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مايد �لر��سدي يحرز ذهبية بطولة �آ�سيا 
لل�سطرجن �خلاطف لطالب �ملد�ر�ص

عربي ودويل

�فتتاح م�سجد �آل مكتوم بدندي 
با�سكتلند� على نفقة حمد�ن بن ر��سد 

�لفجر �لريا�سي

�خبار �المار�ت

�سهود عيان يتحدثون عن حتول 
�رشق �سيناء ل�ساحة حرب 

 •• الريا�ض- وام - وكاالت:
الدكتور  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العام  الأم��ن  اأع��رب 
عبداللطيف بن را�شد الزياين عن قلق دول املجل�س من تفاقم الأزمة 
تعنت  ب�شبب  الإقليمي  وال�شتقرار  الأم��ن  تهدد  باتت  التي  ال�شورية 
اإجرامية  اأع��م��ال  م��ن  يرتكبه  مل��ا  ال�شديدة  واإدان��ت��ه��ا  ال�����ش��وري  النظام 
ال��ع��ام ملجل�س  الأم���ن  وق��ال  �شعبه.  اأب��ن��اء  اإن�شانية �شد  ومم��ار���ش��ات ل 
التعاون يف ت�شريح اأم�س اإن الأو�شاع الإن�شانية املاأ�شاوية التي يعي�شها 
ال�شعب ال�شوري ال�شقيق يف الداخل واخلارج وما يتعر�س له من اإبادة 
جماعية وانتهاكات خطرية حلقوق الإن�شان حتتم على املجتمع الدويل 
النظام  بط�س  من  ال�شقيق  ال�شوري  ال�شعب  لإن��ق��اذ  ال��ف��وري  التدخل 

وو�شع نهاية ملعاناته وماأ�شاته املوؤملة.

واأ�شاف الزياين اإن النظام ال�شوري يتحمل كامل امل�شوؤولية عما يجري 
هذه  لت�شوية  العربية  وغ��ري  العربية  امل��ب��ادرات  كل  لرف�شه  �شوريا  يف 
والتدمري مبا فيها  القتل  اأ�شاليب  وا�شتمراره يف ممار�شة كل  الأزم��ة 
راح �شحيتها مئات  التي  دوليا  املحرمة  الكيماوية  الأ�شلحة  ا�شتخدام 
من املدنين الأبرياء. واأو�شح اأن دول جمل�س التعاون توؤيد الإجراءات 
املمار�شات  ارتكاب هذه  ال�شوري عن  النظام  التي تتخذ لردع  الدولية 

الالاإن�شانية.
املجتمع  ال�شبت  اخلليجي  التعاون  جمل�س  طالب  ذات��ه  ال�شعيد  على 
الدويل بتدخل فوري يف �شوريا بهدف انقاذ ال�شعب ال�شوري من بط�س 
ان  الزياين  اللطيف  عبد  التعاون  ملجل�س  العام  الم��ن  النظام.وقال 
ال�شقيق  ال�شوري  ال�شعب  يعي�شها  التي  املاأ�شوية  الإن�شانية  الأو���ش��اع 
وانتهاكات  اإب���ادة جماعية  م��ن  ل��ه  ال��داخ��ل واخل����ارج، وم��ا يتعر�س  يف 

الفوري  التدخل  الدويل  املجتمع  الإن�شان حتتم على  خطرية حلقوق 
لإنقاذ ال�شعب ال�شوري ال�شقيق من بط�س النظام وو�شع نهاية ملعاناته 

وماأ�شاته املوؤملة.
بان  اوباما  ب��اراك  المريكي  الرئي�س  يامل  فيما  املطالبة  هذه  وتاأتي 
كيميائي  هجوم  على  ردا  �شوريا  يف  ع�شكريا  تدخال  الكونغر�س  يوؤيد 
مفرت�س اتهمت املعار�شة القوات النظامية ب�شنه يف 21 اب اغ�شط�س 

قرب دم�شق.
وا�شاف الزياين ان "النظام ال�شوري يتحمل كامل امل�شوؤولية ملا يجري 
هذه  لت�شوية  العربية  وغري  العربية  املبادرات  كل  لرف�شه  �شوريا،  يف 
والتدمري مبا فيها  القتل  اأ�شاليب  وا�شتمراره يف ممار�شة كل  الأزم��ة 
راح �شحيتها مئات  التي  دوليا  املحرمة  الكيماوية  الأ�شلحة  ا�شتخدام 

من املدنين الأبرياء.

   

يبد�أون  وطالبة  طالبا  و846  �ألفا   125
�لعام �لدر��سي مبد�ر�س �أبوظبي �حلكومية �ليوم

•• اأبوظبي-وام:

ينتظم اليوم الأحد 125 األفا و846 طالبا وطالبة يف مقاعدهم 
احلكومية  ال��ع��ام  التعليم  وم��دار���س  الأط��ف��ال  بريا�س  ال��درا���ش��ي��ة 
وهناأ   .2014-2013 اجلديد  الدرا�شي  للعام  وذل��ك  باأبوظبي 
اأبوظبي  الدكتور مغري خمي�س اخلييلي مديرعام جمل�س  معايل 
الطلبة  واأبنائه  واملعلمن  الأم��ور  واأولياء  املدار�س  اإدارات  للتعليم 
الدرا�شي  العام  للتعليم مبنا�شبة بدء  اأبوظبي  والعاملن مبجل�س 

اجلديد.
واأ�شاد معاليه بجهود العاملن يف امليدان الرتبوي واأولياء الأمور 
وما  املا�شي  الدرا�شي  العام  خالل  جهود  من  بذلوه  وما  والطلبة 
بالروح واجلدية  العمل  اإىل موا�شلة  .. داعيا  حتقق من جناحات 
منظومة  تلقاه  ال��ذي  املتوا�شل  ال��دع��م  معاليه  وثمن  نف�شيهما. 
التعليم من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق  اهلل  حفظه  الدولة 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد 
زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  رئي�س 
نائب  الرئا�شة  �شوؤون  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان 
وتوجيهات  دعم  اأن  اإىل  .. م�شريا  للتعليم  اأبوظبي  رئي�س جمل�س 
القيادة الر�شيدة العامل الرئي�س الذي اأ�شهم يف اإحداث نقلة نوعية 

ملحوظة يف قطاع التعليم.
األفا   62 ب��واق��ع  تعليمية  مناطق   3 على  الطلبة  اأع���داد  وت��وزع��ت 
الفا  و53  و�شواحيها  اأبوظبي  مدينة  يف  وطالبة  طالبا  و782 
و240 طالبا وطالبة يف مدينة العن وت�شعة اآلف و824 طالبا 

وطالبة يف مدار�س املنطقة الغربية.

جمل�س �لتعاون �خلليجي يطالب بتدخل فوري لإنقاذ �ل�سعب �ل�سوري 

رباعي �حلو�ر يف تون�س يلجاأ �إىل �حل�س�س �لإ�سافية..!
•• الفجر–تون�ض-خا�ض

امل�شرفة على احل��وار يف تون�س ل  الرباعية  اأّن  يبدو 
تنوي رمي املنديل والت�شليم النهائي بف�شلها يف ج�شر 
اإىل  اللجوء  وق��ررت  ال�شيا�شين،  الفرقاء  الهوة بن 
واإ�شافة  املباراة،  نتيجة  حل�شم  الإ�شافية  احل�ش�س 
جولة جديدة من املفاو�شات عرب طرح ت�شور جديد 
حل��ّل الأزم���ة التي تع�شف ال��ب��الد رغ��م ان��ه ل �شيء 

يوحي با�شتعداد الرتويكا واحلكومة على التنازل.
املطلوب مزيد من التنازلت

التون�شي  ال��ع��ام  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  الأم����ن  يك�شف  مل 
لل�شغل ح�شن العبا�شي، يف الت�شريح ال�شحفي الذي 
الراعية  املنظمات  جمع  ال��ذي  اللقاء  عقب  به  اأدىل 
احل��وارات،  نتائج  لتقييم  املخ�ش�س  الوطني  للحوار 
عن احلقائق الأربعة التي �شبق وقال اأنه �شيعلن عنها 

على اثر ف�شل مبادرة الحتاد.
كما مل يك�شف العبا�شي عن الأطراف التي �شاهمت يف 
ف�شل املبادرة ، و�شرح العبا�شي اأن الرباعي ل يعرتف 
اأي�شا  ، م�شددا على انه ل ميكنهم  ببلوغ ف�شل ذريع 

العرتاف بالنجاح مبا اأّن احلكوم��ة احلالية مل تقدم 
ا�شتقالتها.

املبادرة  جن��اح  اأن  على،  لالحتاد  العام  الأم��ن  و�شدد 
اإىل  م�شريا  وموؤملة،  موجعة  تنازلت  تقدمي  يتطلب 
تنازلت  بتقدمي  املطالب  ه��و  احل��اك��م  الئ��ت��الف  اأن 

للجلو�س على طاولة احلوار .
الئتالف احلاكم م�شوؤولية تعطيل  العبا�شي  وحّمَل 
م���ب���ادرة الحت�����اد ب��اع��ت��ب��اره��م راف�����ش��ن ل���ش��ت��ق��ال��ة 

احلكومة.
اأن ترتاجع  ق��ائ��م يف  م���ازال  اأم��ل��ن��ا   : العبا�شي  وق���ال 
ال�شيا�شية عن مواقفها وخا�شة الئتالف  الأط��راف 
املزيد  تقدمي  عرب  النه�شة  حركة  وخا�شة  احلاكم 

من التنازلت املوؤملة مراعاة مل�شلحة البالد .
�شورة  يف  اأنها  للحوار  الراعية  الأط���راف  و�شرحت 
نف�س  على  واملعار�شة  احلكومة  جلمع  تو�شلها  عدم 
للخروج  ت�شورا جديدا  �شتقّدم  فاإّنها  طاولة احلوار 
م��ن الأزم�����ة، و���ش��ي��ت��ّم ع��ر���ش��ه جم���ددا ع��ل��ى خمتلف 
الأط��������راف، دون حت��دي��د ال��ع��ن��اوي��ن ال���ك���ربى ل��ه��ذا 

الت�شور.                      )التفا�شيل �س11(

تعزيزات للجي�س امل�شري يف �شيناء لتجفيف منابع الإرهابين 

بقايا اأ�شالء ال�شحايا من فعل النفجار  يف مقدي�شيو)ا ف ب(

كاترين اأ�شتون خالل املوؤمتر ال�شحايف الذي اأعقب اجتماع وزراء خارجية دول الحتاد الأوروبي يف فيلينيو�س)ا ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

اأف����اد ن��ا���ش��ط��ون ���ش��وري��ون مبقتل 
بب�شاتن  جم�����زرة  يف  ال��ع�����ش��رات 
ال���ك�������ش���وة ب���ري���ف دم�������ش���ق ج����راء 
النظام  ل��ق��وات  العنيف  الق�شف 
على املنطقة. ياأتي ذلك يف خ�شم 
ت�شعيد جي�س النظام ق�شفه ملدن 
و�شط  الدم�شقي  الريف  وب��ل��دات 
ال�شرب،  م��ي��اه  ت�شميم  ع��ن  اأن��ب��اء 
فيما �شجلت حالت نزوح جماعي 
بريف  ال�شرقية  الغارية  بلدة  يف 
تن�شيقيات  درع���ا. وحت��دث احت��اد 
ا�شتباكات  ع��ن  ال�����ش��وري��ة  ال��ث��ورة 
ب����ن اجل���ي�������س احل������ر وع��ن��ا���ش��ر 
بريف  الكرد�شتاين  العمل  ح��زب 

