��ر���س ال����ذي ق��دم��ت��ه رو���ش��ي��ا 
للعمل مع دم�شق لو�شع اأ�شلحتها 
دولية،  �شيطرة  حتت  الكيميائية 
على  ينطوي  امل��ق��رتح  اأن  معتربا 
اأنه  م�شيفا   ، اإيجابية  احتمالت 

ينبغي التعامل معه بت�شكك.
اأم������ا ف���رن�������ش���ا ف���ق���د اأع����ل����ن وزي����ر 
خ��ارج��ي��ت��ه��ا ل�����وران ف��اب��ي��و���س اأن 
املبادرة الرو�شية ت�شتحق الدرا�شة، 
واأنها قد تلقى قبول باري�س لكن 
ملزم  ق��رار  �شدور  منها  ب�شروط 
م����ن جم��ل�����س الأم��������ن وم��ع��اق��ب��ة 

امل�شوؤولني عن جمزرة الغوطة.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا اع���ت���ربت امل�����ش��ت�����ش��ارة 
اأن  اأجن����ي����ا م����ريك����ل  الأمل����ان����ي����ة 
لاهتمام  مثري  الرو�شي  املقرتح 
التام لأي تدخل  ، مكررة رف�شها 

ع�شكري يف �شوريا.
وقالت مريكل عرب قناة اأي اآر دي 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب����ب����ادرة اإخ�����ش��اع 
دم�������ش���ق اأ���ش��ل��ح��ت��ه��ا ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
للرقابة الدولية وقال اإنه ل يثق 
يف نظام ب�شار الأ�شد الذي ي�شعى 
ل��ك�����ش��ب ال���وق���ت واإق����ن����اع ال��ع��امل 
ب���ال���رتاج���ع ع����ن ت���وج���ي���ه ���ش��رب��ة 
عدد  تكاثر  بعد  ���ش��ده،  ع�شكرية 

الدول املوؤيدة لهذه ال�شربة.
وات��ه��م اإدري�������س ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري 
ورو�����ش����ي����ا واإي�����������ران ب����رتوي����ج م��ا 
و���ش��ف��ه��ا ب���اأك���اذي���ب. وق����ال اإن����ه ل 
اإىل  ال�شربات  بتوجيه  اإل  يقبل 

هذا النظام.
وح���ذر اإدري�����س يف ات�����ش��ال هاتفي 

اإن  العامة  الأمل��ان��ي��ة  التلفزيونية 
لاهتمام  مثريا  اق��رتاح��ا  هناك 
من جانب رو�شيا التي دعت �شوريا 
للمرة الأوىل اإىل و�شع تر�شانتها 

الكيميائية حتت مراقبة دولية.
واأ���ش��اف��ت اأن���ه اإذا اأع��ق��ب امل��ب��ادرة 
ال��ه��دف من  واإذا مل يكن  اأف��ع��ال، 
ذلك ك�شب الوقت ومتت ترجمته 
ب�شكل ملمو�س، فاإن برلني �شتدفع 

عندها ملوا�شلة هذا النهج.
م���ن ج��ه��ت��ه ات���ه���م رئ��ي�����س اأرك�����ان 
اجلي�س ال�شوري احلر اللواء �شليم 
ال�شوري  النظام  من  كا  اإدري�����س 
واخلداع  بالكذب  ورو�شيا  احلاكم 

م���ع ق��ن��اة اجل���زي���رة الأم��ريك��ي��ني 
م���ن ال���وق���وع يف ���ش��رك اخل��دي��ع��ة 
توجيه  عن  والرتاجع  والت�شليل 
الذي  املجرم  النظام  لهذا  �شربة 

قتل الألوف .
وط���ل���ب اإدري�����������س مم����ن و���ش��ف��ه��م 
واأل  ي��ن��خ��دع��وا  األ  ب��الأ���ش��دق��اء 
ي��رتاج��ع��وا ع��ن ه���ذه ال�����ش��رب��ات، 
معتربا اأن النظام يف دم�شق يريد 
ي��ن��ج��و  ك����ي  ال����وق����ت  ي�������ش���رتي  اأن 

بجلده.
وت���وج���ه اإىل ���ش��ان��ع��ي ال���ق���رار يف 
العامل بالقول هذا النظام نعرفه 
واختربناه نحذركم من اأن تقعوا 

يف �شرك اخلديعة والت�شليل .
ي�شار اإىل اأن الكونغر�س الأمريكي 
بداأ الثنني مناق�شة م�شاألة توجيه 
ال�شربة ل�شوريا، واأن ي�شوت على 
بوا�شنطن  ي��ف��رت���س  ك���ان  اإذا  م��ا 
على  ب��ن��اء  وذل���ك  ل،  اأم  تنفيذها 
ط��ل��ب م���ن ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي 
اإدري�س  تعليق  اأوباما وجاء  باراك 
ب��ع��د ����ش���اع���ات م���ن اإع������ان وزي���ر 
اخل��ارج��ي��ة ال�����ش��وري ول��ي��د املعلم 
ب���اده على  م��ن مو�شكو م��واف��ق��ة 
مقرتح رو�شي على و�شع خمزون 
الكيميائية  الأ�شلحة  من  �شوريا 
حتت مراقبة دولية، ثم التخل�س 

منها. 
وذكر اإدري�س ال�شا�شة الأمريكيني 
اأحمر للنظام  باأنهم و�شعوا خطا 
الأ�شلحة  ا�شتخدام  اإزاء  ال�شوري 
اأن  وا���ش��ن��ط��ن  فعلى  الكيميائية، 

تفي بوعدها.

اجلي�ص احلر يتهم دم�سق ومو�سكو باخلداع 

ترحيب دويل حذر مببادرة نزع الكيميائي ال�سوري 

•• وا�شنطن-رويرتز:

عادت �شوزان راي�س م�شت�شارة المن القومي المريكي 
�شربات  بتوجيه  وطالبت  القرار  �شنع  دائ��رة  اىل  بقوة 
ع�شكرية حمدودة ل�شوريا بعد نحو عام من ت�شريحات 
م��اأزق وحولتها  اأدخلتها يف  اأخ��رى  اأزم��ة خارجية  ب�شاأن 

اىل هدف �شب عليه اجلمهوريون جام غ�شبهم.
مندوبة  ت�شلمت  ان  منذ  لراي�س  ه��ام  خ��ط��اب  اأول  ويف 
الوليات املتحدة ال�شابقة لدى المم املتحدة عملها يف 
البيت البي�س يف يوليو متوز قالت ان وا�شنطن عليها ان 
ترد على وح�شية وفظاعة ا�شتخدام ال�شلحة الكيماوية 
يف �شوريا. و�شرحت راي�س بان ادارة الرئي�س المريكي 
الدميقراطي  امل�����ش��ار  اىل  ال��ع��ودة  تعتزم  اأوب��ام��ا  ب���اراك 
ع�شكرية  اأي �شربات  بعد  لكن  ال�شوري  ال�شراع  لنهاء 
لهذا  الكيماوية  ال�شلحة  ق���درات  لتقلي�س  حم���دودة 

البلد. ويف خطابها اأمام املوؤ�ش�شة المريكية اجلديدة يف 
الخرية  الوح�شية  العمال  هذه  راي�س  قالت  وا�شنطن 
خطاب  وي��ج��يء  القلب.  تعت�شر  اخل�شو�س  وج��ه  على 
جهود  اط���ار  يف  الم��ري��ك��ي  ال��ق��وم��ي  الم���ن  م�شت�شارة 
ادارة اأوباما لقناع الكوجنر�س والراأي العام المريكي 

املت�شكك بتاأييد �شرب �شوريا.
وو�شفت راي�س الفو�شى والرهاب اجلهنمي الذي حدث 
اب  اغ�شط�س   21 ي��وم  �شوريا  يف  الكيماوي  الهجوم  يف 
بكل هوؤلء الطفال ال�شغار على الر�س وقد حتجرت 
اعينهم وتلوت اأج�شادهم وتقول ادارة اوباما ان الهجوم 

قتل 1400 �شخ�س من بينهم 400 طفل.
الوليات  ي�شتمر.  ان  ميكن  ل  ه��ذا  راي�س  وا�شتطردت 
ت�شتطيع  للعامل  عنها  غنى  ل  وحيدة  كزعيمة  املتحدة 
بل يجب ان تتخذ اجراء بحر�س ومب�شوؤولية وهدف ال 

وهو تقلي�س فر�س حدوث هذه الفظاعة جمددا.

وا�سنطن: �سربة �سوريا �سرتدع كوريا ال�سمالية 
•• بكني-رويرتز:

قال م�شوؤول كبري بوزارة الدفاع المريكية ام�س ان ردا 
يف  �شي�شاعد  كيماوية  با�شلحة  �شوري  هجوم  على  قويا 
ال�شخمة  تر�شانتها  ا�شتخدام  عن  ال�شمالية  كوريا  ردع 
ان  وفرن�شا  ال��ولي��ات  وت��ق��ول  الكيماوية  ال�شلحة  م��ن 
الذي  الهجوم  وراء  كانت  ال�شد  لب�شار  املوالية  القوات 
وقع ال�شهر املا�شي وقتل فيه اأكرث من 1400 �شخ�س 
وانهما تدر�شان �شن �شربات جوية ملحاولة ردع الرئي�س 

ال�شوري عن ا�شتخدام مثل هذه ال�شلحة مرة اخرى.
وقال جيم�س ميلر وكيل وزارة الدفاع المريكية انه اأكد 

ال�شينية  الدفاع  ب��وزارة  م�شوؤولني  مع  حمادثات  اثناء 
على اهمية دعم العراف الدولية التي حتظر ا�شتخدام 

ال�شلحة الكيماوية.
ال�شلحة  تر�شانة  على  رك��زت  ال�شحفيني  ميلر  واأب��ل��غ 
الكيماوية ال�شخمة التي لدى كوريا ال�شمالية واننا ل 
نريد اأن نعي�س يف عامل ت�شعر فيه كوريا ال�شمالية باأن 

عتبة ا�شتخدام ال�شلحة الكيماوية جرى خف�شها.
وا�شاف قائا قدمت احلجة باأن ردا قويا على ا�شتخدام 
ال�شد الوا�شح والوا�شع ل�شلحة كيماوية �شيدعم بقوة 
لي�س فقط امل�شالح القومية المريكية بل اي�شا امل�شالح 

ال�شينية والدولية.

هيئة  رئي�س  ن��ائ��ب  جوانت�شوجن  وان�����غ  ان  ميلر  وق���ال 
اجمال  اتفق  ال�شيني  ال�شعبي  التحري�����ر  جي�س  ارك��ان 
ان  علي��������ه  ان  ميلر  اأب��ل��غ  وان��������غ  ل��ك��ن  تعليقاته  م��ع 
اخلارجية  وزارة  ايل  ب�ش�����وريا  املرتبطة  امل�شائل  يحيل 

ال�شينية.
ويف وقت �شابق هذا ال�شهر حث وزير اخلارجية ال�شيني 
وانغ يي وا�شنطن على التحرك باأق�شى قدر من احلذر 
جني  �شي  ال�شيني  الرئي�س  واأب��ل��غ  ب�شوريا  يتعلق  فيما 
بينغ الرئي�س المريكي باراك اوبا اثناء قمة جمموعة 
اأن �شربة  امل��ا���ش��ي  ي���وم اجل��م��ع��ة  ال��ع�����ش��ري��ن يف رو���ش��ي��ا 

ع�شكرية قد ل حتل امل�شكلة.

مقتل جنديني يف هجوم بجنوب تايلند 
•• بانكوك-رويرتز:

قالت ال�شرطة ان هجوما بقنبلة �شنه من ي�شتبه باأنهم متمردون م�شلمون على 
مدر�شة يف جنوب تاياند ام�س اأودى بحياة جنديني كانا �شمن دورية ار�شلت ايل 
هناك حلماية معلمي املدر�شة وغالبية �شكان تاياند بوذيون وعلى مدى عقود 
وناراثيوات  وباتاين  يال  اقاليم  املركزية مقاومة حلكمها يف  واجهت احلكومة 
يف  عنيف  ب�شكل  للظهور  املقاومة  وع���ادت  �شكانها.  على  امل�شلمون  يغلب  التي 
2004 . وينظر ايل املعلمني على انهم ممثلون للحكومة. وجاء الهجوم على 
املدر�شة الواقعة يف يال بينما تعرثت حمادثات ال�شام بني احلكومة واملتمردين 
يف ال�شابيع القليلة املا�شية وقالت ال�شرطة حدث انفجار داخل جممع مدر�شة 
يف اقليم يال هذا ال�شباح بينما كان الطفال يلعبون. القنبلة زرعها متمردون 

حمليون وا�شافت قائلة ا�شيب طفل واحد على القل بجروح.
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حكومة النه�سة متنح اجلن�سية التون�سية 
لقياديني يف جماعة الإخوان امل�سرية

•• الفجر - تون�س:

اأفادت دفاتر احلالة املدنية بان كا من امل�شري يو�شف 
م�شطفى ندا و علي غالب همت ح�شا على اجلن�شية 
 80255 ع��دد  الق�شائية  لاأحكام  وفقا  التون�شية 
ن��دا ح�شل  ب��اأن  اأخ���رى  و68879 فيما تفيد وث��ائ��ق 
على اجلن�شية يف 12 مار�س 2013 يف حني ان همت 
ح�شل عليها يف 11 يناير2013 ، وفق ما نقله موقع 
الأ�شبوعية يف عددها  اآخر خرب  ال�شاعة عن �شحيفة 

اأم�س الثاثاء. 
و ندا و همت قياديان ب��ارزان من قيادات الإخ��وان يف 
عهد  يف  خمتلفة  بتهم  عليه  حكم  كليهما  واأن  م�شر 

مبارك كما ان ا�شميهما و�شعا يف قائمة الأمم املتحدة 
بتهمة دعم الرهاب. 

الأ�شل  يف  هو  و   1931 مواليد  من  ن��دا  وم�شطفى 
بعد  الإخ���وان  تنظيم  اإىل  انتمى  اأعمال م�شري  رج��ل 
وعمل  النا�شر  عبد  جمال  اغتيال  مبحاولة  اتهامه 

كمفو�س للعاقات الدولية يف جماعة الإخوان .
اأما علي غالب همت فهو يحمل اجلن�شية ال�شورية يف 
الأ�شل وحت�شل على اجلن�شية امل�شرية لي�شبح رجل 
الإخ���وان و جاء  اأع��م��ال مب�شر واح��د قياديي جماعة 
ا�شمه يف اآخر القائمة ال�شوداء للوليات املتحدة و ما 
اإن يذكر ا�شم علي غالب حتى يرتبط با�شم م�شطفى 

ندا.

•• الفجر - تون�س - خا�س:

�شباق �شّد ال�شاعة تخو�شه الطبقة 
الجتماعية  واملنظمات  ال�شيا�شية 
الكربى يف حماولة لتحقيق توافق 
ي��ك��ف��ل خ�����روج ت��ون�����س م���ن اأزم��ت��ه��ا 
بالإفا�س  الدولة  تهدد  باتت  التي 
اقت�شادي  و���ش��ع  بحكم  والن��ه��ي��ار، 
مرتّد وحتّد اإرهابي تزداد خطورته 
وت��ن��ك�����ش��ف خ���ارط���ت���ه وخم��ط��ط��ات��ه 

يوما بعد اآخر.
ويزداد هذا ال�شباق حّدة، اأمام بداية 
ال��ره��ان  اأّن  ال��ف��رق��اء  جميع  اإدراك 
خاطئة  مراهنة  الوقت  ك�شب  على 
وحمفوفة باملخاطر، مبا اأّن الوقت 
هذا  �شّد  اأو  ل�شالح  يلعب  يعد  مل 
�شّد  يلعب  واإمّن���ا  ذاك،  اأو  ال��ط��رف 
باتت  والتي  وال��دول��ة،  البلد  تون�س 
تقف على حافة الهاوية كما ت�شري 
اإىل ذلك عديد املوؤ�شرات احلمراء.

عودة املجل�ص
املراقبني  بع�س  ي��رى  خ��ط��وة،  ويف 
اأن���ه���ا ق���د ن���زي���د يف ت���وت���ر الأج�����واء 
كان  اإذا  ما  �شورة  يف  اإّل  ال�شيا�شية 
انفراج  بقرب  قناعة  على  �شاحبها 
�شيا�شي ما يف الأيام القادمة، اأعلن 
رئي�س املجل�س التاأ�شي�شي م�شطفى 
ب�����ن ج���ع���ف���ر ع�����ن ع���������ودة اأ�����ش����غ����ال 
اجلل�شات العامة للمجل�س الوطني 
املقبل،  الأ���ش��ب��وع  ب��داي��ة  التاأ�شي�شي 
اليوم  م��ن  ب��داي��ة  ت�شتاأنف  اأن  على 
الت�شريعية  اللجان  اأ�شغال  الأربعاء 

واخلا�شة. 
واأو����ش���ح ب��ن جعفر اأّن����ه ت��ق��رر اإث��ر 
اج����ت����م����اع م���ك���ت���ب امل���ج���ل�������س اأم�������س 
ال����ث����اث����اء، ج���ع���ل م��ك��ت��ب امل��ج��ل�����س 
اج���ت���م���اع���ات���ه م���ف���ت���وح���ة مل���واك���ب���ة 
الأو�شاع يف الباد. و�شيتم الدعوة 
ن�����دوة روؤ����ش���اء  ي����وم اخل��م��ي�����س اإىل 
ال��ل��ج��ان وال��ك��ت��ل. اأّم���ا ي��وم اجلمعة 
املجل�س  رزن���ام���ة  حت��دي��د  ف�����ش��ي��ق��ع 

و�شبط اأولويات جدول اأعماله.
ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل، ت��ق��رر الإب��ق��اء 
ع���ل���ى م���ق���ع���د حم���م���د ال���رباه���م���ي 
�شاغرا اإىل حني النتهاء من اأ�شغال 
املجل�س الوطني التاأ�شي�شي اأي عدم 
وبالن�شبة  ث����ان.  ب��ن��ائ��ب  ت��ع��وي�����ش��ه 
بن  ف��ق��ال  املن�شحبني  ال���ن���واب  اإىل 
���ش��ت��ب��ق��ى مم���دودة  ال��ي��د  اإّن  ج��ع��ف��ر 
الوطني  املجل�س  اإىل  للعودة  اإليهم 

التاأ�شي�شي .
وي�����ش��ار اأّن����ه ان��ع��ق��د اأم�����س ال��ث��اث��اء 
اج��ت��م��اع م��ك��ت��ب امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 
بن  م�شطفى  برئا�شة  التاأ�شي�شي 
منذ  الأّول  الج��ت��م��اع  وه��و  جعفر، 
بن  املجل�س م�شطفى  رئي�س  اتخاذ 
اأعمال املجل�س  جعفر قرارا بتعليق 
على خلفية ان�شحاب ت�شعة وخم�شون 
نائبا من املجل�س اإثر حادثة اغتيال 
النائب حممد الرباهمي يف ال25 

من يوليو املا�شي. 
موا�سلة الن�سحاب والعت�سام

وي���اأت���ي ه����ذا ال��ت��ط��ور ب��ع��د اإع����ان 
ال���ن���واب امل��ن�����ش��ح��ب��ني، خ���ال ن���دوة 

احل��وار  ا�شتئناف  �شنعلن  اجلديدة 
اأو الإق��رار باأنه غري ممكن، موؤكدا 
ال�شغط  من  اأ�شكال  اتخاذ  �شرورة 
يف �شورة ف�شل احل��وار على قاعدة 
ا���ش��ت��ق��ال��ة احل���ك���وم���ة وا���ش��ت��ئ��ن��اف 

املجل�س التاأ�شي�شي لأ�شغاله.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأك�������د الأم��������ني ال���ع���ام 
امل�شاعد للمركزية النقابية املولدي 
املن�شحبني  ال��ن��واب  اأن  اجل��ن��دوب��ي، 
م����ن امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ال����ذي 
اج��ت��م��ع��وا الث���ن���ني ب���الأم���ني ال��ع��ام 
ح�شني العبا�شي جاوؤوا لي�شتف�شروا 
عن مبادرة الحت��اد اإذ كان قد وقع 
اإ���ش��اف��ة  اأو  حت��وي��ر  اأم  تغيري  فيها 

اأفكار اأخرى. 
اأن  على  اجلندوبي  امل��ول��دي  و���ش��دد 
الحتاد ب�شدد الإعداد لورقة عمل 
م�شتوحاة من املبادرة التي اأ�شبحت 
م����ب����ادرة ل����رع����اة احل�������وار الأرب����ع����ة 
واحت��اد  ال�شغل  احت���اد  يف  املتمثلني 
التون�شية  واملنظمة  العمل  اأرب����اب 
املحامني،  وعمادة  الإن�شان  حلقوق 
�شُتعر�س  العمل  ورق���ة  اأن  م�شريا 
يتم  ث��م  ال�شيا�شيني  ال��ف��رق��اء  على 
الإع������ان ب��ع��د ذل����ك ر���ش��م��ي��ا ع��ّم��ن 

ت�شّبب يف ف�شل املبادرة.
ال�شاعات  يف  اأن��ه  اجلندوبي  واأ���ش��ار 
الحت��اد  �شينظم  ال��ق��ادم��ة  القليلة 
اجتماعيني من  �شركاء  لقاءات مع 
اأج��ل  م��ن  العمل  ورق���ة  ب�شط  اأج���ل 
يقبلها  اأن  اأراد  ومن  املبادرة  تفعيل 
فليتحمل  رف�����س  وم���ن  فليقبلها 

م�شوؤوليته ، على حد تعبريه.

�سحب الثقة من بن جعفر
التاأ�شي�شي مل يكن معزول  املجل�س 
ع����ن جت�����اذب�����ات الأزم���������ة ب����ل ل��ع��ل��ه 
ال�شراع  من  جديدا  طورا  �شيدخل 
اأّن املعركة انتقلت داخل البيت  مبا 

الواحد اأي بني حلفاء الأم�س .
للعمل،  املجل�س  ع���ودة  ق���رار  ورغ���م 
فقد اأ�شدر النواب املنتمون حلركة 
وف������اء اأم���������س ال���ث���اث���اء ب��امل��ج��ل�����س 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ط��ل��ب اإع����ف����اء رئ��ي�����س 
من  جعفر  ب��ن  م�شطفى  امل��ج��ل�����س 
بن  م�شطفى  اإق�����دام  ب��ع��د  م��ه��ام��ه 
املج�س  اأ���ش��غ��ال  تعليق  ع��ل��ى  جعفر 
ع�������ر�س  ودون  واح����د  ج��ان��ب  م��ن 
العام������ة  اجلل�ش����������ة  ع��ل��ى  الأم����ر 
هذا  ملخالفة  ون��ظ��را  فيه  ل��ل��ت��داول 
ال����ق����رار ل��ل��ن��ظ��ام ال���داخ���ل���ي ال���ذي 
املجل�س  رئ��ي�����س  ���ش��اح��ي��ات  ح����دد 
عاقة  ل  اإداري����ة  �شاحيات  وه��ي 
ل��ه��ا ب���ال���ق���رارات ال�����ش��ي��ادي��ة ح�شب 
ت��ع��ب��ريه��م.  واع���ت���رب ن����واب ح��رك��ة 
بادي  اأزاد  به  �شرح  ما  وف��اء ح�شب 
ب��ن جعفر  ب��ه م�شطفى  ق��ام  اأّن م��ا 
من  عليه  انطوى  مبا  ج�شيم  خطاأ 
ا�شتخفاف باإرادة النواب و خمالفة 
الداخلي.   النظام  لأحكام  �شريحة 
واأو����ش���ح ب���ادي اأن���ه يف ح���ال مترير 
هذه الائحة �شيتم اإعان ال�شغور 
وعر�شها على جل�شة عامة برئا�شة 
امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال���ن���ائ���ب 

لنتخاب رئي�س جديد.

الدخول  تاأجيل  الث��ن��ني،  �شحفية 
لطلب  ا�شتجابة  ج���وع،  اإ���ش��راب  يف 
وداد  ال��ع��م��ل،  اأرب����اب  احت���اد  رئي�شة 
فر�شة  اإعطاء  اأجل  من  بو�شماوي، 
الراعية  الرباعية  م��ب��ادرة  لتفعيل 
للحوار ، بح�شب ما �شرح به النائب 

املن�شحب اإياد الدهماين .
واأع����ل����ن ال���ده���م���اين ع���ن م�����ش��ان��دة 
الإن��ق��اذ  جلبهة  املن�شحبني  ال��ن��ّواب 
يف ك����ّل م���ا ت���ّت���خ���ذه م���ن اإج�������راءات 
حكومة  اإ�شرار  ملواجهة  ت�شعيدّية 
ال��ف�����ش��ل ع���ل���ى ع�����دم ال���ت���ف���اع���ل م��ع 
ال���واق���ع ال�����ش��ي��ا���ش��ي اجل��دي��د ال��ذي 
ف��ر���ش��ت��ه ال��ت��ح��ّرك��ات ال�����ش��ع��ب��ّي��ة يف 
املا�شي  اغ�شط�س  و13   6 ت��واري��خ 
�شبتمرب اجل���اري وغ��ريه��ا من  و7 

التحّركات التي ت�شهدها اجلهات.
واأك������د ال���ده���م���اين ال����ت����زام ال���ن���واب 
ال��دخ��ول  ق���رار  بتفعيل  املن�شحبني 
ال��ق�����ش��ب��ة  ����ش���اح���ة  اع���ت�������ش���ام يف  يف 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع جبهة 
الإنقاذ، وموا�شلة اعت�شام الرحيل 
والدخول يف اإجراءات جديدة خال 

الأيام القادمة.
اأّن��ه مّت تاأجيل الدخول يف  واأ���ش��اف 
اإ�شراب جوع بالن�شبة لبع�س النّواب 
املن�شحبني م�شريا اإىل اأّن ذلك تقّرر 
تلبية لطلب وداد بو�شماوي رئي�شة 
احت���اد اأرب����اب ال��ع��م��ل ق�شد اإع��ط��اء 
ف��ر���ش��ة مل��زي��د ال��ع��م��ل ع��ل��ى تفعيل 
الو�شول  ال�شغل قبل  اإحتاد  مبادرة 

اإىل هذه اخلطوة الت�شعيدّية.
وق����ال اإي����اد ال��ده��م��اين اإن اأع�����ش��اء 
م��ك��ت��ب امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي من 
امل�شاركة  املن�شحبني رف�شوا  النواب 
يف اج��ت��م��اع م��ك��ت��ب امل��ج��ل�����س ال���ذي 
انعقد اأم�س م�شتنكرا هذه اخلطوة 
املجل�س  رئ��ي�����س  عليها  اأق����دم  ال��ت��ي 
التاأ�شي�شي معتربا اأن بن جعفر قد 

ر�شخ حلركة النه�شة، 
ان��ه ل �شرعية  ال��ده��م��اين  واع��ت��رب 
ع��ن��ه يف ظل  ت�����ش��در  ق������رارات  لأّي 
وبالتايل  املن�شحبني  ال��ن��واب  غياب 
تن�شحب  ل  ال�����ش��رع��ي��ة  ���ش��ف��ة  ف����اإن 
اأي�����ش��ا ع��ل��ى ال���ق���رارات ال��ت��ي �شيتم 

اتخاذها.
املن�شحب من  النائب  اعترب  ب��دوره 
ع�شام  التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س 
ال�������ش���اب���ي ان���ع���ق���اد م��ك��ت��ب امل��ج��ل�����س 
تراجعا من قبل رئي�س املجل�س عن 
تعهداته، واأكد اأّن كل ما يرتتب عن 
وخارجا  باطا  ُيعد  الجتماع  هذا 
عن �شرعية التوافق ح�شب تعبريه.
وع������رّب ال�����ن�����واب امل��ن�����ش��ح��ب��ون ع��ن 
اإليه بع�س  اإزاء ما نبهت  ان�شغالهم 
ن��ق��اب��ات الأم����ن ح���ول م��ا اع��ت��ربت��ه 
تدخا لل�شلطة ال�شيا�شية يف بع�س 
الق�شايا املتعلقة بالإرهاب وبالأمن 
ال��وط��ن��ي وق���ال اإي���اد ال��ده��م��اين اأن 
القواعد  اأب�شط  م��ع  يتعار�س  ه��ذا 
الأم��ن  عليها  يقوم  اأن  ميكن  التي 

اجلمهوري.
م�����ن ج����ان����ب اآخ��������ر اأك��������د ال����ن����واب 
املن�شحبون م�شاندتهم لاإعاميني 
�����ش����د م������ا اع�������ت�������ربوه حم��������اولت 

اإط��ار مبادرة الحتاد  املفاو�شات يف 
باعتبارها  لل�شغل  التون�شي  ال��ع��ام 
م�����ب�����ادرة ت�����ش��م��ل اأه�������م امل��ن��ظ��م��ات 
الجتماعية وحولها وفاق من قبل 

الراأي العام.
الو�شعية  اأّن  اإىل  ال�����ش��اب��ي  واأ����ش���ار 
احل��رج��ة ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا ال��ب��اد يف 
��ل  ال��ت��و���شّ تتطلب  ال���راه���ن  ال��وق��ت 
لتجاوز  املمكنة  احللول  اأف�شل  اإىل 
اخ����ت����اف ال���������روؤى ب����ني ال���ف���رق���اء 
لتاأمني اجناز ما تبقى من املرحلة 
اإيجاد  تاأمني  وبالتايل  النتقالية، 
ح��ل يف اق����رب الأوق�����ات م��ن خ��ال 
ت��واف��ق��ي��ة تتكون  ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 
وت��رتاأ���ش��ه��ا  م�شتقلة  ك���ف���اءات  م���ن 

�شخ�شية وطنية م�شتقلة .
واأكد يف هذا ال�شاأن �شرورة اأن تكون 
اآجال امل�شاورات وفق حاجيات الباد 
التي قال اإنها يف اأم�ّس احلاجة اإىل 
ال��ت��ه��دئ��ة وال���وح���دة وال���و����ش���وح يف 
الروؤيا مربزا اأّن احلزب اجلمهوري 
ي���رى ����ش���رورة اأن ل ي��ت��ج��اوز ذل��ك 
اأو الأ�شبوعني على اأق�شى  الأ�شبوع 
اإىل  الأط���راف  داع��ي��ا جميع  تقدير 
ال��دخ��ول يف ح���وار ج���اد ب��داي��ة من 

هذا الأ�شبوع.
ال��ع��ام حلزب  املن�شق  ح��ني �شرح  يف 
ال���دمي���ق���راط���ي حممد  ال��ت��ح��ال��ف 
بان  باملرزوقي  لقائه  اإثر  احلامدي 
الأح��زاب هو  العام ملختلف  التوجه 
التاأكيد على حكومة م�شتقلة  نحو 
ال��ت��ح��ال��ف  اأّن  احل����ام����دي  واأف��������اد 
الدميقراطي متفائل بوعي النخبة 
حلول  لإي��ج��اد  و�شعيها  ال�شيا�شية 
للو�شع احلايل واخلروج من حالة 
الحتبا�س ال�شيا�شي ، وفق تعبريه. 
وق��ال احل��ام��دي ب��ان ك��ل الأط���راف 
ال�شيا�شية حاكمة ومعار�شة �شتجد 
طريق ال�شواب للخروج من الو�شع 
الراهن يف الباد كما التقى املن�شف 
املرزوقي رئي�س جمعية دار احلديث 
ال��زي��ت��ون��ي��ة ف���ري���د ال��ب��اج��ي ال���ذي 
���ش��ّرح اأّن رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة اأك��د 
له اأّن احلوار الوطني �شيكون حتت 
اإ�شراف موؤ�ش�شة رئا�شة اجلمهورية 
الوطنية  للوحدة  رم��زا  باعتبارها 

ح�شب تعبريه.

�سيغة عملية لتفعيل املبادرة
ال��ط��اه��ري  ���ش��ام��ي  اأّن  اإىل  ي�����ش��ار 
الناطق الر�شمي با�شم الحتاد العام 
بالإعام،  املكلف  لل�شغل  التون�شي 
اأّن املنظمات الراعية للحوار  ك�شف 
من  جديدة  بخطوة  قريبا  �شتقوم 
لتفعيل  عملية  �شيغة  اإي��ج��اد  اأج��ل 

مبادرة املركزية النقابية. 
واأف������اد ال��ط��اه��ري ب����اأن ل��ق��اء جمع 
الث���ن���ني، الأم�����ني ال���ع���ام ل��احت��اد 
ح�����ش��ني ال��ع��ب��ا���ش��ي مب��م��ث��ل��ني ع��ن 
ال���ن���واب امل��ن�����ش��ح��ب��ني م���ن امل��ج��ل�����س 
التاأكيد على  التاأ�شي�شي، مت خاله 
الأرب����ع مب��ب��ادرة  امل��ن��ظ��م��ات  مت�شك 

احتاد ال�شغل.
واأ������ش�����اف ان�����ه ع���ل���ى ����ش���وء ت��ف��اع��ل 
ال�شيغة  م��ع  ال�شيا�شية  الأط����راف 

الأف��واه  لتكميم  احلالية  احلكومة 
مل�����ش��ارك��ت��ه��م يف كل  وا����ش���ت���ع���داده���م 
للمحافظة  الن�شالية  ال��ت��ح��رك��ات 
ع����ل����ى م���ك�������ش���ب ح�����ري�����ة الإع���������ام 

والتعبري.

الغنو�سي وال�سب�سي..
 املرزوقي وال�سابي

يف الأث������ن������اء، ي���ت���وا����ش���ل م����ارات����ون 
املرة  وه��ذه  الفرقاء  بني  امل�شاورات 
خ�����ارج م��ظ��ل��ة ال��رب��اع��ي��ة ال��راع��ي��ة 
ل��ل��ح��وار واب���رز ال��ل��ق��اءات ب��ا �شك، 
ه��و ذاك ال��ذي جمع ب��ني الأ���ش��داد 
اأي رئ��ي�����س ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة را���ش��د 
ال���غ���ن���و����ش���ي وزع����ي����م ن������داء ت��ون�����س 
اأحيط  وقد  ال�شب�شي  قائد  الباجي 

اللقاء بتكتم �شديد .

التي  الن�شداد  وحالة  ال�شيا�شيني 
ب�شبب  بينهم  امل�����ش��اورات  ت�شهدها 
حل  بعدم  الرتويكا  اأح��زاب  مت�ّشك 
احل��ك��وم��ة ق��ب��ل ان���ط���اق م���ارات���ون 
احل�����وار ال��وط��ن��ي وت�����ش��ّب��ث اأح����زاب 
احلكومة  با�شتقالة  الإن��ق��اذ  جبهة 

قبل بدء احلوار.
ال�شيا�شية  الهيئة  رئي�س  اأك��د  وق��د 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ح��زب اجل��م��ه��وري احمد 
جن��ي��ب ال�����ش��اب��ي اث���ر ل��ق��ائ��ه رئي�س 
اجلمهورية انه ل ميكن اإرجاء حل 
اأع��م��ال  انتهاء  غ��اي��ة  اإىل  احلكومة 
امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي. واأع���ل���ن ان��ه 
النه�شة  حركة  رئي�س  مع  �شيبحث 
احللول املمكنة للخروج من الأزمة 

الراهنة.
واأكد ال�شابي على اأهمية اأن جترى 

املكلف  القليبي  ع��ائ��دة  اأك���دت  وق��د 
ب���الإع���ام يف ح��رك��ة ن����داء ت��ون�����س، 
اأم�����س ال��ث��اث��اء ، اأن ال��ل��ق��اء ال��ذي 
را�شد  النه�شة  حركة  رئي�س  جمع 
ال��غ��ن��و���ش��ي ب��رئ��ي�����س ح���رك���ة ن����داء 
تون�س الباجي قائد ال�شب�شي م�شاء 
ال�شب�شي  خاله  من  اأك��د  الث��ن��ني، 
ل���ل���غ���ن���و����ش���ي ع�����ن مت�������ش���ك ج��ب��ه��ة 
الإن��ق��اذ مب��ب��ادرة الحت��اد التي تعد 
الأزم��ة  من  للخروج  الوحيد  احلل 
جمّمعة  الأط����راف  جميع  باعتبار 
ع��ل��ي��ه��ا خ��ا���ش��ة م���ع ���ش��غ��ط ال��وق��ت 
نظرا للمرحلة التي متر بها الباد 

خال الفرتة احلالية. 
 وقالت القليبي اإّن ال�شب�شي حتدث 
ب��ا���ش��م ج��ب��ه��ة الإن���ق���اذ يف حم��اول��ة 
ال�شيا�شية  الأط����راف  ك��ل  لتجميع 
حول مبادرة الحتاد ليقع التفاعل 
الي��ج��اب��ي م���ع امل���ب���ادرة ب��ع��د ت��ع��ذر 
ال��ت��و���ش��ل اإىل ح���ل خ����ال ج���ولت 
اأن  اإىل  وي�����ش��ار  الأخ������رية.  احل�����وار 
مدير مكتب رئي�س حركة النه�شة 
انعقاد  اأم�����س  نفى  ال�شهودي  زب��ري 

هذا اللقاء..! 
ح��رك��ة  يف  ال��ق��ي��ادي  اأّن  اإىل  ي�����ش��ار 
ال��ن��ه�����ش��ة ووزي�����ر ح��ق��وق الإن�����ش��ان 
ديلو،  �شمري  النتقالية  وال��ع��دال��ة 
كان قد اأكد اأن تعرث احلوار ل يعني 
توقفه مطلقا، واأن الأهم هو وجود 

ح��وار ج��دي ب��ني جميع الأط���راف.  
واأب������رز ���ش��م��ري دي���ل���و اأن�����ه ل ميكن 
ال�شتقالة  احلالي������ة  للحكوم���������ة 
ق���ب���ل ان����ط����اق احل��������وار ال���وط���ن���ي 
قد  ك��ان��ت  الرتويك����ا  اأن  خ�شو�شا 
كمنطلق  الحت�����������اد  مب��ب��ادرة  قبلت 

للحوار. 
و�شّدد ديلو على اأن ال�شعب هو من 
اأو جن����اح احل��ك��وم��ة،  ي���ح���دد ف�����ش��ل 
اإ���ش��ق��اط��ه��ا  اإىل  ال���دع���وة  ول مي��ك��ن 
اأن  ميكن  دميقراطية  غ��ري  بطرق 
ح�شب  مظلم  نفق  اإىل  الباد  جتر 
تعبريه، داعيا املعار�شة اإىل تقدمي 
م��زي��د م���ن ال���ت���ن���ازلت وا���ش��ت��ك��م��ال 
ال�����ش��رع��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ب�����ش��رع��ي��ة 

توافق جتمع كافة الأطراف.
 ويف الوقت الذي تراجع فيه ن�شق 
امل�����ش��اورات ب��ني ال��رتوي��ك��ا احلاكمة 
واملنظمات الراعية للحوار ومكونات 
ج���ب���ه���ة الإن������ق������اذ، ق������رر ال��رئ��ي�����س 
املرزوقي،  من�شف  املوؤقت  التون�شي 
اأخ����ذ زم����ام امل���ب���ادرة ب��ع��ق��د ل��ق��اءات 
اأمني عام  اأم�س الثاثاء مع  �شباح 
ال���دمي���ق���راط���ي حممد  ال��ت��ح��ال��ف 
احلامدي ورئي�س الهيئة ال�شيا�شية 
ل��ل��ح��زب اجل��م��ه��وري اأح��م��د جنيب 
العام  ع��ام الحت���اد  واأم���ني  ال�شابي، 
التون�شي لل�شغل ح�شني العبا�شي، يف 
حماولة لراأب ال�شدع بني الفرقاء 

للخروج من حالة الحتبا�ص ال�سيا�سي .. �سباق �سّد ال�ساعة يف تون�ص..!

الرئا�سة ت�ستعيد املبادرة.. الغنو�سي وال�سب�سي يف لقاء الأ�سداد.. والرباعّية تعّد خارطة طريق عملّية جديدة
النــــــواب املن�ســـــــحبون 
يوؤجلــــون الدخــول يف 
اإ�ســــــــــــــراب جـــــــــــوع

عـودة اأ�ســــغال اجلل�سـات 
العامــــــــــــــــة للمجلـــــ�ص 
التاأ�سي�سي الأ�سبوع املقبل

ال�سودان تفرج عن معار�س متورط مبحاولة انقلبرئي�س وزراء الرنويج يقر بهزميته بالنتخابات 
•• اخلرطوم-ا ف ب:

اعلن حزب املوؤمتر ال�شعبي املعار�س يف ال�شودان ام�س ان ال�شلطات ال�شودانية اطلقت �شراح قيادي يف احلزب 
بعدما ام�شى ت�شع �شنوات يف ال�شجن يف ق�شية مت�شلة مبحاولة انقاب. وقال كمال عمر امل�شوؤول ال�شيا�شي 
يف حزب املوؤمتر ال�شعبي الذي يتزعمه الزعيم ال�شامي ح�شن الرتابي ان يو�شف حممد �شالح لب�س اطلق 
�شراحه الحد. وا�شاف ان املبادرة باطاق �شراحه جاءت من بع�س ابناء دارفور الذين ينتمون اىل حزب 
املوؤمتر الوطني احلاكم يف ال�شودان. ويف ني�شان-ابريل املا�شي اطلق �شراح اربعة من اع�شاء احلزب الذين 
الرئي�س  واعلن  ال�شيا�شيني.  ال�شجناء  اثر �شدور عفو عن   2004 النقابية يف  املحاولة  ب�شبب  �شجنوا 

ال�شوداين عمر الب�شري ذلك العفو كجزء من احلوار للو�شول حلل كل امل�شائل .
ونظام الب�شري الذي و�شل اىل ال�شلطة يف العام 1989 بدعم من ال�شاميني، واجه هذا العام ا�شواأ انواع 
العنف يف اقليم دارفور غرب ال�شودان ب�شبب معارك بني القبائل العربية املتحالفة مع النظام واملجموعات 

امل�شلحة املعار�شة للحكومة التي تقاتل يف القليم منذ 2003.

•• او�شلو-وكاالت:

اأق�������ر رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال����روي����ج����ي ي��ن�����س 
�شتولتنربغ بهزميته يف النتخابات الربملانية 
ب��ع��د ح�����ش��ول ح����زب امل��ح��اف��ظ��ني امل��ع��ار���س 

وحلفائه على اأغلبية يف الربملان.
املعار�س  املحافظني  ح��زب  زعيمة  و�شت�شبح 
رئي�شة  احلديدية  باإرنا  امللقبة  �شولربغ  اإرن��ا 
ل�����ل�����وزراء ل��ت��ت��زع��م ح���ك���وم���ة حت���ال���ف مي��ني 
ام��راأة تتوىل  �شتكون ثاين  اأنها  الو�شط، كما 
رئا�شة احلكومة الرويجية بعد غرو هارمل 

من  املوؤلف  ال�شابق  الربملان  يف  مقعدا  ب�86 
حزب  يح�شل  اأن  وي��ت��وق��ع  ع�����ش��وا.    169
العمال على 55 مقعدا ليخ�شر ت�شعة مقاعد 
فرز  على  ب��ن��اء   ،2009 بانتخابات  مقارنة 

الأ�شوات. من   80%
اأن ح��زب  اأظ����ه����رت ال��ن��ت��ائ��ج الأول����ي����ة  وق����د 
م��ن   26.8% ع���ل���ى  ح�������ش���ل  امل���ح���اف���ظ���ني 
عليها  نتيجة يح�شل  اأف�شل  الأ�شوات، وهي 
اأن يح�شل  يتوقع  28 عاما. كما  احل��زب يف 
احل���زب وح��ل��ف��اوؤه ع��ل��ى اأغ��ل��ب��ي��ة ق��دره��ا 96 

مقعدا يف الربملان.

اأن�شار  اأم��ام  �شتولتنربغ  وق��ال  بروندتاند. 
اإنهم ف�شلوا يف حتقيق هدفهم املتمثل  حزبه 
اإىل  ال��ت��وايل، م�شريا  ال��ث��ال��ث على  ال��ف��وز  يف 
تقدمي  بعد  ا�شتقالتها  �شتقدم  حكومته  اأن 
امليزانية يف 14 اأكتوبر-ت�شرين الأول. ورغم 
�شتولتنربغ  يتزعمه  ال���ذي  العمل  ح��زب  اأن 
بلغت  منفرد  حل��زب  ن�شبة  اأعلى  على  ح�شل 
�شريكيه  مع  فاإنه  الأ���ش��وات  من   30.8%
ال�����ش��غ��ريي��ن احل������زب ال�����ش����رتاك����ي وح����زب 
من  ف��ق��ط   40.4% ع��ل��ى  ح�شلوا  ال��و���ش��ط 
72 مقعدا مقارنة  اأي مع يعادل  الأ���ش��وات، 
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اىل املحكوم عليه/انور حممد حمزة حممد حمزة- دبي- ال�شجن املركزي بدبي    
املوافق 2012/9/12 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  انه  بالن�شر نعلمك  العنوان 
احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�شالح / موؤ�ش�شة دحروج موتورز 
 : بالتايل  حممد  �شالح  ورث���ة/  بناية  ال��ف��اح-  ابوظبي   - ال�شيارات  لتاأجري 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعي عليه بان يوؤدي املدعية مبلغ 
7990 درهم والزمته امل�شاريف.    �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 
2013/9/08  حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 507 /2013 مدين جزئي       
اىل املدعى عليه /1-  ابوبكر �شديق  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
�شركة الم��ارات لات�شالت املتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ابوجريدة  
مببلغ وقدره )8842.45 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد  . وحددت لها 
 ch2D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 531 /2013 مدين جزئي       

حمل  جمهول  املن�شوري   �شويدان  عبيد  عامر  علي    -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س م ع( وميثله: 
حممود حجاج عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   15597.06( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�شاعة   2013/9/23 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . ال�شداد   متام 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.17 بالقاعة  ���س   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثاثة ايام على القل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 508 /2013 عقاري كلي         

روؤوف  رام��ز منظور رويف 3- حممد  ليمتد 2-  املدعى عليهم /1-  رويف جاردنز  اىل 
اهلل وايل 4- ابو حنيف بهانداري جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / دي�شموند 
ترني�س هني�س وميثله: يو�شف حممد ح�شن حممد البحر   قد اقام عليك الدعوى 
 2008 يناير   3 املوؤرختني  البيع  اتفاقيتي  ف�شخ  اق��رار  او  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها 
امل��دع��ي عليهم  ب��ال��وح��دت��ني 1002و803 م��ن م�����ش��روع رويف ج��اردن��ز وال����زام  اخل��ا���ش��ة 
بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )1.708.200 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
نوفمرب 2009 والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2013/9/18 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 784 /2013 عقاري كلي         
اىل املدعى عليه /1-  عقارات احمد عبدالرحيم العطار  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / يو�شف حممد دريانورد قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بف�شخ العقد بني املدعي واملدعى  عليها والزام املدعي عليها برد مبلغ 
وقدره )85516 درهم( والفائدة بواقع 12% من تاريخ ابرام التفاق وحتى متام 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد 
باكفالة . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 ال�شاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.1 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على القل.
 ق�سم الدعاوي العقارية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 499 /2013 جتاري جزئي           

اىل املدعى عليه /1-  فار�س علي حممد حممود جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / دار التمويل �س م ع - وميثلها/ حممد عبداهلل جمعة القبي�شي- 
الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  قد  ع��رب    بن  را�شد عبداهلل علي  وميثله: 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )82.136 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2013/9/25 امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا 
ch2D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة  ما لديك من مذكرات 

القل.
 ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 603 /2013 جتاري جزئي           

اىل املدعى عليه /1-  الم���ارات للخيم )�����س.ذ.م.م(   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / مكنمل جيتانند قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعى مبلغ 186.670 درهم والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد، والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.    
وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/9/24 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة  ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 676 /2012 جتاري كلي           
اىل اخل�شم املدخل /1-  �شركة ا�س ايه ام انرتنا�شيونال جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شركة رويال نيت ورك للتجارة العامة ذ.م.م وميثله: عامر �شيد حممد �شيد 
حمي رو�شن املرزوقي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعى عليه بت�شليم 
املدعية الوىل ال�شيكني رقمي 2862و 2863 وامل�شحوبني على بنك ملي ايران و�شتاندر 
ت�شارترد بنك والبالغ مليون درهم وال��زام املدعى عليه واخل�شم املدخل مت�شامنني 
بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/9/26 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�شة بثاثة ايام على القل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 257 /2013 جتاري جزئي           

اىل املدعى عليه /1-  ا�شرف عبدالكرمي عبدالرحمن جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي / باحل�شا ك���ار ري��ن��ت��ال �������س.ذ.م.م   ق��د اق���ام عليك ال��دع��وى 
دره���م(  وق����دره )54.000  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم 
وحتى ال�����ش��داد ال��ت��ام.    وح���ددت لها جل�شة ي��وم الح��د امل��واف��ق 2013/10/6 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
    مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 332 /2013 نزاع عقاري           
اىل املتنازع �شده /1-  ايه اند ايه هولدنغ ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ح�شن  حممد  يو�شف  وميثله:  عثمان  حممد  �شمرية   / املدعي  ان  مبا 
حممد البحر  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري 
متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   
ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2013/9/15  . وح��ددت لها جل�شة يوم الحد 
مبكتب امل�شلح لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة ايام على القل.
 رئي�ص الق�سم           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 692 /2013 مدين جزئي       
اىل املدعى عليه /1-  مونري كاكرى كاليت�شات جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود حجاج 
املتنازع  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ابوجريدة   عزب 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )5390.55 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 ال�شاعة 8.30 
او من ميثلك قانونيا  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10893 بتاريخ   2013/9/11     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
ابوظبي  حمكمة  /اىل  اجلابرى  �سالح  �سعيد  /كرامه  تقدم   
البتدائية ق�شم التوثيقات بطلب تغيري ا�شمه من ) كرامه( 

اىل ) حمدان( 
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر العان .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10893 بتاريخ   2013/9/11     

 يف الدعوى رقم 2013/22 عمايل كلي  
اىل/ موؤ�ش�شة بيت الهند�شه لان�شاء والتعمري عليكم او 
احل�شابية  اخل��ربة  اجتماع  ح�شور  عنكم  ينوب  من  على 
الثالثة  ال�شاعة   2013/9/18 الرب��ع��اء  ي��وم  تقرر  ال��ذي 
ب�شارع  الكائن  ابوظبي  يف  اخل���رباء  ادارة  مبقرا  ع�شرا 

املرور.
 لا�شتف�شار الت�شال على الهاتف 0554277088

دعوة حل�سور اجتماع خربه

العدد  10893 بتاريخ   2013/9/11     

 يف الدعوى رقم 2013/318 مدين كلي- دبي
قبل  م��ن  مكلفا  حما�شبيا  خ��ب��ريا  النعيمي  اح��م��د  حممد  رمي  ان���ا/  ب�شفتي 
الدعوى  يف  احل�شابية  اخل��ربة  باجراء  املوقرة  البتدائية  دبي  حمكمة  مقام 
رقم 2013/318 مدين كلي- دبي. فاننا قد قررنا دعوة ال�شادة: الرافع لنقل 
الركاب باحلافات املوؤجرة ذ.م.م او من ميثلها قانونا ب�شفتها: املدعى عليها 
�شارع  بدبي-  مكتبنا  مقر  اىل  للح�شور  اع��اه.  بالرقم  امل��ذك��ورة  بالدعوى 
ال�شاد�س-  الزرعوين-الطابق  بناية  التجاري-  ابوظبي  بنك  مقابل  الرقة- 

مكتب رقم )602( ت: 04/2517720 ف : 04-2517721.
ع�شر  احل��ادي��ة  ال�شاعة  )2013/9/12( يف مت��ام  امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  وذل��ك 
واملثبتة  امل��وؤي��دة  امل�شتندات  ك��اف��ة  اح�����ش��ار  منكم  وي��رج��ى   )11.00( �شباحا 

لدفاعكم عند ح�شوركم لاجتماع. 

دعوة لجتماع خربة ح�سابية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/995 )جتاري كلي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
جن�شيته:  ها�شمي  املدعي/عمر  اق��ام  كون�شلتن�س  ماركتينغ  جلف  �شركة 
بريطاين عنوانه: دبي- ديرة- �شارع الحتاد- ت: 042507773  الدعوى 
برقم 2013/995 -جتاري - كلي- عجمان- املطالبة بندب خبري هند�شي    
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 18 من �شهر 
عليه.  م��دع��ى  بو�شفك  الق�شية  يف  للنظر  وذل���ك   2013 ل�شنة  �شبتمرب 

حتريرا يف 2013/8/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/997 )جتاري كلي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
لو�شيف  املدعي/�شامية  اقام  ���س.م.ح  كون�شلتن�س  ماركتينغ  جلف  �شركة 
الناخي  ع��ب��داهلل  امل��ح��ام��ي/  مكتب  دب��ي-  ع��ن��وان��ه:  جن�شيتها:جزائرية   
 - -جتاري   2013/997 برقم  الدعوى  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة 
كلي- عجمان- املطالبة بندب خبري هند�شي فانت مكلف باحل�شور امام 
او بوا�شطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا 
 2013 ل�شنة  �شبتمرب  �شهر  18 من  ي��وم  امل��واف��ق   11.00 ال�شاعة  يف  وذل��ك 

وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/8/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 397 /2013 مدين كلي           
اىل املدعي عليه   /1-  طيب طاهر عبدالرحيم اخلاجه  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
بن جر�س للمقاولت �س.ذ.م.م- وميثلها مديرها علي نا�شر �شعيد حممد بن جر�س  وميثله: 
�شامل را�شد علي عبيد املفتول قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شم امللف 2010/2 
وق��دره )175468  املدعى عليه مببلغ  بالزام  ون��دب خبري هند�شي فني  ام��ور م�شتعجلة مدين 
رفع  تاريخ  من   %14 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
امل��واف��ق  ي��وم الح���د  ب��اك��ف��ال��ة.  وح���ددت لها جل�شة  ال��دع��وى و���ش��م��ول احل��ك��م بالنفاذ املعجل 
2013/9/15 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 
على القل. ويف حالة تلخفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري )علما بورود التقرير وبان 

الدعوى قد مت احالتها(. 
 ق�سم الق�سايا املدنية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 477 /2013 مدين كلي           

ان  الق��ام��ة مبا  املدعي عليه   /1-  يو�شف كامل مرعي  جمهول حمل  اىل 
امل��دع��ي / ي��ع��ق��وب ب��ن ع��ب��دال��رح��ي��م ب��ن حم��م��د ب��ن ك���رم ال��ف��ار���ش��ي ومي��ث��ل��ه: 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  املفتول  قد  را�شد علي عبيد  �شامل 
وقدره  مبلغ  بذمته  واملرتتب  اليه  امل�شلم  القر�س  مببلغ  عليه  املدعى  بالزام 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  والتعاب.  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2.135.015(
الربعاء  املوافق 2013/9/25 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/994 )جتاري كلي( بوا�سطة الن�سر

عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
اجلزائر    جن�شيته:  لو�شيف  املدعي/�شامية  اق��ام  ذ.م.م   وورل��د  ت�شابال 
وال�شت�شارات  للمحاماة  الناخي  عبداهلل  املحامي/  مكتب  دبي-  عنوانه: 
القانونية - الدعوى برقم 2013/994 -جتاري - كلي- عجمان- املطالبة 
ب��ن��دب خ��ب��ري ه��ن��د���ش��ي    ف��ان��ت مكلف ب��احل�����ش��ور ام���ام حمكمة عجمان 
الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  �شبتمرب  �شهر  م��ن   18 ي��وم  امل��واف��ق   11.00

الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/8/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/992 )جتاري كلي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
جلف ماركتينغ كون�شلتن�س اقام املدعي/عبيد بن عمار عمري جن�شيته: 
ال��دع��وى برقم 2013/992  ���ش��ارع الحت���اد   دي���رة-  دب��ي-  تون�س عنوانه: 
مكلف  ف��ان��ت  هند�شي  خبري  ب��ن��دب  املطالبة  عجمان-  ك��ل��ي-   - -جت���اري 
باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة 
�شبتمرب  �شهر  يوم 18 من  املوافق  ال�شاعة 11.00  وذل��ك يف  وكيل معتمد 
عليه. حتريرا يف  بو�شفك مدعى  الق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة 

2013/8/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2064   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

)اماراتية  واجل���واز(  العقد  ) ح�شب  علي  ال  ال�شلمان  علي ح�شن  اليها:  جميله  املنذر   - �شد  
اجلن�شية( كاكاو لل�شوكول )ح�شب ال�شم التجاري(  )جمهولة حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتام النذار 
العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2066   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه:  حممد ا�شلم لتجارة املواد الغذائية )�س.ذ.م.م( )ح�شب العقد(
حممد ا�شلم لتجارة املواد الغذائية )�س.ذ.م.م( ) ح�شب الرخ�شة( )جمهولة حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتام النذار 
العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2065   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه:  فرا�س دحان )ح�شب العقد(
فرا�س ا�شماعيل ابراهيم دحان ) ح�شب اجلواز( )اماراتي اجلن�شية( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتام النذار 
العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2063   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة احلدائق )�س. ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

العامة )  ارف��ا للتجارة  ����س.ذ.م.م( )ح�شب العقد(  العامة )  ارف��ا للتجارة  اليها:   املنذر  �شد  - 
�س.ذ.م.م( )ح�شب الرخ�شة(   )جمهولة حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتام النذار 
العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حمدان بن حممد: الأداء القوي ير�سخ ثقتنا يف فاعلية نهجنا القت�سادي 

من  وال�شجائر  وال�شيجار  دره���م 
بدائل التبغ بقيمة ملياري درهم . 
ويف جمال اإعادة الت�شدير تقدمت 
اجهزة الهاتف ل�شبكات الت�شالت 
اخل��ل��وي��ة وال�����ش��ل��ك��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 36 
مليار دره���م ت��اه��ا الأمل��ا���س غري 
واأجهزة  دره��م  مليار   30 املركب 
احل����ا�����ش����وب واأج�������زاوؤه�������ا ب��ق��ي��م��ة 
اأ�شناف  ث��م  دره��م  م��ل��ي��ارات   10
بقيمة  واأج������زاوؤه������ا  امل���ج���وه���رات 
�شبعة مليارات درهم تبعها الذهب 

بقيمة �شبعة مليارات درهم.
تعزيز  يف  دب��ي  ج��م��ارك  و�شاهمت 
ت��دف��ق ال�����ش��ل��ع ال���ش��ت��ه��اك��ي��ة اإىل 
امل��وا���ش��م  خ���ال  املحلية  الأ����ش���واق 
التي ي�شتد فيها الطلب على تلك 
مثل  امل�شتهلكني  قبل  م��ن  ال�شلع 
الأع���ي���اد و���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل��ب��ارك 
وذل����ك م���ن خ����ال ت�����ش��ري��ع ك��اف��ة 
اإج����������راءات ال��ت��خ��ل��ي�����س و���ش��م��ان 
يف  التجار  اإىل  ال�شحنات  و���ش��ول 
ال��ت��ي متكنهم  امل��ن��ا���ش��ب��ة  الوق�����ات 
املو�شمية  للزيادة  ال�شتجابة  من 
كافة  متابعة  تتم  حيث  بالطلب 
الأ�شواق  ت�شهدها  التي  املتغريات 
امل���ح���ل���ي���ة ل���ل���ع���م���ل ع����ل����ى ت��ل��ب��ي��ة 
املنا�شب  التوقيت  يف  احتياجاتها 
جهود  يف  للم�شاهمة  تغيري  دون 
ال��دول��ة للحد م��ن الرت��ف��اع غري 

املربر لاأ�شعار.

ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  ���ش��م��وه ع��ل��ى  و����ش���دد 
الإي���ج���اب���ي���ة ه���ي يف واق�����ع الأم����ر 
الأداء  ت��ط��وي��ر  م���ن  مل��زي��د  ح��اف��ز 
اإىل  ..م�شريا  وحت�شني خمرجاته 
دبي  ل��ت��ج��ارة  الطيبة  النتائج  اأن 
الأول  الن�شف  خ��ال  اخل��ارج��ي��ة 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري ت��اأت��ي مواكبة 
ت�شهدها  ال��ت��ي  الإجن�����از  لطفرات 
دولة الإمارات يف خمتلف املجالت 
ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل ومب��ت��اب��ع��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  وتوجيهات �شاحب 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والتي 
الو�شول  يف  مبا�شرا  �شببا  ك��ان��ت 
اإىل ما حققناه من اإجنازات �شمن 
ال��ع��دي��د م���ن امل���وؤ����ش���رات ال��ع��امل��ي��ة 
عاملية  �شهادة  تعد  وال��ت��ي  الهامة 
على مدى التقدم املحرز يف كافة 

ميادين العمل.
اأن  دب�����ي  ع���ه���د  ���ش��م��و ويل  واأك�������د 
�شيا�شتنا التنموية الطموحة متلي 
ال����دوؤوب  ال�شعي  م��وا���ش��ل��ة  علينا 
على درب التطوير باحلفاظ على 
نهج دبي يف توطيد روابط التعاون 
والدولية  والإقليمية  اخلليجية 
واك��ت�����ش��اف ال��ف��ر���س ال��ك��ام��ن��ة يف 
الأ����ش���واق اجل���دي���دة ح���ول ال��ع��امل 

درهم مقابل 12 مليار درهم.
جمل�س  دول  مع  التجارة  وت�شهد 
م�شتمرة  زي��ادة  اخلليجي  التعاون 
ال��ن�����ش��ف الول  ���ش��ج��ل��ت يف  ح��ي��ث 
بن�شبة  من���وا   2013 ال���ع���ام  م���ن 
اىل  قيمتها  لت�شل  ب��امل��ائ��ة   17
 50 م��ق��اب��ل  دره�����م  م��ل��ي��ار   58
مليار درهم يف الن�شف الول من 
2012 مع حر�س جمارك  العام 
الهيئة  مع  التام  وبالتن�شيق  دب��ي 
الوفاء  على  للجمارك  الحت��ادي��ة 
اجلمركي  الحت��اد  متطلبات  بكل 
ت���دخ���ل  اأن  امل�����ق�����رر  اخل���ل���ي���ج���ي 
مرحلته النهائية حيز التنفيذ يف 
مطلع العام 2015 حيث ت�شاهم 
التقدم  يف  بفعالية  دب��ي  ج��م��ارك 
على  وخ�شو�شا  الهدف  هذا  نحو 
���ش��ع��ي��د ال��ت��و���ش��ل لآل���ي���ة م��وح��دة 
كي  اجلمركية  احل�شيلة  لتوزيع 
قبل  ال��رتت��ي��ب��ات  ك��اف��ة  ت�شتكمل 
التجارة  وحققت  امل��ح��دد.  امل��وع��د 
مع الدول العربية جمتمعة منوا 
قيمتها  لت�شل  باملائة  ثمانية  بلغ 
يف الن�شف الول من العام احلايل 
اىل 105 مليار درهم مقابل 98 
ال��ف��رتة من  لنف�س  دره����م  م��ل��ي��ار 
ت�شاعد  يعك�س  م��ا  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام 
قدرة دبي على ا�شتقطاب التجارة 
المنية  التوترات  برغم  العربية 
وال�شيا�شية التي ت�شهدها عدة دول 

التجارة  حركة  يف  ا�شا�شيه  عربية 
ك��م��ا ت�����ش��اع��د من���و ال���ت���ج���ارة مع 
الحت��اد الوروب���ي برغم الزم��ات 
املالية التي ت�شهدها بع�س الدول 
الوروب������ي������ة ح���ي���ث ب���ل���غ���ت ق��ي��م��ة 
جتارة دبي اخلارجية مع الحتاد 
الول من  ال��ن�����ش��ف  يف  الوروب�����ي 
م���ل���ي���ارات   103 احل������ايل  ال����ع����ام 
دره�����م م��ق��اب��ل 79 م��ل��ي��ار دره���م 
املا�شي  العام  من  املماثلة  للفرتة 
بنمو ي�شل اىل 31 باملائة. وعلى 
لتجارة  ال�شلعي  ال��ت��وزي��ع  �شعيد 
دب��ي اخل��ارج��ي��ة غ��ري النفطية يف 
 2013 العام  من  الول  الن�شف 
تقدم الذهب الواردات بقيمة 81 
الهاتف  اأج��ه��زة  تلته  دره��م  مليار 
ل�����ش��ب��ك��ات الت���������ش����الت اخل��ل��وي��ة 
40 مليار درهم  وال�شلكية بقيمة 
ثم الأملا�س غري املركب بقيمة 27 
العادية  ال�شيارات  ثم  درهم  مليار 
و�شيارات ال�شباق بقيمة 18 مليار 
دره�����م ث���م اأ����ش���ن���اف امل���ج���وه���رات 
واأجزاوؤها بقيمة 17 مليار درهم. 
وبالن�شبة لل�شادرات تقدم الذهب 
ب��اق��ي ال�����ش��ل��ع امل�������ش���درة م���ن دب��ي 
50 مليار درهم تاه خام  بقيمة 
م��ل��ي��ارات  ث��اث��ة  بقيمة  المل��ن��ي��وم 
النفطية بقيمة  الزيوت  درهم ثم 
ملياري درهم واأ�شناف املجوهرات 
ملياري  بقيمة  اأي�����ش��ا  واأج���زاوؤه���ا 