احل�شكة �شمايل �شرقي البالد.
وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ث��ورة 
الق�شف  قتلى  ب��ن  اإن  ال�����ش��وري��ة 
املتاخمة  املقيلبية  ب�شاتن  على 
مل��دي��ن��ة ال��ك�����ش��وة ط��ف��ال و���ش��ي��دة 
م��ن  ك���ب���ري  ع������دد  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
اجل����رح����ى ب�����رتت اأط��������راف ع���دد 

منهم.
و���ش��ق��ط اآخ����ر ال�����ش��ح��اي��ا يف وق��ت 
ق�شفها  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  ���ش��ع��دت 
العنيف واملكثف على مدن وبلدات 
ري�����ف دم�������ش���ق، ح���ي���ث ا���ش��ت��ه��دف 
ال��ق�����ش��ف امل��دف��ع��ي وال�����ش��اروخ��ي 

ال�شورية  النظامية  ال��ق��وات  ب��ن 
وم����ا ي�����ش��م��ى ال���ل���ج���ان ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
طرف  م��ن  لها  امل��وال��ي��ة  امل�شلحة 
من  الثوار  كتائب  من  ومقاتلن 
طرف اآخ��ر عند اأط��راف ومدخل 

بلدة معلول. 
خ���ارج���ي���ة  وزراء  دع�������ا  دول������ي������ا 
الحت���اد الوروب���ي ام�س يف ختام 
بح�شور  فيلنيو�س  يف  اجتماعهم 
جون  المريكي  اخلارجية  وزي��ر 
ك��ريي اىل رد وا���ش��ح وق��وي على 
�شوريا  يف  الكيميائية  الهجمات 
الم��ريك��ي  الرئي�س  ط��ال��ب  فيما 
الكونغر�س  اع�شاء  اوباما  ب��اراك 
ب���دع���م ت���وج���ي���ه ����ش���رب���ة ل��ل��ن��ظ��ام 

ال�شوري.
الحت��اد  خارجية  وزي���رة  واعلنت 
الوروبي كاثرين ا�شتون يف ختام 
الجتماع نريد ردا وا�شحا وقويا 
التي  الكيميائية  الهجمات  على 
اغ�����ش��ط�����س يف  اب   21 يف  وق��ع��ت 

�شوريا.
تالوتها  عند  ا���ش��ت��ون  واو���ش��ح��ت 
البيان اخلتامي ان الوزراء اتفقوا 
ع��ل��ى وج����ود ق��رائ��ن ق��وي��ة ت�شري 
ال�شوري م�شوؤول عن  النظام  اىل 
الكيميائية  بال�شلحة  الهجمات 
ق���رب دم�����ش��ق ال��ت��ي اوق��ع��ت مئات 

القتلى.

اأوباما يحث الكونغر�س واأوروبا لدعم ال�ضربة 

جمزرة يف ريف دم�سق وت�ساعد �لق�سف و�ملعارك

•• القاهرة-وكاالت:

اأن  م�شري  ع�شكري  م�شدر  اأك��د 
م�شلحة  ه��ج��م��ات  ي�شن  اجل��ي�����س 
والبوؤر  العنا�شر  ملواجهة  مو�شعة 
الج����رام����ي����ة مب���ن���اط���ق ب��ج��ن��وب 

ال�شيخ زويد يف �شمال �شيناء.
ال���ه���دف من  اإن  امل�������ش���در  وق�����ال 
ال���ه���ج���م���ات، ال���ت���ي ب������داأت ���ش��ب��اح 
ال�����ش��ب��ت، ه��و حت��ق��ي��ق ال���ش��ت��ق��رار 
العمليات  اإط��ار  وذل��ك يف  المني 
امل�شلحة  ال��ق��وات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ل��ت��ط��ه��ري ���ش��ي��ن��اء.وت��خ��ت��ل��ف ه��ذه 
يف  �شابقتها  عن  املو�شعة  العملية 
الربية  القوات  توغل  ت�شمل  اأنها 
وامل�شحوبة  ب��الآل��ي��ات  امل��دع��وم��ة 
ب���غ���ط���اء ج������وي م����ن م���روح���ي���ات 
الأبات�شي يف مناطق عدة يف وقت 
واح�����د.وخ�����الل الأي�������ام امل��ا���ش��ي��ة 
ب�شدة  تق�شف  ال��ط��ائ��رات  ك��ان��ت 
ع�����ددا م���ن امل����واق����ع ث���م ت��ت��واج��د 
املنطقة  برية حم���دودة يف  ق��وات 

حماد  ث���روت  امل�شت�شار  اأن  ام�����س 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ي��راف��ق��ه 
وباهر  فرحات  اأمي��ن  امل�شت�شاران 
بداخل  مر�شي  اإىل  انتقلوا  بهاء 

حمب�شه.
ون�������ش���ب م�������ش���ت�������ش���ارو ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�شلطة  اإه��ان��ة  تهم  مر�شي  اإىل 

الق�شائية ورجالها. 

لوقت ق�شري.
ويوا�شل اجلي�س امل�شري، ممثال 
امليداين  الثاين  ق��وات اجلي�س  يف 
ال�شرطه  م��ع  بالتعاون  عملياته 
امل��ح��ل��ي��ة، وف���ق امل�����ش��در.ومت�����ش��ط 
ط�����ائ�����رات الآب����ات���������ش����ي امل��ن��ط��ق��ة 
امل�����ش��ت��ه��دف��ة م��ع ان��ت�����ش��ار الآل��ي��ات 
�شهود  الع�شكرية.واأفاد  واملعدات 
�شمال  فى  حمليون  و�شكان  عيان 
اأع����دادا  ب���اأن  �شيناء ل��ب��ي ب��ي ���ش��ي 
ك���ب���رية م����ن ال����ق����وات والآل����ي����ات 
م����دع����وم����ة ب����غ����ط����اء ج�������وي م��ن 
ط���ائ���رات الأب��ات�����ش��ي ���ش��ارك��ت فى 
الأمنيه مبناطق حمددة  احلملة 
ه����ي ق�����رى ال���ت���وم���ة وامل���ق���اط���ع���ة 
بها  املحيطة  وامل��ن��اط��ق  والظهري 

جنوب ال�شيخ زويد ورفح.
هذا وفكك اجلي�س امل�شري ام�س 
ع��ب��وة ع��ل��ى خ��ط �شكك ح��دي��د يف 
ال�شرطة  .وق��ام��ت  م�شر  ���ش��م��ال 
با�شتدعاء خرباء اجلي�س لتفكيك 

القنبلة. 

ق�������ش���ائ���ي���ا ق�������رر رئ����ي���������س ه��ي��ئ��ة 
مع  للتحقيق  املنتدبة  التحقيق 
مر�شي  حممد  امل��ع��زول  الرئي�س 
ح��ب�����س الأخ����ري اأرب���ع���ة اأي����ام على 
ذم����ة ال��ت��ح��ق��ي��ق، ب��ت��ه��م��ة اإه���ان���ة 
ال�شلطة  على  والعتداء  الق�شاء 
ال���ق�������ش���ائ���ي���ة.وذك���ر ال��ت��ل��ف��زي��ون 
امل�شري عرب موقعه الإلكرتوين 

ح����ي ج���وب���ر وخم���ي���م ال���ريم���وك 
بالعا�شمة دم�شق ومدن الزبداين 
وداري��ا  ال�شام  ومع�شمية  و�شقبا 
وزملكا وعربن وكفربطنا وبلدات 
معلول ورنكو�س وجبعدين وعن 

ترما واملقيلبية و�شبعا.
و����ش���ه���دت اأح����ي����اء يف ال��ع��ا���ش��م��ة 
دم�شق ا�شتباكات عنيفة، كما �شد 
ع�شكرياً  ه��ج��وم��اً  احل���ر  اجل��ي�����س 

النظام على حي جوبر يف  لقوات 
حماولت منها لب�شط �شيطرتها 
ال�شرقية يف دم�شق،  على الأحياء 
يف ح���ن دم����ر ال���ث���وار ع�����دداً من 
ع��ددا  وقتلوا  الع�شكرية  الآل��ي��ات 

من اجلنود.
وق���د جت���ددت ال���ش��ت��ب��اك��ات ام�س 
ب���ن ق�����وات امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة 
اأط��راف بلدة  وق��وات النظام عند 

امل�شيحية  الغالبية  ذات  معلول 
يف ريف دم�شق، وذلك بعد يومن 
املعار�شة  مقاتلي  ان�شحاب  م��ن 
من البلدة. وقالت الهيئة العامة 
النظام  ق���وات  دب��اب��ات  اإن  ل��ل��ث��ورة 
ا���ش��ت��ه��دف��ت دي����ر م����ار ���ش��رك��ي�����س 

ب�شكل مبا�شر.
وبح�شب املر�شد ال�شوري حلقوق 
عنيفة  ا�شتباكات  ت��دور  الإن�����ش��ان 

حب�س مر�ضي لإهانته ال�ضلطة الق�ضائية

�جلي�س �مل�سري يدك معاقل �لإرهابيني يف �سيناء

ب��اك�����س��ت��ان ت���ف���رج ع���ن 7 
ق���ي���ادي���ني م����ن ط��ال��ب��ان

•• ا�صالم اباد-ا.ف.ب:

اع��ل��ن��ت ب��اك�����ش��ت��ان ام�����س الف����راج 
اف��غ��ان م��ن م�����ش��وؤويل  ع��ن �شبعة 
ح��رك��ة ط��ال��ب��ان يف اج���راء يهدف 
يف  ال�����ش��الم  عملية  م�شاعدة  اىل 

افغان�شتان املجاورة.
اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة  وق�������ال�������ت 
ت�شهيل  اج���ل  م���ن  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
عملية امل�شاحلة الفغانية، تفرج 
معتقلن  ���ش��ب��ع��ة  ع���ن  ب��اك�����ش��ت��ان 
اهلل  داد  من�شور  هم  طالبان  من 
وكرمي  املنان  وعبد  وايل  و�شعيد 
اآغ����ا و���ش��ري اف�����ش��ل وغ���ل حممد 
وحم��م��دزاي..وا���ش��اف��ت ال����وزارة 
ان باك�شتان افرجت عن 26 من 