وت����ط����وي����رالإم����ك����ان����ات ال���ذات���ي���ة 
ال�����ازم�����ة ل����دع����م ق����درت����ن����ا ع��ل��ى 
الفر�س ومبا  تلك  ال�شتفادة من 
غمار  خو�س  يف  ال�شتمرار  يكفل 
باقتدار انطاقا  العاملية  املناف�شة 
بنية  ق��وام��ه��ا  �شلبة  اأر���ش��ي��ة  م��ن 
اأ�شا�شية قوية ذات اعتمادية عالية 
مبا يف ذلك املرافئ البحرية عاملية 
امل�شتوى والكفاءة واملوانئ اجلوية 
التي اأ�شبحت متثل مناف�شا مهاب 
اجل���ان���ب لأك����رب م���ط���ارات ال��ع��امل 
واأع���رق���ه���ا ..م��ث��ن��ي��ا ���ش��م��وه على 
التي  املخل�شة  الوطنية  اجل��ه��ود 
تقف وراء تلك الجنازات امل�شرفة 
�شواء يف جمال التجارة اأو غريها 
..واأع��رب  من القطاعات احليوية 
اأب��ن��اء  ق���درة  يف  الكاملة  ثقته  ع��ن 
دبي املخل�شني على حتقيق املزيد 
م��ن الإجن�����ازات يف ك��اف��ة جم��الت 

التميز والرقي.
وقد جنحت دبي يف تعزيز موقعها 
ك����م����رك����ز ل����ل����ت����ج����ارة الق���ل���ي���م���ي���ة 
ت��ق��دم��ه من  م��ا  وال��ع��امل��ي��ة بف�شل 
وامل�شتثمرين  للتجار  ت�شهيات 
احلكيمة  ال����روؤي����ة  م���ن  م��ن��ط��ل��ق��ة 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
على  القائمة  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
وتكاملها  ال��دخ��ل  م�����ش��ادر  تنويع 
امل�شتمر  تقدمها  الدولة  لتوا�شل 
بعد  العاملية  التناف�شية  �شباق  يف 

ث���اث���ة م���ه���ام رئ��ي�����ش��ي��ة ن��درج��ه��ا 
للمرحلة  اأول��وي��ات��ن��ا  م��ق��دم��ة  يف 
املقبلة ..ف��ن��م��و ال��ت��ج��ارة ه��و اأح��د 
ال��ع��وام��ل الأ���ش��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي تدعم 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال���دول���ة ..وق�����د اأخ��ذن��ا 
على عاتقنا يف جمارك دبي و�شع 
ب��دورن��ا  للقيام  اإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا  ك��اف��ة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�شعيد  ه��ذا  على 
والحتادية  املحلية  املوؤ�ش�شات  كل 
من  اخل��ارج��ي��ة  ب��ال��ت��ج��ارة  املعنية 
م�شتويات  اف�����ش��ل  ت��ق��دمي  خ���ال 
للمتعاملني  اجلمركية  اخل��دم��ة 
التجارية  وجهتهم  دب��ي  تظل  كي 
اأن  على  احل��ر���س  واأك���د   . الأوىل 
ن��ت��ق��دم ���ش��ري��ع��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق امل��ه��م��ة 
ال���ت���ي ح���ددن���اه���ا �شمن  ال��ث��ان��ي��ة 
اأولوياتنا واملتمثلة بتطبيق مبادرة 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
قطعنا  حيث  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
حتويل  ط��ري��ق  على  مهما  �شوطا 
ذكية  خدمات  اىل  خدماتنا  كافة 
اخلدمات  ه��ذه  توفري  مت  ان  بعد 

بالكامل الكرتونيا عرب موقعنا .
ن�شعها  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  اأن  واأو����ش���ح 
���ش��م��ن اأول���وي���ات���ن���ا ك���ذل���ك خ��ال 
ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة ه���و دع����م ف��ر���س 
ملعر�س  دبي  ا�شت�شافة  يف  الدولة 
.. فقدرة   2020 ال��دويل  اإك�شبو 
النمو  ه���ذا  حتقيق  ع��ل��ى  الم����ارة 

التناف�شية  ت��ق��ري��ر  يف  ���ش��ع��وده��ا 
ال�������دويل ال���������ش����ادر ع����ن امل��ن��ت��دى 
للعام  دافو�س  العاملي  القت�شادي 
مراتب  خم�س   -2014  2013
خ����ال ���ش��ن��ة واح������دة ل��ت��ق��ف��ز من 
اإىل  املا�شي  ال��ع��ام  يف   24 املرتبة 
ال��ع��ام  الت�شنيف  يف   19 امل��رت��ب��ة 

لتناف�شية الدول لهذا العام. 
اأحمد  اأح��م��د بطي  ���ش��ع��ادة   وق���ال 
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة املوانئ 
و اجلمارك واملنطقة احلرة مدير 
ت�����ش��اع��د  اإن  دب�����ي  ج����م����ارك  ع�����ام 
ال��ن��م��و يف جت����ارة دب���ي اخل��ارج��ي��ة 
الإم�����ارة على  ق���درة  م���دى  يظهر 
ا�شتقطاب التجارة الدولية يف ظل 
املتغريات التي ي�شهدها القت�شاد 
القت�شادي  ال�شعود  م��ع  العاملي 
وحتولها  اآ�شيا  ملنطقة  والتجاري 
ال���ث���ق���ل  م�����رك�����ز  اىل  ت����دري����ج����ي����ا 
ال�شلع  تدفق  حركة  يف  الأ�شا�شي 
..وق�����د جنحت  ال���ع���امل  دول  ب���ني 
دب���ي يف ال��ق��ي��ام ب���دور حم���وري يف 
ه�����ذا ال���ت���ح���ول م����ن خ�����ال رب���ط 
ال�شواق يف اآ�شيا واأوروبا واأفريقيا 
واجلوية  املاحية  عرب اخلطوط 

التي تعرب الإمارة .
واأ�����ش����اف ���ش��ع��ادت��ه اإن����ه اإن��ط��اق��ا 
م���ن ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز النمو 
دب����ي اخل���ارج���ي���ة ن�شع  يف جت����ارة 
حتقيق  على  العمل  اأعيننا  ن�شب 

امل��ت�����ش��اع��د ب��ت��ج��ارت��ه��ا اخل��ارج��ي��ة 
وامل�شتمرعلى  ال�����ش��ري��ع  وال��ت��ق��دم 
العوامل  من  هي  التناف�شية  �شلم 
ال����ش���ا����ش���ي���ة ال���ت���ي ت���ع���زز ف��ر���س 
الفوز با�شت�شافة املعر�س ولذلك 
ن���ت���ح���رك م����ن خ�����ال ع��اق��ات��ن��ا 
ال����دول����ي����ة م�����ع ك����اف����ة ال���ه���ي���ئ���ات 
اجلمركية يف خمتلف دول العامل 
وك���ذل���ك م���ع امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
للتجارة واجلمارك ويف مقدمتها 
منظمة التجارة العاملية و منظمة 
ق��درة  لإظ��ه��ار  العاملية  اجل��م��ارك 
م�شتويات  اأعلى  حتقيق  على  دبي 
ال��ن��ج��اح ل��ه��ذا احل����دث ال��ع��امل��ي . 
وق���د اأظ���ه���رت اح�����ش��ائ��ي��ات جت��ارة 
الول  الن�شف  يف  اخلارجية  دب��ي 
تاأتي  الهند  اأن   2013 العام  من 
���ش��رك��اء دبي  ب��ني  امل��رك��ز الول  يف 
ال���ت���ج���اري���ني ح���ي���ث ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة 
التجارة اخلارجية معها 81 مليار 
دره�����م م��ق��اب��ل 77 م��ل��ي��ار دره���م 
 2012 العام  من  الفرتة  لنف�س 
ت��ل��ت��ه��ا يف امل���رك���ز ال���ث���اين ال�����ش��ني 
مقابل  دره����م  م��ل��ي��ار   63 بقيمة 
54 مليار درهم وجاءت الوليات 
امل��ت��ح��دة يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث حيث 
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة 
معها 45 مليار درهم مقابل 37 
مليار درهم وحلت اململكة املتحدة 
يف املركز الرابع بقيمة 30 مليار 

•• دبي-وام:
حمققا  �شعوده  النفطية  غري  اخلارجية  دبي  جت��ارة  منحنى  وا�شل 
اإجن��ازا جديدا فاق توقعات اخل��رباء واملحللني خال الن�شف الأول 
من العام 2013. فقد بلغت قيمة التجارة اخلارجية غري النفطية 
ذاتها  للفرتة  دره��م  584 مليار  دره��م مقابل  679 مليار  لاإمارة 
من العام 2012 وبنمو قدره 16 باملائة وذلك نتيجة لزيادة قيمة 
69 مليار  84 مليار درهم مقابل  22 باملائة اىل  ال�شادرات بن�شبة 
406 مليارات درهم مقابل  اإىل  16 باملائة  ال��واردات  درهم وارتفاع 
بواقع  منوا  الت�شدير  اإعادة  جتارة  �شجلت  بينما  درهم  مليار   349
13 باملائة اإىل 188 مليار درهم مقابل 166 مليار درهم. وت�شارع 
منو جتارة دبي اخلارجية من ت�شعة باملائة يف الن�شف الأول من العام 

2012 اإىل 13 باملائة للعام املا�شي باأكمله ليتفوق يف الن�شف الول 
باأكمله  العام  املتوقع لنمو التجارة يف  2013 على املعدل  العام  من 
من  اخلارجية  التجارة  ا�شتفادة  مدى  يعك�س  ما  باملائة   14 والبالغ 
القطاعات  واأثرها كذلك يف دعم منو هذه  الخ��رى  القطاعات  منو 
حيث �شاهم النتعا�س الكبري للقطاع ال�شياحي يف تعزيز اأداء التجارة 
الن�شف  يف  دب��ي  زاروا  الذين  ال�شائحني  اأع���داد  يف  النمو  ارت��ف��اع  مع 
 5.5 اىل  ع��دده��م  لي�شل  باملائة   11 اىل   2013 ال��ع��ام  م��ن  الول 
قيا�شيا  رقما   2012 العام  يف  الم���ارة  حققت  ان  بعد  �شائح  مليون 
باملائة   9.3 ق��دره  بنمو  �شائح  مايني   10 بلغ  ال�شائحني  ع��دد  يف 
مقارنة مع العام 2011. وقد اأبدى �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
ارتياحا  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن 

للنتائج املتحققة لتجارة دبي خال الن�شف الأول من العام 2013 
..موؤكدا �شموه اأن الأداء القوي لقطاع التجارة ير�شخ ثقتنا يف فاعلية 
نهجنا القت�شادي الذي يت�شم بالنفتاح الواعي على العامل واأن قوة 
�شيا�شة  نتاج  اإل  هو  ما  النفطية  غري  التجارية  التبادلت  موؤ�شرات 
وا�شعة  بدقة  تطبيقها  على  دب��ي  حكومة  عكفت  ر�شيدة  اقت�شادية 
ن�شب اأعينها املتغريات القت�شادية العاملية ومبدية قدرة كبرية على 
التعاطي معها باإيجابية تخدم اأهدافنا ال�شرتاتيجية يف الوقت الذي 
حر�شت فيه دبي على تعزيز عاقاتها القت�شادية عامة والتجارية 
خا�شة مع كافة الدول ال�شقيقة وال�شديقة يف خمتلف بقاع الأر�س 
يف �شياق توجهات اقت�شادية تهدف اإىل تاأكيد مكانة دبي كحلقة و�شل 

حمورية للتدفقات التجارية حول العامل.

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تنظم معر�س العني تقراأ 2013
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي لل�شياحة والثقافة معر�س العني  تنظم هيئة 
�شبتمرب   29 الفرتة من  للكتاب خال  تقراأ اخلام�س 
اأك���ت���وب���ر امل��ق��ب��ل يف م��رك��ز  احل����ايل اإىل اخل��ام�����س م���ن 
امل���وؤمت���رات يف ال��ع��ني وال���ذي تعيد م��ن خ��ال��ه تقدمي 
م��ب��ادرة ت��ب��ادل ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ت�شجع ع��ل��ى ال��ت�����ش��ارك يف 
املعرفة. وكان معر�س العني تقراأ قد اأطلق املبادرة قبل 
ثاثة اأعوام وحظيت املبادرة ب�شعبية وا�شعة منذ ذلك 
العني  مدينة  يف  القراء  باإهتمام  حتظى  وباتت  احل��ني 
التي قاموا  ي�شتبدلوا كتبهم  لكي  الفر�شة  لهم  وتتيح 
املدير  القبي�شي  جمعة  وق��ال  جديدة.  بكتب  بقراءتها 
ومدير  الهيئة  يف  الوطنية  املكتبة  لقطاع  التنفيذي 
ت�شجيع  اإىل  ت��ه��دف  امل���ب���ادرة  اإن  ت��ق��راأ  ال��ع��ني  م��ع��ر���س 
التبادل للكتب والت�شارك يف املعرفة من دون اأي تكلفة 
والط���اع على اجل��دي��د وت��وف��ري جمموعة كبرية من 
العناوين املهمة اجلديرة بالقراءة .. كما متثل املبادرة 
ل  بالقراءة  تنمى  التي  للكتب  ثانية  حياة  ملنح  و�شيلة 
اإىل  اإ�شافة  املكتبات  رف��وف  ف��وق  والن�شيان  ب��الإه��م��ال 
كونها و�شيلة ل� اإعادة ا�شتخدام الكتب بدل من التخل�س 
منها. ويتطلع املنظمون هذا العام اإىل ا�شتقطاب املزيد 
من املهتمني بتبادل الكتب فقد �شارك اأكرث من 400 
امل��ب��ادرة وت��ب��ادل��وا م��ا يقارب  امل��ا���ش��ي يف  ال��ع��ام  �شخ�س 
يجلبون  املتربعني  اإن  القبي�شي  واأ�شاف  كتاب.  الأل��ف 

املقابل  ياأخذونها يف  التي  الكتب  اأك��رب من  ع��ددا  ع��ادة 
وذلك يف جو ودي تفاعلي يجمع القراء على اختاف 
اأع��م��اره��م. وك���ان م��ن ب��ني امل��ت��ربع��ني اأط��ف��ال امل��دار���س 
وطاب اجلامعات واملتقاعدون والعائات من خمتلف 
اجلن�شيات حيث اأطلعوا على خيارات العناوين املتغرية 
باللغتني  املطبوعة  الأعمال  معظم  وكانت  با�شتمرار. 
الإ����ش���دارات  بع�س  ج��ان��ب  اإىل  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية 
املتبادلة  املجموعة  ت�شمنت  كما  والأملانية  بالفرن�شية 
الأدب  الأدبية مبا يف ذلك  الكتب  عناوين متنوعة من 
وال��رواي��ات  الأط��ف��ال  وك��ت��ب  املدر�شية  والكتب  العاملي 
وال�شعر والفن واألبومات الت�شوير ال�شوئي والكتيبات 
الكتب  من  وغريها  الرتاثية  والإ���ش��دارات  الهند�شية 
املختلفة. واأو�شح القبي�شي اأن عناوين الكتب املعرو�شة 
مييل  ل��ذل��ك  ال��ت��ب��ادل  عملية  ب�شبب  با�شتمرار  تتغري 
اأكرث من مرة  التبادل  التوقف عند طاولة  اإىل  النا�س 
واحدة اأثناء اليوم اأو اأن ياأتوا يف عدة اأيام على التوايل 

لاطاع على العناوين التي جلبت حديثا.
وت��ربع��ت دار ال��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ب��اأع��داد 
كثرية من الن�شخ اجلديدة من العناوين التي اأ�شدرها 
اأي���ام غالريي  م��ن  ب��در  ق��دم حممد  كما  كلمة  م�شروع 
تبادل  م��ب��ادرة  و�شتوفر  دل��ي��ا.  وع�شرين  اأرب��ع��ا  ب��دب��ي 
والإ�شدارات  الكتب  اأهم  متنوعة من  الكتب جمموعة 
تقراأ  العني  ملعر�س  امل�شاحبة  املو�شوعات  خمتلف  يف 

للموؤمترات. العني  مبركز  الأوىل  القاعة  يف   2013

وزارة القت�ساد تنظم ندوة ا�ستثمارية يف معر�س ال�سني الدويل للتجارة
•• �شيامن -وام: 

ن���ظ���م وف�����د ال����دول����ة امل�������ش���ارك يف 
معر�س ال�شني الدويل لا�شتثمار 
ب�شاأن  ن���دوة   ..  2013 وال��ت��ج��ارة 
الدولة  ال�شتثماري يف  املناخ  متيز 
. واأع�����رب ال�����زوار واحل�����ش��ور عن 
اه��ت��م��ام��ه��م ب���ال���ع���رو����س امل��ق��دم��ة 
ل���ل���ج���ه���ات امل���خ���ت���ل���ف���ة ورغ���ب���ت���ه���م 
ال�شتثمارية  الفر�س  با�شتك�شاف 
الإم��ارات..وال��ت��ي  دول��ة  املتاحة يف 
ع����رف ب��ه��ا اأع�������ش���اء ال���وف���د خ��ال 
ال��ن��دوة. ومي��ث��ل وف��د ال��دول��ة كا 
من جمل�س تنمية املنطقة الغربية 
ودائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
التابعة  ���ش��روق  و���ش��رك��ة  ال�����ش��ارق��ة 
ل���ه���ي���ئ���ة ال���������ش����ارق����ة ل���اإ����ش���ت���ث���م���ار 
والتطوير واملنطقة احلرة يف راأ�س 
اخل��ي��م��ة. و���ش��ه��د ج��ن��اح الإم�����ارات 
امل�شارك يف املعر�س..اإهتماما لفتا 
الذين  ���ش��واء  العار�شني  قبل  م��ن 
مي��ث��ل��ون امل��ق��اط��ع��ات ال�����ش��ي��ن��ي��ة اأو 
امل�����ش��ارك��ني م��ن ب��اق��ي ال����دول مثل 
واأمريكا  وناميبيا  اأفريقيا  جنوب 
ون���ي���ج���ريي���ا وغ����ان����ا وال���������ش����ودان. 
اآل �شالح  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  واأل��ق��ى 

ال���ت���ج���ارة  ق���ط���اع   - وزارة  وك���ي���ل 
كلمة  القت�شاد  ب���وزارة  اخلارجية 
ال���ن���دوة..اأك���د ف��ي��ه��ا مكانة  خ���ال 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
جذب ال�شتثمارات الأجنبية حيث 
اأ�شبحت واحدة من مناطق جذب 
املبا�شرة  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
م�شتوى  على  وال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل  يف 
اأن  اإىل  م�ش�شريا  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 
ال���ش��ت��ث��م��ار الأج���ن���ب���ي امل��ب��ا���ش��ر يف 
 2012 ال���ع���ام  ارت���ف���ع يف  ال���دول���ة 
اإىل  لي�شل  امل��ائ��ة  يف   20 بن�شبة 
ون�����وه   . دولر  م����ل����ي����ار  ر9   6
تنفيذ  اإط������ار  ويف  الإم��������ارات  ب�����اأن 
القت�شادي  التنويع  يف  �شيا�شتها 
ت�����ش��ع��ى ل��ت��ك��ون اأح�����د اأه�����م م��راك��ز 
التجارة يف العامل واأكد اأن الفر�س 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة يف ال��دول��ة 
بف�شل �شيا�شة التنويع القت�شادي 
يف كافة القطاعات قطاع اخلدمات 
والبنى  اللوج�شتية  ي�شمل  ال���ذي 
ال���ت���ح���ت���ي���ة واخل�������دم�������ات امل���ال���ي���ة 
وال�����ش��ح��ي��ة وال�����ش��ي��اح��ة وال��ط��اق��ة 
وال���ش��ت�����ش��ارات وال��ب��ن��اء وامل��ق��اولت 
وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة وال��ت�����ش��ن��ي��ع 
والتي تعد جميعها قطاعات جاذبة 

واأو���ش��ح   . ال��دول��ة  يف  لا�شتثمار 
اأن الإم��ارات اليوم عندما تتحدث 
عن جذب ال�شتثمارات فاإن لديها 
����ش���ج���ا ق����وي����ا يف ت����واج����د ك���ربى 
اأنها  اإىل  اإ�شافة  العاملية  ال�شركات 
للم�شتثمر  متكاملة  ح��ل��ول  ت��وف��ر 
ت�شريعية وقانونية وبنى  اأطر  من 
حتتية اإىل جانب اإج��راءات �شفافة 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع جميع  و���ش��ري��ع��ة يف 

�شالح  اآل  واأ���ش��اف   . امل�شتثمرين 
كذلك  تتميز  الإم������ارات  دول���ة  اأن 
ال�شرتاتيجي  اجل��غ��رايف  ب��امل��وق��ع 
وال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�شادي 
الأعمال  ممار�شة  مقومات  وتوفر 
كلمته  خ��ت��ام  يف  واأ����ش���اد   . ب�شهولة 
ب��اأه��م��ي��ة ال�����ش��وق ال�����ش��ي��ن��ي ك��اأه��م 
الأ����ش���واق الإق��ت�����ش��ادي��ة يف ال��ع��امل 
يتميز مبعدل منو مرتفع  وال��ذي 

وق���ال ان ال�����ش��ني اأ���ش��ب��ح��ت ال��ي��وم 
من اأهم الدول امل�شدرة وامل�شتوردة 
 . وال�شتثمارات  الأم���وال  ل��روؤو���س 
احلو�شني  حممد  ق��دم  جانبه  من 
امل��ح��ل��ي يف  ال��ت��ط��وي��ر  اإدارة  م��دي��ر 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  تنمية  جم��ل�����س 
الق��ت�����ش��ادي  امل�شهد  ح���ول  ع��ر���ش��ا 
وم���وؤ����ش���رات ال��ن��م��و ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 

املنطقة . 

بلدية مدينة العني تطبق برنامج بيربكت ملعايري ال�ستدامة يف اأجهزة الطباعة 
اأجهزة الوظائف املتعددة كما  اإدارة جهاز الطباعة والتحكم يف  ما ميكنه من 
ي�شمل برجمة تعمل على الطابعات متعددة الوظائف وقارئات بطاقة ال�شبكة 
مقابل  النقدي  الدفع  اإىل  اإ�شافة  املتاحة  الأج��ه��زة  يف  الربنامج  عن  للبحث 
الطباعة .. م�شريا اإىل اأن هذا امل�شروع ياأتي �شمن اإ�شرتاتيجية بلدية مدينة 

العني يف توفري اأحدث التقنيات لتقدمي اأف�شل اخلدمات لعمائها.
حلكومة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  مع  متا�شيا  ياأتي  امل�شروع  هذا  اأن  اإىل  ولفت 
على  ال��ع��ني  بلدية  وح��ر���س  ال���ش��ت��دام��ة  مفهوم  تطبيق  يف   2030 اأب��وظ��ب��ي 
تطوير خدماتها امل�شتدامة لذا وفرت هذا النوع من الربامج الذي يعد من 
اإدارة  �شيا�شية  على  يرتكز  لأن��ه  امل�شتدامة  التنمية  حتقق  التي  العوامل  اأه��م 
بن�شبة  املوؤ�ش�شة  يف  الطاقة  ا�شتهاك  تقليل  حيث  م��ن  امل�شتدامة  الطباعة 
تقارب 30 املائة كما ي�شهم يف تقليل عملية قطع الأ�شجار وتقليل النبعاثات 

الكربونية من �شل�شلة التوريد.

•• العني-وام:

طبقت اإدارة التخطيط التقني يف بلدية مدينة العني برنامج بيربكت املتخ�ش�س 
مبعايري حتقيق ال�شتدامة يف اأجهزة الطباعة . ويتكون الربنامج من �شبكة 
فيه  وتتوفر  املتعدد  اأو  الواحد  ال�شريفر  باأنظمة  م�شتخدم   5000 ل�  تت�شع 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�شتخدمني  خمتلف  تنا�شب  عاملية  وعملة  لغة   20 م��ن  اأك���رث 
�شا�شات وطباعات متعددة الوظائف وخدمات قواعد البيانات الداعمة لإدارة 
نفايات  تقليل  اإىل  الربنامج  ويهدف   . الداخلية  البيانات  لقاعدة  ال�شخ�شية 
الأوراق وتوفري الوقت واجلهد للموظفني اإ�شافة اإىل اتباع اأف�شل املمار�شات 
واأو�شح   . وال�شامة  وال�شحة  والبيئة  اجل��ودة  جم��الت  يف  والدولية  املحلية 
اآلية الربنامج تعمل على تنفيذ  اأن  �شيف ال�شرحبي الظاهري مدير امل�شروع 
ال�شوابط والقواعد التي ي�شعها امل�شتخدم ح�شب متطلبه على نظام الطباعة 

املناطق احلرة بال�سارقة ت�سارك يف القمة الع�سرين ل�سناعة الغاز والنفط بالهند
•• مومباي -وام:

�شاركت املنطقة احلرة يف احلمرية يف ال�شارقة يف موؤمتر القمة الع�شرين 
ل�شناعة النفط والغاز واملعر�س الدويل اآيور�س 2013 الذي اأقيم يف 
مدينة مومباي الهندية وا�شتقطب 700 من قادة الأعمال يف العامل. 
البحرية  املوانئ  دائ��رة  عام  الليم مدير  را�شد  املهند�س  الدكتور  وطرح 
واجل���م���ارك وم��دي��ر ع���ام امل��ن��اط��ق احل���رة يف ال�����ش��ارق��ة خ���ال م�شاركته 
احل��رة  املناطق  يف  ال�شتدامة  رئي�شي..مو�شوع  كمتحدث  امل��وؤمت��ر  يف 
التنمية  ال�شارقة جتاه منو  روؤي��ة حكومة  ال�شوء على  بال�شارقة ملقيا 
ال�شناعية امل�شتدامة و�شيا�شة التنمية ال�شناعية املتبعة والنمو ال�شامل 
بتحقيق  يتعلق  امل�شتدامة  التنمية  اإن مو�شوع  الليم  وقال   . املناطق  يف 
اأن  �شواء..مبينا  والبيئية على حد  والجتماعية  القت�شادية  الأه��داف 

اأهميتها  يف  مت�شاوية  عوامل  خم�شة  اأ�شا�س  على  مبنية  اإ�شرتاتيجيته 
والثقافية  والبيئية  والقت�شادية  والجتماعية  الدينية  العوامل  وهي 
وهي التي ت�شكل اأعمدة احل�شارة . واأ�شاف ان املنطقة احلرة باحلمرية 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة  ال��ت��ج��ارة  اإىل  الن��ت��ق��ال  ب�����ش��رورة  ت��وؤم��ن 
ودعم  بقبول  واأن حتظى  الأ���ش��واق  ترويجها يف  والتي ميكن  اخل�شراء 
ال�شناعات  تطلقها  التي  اخل�شراء  املبادرات  اأهمية  الليم  واأك��د   . عاملي 
يف اأنحاء العامل مبينا اأن التنمية امل�شتدامة التي يدافع عنها بحما�شة 
يجب اأن تاأخذ طريقها اإىل جميع مفا�شل التنمية م�شددا على اأن درو�س 
اإىل  اأن ت�شكل دافعا للولوج  ال�شيت يجب  ال�شيئة  الأزم��ات القت�شادية 
اإىل  ال�شارقة  يف  احل��رة  املناطق  ع��ام  مدير  واأ���ش��ار   . امل�شتدامة  التنمية 
عوامل مهمة مثل العوامل البيئية والجتماعية والتنمية القت�شادية 

يجب التعامل معها على نف�س القدر من الهتمام يف الأعمال .
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الق�شاء  يف  املجتمع  يف  امل�شتهلك 
خال  من  ال�شلبية  الظواهر  على 
م��ن��ع ال��غ�����س ال��ت��ج��اري وال��ت��ع��ري��ف 
ب��اأ���ش��راره وال��ت��اأك��ي��د على ���ش��رورة 
جتنب ال�شلع املقلدة واملغ�شو�شة ملا 
واث��ار جانبية على  اأ�شرار  لها من 
ت��زوي��د  ك��م��ا مت  خمتلف اجل��وان��ب 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني مب���ن�������ش���ورات ت��وع��ي��ة 
ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  ك��اف��ة  م�شتملة 
التي ت�شهل على امل�شتهلك التوا�شل 

مع ادارة احلماية التجارية.
ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق مت ع��ق��د ور���ش��ة 
ال�شالونات  ن�شاط  لأ�شحاب  عمل 
اأ�شحاب  توعية  ب��ه��دف  الن�شائية 
الن�����ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة ب��ال��ق��وان��ني 
وال�����ل�����وائ�����ح امل����ع����م����ول ب����ه����ا ل���ه���ذا 
ال��ن�����ش��اط وم���دى اأه��م��ي��ة الل��ت��زام 
التام  ال�شتعداد  والتاأكيد على  بها 
وال�شتف�شارات  امل��ق��رتح��ات  لكافة 
التي من  ال�شالونات  اأ�شحاب  من 
و  القت�شادي  امل�شتوى  رفع  �شاأنها 
ك��ل من  ت�شمن ح��ق��وق وواج���ب���ات 

امل�شتهلك وامل�شتثمر.
لق�شم  الثاين  الربع  تقرير  واأ�شار 
ال��ع��ام��ات وال����وك����الت ال��ت��ج��اري��ة 
اإىل تلقي مركز اأابوظبي لاأعمال 
21 �شكوى من اأ�شحاب العامات 
ال���ت���ج���اري���ة وامل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني ف��ي��م��ا 
ن��ف��ذ ح���وايل األ��ف��ني و663 زي���ارة 
م�شادرة  خالها  من  مت  ميدانية 
ق��ط��ع��ة  و855  األ����ف����ا   14 ع�����دد 
األ��ف��ني  �شملت  ومغ�شو�شة  م��ق��ل��دة 
اللكرتونية  الجهزة  من  و363 
الفا  و12  والهواتف  والكهربائية 
املاب�س  م��ن  مغ�شو�شة  قطع  و6 
و486  والإك�ش�شوارات  والحذية 
التجميل  قطعة من م�شتح�شرات 
حملة تفتي�س م�شائية على املن�شاآت 
ال��ت��ج��اري��ة مت خ��ال��ه��ا م�����ش��ادرة 
خم�شة اآلف و 999 قطعة مقلدة 

تعود لعامات جتارية م�شجلة.

التي تقوم بعر�س  واملن�شاآت  املوقع 
وبيع املواد التي اإنتهت �شاحيتها 
اأخ���رى  ال�����ش��ن وخم��ال��ف��ات  ل�شغار 
ب��ن��اء على ح��م��ات م�شرتكة  مت��ت 
على  ومنها  عاقه  ذات  جهات  مع 
البقالت  بالتجزئة  البيع  حمات 
بتغيري  ت��ق��م  ال��ت��ي مل  وخ��ا���ش��ة   -
ل���وح���ات���ه���ا الع����ان����ي����ة وح���م���ات 
ال�شلبية  الظواهر  ملحاربة  اأخ��رى 

املختلفة يف الإمارة.
بدوره تلقى ق�شم حماية امل�شتهلك 
ال��ث��اين  ال��رب��ع  يف  ���ش��ك��اوى   709
ب�شاأن  �شكوى   292 على  م��وزع��ة 
ال���ب���ي���ع و209  ب���ع���د  م����ا  خ����دم����ة 
و106  اخلدمة  �شوء  عن  �شكاوى 
و52  التجاري  الغ�س  عن  �شكاوى 
ع��ن ارت��ف��اع ال���ش��ع��ار و50 �شكوى 
لأ����ش���ب���اب اآخ������رى ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد 
اي��ج��اد حلول  ال��ت��ي مت  ال�����ش��ك��اوى 
اآن���ي���ة ل��ه��ا 569 ���ش��ك��وى ف��ي��م��ا مت 
حت��وي��ل ���ش��ك��اوى اخ���رى اىل وزارة 

الق���ت�������ش���اد وج����ه����ات اخ������رى ذات 
مبو�شوع  والخت�شا�س  ال��ع��اق��ة 

ال�شكوى.
اإدارة  ب����ه  ب�������داأت  مل����ا  وا����ش���ت���ك���م���ال 
احل��م��اي��ة ال��ت��ج��اري��ة م��ن احل��ف��اظ 
ع��ل��ى ع���دم ال��ت��اع��ب ب��الأ���ش��ع��ار مت 
قائمة   183 تثبيت  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
ل��ك��ل م���ن ال�����ش��ال��ون��ات ال��رج��ال��ي��ة 
وامل�شبغات  الن�شائية  وال�شالونات 
على  ق��ائ��م��ة   67 تثبيت  مت  ح��ي��ث 
 116 و  اأبوظبي  مدينة  م�شتوى 
ق��ائ��م��ة اأ���ش��ع��ار يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني. 
وم�����ن خ�����ال احل����م����ات وب���رام���ج 
اإىل رف��ع  ت���ه���دف  ال���ت���ي  ال��ت��وع��ي��ة 
وع���ي وث��ق��اف��ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك ف��ق��د مت 
التوعية  ن���دوات  م��ن  العديد  عقد 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات خم��ت��ل��ف��ة متثلت 
امل��دار���س  لطلبة  ن���دوات  تنظيم  يف 
واجل���ام���ع���ات وغ���ريه���م م���ن ف��ئ��ات 
امل��ج��ت��م��ع مت خ���ال���ه���ا ال��ت��ع��ري��ف 
ودور  امل�شتهلك  وواج��ب��ات  بحقوق 

ال�����دائ�����رة ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني م��ن 
اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية 
والقطاع اخلا�س يف حتقيق املركز 
اأه���داف���ه ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��رام��ي��ة 
اىل حتقيق بيئة اأعمال تناف�شية يف 

اإمارة اأبوظبي. 
واأ�شاف اإن مركز اأبوظبي لاأعمال 
التابع للدائرة يحر�س على ترجمة 
اأبوظبي يف  اإمارة  توجهات حكومة 
التناف�شية  درج����ات  اأع��ل��ى  حتقيق 
ل��ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال يف الإم��������ارة من 
خال تطبيق القوانني وال�شروط 
وال�شوابط املعنية بكافة الن�شطة 
التجارية وذلك من خال تكثيف 
الزيارات امليدانية وتنفيذ القرارات 
الن�����ش��ط��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال�����ش��ل��ة  ذات 
مع  امل�شتمر  ال��ت��ف��اع��ل  ج��ان��ب  اإىل 
متطلبات العماء وال�شكاوي التي 

ترد اىل الدائرة.
على  ي��ع��م��ل  امل���رك���ز  اأن  واأو�����ش����ح   
ال�شلبية  حماربة العديد الظواهر 

حل���م���اي���ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك وال��ت��ن��ظ��ي��م 
التجاري  الغ�س  ملعر�س  ال�شنوي 
امل��ق��رر ع��ق��ده نهاية ال��ع��ام احل��ايل 
بالإ�شافة اىل تنظيم ور�شات عمل 
لتوعية وتثقيف املفت�شني للتمييز 
ب����ني ال�����ش��ل��ع الأ����ش���ل���ي���ة وامل���ق���ل���دة 
بالتعاون مع جهات خارجية عاوة 
�شاهمت  التي  التوعية  على برامج 
امل�شتهلك  ف��ه��م  م�����ش��ت��وى  رف���ع  يف 
برز ذلك  وواجباته حيث  بحقوقه 
عرب  الفعالة  امل�شاركة  خ��ال  م��ن 
خم��ت��ل��ف و���ش��ائ��ل الإع������ام امل��رئ��ي 
ق��ن��وات  خم��ت��ل��ف  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

التوا�شل الجتماعي.
والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  ق�����ش��م  ون��ف��ذ 
ب�����اإدارة احل��م��اي��ة ال��ت��ج��اري��ة خ��ال 
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل���اري 
ميدانية  زي��ارة  و799  األفا   36
م�����وزع�����ة ع���ل���ى خم���ت���ل���ف م��ن��اط��ق 
األفا و148  الم��ارة متثلت ب� 16 
اأب����وظ����ب����ي و8  زي��������ارة يف م���دي���ن���ة 

ال��ن�����ش��اط  اأداء  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ال���ت���ي 
ال��ت��ج��اري ب���الإم���ارة وم���ن اب��رزه��ا 
ال����غ���������س ال�����ت�����ج�����اري وال����ت����اع����ب 
بالأ�شعار و�شبط مزاولة الن�شطة 
عمليات  ومنها  بها  املرخ�س  غ��ري 
على  والق�شاء  ال��دي��زل  ا�شتخدام 
ظ��اه��رة ال��ب��اع��ة امل��ت��ج��ول��ني وال��ت��ي 
احل��م��اي��ة  اإدارة  ق���ي���ام  ع��ن��ه��ا  ن��ت��ج 
الهال  لهيئة  بالتربع  التجارية 
النعمة-  حفظ  -م�شروع  الأح��م��ر 
مبا يزيد عن الف و 362 طنا من 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شتهاكية  امل��واد 
التجارية  امل��راك��ز  ع��ل��ى  احل��م��ات 
من  وغريها  فيها  التدخني  ومنع 
توفري  اإىل  تهدف  التي  احلمات 

بيئة اقت�شادية مثالية.
واأ�شاف الرميثي اإن مركز ابوظبي 
لاأعمال م�شتمر يف تنفيذ م�شاريع 
على  وامل�شتثمر  للم�شتهلك  توعية 
ح���د ����ش���واء م���ن خ����ال امل�����ش��ارك��ة 
ال�����ي�����وم اخل��ل��ي��ج��ي  ال����ف����ع����ال����ة يف 

املنطقة  يف  زي����ارات  و304  اآلف 
زي���ارة  و698  الف  و5  ال��غ��رب��ي��ة 
زي��ارة  و292  الف  و5  ال��ع��ني  يف 
ال��وث��ب��ة  امل�����ش��ف��ح ويف  م��ن��ط��ق��ة  يف 
زي���ارات  و704   653 وال�شهامة 

على التوايل. 
من  �شكوى   181 الق�شم  وتلقى 
قبل امل�شتهلكني واأ�شحاب الن�شاط 
اأب��وظ��ب��ي ف��ي��م��ا نفذ  ال��ت��ج��اري يف 
جتارية  حمال  باإغاق  قرارا   32
ت��ع��ود منها  اأب��وظ��ب��ي لأ���ش��ب��اب  يف 
اىل ن��ق��ل ال��ن�����ش��اط ال��ت��ج��اري اىل 
مواقع اخرى او ملخالفتها قوانني 
ال��ن�����ش��اط ال��ت��ج��اري ب���الإم���ارة من 
بينها 14 بقالة مت اغاقها لعدم 

ا�شتيفائها ال�شروط املطلوبة.
وت����ن����وع����ت امل����خ����ال����ف����ات ال����ت����ي مت 
الرقابة  ق�شم  قبل  م��ن  حتريرها 
وال��ت��ف��ت��ي�����س خ���ال ال���رب���ع ال��ث��اين 
ل  التي  املن�شاآت  مبخالفة  متثلت 
ال��ت��ج��اري��ة يف  ب��ال��رخ�����ش��ة  حتتفظ 

مركز اأبوظبي للأعمال يوؤكد حر�سه على حماربة الغ�س التجاري وحماية امل�ستهلك وت�سديد مراقبة الأ�سواق

•• اأبها - ال�شعودية -وام:

ق����ال م��ع��ايل ن��ب��ي��ل ب���ن اأم����ني ما 
الأمني العام لهيئة التقيي�س لدول 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل�����دول اخل��ل��ي��ج 
للهيئة  الفني  املجل�س  اإن  العربية 
اإت��خ��ذ يف اإج��ت��م��اع��ه الأخ����ري ع��ددا 
املهمة  والتو�شيات  ال��ق��رارات  م��ن 
م��وا���ش��ف��ة   1600 اع��ت��م��اد  م��ن��ه��ا 
اإجمايل  لي�شبح  خليجية  قيا�شية 
عدد املوا�شفات القيا�شية واللوائح 
 10 م��ن  اأك���رث  اخلليجية  الفنية 
خليجية  قيا�شية  موا�شفة  اآلف 
م����وح����دة. وق������دم م��ع��ال��ي��ه خ���ال 
الج���ت���م���اع ال���ث���اث���ني ل��ل��م��ج��ل�����س 
امل��ك��ون م��ن روؤ���ش��اء  ال��ف��ن��ي للهيئة 
الأع�شاء  بالدول  التقيي�س  اأجهزة 
الذي عقد يف مدينة اأبها يف الفرتة 
اجل����اري  ���ش��ب��ت��م��رب   9 اإىل   8 م���ن 
نيابة عن نف�شه وعن روؤ�شاء وفود 
ال�����دول الأع�������ش���اء وال���وف���ود ك��اف��ة 
املهند�س  ل�شعادة  وتقديره  �شكره 
امل��ب��ط��ي رئ��ي�����س جمل�س  ع���ب���داهلل 
جمل�س  ورئي�س  ال�شعودية  الغرف 
ال�شناعية  التجارية  الغرفة  اإدارة 
يف اأبها ومن�شوبي الغرفة التجارية 

ال���ف���ن���ي���ة يف جم�����الت  ال������ق������درات 
�شت�شم  حيث  املختلفة  التقيي�س 
دورة تدريبية   21 اخلطة ح��وايل 
م��وج��ه��ة ل��ل��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة 
بال�شامة  العاقة  ذات  واخلا�شة 
الأع���������ش����اء  ال����������دول  اأ��������ش�������واق  يف 
وق�����ط�����اع�����ات ت���ن���م���ي���ة ال�������ش���ن���اع���ة 
املجل�س �شرورة  واأكد  وال�شادرات. 
والع�����ام  ال��ت��وع��ي��ة  دور  ت��ف��ع��ي��ل 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة حت��ق��ي��ق��ا لأح������د اأه������داف 
اإن�شاء الهيئة وكلف الأمانة العامة 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ب�������ش���رورة اإع������داد درا����ش���ة 
الهام  ال���دور  ه��ذا  لتفعيل  �شاملة 
وحتديد الآليات وال�شبل والأدوات 

وح�شن  الج��ت��م��اع  ا�شت�شافة  على 
ال�شتقبال وكرم ال�شيافة.

اأق��ر جتديد  املجل�س  اأن  اإىل  واأ�شار 
رئ����ا�����ش����ة امل���ه���ن���د����س حم���م���د امل���ا 
للمرتولوجيا  اخلليجي  للتجمع 
مل����دة ث����اث ����ش���ن���وات اع���ت���ب���ارا من 
اإ�شافة  املقبل  نوفمرب  م��ن  الأول 
للعام  الهيئة  ميزانية  اإق����رار  اىل 
يتم  وال���ت���ي   2014 ل���ع���ام  امل�����ايل 
متويلها من جميع الدول الأع�شاء 
الفني  املجل�س  واع��ت��م��د  بالهيئة. 
التدريبية  التقيي�س اخلطة  لهيئة 
 2014 ل���ع���ام  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ن��وي��ة 
وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ب��ن��اء وت��ط��وي��ر 

بالتن�شيق  ذل��ك  لتحقيق  املطلوبة 
م���ع اأج����ه����زة ال��ت��ق��ي��ي�����س وو���ش��ائ��ل 
الع���ام يف ال���دول الع�����ش��اء. كما 
اأك�����د امل��ج��ل�����س �����ش����رورة ا���ش��ت��ف��ادة 
ال��ه��ي��ئ��ة وال��������دول الأع���������ش����اء م��ن 
التن�شيق  ل��زي��ادة  املعلومات  تقنية 
وال��ت��ك��ام��ل م���ن خ����ال ا���ش��ت��خ��دام 
اللكرتونية  الج��ت��م��اع��ات  خ��دم��ة 
..م�شددا على �شرورة عقد اللجان 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��وج��ي��ه��ي��ة لإج���ت���م���اع 
اإل��ك��رتوين واح���د على الأق���ل هذا 
العام والبدء بتطبيق الجتماعات 
يناير  من  الأول  من  اللكرتونية 

.2014

•• دبي-الفجر: 

والت�شويق  ال�شياحة  دائ��رة  اأعلنت 
ال��ت��ج��اري ب��دب��ي ام�����س ع��ن افتتاح 
�شمن  ال�شني  يف  لها  راب��ع  مكتب 
زوار  ع��دد  ل��زي��ادة  م�شاعيها  اإط���ار 
الإمارة وتعزيز العاقات املتبادلة 
بني اجلانبني. وجاء هذا الإعان 
يف ال��ي��وم الأول م��ن زي���ارة مل��دة 4 
اأي�����ام ي��ق��وم ب��ه��ا وف����د ���ش��ي��ن��ي من 
كبار امل�شرتين يف قطاع املوؤمترات 

واملعار�س.
وان�����ش��ج��ام��اً م���ع روؤي��ت��ه��ا يف جعل 
م���دي���ن���ة دب������ي وج����ه����ة ���ش��ي��اح��ي��ة 
وم����رك����زاً جت����اري����اً ع���امل���ي���اً رائ������داً، 
والت�شويق  ال�شياحة  دائ��رة  متتلك 
ال��ت��ج��اري ب��دب��ي 3 م��ك��ات��ب يف كل 
وقوانغت�شو.  و�شنغهاي  بكني  من 
وي����ق����ع امل���ك���ت���ب اجل����دي����د وال�����ذي 
اأك��ت��وب��ر  منت�شف  اف��ت��ت��اح��ه  �شيتم 
املقبل يف مدينة ت�شنغدو، عا�شمة 
جنوب غرب  �شي�شوان يف  مقاطعة 
واح���دة من  تعترب  وال��ت��ي  ال�شني، 
اأهم مراكز القت�شاد والت�شالت 

والنقل يف الباد.
ومب��ن��ا���ش��ب��ة الإع������ان ع���ن اف��ت��ت��اح 

 143 م����ن  اأك�������رث   2013 ع�����ام 
ن�شبتها  ب��زي��ادة  �شيني  زائ���ر  األ���ف 
%16 مقارنة مع الفرتة نف�شها 
من عام 2012. وحتدث بالهول 
ع���ن اأ����ش���ب���اب ازدي������اد ع����دد ال�����زوار 
�شبب  ي���ع���زى  اأن  مي��ك��ن  ق����ائ����ًا: 
العوامل  م��ن  جمموعة  اإىل  ذل��ك 
وم���ن���ه���ا ال���ن���م���و ال���ك���ب���ري ل��ل��ط��ب��ق��ة 
ال���و����ش���ط���ى ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف ال���ب���اد، 
وال�����ت�����ي ت���ع���ت���رب م���������ش����دراً جل��ي��ل 
الدوليني  امل�شافرين  م��ن  ج��دي��د 
للمرة الأوىل. وتعترب دبي اإحدى 
تت�شدر  ال��ت��ي  امل��ث��ال��ي��ة  ال��وج��ه��ات 
امل�شافرين  ه���وؤلء  اأع��م��ال  ج���داول 
متتلكه  مل��ا  ن��ظ��راً  الرتفيه  بغر�س 
م��ن م��ع��امل رائ��ع��ة وم��راك��ز ت�شوق 
م���رم���وق���ة؛ ب��ي��ن��م��ا ت��ت��ي��ح الإم������ارة 
الأع��م��ال  رج���ال  م��ن  للم�شافرين 
اأ�شواق  اإىل  للو�شول  اأك��رب  فر�شة 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
 ، اآ���ش��ي��ا مينا�شا  اأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب 
ف�شًا عن اأ�شواق اأفريقيا واأمريكا 
امتاك  اإىل  بالإ�شافة  اجلنوبية، 
دبي ل� دراغون مارت املركز ال�شيني 
ال��ت��ج��اري الأك���رب م��ن نوعه خ��ارج 
ال�شني، والذي توجد خططاً حايل 

م��ك��ت��ب ت�����ش��ن��غ��دو اجل����دي����د، ق���ال 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ال���ه���ول، م��دي��ر 
وتطوير  ال�شرتاتيجية  تنفيذي 
القطاع ال�شياحي يف دائرة ال�شياحة 
والت�شويق التجاري : يعترب قطاع 
واحداً  ال�شيني  وال�شياحة  ال�شفر 
م���ن اأ����ش���رع ال��ق��ط��اع��ات من����واً بني 
قيمته  وت��ق��در  ال��ع��امل،  نظرائه يف 
م��ل��ي��ار   100 ب��ن��ح��و  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
مليار   367،3( اأم��ري��ك��ي  دولر 
دره�������م اإم�������ارات�������ي(. وق�����د دخ��ل��ت 
ال��ع��ام  يف  الوىل  ل��ل��م��رة  ال�����ش��ني 
اأ�شواق   10 اأف�شل  قائمة  املا�شي 
دبي،  اإىل  للزوار  م�شدرة  �شياحية 
ون�شهد حالياً منواً يف اأعداد هوؤلء 
مع  باملقارنة   2013 لعام  ال��زوار 
افتتاح  ويتيح  ال�شابقة.  ال�شنوات 
م��ك��ت��ب ت�����ش��ن��غ��دو ف���ر����ش���ة م��ه��م��ة 
من  وال�شركاء  ال��زوار  عدد  لزيادة 
���ش��ي�����ش��وان مم���ن ي��ن�����ش��دون دخ���ول 

هذه ال�شوق .
 2012 ع��ام  يف  دب��ي  وا�شت�شافت 
���ش��ي��ن��ي  زائ������ر  األ������ف   250 ن���ح���و 
مكثوا يف الإمارة لق�شاء عطلة اأو 
مل��زاول��ة الأع��م��ال. وق��د ا�شتقطبت 
الن�شف الأول من  الإم���ارة خ��ال 

املجل�س الفني لهيئة التقيي�س بدول التعاون
 يعتمد 1600 موا�سفة قيا�سية خليجية

موؤ�سر �سوق دبي املايل يقفز بن�سبة 8.5 % بتداولت و�سلت اإىل مليار و350 مليون درهمدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي تفتتح مكتبًا رابعًا لها يف ال�سني
•• دبي-وام:

قفز موؤ�شر �شوق دبي املايل بن�شبة عالية بلغت 8.5 يف املائة يف ختام تعامات 
ام�س رابحا 197.6 نقطة ليغلق على 2522.2 نقطة حمققا تداولت و�شلت 
قيمتها اإىل مليار و 350 مليون درهم. و�شهد ال�شوق ارتفاع اأ�شعار اأ�شهم 28 
اأ�شعارها �شركة �شوق دبي املايل  �شركة كان اأكرثها ارتفاعا من حيث التغري يف 
�شركة  �شهم  وهبوط  املائة  يف   14.5 بلغت  تغري  بن�شبة  دره��م   1.74 باإغاق 
التاأمني باإغاقه على درهمني  واحدة فقط هي دبي الوطنية للتاأمني واإع��ادة 
�شوق  به يف  املعمول  التقلب  اأن نطاق  يذكر  املائة.  �شبعة يف  �شالب  بن�شبة تغري 
دبي املايل هو 15 يف املائة �شعودا كحد اأق�شى و 10 يف املائة هبوطا كحد اأدنى. 

وكان �شهم اأرابتك القاب�شة الأكرث ن�شاطا من حيث قيمة التداول اإذ بلغت نحو 
13.9 يف املائة من قيمة تداولت  188.1 مليون درهم با�شتحواذ ما ن�شبته 
قطاع  وت�شدر  دره��م.   2.37 على  ليغلق  دره��م   0.24 �شعره  مرتفعا  ال�شوق 
العقارات والإن�شاءات الهند�شية باقي القطاعات املتداول اأ�شهمها من حيث قيمة 
التداول يف ال�شوق مببلغ 716 مليون درهم اأي ما ن�شبته 52.9 يف املائة. وفيما 
يتعلق بال�شتثمار الأجنبي يف �شوق دبي املايل فقد بلغ اإجمايل قيمة م�شرتيات 
الأجانب من الأ�شهم ام�س نحو 614.9 مليون درهم لت�شكل ما ن�شبته 45.4 
مبيعاتهم  قيمة  اإج��م��ايل  بلغ  ح��ني  يف  امل�شرتيات  قيمة  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف 
607.4 مليون درهم بن�شبة 44.9 يف املائة من اإجمايل قيمة املبيعات لي�شل 

بذلك �شايف ال�شتثمار الأجنبي اإىل 7.5 مليون درهم كمح�شلة �شراء. 

لتو�شعته . ووا�شل بالهول حديثه 
اإىل  اأي�شاً  النمو  يعود هذا  قائًا: 
احلمات الت�شويقية املوجهة التي 
نظمتها ’دائرة ال�شياحة والت�شويق 
ق��ط��اع  يف  و���ش��رك��ائ��ن��ا  التجاري‘ 
�شركة  – اإذ ت�شريرِّ  ال�شياحة بدبي 
على  رحاتها  الإمارات‘  ’طريان 
�شينية  م��دن   3 اإىل  امل��ث��ال  �شبيل 
اإىل ه��ون��غ ك��ون��غ، كما  ب��الإ���ش��اف��ة 
هيماليا‘  ’جمريا  ف��ن��دق  ي�شهم 
يف  دب��ي  ر���ش��ال��ة  بن�شر  �شنغهاي  يف 
ه����ذا امل����ج����ال. وت����اأت����ي ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
الوفد ال�شيني من م�شرتي قطاع 
الجتماعات واحلوافز واملوؤمترات 
واملعار�س هذا الأ�شبوع �شمن اإطار 
التعريفية  وال����زي����ارات  اجل����ولت 
’دائرة  ت�شت�شيفها  التي  العديدة 
ال�شياحة والت�شويق التجاري على 
مدار العام بغية حتفيز ال�شراكات 
ال��ق��ائ��م��ة ب��ني دب���ي وال�����ش��ني. ويف 
لتحقيق  فيه  ن�شعى  ال��ذي  الوقت 
روؤي���ت���ن���ا ال�����ش��ي��اح��ي��ة ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
بحلول  �شنوياً  زائ��ر  مليون   20
الأ���ش��واق  �شتكت�شب   ،2020 ع��ام 
من  م��زي��داً  ال�شني  مثل  النا�شئة 

الأهمية �شمن هذا الإطار .

ع�سو جمل�س الإدارة املنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي يتفقد �سري العمل يف م�سروع جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية
كفاءة  معايري  اأعلى  حتقيق  يف  به  يحتذى  كنموذج  دب��ي  مكانة  تعزيز 
دبي  لإ�شرتاتيجية  وفقاً  املتجددة  الطاقة  اإ�شهامات  وزي���ادة  الطاقة 
املتكاملة للطاقة 2030 التي �شتعمل على توفري اإحتياجات الكهرباء 
يف اإم��ارة دبي بحلول عام 2030 من خال م�شادر اأربعة تتمثل يف: 
الغاز الطبيعي بن�شبة %71، والطاقة النووية والفحم النظيف بن�شبة 
هذه  اإن�شاء  ويعد   .5% بن�شبة  ال�شم�شية  والطاقة  لكاهما،   24%
الأل��واح ال�شوئية خطوة هامة نحو تنفيذ  التي تعمل بتقنية  املحطة 
املجل�س  بو�شعها  قام  والتي  دبي  اإم��ارة  الطاقة يف  تنويع  اإ�شرتاتيجية 
ال�شم�شية  الطاقة  ت�شبح  اأن  املزمع  دبي، حيث من  للطاقة يف  الأعلى 
وفقاً لهذه الإ�شرتاتيجية جزءا من حمفظة الطاقة يف الإم��ارة. وقد 
اإطلع �شعادة �شعيد حممد الطاير، نائب رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة 

يف  �شُي�شهم  ال���ذي  للم�شروع  املوقعية  الإن�����ش��اء  عمليات  على  دب��ي  يف 
الطاقة  باإ�شافة  الكهرباء  توليد  يف  امل�شتخدمة  الطاقة  م�شادر  تنوع 
املرحلة  املو�شوعة لجناز  العمل وفق اخلطة  ال�شم�شية، حيث يجري 
املقرر، معرباً عن ر�شاه عن  التعاقدي  امل�شروع يف موعده  الأوىل من 
تقدم الجناز والذي ي�شري وفق الربنامج املحدد له. ويتبنى املجل�س 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  م�����ش��روع جممع حممد  دب��ي  للطاقة يف  الع��ل��ى 
للطاقة ال�شم�شية وتقوم على ادارته وت�شغيله هيئة كهرباء ومياه دبي، 
حيث قام املجل�س باملوافقة على ان�شاء املرحلة الأوىل من املجمع بقدرة 
13 ميجاواط تعمل بتقنية الألواح ال�شم�شية كاأول م�شروع يف املجمع 
وربطها ب�شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، على اأن يتم النتهاء من هذه 

املرحلة قبل نهاية العام احلايل.

قام �شعادة �شعيد حممد الطاير ع�شو جمل�س الإدارة املنتدب والرئي�س 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بزيارة ميدانية ملوقع اإن�شاء املرحلة 
الأوىل من م�شروع جممع حممد بن را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية 
اإن�شاوؤه يف منطقة �شيح الدحل يف دبي، بتكلفة مالية لكافة  واجل��اري 
مراحله تزيد على اثني ع�شر مليار درهم، وبطاقة اإنتاجية تتجاوز األف 
ميغاواط من الكهرباء، مع اكتمال امل�شروع الذي �شينفذ على مراحل، 
وال��درا���ش��ات، وم��رك��زا لخ��ت��ب��ارات  وال��ب��ح��وث  م��راك��ز لابتكار  وي�شم 
املخت�شني يف  وتاأهيل  تقني لع��داد  ومعهد  ال�شم�شية  الطاقة  تقنيات 
هذا املجال. وياأتي امل�شروع حتقيقاً ملبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم  بن را�شد 
اإىل  تهدف  وال��ت��ي   ، م�شتدامة  لتنمية  اخ�شر  اقت�شاد  اهلل  رع��اه  دب��ي 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد مركز اأبوظبي لاأعمال التابع 
ل���دائ���رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
اأب���وظ���ب���ي ح��ر���ش��ه ع��ل��ى حم��ارب��ة 
ال���غ�������س ال����ت����ج����اري وح��م��اي�����������������������ة 
امل�شتهلك والت�ش�������ديد على مراقبة 

الأ�شواق.
اإدارة  ن���ف���ذت  ال�������ش���ي���اق  ه�����ذا  ويف 
خال  باملركز  التجارية  احلماية 
الربع الثاين من العام اجلاري 39 
�شملت  زيارة ميدانية  األفا و472 
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال��ن�����ش��اط ال��ت��ج��اري 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ام����ارة اب��وظ��ب��ي مت 
األفا و855   14 خالها م�شادرة 

�شلعة جتارية مقلدة ومغ�شو�شة.
امليدانية  ال��زي��ارات  ه��ذه  ونتج عن 
ب��ح��ق  خم����ال����ف����ة   365 حت�����ري�����ر 
م��ن�����ش��اآت خ��ال��ف��ت ق��وان��ني ول��وائ��ح 
ال��ن�����ش��اط ال���ت���ج���اري يف اب��وظ��ب��ي 
ان������ذارا بحق   698 ف��ي��م��ا وج��ه��ت 
م��ن�����ش��اأة جت���اري���ة اآخ������رى خ��ال��ف��ت 
للن�شاط  ممار�شتها  الوىل  للمرة 

التجاري امل�شرح لها.
الن�شيب  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ون��ال��ت 
الأك������رب م���ن امل���خ���ال���ف���ات ال���ت���ي مت 
خمالفة   184 ب��ح��وايل  ر���ش��ده��ا 
باملائة   50 م��ن  اأك���رث  ن�شبته  مب��ا 
من اإجمايل املخالفات تلتها مدينة 
امل�شفح ب� 65 خمالفة والعني 63 
خمالفة يعقبهما كل من بدع زايد 
وال�شهامة وليوا والوثبة وغياثي ب� 
24 و12 و9 و8 وخمالفة واحدة 

على التوايل.
واأكد حممد را�شد الرميثي املدير 
اأبوظبي لاأعمال  ملركز  التنفيذي 
بالإنابة حر�س املركز على متابعة 
جميع املمار�شات ال�شلبية التي من 
�شاأنها اأن توؤثر على اأداء قطاع بيئة 
الأعمال يف اإمارة اأبوظبي والق�شاء 

عليها ..م�شيدا بدور �شركاء 
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على   ، ال�شريحة  ل��ه��ذه  ال��داع��م��ة 
م�شاريع  اأ���ش��ح��اب  لها  ير�شح  اأن 
ا�����ش����ت����ط����اع����وا مب�����ا ل����دي����ه����م م��ن 

اأن يجتازوا كافة ال�شعاب  عزمية 
وامل��ع��وق��ات ، وي��ح��ق��ق��وا جن��اح��ات 
 ، امل�شاريع  تلك  خ��ال  كبرية من 

مب��ق��ر دي������وان الإم��������ارة مب��دي��ن��ة 
على  اللقاء  خ��ال  اأطلع   ، بريدة 
ال�����دور ال��ت��ط��وع��ي ال�����ذي ي���وؤدي���ه 
جمل�س اإدارة منتدى رواد الأعمال 
بدبي لأع�شائه ، ودعمه لأ�شحاب 
 ، واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع 
وم���ا ت��ق��دم��ه ال��دول��ة م��ن دع���م ل 
حمدود لكافة املوؤ�ش�شات الداعمة 
ل��ه��ذه ال�����ش��ري��ح��ة م���ن م��واط��ن��ني 

ومواطنات .
بن  املنعم  عبد  اأع���رب  جهته  م��ن 
جمل�س  رئي�س  ال�����ش��رك��ال  عي�شى 
 ، الأع����م����ال  رواد  م��ن��ت��دى  اإدارة 

•• دبي –الفجر:

اأم���������س وف�����د م���ن���ت���دى رواد  ع�����اد 
الأع��م��ال بدبي، وذل��ك بعد زي��ارة 
باململكة  الق�شيم  ملنطقة  ناجحة 
ا�شتغرقت  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ب��دع��وة م��ن اللجنة  اأي����ام  ث��اث��ة 
الوطنية ل�شباب الأعمال مبجل�س 
ال��غ��رف ال�����ش��ع��ودي��ة، ال��ت��ق��ى فيها 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
ال��دك��ت��ور ف��ي�����ش��ل ب���ن م�����ش��ع��ل بن 
�شعود بن عبد العزيز نائب اأمري 
�شموه  مكتب  الق�شيم يف  منطقة 

وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه اأح���م���د امل��ا 
خالد  و   ، الإدارة  جمل�س  ع�شو 
ال��ع��ي�����ش��ى ع�����ش��و ب���امل���ن���ت���دى ع��ن 
ترحاب  م��ن  مل��ا لق��وه   ، �شعادتهم 
م��ن ق��ب��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امللكي 
الأمري الدكتور في�شل بن م�شعل 
نائب  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �شعود  ب��ن 
وال��ذي   ، الق�شيم  منطقة  اأم���ري 
الأخوية  العاقات  اأكد لهم عمق 
حكومة  ال�شقيقني  البلدين  ب��ني 
اأب��ن��اء  اإن��ن��ا   : لهم  ق��ائ��ا   ، و�شعبا 

وطن واحد .
واأكد ال�شركال على جناح الزيارة 

ف��ع��ال��ي��ات مهرجان  ال��ت��ي واف��ق��ت 
زاروا   ، بالق�شيم  والتمور  النخلة 
التمور  م���زارع  م��ن  ع��دد  خالها 
اأع�شاء  مواطنني  �شباب  يتملكها 
باللجنة الوطنية ل�شباب الأعمال 
ال�شعودي،واتفقوا على عقد دورات 
ت��دري��ب��ي��ة وور�����س ع��م��ل فيما بني 
اجلانبني منتدى الرواد واللجنة 
���ش��ب��اب  ت�������ش���ت���ه���دف   ، ال���وط���ن���ي���ة 
 ، امل�شاريع  اأ�شحاب  املواطنني من 
وتت�شمن كافة متطلبات البدء يف 
ب��الإم��ارات  �شواء  امل�شاريع  خو�س 
امل�شاركة  واإمكانية   ، ال�شعودية  اأو 

ف��ي��ه��ا  ال�����ب�����دء  مت  م���������ش����اري����ع  يف 
، مع  التو�شع فيها  بالفعل بهدف 
ال�شناعية  امل�شاريع  على  الرتكيز 
فيها  ن���درة  ال�����ش��اح��ة  ت�شهد  ال��ت��ي 
تخت�س  مب�����ش��اري��ع  م�شت�شهدا   ،
�شواء  وت�شديرها  التمور  بتعبئة 

بالإمارات اأو ال�شعودية .
جائزة  فكرة  ال�شركال  تبنى  كما 
باململكة  املنفذة  الع�شامي  ال�شاب 
اإىل  م�شريا   ، ال�شعودية  العربية 
اإم���ك���ان���ي���ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب�����الإم�����ارات 
بدعم من املواطنني من اأ�شحاب 
امل�شاريع الأع�شاء بكافة املوؤ�ش�شات 

املحلية  وخرجوا مب�شاريعهم من 
ال��ت�����ش��وي��ق  يف  اأو�����ش����ع  ن���ط���اق  اإىل 

والرتويج مل�شاريعهم .