نا�شطي طالبان يف 2012.
وتاأتي هذه اخلطوة قبل ايام من 
بها  �شيقوم  يومن  ت�شتمر  زي��ارة 
ك��رزاي  حميد  الفغاين  الرئي�س 
اىل باك�شتان حيث �شيلتقي للمرة 
ال�����وزراء اجل��دي��د  رئ��ي�����س  الوىل 
ن�������واز ������ش�����ري�����ف..وك�����ان ك������رزاي  
من  القريبة  باك�شتان  من  طلب 
ط���ال���ب���ان، م�����ش��اع��دت��ه ع��ل��ى ب��دء 
حوار مبا�شر مع املتمردين لنهاء 
�شنة يف   12 ح��رب م�شتمرة منذ 
ي�شككون  امل��ح��ل��ل��ن  ان  ب���ل���ده.ال 
لرغام  لباك�شتان  نفوذ  وج��ود  يف 
طاولة  اىل  الذهاب  على  طالبان 
املتمردون  رف�س  وقد  املفاو�شات 
ات�������ش���ال م����ع ح��ك��وم��ة  ع��ل��ن��ا اي 
بالن�شياع  اي��اه  متمهن  ك���رزاي 
كرزاي  المريكية.وقال  ل��الرادة 
ان افغان�شتان تتوقع من باك�شتان 
بن  للمحادثات  فر�شا  تقدم  ان 
املجل�س الفغاين العلى لل�شالم 
)امل���ف���او����ش���ون ال���ر����ش���م���ي���ون ع��ن 

كابول(  وطالبان.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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مزدوج  هجوم  يف  قتيال   18
حلركة �ل�سباب مبقدي�سو

•• مقدي�صو-ا.ف.ب:

من  قريبا  لل�شيارات  موقفا  ال�شباب  حركة  تبنته  م���زدوج  هجوم  دم��ر 
بعد  وذل���ك  قتيال   18 واوق���ع  ال�شومال  عا�شمة  مقدي�شو  يف  مطعم 
ال��دول��ة.. لرئي�س  موكب  �شد  متمردون  ن�شبه  كمن  م��ن  اي��ام  ب�شعة 
وقال ال�شرطي حممد عدن لوكالة فران�س بر�س وقع انفجاران قويان 
ا�شاف  ذلك  ومطعم..وبعيد  الوطني  امل�شرح  قرب  لل�شيارات  موقف  يف 
18 �شخ�شا على القل قتلوا، متحدثا عن  ال�شرطي حممد �شاهر ان 

�شعف احل�شيلة ال�شا�شية للهجوم.

تعلن  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة 
�لفر�ج عن نائبة �فغانية  

•• كابول- ا.ف.ب: 

انها  طالبان  ح��رك��ة  اعلنت 
نائبة  ع��ن  ال�شبت  اف��رج��ت 
اف��غ��ان��ي��ة خ��ط��ف��ت يف ب��داي��ة 
مقابل  وذل��ك  اغ�شط�س  اب 
ا�شخا�س  �شتة  عن  الف���راج 
اح����ت����ج����زت����ه����م احل����ك����وم����ة 
ب�شبب  راأيها  الفغانية وفق 

قربهم من املتمردين.
وخ��ط��ف��ت ال��ن��ائ��ب��ة ف��ري��ب��ه 
اح���م���دي ك���اك���ار يف ال��ع��ا���ش��ر 
من اب اغ�شط�س عند نقطة 

تفتي�س يف غزنة.
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•• عمان-وام:

بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  زار   
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة امل��ع��ر���س 
الدويل لل�شيد والفرو�شية 2013 
الذي يختتم فعاليات دورته ال�11 
يف وقت لحق م�شاء اأم�س يف مركز 

اأر�س املعار�س باأبوظبي.
الأجنحة  م��ن  ع���ددا  �شموه  وتفقد 
وامل����ن���������ش����اآت ال���وط���ن���ي���ة وامل���ح���ل���ي���ة 
يف  امل�شاركة  وال��دول��ي��ة  واخلليجية 
امل��ع��ر���س وال���ذي اأق��ي��م حت��ت رعاية 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
املنطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
ال���غ���رب���ي���ة رئ���ي�������س ن������ادي ���ش��ق��اري 

الإمارات.

امل��ع��ر���س ال�����ش��ن��وي مي��ث��ل ت��ظ��اه��رة 
ج��ذوره��ا  تر�شخت  عريقة  ت��راث��ي��ة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
حر�س  نف�شه  ال��وق��ت  يف  وج�����ش��دت 
ق���ي���ادة ال���ب���الد ع��ل��ى ت����راث ال��وط��ن 

الأ�شيل
واع��ت��زازه  فخره  ع��ن  �شموه  معربا 
باملكانة الرائدة التي تبواأها معر�س 
امل�شتويات  على  والفرو�شية  ال�شيد 

املحلية والإقليمية والدولية.
اإننا نتذكر مع كل  واأ�شاف �شموه.. 
عر�س تراثي مدى الهتمام الذي 
اأوله الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ل��ري��ا���ش��ة  اهلل  رح���م���ه  ن���ه���ي���ان  اآل 
ال�شيد بال�شقور والفرو�شية بوجه 
ك���ان رح��م��ه اهلل يعترب  ع���ام ح��ي��ث 
للقاء  ف��ر���ش��ة  ال�����ش��ي��د  رح����الت  اأن 

امل�شاركة يف املعر�س وحجم الإقبال 
اجل���م���اه���ريي امل��ت��ن��وع خ��ا���ش��ة من 
ف��ئ��ت��ي ال�����ش��ب��اب وال��ن��ا���ش��ئ��ة الأم����ر 
ال�������ذي ع���ك�������س جن������اح امل���ع���ر����س يف 
املجتمع  �شرائح  خمتلف  ا�شتقطاب 
ملا وفره من اأحدث منتجات ال�شيد 
وال���ف���رو����ش���ي���ة وع�����رو������س ال��ه��ج��ن 
�شملت  ال��ت��ي  املختلفة  وامل�����ش��اب��ق��ات 
واخليول  ال�شقور  جمال  م�شابقة 
امل�شابقات  م��ن  وغ��ريه��ا  واجل���م���ال 
الفريد  الثقايف  ال��رتاث  ت��ربز  التي 

لدولة الإمارات.
اأث��ن��اء اجل��ول��ة معايل  �شموه  راف���ق 
حم���م���د اأح����م����د ال�����ب�����واردي ع�����ش��و 
املنتدب  الع�شو  التنفيذي  املجل�س 
لهيئة البيئة اأبوظبي وحممد خلف 

املزروعي

وجت�������ول ال����ف����ري����ق ����ش���م���و ال�����ش��ي��خ 
ب��ن  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن  ����ش���ي���ف 
اأج����ن����ح����ة امل����ع����ر�����س واط�����ل�����ع ع��ل��ى 
اجل���ه���ود واخل���ط���ط ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي 
لالرتقاء  اجل��ه��ات  خمتلف  بذلتها 
ب��ال��ري��ا���ش��ات وال���ه���واي���ات ال��ع��رب��ي��ة 
الأ����ش���ي���ل���ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى احل��ي��اة 
ال��وع��ي  ون�����ش��ر  وال��رتاث��ي��ة  البيئية 
والقن�س  ال�شيد  اأ�شاليب  بثقافة 
ال�شيد  ري��ا���ش��ة  ف��ن��ون  ج��ان��ب  اإىل 
اأن��واع  اأح��دث  كما اطلع �شموه على 
ال�شيد  وبنادق  وامل�شد�شات  البنادق 
وال��ق��ن�����س وال���ري���ا����ش���ات ال��ب��ح��ري��ة 
والربية ومعدات التخييم وغريها 

من املكونات البيئية.
وق����ال ���ش��م��وه يف ت�����ش��ري��ح ل���ه على 
ت��ن��ظ��ي��م ه��ذا  اإن  ه��ام�����س اجل���ول���ة 

احتياجاتهم  على  والتعرف  النا�س 
وطبائعهم كما يج�شد احلر�س على 
وتنميتها  املحلية  البيئة  مقومات 
والتفاعل معها على نحو ايجابي..

التي  الكبرية  �شموه اجلهود  وثمن 
بذلتها اللجنة املنظمة والعار�شون

واه�����ت�����م�����ام اجل����م����ي����ع ب���امل�������ش���ارك���ة 
املعر�س  ان�شطة  ملتابعة  واحل�شور 
وم������ا ا����ش���ت���ح���دث���ه امل���ن���ظ���م���ون م��ن 
فعاليات جنحت يف تعريف الأجيال 

اجلديدة وخمتلف الزائرين
وما  الوطني  تراثنا  واأهمية  بعمق 
يتبواأه لدينا هذا الرتاث من مكانة 

را�شخة يف وجدان اجلميع.
باملعرو�شات  اعجابه  �شموه  واأب��دى 
وث���م���ن الإق����ب����ال ال��ك��ب��ري م���ن قبل 
ال�����ش��رك��ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة 

•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ �شيف بن  الفريق �شمو  زار   
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة املعر�س  ال�����وزراء وزي���ر 
ال���������دويل ل��ل�����ش��ي��د وال���ف���رو����ش���ي���ة 
ف��ع��ال��ي��ات  ي��خ��ت��ت��م  ال����ذي   2013
دورت��ه ال�11 يف وق��ت لح��ق م�شاء 
ال���ي���وم يف م���رك���ز اأر�������س امل��ع��ار���س 

باأبوظبي.
الأجنحة  م��ن  ع��ددا  �شموه  وتفقد 
وامل����ن���������ش����اآت ال���وط���ن���ي���ة وامل���ح���ل���ي���ة 
يف  امل�شاركة  والدولية  واخلليجية 
اأق��ي��م حت��ت رعاية  وال���ذي  املعر�س 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
املنطقة  احل��اك��م يف  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل 
ال���غ���رب���ي���ة رئ���ي�������س ن������ادي ���ش��ق��اري 

ت��ن��ظ��ي��م ه��ذا  اإن  ه��ام�����س اجل���ول���ة 
امل��ع��ر���س ال�����ش��ن��وي مي��ث��ل ت��ظ��اه��رة 
ج��ذوره��ا  تر�شخت  عريقة  تراثية 
يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة 
نف�شه حر�س  ال��وق��ت  يف  وج�����ش��دت 
ق��ي��ادة ال��ب��الد ع��ل��ى ت����راث ال��وط��ن 

الأ�شيل
واع��ت��زازه  فخره  عن  �شموه  معربا 
ب���امل���ك���ان���ة ال�����رائ�����دة ال���ت���ي ت���ب���واأه���ا 
على  والفرو�شية  ال�شيد  معر�س 
امل�����ش��ت��وي��ات امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية.
مع  نتذكر  اإننا   '' �شموه..  واأ�شاف 
ك��ل ع��ر���س ت��راث��ي م��دى الهتمام 
زاي���د  ال�����ش��ي��خ  ال���وال���د  اأوله  ال����ذي 
''رح���م���ه  ن���ه���ي���ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن 
بال�شقور  ال�شيد  ل��ري��ا���ش��ة  اهلل'' 

باملعرو�شات  اعجابه  �شموه  واأبدى 
وث��م��ن الإق����ب����ال ال��ك��ب��ري م���ن قبل 
املختلفة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رك��ات 
امل�شاركة يف املعر�س وحجم الإقبال 
اجل���م���اه���ريي امل��ت��ن��وع خ��ا���ش��ة من 
ف��ئ��ت��ي ال�����ش��ب��اب وال��ن��ا���ش��ئ��ة الأم����ر 
ال������ذي ع��ك�����س جن�����اح امل���ع���ر����س يف 
ا�شتقطاب خمتلف �شرائح املجتمع 
ملا وفره من اأحدث منتجات ال�شيد 
وال���ف���رو����ش���ي���ة وع����رو�����س ال��ه��ج��ن 
�شملت  ال��ت��ي  املختلفة  وامل�شابقات 
واخليول  ال�شقور  جمال  م�شابقة 
امل�شابقات  م��ن  وغ��ريه��ا  واجل��م��ال 
الفريد  الثقايف  ال��رتاث  التي تربز 

لدولة الإمارات.
اأث��ن��اء اجل��ول��ة معايل  راف���ق �شموه 
حم���م���د اأح����م����د ال�����ب�����واردي ع�����ش��و 

الإمارات.
وجت�������ول ال����ف����ري����ق ����ش���م���و ال�����ش��ي��خ 
ب��ن  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن  ���ش��ي��ف 
اأج����ن����ح����ة امل����ع����ر�����س واط����ل����ع ع��ل��ى 
التي  العملية  واخل��ط��ط  اجل��ه��ود 
لالرتقاء  اجلهات  خمتلف  بذلتها 
العربية  وال���ه���واي���ات  ب��ال��ري��ا���ش��ات 
الأ���ش��ي��ل��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى احل��ي��اة 
ال��وع��ي  ون�����ش��ر  وال��رتاث��ي��ة  البيئية 
والقن�س  ال�شيد  اأ�شاليب  بثقافة 
ال�شيد  ري��ا���ش��ة  ف��ن��ون  ج��ان��ب  اإىل 
اأنواع  اأح��دث  كما اطلع �شموه على 
ال�شيد  البنادق وامل�شد�شات وبنادق 
وال��ق��ن�����س وال��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة 
والربية ومعدات التخييم وغريها 

من املكونات البيئية.
وق����ال ���ش��م��وه يف ت�����ش��ري��ح ل���ه على 

كان  حيث  ع��ام  ب��وج��ه  والفرو�شية 
رحمه اهلل يعترب اأن رحالت ال�شيد 
فر�شة للقاء النا�س والتعرف على 
احتياجاتهم وطبائعهم كما يج�شد 
احل���ر����س ع��ل��ى م���ق���وم���ات ال��ب��ي��ئ��ة 
معها  والتفاعل  وتنميتها  املحلية 

على نحو ايجابي.
وثمن �شموه اجلهود الكبرية التي 
بذلتها اللجنة املنظمة والعار�شون

واه�����ت�����م�����ام اجل����م����ي����ع ب���امل�������ش���ارك���ة 
املعر�س  ان�شطة  ملتابعة  واحل�شور 
وم�����ا ا����ش���ت���ح���دث���ه امل���ن���ظ���م���ون م��ن 
فعاليات جنحت يف تعريف الأجيال 

اجلديدة وخمتلف الزائرين
وما  الوطني  تراثنا  واأهمية  بعمق 
يتبواأه لدينا هذا الرتاث من مكانة 

را�شخة يف وجدان اجلميع .

•• ابوظبي-وام:

زايد  ه��زاع بن  ال�شيخ  �شمو  اأع��رب 
اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
لإم���������ارة اأب����وظ����ب����ي ع����ن ���ش��ع��ادت��ه 
ب��ال��ت��ق��دم ال�����ذي اأح������رزه م��ع��ر���س 
على  والفرو�شية  لل�شيد  اأبوظبي 
م���ر ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة مب���ا جعل 
من�شات  من  اأ�شا�شية  من�شة  منه 

ثقافة  بن�شر  والهتمام  الرتاثية 
ال�������ش���ي���د وال���ق���ن�������س وامل���ح���اف���ظ���ة 
ع��ل��ى ال��ف��رائ�����س وط��ي��ور احل��ب��ارى 
م���ن الن���ق���را����س. و���ش��م��ل��ت ج��ول��ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب���ن زاي����د اآل 
لل�شقارين  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  نهيان 
وم�����ش��ت�����ش��ف��ى اأب���وظ���ب���ي ل��ل�����ش��ق��ور 
وهيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة 
زايد  وموؤ�ش�شة  الياباين  واجل��ن��اح 
العليا اىل جانب عدد من الجنحة 

اأب��وظ��ب��ي الوطني  امل��ق��ام يف م��رك��ز 
ل��ل��م��ع��ار���س. وت��ف��ق��د ���ش��م��وه ع��ددا 
املحلية  وال�شركات  الأج��ن��ح��ة  م��ن 
وال���دول���ي���ة امل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ر���س 
ال������ذي ي���ق���ام حت����ت رع����اي����ة ���ش��م��و 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان 
الغربية  املنطقة  احلاكم يف  ممثل 
رئ��ي�����س ن���ادي ���ش��ق��اري الإم�����ارات. 
�شموه خالل تفقده عددا  وتعرف 
من الأجنحة امل�شاركة اإىل اجلهود 

ح��ف��ظ ال�����رتاث وال��ت�����ش��ج��ي��ع على 
والتوا�شل  البيئة  حماية  ثقافة 
ب���ن امل�������وروث ال�����ش��ع��ب��ي الأ���ش��ي��ل 
والأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة وه��و م��ا يربز 
التي  الوا�شعة  امل�شاركة  من خالل 
�شهدت  وال��ت��ي  امل��ع��ر���س  ي�شجلها 
زي���ادة ملحوظة.  ال����دورة  يف ه��ذه 
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل زي�������ارة ���ش��م��وه 
لل�شيد  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س 
ال�11  دورت��ه  والفرو�شية يف ختام 

ال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات 
احل��ي��اة  عنا�شر  ع��ل��ى  للمحافظة 
ال���ف���ط���ري���ة ون�������ش���ر ال����وع����ي ح���ول 
وفنون  امل�شتدام  ال�شيد  اأ�شاليب 
وك��الب  بال�شقور  ال�شيد  ريا�شة 
ال�����ش��ل��وق��ي واخل���ط���ط امل��ر���ش��وم��ة 
ل�����الرت�����ق�����اء ب�����ه�����ذه ال����ري����ا�����ش����ات 
وال����ه����واي����ات ال���ع���رب���ي���ة ال���ش��ي��ل��ة 
املوؤ�ش�شات  بع�س  دور  اإىل  اإ�شافة 
والفعاليات  امل�شابقات  تنظيم  يف 

•• العني-وام:

اإعتمدت جامعة الإم��ارات العربية 
املتحدة قبول 416 طالبا وطالبة 
وال��دك��ت��وراة  املاج�شتري  ب��رام��ج  يف 
-2013 الأول  الدرا�شي  للف�شل 

ط���ال���ب���ا   364 م���ن���ه���م   2014
وطالبة يف برامج املاج�شتري و 42 

يف برامج الدكتوراة.
ال���درا����ش���ة  ال���ط���ل���ب���ة يف  وي���ن���ت���ظ���م 
خ��الل الأ���ش��ب��وع ال��ث��اين م��ن �شهر 
�شبتمرب حيث اأر�شلت اإدارة القبول 
ق�شرية  ن�شية  ر�شائل  والت�شجيل 
معها  للتوا�شل  املقبولن  للطلبة 

ب��رام��ج  يف  املنتظمن  الطلبة  ع��د 
املاج�شتري والدكتوراة يف اجلامعة 

1216 طالبا وطالبة.
ال��دك��ت��ور علي را�شد  ���ش��ع��ادة  وك���ان 
الإم����ارات  جامعة  م��دي��ر  النعيمي 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ق��د ن��ق��ل حتيات 
بن  حمدان  ال�شيخ  معايل  وتهنئة 
التعليم  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
الرئي�س  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل 
العلى للجامعة لطلبة الدرا�شات 
العليا اجلدد. وقال مدير اجلامعة 
اإن���ه وب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات معايل 
ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى ف�����اإن اجل��ام��ع��ة 
ت����ويل ب���رام���ج ال����درا�����ش����ات ال��ع��ل��ي��ا 

للمعايري  على جودتها وموافقتها 
الأكادميية العاملية.

ريا�س  الدكتور  اأو���ش��ح  جهته  من 
عبد اللطيف املهيدب م�شاعد نائب 
الدرا�شات  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير 
كلية  اأن  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 
م�شاركة  �شتكون  العليا  الدرا�شات 
يف اإعداد املعايري وو�شع ال�شيا�شات 
والإج��������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����ش��اق��ات 
وخا�شة  العليا  الدرا�شات  وبرامج 
اإىل  منوها   .. ال��دك��ت��وراة  ب��رن��ام��ج 
نوعية  ع��ل��ى  الإ����ش���راف  �شيتم  اأن���ه 
توافقها  و�شمان  ال��ربام��ج  وج��ودة 

مع املعايري الدولية .

خ����الل الأ����ش���ب���وع ال���ق���ادم مل��ب��ا���ش��رة 
اإج����������راءات ال��ت�����ش��ج��ي��ل. وي���در����س 
ب��رن��ام��ج   25 اجل�����دد يف  ال��ط��ل��ب��ة 
ب���رام���ج  اإىل  اإ����ش���اف���ة  م��اج�����ش��ت��ري 
والدكتوراة  الفل�شفة  يف  الدكتوراة 
يف اإدارة الأعمال والدكتوراة املهنية 

يف ال�شيدلة.
ط��ل��ب��ة  ع�����دد  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا ب��اجل��ام��ع��ة بلغ 
800 ط���ال���ب ط��ال��ب��ة يف  ح�����وايل 
ال���ث���اين للعام  ال���درا����ش���ي  ال��ف�����ش��ل 
 2013-2012 اجل�����ام�����ع�����ي 
انتظموا ب�شكل عام يف 30 برنامج 
يكون  وبذلك  ودكتوراة  ماج�شتري 

اهتماما  العلمي  البحث  واأن�شطة 
ال�شنوية  خططها  ���ش��م��ن  خ��ا���ش��ا 
الربامج  اإدراك��ا منها لأهمية هذه 
والأب����ح����اث يف ت��ط��وي��ر ال��ك��ف��اءات 
ه���ذا  ب����ال����دول����ة.. ويف  ال���ب�������ش���ري���ة 
الرئي�س  ق���رار  ���ش��در  فقد  الإط����ار 
ب��اإن�����ش��اء  2013م  ل�����ش��ن��ة  الأع���ل���ى 
ك��ل��ي��ة ل���ل���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا وال���ت���ي 
تتوىل بدءا من هذا العام الدرا�شي 
ت���ط���وي���ر امل����ق����رتح����ات وال����ربام����ج 
على  والعمل  املختلفة  الأكادميية 
الكليات والأق�شام يف  التن�شيق بن 
يف  الأك��ادمي��ي��ة  التخ�ش�شات  ط��رح 
والعمل  العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج 

•• اأبوظبي-وام:

وق��ع��ت ك��ل م��ن اأك��ادمي��ي��ة رب���دان 
و���ش��رك��ة رم��اي��ة ال��دول��ي��ة م��ذك��رة 
مبوجبها  الأخ����رية  ت��ق��وم  تفاهم 
بتوفري تدريب معتمد ومرخ�س 
عامليا يف الأ�شلحة النارية ملنت�شبي 

الأكادميية.
رب���دان موؤ�ش�شة  اأك��ادمي��ي��ة  وت��ع��د 
تعليمية متخ�ش�شة ذات م�شتوى 
لتدريب  ان�شاوؤها  مت  رفيع  عاملي 
ال�����ك�����وادر امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ك��اف��ة 
القطاعات على جوانب ال�شالمة 
والأم�����������ن وال������دف������اع وال����ت����اأه����ب 

وت����ن���������س امل�������ذك�������رة ع����ل����ى ق���ي���ام 
رم��اي��ة ال��دول��ي��ة ب��ت��وف��ري ت��دري��ب 
م��ت��خ�����ش�����س ل���ط���الب اأك���ادمي���ي���ة 
رب������دان يف ك���اف���ة امل������واد امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال��رم��اي��ة  دورات  م��ث��ل  ب��ال��رم��اي��ة 
التكتيكية  والرماية  التاأ�شي�شية 
اخلا�شة  القوات  لفرق  والرماية 

ودورات ملدربي الرماية.
الت���ف���اق���ي���ة  ع���ل���ى  ت���وق���ي���ع  ومت 
ع��ل��ى ه��ام�����س امل���ع���ر����س ال����دويل 
ل��ل�����ش��ي��د وال���ف���رو����ش���ي���ة ووق��ع��ه��ا 
ك���ل م���ن ال��دك��ت��ور ف��ي�����ش��ل عبيد 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  العيان 
لأك���ادمي���ي���ة رب�����دان وم��ط��ر علي 

الذي اأحرزته الدولة يف جمالت 
التاأهب للطوارئ.