نائب اأمري الق�سيم ي�ستقبل وفد منتدى رواد اأعمال دبي

 ال�سركال يتبنى الرتويج جلائزة ال�ساب الع�سامي بني اأ�سحاب امل�ساريع 

جمل�س التوازن القت�سادي ينظم ندوة بلندن 
على هام�س معر�س املعدات الدفاعية والأمنية

•• اأبوظبي-وام:

اأط��ل��ق جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة 
وامل���ط���اب���ق���ة ب����رن����ام����ج امل��ط��اب��ق��ة 
لأج���ه���زة ال��ت��و���ش��ي��ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ال����ت����ي ت�������ش���م���ل ج���م���ي���ع امل���ف���ات���ي���ح 
وامل�شهرات  املنزلية  الكهربائية 
وال����ق����واط����ع ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وذل����ك 
امل�شتهلكني  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
ب��امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ت��ب��اع وت�����وزع يف 
اأ����ش���واق الإم�����ارة واأ����ش���واق ال��دول��ة 
ب�شكل عام ومطابقة تلك املنتجات 

ملعايري ال�شامة واجلودة.
ال���ربن���ام���ج  اإط�������اق  اإع�������ان  ومت 
لتغطية خدمات الفح�س املقدمة 
يف ك���اف���ة اأن���ح���اء اإم������ارة اأب��وظ��ب��ي 
اأج���ه���زة  م��ط��اب��ق��ة  اإىل  وي����ه����دف 
ال��ت��و���ش��ي��ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ل��وائ��ح 
ال�������ش���ام���ة اخل����ا�����ش����ة ب��ال��ل��ج��ن��ة 
ومعايري  الكهروتقنية  ال��دول��ي��ة 

ال�شامة لدولة الإمارات.
وم����وردي  م�شنعي  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ني 
اأج����ه����زة ال��ت��و���ش��ي��ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الراغبني يف احل�شول على �شهادة 
مطابقة املنتج تعبئة منوذج طلب 
املوقع  املتوفر من خال  اخلدمة 
زي���ارة  اأو  للمجل�س  الإل���ك���رتوين 
م��ق��ر جم��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ج��ودة 
املجل�س  يعتمد  ح��ي��ث  وامل��ط��اب��ق��ة 
اإج��������راء ال���ف���ح���و����ش���ات امل��خ��ربي��ة 
ل��ل��م��ن��ت��ج وال���ت���ح���ق���ق م���ن���ه ل���دى 
خم���ت���ربات م��ع��ت��م��دة دول���ي���ا ليتم 

وزير التجارة امل�سري : ن�سعى 
ال�ستثمارات  زي���ادة  اإىل 
جنيه م��ل��ي��ار   291 اإىل 

•• القاهرة-وام:

اأك���د منري ف��خ��ري عبد ال��ن��ور وزي��ر 
ال���ت���ج���ارة وال�����ش��ن��اع��ة امل�������ش���ري اأن 
الجتماع مع رئي�س الوزراء الدكتور 
مراجعة  هدفه  كان  البباوي  حازم 
للحكومة  الق��ت�����ش��ادي  ال���ربن���ام���ج 
بعد  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم  �شيعلن  ال����ذي 
اأن  اإىل  اج��ت��م��اع احل��ك��وم��ة..م�����ش��ريا 
وا�شحة من تخفي�س  اأهدافا  هناك 
عجز امل��وازن��ة م��ن 14 يف امل��ائ��ة من 
امل��ائ��ة  يف  ت�شعة  اإىل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت 
الأ�شقاء  م�شاعدة  خ��ال  من  وذل��ك 
ال�شرق  اأن��ب��اء  ال��ع��رب. ونقلت وك��ال��ة 
الأو�شط اأ �س اأ عن عبد النور خال 
مقابلة خا�شة لربنامج هنا العا�شمة 
الف�شائية  ���ش��ي  ب��ي  ���ش��ي  ق��ن��اة  ع��ل��ى 
وبثته الليلة املا�شية..اأن من اأهداف 
ال�شتثمارات  تبلغ  اأن  اأي�شا  ال���وزارة 
منها  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ار   291 ال��ك��ل��ي��ة 
ا�شتثمارات عامة  120 مليار جنيه 
و  خا�شة  ا�شتثمارات  مليار   171 و 
التي �شتتيح ن�شبة منو تبلغ 5 ر3 يف 
املائة. واأو�شح اأن الربنامج يت�شمن 
 300 و  م��ل��ي��ارا   22 اإن���ف���اق  اأي�����ش��ا 
مليون جنيه لتن�شيط اقت�شاد الباد 
اإ�شكان  من  حم��ددة  م�شروعات  يف  و 
وم�شروعات  وط���رق  اأ�شا�شية  وبنية 
وال��ط��اق��ة..لف��ت��ا  بالكهرباء  خا�شة 
اإىل اأن الإنفاق �شيتم ب�شرعة وكفاءة 
الإنتاج  عجلة  على  ايجابيا  و�شيوؤثر 

وي�شعر به املواطن.

وذك����رت   .2030 الق���ت�������ش���ادي���ة 
اإدارة  م��دي��ر  �شاملني  خمي�س  منى 
خدمات �شامة امل�شتهلك بالإنابة 
ل���ل���ج���ودة  اأب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س  اأن 
���ش��ام��ة  اإىل  ي��ن��ظ��ر  وامل���ط���اب���ق���ة 
�شكان الإمارة باعتبارها م�شوؤولية 
اأ�شا�شية وكجزء من التزامه بجعل 
الكهربائية  الأج���ه���زة  ا���ش��ت��خ��دام 
اأكرث اأمانا اأطلق برنامج مطابقة 
لأج���ه���زة ال��ت��و���ش��ي��ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
بهدف احلد من املخاطر التي قد 
هذا  وا�شتخدام  �شناعة  عن  تنتج 

النوع من الأجهزة. 

م��ن��ح ����ش���ه���ادة امل��ط��اب��ق��ة وع��ام��ة 
عملية  يجتاز  التي  للمنتج  الثقة 
اأجهزة  بنجاح. وبح�شول  التقييم 
�شهادة  على  الكهربائية  التو�شيل 
تخ�ش�س  الثقة  وعامة  املطابقة 
باملجل�س  الأ���ش��واق  مراقبة  اإدارة 
فحو�شات دورية على املنتج للتاأكد 
امتثاله  ا�شتمرارية �شاحية  من 
ملعايري ال�شامة ومعايري برنامج 
امل��ط��اب��ق��ة ل���اأج���ه���زة ال��ت��و���ش��ي��ل 

الكهربائية باملجل�س.
وذك������ر ع����ب����داهلل ع����ب����داهلل خ����وري 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 

يف  بالإنابة  والأ���ش��واق  امل�شتهلكني 
تعد من  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  املجل�س 
امل��ب��ادرات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي يطلقها 
امل��ج��ل�����س ح��ي��ث ي�����ش��اه��م ب��رن��ام��ج 
اأبوظبي ملطابقة اأجهزة التو�شيل 
بناء  يف  امل�شاهمة  اإىل  الكهربائية 
الإقليمي  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  ثقة 
ب��امل��ن��ت��ج��ات امل�����ش��ن��ع��ة وامل���ت���داول���ة 
يف اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي ك��م��ا ت�����ش��اه��م 
���ش��ل�����ش��ل��ة ب���رام���ج امل��ط��اب��ق��ة ال��ت��ي 
مكانة  تعزيز  يف  املجل�س  اأطلقها 
اأبوظبي يف طليعة التجارة العاملية 
اأبوظبي  روؤي���ة  م��ع  وذل��ك متا�شيا 

تبادل  ال�شنوية يف  الندوة  اأه��داف  اأه��م  و�شركائه. ومتثلت 
الآراء وت�شليط ال�شوء على املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك 
عمل  اأوراق  ت��ق��دمي  ال��ن��دوة  و���ش��ه��دت  ال�شفافية.  وت��ع��زي��ز 
اإط��ار  يف  حاليا  تنفيذها  يتم  التي  امل�شاريع  تطورات  ح��ول 
اأن�شطة ال�شركات  هذه ال�شراكات .. يف حني مت ا�شتعرا�س 
املحلية العاملة يف جمالت ال�شناعات الدفاعية و�شناعات 
وقال   . امل�شتقبلية  ال�شراكات  فر�س  يف  والبحث  الطريان 
مطر علي الرميثي الرئي�س التنفيذي الرئي�س التنفيذي 
لوحدة التطوير ال�شناعي يف جمل�س التوازن القت�شادي 
كملتقى  جناحه  اأثبت  قد  الدفاعية  ال�شركات  جمل�س  اإن 
القت�شادي  ال��ت��وازن  جمل�س  ب��ني  العاقات  لتعزيز  مهم 
خا�شة  اأهمية  تكت�شب  الندوة  هذه  اإن  واأ�شاف  و�شركائه. 
اإنطاق  وقبيل  لندن  الربيطانية  العا�شمة  يف  بانعقادها 

املعر�س العاملي للمعدات الدفاعية والأمنية.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شت�شاف جمل�س التوازن القت�شادي ام�س الندوة الثالثة 
لندن  الربيطانية  بالعا�شمة  الدفاعية  ال�شركات  ملجل�س 
الدفاعية  للمعدات  ال���دويل  املعر�س  هام�س  على  وذل���ك 
الأمنية اأحد اأكرب املعار�س الدفاعية املتخ�ش�شة يف العامل. 
امل�شاهمة  اإىل   1992 ع��ام  تاأ�شي�شه  منذ  املجل�س  وي�شعى 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية  توجهات  يف  الفاعلة 
الإم���ارات  دول��ة  روؤي���ة حكومة  م��ع  وذل��ك متا�شيا  ال�شاملة 

العربية املتحدة.
اإقامة �شراكات فاعلة  وتاأتي م�شاهمات املجل�س من خال 
العاملية ومن  ال��دف��اع��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  م��ع نخبة م��ن  وب��ن��اءة 
لتعزيز  اأن�شئ  وال���ذي  الدفاعية  ال�شركات  جمل�س  خ��ال 
التعاون والتن�شيق واحلوار بني جمل�س التوازن القت�شادي 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع عر�س النقد ن0 - الذي يحتوي على النقد املتداول اإ�شافة اإىل جمموع 
النقد املحتفظ به لدى البنوك - ن�شبة ثاثة يف املائة من 4 ر59 مليار درهم 
نهاية �شهر يونيو عام 2013 اإىل 2 ر61 مليار درهم يف نهاية �شهر يوليو 
من نف�س ال�شنة. وذك��ر م�شرف الإم��ارات املركزي يف بيانه ام�����س..اأن عر�س 
اجلاري�ة  احل�شاب�ات  اأي  النقدية  ال��ودائ��ع  زائ��دا  امل��ت��داول  النقد   - ن1  النقد 
املائة من  ر0 يف   6 ن�شبة  انخف�س   - البنوك  ل��دى  الطلب  واحل�شابات حتت 
7 ر344  اإىل   2013 7 ر346 مليار درهم يف نهاية �شهر يونيو من �شنة 
مليار درهم يف نهاية �شهر يوليو من نف�س ال�شنة. واأ�شار امل�شرف اإىل اأن عر�س 
النقد ن2 - الذي يحتوي ن1 زائدا الودائ�ع �شبه النقدية اأي جمم�وع الودائ��ع 
لأجل والودائع الدخارية للمقيمني بالدرهم والتاأمين�ات التجاري�ة بالدرهم 
 8 م��ن  امل��ائ��ة  يف  ر0   2 ن�شبة  ارت��ف��ع   - الأجنبية  بالعمات  املقيمني  وودائ�����ع 
3 ر931 مليار درهم  اإىل   2013 ر929 مليار درهم يف نهاية �شهر يونيو 
ن3  النقد  عر�س  اأن  البيان  واأو���ش��ح  ال�شنة.  نف�س  من  يوليو  �شهر  نهاية  يف 

- الذي يحتوي ن2 زائدا الودائع احلكومية لدى البنوك وامل�شرف املركزي 
.. انخف�س ن�شب��ة 3 ر0 يف املائة م��ن 5 ر182 ر1 مليار دره�م يف نهاية �شهر 
يونيو من �شنة 2013 اإىل 5 ر 179 ر1 مليار درهم يف نهاية �شهر يوليو 
من نف�س ال�شنة. وبني انخفا�س الودائع لدى البنوك العاملة يف الدولة خال 
ر1  ر253   1 لتبلغ  امل��ائ��ة  يف  ر0   2 ن�شبة   ..  2013 �شنة  م��ن  يوليو  �شهر 
املائة  يف  ر0   2 ن�شبة  املقيمني  ودائ���ع  انخفا�س  نتيجة  دره���م..وذل���ك  مليار 
القرو�س  اأن  واأ���ش��اف  املائة.  يف  ر0   1 ن�شبة  املقيمني  ودائ��ع غري  وانخفا�س 
القرو�س  وخم�ش�شات  العامة  املخ�ش�شات  م��ن  �شافية  وال�شلف  امل�شرفية 
يف  ر1   2 ن�شبة  ارتفعت   .. املعلقة  والفوائد  حت�شيلها  يف  وامل�شكوك  ال�شيئة 
امل�شرفية  الأ�شول  انخف�شت  بينما   .. ر1.160 مليار درهم   7 وبلغت  املائة 
�شهر  ن��ه��اي��ة  يف  دره����م  م��ل��ي��ار  ر1  ر869   3 ل��ت��ب��ل��غ  امل���ائ���ة  يف  ر0   5 ن�����ش��ب��ة 
 .. 2013 2013. وخال الأ�شهر ال�شبعة الأوىل من �شنة  يوليو من �شنة 
ارتفع عر�س النقد ن2 ن�شبة 0 ر8 يف املائة..كما ارتفعت القرو�س امل�شرفي��ة 
وال�شلف ن�شبة 6 ر5 و �شجلت ودائع العماء لدى البنوك ارتفاعا بن�شبة 3 

ر7 يف املائة نتيج��ة ارتفاع ودائ��ع املقيمني يف الدولة بن�شبة 9 ر8 يف املائة.

اأبوظبي للجودة واملطابقة يطلق برنامج 
املطابقة لأجهزة التو�سيل الكهربائية يف الإمارة

الأعمال رواد  منتدى  لوفد  الق�شيم  منطقة  اأمري  نائب  ا�شتقبال  • خال 

امل�سرف املركزي: ارتفاع عر�س النقد من0 اإىل 2 ر61 مليار درهم نهاية يوليو

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

              اىل املدعي عليه/الرخاء لاعمال الفنية   جمهول حمل القامة نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

يوم الحد املوافق 2013/9/19 ال�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  بال�شافة  الق��ل  على  اي��ام  بثاث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
3153/2013/13
3154/2013/13
3155/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
جاويد ح�شني �شفي اهلل

كال�شان بال نريجنان بال
عبدالكرمي ابو القا�شم

مبلغ املطالبة
14639 درهم + تذكرة العودة
14073 درهم + تذكرة العودة
19059 درهم + تذكرة العودة

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن 2013/214 طعن عقاري   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
ا�شرف  املهند�س-  ال�شيد  وميثلها  للعقارات-  هوم  �شمارت  موؤ�ش�شة  الطاعن/ 
فرج- ب�شفته املمثل القانوين لل�شركة وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد 
القا�شم  املطعون �شده/1- الفوائد للو�شاطة العقارية ل�شاحبها/وليد نور اهلل 
�شابقا.  جمهول حمل  العقارية  للو�شاطة  القدرة  امر اهلل حبيبي-  ام��ان اهلل 

القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب عليكم احل�شور 

اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
  مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

رقم الدعوى 2013/163 كلي
با�شم  �شابقا  ) عرفت  ح��رة  م.م.ح منطقة  لب��ز  واي��ر  زي��رو  امل��دع��ى عليها/  اىل 
: م��ن��ت��ال ه��اي��ف م.م.ح وميثلها ق��ان��ون��ا: حم��م��د اح��م��د ا���ش��ام��ة ع��ل��ي  ح��ي��ث ان 
املدعية: �شركة الم��ارات لات�شالت املتكاملة �س م ع  قد اقام عليك الدعوى 
)768.909.04دره���م(  مببلغ  للمطالبة  كلي-  مدين   2013/163 رقم  احلقوقية 
القاعة رقم  الكلية( يف  الدائرة  املدنية )  املحكمة  وعليه يقت�شى ح�شورك اىل 
2 برا�س اخليمة �شباح يوم الحد املوافق 2013/9/22م ال�شاعة التا�شعة �شباحا 
لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن 
الدعوى  �شتبا�شر  املحكمة  املحدد فان  الوقت  ار�شال وكيل عنك يف  او  احل�شور 

غيابيا بحقك.
 امني ال�سر الدائرة الكلية

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
الدائرة املدنية الكلية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
  اعادة اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

رقم الدعوى 2013/271 مدين جزئي
اىل املدعى عليه/ طارق �شعيد حممد �شعيد الكدري احلب�شي  حيث ان املدعي: 
اقام عليك الدعوى احلقوقية رقم  املتكاملة   قد  �شركة الم��ارات لات�شالت 
البتدائية  املحكمة  اىل  ح�شورك  يقت�شى  وعليه  ج��زئ��ي-  م��دين   2013/271
، وذلك �شباح يوم اخلمي�س  املدنية اجلزئية  الدعوى  للنظر يف  برا�س اخليمة 
مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة   2013/9/19
م��ن ب��ي��ان��ات ودف���وع ويف ح��ال��ة تخلفك ع��ن احل�����ش��ور او ار���ش��ال وك��ي��ل عنك يف 
الوقت املحدد، فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 

2013/9/8
الدائرة املدنية اجلزئية الثانية
    امني ال�سر /خالد اآل علي

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
  اعادة اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

رقم الدعوى 2013/265 مدين جزئي
اىل املدعى عليه/ خليفة جمعة مو�شى فريوز   حيث ان املدعي: �شركة المارات 
لات�شالت املتكاملة   قد اقام عليك الدعوى احلقوقية رقم 2013/265 مدين 
املحكمة البتدائية برا�س اخليمة للنظر  جزئي- وعليه يقت�شى ح�شورك اىل 
ال�شاعة   2013/9/19 اخلمي�س  يوم  �شباح  وذل��ك   ، اجلزئية  املدنية  الدعوى  يف 
التا�شعة �شباحا لاجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع ويف 
حالة تخلفك عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد، فان املحكمة 

�شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 2013/9/8
الدائرة املدنية اجلزئية الثانية
    امني ال�سر /خالد اآل علي

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
  اعادة اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

رقم الدعوى 2013/267 مدين جزئي
اىل املدعى عليه/ �شلطان �شيف �شلطان كلبي ال�شام�شي   حيث ان املدعي: �شركة 
المارات لات�شالت املتكاملة   قد اقام عليك الدعوى احلقوقية رقم 2013/267 
برا�س اخليمة  البتدائية  املحكمة  اىل  يقت�شى ح�شورك  وعليه  مدين جزئي- 
 2013/9/19 اخلمي�س  ي��وم  �شباح  وذل��ك   ، اجلزئية  املدنية  ال��دع��وى  يف  للنظر 
بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة 
ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد، فان 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 2013/9/8
الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

    امني ال�سر /خالد اآل علي

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع توؤهل اأكرث من 100 م�سروع للتناف�س يف الريادة عرب حا�سنات الأعمال
•• دبي-الفجر: 

قامت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية 
اإحدى  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  موؤ�ش�شات 
ب��دب��ي، يف ت��خ��ري��ج وت��اأه��ي��ل اأك���رث من 
حا�شنات  مركز  ع��رب  م�شروع   100
قرية  يف  للموؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع  الأع���م���ال 
من  اعتباراً  �شنوات   3 خال  الأعمال 
وحتى   2010 ل��ل��ع��ام  الأول  الن�شف 
وذل��ك   ،2013 للعام  الأول  الن�شف 
لدخول ال�شوق املحلي بقوة والتناف�س 

والتجارية  اخلدمية  امل�شاريع  من  كل 
واملهنية على احل�شة العظمى من بني 
القطاعات القت�شادية يف املركز بواقع 
ال��ن�����ش��ب��ة  وت���ن���وع���ت   ،50% اإج����م����ايل 
الأخ��رى مثل  القطاعات  املتبقية على 
وغريها  والأغ��ذي��ة،  وال�شحة،  الطب 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة. وق���ال عبد 
التنفيذي  امل��دي��ر  اجل��ن��اح��ي،  البا�شط 
لتنمية  را����ش���د  ب���ن  مل��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
يعترب  واملتو�شطة:  ال�شغرية  امل�شاريع 
م���رك���ز ح��ا���ش��ن��ات الأع����م����ال يف ق��ري��ة 
رواد  لتاأهيل  ف��ري��دة  من�شة  الأع��م��ال 

ج���دي���دة يف ح��ا���ش��ن��ة اأع����م����ال . وق���ال 
اجلناحي: يح�شل اأ�شحاب امل�شاريع يف 
والت�شهيات  املميزات  على  احلا�شنة 
ال��ن��ج��اح يف ري���ادة  ال��ت��ي ت��وؤه��ل��ه��م اإىل 
املكتبية  امل�شاحة  واأب���رزه���ا:  الأع��م��ال، 
امل���رن���ة وامل���ج���ه���زة ب��ال��ك��ام��ل، وق���اع���ات 
الج��ت��م��اع��ات وامل����وؤمت����رات، وخ��دم��ات 
ال���ش��ت��ق��ب��ال، اإ���ش��اف��ة اإىل ذل���ك وج��ود 
الأع��م��ال  رواد  مل�شاعدة  موؤهلة  ك���وادر 
على تطوير امل�شروع، كما توجد فر�س 
لبناء �شبكة من العاقات مع ال�شركات 

الأخرى. 

الأع���م���ال وال��ت��و���ش��ع ب��ق��ط��اع امل�����ش��اري��ع 
ال�شباب  ل���دى  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
امل��واط��ن، حيث ن�شعى م��ن خ��ال هذا 
ال��دخ��ول  م���ن  متكينهم  اإىل  ال�����ش��رح 
يف ع���امل ال��ت��ج��ارة وت���ق���دمي م�����ش��اري��ع 
ون��ح��ن  م����ب����دع.  ف���ك���ر  ذات  م���ت���م���ي���زة 
تخرجت  م�شاريع  هناك  باأن  فخورون 
يف مدة اأقل من 3 �شنوات مبعدل 18 
الإ�شافة  يوؤكد  وه��ذا  �شهراً،   24 اإىل 
امل�شاريع  جن��اح  يف  املركز  ي�شكلها  التي 

ال�شغرية واملتو�شطة . 
الدرا�شات  اأظهرت  اجلناحي:  واأ�شاف 

املوؤ�ش�شة  وت���وؤك���د  الأع���م���ال.  ري����ادة  يف 
م��ن خ��ال م��رك��ز حا�شنات الأع��م��ال، 
وت��ع��د   2002 يف  اإن�����ش��اءه��ا  مت  ال��ت��ي 
اأول حا�شنة اأعمال يف املنطقة، دعمها 
اأ�شحاب  من  الأعمال  لقطاع  امل�شتمر 
امل�������ش���اري���ع ال�������ش���غ���رية وامل���ت���و����ش���ط���ة، 
وت����ق����دمي ال��ت�����ش��ه��ي��ات والإم����ك����ان����ات 
الازمة لهم لبدء م�شاريعهم اخلا�شة 
يف ال�����ش��وق املحلي لإم����ارة دب��ي ودول��ة 
الإم��������ارات ب�����ش��ك��ل ع�����ام. وق����د ت��ن��وع��ت 
مركز  يف  ت�شجيلها  مت  ال��ت��ي  امل�شاريع 
ا�شتحوذت  حيث  الأع���م���ال،  حا�شنات 

ب��راأ���س  امل�شاريع  م��ن  العديد  ان��ط��اق 
5000 دره���م ولغاية  ي��ب��داأ م��ن  م��ال 
منهم  البع�س  وبداأ  درهم،   50000
بدون موظفني، وتراوح راأ�س املال عند 
تخرجهم من مركز حا�شنات الأعمال 
 750،000 اإىل   500،000 ما بني 
دره�����م وب���ع���دد م��وظ��ف��ني ي���ت���ج���اوز 5 
امل�شاريع  من  ع��دد  وهنالك  اأ�شخا�س. 
ب�شكل  النجاح وتو�شعت  لها  التي كتب 
ب�����ارز ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دول�����ة الإم������ارات 
ومنطقة اخلليج، ونحن ناأمل اأن نرى 
اإ�شافات  خال  من  الأمثلة  هذه  مثل 
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العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2013/42  مدين كلي
اىل املدعى عليه/ 1- �شركة بن ناوي للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / موؤ�ش�شة الوا�شط ملقاولت الطرق 
����س.ذ.م.م   قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة 
املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/7/22 بتاريخ  حكمت 
وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري احل�شابي �شاحب الدور باجلدول 
بتلك اجلل�شة.    ال�����ش��ادر  احل��ك��م  م��ن��ط��وق  وف���ق  ت��ك��ون مهمته  ان  وع��ل��ى 
ال�شاعة   .2013/9/30 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  املحكمة  لها   وح��ددت 

التقرير. 9.30 �شباحا يف القاعة  ch1.C.15.لورود 
ق�سم الق�سايا املدنية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2663 /2013 عمايل جزئي   
اىل املدعى عليه /1-  موؤ�ش�شة �شفدر دلدار للخدمات الفنية جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / حممد ا�شرف خان حممد   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8268 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف. رقم ال�شكوى )2013/149112(. وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق 2013/9/22 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1A.5 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 630 /2013 جتاري جزئي   
اىل املدعى عليهما /1-  �شركة دي�شرتي ايفينت�س ال�شرق الو�شط 2- �شركة دي�شرتي 
.ذ.م.م  �س  تكنولوجي  ان��د  ه��اي   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  ايفينت�س  جمهويل حمل 
وميثله: �شوق حم�شن بدر الكثريي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
امل�شاركة يف معر�س دي�شرتي ال�شرق  العقد املوقع بني الطرفني يف 2012 بخ�شو�س 
 20.000( مببلغ  والت�شامن  بالتكافل  عليهما  املدعي  وال��زام  وابطاله   2013 الو�شط 
درهم( تعوي�شا عن ال�شرار والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم 
ch2D.19 لذا فانت مكلف  بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2013/9/29  الحد 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 813 /2012 عقاري كلي     

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ع��ق��اري  ع��ل��ي��ه/1-  تنميات للتطوير  امل��دع��ى  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / مهدي حممد علي ك��ام��ان جن��ار  ق��د اق��ام عليك 
 5475835( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من 
املوافق  التام. وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
2013/9/19 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 814 /2012 عقاري كلي     

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ع��ق��اري  ع��ل��ي��ه/1-  تنميات للتطوير  امل��دع��ى  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / مهدي حممد علي ك��ام��ان جن��ار  ق��د اق��ام عليك 
 7378321( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من 
املوافق  التام. وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
2013/9/19 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 639 /2013 جتاري جزئي       
اىل املدعى عليه/1-  تارجتنك�س للخدمات الفنية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / فندق ال�شاطىء وملحقه وميثله: فايزة مو�شى �شليمان   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )19500 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
باكفالة وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/22  ا�ستئناف تظلم عمايل

����س.ذ.م.م   جمهول  اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -توما�س بنيت �شاين 
ك��ون��ور وميثله:  او  ب��اول  امل�شتاأنف /ج���اري  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2013/23 تظلم عمايل بتاريخ 2013/5/29 
وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�شاعة 10.00 
�شباحا بالقاعة رقم ch2D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/975  ا�ستئناف عمايل

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -م�شاريع ليوا التجارية �س.ذ.م.م  جمهول 
ابراهيم  حممود  ابراهيم  /زينب  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
اب��و���ش��ت��ي��ت ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 
جل�شه  لها  وح��ددت   2013/6/11 بتاريخ  جزئي  عمايل   2013/329
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/9/23 املوافق  الثنني  ي��وم 
رقم ch2D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2059   

 املنذر/�شركة تطوير جممع دبي لا�شتثمار )ذ.م.م(
ال�شابرايا  �شركة  اليه:  املنذر  احلو�شني  ون��وال  اخلاجة  وفي�شل  اأهلي  املحامني/عماد  بوكالة 

لا�شتثمارات العقارية املحدودة.  )جمهولة حمل القامة(
ينذركم موكلنا ب�شداد مبلغ وقدره )1.378.312.50 درهم( )مليون وثاثة وثمان و�شبعون الفا 
وثاثمائة واثنا ع�شر درهم وخم�شون فل�شا( مقابل القيمة اليجارية ور�شوم اخلدمة عن العني 
املوؤجرة اىل موكلنا مع الغرامات وذلك خال ثاثون ) 30( يوم من تاريخ هذا النذار العديل 
وال �شن�شطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية الازمة للمحافظة على حقوق موكلنا لديكم 
وثاثمائة  )مليون  دره��م(   1.378.312.50  ( املطالبة مببلغ  املثال ل احل�شر  �شبيل  علي  وهي 
املطالبة  اىل  بال�شافة  فل�شا(  وخم�شون  دره���م  ع�شر  واث��ن��ا  وثاثمائة  ال��ف��ا  و�شبعون  وث��م��ان 
بالتزاماتكم  الخ��ال  م�شوؤولية  حتميلكم  مع  مبوكلنا  املت  التي  لا�شرار  اجلابر  بالتعوي�س 

التعاقدية ا�شرارا مبوكلنا. والزامكم بكافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2060   

 املنذر/�شركة تطوير جممع دبي لا�شتثمار )ذ.م.م( بوكالة املحامني/عماد اأهلي وفي�شل اخلاجة ونوال 
احلو�شني  املنذر اليه: �شركة ال�شرق الو�شط القاب�شة ) �س.ذ.م.م( )جمهولة حمل القامة(

ننذركم مبا يلي: 1- ب�شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم وقدره )1.557.639.20 درهم( )مليون وخم�شمائة و�شبعة 
وخم�شون الف و�شتمائة وت�شع وثاثون درهم وع�شرون فل�س فقط( مقابل القيمة اليجارية ور�شوم اخلدمة 
عن الني املوؤجرة مع الغرامات اىل موكنا وذلك خال ثاثون )30( يوم من تاريخ هذا ال انذار العديل. 
2- ا�شاح اخللل املذكور باملادة )4/فقرة ط وفقرة ع( من اتفاقية التاجري خال اربعة ا�شابيع من تاريخ 
النذار العديل.   وال �شن�شطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية الازمة للمحافظة على حقوق موكلنا 
لديكم وهي علي �شبيل املثال ل احل�شر املطالبة مببلغ ) 1.557.639.20 درهم( )مليون وخم�شمائة و�شبعة 
بالتعوي�س  املطالبة  اىل  بال�شافة  فقط(  فل�س  وع�شرون  دره��م  وثاثون  وت�شع  و�شتمائة  ال��ف  وخم�شون 
اجلابر لا�شرار التي املت مبوكلنا مع حتميلكم م�شوؤولية الخال بالتزاماتكم التعاقدية ا�شرارا مبوكلنا. 

والزامكم بكافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2062   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة احلدائق )�س. ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

العامة )  ارف��ا للتجارة  ����س.ذ.م.م( )ح�شب العقد(  العامة )  ارف��ا للتجارة  اليها:   املنذر  �شد  - 
�س.ذ.م.م( )ح�شب الرخ�شة(   )جمهولة حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتام النذار 
العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/688 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة جلف تكنيكال كون�شرتك�شن ذ.م.م   جمهول 
الفنية  للمقاولت  الكرز  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
ذ.م.م ومي��ث��ل��ه: ع��ب��دال��ك��رمي اح��م��د ع��ب��داهلل ع���ي���د     ق��د اأق����ام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
.  وعليه فان  التنفيذ او خزينة املحكمة  )1847219 ( دره��م اىل طالب 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1503 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة امنية لتاأجري املعدات الثقيلة )ذ.م.م(     جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ خ�شب للنقليات واملقاولت العامة 
ل�شاحبها /�شالح عبداهلل �شالح وميثله: عبداهلل ح�شن احمد طاهر   قد 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )32812 ( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/105 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- كاو�س ميكائل با�س جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ بنك ات�س.ا�س. بي. �شي ال�شرق الو�شط املحدود وميثله: 
احمد ح�شن رم�شان اآل علي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10.967.534.47 ( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
املذكور خال 15 يوما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/104 بيع عقار مرهون
اك��رم   جمهول حمل القامة مبا ان طالب  اىل املنفذ �شده/1- كا�شف 
التنفيذ/ بنك ات�س.ا�س. بي. �شي ال�شرق الو�شط املحدود وميثله: احمد 
ح�شن رم�شان اآل علي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2.405.654.69 ( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه    . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
املذكور خال 15 يوما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/723
اىل املحكوم عليها / بوابة دم�شق ملقاولت ال�شيانة العامة

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد ا�شدرت 
 2013/111 رقم  العمالية  الق�شية  يف   2013/3/28 بتاريخ  حكما  بحقك 
ال��ر���ش��وم  ���ش��ام��ا  دره���م   )71322( وق����دره  مبلغ  ب��دف��ع  ب��ال��زام��ك  يق�شى 
وامل�شاريف. وحيث ان املحكوم له/ طليع هنيدي غرز الدين-   قد تقدم 
بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2013/723 لذا انت مكلف 
ويف  الخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��ال  به  املحكوم  املبلغ  ل�شداد 
حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 501 /2013 جتاري جزئي             
اىل املدعى عليه /1-  كينج هريو �شيبنج ليمتد ب�شفتها الناقل البحري وم�شدر �شند 
ال�شحن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة رويال اند �شن الين�س للتاأمني ) 
ال�شرق الو�شط( املحدودة ) �س م ب( )معفاة( فرع دبي( وميثله: حبيب حممد �شريف 
عبداهلل املا  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان تدفع 
مببلغ وقدره )50.185 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
املعجل  بالنفاذ  و���ش��م��ول احل��ك��م  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  املطالبة وح��ت��ى  ت��اري��خ  م��ن  ب��واق��ع %12 
باكفالة.    وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/9/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch2D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 192 /2013 تظلم جتاري               

اىل املدعى عليه /1-  �شروان �شينغ بن لل �شينغ بهوجال جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شركة �شاكون برو جي ام بي ات�س وميثله: حممد �شيف عبيد 
علي احلفيتي    قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�شوعه تظلم من القرار 
وامل�شاريف.     والر�شوم  جت��اري   2013/439 رق��م  عري�شة  على  الم��ر  يف  ال�شادر 
بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة   2013/9/15 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�ص الق�سم                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     

ال�سهاد رقم : 2013/10735
ا�سهاد تغيري واثبات قبيله

طالب ال�شهاد: بخيت حممد عبداهلل اجلن�شية: المارات - احلمد هلل وحده وال�شاة 
وال�شام على من ل نبي بعده، فانه يف يوم الثاثاء 4 من �شهر ذي القعدة �شنة 1434ه� 
القا�شي  الذباحي  ع��ب��داهلل  علي  ان��ا  ل��دى  2013م  �شنة  �شبتمرب  �شهر  م��ن   10 امل��واف��ق 
وهو  اع���اه  امل��ذك��ور  ح�شر  ال�شخ�شية،  الح���وال  حمكمة  الب��ت��دائ��ي��ة-  دب��ي  مبحاكم 
بحالته املعتربة �شرعا وقرر قائا: انني ارغب يف ا�شافة م�شمى القبيلة )الفا�شي( 
اى وجلميع البناء امل�شافني يف خا�شة القيد واملنف�شلني وطلب اثبات ذلك وقد ورد 
خطاب ادارة اجلن�شية والقامة املوؤرخ بتاريخ 2013/9/9 . وبناء على الطلب وبح�شور 
ال�شاهدين يو�شف عبداهلل �شامل العديدي وخليفه ربيع عبداهلل ا�شدرنا هذا ال�شهاد 

للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/665    
الزعابي  احمد حممد  /�شيف حممد  ال�شيد  بان كا من  للجميع  معلوما  ليكن   
البالغة )50%( يف/ والتنازل عن كامل ح�شته   البيع  اماراتي اجلن�شية يرغب يف 
ح�شن  ال�شيد/  اىل  وذل���ك   )213073( رق��م  جت��اري��ة  رخ�شة  ال�شام  دن��ي��ا  كافترييا 
عبداهلل علي حممد علي اماراتي اجلن�شية. مت تغيري ال�شكل القانوين من �شراكة 
اعمال املهنية اىل موؤ�ش�شة فردية.  .وعما لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون 
ن�شر هذا  اقت�شى  العدل.  فقد  الكاتب  �شان  ل�شنة 1991م يف  الحت��ادي رقم )22( 
العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا الع��ان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

مكتب دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 605219 الرخ�شة  رق��م  )�ـــص.ذ.م.م(-  الفنية  لالعمال  املثري  ال�شركة:  ا�شم 
عنوانها: مكتب رقم 108- ملك الغرير لا�شتثمار- ديرة- نايف ال�شكل القانوين: 
ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1081552 مبوجب هذا تعلن 
لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  قد  بانه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
ب��اإن��ح��ال ال�شركة امل��ذك��ورة اع���اه، وذل���ك مب��وج��ب ال��ق��رار ال�����ش��ادر م��ن اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/152758(  
بتاريخ )2013/8/29( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة  رق��م  ــص.ذ.م.م(-  �( البناء  مواد  لتجارة  ال  كي  جي  ال�شركة:  ا�شم 
ال�شتثمارية-  لاعمال  مفتاح  جمموعة  ملك   2-101 رقم  مكتب  عنوانها:   557984
ديرة- اخلبي�شي) بزن�س �شنرت ( ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد 
بال�شجل التجاري: 68130 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اعاه، وذلك مبوجب 
العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار 
اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2013/8/14( بتاريخ    )2013/1/143553( رقم  حتت 
او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاه للقيام بت�شفية  
الغرير  رقم 108- ملك  )�ص.ذ.م.م( وعنوانها:  مكتب  الفنية  املثري لالعمال 
العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك  نايف  دي��رة-  لا�شتثمار- 
لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/152758(. بتاريخ 
)2013/8/29( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
برج  ملك   7 حمل  عنوانه:  احل�سابات   لتدقيق  خادم  بن  يو�سف  امل�شفي:  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت 
التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاه للقيام بت�شفية  جي 
كي ال لتجارة مواد البناء )�ص.ذ.م.م( وعنوانها:كتب رقم 101-2 ملك جمموعة 
مفتاح لاعمال ال�شتثمارية- ديرة- اخلبي�شي) بزن�س �شنرت( وذلك مبوجب القرار 
ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم 
)2013/1/143553(. بتاريخ )2013/8/14( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

والوراق الثبوتية وذالك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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تقام برعاية ودعم ماجد بن حممد

نه���ائي���ات بط���ول���ة دب���ي الثاني���ة لّلي���اق���ة البدني���ة تنطل���ق غ���دًا بدب��ي م��ول
72 لعبًا ولعبة اجتازوا ت�سفيات قوية وزيادة اجلوائز املالية للبطولة 

رياح التغيري تهب على ال�سغار 

الكب���ار ي���رفع���ون �سع����ار ال�ستق����رار يف ال�����دوري القط������ري

ولعبة  لع��ب  ال�72  ا�شماء  ع��ن  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
املتاأهلني اإىل نهائيات بطولة دبي للياقة البدنية يف فئتها 
املفتوحة للمواطنني واملقيمني بالدولة التي تقام برعاية 
اآل مكتوم،  ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد  ودع��م �شمو 
واح����دة من  وت��ع��د  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����س 
مبادرات �شموه الهادفة اإىل زيادة الوعي املجتمعي باأهمية 
يوم  النهائيات  تنطلق  حيث  والريا�شي،  البدين  الن�شاط 
ال�شبت  يوم  وتتوا�شل حتى  �شبتمرب(  غد اخلمي�س )12 

املقبل )14 �شبتمرب( على حلبة التزلج بدبي مول.
ام�س  �شباح  عقد  ال���ذي  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  يف  ذل��ك  ج��اء 
ال��ع��امل��ي، بح�شور خالد  ال��ت��ج��اري  ال��ث��اث��اء مب��رك��ز دب���ي 
عبداهلل جوكه مدير اأول الدعم واملتابعة يف املكتب اخلا�س 
ل�شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ومدير 
البطولة، اأحمد اإبراهيم مدير ق�شم الت�شويق وال�شراكات 
الر�شمي  ال�شريك  الريا�شي  دبي  مبجل�س  ال�شرتاتيجية 
ل��ل��ح��دث، اأح���م���د اأب��ورح��ي��م��ة ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ل��ل��ع��اق��ات 
للحدث،  الرئي�شي  الراعي  دو  يف  دو  �شركة  يف  احلكومية 
فيتن�س  ب��ن��وادي  والت�شويق  الت�شغيلي  امل��دي��ر  بوثا  م��ارك 
جلنة  رئي�س  كو  وم��ات  البدنية،  اللياقة  �شريك  فري�شت 
ب���اأن البطولة ت��ق��ام ب��دع��م م��ن ج���دول دبي  احل��ك��ام، علما 

للفعاليات وحلبة دبي للتزلج يف مول دبي اأي�شا.

جوكه: مبادرة رائدة للقيادة احلكيمة
املكتب  يف  واملتابعة  الدعم  اأول  مدير  جوكه  خالد  ا�شتهل 
اخلا�س ل�شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ومدير البطولة، املوؤمتر ال�شحفي بنقل ر�شالة من �شمو 
فيها  نقل  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ماجد  ال�شيخ 
واجلهات  للموؤ�ش�شات  و�شكره  للم�شاركني  �شموه  مباركة 
من  للريا�شيني  التوفيق  متنى  كما  ل��ل��ح��دث،  ال��داع��م��ة 
ال��دع��وة للم�شاركة يف  وامل��واط��ن��ات ووج���ه لهم  امل��واط��ن��ني 
البطولة املخ�ش�شة لهم التي �شيتم الك�شف عن تفا�شيلها 

قريبا.
وك�شف جوكه يف املوؤمتر ال�شحفي اأن �شمو ال�شيخ ماجد بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، وجه بجوائز مالية للحا�شلني 
بواقع  النهائيات،  ال�8يف  امل�شابقات  يف  الأوىل  املراكز  على 
جلوائز  الج��م��ال��ي��ة  قيمة  على  ت�شاف  دره���م  اآلف   10
للقيادة  والعرفان  بال�شكر  نتقدم  جوكه   وق��ال  البطولة. 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  م��اج��د  ال�شيخ  و���ش��م��و  احلكيمة 

الرائدة  الريا�شية  املجتمعية  املبادرات  هذه  على  مكتوم، 
لدولة  التنمية  م�شرية  بدعم  ت�شاهم  اأن  �شاأنها  من  التي 
الإمارات العربية املتحدة، من خال �شباب وجمتمع اأكرث 

�شحة وحيوية قادر الإجناز وك�شب التحديات .
 18 يف  انطلقت  التي  البطولة  ت�شفيات  �شهدت  واأ���ش��اف 
واملقيمني  املواطنني  من  وا�شعا  اإق��ب��ال  املا�شي  اأغ�شط�س 
ب���ال���دول���ة اإىل ج��ان��ب ال������زوار م���ن خم��ت��ل��ف ال�����دول مثل 
ال��ولي��ات املتحدة الأم��ريك��ي��ة، وه��ذا ك��ان له اأث��ر كبري يف 
رفع درجة التناف�س وحتفيز امل�شاركني على تقدمي اأف�شل 
العرو�س حلجز مقعدهم يف النهائيات حيث بلغ اأ�شحاب 
الرجال  فئة  م��ن  ك��ل  يف  النهائيات  الأوىل  ال�36  امل��راك��ز 

وال�شيدات .
وتابع قائا اأكملت اللجنة املنظمة يف الأيام املا�شية كافة 
ال�شتعدادات للحدث مبا يواكب مكانة دبي ب�شفتها وجهة 
بال�شكر  ونتقدم  والإب����داع،  التفوق  ع��ن  للباحثني  دول��ي��ة 
للجهات الراعية والداعمة التي كان لها دور كبري للنجاح 
الذي حت�شده البطولة عاما بعد عام، كما ن�شكر اللجنة 
معها  بالتن�شيق  قمنا  التي  املن�شطات  ملكافحة  الوطنية 
لتطبيق نظام الك�شف عن املن�شطات يف املناف�شات اخلتامية 
حيث �شيتم اإخ�شاع اأ�شحاب املراكز الثاثة الأوىل يف فئة 
جمموعة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للفح�س  وال�����ش��ي��دات  ال��رج��ال 

ع�شوائية �شيتم انتقائها من قبل جلنة التحكيم .

اإبراهيم: املجل�ص �سخر اإمكانياته بخدمة احلدث
اإب��راه��ي��م م��دي��ر ق�شم الت�شويق  اأح��م��د  اأ���ش��اد  م��ن ج��ان��ب��ه 
وال�شراكات ال�شرتاتيجية مبجل�س دبي الريا�شي بجهود 
دعم  على  املجل�س  موؤكدا حر�س  البطولة  على  القائمني 
هذه املبادرات الرائدة، وقال  اأثمرت جهود اللجنة املنظمة 
نوعه على م�شتوى  الأ�شخم من  ه��ذا احل��دث  على جعل 
دبي ودولة الإمارات العربية املتحدة، من حيث تخ�ش�شه 
ممار�شة  وحتفيز  البدنية  للياقة  التناف�شي  اجل��ان��ب  يف 
الن�شاط البدين، مما له اأثر اإيجابي على اجليل ال�شاعد 
من خال رفع طاقاتهم النتاجية وتعزيز قدراتهم على 

املدى البعيد .
واأ�شاف جمل�س دبي الريا�شي �شخر كافة امكانيته لتوفري 
مقومات النجاح لهذه البطولة التي باتت حمطة يتطلع 
اإليها كافة الريا�شيني، اإىل جانب دورها بالرتويج ملمار�شة 
منذ  لتحقيقة  املجل�س  ي�شعى  م��ا  وه��و  ال��ب��دين  الن�شاط 

تاأ�شي�شه، حيث مت اطاق العديد من الربامج التي تعنى 
البدين  بهذا اجلانب ويف مقدمتها برنامج دبي للن�شاط 
الذي يتم فيه اإقامة فعاليات يف كافة اأرجاء الإمارة على 

مدار العام وغريها الكثري .

بو رحيمة: ن�سعى لن�سر ر�سالة املبادرة 
اأبورحيمة نائب الرئي�س للعاقات  اأحمد  من جانبه قال 
ل�شمو  اجل��زي��ل  بال�شكر  اأت��ق��دم  دو:  �شركة  يف  احلكومية 
ال�شيخ ماجد بن حممد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للثقافة 
والفنون على منحنا �شرف اأن نكون من الداعمني لبطولة 
دبي للياقة البدنية كراع رئي�شي لها ون�شكر مكتب �شموه 
التنظيم  على  فري�شت  وفيتن�س  الريا�شي  دب��ي  وجمل�س 

املتميز للحدث .
 لقد حر�شنا على امل�شاركة يف احلدث لإمياننا باأن دورنا 
بني  التقريب  على  يقت�شر  ل  الت�شال  خلدمات  كم�شغل 
الت�����ش��ال مبفهومها  و���ش��ائ��ل  خ���ال  م��ن  املجتمع  اأف����راد 
الر�شائل  ن�شر  اإىل  ذل��ك  يتجاوز  ولكن  فقط،  التقليدي 
واأ�شلوب  الإم��ارات��ي  باملجتمع  لارتقاء  الهادفة  الوطنية 
وين�شجم  لتحقيقه  البطولة  ت�شعى  ما  وهو  النا�س،  حياة 

مع م�شوؤوليتنا املجتمعية . 
ومتنى اأبو رحيمة للمتاأهلني اإىل املرحلة النهائية التوفيق 
وقال: لُبد من الإ�شارة اإىل اأن اأهداف البطولة تتاقى مع 
اأهداف مبادرتنا )يف احلركة بركة( التي اأطلقناها موؤخرا 
خالها  م��ن  ن�شعى  ونحن  عامني  م��دار  على  و�شت�شتمر 
الإم���ارات من  ال�شليمة يف  احلياة  اأ�شلوب  ثقافة  ن�شر  اإىل 
خال الت�شجيع على ممار�شة الن�شاط البدين مهما كان 
دعوة  واأود  �شليم.  معي�شي  منط  على  للمحافظة  ب�شيطا 
كل فرد من �شكان الإمارات اإىل تبني اأ�شلوب حياة �شحي 
ولو باإجراء تغيري ب�شيط كامل�شي لفرتات ق�شرية اأو عدم 
ا�شتخدام ال�شيارة يف امل�شافات الق�شرية جدا وغريها من 

املمار�شات الب�شيطة. 
ب��رك��ة( م��ن كلمة  م��ب��ادرة )يف احل��رك��ة  ا�شتيحاء  وق��د مت 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي يف القمة 
احلكومية، والتي اأو�شى فيها املجتمع الإماراتي بتبني حياة 
اإىل ذلك يف كتابه )وم�شات من فكر(  اأ�شار  �شحية، وقد 
بقوله اأن اأغلى ما متتلكه الدولة هو الإن�شان واأن ال�شحة 
وبحركة  طعمها،  وللحياة  معناه  للوقت  تعطي  التي  هي 

من يده كان قد اأ�شار اإىل رمز النجاح والإيجابية املتمثل 
اأن م�شاركة اجلميع يف  يف الن�شر والفوز واحلب. ونوؤمن 
املبادرة �شيمكن املجتمع الإماراتي من حتقيق ما ت�شمنته 
توجيهات �شموه.  وتعد دو من املوؤ�ش�شات الوطنية ال�شباقة 
يف جمال املبادرات ال�شحية، حيث كانت ال�شركة قد اأطلقت 
فعاليات مبادرة )يف احلركة بركة( على امل�شتوى املوؤ�ش�شي 
رف��ع  اإىل  ي��ه��دف  ممنهج  علمي  ب��رن��ام��ج  خ���ال  م��ن  اأوًل 
م�شتوى الوعي ال�شحي، وامل�شاهمة يف ت�شجيع موظفي دو 
على تبني منط حياة �شحي ومتوازن، و�شمل ذلك ن�شائح 
ال�شركة،  ريا�شية يف مكاتب  وا�شت�شارات �شحية ومتارين 
ال��غ��ذائ��ي��ة يف مطعم  ل��ل��وج��ب��ات  وت��ق��دمي خ��ي��ارات �شحية 
امل��ب��ادرة،  م��ن  الثانية  املرحلة  و�شمن  وغ��ريه��ا.  ال�شركة، 
كانت دو اأطلقت ركنا خا�شا باملبادرة �شمن �شفحتها على 
 )www.facebook.com/du( في�شبوك  موقع 
وتهدف  اجل�شمي،  ح�شني  الفنان  �شفريها  مع  بالتعاون 
من خال هذه الواجهة الإلكرتونية اإىل ت�شجيع الأفراد 
يف الإمارات على تبني اأ�شلوب حياة �شحي مفعم بالطاقة 

الإيجابية وم�شاركة ق�ش�شهم يف هذا املجال.

بوثا: �سراكة نفتخر بها
وقال مارك بوثا املدير الت�شغيلي والت�شويق بنوادي فيتن�س 
فري�شت �شريك اللياقة البدنية تفخر فيتن�س فري�شت باأن 
تكون �شريك اللياقة البدنية للن�شخة الثانية من بطولة 
ل�شمو  ال�شديدة  الروؤية  اإن   .2013 البدنية  للياقة  دبي 
ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�س هيئة 
ال��وع��ي حول  م�شتوى  رف��ع  ب�شاأن  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  دب��ي 
وتعزيز  ال�شحة  على  واحلفاظ  الريا�شة  ممار�شة  اأهمية 
اللياقة البدنية لاأفراد وخ�شو�شاً الإماراتيني يف جميع 
اأنحاء الدولة، تتما�شى متاماً مع ر�شالتنا اإزاء جعل العامل 
مكانا اأكرث �شحة . ونحن نبقى دائماً ملتزمون مب�شاعدة 
لياقتهم  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ع��ل��ى  دب���ي  يف  امل��ج��ت��م��ع  اأب���ن���اء 
ال��ب��دن��ي��ة ورف����ع م�����ش��ت��وى ال���وع���ي ح���ول اأه��م��ي��ة مم��ار���ش��ة 
الريا�شة وتعزيز اللياقة البدنية، ول �شيما بني الأجيال 
نوادينا  من  خمتارة  جمموعة  �شاركت  حني  ويف  ال�شابة. 
على مدى الأ�شابيع القليلة املا�شية يف الت�شفيات املوؤهلة، 
اأعرب هنا عن امتناين جلميع موظفينا الذين مت منحهم 
اإن الإث��ارة حول  �شرف وم�شوؤولية التحكيم يف الت�شفيات 
واملوظفني،  نوادينا  اأع�شاء  بني  تتزايد  البطولة  نهائيات 

مبا�شرًة  النهائيات  مل�شاهدة  متحم�شون  جميعاً  ون��ح��ن 
ومعرفة من �شيفوز باألقاب البطولة من الذكور والإناث 
حافزاً  البطولة  ه��ذه  ت�شكل  اأن  اأي�شاً  ون��اأم��ل  العام  لهذا 
م�شتويات  اإىل  للو�شول  اأك��رب  بن�شاط  للتدرب  لأع�شائنا 
يف  جديدة  اأه��داف  وحتديد  البدنية  اللياقة  من  جديدة 

اللياقة للم�شتقبل .

برنامج النهائيات
تنطلق  حيث  النهائيات،  برنامج  املنظمة  اللجنة  ح��ددت 
غدا  م��ول  بدبي  التزلج  حلبة  على  الأول  اليوم  فعاليات 
اخل��م��ي�����س، وذل����ك م���ن ال�����ش��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة ���ش��ب��اح��ا حتى 
ال�شاعة  ال��ث��ان��ي��ة م��ن  ت��ق��ام اجل��ول��ة  ث��م  12:45 ظ��ه��را، 
الواحدة حتى الرابعة ظهرا، على اأن تقام اجلولة الثالثة 

من ال�شاعة اخلام�شة حتى 11 م�شاء.
بنادي  اجلمعة  غد  بعد  ي��وم  البطولة  نهائيات  وتتوا�شل 
ال��و���ش��ل ال�����ذي ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ج���ول���ة مل��ن��اف�����ش��ات ال�����ش��ب��اح��ة 
والتي  �شباحا،   9:30 اإىل   7:50 ال�شاعة  لل�شيدات من 
امل�شاركات، ثم  ال�شيدات  �شتكون مغلقة ملراعاة خ�شو�شية 
تقام مناف�شات ال�شباحة للرجال اأي�شا بنادي الو�شل من 
تنطلق  اأن  على  �شباحا،   12:10 اإىل   10:30 ال�شاعة 
اجلولة الثانية بحلبة التزلج بدبي مول من ال�شاعة 1 اإىل 
4 ظهرا، ثم تقام اجلولة الثالثة من ال�شاعة 4:40 اإىل 
10:30 م�شاء. و�شيكون اخلتام يوم ال�شبت املقبل )14 
�شبتمرب( بجولة تقام من ال�شاعة 4 اإىل 10 م�شاء، يليها 
خ�ش�شت  حيث  املالية  اجل��وائ��ز  وت��وزي��ع  الأب��ط��ال  تتويج 
لأ�شحاب  متنح  مميز  بت�شميم  ك��وؤو���س  املنظمة  اللجنة 
املراكز الأوىل اإىل جانب جوائز مالية تقارب املليون درهم 
)970 األف درهم( توزع على كافة املتناف�شني من الرجال 
مقدمتها  يف  للبطولة،  النهائية  املناف�شات  يف  والن�شاء 
املركز الأول يف فئتي الرجال  األف درهم ل�شاحبي   200
لأ�شحاب  مميزة  ك��وؤو���س  منحهم  �شيتم  كما  وال�����ش��ي��دات، 
ل��ل��م��ي��دال��ي��ات جلميع  ب��الإ���ش��اف��ة  الأوىل  ال��ث��اث  امل��راك��ز 
األ��ف   50 مبلغ  على  ال��ث��اين  امل��رك��ز  و�شينال  املتناف�شني، 
 20 األ��ف، اخلام�س   30 الرابع  األ��ف،   40 الثالث  دره��م، 
األف، ال�شاد�س 10 األف، ال�شابع 9 اآلف، الثامن 8 اآلف، 
التا�شع 7 اآلف، العا�شرة 6 اآلف، احلادي ع�شر 5 الأف، 
فيما مت تخ�شي�س مبلغ 4 اآلف درهم لأ�شحاب املركز من 

12 اإىل 36 .

رفعت فرق القمة يف الدوي القطري لكرة القدم 
الذي ينطلق اجلمعة املقبل �شعار ال�شتقرار �شواء 
م�شتوى  على  او  الفنية  الج��ه��زة  م�شتوى  على 
ال���اع���ب���ني الج����ان����ب ام�����ا يف امل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 
الخ��رى  الفرق  معظم  جل��اأت  بينما  م�شتوياتها، 

اىل التغيري.
فرق ال�شد بطل الدوري وخلويا الو�شيف وبطل 
ك��اأ���س ويل العهد وال��ري��ان بطل كا�س الم��ري مل 

جتر اأي تغيريات على حمرتفيها ومدربيها.
لل�شد،  مدربا  عموتا  ح�شني  املغربي  ا�شتمر  فقد 
ف�شا ع��ن امل��ح��رتف��ني وع��ل��ى راأ���ش��ه��م ال���ش��ب��اين 
راوول غوانزليز واجلزائري نذير بلحاج والكوري 
الربازيلي  املهاجمان  ا�شتمر  كما  �شول،  اجلنوبي 

لياندرو وال�شنغايل مامادو نيانغ حيث مل يح�شم 
من �شي�شتمر منهما مع الفريق.

للخويا  مدربا  غرييت�س  ايريك  البلجيكي  وبقي 
بجانب حمرتفيه الربعة اجلزائري جميد بوقرة 
والتون�شي يو�شف امل�شاكني وال�شنغايل اي�شيار ديا 

والكوري اجلنوبي نام تي هي.
مدربا  اغ��وي��ري  دييغو  الوروغ����واين  ا�شتمر  كما 
ل���ل���ري���ان ب��ج��ان��ب ال���ربازي���ل���ي���ني ت���اب���ات���ا ون��ي��ل��م��ار 
مع  فقط  وتعاقد  يونغ  ت�شو  اجلنوبي  وال��ك��وري 

املدافع الرجنتيني فورلني.
اجلي�س اي�شا، الذي حقق املركز الثالث يف املو�شم 
لو�شيك�شو  ال��روم��اين  مب��درب��ه  احتفظ  امل��ا���ش��ي، 
وحمرتفيه الكوري اجلنوبي �شيو كول والربازيلي 

اندر�شون، وتعاقد مع الفرن�شي ايكوكو، ويبقى له 
حمرتف رابع.

با�شثناء  ال��ف��رق  ب��اق��ي  على  التغيري  ري���اح  وه��ب��ت 
اخل����ور ال����ذي ���ش��ار ع��ل��ى خ��ط��ى ال��ك��ب��ار ومت�شك 
مب������درب������ه ال��������روم��������اين ب������ول������وين وحم���رتف���ي���ه 
�شيزار  وخوليو  ومادي�شون  مونريوا  الربازيليني 

والعراقي �شام �شاكر.
امل��درب  مع  القمة  ف��رق  اح��د  الغرافة  تعاقد  فقد 
الربازيلي زيكو و�شم املحرتف الرجنتيني لوبيز 
ب��ج��ان��ب ا���ش��ت��م��رار ال��ربازي��ل��ي نيني وال���ش��رتايل 

بر�شيانو، ويبقى له حمرتف واحد.
�شال  ام  تدريب  من  مار�شان  الفرن�شي  وانتقل 
الثاثة  اخل��ري��ط��ي��ات ومت�����ش��ك مب��ح��رتف��ي��ه  اىل 

وتعاقد فقط مع املغربي يو�شف القديوي، وانتقل 
اي�شا امل��درب الفرن�شي الن ب��ريان اىل ام �شال 
الذي مت�شك مبحرتفيه وا�شتعان فقط بالعاجي 

بكاري كوين لعب قطر ال�شابق.
مدربا  لزراوين  �شيبا�شتياو  الربازيلي  وا�شتمر 
تعاقد  لكنه  مار�شينيو  م��واط��ن��ه  وك��ذل��ك  لقطر 
م��ع حم��رتف��ني ب��رازي��ل��ي��ني اخ��ري��ن ه��م��ا دوغ���او 
وادري�����ان�����و ه�����داف اجل��ي�����س ال�������ش���اب���ق، وال���ك���وري 

اجلنوبي �شني هوك.
وا�شتعان ال�شيلية الذي جنا من الهبوط باعجوبة 
الطرابل�شي،  �شامي  امل��ع��روف  التون�شي  ب��امل��درب 
البحريني  وتعاقد مع اثنني من املحرتفني هما 

فوزي عاي�س والكونغويل الونغا.

واعاد العربي، �شاحب ثاين اف�شل �شجل بالفوز 
ب��ال��ق��ب ال������دوري، م���درب���ه ال�����ش��اب��ق المل�����اين اويف 
على  ب��ف��وزه  الهبوط  م��ن  افلت  ان  بعد  �شتيليكه 
معيذر يف املباراة الفا�شلة، وتعاقد مع الفنزويلي 
م��ي��زا واجل����زائ����ري ك����رمي زي����اين ق��ائ��د اجل��ي�����س 
فقط  وابقى  عدنان،  ال�شيد  والبحريني  ال�شابق 

على مهاجمه الربازيلي فاندريل.
وع��ل��ى درب ال��ع��رب��ي ���ش��ار ال���وك���رة اي�����ش��ا ف��اع��اد 
ع��دن��ان درج���ال وتعاقد  ال��ع��راق��ي  ال�شابق  م��درب��ه 
وال��ربازي��ل��ي  �شيبا�شتيان  ج���ورج  الرجنتيني  م��ع 
ديبا  ان���ور  امل��غ��رب��ي  ا���ش��ت��م��رار  ج��ان��ب  دا�شيلفا اىل 

والعراقي علي ارحيمة.
الويل  ال���درج���ة  دوري  ايل  ال��ع��ائ��د  اله��ل��ي  ام���ا 

ميان  الت�شيكي  املخ�شرم  مب��درب��ه  مت�شك  فقد 
ديوكو  الن  الكونعويل  هدافه  وا�شتعاد  مات�شال 
م��ن اخل��ري��ط��ي��ات وت��ع��اق��د م��ع م��واط��ن��ه م��ول��وت��ا 
ومع البحريني عبد اهلل عمر واليراين فريدون 

زاندي.
وجلاأ معيذر الذي يلعب للمرة الوىل يف تاريخه 
بدوري الدرجة الويل اىل خربة املدرب الفرن�شي 
ال�شابق  ل��وزان��و م��درب اخل��ور وال��ري��ان وال�شيلية 
ل��ق��ي��ادة ف��ري��ق��ه ب��ج��ان��ب ال��ت��ع��اق��د م��ع املحرتفني 
ال�����ربازي�����ل�����ي ل����ي����ان����درو ب������ادوف������اين وج����ورج����ي 
ج��ي��ك��ان��وف��ي��ت�����س م���ن م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو وال��ب��ول��ي��ف��ي 
ج���و����ش���م���اين ك���ام���ب���و����س والوزب�������ك�������ي ف����وزوي����ل 

مو�شاييف.

ال�س��رط���ة الع����راق�����ي يتطل�������ع اإل���ى ك����اأ�س الحت��������اد الآ�سي�����وي 
ال�شرطة  ح�شل  عاما،  ع�شر  خم�شة  مل��دة  التتويج  من�شات  عن  غ��اب  ان  بعد 
العراقي على اللقب الثالث يف تاريخه يف الدوري العراقي لكرة القدم الذي 
ا�شدل ال�شتار عليه بعد رحلة ماراثونية، وبداأ بتطلع اىل املناف�شة على لقب 

الن�شخة العا�شرة من كاأ�س الحتاد ال�شيوي.
ويقول رئي�س ادارة نادي ال�شرطة اياد بنيان لفران�س بر�س لقد حققنا عما 
مهما ومتكنا من العودة اىل الواجهة باحل�شول على اللقب الثالث يف تاريخ 
الن  وعلينا  القدم،  لكرة  العراق  بطولة  يف  م�شاركاته  �شعيد  على  الفريق 
العا�شرة  الن�شخة  ان نتاأهب ملا هو اهم يف املحفل ال�شيوي ودخول معرتك 

برغبة اللقب .
جدارة  عك�س  اللقب  لكن  املو�شم  انتهاء  قبل  حرجة  حلظات  ع�شنا  وا�شاف 
ومعه  ج�شام  ثائر  للمدرب  ال���دوؤوب  والعمل  اجلهد  بف�شل  عليه  احل�شول 

ناأمل  والن  باللقب،  الفريق  فتوج  متميزا  عطاء  قدموا  الذين  الاعبون 
ان نعك�س ا�شتحقاقنا له بالذهاب اىل ابعد ما ميكن الو�شول اليه يف كاأ�س 
اللقب  بعد  �شيء حتقق  اهم  ال�شرطة  ادارة  رئي�س  ال�شيوي. ولفت  الحت��اد 
هو الحتفاظ بخدمات املدرب ثائر ج�شام الذي عمل باحرتافية عالية يف 
مهمته وا�شاع جو العمل الحرتايف اي�شا بني الاعبني ور�شخ مفاهيم هذا 
-1979 الول يف مو�شم  اللقب  ال�شرطة ح�شل على  ان  ي�شار اىل  العمل. 

1980 مع جرال املنتخب العراقي ال�شابق دو كل�س عزيز، واملرة الثانية 
كانت مع املدرب عبد الله عبد احلميد يف مو�شم 1998-1997.

اعمدة  م��ن  مهم  ع��دد  وج���ود  الفائت  املو�شم  يف  ال�شرطة  ت�شكيلة  و�شهدت 
اتزان  اكرم الذي لعب دورا كبريا يف  ن�شاأت  ال�شابق  ابرزهم الدويل  الفريق 
اداء الفريق خال املو�شم واملحافظة على ايقاعه اىل جانب لعبي منتخب 

�شامل  وليد  الول  املنتخبب  ولع��ب��ي  كامل  وم��ه��دي  حميد  حممد  ال�شباب 
و�شرغام ا�شماعيل اىل جانب م�شلم مبارك واجمد كلف.