الرميثي  مطر  اأ���ش��ار  جانبه  م��ن 
م��ت��وائ��م��ة  ت���اأت���ي  امل���ذك���رة  اأن  اإىل 
التي  والقيم  الإ�شرتاتيجيات  مع 
العاملية  رم��اي��ة  م��ن  ك��ل  تتبناها 

واأكادميية ربدان.
بالتعاون  ���ش��ع��داء  ن��ح��ن  واأ����ش���اف 
م����ع اأك����ادمي����ي����ة رب�������دان ل��ت��وف��ري 
ذات  وتدريبية  تعليمية  خ��دم��ات 
يف  وامل�شاهمة  متقدمة  م�شتويات 
اإع���داد اأج��ي��ال موؤهلة وك��ف��وؤة من 
املتخ�ش�شن يف جمالت الرماية 

والأ�شلحة النارية . 

الأزمات  واإدارة  الطوارئ  حلالت 
وكذلك  املهني  التعليم  ولتوفري 
التعليم الأكادميي العايل.. وهي 
وزارة  م���ن  وم��ع��ت��م��دة  م��رخ�����ش��ة 

التعليم العايل والبحث العلمي.
وتعترب رماية الدولية - ال�شركة 
التابعة لتوازن القاب�شة املوؤ�ش�شة 
توفر  ال��ت��ي  املنطقة  يف  ال��وح��ي��دة 
ال���رم���اي���ة  يف  ت���دري���ب���ي���ة  دورات 
ال�شرطية  ل��الأج��ه��زة  التكتيكية 
والأم����ن����ي����ة وال�����ق�����وات اخل��ا���ش��ة 
�شهادات  متدربيها  متنح  وال��ت��ي 
معتمدة عامليا بعد اإكمالهم لتلك 

الدورات.

اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��رم��ي��ث��ي 
رماية الدولية.

الدكتور  اأكد  التوقيع  اأعقاب  ويف 
امل���ذك���رة من  اأن  ال��ع��ي��ان  ف��ي�����ش��ل 
ت���وف���ري ف��ر���س  ت��ت��ي��ح  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 
ت��دري��ب��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى اأع��ل��ى 
امل�������ش���ت���وي���ات ال���ع���امل���ي���ة مل��ن��ت�����ش��ب��ي 

اأكادميية ربدان.
الأك��ادمي��ي��ة  منت�شبي  اأن  وذك����ر 
���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��دون م���ن ال��ت��ع��اون مع 
رماية الدولية من خالل تلقيهم 
خ����دم����ات ت���دري���ب���ي���ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وف���ق���ا لأع���ل���ى امل���ع���اي���ري ال��ع��امل��ي��ة 
للتقدم  فعال  ب�شكل  ي�شيف  مما 

بديوان  وال��رتاث  الثقافة  م�شت�شار 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ويل 
امل���ن���ظ���م���ة ل���ل���م���ع���ر����س وع����ب����داهلل 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  القبي�شي 
لل�شيد  ال�����دويل  امل��ع��ر���س  وم���دي���ر 

ال���ع���ق���ي���د ح��م��ي��د  وال���ف���رو����ش���ي���ة و 
الأ���ش��ل��ح��ة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ف��ري��ت 
وامل���ت���ف���ج���رات يف ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي 
للمعر�س  الأم��ن��ي��ة  اللجنة  رئي�س 

الذي �شرح ل�شموه خالل الزيارة

م���وج���زا ع���ن الإج��������راءات الأم��ن��ي��ة 
املتبعة يف املعر�س واأحدث الأجهزة 
ت��ع��زي��زا  يت�شمنها  ال��ت��ي  وامل���ع���دات 
مثل  حماية  يف  الأم��ن��ي��ة  للم�شرية 

هذه املعار�س والأحداث الدولية.

املنتدب  الع�شو  التنفيذي  املجل�س 
ل��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة اأب���وظ���ب���ي وحم��م��د 

خلف املزروعي
بديوان  والرتاث  الثقافة  م�شت�شار 
العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ويل 
امل���ن���ظ���م���ة ل���ل���م���ع���ر����س وع����ب����داهلل 

املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�شو  القبي�شي 
لل�شيد  ال����دويل  امل��ع��ر���س  وم��دي��ر 
ال���ع���ق���ي���د ح��م��ي��د  وال���ف���رو����ش���ي���ة و 
الأ���ش��ل��ح��ة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ف��ري��ت 
وامل��ت��ف��ج��رات يف ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي 
للمعر�س  الأم��ن��ي��ة  اللجنة  رئي�س 

الذي �شرح ل�شموه خالل الزيارة
م���وج���زا ع���ن الإج�������راءات الأم��ن��ي��ة 
املتبعة يف املعر�س واأحدث الأجهزة 
تعزيزا  يت�شمنها  ال��ت��ي  وامل���ع���دات 
مثل  حماية  يف  الأم��ن��ي��ة  للم�شرية 

هذه املعار�س والأحداث الدولية.

املحلية والعاملية. كما �شملت جولة 
����ش���م���وه ج���ن���اح م�������ش���روع ال��غ��دي��ر 
ال���ذي ميثل م��ب��ادرة رائ���دة لدعم 
والت�شنيع  التدريب  يف  املواطنات 
خا�شة  اماراتية  تراثية  منتجات 
ال�شرة  دخ��ل  حت�شن  يف  لي�شاهم 
امل�����ش��ت��ه��دف��ة م���ن امل�������ش���روع. راف���ق 
حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  �شعادة  �شموه 
وزارة  وك��ي��ل  ح��ام��د  اآل  ب��ط��ي  ب���ن 
اخل��ارج��ي��ة و���ش��ع��ادة حم��م��د خلف 

امل������زروع������ي م�������ش���ت�������ش���ار ال���ث���ق���اف���ة 
والرتاث بديوان ويل العهد رئي�س 
للمعر�س  املنظمة  العليا  اللجنة 
وحممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س 
امل�شارعة واجل��ودو والكيك  احت��اد 
ب���وك�������ش���ي���ن���ج وحم����م����د اإب����راه����ي����م 
املحمود اأمن عام جمل�س اأبوظبي 
ال���ري���ا����ش���ي وع����ب����داهلل ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
مدير معر�س ال�شيد والفرو�شية. 
11 من معر�س  ال��دورة  اأن  يذكر 

اأب���وظ���ب���ي ل��ل�����ش��ي��د وال��ف��رو���ش��ي��ة 
 600 م��ن  اأك���ر  م�شاركة  �شهدت 
عار�س من 40 دولة منهم 100 
عار�س من الإم��ارات تقدم اأحدث 
اب��ت��ك��ارات��ه��ا وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا يف ع��امل 
ال�����ش��ق��ارة وال�����ش��ي��د وال��ف��رو���ش��ي��ة 
خ�����ش��و���ش��ا يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ب��ن��ادق 
ال�����ش��ي��د وال��ق��ن�����س وال���ري���ا����ش���ات 
الربية واملعدات اخلا�شة ب�شباقات 

اخليل والرحالت واملخيمات. 

�ملخيم �لإمار�تي �لأردين لالجئني �ل�سوريني يطلق حمالت توعية قبيل �لعودة للمد�ر�س

�سيف بن ز�يد يزور معر�س �ل�سيد و�لفرو�سية

هز�ع بن ز�يد يزور معر�س �أبوظبي �لدويل لل�سيد و�لفرو�سية

جامعة �لمار�ت تعتمد 416 طالبا وطالبة يف كلية �لدر��سات �لعليا للماج�ستري و�لدكتور�ة لهذ� �لعام

�أكادميية ربد�ن ورماية �لدولية توقعان مذكرة تفاهم للخدمات �لتدريبية

�لهوية تبحث مع �لربيطانية للمقايي�س 
تطوير مو��سفات منظومتها

•• اأبوظبي-وام:

الربيطانية  والهيئة  للهوية  الإم����ارات  هيئة  اأك���دت 
للموا�شفات واملقايي�س عزمهما العمل ب�شكل م�شرتك 
لبتكار موا�شفات دولية يف جمال اإدارة اأنظمة الهوية 
املتقدمة ت�شتفيد منها الهيئة يف تطوير منظومتها 
وت���دع���م ج���ه���ود احل���ك���وم���ات ال���ه���ادف���ة ل��ت��ع��زي��ز اأم���ن 
مواطنيها وتطوير خدماتها واحلد من جرائم �شرقة 
القائم  التعاون  تعزيز  على  اجلانبان  واتفق  الهوية. 
بينهما لو�شع موا�شفات وبروتوكولت خا�شة بربط 
امل�شتفيدة  اجلهات  مع  الهوية  اأنظمة  بيانات  قواعد 
التي  والدرا�شات  العلمية  والبحوث  املعرفة  وتبادل 
ت��دع��م ���ش��ن��اع��ة ال��ه��وي��ة وت�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز ت��ط��وره��ا 
�شعادة  ا�شتقبال  ذلك خالل  اآف��اق جديدة. جاء  نحو 
عام  م��دي��ر  اخل���وري  حممد  علي  املهند�س  ال��دك��ت��ور 
هيئة الإمارات للهوية يف مقر اإدارة الهيئة باأبوظبي 
اأم�س ال�شري ديفيد براون رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
وفد  راأ���س  على  واملقايي�س  للموا�شفات  الربيطانية 
ر�شمي �شم كال من مدير عام منطقة ال�شرق الأو�شط 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  وم��دي��ر منطقة  واأوروب�����ا 
اأفريقيا وعددا من امل�شوؤولن. وبحث اجلانبان تعزيز 
واملطابقة  العتماد  نطاق  لتو�شيع  بينهما  التعاون 
لأف�������ش���ل امل���وا����ش���ف���ات ال���ع���امل���ي���ة يف جم�����ال اجل�����ودة 
يتما�شى  ما  وهو  املتقدمة  الهوية  ب�شناعة  املرتبطة 
يف  للهوية  الإم����ارات  لهيئة  امل�شتقبلية  اخلطط  م��ع 
متطلبات  مع  التوافق  حتقيق  نحو  ال���دوؤوب  �شعيها 
املوا�شفات الدولية للبيئة وال�شحة وال�شالمة واإدارة 
ال�����ش��راك��ات. واأك���د ال��دك��ت��ور اخل���وري ح��ر���س الهيئة 
الربيطانية  الهيئة  التعاون مع  تعزيز عالقات  على 