جانب  اىل  فليك�س  وم��واط��ن��ه  نيلند  وال��ك��ام��ريوين  ب��وب��ا  النيجريي  وم��ن��ح 
للفريق  اجل��ي��دة  النتائج  حتقيق  يف  م��وؤث��رة  ق��وة  كالبايل  فا�شو  البوركيني 

والخري ابقت الدارة على خدماته يف املو�شم اجلديد.
على  �شواء  حققناه  ما  لتعزيز  مبكرة  ا�شرتاتيجية  و�شعنا  بنيان  وا���ش��اف 
�شعيد املو�شم املقبل او على �شعيد البطولة ال�شيوية، فالفريق مقبل على 
يف  الندية  حت��رك  حل�شا�شية  عنهم  الف�شاح  نريد  ل  لعبني  مع  تعاقدات 
�شيبداأ  والفريق  �شوطا مهما يف هذا الجت��اه،  الوقت احلا�شر، لكن قطعنا 

مع�شكرا اعداديا يف تركيا مطلع ال�شهر املقبل .
من جهته، قال ثائر ج�شام الذي يحتفظ ب�شرية تدريبية لفتة مع الفرق 

الردنية ابرزها الوحدات الذي حقق معه احد اللقاب املحلية ع�شنا حلظات 
قبل اجلولة  اللقب  ن�شتحقه، حاولنا ح�شم  كنا  الذي  التتويج  قبل  ع�شيبة 
الخرية لكنه بقي متاأرجحا حتى اللحظات الخرية وهذه متعة كرة القدم، 

اعتقد ان فريقنا كان جديرا بالقب .
يذكر ان ال�شرطة توج بلقب املو�شم بعد خامتة مثرية امام غرميه الطلبة 
ح�شمها بثاثية نظيفة كانت كفيلة بنقل كاأ�س امل�شابقة من معقل اربيل اىل 

خزائن الول.
بحلتها  للفريق  الوىل  ه��ي  الحت���اد  ك��اأ���س  يف  ال���ش��ي��وي��ة  امل�����ش��ارك��ة  �شتكون 
احلالية، اذ كان و�شل اىل نهائي كاأ�س الندية ال�شيوية مطلع ال�شبعينيات، 
كما �شبق ان احرز لقب بطولة كاأ�س الندية العربية 1982 وكاأ�س بطولة 

ال�شرطة العربية ملرتني.
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نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  اأك���د 
رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي���ر 
اللجنة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  العامة  الهيئة 
القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  لبطولة  املنظمة  العليا 
�شمو  ح��ر���س   2013 الإم�����ارات  �شنة   17 حت��ت 
الأم��ن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ 
الوطني الرئي�س الفخري لإحتاد الإم��ارات لكرة 
العمل  فريق  اأم��ام  عقبات  اأي  تذليل  على  القدم 
هذه  ل�شت�شافة  النجاح  درج��ات  اأعلى  يوؤمن  مبا 
البطولة الكروية العاملية لتكون منوذجا يحتذى 

يف تنظيم الأحداث العاملية. واأثنى معايل ال�شيخ 
نهيان بن مبارك يف ت�شريحات �شحفية اأدىل بها 
املنظمة  العليا  للجنة  ال�شاد�س  الج��ت��م��اع  عقب 
للبطولة الذي عقد اأم�س الول يف ق�شر معاليه 
يف اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ج��ه��ود اأب��ن��اء ال��دول��ة واأع�����ش��اء 
اللجنة العليا و اللجنة املحلية املنظمة للبطولة 
للحدث  ال���دول���ة  تنظيم  جن���اح  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��م 
موؤكدا ثقته بالكوادر املحلية وقدرتها على تاأمني 
واأ�شاف  للبطولة.  الازمة  النجاح  كل متطلبات 
معاليه اأن الدولة حتظى بثقة املجتمع الدويل يف 

التجمعات  اأكرب  ا�شت�شافة  و  تنظيم  قدرتها على 
بطولت  وتنظيم  ا�شت�شافة  اىل  ون�شعى  العاملية 
ودعم  لتوجيهات  تنفيذا  البطولة  هذه  اأكرب من 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س الدولة  حفظه اهلل  و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و اأ�شحاب ال�شمو 
ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد و حر�شهم 
امل��رك��ز الول يف  اأن تبقى دول��ة الإم����ارات يف  على 
معاليه  وق��ال  الريا�شية.  منها  و  كافة  امل��ج��الت 

اإن��ه مت خال الجتماع الط��اع على الرتتيبات 
للبطولة  امل�شت�شيفة  ال�شت  املجموعات  قبل  من 
وهي..اأبوظبي والعني ودبي وال�شارقة والفجرية 
وراأ�س اخليمة واأن اجنازات الأ�شبوع املا�شي تب�شر 
اجل��دول  وف��ق  يتم  العمل  اأن  اىل  م�شريا  باخلري 
الزمني املعد واأنه مت تذليل العقبات التي واجهت 
جمموعات العمل تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ 
هزاع بن زايد اآل نهيان ح�شر الجتماع حممد بن 
ثعلوب الدرعي نائب رئي�س اللجنة العليا ومدير 
واأع�شاء  ب���دوة  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  البطولة 

جانبه  م��ن  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  وع���دد  العليا  اللجنة 
اأنه  اأكد حممد بن ثعلوب الدرعي يف ت�شريح له 
مت خ���ال الج��ت��م��اع ا���ش��ت��ع��را���س خ��ط��ة ال��رتوي��ج 
وا�شتقطاب  حتفيز  يف  املجموعات  ودور  للبطولة 
م�شريا   .. الدولة  يف  واملقيمة  املحلية  اجلماهري 
ل�شتقطاب  خطة  و�شعت  جمموعة  ك��ل  اأن  اىل 
اجلماهري مبا يتنا�شب ومعطيات املدينة التابعة 
امل�شت�شيفة  امل��اع��ب  جاهزية  ال��درع��ي  واأك���د  لها 
وت�شويق  وم��وا���ش��ات  حتتية  بنية  م��ن  للبطولة 
واع����ام و غ��ريه��ا ���ش��اك��را م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ نهيان 

مبارك اآل نهيان على متابعته �شري العمل منوها 
باأن جولته التفقدية التي بداأها يوم اأم�س بزيارة 
جمموعة الفجرية وت�شتمر حتى الأ�شبوع القادم 
ت�شهم يف حتفيز فرق العمل لجناز العمل بكفاءة 
ال�شتماع  الجتماع  خال  مت  اأن��ه  واأ�شاف  عالية 
ال�����ش��ت وت��ق��ري��ر اللجنة  امل��ج��م��وع��ات  ت��ق��اري��ر  اىل 
اإع��ط��اء و���ش��ائ��ل الإع���ام  الإع��ام��ي��ة حيث �شيتم 
الكبري يف الرتويج للبطولة  ل��دوره  بالغة  اأهمية 
املنظمة  اللجنة  اجن���ازات  واظ��ه��ار  وعامليا  حمليا 
للبطولة ومنها جمموعات العمل يف املدن ال�شت.

رفيع  حممد  عبدالرحمن  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  اأ���ش��اد 
دب��ي  ك�����ش��اف��ة  م��ف��و���ش��ي��ة  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ب��ال��دع��م امل������ادي وامل���ع���ن���وي ال�����ذي ت��ل��ق��اه م��رك��ز 
املنظمة  العليا  اللجنة  ال�شيفي من  دبي  ك�شافة 
لفعاليات �شيف بادي 2013 حتى متكن من 
اأداء واجبه لل�شنة اخلام�شة على التوايل، الأمر 
الذي �شاهم وب�شكل ملحوظ يف تر�شيخه كمركز 
اأولياء الأمور  معتمد وموثوق لدى العديد من 
ال��ذي��ن اأر���ش��ل��وا اأب��ن��اءه��م ل��اإن��خ��راط ب����دورات 
م��ت��م��ي��زة، حتى  ع��م��ل  وور������س  ت��ف��ع��ال��ي��ة  �شيفية 
ب��ني ك��اف��ة املركز  امل��رم��وق��ة  امل��ك��ان��ة  ك��ان للمركز 
ب�شكل  وب��دب��ي  ع��ام  ب�شكل  ب���الإم���ارات  ال�شيفية 
ك�شافة  مركز  عمل  لفرق  �شكره  موجها  خا�س، 
من  الكبري  اجلهد  بذلوا  والذين  ال�شيفي  دب��ي 
املنا�شب  املناخ  توفري  �شبيل  يف  وجهدهم  وقتهم 
ملجموعة من الطاب ممن اأنتظموا يف الربنامج 
التدريبي ال�شيفي للمركز، واآثروا على اأنف�شهم 

الإ�شتفادة من وقتهم يف اأمور تنفعهم.
بدوره اأ�شار خليل رحمه علي رئي�س مركز ك�شافة 

والذي  ال�شيفي  الن�شاط  ختام  يف  ال�شيفي  دبي 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شام�شي  ب���ال  ع��ب��داهلل  ح�����ش��ره 
جمل�س اإدارة املفو�شية رئي�س اللجنة التنفيذية 
واملقدم دكتور جمعه علي الرحومي ع�شو جمل�س 
اإدارة املفو�شية نائب رئي�س املركز لل�شوؤون الفنية 
ونورة املطوع ع�شو جمل�س اإدارة املفو�شية نائب 
املركز جنح  ب��اأن  الإداري���ة،  لل�شوؤون  املركز  رئي�س 
وف��اع��ل��ي��ات ج��دي��دة وه��ي  اأن�����ش��ط��ة   8 يف تنظيم 
املهارات  وور�شة  اجلب�س،  ت�شكيل  مهارات  ور�شة 
وال���ف���ن���ون ال��ك�����ش��ف��ي��ة، وور����ش���ة م���ه���ارات اع��م��ال 
النجارة )الركيت(، وور�شة تدريبية يف الن�شطة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��رتوي��ح��ي��ة، وور����ش���ة ت��دري��ب��ي��ة يف 
ور���ش��ة  ال��ب��ح��رى،  والن���ق���اذ  وال��غ��و���س  ال�شباحة 
وور�شة  اأع��ل��ى،  من  باحلبال  ال��ن��زول  يف  تدريبية 
واألعاب ترفيهية )التلي  ملهارة لرماية،  تدريبية 
م��ت�����س(، م�����ش��ي��داً ب��ت��ع��اون ك���اف���ة اجل���ه���ات ال��ت��ي 
اإجن����اح فعاليات  اأ���ش��ه��م��ت وب�����ش��ك��ل لحم����دود يف 
وال�شباب  الثقافة  وزارة  مقدمتهم  ويف  امل��رك��ز 
وتنمية املجتمع، والهيئة العامة لرعاية ال�شباب 

والريا�شة، والقيادة العامة ل�شرطة دبي والنادي 
تزدويد  يف  لإ�شهامهم  وذل��ك  ب��الإم��ارات  العلمي 
متمر�شني  مب��درب��ني  باملركز  ال�شيفي  الن�شاط 
قاموا بتفعيل الن�شاط ب�شكل لفت، مو�شحا باأن 
وتوجيهها  طاقاتهم  وا�شتثمار  ال�شباب  حماية 
وب��ن��اء جيل مثقف وواع،  ب��ه��م،  ب��ه��دف الرت��ق��اء 
لديهم،  الوطني  والن��ت��م��اء  ال���ولء  روح  وتقوية 
تعد من اأوىل اأوليات املركز املتمخ�شة من روؤية 
واأ�شار رحمه  الإم��ارات.  بدولة  القيادة احلكيمة 
ال�شباب  ط��اق��ات  اكت�شاف  اإىل  �شعى  امل��رك��ز  ب���اأن 
وتنمية املواهب ورعايتها يف �شتى املجالت، حيث 
لتدريب  ج��ي��دة  فر�شة  ال�شيفي  الن�شاط  يعد 
و�شقل  القيادة  على  والطاب  ال�شباب  وتاأهيل 
يغفل  ومل  العمل،  ل�شوق  واإعدادهم  �شخ�شيتهم 
الوقت  يف  ال�شيفي  دب��ي  ك�شافة  م��رك��ز  ب��رن��ام��ج 
من  والريا�شية  الرتفيهية  اجلوانب  عن  نف�شه 
اأكرث قدرة  اأجل خلق �شخ�شية متكاملة جتعلها 
العطاء  رحلة  وموا�شلة  والإب����داع  الإن��ت��اج  على 

والتقدم التي ت�شهدها الدولة. 

تراأ�ص الجتماع ال�ساد�ص للجنة املنظمة لبطولة العامل لكرة القدم حتت 17 �سنة

نهيان بن مبارك يوؤكد حر�س هزاع بن زايد على تذليل اأي عقبات ل�سمان جناح ا�ست�سافة البطولة 

�سمن فعاليات �سيف بالدي 2013

ك�سافة دبي تختتم برناجمها ال�سيفي بنجاح

جتديد عقد مدافع 
الظفرة ح�سن زهران

املتميز  الفريق  القدم يف جتديد عقد مدافع  لكرة  الظفرة  �شركة  جنحت 
ح�شن زهران فرج ملده ثاثة �شنوات جديدة عقب فوز الفريق على الو�شل 
م�شاء اأم�س الأول و�شدارة املجموعة الثانية مل�شابقة كاأ�س املحرتفني وياأتي 
املو�شم  يف  ي��ا���س  بني  ف��ري��ق  م��ن  انتقاله  عقب  لتاألقه  موا�شلة  التجديد 
املن�شرم وقد نقل خليفة الطنيجي رئي�س �شركة نادي الظفرة لكرة القدم 
عقب التوقيع بح�شور خالد الزرعوين مدير اأعمال زهران حتيات واأمنيات 
التوفيق  متمنيا  ال��ع��ام��ري،  حممد  م�شلم  برئا�شة  الظفرة  اإدارة  جمل�س 
انتقاله ل�شفوف فر�شان الغربية بعد م�شرية  لاعب الدفاع املتطور منذ 
الغربية  فر�شان  �شعار  عن  دفاعا  يا�س  بني  ن��ادي  فريق  �شفوف  يف  حافلة 
لثاث  الظفرة  �شفوف  يف  بال�شتمرار  �شعادته  ع��ن  زه���ران  ح�شن  وع��رب 
موا�شم قادمة، بعدما وجد كل التقدير من الإدارة والاعبني وتقدير اأهل 
الغربية من جانب اآخر ا�شتاأنف فريق الظفرة تدريباته م�شاء اأم�س مبلعبه 
ا�شتعدادا ل�شت�شافة فريق الإم��ارات يف افتتاح دوري  اأبو ظبي  الفرعي يف 

اخلليج العربي بالغربية يوم 14-9 احلايل .

تاأجيل جل�سة ا�ستماع ملي�سي ووالده 
يف ق�سية تهرب �سريبي 

قالت حمكمة يف بيان ام�س ان ليونيل مي�شي مهاجم بر�شلونة ووالده �شيمثان 
اأمامها للرد على مزاعم تتعلق بالتهرب ال�شريبي يف 27 �شبتمرب ايلول اجلاري 

بعدما قرر امل�شوؤولون تاأجيل جل�شة ا�شتماع كانت مقررة ال�شبوع املقبل.
اأكرث  وزعمت تقارير ان مي�شي اف�شل لعب يف العامل ووال��ده خورخي اخفيا 
3ر5 مليون دولر م��ن خ��ال تقدمي اق���رارات غري  م��ن ارب��ع��ة مايني ي��ورو 
مكتملة عن الفرتة بني 2006 و2009 وقدم الثنان بالفعل ت�شوية �شريبية 
احد  وطلب  ي��ورو.  مايني  خم�شة  على  قليا  زاد  مببلغ  ال�شبانية  لل�شلطات 
املحامني عن الثنائي الرجنتيني تاأجيل جل�شة ال�شتماع التي كانت مقررة يف 
17 �شبتمرب نظرا لرتباطه بالتزامات اخرى يف ذلك اليوم. و�شيمثل خورخي 
بالتوقيت   1000 ال�شاعة  بر�شلونة  ق��رب  جافا  يف  املحكمة  ام��ام  الن  مي�شي 
ان  املوعد ال�شلي على  ايام من  بعد ع�شرة  بتوقيت جرينت�س   0800 املحلي 
ميثل ليونيل امام املحكمة بعدها ب�شاعة. وطبقا ملكتب الدعاء اخلا�س بجرائم 
التهرب ال�شريبي يف قطالونيا فان الدخل من بيع حقوق �شورة مي�شي حجب 
اوروج��واي  يف  �شكلية  �شركات  من  معقدة  �شبكة  عرب  ال�شبانية  ال�شلطات  عن 
وبيليز و�شوي�شرا واململكة املتحدة وكتب مي�شي املولود يف رو�شاريو والذي يعي�س 
2005 يف  2000 وح�شل على اجلن�شية ال�شبانية يف  يف بر�شلونة منذ عام 
ب�شاأن  الع��ام  و�شائل  طريق  عن  علمنا  حينها  في�شبوك  موقع  على  �شفحته 

الدعوى املقدمة من �شلطات ال�شرائب ال�شبانية .

ي��رام ل جتدي  م��ا  املالية على  الو���ش��اع  تكون  عندما ل 
اللقاب �شيئاً. وكرة اليد ال�شبانية مثا تعي�س واقع هذه 
الزمة املتفاقمة ف�شا عن اندية يف ريا�شات اخرى، علما 
ان ا�شبانيا هي بطلة العامل لكرة القدم وكرة اليد وبطلة 

اوروبا لل�شيدات يف كرة ال�شلة.
اح����رز ف��ري��ق ب��ال��ون��ا م��ان��ون��ب��ت��ون��و، امل��ت��ف��رع م��ن اتلتيكو 
مدريد، لقب م�شابقة كاأ�س امللك هذا املو�شم، وحل و�شيفا 
يف بطولة الدوري العام ال�شباين لكرة اليد. لكنه مهدد 
باحلل بعدما اوقف ان�شطته يف 9 متوز )يوليو( املا�شي، 

اذ مل يعرث على داعم مايل ويخ�شى من اعان افا�شه 
بعدما بلغت �شرائبه املتاأخرة 900 الف يورو.

وم��ا ي��ك��اب��ده ب��ال��ون��ا، يعي�شه ف��ري��ق ي��ون��ي��ون ن��اف��ارا بطل 
الندية الوروبية لل�شيدات بكرة ال�شلة، و�شاد�س الدوري 
املحلي. فهو يعتزم جتميد ن�شاطه و�شول اىل حل اعماله 
مل  ان��ه  خ�شو�شا  ال�شمانات،  وقلة  ال��رع��اة  غياب  ب�شبب 
القليم  حكومة  م��ن  ال�شنوية  امل�����ش��اع��دات  على  يح�شل 

وبلدية بامبلون.
بورغو�س  فريقي  بقاء  مع  املحزن  التطور  هذا  ويرتافق 

واليكانتي لكرة ال�شلة يف م�شاف الدرجة الثانية، لتعذر 
ي��ورو  7ر1 مليون  م��ق��داره��ا  م��وازن��ة  ك��ل منهما  ت��وف��ري 

لت�شيري اعماله يف الدرجة الوىل.
ال�شالت  لكرة  �شيغوفايا  كاخا  فريق  ف�شل  جهته،  م��ن 
اىل  الهبوط  البطولة،  نهائي  ن�شف  بلغ  ال��ذي  فوت�شال 
احلل  مق�شلة  حتت  راأ�شه  ي�شع  ان  على  الثانية  الدرجة 
لتعذر توفري موازنة مقدارها 800 الف يورو، خ�شو�شا 
الكربى  امل�شارف  اح��د  وه��و  ال�شا�شي  راعيه  فقد  بعدما 
النهيار  ع��ن  الناجمة  القت�شادية  ب��الزم��ة  ت��اأث��ر  ال��ذي 

ال��ع��ق��اري، ف��ب��ات على م�����ش��ارف الف��ا���س على رغ��م �شخ 
ب�20  ق���درت  القطاع  ل��ه��ذا  انعا�س  م�شاعدات  احلكومة 

مليار يورو.
ام���ا ف��ري��ق ال���دراج���ات ال��ب��ا���ش��ك��ي، او���ش��ك��ال��ت��ل او���ش��ك��ادي، 
القدم م�شاركة يف دورة فرن�شا، فكان مهددا باحلل اي�شا، 
م�شاهمتها  الق��ل��ي��م  ���ش��ل��ط��ات  حجبت  ب��ع��دم��ا  خ�شو�شا 

ال�شنوية املقدرة بنحو 5ر3 مليون يورو.
فرناندو  واح���د  ال��ف��ورم��ول  �شباقات  بطل  ت��دخ��ل  ان  ال 
الونزو قبل ايام و�شراءه رخ�شة الفريق يف �شل�شلة الدوري 

العاملي البالغ ثمنها 6 مايني يورو، اعاد الروح لعدد من 
ف���رياري يهوى  �شائق  اوف��ي��ي��دو  اب��ن  ان  اف����راده، ل �شيما 
عن  ف�شا  منا�شباتها  يف  وي��ت��واج��د  ال���دراج���ات  ري��ا���ش��ة 
ووعد  الوىل.  الفئة  ل�شباقات  تفرغه  قبل  لها  مزاولته 

بان يناف�س او�شكالتل على ال�شدارة.
ومل يعد يف مقدور لعبي اجلمباز ال�شتفادة من خدمات 
املعاجلني الفيزيائيني يف اطار ح�ش�س التدريب اليومية. 
ال��ك��اي��اك حتمل  امل�����ش��ارك��ني يف مناف�شات  ع��ل��ى  وي��ت��وج��ب 

نفقات م�شاركاتهم اخلارجية!

عدة اأندية تواجه خطر احلل

الأزم���ة املالي����ة ته����دد الريا�س����ة الإ�سب��اني���ة رغ�����م الألق�����اب 
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يف م���ب���اراة ن��ه��ائ��ي��ة ح��م��ا���ش��ي��ة م��ل��وؤه��ا ال��ت�����ش��وي��ق 
والإثارة، اأقيمت ليلة اأم�س على اأر�س اأ�شتاد امللك 
الإماراتي  املنتخب  اأحرز  بالريا�س،  الدويل  فهد 
ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ك��اأ���س OSN ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ف��وزه 
�شيء  النيوزلندي بهدفني مقابل ل  على نظريه 

�شجلهما كل من اأحمد خليل وعلي اأحمد.
لكرة   OSN ك��اأ���س  بطولة  انطلقت  ق��د  وك��ان��ت 
�شبكة   ،OSN م���ن  ك���ل  ي��ن��ّظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  ال���ق���دم، 
املنطقة، و الحتاد  الرائدة يف  املدفوع  التلفزيون 
5 �شبتمرب وذل��ك  ، ي���وم  ال�����ش��ع��ودي ل��ك��رة ال��ق��دم 
اململكة  م��ن  ل��ك��ل  ال��وط��ن��ي��ة  املنتخبات  مب�����ش��ارك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ودول�����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة ونيوزيلندا وجمهورية ترينيداد وتوباجو، 

للتناف�س على لقب البطولة. 
وكان املركز الثالث من ن�شيب منتخب ترينيداد 
وتوباجو الذي فاز يوم اأم�س اأي�شاً بنتيجة ثاثة 
اأهداف مقابل هدف واحد على نظريه ال�شعودي 

اأمام جمهور حا�شد على نف�س ال�شتاد.
وق���د ق���ام اأح���م���د ع��ي��د احل���رب���ي، رئ��ي�����س الحت���اد 
البطولة  ك��اأ���س  بتقدمي  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال�شعودي 
اإىل ع��ل��ي خ�����ش��ي��ف، ك��اب��نت امل��ن��ت��خ��ب ال��ف��ائ��ز كما 
م��ن��ح��ت ���ش��ب��ك��ة OSN، مم��ّث��ل��ة ب��ك��ل م���ن م��ع��اذ 
والعمليات؛  للمبيعات  التنفيذي  الرئي�س  �شيخ، 
وحمد مالك، الرئي�س التنفيذي للت�شويق؛ وعبد 
اململكة  OSN يف  ع��ام  اجل��وي��ان، مدير  املح�شن 
عمر  اإىل  لع��ب  اأف�شل  لقب  ال�شعودية  العربية 
تقديراً  الإم��ارات��ي،  املنتخب  لعب  عبدالرحمن، 

لأدائه رفيع امل�شتوى خال البطولة.
الإم��ارات��ي  املنتخب  ك��اب��نت  خ�شيف،  علي  وع���رّب 
ع��ن ف��رح��ت��ه ب��ال��ف��وز ب��ق��ول��ه: ل��ق��د ت��دّرب��ن��ا ب�شكل 
الرائع  ب��الأداء  �شعيد وفخور  واأن��ا  للبطولة،  جاد 
الذي قدمناه خال جمرياتها. ول �شك اأن الفوز 
بهذه الكاأ�س �شيعزز من ثقتنا يف لعب املزيد من 
ال��دول��ي��ة وال��ت��ن��اف�����س ���ش��د منتخبات  ال��ب��ط��ولت 

اأت��وّج��ه  اأن  اإل  ي�شعني  وه��ن��ا ل  الأخ����رى.  ال���دول 
 ،OSN �شبكة  امل��ن��ّظ��م��ة:  اجل��ه��ات  اإىل  بال�شكر 
ال��ق��دم، على منحهما  ل��ك��رة  ال�����ش��ع��ودي  والحت����اد 

هذه الفر�شة ال�شتثنائية لنا .
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال دي��ف��ي��د ب����وت����وراك، ال��رئ��ي�����س 
البطولة  �شهدت  OSN: لقد  ل�شبكة  التنفيذي 
ال���ت���ي ام����ت����دت ع���ل���ى ي���وم���ني م�����ش��ت��وى م��ت��م��ي��زاً 
مّيزتها  ب��احل��م��ا���س،  وح��اف��ل��ة  م�شّوقة  وم��ب��اري��ات 
روح الفريق الواحد، واأنا على ثقة تامة اأن حمبي 
وم�شّجعي كرة القدم يف املنطقة، متّتعوا مب�شاهدة 
هذه املباريات ويج�ّشد كاأ�س بطولة OSN لكرة 
با�شت�شافة  ال�����ش��ب��ك��ة  ال���ت���زام  ع��ل��ى  دلل����ة  ال���ق���دم 
حي  ب�شكل  الريا�شية  الفعاليات  اأف�شل  وتقدمي 
وم��ب��ا���ش��ر اأم����ام ج��م��ه��وره��ا ال��ع��ري�����س م��ن جميع 
ال�شعودي  الحت��اد  اأ�شكر  اأن  واأود  املنطقة.  اأرج��اء 
قدماً  واأتطّلع  املتوا�شل،  دعمه  على  القدم  لكرة 
يف  ا�شتثنائية  وم���ب���ادرات  رائ���دة  جت���ارب  لتقدمي 

الريا�شية  املواهب  ي�شاهم يف حتفيز  اململكة، مبا 
يف املنطقة .

ومن جانبه قال احلربي: لقد اأثبتت هذه البطولة 
يف  عاملياً  رائ��دة  كوجهة  اململكة  واإمكانات  ق��درات 
ا�شت�شافة الفعاليات الريا�شية، حيث اأنها جمعت 
حتت �شقف واحد اأف�شل الاعبني املوهوبني من 
العامل،  اأرج���اء  جميع  م��ن  وامل��ع��روف��ني  النا�شئني 
بالتهنئة  نتوّجه  اأن  ون���وّد  رائ���ع.  ك��روي  يف عر�س 
اأحرزه  الذي  الن�شر  على  الإماراتي  املنتخب  اإىل 
لعبوه، ونتطّلع قدماً لتطوير املواهب ال�شعودية 

يف كرة القدم .
ومن املقرر اأن ت�شبح هذه البطولة مبادرة �شنوية، 
OSN لإط��اق مبادرات  اإط��ار خطط �شبكة  يف 
بهدف  العربي  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  جديدة 
من  والعائات  ال�شباب  �شريحة  م�شاركة  تعزيز 
ممتعة  وريا�شية  ترفيهية  جت��ارب  توفري  خ��ال 

لهم.

تن�س  ملو�شم  اخلتامية  البطولة  اىل  التاأهل  م��وراي  ان��دي  الربيطاين  �شمن 
الرجال ام�س اىل جانب نوفاك ديوكوفيت�س امل�شنف الول عامليا ورفائيل 
نادال املتوج بلقب بطولة امريكا املفتوحة بينما ي�شارع روجيه فيدرر 

للم�شاركة يف البطولة.
ورغم خروج موراي من دور الثمانية ال�شبوع املا�شي يحتل الاعب 
الربيطاين املركز الثالث يف �شباق املناف�شة على امل�شاركة يف البطولة 
املقرر اقامتها يف لندن نهاية املو�شم وتاألق موراي على اأر�شه هذا العام 
1936 يحرز لقب بطولة  اأول بريطاين منذ فريد بريي يف  واأ�شبح 

وميبلدون والن ي�شع تركيزه نحو انهاء العام ب�شكل مميز.
التن�س املحرتفني  الثالث عامليا ملوقع رابطة لعبي  وقال موراي امل�شنف 
ببطولة  ف��وزي  منذ  الوىل  وللمرة  جم��ددا  لندن  يف  املناف�شة  ال��رائ��ع  م��ن 

وميبلدون.
ما  ك��ل  و���ش��اأب��ذل  البطولة  ه��ذه  على  �شين�شب  تركيزي  واأ���ش��اف 
هناك  الج����واء  اللقب  اح���راز  يف  فر�شتي  لتعزيز  ا�شتطيع 

تكون رائعة دائما.
وي�����ش��ارك ف���ي���درر ب��ان��ت��ظ��ام يف ال��ب��ط��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة 
2002 واأح��رز اللقب هناك �شت م��رات لكن  منذ 
الاعب الذي اأحرز 17 لقبا يف البطولت الربع 

الكربى يواجه خطر الغياب عن امل�شابقة.
ويحتل فيدرر املركز ال�شابع يف �شباق املناف�شة على 
بفارق  متقدما  اخلتامية  البطولة  يف  امل�شاركة 
�شتاني�شا�س  م��واط��ن��ه  على  فقط  نقطة   130
جا�شكيه  ري�شار  الفرن�شي  اق��رتب  كما  فافرينكا 
يف  فيدرر  اجتياز  فافرينكا  بو�شع  و�شيكون  منهما 
الرتتيب عندما ي�شارك يف بطولة ماليزيا املفتوحة 
بطولة  لقب  عن  جا�شكيه  يدافع  بينما  ال�شهر  ه��ذا 

تاياند املفتوحة حاليا.
اأي بطولة حتى  ف��ي��درر يف  ي�����ش��ارك  اأن  امل��ق��رر  وم��ن غ��ري 

�شنغهاي لا�شاتذة مطلع اأكتوبر ت�شرين الول.

الأ�شبانية  اآ����س  �شحيفة  ذك���رت 
ال��ربت��غ��ايل  اجل���ن���اح  اأن  ام�������س 
رون��ال��دو  كري�شتيانو  ال����دويل 
لتمديد  اأخ�����ريا  م�����ش��ت��ع��د  ب���ات 
عقده مع ريال مدريد و�شيف 

القدم  لكرة  الأ���ش��ب��اين  ال���دوري 
يف املو�شم املا�شي ، بعد �شهور من 

املفاو�شات.
وك�����رر ف��ل��ورن��ت��ي��ن��و ب���ريي���ز رئ��ي�����س 
ري��ال مدريد على م��دار ع��ام كامل 
رون��ال��دو يف طريقه  ب��اأن  تاأكيداته 
ل��ت��ج��دي��د ع��ق��ده ال����ذي ي��ن��ت��ه��ي يف 

.2015
الربتغايل كان مياطل  النجم  ولكن 

ه���ذه  ع���ل���ى  الق���������دام  يف  الآن  ح���ت���ى 
اخلطوة، و�شط �شائعات حول انزعاجه 

م����ن ق������رار ال����ن����ادي امل���ل���ك���ي ب��ب��ي��ع لع���ب 
اأوزيل اإىل ار�شنال  الو�شط الأملاين م�شعود 

جاريث  الويلزي  اجلناح  و�شراء  الإجنليزي 
بيل من �شفوف توتنهام.

 91 اأ�شر على دفع  اأن برييز  اإىل  اآ���س  واأ�شارت 
بيل،  ل�شراء  دولر(  مليون   120( يورو  مليون 
على عك�س ما توؤكده و�شائل العام الربيطانية 
وذلك  ي��ورو،  مليون   100 تكلفت  ال�شفقة  ب��اأن 
من اأج��ل الإب��ق��اء على رون��ال��دو كاأغلى لع��ب يف 

العامل. 
 2009 اإىل �شفوف ريال مدريد يف  وانتقل رونالدو 

قادما من مان�ش�شرت يونايتد الإجنليزي مقابل94 مليون 
امللكي منذ  النادي  ب�شكل مذهل مع  الاعب  وتاألق  ي��ورو، 

ذلك احلني، حيث �شجل 147 هدفا خال 138 مباراة.
عن  الك�شف  يعتزم  برييز  ف��اإن  الأ�شبانية  لل�شحيفة  ووفقا 

لريال  العمومية  اجلمعية  انعقاد  قبل  رونالدو  عقد  جتديد 
مدريد يف 22 �شبتمرب اجلاري.