الهادفة لتطبيق اأرقى املعايري العاملية يف جمال اأمن 
امل��ت��ق��دم��ة يف  التقنيات  اأف�����ش��ل  امل��ع��ل��وم��ات وت��وظ��ي��ف 
باملتعاملن.  اخلا�شة  البيانات  �شرية  �شمان  �شبيل 
ودعا الدكتور اخلوري اإىل تعزيز اجلهود الهادفة اإىل 
تطوير معايري و�شوابط عاملية لأنظمة اإدارة الهوية 
املتقدمة مبا يدعم جهود احلكومات نحو تبني اأنظمة 
والتحول  ومواطنيها  موؤ�ش�شاتها  احتياجات  تلبي 
اخل��وري  الدكتور  وا�شتعر�س  املعرفة.  اقت�شاد  نحو 
التي  ال�شرتاتيجية  وامل���ب���ادرات  امل�شاريع  م��ن  ع���ددا 
م�شاهمتها  وكيفية  للهوية  الإم���ارات  هيئة  تطورها 
ال��دول��ة. من  الأخ���رى يف  التنموية  امل�شاريع  دع��م  يف 
ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد ال�����ش��ري ب����راون ب��ال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ري ال��ذي 
..مثنيا  امليادين  الإم���ارات يف خمتلف  دول��ة  اأح��رزت��ه 
تطورها  التي  الرائدة  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  على 
هيئة الإمارات للهوية والتي باتت واحدة من النماذج 
التي يحتذى بها يف جمال م�شاريع الهوية املتقدمة 
على م�شتوى العامل. وكرمت هيئة الإمارات للهوية 
الهيئة الربيطانية للموا�شفات واملقايي�س بي اأ�س اي 
تقديرا مل�شريتها الرائدة واملتميزة يف جمال اجلودة 
والتميز واعرتافا بجهودها املبذولة يف جمال تطوير 
علوم وموا�شفات اإدارة الهوية الإلكرتونية وا�شتخدام 
التكنولوجيا احلديثة لت�شهيل اإجراءات املتعاملن يف 
اجلهات احلكومية واخلا�شة. ومنح الدكتور اخلوري 
ال�شري ديفيد براون و�شام التقدير اخلا�س بالهيئة. 
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء م���ن ج��ان��ب ه��ي��ئ��ة الإم�������ارات للهوية 
لقطاع  التنفيذية  امل��دي��رة  الري�شي  عائ�شة  م��ن  ك��ال 
العمليات املركزية وعامر املهري مدير اإدارة الت�شال 
احلكومي واملجتمعي و�شادي زريقات م�شت�شار تقنية 

املعلومات. 

�لهالل �لحمر يو��سل تنفيذ حملة حممد بن ر��سد ..لك�سوة مليون طفل حمروم بعد م�ساعفة م�ستفيديها
وق���ال ح��م��د ع��ب��داهلل ال ع��ل��ي م��دي��ر مكتب هيئة ال��ه��الل الح��م��ر 
انباء الم��ارات انه مت النتهاء من  اباد لوكالة  الماراتي يف ا�شالم 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  الثانية من حملة  املرحلة  تنفيذ 
اقليم  العامل يف  لك�شوة مليون طفل حمروم حول  اآل مكتوم  را�شد 
وثاربركار  ي��ار  اهلل  ت��ان��دو  حمافظتا  كانت  حيث  بباك�شتان  ال�شند 
الباك�شتانيتان املحطتن الخريتن يف اقليم ال�شند الباك�شتاين  ومت 
توزيع الف الك�شوات على الطفال املحرومن هناك.. م�شريا اىل 
ان فريق الهالل الحمر الماراتي �شيتوجه اىل املناطق اجلنوبية 

من البنجاب بعد عودته اىل ا�شالم اباد .
واأ�شاف باأن مكرمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
لقت تقديرا وعرفانا من امل�شوؤولن الباك�شتانين املحلين الذين 
اأظهروا م�شاعر طيبة جتاه جهود فريق الهالل الحمر الماراتي 

ملد يد العون لبناء ال�شر ال�شعيفة وادخ��ال الفرحة والبهجة اىل 
قلوبهم وكان هناك فرح غامر لدى �شكان املحافظات امل�شتهدفة .

وقدم مدير مكتب الهالل الحمر ال�شكر لع�شاء البعثة بالقن�شلية 
العامة للدولة يف كرات�شي على تعاونهم  وت�شهيل مهمة الفريق مبا 

اأ�شهم يف اجناح احلملة يف ال�شند وحتقيق اهدافها الن�شانية .
باك�شتاين حمروم  ال��ف طفل   300 نحو  ي�شتفيد  ان  املتوقع  وم��ن 
حيث  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حملة  من 
خمتلف  يف  املحرومن  الط��ف��ال  على  الك�شوات  الف  توزيع  �شيتم 

انحاء باك�شتان .
وكانت هيئة الهالل الحمر الماراتي قد بداأت تنفيذ املرحلة الثانية 
من احلملة  قبل ا�شبوع حيث �شت�شمل هذه املرحلة ع�شرات اللف 

من الطفال املحرومن يف اكر من 30 دولة حول العامل .

•• كرات�صي-وام:

 توا�شل فرق هيئة الهالل الحمر الماراتي تنفيذ حملة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي  رع��اه اهلل لك�شوة مليون طفل حمروم  جمل�س 
ثالثة  اىل  م�شتفيديها  ع���دد  م�شاعفة  ب��ع��د  وذل���ك  ال��ع��امل  ح���ول 

مالين ك�شوة .
الك�شوة على  ت��وزي��ع  ال��ه��الل الح��م��ر حملة  اأن��ه��ى فريق هيئة  وق��د 
الطفال يف اقليم ال�شند جنوبي باك�شتان حيث مت توزيع 32 الف 
ك�����ش��وة ع��ل��ى الط��ف��ال امل��ح��روم��ن وال��ف��ق��راء يف ث��م��اين حمافظات 
باك�شتانية يعاين �شكانها من تبعات الفي�شانات التي اجتاحت ال�شند 

على مدى ثالث �شنوات .
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�سرور بن حممد ونهيان بن مبارك يزور�ن معر�س �أبوظبي لل�سيد و�لفرو�سية

هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة مبعر�س �ل�سيد يجذب �لزو�ر �لعرب و�لأجانب

•• اأبوظبي-وام:

قام �شمو ال�شيخ �شرور بن حممد 
نهيان  ال�شيخ  وم��ع��ايل  نهيان  اآل 
بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
ام�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
ال��دورة احلادية  لفعاليات  بزيارة 
ع�������ش���رة م����ن م���ع���ر����س اأب���وظ���ب���ي 
ال�������دويل ل��ل�����ش��ي��د وال��ف��رو���ش��ي��ة 
الذي يقام حاليا مبركز اأبوظبي 

الوطني للمعار�س.
وجت����ول ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��رور بن 
ال�شيخ  ومعايل  نهيان  اآل  حممد 
ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك اآل ن��ه��ي��ان يف 
اأجنحة املعر�س الذي يعد من بن 
اأ�شهر املعار�س الدولية يف جمال 
ال�����ش��ي��د وال��ف��رو���ش��ي��ة وي��ق�����ش��ده 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  ال���زوار  اآلف 
ال��ت��ع��اون  ودول جم��ل�����س  ال���دول���ة 

اخلليجي
اأح�����دث منتجات  ���ش��اه��دا  ح��ي��ث   
والأ�شلحة  ال�شيد  وم�شتلزمات 

•• اأبوظبي-وام:

ا���ش��ت��ق��ط��ب ج���ن���اح ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي 

ال�شياحية  الإر���ش��ادي��ة  املطبوعات 
ت��وزي��ع��ه��ا  ال����ت����ي مت  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
الفعاليات  وت��ن��وع  اجل��م��ه��ور  ع��ل��ى 
الرتاثية احلية طوال اأيام املعر�س 

املعر�س  �شمن  والثقافة  لل�شياحة 
ال���������دويل ل��ل�����ش��ي��د وال���ف���رو����ش���ي���ة 
ال���زوار  اه��ت��م��ام   2013 اأب��وظ��ب��ي 
لتميز  اجل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 

ال�������ذي ي����ق����ام حت����ت رع����اي����ة ���ش��م��و 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ 
الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل 
رئ��ي�����س ن�����ادي ���ش��ق��اري الإم������ارات 

اجلماعية  الفنون  من  تعد  والتي 
ال��ت��ي ك����ان مي��ار���ش��ه��ا الأج�������داد يف 
منا�شبات خمتلفة فقد ا�شتهر عن 
باحتفالت  ت��رت��ب��ط  اأن��ه��ا  ال��ع��ي��ال��ة 
ال�������زواج وغ���ريه���ا م���ن امل��ن��ا���ش��ب��ات 
واليوله  احلربية  اأم��ا  الجتماعية 
ف��ه��ي م���ن ال���ف���ن���ون ال���ت���ي حتتفي 
ي�شاحبها  ودائ���م���ا  ب��الن��ت�����ش��ارات 
اإي��ق��اع��ات واأب���ي���ات ���ش��ع��ري��ة معربة 
ع��ن ال��ف��خ��ر وال���ع���زة. وت���اأت���ي ه��ذه 
اللفتة من هيئة اأبوظبي لل�شياحة 
وزوار  ال�شياح  لتعريف  وال��ث��ق��اف��ة 
الإم���ارات  وثقافة  بفنون  املعر�س 
ال��ع��ري��ق��ة. وق�����ال ���ش��ع��ي��د ال��ك��ع��ب��ي 
م���دي���ر ق�����ش��م احل�����رف وامل��ن��ت��ج��ات 
املعنوي  ال��رتاث  ب���اإدارة  التقليدية 
يف الهيئة تتميز الفنون الفلكلورية 
يف الإم����ارات بالتنوع وال��رباع��ة يف 
من  املختلفة  امل��ع��اين  ع��ن  التعبري 
بالقيم  والع��ت��زاز  والفخر  ال��ف��رح 
ال��وط��ن��ي��ة وي��اأت��ي ه���ذا ال��ت��ن��وع من 
ت���ع���دد ال��ب��ي��ئ��ات ال���ت���ي ت��ن��ت��م��ي لها 
اأن  الكعبي  واأو���ش��ح   . الفنون  ه��ذه 
خطتها  تنفيذ  يف  م�شتمرة  الهيئة 
ونقله  الإم���ارات���ي  ال���رتاث  حلفظ 
ر�شحت  القادمة فقد  الأجيال  اإىل 
يف  لت�شجيله  ال��ع��ي��ال��ة  ف��ن  الهيئة 
القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف 
باعتباره  اليون�شكو  يف  امل��ادي  غري 
اأم��ا  اأح���د عنا�شر ت��راث��ن��ا ال��وط��ن��ي 
عند  ت���وق���ف���وا  ف��ق��د  اجل���ن���اح  زوار 
تفا�شيل اجلناح الرتاثية اجلميلة 
ف��ي��ق��ول اأح��م��د الإ���ش��م��اع��ي��ل��ي زائ��ر 
كثريا  اأعجبت  ع��م��ان  �شلطنة  م��ن 
لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ب��ج��ن��اح 
وال���ث���ق���اف���ة ك���ون���ه ي��ل��خ�����س ت��اري��خ 
وت����راث دول���ة الإم�����ارات يف زواي���اه 
يل  ت�شنى  ف��ق��د  املختلفة  واأرك���ان���ه 
ال�شقور  م��ن  اأن���واع خمتلفة  روؤي���ة 