ومن املقرر اأن ميدد رونالدو عقده مع ريال مدريد حتى 2018، 
حيث �شيبلغ حينذاك 33 عاما، مع زيادة راتبه ب�شكل ي�شمح له 

باأن ي�شبح الاعب الأعلى اأجرا يف النادي يف ذلك الوقت.

بهدفني مقابل ل �سيء اأحرزهما كل من اأحمد خليل وعلي اأحمد

منتخ��ب الإم��ارات يح��رز لق��ب بط�ول��ة ك���اأ�س OSN لك��رة الق����دم

موراي يتاأهل للبطولة اخلتامية ملو�سم تن�س الرجال

رونال�دو ي���واف����ق عل�ى التج���دي��د دي رو�س���ي ال��لع���ب الأع��ل��ى دخ����ًل يف اإيط���الي������ا 
مع ري�����ال مدري�����د ن���ادي روم��ا  ب��ان لع��ب و���ش��ط  ك�شفت ال�شحف الي��ط��ال��ي��ة ام�����س 

�شائر نظرائه  دانييلي دي رو�شي هو العلى دخا بني  اليطايل 
5ر6  مبلغا مقداره  رو�شي  دي  ويتقا�شى  الي��ط��ايل.  ال��دوري  يف 
مايني يورو �شنويا بفارق مليون يورو عن �شاحب املركز الثاين 

الرجنتيني غونزالو هيغواين املنتقل حديثا اىل نابويل، يف حني 
الثالث  املركز  انرتميان  مهاجم  ميليتو  دييغو  مواطنه  يحتل 
5 مايني يورو. لكن احدا من الاعبني اليطاليني  ويتقا�شى 
ا�شحاب املراكز الوىل يدخل �شمن الاعبني الع�شرة الكرث دخا 

)باري�س  ايرباهيموفي�س  زلت��ان  ال�شويدي  ياأتي  حيث  اوروب��ا  يف 
�شان جرمان( والكولومبي راداميل فالكاو يف املرتبة الوىل باجر 
النجم  يتقا�شى  ال�شرائب، يف حني  بعد  ي��ورو  14 ملني  مقداره 

الرجنتيني ليونيل مي�شي 13 مليون يورو من بر�شلونة.

رايكونن يف طريق 
العودة اإىل فرياري 
ال�شائق  يعود  ان  امل��وؤك��د  حكم  يف  ب��ات 
فريقه  اىل  رايكونن  كيمي  الفنلندي 
ال�����ش��اب��ق ف������رياري ح��ي��ث ت����وج بطا 
بعد   2007 ع��ام  �شفوفه  يف  للعامل 
ال��ط��رف��ني ام�س  ب��ني  الت���ف���اق  ان مت 
ر�شميا  ال��ق��رار  يعلن  ان  على  الثنني 
راي���ك���ون���ن  و����ش���ي���ك���ون  حل���ظ���ة.  اي  يف 
زم��ي��ل ال����ش���ب���اين ف���رن���ان���دو ال��ون�����ش��و 
ب��ط��ل ال��ع��امل م��رت��ني ع��ام��ي 2005 
و2006 لي�شكا بالتايل اقوى ثنائي 
التخلي  يعني  وه��ذا  واح���د.  فريق  يف 
عن خدمات فيليبي ما�شا بعد ثماين 
�شنوات مع حظرية احل�شان اجلامح 
يفا�شلون  ف���رياري  م�شوؤولو  وك���ان   .
التعاقد  او  م��ا���ش��ا  ع��ل��ى  الب���ق���اء  ب��ني 
الواعد  �شاوبر  �شائق  او  رايكونن  مع 
المل��اين نيكو هالكينربغ قبل ان يقع 
خيارهم على الفنلندي الطائر. وكان 
رايكونن ميلك خيار البقاء يف �شفوف 
من  يتمكن  مل  الفريق  لكن  لوتو�س 
الناحيتني  من  له  ال�شمانات  تقدمي 
اللقب  للمناف�شة على  واملادية  الفنية 
املو�شم املقبل. كما ان لوتو�س خ�شرت 
الي�شون  جيم�س  الفني  املدير  جهود 
مل�شلحة فرياري كما تاأخر الفريق يف 

ت�شديد اجر رايكونن هذا العام.
رايكونن  ا�شتغنت عن  وكانت فرياري 
وا���ش��رط��ت اىل دف���ع ع���ام ا���ش��ايف من 
اج����ره ك���ي ت��ت��ع��اق��د م���ع ال��ون�����ش��و ع��ام 
2009. يف تلك الفرتة كان الفريق 
ما�شا  خدمات  على  املحافظة  يف�شل 
الذي تفوق على رايكونن نقاطا عامي 
ي�����ش��اب  ان  ق��ب��ل  و2009   2008
يف  بالغة يف جمجمته  ا�شابة  الخ��ري 

جائزة املجر الكربى. 

عن  باتر  جوزيف  ال�شوي�شري  فيفا  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  داف��ع 
ن�س مكتوب  يوجد  ل  بانه  ال�شتاء  2022 يف  باقامة مونديال قطر  اقرتاحه 
يحتم اقامة العر�س الكروي خال �شهرين حزيران-يونيو او متوز-يوليو م�شريا 
اىل انه يتعني على قارة اوروبا ان تدرك بانها ل ت�شتطيع ان تفر�س رغبتها على 
�شائر الدول. وجاء كام باتر بعد اجلدل الذي اثاره اقرتاحه الذي �شيعر�شه 
على اللجنة التنفيذية للفيفا يف اجتماعه املقبل يف 3 و4 ت�شرين الول-اكتوبر 
�شتتاأثر بطولتها يف حال  التي  الوروب��ي��ة  املقبل خ�شو�شا من قبل الحت��ادات 
اقامة املونديال يف ف�شل ال�شتاء، وقد تعر�شت موؤ�ش�شة الفيفا لنتقادات عنيفة 
يف ال�شابيع الخ��رية حتى ان البع�س طالب باجراء الت�شويت جمددا يف حال 
نقلت البطولة اىل ف�شل ال�شتاء. بيد ان باتر رد على هوؤلء بالقول يف حديث 
يف  العامل  كاأ�س  اقامة  لفكرة  املعار�شني  ا�شد  ان  فوتبول  وورد  اين�شايد  ملوقع 
ال�شتاء وقعوا على الوثيقة نف�شها التي وقعتها قطر عليها عندما تقدمت بطلب 

الثانية والع�شرين من  الن�شخة  1.2.1 بان  ال�شت�شافة والتي ت�شري يف بندها 
كاأ�س العامل مقررة ان تقام يف حزيران-يونيو او متوز-يوليو من ناحية املبداأ 
على  يتوجب  بانه  بتاتا  يقول  ل  الن�س  املبداأ لن  ناحية  كلمة من  على  وا�شدد 
البطولة ان تقام يف هذين ال�شهرين وبالتايل فانه لي�س �شرطا جمربا وك�شف 
ما يقوله الن�س هو رغبة فيفا يف اقامة كاأ�س العامل يف حزيران-يونيو او متوز-
خال  قطر  يف  العامل  كاأ�س  اإقامة  املنطقي  غري  من  واو�شح   . ال  لي�س  يوليو 
اأكرب حدث عاملي ان مل يكن الوحيد الذي  ال�شهرين، فكاأ�س العامل هي  هذين 
البطولة مع  تتوافق  اأن  الوروب��ي��ني حتى نطلب  نكون نحن  فيفا فمن  ينظمه 
مطالب 800 مليون اأوروبي.  وتابع اأعتقد انه حان الوقت لكي تبداأ اوروبا يف 
ادراك اأنها مل تعد حتكم العامل وان بع�س القوى الوروبية الكبرية ل ت�شتطيع 
اأن تفر�س رغبتها على الدول الأخرى املوجودة يف اأماكن بعيدة ووا�شل باتر 
ت�شيطر  ريا�شة  القدم حتولت من كونها  اأن كرة  نتقبل  اأن  حديثه قائا يجب 

عليها اوروبا وامريكا اجلنوبية اإىل ريا�شة عاملية جتذب مليارات من امل�شجعني 
كل اأ�شبوع يف كل مكان يف العامل.  وا�شاف اذا ا�شتمرينا على ت�شلبنا يف اقامة كاأ�س 
العامل خال هذين ال�شهرين، فانها لن تقام ابدا يف دول جنوب خط ال�شتواء 
مثا وبالتايل نكون نقوم بالتمييز جتاه هذه الدول التي متلك مناخات خمالفة 
لتلك التي يف اوروبا، كما جنعل من امل�شتحيل ا�شت�شافة كاأ�س العامل يف الدول 

التي ت�شعر ب�شغف ل�شت�شافة اكرب حدث ريا�شي يف العامل .
فرتة  اىل  العامل  كاأ�س  نقل  مت  ح��ال  يف  ق�شائيا  الفيفا  ماحقة  امكانية  وع��ن 
هذا  ا�شرح  ودعني  قانونية  ملاحقة  جمال  اي  هناك  لي�س  بو�شوح  قال  ال�شتاء 
العامل يف  كاأ�س  باقامة  املتعلق  النهائي  القرار  املوافقة على  بان  بو�شوح،  المر 
ان  ميكن  التي  للفيفا  التابعة  املنظمة  اللجنة  اخت�شا�س  من  هي  معينة  فرتة 
املتلعق  النهائي  القرار  ان  كما  املحلية،  املنظمة  اللجنة  اقرتاحات  اىل  ت�شتمتع 

با�شت�شافة كاأ�س العامل هو قرار يعود للفيفا وحده .

بلت���ر ي���دافع ع����ن اإقام���ة مون���دي���ال قط����ر يف ال�س��ت������اء 

األربعاء  -  11   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10893



التون�سية رمي ال�سعيدي 
ثامن اأجمل امراأة يف العامل 

ل�سنة 2013
•• الفجر - تون�س

التون�شية  الأزي����اء  ع��ار���ش��ة  حت�شلت 
الثامنة  املرتبة  على  ال�شعيدي  رمي 
العامل  ن�شاء  اأجمل  قائمة  ترتيب  يف 

ل�شنة 2013.
م�������ش���ارك���ة.   50 ال���ق���ائ���م���ة  و����ش���م���ت 
بع�س  على  التون�شية  رمي  وتقدمت 
امل�شاهري من بينهن  املمثلة اليطالية 

املرتبة  احتلت  التي  بيلوت�شي  مونكا 
الثانية والع�شرون والهندية بريانكا �شوبرا التي احتلت املرتبة الرابعة . 

قائمة  وتواجدها يف  املرتبة  بهذه  �شعادتها  ال�شعيدي عن  وقد عربت رمي 
الع�شر الأوائل بني ح�شناوات العامل وجمياته. وكانت ر مي ال�شعيدي قد 

ح�شلت على لقب اأح�شن عار�شة ل�شنة 2006 يف برنامج می�شن فا�شن.

�سبعة وحو�س اآدمّية 
يغت�سبون امراأة..!

•• الفجر - تون�س

الأح��د  ليلة  ب�شعة  اغت�شاب  ج��رمي��ة  التون�شية  ال��ق��ريوان  مدينة  �شهدت 
واغت�شابها بطريقة وح�شية  ام��راأة  �شبعة رجال بخطف  قام  املا�شي حيث 

مما اأّدى اإىل ح�شول عديد اجلروح ونزيف حاد بج�شدها.
وقد متكن اأعوان الّدرك بالقريوان من اإلقاء القب�س على احد املتهمني يف 

حني لذ البقية بالفرار.
املعلومات  وح�شب  اجل��ن��اة.  هوية  على  التعرف  مت  ان��ه  امني  م�شدر  واأك��د 
 40 30 و  الأولية فان جميع املتهمني متزوجون و ترتاوح اأعمارهم بني 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سحفي �سوداين 
يفوز بجائزة عاملية 

لل�شحافة  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  اأع��ل��ن 
وفرع منظمة مرا�شلون با حدود 
امل���ت���ح���دة يف الون����ة  ال����ولي����ات  يف 
ال�شوداين  ال�شحفي  فوز  الخ��رية 
في�شل حممد �شالح بجائزة بيرت 
والنزاهة  لل�شجاعة  العاملية  ماكلر 

ال�شحفية.
وعمل �شالح يف موؤ�ش�شات اعامية 
ع���دي���دة يف ال�������ش���ودان وه����و م��دي��ر 
بر�س  طيبة  منظمة  يف  ال���ربام���ج 
غ�����ري احل����ك����وم����ي����ة ال����ت����ي ت���ت���وىل 
�شالح  وك��ان  ال�شحفيني.  ت��دري��ب 
ال�شواء  �شحيفة  لتحرير  رئي�شا 
من  العديد  يكتب  وهو  ال�شودانية 
�شحف  يف  والفتتاحيات  العمدة 

عربية خمتلفة.
اجلائزة  ان  عاما   53 �شالح  وق��ال 
ال�����ش��ودان��ي��ني  لل�شحفيني  ت��ك��رمي 
ظروف  يف  عمله  يوا�شلون  الذين 

�شعبة وحمفوفة باملخاطر.
واأ�����ش����اف رمب����ا ب��ع�����س امل��ن��ظ��م��ات 
التعبري  ب��ح��ري��ة  املعنية  ال��دول��ي��ة 
ر�شحتني  ال��ت��ي  ه���ي  وال�����ش��ح��اف��ة 
�شات  يل  بع�شها  اجل��ائ��زة  لهذه 
ب��ه ق��دمي��ة ب��اع��ت��ب��ار اأين اأع��م��ل يف 
بع�س  تبنت  وبع�شها  امل��ج��ال  ه��ذا 
امل���واق���ف وال����ظ����روف ال��ت��ي م���ررت 
ب���ه���ا.. ت��ب��ن��ت ح���م���ات ال��ت�����ش��ام��ن 
م���ع���ي وب���ال���ت���ايل رمب�����ا ����ش���ار ل��ه��ا 
اللي  ب�شخ�شي وبالظروف  معرفة 

بتعي�شها ال�شحافة ال�شودانية.

رجل اأ�ساع.. اأنفه 
فقد رجل بريطاين م�شن يف الثالثة والثمانني من العمر 
الأ�شنان،  طبيب  ع��ي��ادة  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء  ال�شطناعي  اأن��ف��ه 

لكنه مل يكت�شف ذلك اإل بعد عودته اإىل منزله.
وقالت هيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي �شي( اإن الأطباء 
ا�شتاأ�شلوا اأنف، �شرييل اأو�شمنت، بائع اجلرائد املتقاعد، 
اأنفاً  له  ورّك��ب��وا  بال�شرطان  ا�شابته  ب�شبب  املا�شي  العام 

ا�شطناعياً.
واأ�شافت اأن الأنف ال�شطناعي البديل امل�شنوع من مادة 
بوا�شطة  ال�شابق  الأن��ف  مكان  يف  تثبيته  مت  ال�شيليكون 
باأنه  لاأطباء  موؤخراً  ا�شتكى  اأو�شمنت  لكن  مغناطي�س، 

بداأ ي�شقط من وجهه.
وا�شارت )بي بي �شي( اإىل اأن اأو�شمنت يخ�شى من احتمال 
اأن يظن من يعرث على اأنفه ال�شطناعي باأنه لعبة لغر�س 

الدعابة، ونا�شد جريانه م�شاعدته يف العثور عليه.

اكت�سفت هوية زوجها املزورة 
بعد 18 عامًا

اكت�شفت مواطنة �شعودية بعد 18 عاماً اأن زوجها الذي 
عا�شت معه لي�س �شعودياً ، ويحمل بطاقة اأحوال وطنية 
بح�شب  وذل��ك   ، عليها  وعقد  يدها  طلب  عندما  م���زورة 

�شحيفة عكاظ اليوم ال�شعودية. 
اأنه مواطن  وقالت الزوجة : اإن �شخ�شاً تقدم لها زاعماً 
�شعودي فقبلته زوجاً لها وانتقلت معه اإىل منزله اأجنبت 

خالها ولدين وبنتاً . 
وا�شافت انها اكت�شقت هذه الكارثة عندما طالبت مدار�س 
اب��ن��اوؤه��ا ب��ط��اق��ة وط��ن��ي��ة.  وا���ش��اف��ت اي�����ش��ا يف تفا�شيل 
تهربه، وحتى عندما  األحظ دوماَ  معاناتها قائلة: كنت 
بحجة  ليخرجني  املجيء  يرف�س  كان  امل�شت�شفى  يف  األ��د 
للح�شور،  اأ�شقائي  ي�شطر  مما  كثرية  م�شاغل  لديه  اأن 
باكت�شاف  ال��زوج  علم  اأن  وبعد  امل�شت�شفى   واإخراجي من 

امره ،هرب وما زال منذ 9 اأعوام تاركاً اأبناءه. 

�ساب يعرتف بجرميته عرب 
اليوتيوب

�شتيني  رج��ل  مقتل  يف  )22عاما(  اأم��ريك��ي  �شاب  ت�شبب 
ب�شبب ق��ي��ادت��ه ال�����ش��ي��ارة وه���و يف ح��ال��ة ���ش��ك��ر، ف��اع��رتف 
24 علق  امل��اأ عرب يوتيوب.  وح�شب موقع  بفعلته على 
قائًا:  الفيديو  على  الأمريكية  اأوهايو  يف  العام  النائب 
وراء  الأق���ل  على  �شنوات   8 ق�شاء  خطر  ال�شاب  ي��واج��ه 
له  ي�شفعان  الوا�شح وندمه رمبا  لكن �شدقه  الق�شبان، 
عند احلكم عليه، قبل اأن يعلن عن بدء اإجراءات مقا�شاة 

ال�شاب ر�شمياً. 

اك�سف كذب حماورك عرب الر�سائل الن�سية 
الن�شية  الر�شائل  التي تتم عرب  املحادثات  الكذب خال  بك�شف  ت�شمح  اكت�شاف طرق  اإنهم متكنوا من  قال علماء 

الق�شرية، بح�شب موقع �شي ان ان بالعربية . 
واأكد الباحثون وجود عدة موؤ�شرات ميكن اأن تدل على كذب املر�شل رغم عدم قدرة امل�شتقبل على روؤيته وجها لوجه.  
تقول الدرا�شات اإن ك�شف كذب املحاور يف املواجهات املبا�شرة ممكن بواقع 54 يف املائة من املرات، اعتمادا على حركات 

اجل�شد ونظرات العيون وتعابري الوجه ونربة ال�شوت. 
غري اأن تلك العتبارات ت�شبح لغية يف حال التحدث عرب الر�شائل الن�شية الق�شرية، ما ي�شمح للكاذبني بالت�شرف 
دون خوف انك�شاف اأمرهم.  لتجاوز هذا الإ�شكال، قامت درا�شة من جامعة بريغهام يونغ مبتابعة حمادثات لأكرث 
من مائة طالب.  وقالت اإن العامل الرئي�شي، الذي يك�شف كذب املتحاورين عرب الر�شائل الق�شرية، هو الوقت الذي 

ي�شتغرقه ال�شخ�س لإعداد ر�شالته وتوقفه لفرتات عن الكتابة خال املحاورة بهدف جمع اأفكاره. 
وعمد العاملون على الدرا�شة اإىل الطلب من الطاب الرد عرب ر�شائل ن�شية ق�شرية على اأ�شئلة اختريت ب�شكل 
ع�شوائي، على اأن يعتمدوا الكذب يف ن�شف اإجاباتهم.  اكت�شف معدو الدرا�شة اأن الإجابات الكاذبة ا�شتغرقت كتابتها 

مدة تفوق الأجوبة ال�شادقة بواقع ع�شرة يف املائة، كما جرى حتريرها عدة مرات قبل اإر�شالها. 
اأن  الواقعية، غري  باملمار�شات يف احلياة  نتائج نهائية تتعلق  اأجريت على نطاق �شيق ول تقدم  الدرا�شة  اأن  ورغم 
العاملني عليها يوؤكدون باأنها تثري الكثري من الت�شاوؤلت املهمة حول حقيقة املحادثات الإلكرتونية التي حت�شل 

عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي اأو الر�شائل املكتوبة. 
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ا�ستخراج �سمادة ُمتعفنة من بطن امراأة 
خّل�س اأطباء �شعوديون يف حمافظة الطائف، امراأة من �شمادة طبية 

ظلت يف بطنها خم�شة �شهور، بح�شب موقع �شبق الإلكرتوين.
قي�شرية،  ولدة  عملية  لها  اأج���رى  طبيب  ن�شيه  ال��ذي  ال�شماد، 

تعفن وبات ي�شبب لها اآلما حادة للمراأة. 
وت�شببت قطعة ال�شا�س يف اإتاف اأع�شاء داخل بطن املراأة ما اأدى 

اإىل ا�شتئ�شال اأجزاء من الأمعاء الدقيقة والغليظة والقولون.
وما زالت املراأة، وهي �شعودية ُتعاين من جراء هذا اخلطاأ الطبي 

الفادح.
وتقدم زوجها ملُعاقبة الطبيب الذي اأجرى العملية وطبيبة الن�شاء 
ت��ده��ور يف احلالة  م��ن  �شبباه  مل��ا  املُ��راف��ق��ة وحُما�شبتهما  وال���ولدة 

ال�شحية لزوجته.
املراأة )�س. �س. ح،37 عاماً( اقرتحت عليها طبيبة اأن تكمل ولدتها 

يف م�شت�شفى خا�س.
التوقيع  منه  تطلب  بالطبيبة  ال��زوج  فوجئ  اإليه،  و�شولها  وبعد 
ال�شري  ب��اأن زوجته حتتاج عملية قي�شرية لأن احلبل  على ورق��ة 

التف حول اجلنني.
بعد العملية، ا�شتمرت اآلم الزوجة. وعندما عادت اإىل الطبيب، مل 
ي�شاأ اأن يبلغها باأن الأ�شعة ك�شفت عن وجود �شيء غريب يف بطنها. 
لعاج  جمانية  عملية  اإج���راء  زوجها  على  اق��رتح  امل�شت�شفى  لكن 

زوجته ما جعله ي�شك يف الأمر.
نقطة  اأن  اأخ���ربوه  وه��ن��اك،  حكومي.  م�شت�شفى  اإىل  ال���زوج  توجه 

�شوداء توجد يف بطن زوجته ولبد من اإجراء عملية لإزالتها.
بعد العملية، ات�شح اأن الأمر يتعلق ب�شمادة ن�شيها الطبيب الذي 

اأجرى لها العملية القي�شرية.

تقتل زوجها وتقطعه مب�ساعدة ولدْيها
ال��ت��داول يف ب��ريوت بجرمية م��رّوع��ة وحو�شها زوج��ة وول��دان  مت 
�شابان و�شديق لهما قاموا بقتل الوالد وتقطيعه وتق�شميه اأ�شاء 

وزعوها يف ثمانية اكيا�س ورموها يف النهر.
التقارير  كبرية  ب�شدمة  تلقى  ال��ذي  لبنان  بها  �شّج  املاأ�شاة  ه��ذه 
 45 قبل  ُفقد  كان  ال��ذي  فا�شل  توفيق  قتلة ح�شني  اكت�شاف  عن 
يوماً وقالت زوجته يف حينه انه على الرجح هجرها ليعي�س مع 
املغدور( ك�شف تفا�شيل  ان علي فا�شل )�شقيق  ال  اخ��رى.  ام��راأة 
اجلرمية التي اأودت بحياة �شقيقه وفق ما اف�شت اليه التحقيقات 
بعد ال�شتباه باحد الولد و�شديقه نتيجة كامهما عن تفا�شيل 
اجلرمية وهما بحال �شكر، وقال: و�شعت زوجته له منّوماً، وطعنه 

ولداه ورفيقهما حممد عوا�شة بال�شكني يف بطنه.
اأغلقوا فمه وطعنوه بالظهر والبطن  وعندما بداأ ي�شتعيد وعيه، 
و�شحبوه اإىل احلمام وقطعوه اإىل اأجزاء بوا�شطة من�شار و�شكاكني 
ومطرقة حديدية وو�شعوه يف اأكيا�س ورموه يف نهر الغدير - حي 

ال�شلم )ال�شاحية اجلنوبية لبريوت( .
وبح�شب املعلومات فان الزوجة التي اعرتفت باجلرمية، تذرعت 
باأنها قتلته لأنه كان ي�شيء معاملتها هي واولده��ا، يف حني نفت 
ي�شئ  وال��ده��ا مل  اأن  م��وؤك��دة  اأم��ه��ا،  قالته  م��ا  ن��ور  ال�شحية  اب��ن��ة 
ال�شحية يف  �شقيق  . وبح�شب  يلبي طلباتهم  واأن��ه كان  معاملتهم 
احد الأيام علمنا بخاف بني اخي وزوجته تبني اأنه ب�شبب طلب 

الأول مبنع تواجد �شديق اأولدها حممد عوا�شة يف البيت .
اما والدة ح�شني فا�شل املفجوعة باكت�شاف ان ابنها ُقتل على يد 

عار�سة تقدم زيًا رائعا خالل عر�ص اأزياء �سمن اأ�سبوع املو�سة يف ربيع عام 2014 يف مدينة نيويورك برعاية مر�سيد�ص بنز. )ا ف ب(عائلته فتمّنت ان ينتقم اهلل من حفيديها لولدها.

تربئة متهمني يف 
وفاة جاك�سون

يف  العليا  باملحكمة  قا�شية  ا���ش��درت 
اثنني  ب���رباءة  حكما  اأجن��ل��و���س  لو�س 
ب�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  امل��دي��ري��ن  م��ن 
القتل  اآي���ه.اأي.ج���ي لي��ف م��ن تهمة 
اخل���ط���اأ يف ال��ق�����ش��ي��ة ال��ت��ي اأق��ام��ت��ه��ا 
الراحل  البوب الأمريكي  اأ�شرة جنم 
م��اي��ك��ل ج��اك�����ش��ون.  وح�����ش��ب م��وق��ع 
�شكاي نيوز العربية رف�شت القا�شية 
امل���دي���ري���ن  اإىل  امل���ن�������ش���وب���ة  ال���ت���ه���م 
ال��دع��وى  يف  امل��ذك��وري��ن  التنفيذيني 
امل��ح��ام��ني  اأن  ب��ح��ج��ة  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، 
ع��ن اأ����ش���رة ج��اك�����ش��ون مل ي��ث��ب��ت��وا اأن 
كونراد  الطبيب  ا�شتاأجرا  املتهمني 
ال��دواء  اأعطى جرعة  ال��ذي  م���وراي، 
عامات  وجتاها  جلاك�شون  املميتة 
وت��ويف  ال�شحية.   حالته  ���ش��وء  على 
ع��ام��ا   50 ع���ن   2009 يف  ج��اك�����ش��ون 
زائ��دة من عقار  تناول جرعة  ج��راء 
كمخدر  ي�شتخدم  ال��ذي   ، بروبوفول 
يف ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���راح���ي���ة.  واأدي�����ن 
موراي بتهمة القتل اخلطاأ يف 2011 
ل�����دوره يف وف����اة ج��اك�����ش��ون، وت��زع��م 
�شركة اآيه.اأي.جي ليف اأن جاك�شون 
اختار موراي كطبيب له واأنه مل يكن 

يخ�شع ل�شيطرة ال�شركة.

ماريو وكورتني لوبيز 
يرزقان ب�سبي 

الأم���ريك���ي،  ال���ربام���ج  رزق م��ق��دم 
م��اري��و ل��وب��ي��ز، وزوج���ت���ه ك��ورت��ن��ي، 
ب�شبي هو الطفل الثاين لهما بعد 

ابنتهما جيا فران�شي�شكا .
���ش��ن��ة( عرب  ل��وب��ي��ز )29  واأع���ل���ن 
اأجنبت  اأن زوجته  موقع )تويرت(، 

�شبياً اأطلقا عليه ا�شم دومينيك .
وك��ت��ب رزق��ن��ا ب�����ش��ب��ي!!.. رح��ب��وا ب� 
نحن  ال��ع��امل،  يف  لوبيز  دومينيك 
���ش��ع��داء ج����داً وك��ورت��ن��ي وال��ط��ف��ل 

بخري .
اإىل  ين�شم  ال�شبي  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
���ش��ق��ي��ت��ه ال���ك���ربى ال��ت��ي ت�����ش��ب��ح يف 

الثالثة من العمر اليوم .

تبوح طريقة التنف�س مبكنون م�شاعر الإن�شان وحالته 
يقع  عندما  ب�شرعة  الإن�شان  يتنف�س  فمثا  النف�شية، 
حتت وطاأة ال�شغط الع�شبي، بينما تكاد تختنق اأنفا�شه 
عندما ي�شعر باخلوف. لذلك تعول تقنيات ال�شرتخاء 
على  التاأثري  اإىل  تهدف  للتنف�س  معينة  متارين  على 
احلالة الوجدانية من اأجل التخل�س من التوتر والتمتع 
بالهدوء النف�شي.  ويو�شح اخت�شا�شي العاج النف�شي 
بيورن هو�شمان اأنه وفقا ملنظور العاج النف�شي، تعترب 
م�شاعر  لقيا�س  دق��ي��ق  م�شبار  مبثابة  التنف�س  عملية 
بدنية  اأو  نف�شية  حالة  باأية  التنف�س  يتاأثر  اإذ  الإن�شان، 
ثقيلة  اأكيا�شا  مثا  يحمل  كان  ف��اإذا  الإن�شان،  يواجهها 
اأو يتوجب عليه حل م�شاألة ريا�شية معقدة اأو و�شع يف 

موقف ع�شيب، �شيظهر كل ذلك يف طريقة تنف�شه.
لتقنيات  الأملانية  اجلمعية  -رئي�س  هو�شمان  وي�شيف 
ال���ش��رتخ��اء مب��دي��ن��ة ل��وب��ي��ك- اأن����ه مي��ك��ن ال��ق��ول ب��اأن 
التنف�س يعد مبثابة همزة الو�شل بني اجل�شد والروح، 

وانطاقا من هذا املبداأ، يوؤكد املعالج النف�شي اأن القيام 
بعملية التنف�س ببطء وعلى نحو مدرو�س ميثل اإحدى 
طرق الإ�شعافات الأولية يف حالة مواجهة اأية خماوف، 
�شربات  م��ع��دل  على  اأي�����ش��ا  ي��وؤث��ر  التنف�س  م��ع��دل  لأن 
الأ�شخا�س  لدى  القلب  �شربات  معدل  يقل  اإذ  القلب، 

الذين يتنف�شون بهدوء، والعك�س �شحيح.
وت��و���ش��ح ه��اي��ك��ه ه��وف��ل��ر -م���درب���ة ال��ري��ا���ش��ة وال��ل��ي��اق��ة 
العمليات  �شمن  ت��ن��درج  التنف�س  عملية  اأن  البدنية- 
التي يقوم بها اجلهاز الع�شبي الذاتي )ال��اإرادي(، اإل 
اأنه ميكن لاإن�شان التاأثري عليها ب�شكل مق�شود، وذلك 

على خاف �شغط الدم و�شربات القلب.
وتقول اإلكه بونت -ع�شو الرابطة الأملانية لخت�شا�شيي 
ع��ل��م ال��ن��ف�����س ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ب���رل���ني- اإن����ه غ��ال��ب��ا م���ا يتم 
اإذ  ال���ش��رتخ��اء،  تقنيات  يف  التاأثري  ه��ذا  من  ال�شتفادة 
اأن يبداأ يف  يتغري معدل التنف�س لدى الإن�شان مبجرد 

مراقبة اأنفا�شه.

طريقة تنف�سك تك�سف حالتك النف�سية

مرييام فار�س : هكذا اأجتنب الوقوع يف فخ التقليد !
اأعلنت الفنانة مرييام فار�س انه لي�س من ال�شهل اختيار )اللوك( املتجدد م�شريًة اإىل ان ال�شعوبة تكمن 
اي�شاً بايجاد فريق متجان�س ومتفاهم ويف الوقت نف�شه يفهمها ويتحمل طبعها الدقيق وال�شعب، كما 

قالت.
وقالت فار�س: الإدارة الفنية التي تعنى باللوك مهمة للفنان، ففي بع�س الأحيان تطل فنانة اأزياوؤها 
بني  ال��ت��وازن  �شعيف.  مظهرها  لكن  �شيق  حديثها  فنانة  تطل  كما  رتيب،  حديثها  لكن  جميلة 

احلديث ال�شيق واملظهر الأنيق مهمة �شعبة لكنني اأ�شتمتع بها.
اأما عن ال�شق املتعلق بالوقوع يف فخ التقليد، فقالت فار�س : كفريق فني جنري اأبحاثاً �شاملة 
عن اللوك الذي نختاره لنتاأكد من اأنه غري وارد لدى فنانة اأخرى حر�شاً على اأن اأكون 

بعيدة عن غريي يف املظهر ولهذا ال�شبب )لوكاتي( موقعة با�شمي.