وبدعم من جلنة اإدارة املهرجانات 
وال��رتاث��ي��ة يف  الثقافية  وال��ربام��ج 
اأبوظبي خ��الل ال��ف��رتة من  اإم���ارة 
4 اإىل 7 �شبتمرب احلايل يف مركز 

اأبوظبي الدويل للمعار�س.
وح���ر����ش���ت ال��ه��ي��ئ��ة ع���ل���ى ت��ق��دمي 
م���ط���ب���وع���ات ن���وع���ي���ة ب���ع���دة ل��غ��ات 
اأب��وظ��ب��ي كوجهة  ل���الإم���ارة  ت����روج 
���ش��ي��اح��ي��ة ع��امل��ي��ة ف���ري���دة وت�����ش��م 
ت��ل��ك امل��ط��ب��وع��ات دل��ي��ل الأم���اك���ن 
والرتفيهية  والثقافية  ال�شياحية 
وخ��ارط��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ودل��ي��ل 
بالإ�شافة  الفنادق  ودليل  املطاعم 
التعريفية  ال��ك��ت��ي��ب��ات  ب��ع�����س  اإىل 
الإم��ارات��ي  ال���رتاث  ب��اأه��م عنا�شر 
العريق. وقدمت الهيئة يف جناحها 
مرت   1500 م�شاحة  على  امل��ق��ام 
مربع كذلك �شورة بانورامية حية 
حت��اك��ي ح��ي��اة الأج�������داد ال��ق��دمي��ة 
العريقة من  وفنونهم  وتقاليدهم 
خالل اإقامة ركن للحياة البحرية 
يزاول فيه بع�س اأهل البحر مهنا 
قدمية تتعلق بال�شيد وال�شفر عرب 

ال�شفن اخل�شبية ال�شخمة.
ويعر�س ال�شقارون اأنواعا خمتلفة 
من اأ�شهر اأنواع الطيور امل�شتخدمة 
ت��روي�����ش��ه��ا  واأدوات  ال�������ش���ي���د  يف 
والعناية بها يف حن تقوم جمموعة 
من احلرفيات مبمار�شة عدة فنون 
ي���دوي���ة ت��ق��ل��ي��دي��ة اأم�����ام اجل��م��ه��ور 
م��ن��ه��ا ال�����ش��دو وال��ت��ل��ي واخل���و����س 
العديد  وتعر�س  احل��ن��اء  ونقو�س 
يف  للبيع  التقليدية  املنتجات  م��ن 
ال�شوق ال�شعبي امل�شغر فيما تقدم 
ال���ق���ه���وة ال�����ش��ع��ب��ي��ة وال���ع���دي���د من 
الأطباق الإماراتية التقليدية وفق 

اأ�شول ال�شيافة العريقة.
امل�شائية تقدم عرو�س  الفرتة  ويف 
واليوله  واحلربية  العيالة  لفنون 

وتبادلت  ال�شقارين  مع  وحتدثت 
م��ع��ه��م اخل������ربات يف ه����ذا امل��ج��ال 
ك���وين م��ن حم��ب��ي ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة 
وقمت ب�شراء بع�س الهدايا لالأهل 
م���ن دك���اك���ن ال�����ش��وق ال�����ش��ع��ب��ي يف 
اجلناح. وبالن�شبة ل�شتيفان جيزن 
زائر من �شوي�شرا فقد اأعجبه ركن 
وق��ال  اجل��ن��اح  البحرية يف  احل��ي��اة 
م��ا ا���ش��ت��ح��وذ ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ي رك��ن 
احل��ي��اة ال��ب��ح��ري��ة يف الإم������ارات .. 
و�شباك  اخل�شبية  ال�شفينة  فروؤية 
ا�شتعداد  كيفية  يل  ت�شور  ال�شيد 
القدامى  والغوا�شن  ال�شيادين 
ال�شاقة  اللوؤلوؤ  عن  البحث  لرحلة 
وقد تعرفت منهم على ال�شعوبات 

التي كانوا يواجهونها .
اأم��������ا ال������زائ������رة ف����اجن����ي ���ش��ب��الن 
م���ن ال��ف��ل��ب��ن ف��ق��د ج��ذب��ه��ا رك��ن 
احلرفيات الإماراتيات وقالت كان 
اأج��ل�����س يف رك��ن  اأن  م���ن اجل��م��ي��ل 
امل�شاند  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  احل����رف 
ال��رتاث��ي��ة ب��ن احل��رف��ي��ات ال��الت��ي 
����ش���رح���ن يل ك��ي��ف��ي��ة ع���م���ل ب��ع�����س 
ن�شج  اليدوية وقد جربت  احل��رف 
ي��دوي��ة  اآل����ة  ع��ل��ى  بنف�شي  ال�����ش��دو 
ق���دمي���ة ل��ع��م��ل ال�������ش���دو وراق���ب���ت 
الن�شاء وهن ي�شنعن فنونا جميلة 
وا�شتمتعت  اخل��و���س  و  التلي  م��ن 
م��رة  لأول  احل��ن��اء  بنقو�س  اأي�����ش��ا 
. وق���ال���ت ���ش��م�����ش��ة ال���ع���ام���ري من 
اإن روؤية عرو�س العيالة  الإم��ارات 
وال��ي��ول��ه ال��ت��ي ق��دم��ت يف اجل��ن��اح 
لالأطفال  خ�شو�شا  للغاية  ممتعة 
ف��ق��د ج��ئ��ت ب��ه��م اإىل اجل��ن��اح حتى 
كيف  اأج��دادن��ا  حياة  على  يتعرفوا 
ك���ان���ت وي�������ش���اه���دوا ب��ع�����س ف��ن��ون��ا 
ب�شراء  ���ش��ع��دت  اأين  ك��م��ا  اجلميلة 
ب��ع�����س امل���ن���ت���ج���ات ال���رتاث���ي���ة م��ن 
يف  ل�شتخدمها  التقليدي  ال�شوق 

والذخائر. كما زارا اأجنحة بع�س 
بينها هيئة  امل�شاركة من  اجلهات 
اأب�����و ظ��ب��ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  وم��ه��رج��ان 
ل��ل��خ��ي��ول  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 

واإط���ل���ع ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ����ش���رور بن 
ال�شيخ  ومعايل  نهيان  اآل  حممد 
على  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
وب��ن��ادق  امل�شد�شات  اأن����واع  اأح���دث 
ال�����ش��ي��د وال��ق��ن�����س وال��ري��ا���ش��ات 

ال�  تتجاوز  م�شاحة  على  اأبوظبي 
امل�شاحة  هي  األ��ف مرتمربع   39
الأك����رب يف ت��اري��خ امل��ع��ر���س ال��ذي 
ي��ج��م��ع م���ا ب���ن اأ����ش���ال���ة ال����رتاث 
ال�����ق�����دمي واأح����������دث م�����ا ت��ق��دم��ه 

م��ن  ع�����دد  اإىل ج���ان���ب  ال���ع���رب���ي���ة 
اأجنحة ال�شركات املحلية والعاملية 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم����ال ال�����ش��ي��د 
واملعدات  والأ�شلحة  والفرو�شية 

يف هذا املجال.

ال���ب���ح���ري���ة وم����ع����دات ال��ت��خ��ي��ي�����م 
و�شباقات اخليل. ويحظى املعر�س 
مبا  ممثلة  دول���ة   40 مب�����ش��ارك��ة 
و�شركة  عار�س   600 على  يزيد 
الإماراتية  العا�شمة  حتت�شنهم 

ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال����ي����وم ل��ي��وا���ش��ل 
م�����ش��ريت��ه ال��ن��اج��ح��ة يف ال��رتوي��ج 
الإم����ارات  دول���ة  وتقاليد  ل���رتاث 
وال���زوار  ال��ع��ار���ش��ن  وا�شتقطاب 

من خمتلف اأنحاء العامل .

جناح �ل�سندوق �لدويل للحفاظ على �حلبارى 
مبعر�س �ل�سيد و�لفرو�سية ي�سهد �قبال كبري�

•• اأبوظبي-وام:

احلبارى  على  للحفاظ  ال���دويل  ال�شندوق  جناح  �شهد 
يف م���ع���ر����س اأب���وظ���ب���ي ال�������دويل ل��ل�����ش��ي��د وال��ف��رو���ش��ي��ة 
ه���ذا ال��ع��ام اإق���ب���ال كثيفا م��ن ق��ب��ل ال�����زوار م��ن خمتلف 
بهذا  ال�شندوق  وي�شيف   . العمرية  والفئات  اجلن�شيات 
قائمة  اإىل  جديدا  جناحا  جناحه  على  الالفت  القبال 
الدويل  املعر�س  املتميزة يف فعاليات  ال�شنوية  م�شاركاته 
واأو�شح حممد �شالح  ع��ام.  اأبوظبي كل  ال��ذي حتت�شنه 
على  للحفاظ  ال��دويل  ال�شندوق  ع��ام  مدير  البي�شاين 
اأخ���رى متيزه  اأث��ب��ت م��رة  اأن ج��ن��اح ال�شندوق  احل��ب��ارى 
وق���درت���ه ع��ل��ى ج���ذب ال�����زوار م��ن ك��اف��ة ف��ئ��ات اجل��م��ه��ور 
واأك��د  ���ش��واء.  ح��د  ال�شخ�شيات على  وك��ب��ار  وامل�����ش��وؤول��ن 
ال��ي�����ش��اين ح��ر���س ال�����ش��ن��دوق ال�����دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
احلبارى على توعية الأجيال ال�شاعدة والتاأثري فيها وهو 
ما كان جليا خالل زيارة اعداد كبرية من الطفال الذين 
خ�ش�س لهم ركنا تفاعليا �شم اإىل طيور احلبارى احلية 

التفاعلية  والأن�����ش��ط��ة  الأل��ع��اب  م��ن  متكاملة  جمموعة 
ال�شيقة. ولفت مدير عام ال�شندوق الدويل  والتعليمية 
الطفال  ي��درك  اأن  اأهمية  اإىل  احل��ب��ارى  على  للحفاظ 
الذين قد ي�شبح بع�شهم من ال�شقارين اأو العاملن يف 
م�شتدام  م�شتقبل  توفري  اأهمية  احلية  الأجنا�س  حماية 
لطائر احلبارى من اأجل احلفاظ عليه وعلى موقعه يف 
التعليمي  الربنامج  اأن  بالذكر  جدير   . الوطني  ثراثنا 
ال��دويل للحفاظ على احلبارى  ال�شندوق  الذي �شممه 
بهدف توعية اأجيال امل�شتقبل وتعريفها بطائر احلبارى 
حيث  اجل��ن��اح  زوار  معظم  ا�شتقطبت  التي  الأب���رز  امل���ادة 
عر�س ركن الأطفال �شروحات علمية وتفاعلية عن حياة 
احلبارى وفقرات توعوية قدمها طلبة متميزون. جتدر 
جهود  ي�شرح  ال��ذي  التعليمي  الربنامج  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة 
احلفاظ على احلبارى ويقدم املعلومات العلمية اخلا�شة 
به وببيئته ويربز اأهميته التاريخية والرتاثية هو حاليا 
مع  بالتعاون  اأبوظبي  م��دار���س  �شمن  التطبيق  ط��ور  يف 

جمل�س اأبوظبي للتعليم . 

بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره
 ومبزيد من احلزن والأ�ضى

ينعى 

عبيد حميد �ملزروعي
 رئي�س التحرير 

واأ�ضرة التحرير وجميع العاملني يف دار الفجر 

�لزميل / خليل خان 
الذي وافته املنية بعد �ضراع مع املر�س دام اأكرث من �ضنة

�ضائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد الغايل 
بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم 

اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان 
 { اإنا لل�ه واإنا اإلي�ه راجع�ون }

جناح د�ئرة �لق�ساء يف معر�س �ل�سيد و�لفرو�سية ي�ستقطب �هتمام �لزو�ر
••  اأبوظبي-وام:

ال��دويل  املعر�س  يف  امل�شارك  باأبوظبي  الق�شاء  دائ��رة  جناح  ا�شتقطب 
احلادي ع�شر لل�شيد والفرو�شية اأبوظبي 2013 اهتمام الزوار.

يف  العاملة  واجلهات  ال�شركات  كربيات  من  لفتا  اقبال  اجلناح  و�شهد 
عام  ب�شكل  بالريا�شة  واملهتمن  املختلفة  والفرو�شية  ال�شيد  جم��ال 
القوانن  على  واإط��ل��ع��وا  خ��ا���س  ب�شكل  والفرو�شية  ال�شيد  وري��ا���ش��ات 
وخدمات  ن�شاطات  اإىل  اإ�شافة  املجال  هذا  يف  بها  املعمول  والت�شريعات 

الدائرة املقدمة اإىل جمهور املراجعن واجلمهور.
وتوجهاتها يف  اجنازاتها  على  الإط��الع  للجمهور  ال��دائ��رة  واأت��اح جناح 
جمال ن�شر الثقافة القانونية من خالل ن�شر الكتب واملطبوعات التي 

حمايته مبا يتوافق مع اأرقى املعايري العاملية يف هذا املجال.
جمموعة  على  الثالثة  لل�شنة  م�شاركتها  خالل  الدائرة  جناح  وت�شمن 
امل��ج��ال ومنها كتب  ال��دائ��رة القانونية يف ه��ذا  اإ���ش��دارات  خم��ت��ارة م��ن 
ق��ان��ون  ال��ه��ج��ن  ب�����ش��ب��اق��ات  ال��ت�����ش��ري��ع��ات اخل��ا���ش��ة  ال�����ش��ي��د  “ت�شريعات 
الأ�شلحة والذخائر واملتفجرات الت�شريعات الريا�شية العامة الت�شريعات 
الرفق  قانون  البيئة  حماية  ت�شريعات  القدم  بكرة  اخلا�شة  الريا�شية 
اأن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  البيئة  حماية  ب�شاأن  ال��دول��ي��ة  والت��ف��اق��ي��ات  ب��احل��ي��وان 
اللكرتونية  املكتبة  حتميل  اإمكانية  املعر�س  ل�شيوف  اأتاحت  الدائرة 
على  لديها  املعتمدة  اللكرتوين  اخلدمية  الأنظمة  وخمتلف  للدائرة 

الهواتف الذكية.
وحر�شت الدائرة على اإي�شال ر�شالتها التوعوية اإىل جميع زوار املعر�س 

توؤ�ش�س لعمل ق�شائي ناجز و�شليم.
واأو�شحت دائرة الق�شاء اأن م�شاركتها يف املعر�س الذي يختتم فعالياته 
اإط��ار حتقيق  باأبوظبي ياأتي يف  اأر���س املعار�س  يف وق��ت لح��ق اليوم يف 
دورها املجتمعي يف ن�شر الثقافة القانونية بن فئات املجتمع كافة مبا يف 
ذلك املهتمون بريا�شة ال�شيد والفرو�شية.. م�شرية اإىل اإ�شرتاتيجيتها 
وتعريف  والق�شائية  القانونية  والثقافة  املعرفة  ن�شر  اإىل  ال��رام��ي��ة 
اجلمهور باملبادرات الق�شائية والقانونية والفكرية. واأكدت اأهمية هذه 
امل�شاركة باعتبارها فر�شة للتوا�شل مع فئة املهتمن بريا�شات ال�شيد 
وتعريفهم  بينهم  القانوين  ال��وع��ي  ون�شر  الهجن  وتربية  والفرو�شة 
بالت�شريعات املنظمة لهذه الأن�شطة مبا يحفظ البيئة ويوؤطر العالقة 
بن الأطراف املختلفة لهذه الأن�شطة مع حفظ حقوق احليوان و�شمان 

ال�شيد  ريا�شات  تنظيم  يف  املتخ�ش�شة  القوانن  اأه��م  اإب��راز  خالل  من 
والفرو�شية والهجن يف لوحات �شخمة ت�شمنت ن�شو�س القوانن ب�شكل 

مب�شط ومي�شر ي�شمن و�شول املعلومة اإىل اجلمهور امل�شتهدف.
اإمكانية متابعة  املعر�س  الدائرة ل�شيوف  اآخرى وفر جناح  ناحية  من 
وعر�شت  اأنتجتها  التي  التوعوية  والأف��الم  للدائرة  التعريفي  الفيلم 

على �شا�شات التلفزة خالل �شهر رم�شان املا�شي.
ك��م��ا ت�شمن اجل��ن��اح رك��ن��ا خ��ا���ش��ا ل��ع��ر���س الأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة التي 
�شاركت بها الدائرة مثل بطولة الرماية واخليل وال�شطرجن والبولينج 

وغريها.
و�شمل الركن جهاز اأيباد يت�شمن الأن�شطة اخلا�شة باملوظفن لالطالع 

عليها من قبل املهتمن. 
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�ل�سام�سي يفتتح �ملوؤمتر �ل�سنوي �ل�ساد�س و�لع�سرين لكليات �لتقنية �لعليا

�ضعادة بارا�س �ضهداد بوري

الكمايل وبارا�س والزميل حممود علياء وماهي�س �ضهداد بوري�ضعادة الكمايل وبارا�س �ضهداد بوري ي�ضلمان التكرمي لإحدى املتفوقات

بار��س �سهد�د بوري رئي�س نيكاي يو��سل تكرمي �ملتميزين عامًا بعد عام

•• دبي - حممود علياء:

افتتح معايل حممد ح�شن عمران 
التقنية  كليات  رئي�س  ال�شام�شي 
ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  فعاليات  العليا 
ال�������ش���اد����س وال��ع�����ش��ري��ن ل��ل��ك��ل��ي��ات 
ق��ب��ل ظ��ه��ر ي���وم اأم�����س حت��ت �شعار 
النجاح  ت�شميم  باملمار�شة  التعلم 
دب��ي  ك��ل��ي��ة  يف   2013 ال��ط��الب��ي 

للطالب.
والقى معايل حممد ح�شن عمران 
يف  الرئي�شية  ال��ك��ل��م��ة  ال�شام�شي 
امل���وؤمت���ر ب��ح�����ش��ور ال��دك��ت��ور طيب 
كمايل مدير كليات التقنية العليا 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة ع����دد من 
ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ن ورج���ال الأع��م��ال 
و�شيوف املوؤمتر وجميع العاملن 
بكليات التقنية العليا من الهيئات 

الإدارية والتدري�شية.
واعرب معاليه عن عميق المتنان 
وال���ت���ق���دي���ر ل���ل���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب����ي رع����اه اهلل واأ���ش��ح��اب 
توجه  كما  الإم���ارات  حكام  ال�شمو 
بعظيم ال�شكر اإىل الفريق اأول �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة على دعمه 
الكبري لكليات التقنية العليا وقال 
م��ع��ال��ي��ه ب��ف�����ش��ل ت��وج��ي��ه��ات ه��ذه 
الثاقبة  وروؤيتها  الر�شيدة  القيادة 
العايل  التعليم  جم��ال  يف  تفوقنا 
وجنحنا يف م�شاعينا الدوؤوبة نحو 
املتميز  ال��ن��وع��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��وف��ري 

جلميع املواطنن واملواطنات.
العام  ه��ذا  يف  ال�شام�شي  وا���ش��اف 
اأن  م��ن��ا  ال���وف���اء  ي�شتلزم  اجل��دي��د 
من�����ش��ي ق��دم��اً يف ���ش��م��ان ال��ن��ج��اح 
الطالبي عن طريق اإعداد الطلبة 
الإع��������داد الأم����ث����ل ل��ل��ت��ع��ل��م م��دى 
املتميز  احل��ي��اة م��ن خ��الل عملهم 
احتياجات  تلبية  اإىل  ي����وؤدي  مب��ا 
املوؤهلة  الوطنية  للكوادر  ال��دول��ة 
على  احل�������ش���ول  وال����ش���ت���م���رار يف 
الع��ت��م��اد الأك����ادمي����ي ل��رباجم��ن��ا 
الدرا�شية لتلبية اأو جتاوز املعايري 
العاملية ودمج نهج التعلم باملمار�شة 
و�شط  الدرا�شية  الربامج  كافة  يف 
ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��امل��ي��ة امل�����ش��ت��وى 
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ا����ش���ت���خ���دام اأح�����دث 

التقنيات التعليمية.
العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  و�شتعطي 
ه����ذا ال���ع���ام الأول�����وي�����ة ال��ق�����ش��وى 
وف��ق��اً  ال��ت��وط��ن  ���ش��ي��ا���ش��ة  لتنفيذ 
وذك  الر�شيدة  قيادتنا  لتوجيهات 
بهدف توفري فر�س العمل املمتازة 
جل���م���ي���ع امل����واط����ن����ن ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف م�����ش��رية 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ط���وي���ر ب���ال���دول���ة 

كاأع�شاء فاعلن يف جمتمعاتهم.

املجتمعية  م�شوؤوليتها  م��ع  متا�شياً 
لتحقيق التنمية امل�شتدامة يف اإمارة 
دبي، �شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي 
يف معر�س العودة اىل املدار�س الذي 
اأق��ي��م يف ال��ف��رتة ال��واق��ع��ة ب��ن 6-4 
�شعيد  ال�شيخ  ق��اع��ة  يف  يف  �شبتمرب 
)1( يف مركز دبي الدويل للمعار�س 
واملوؤمترات، والذي اجتذب اأكر من 
للم�شاركة  وع��ائ��ل��ة  ط��ف��ل   8،000
الإجتماعية  الن�شاطات  من  ع��دد  يف 
�شيقوم  ال��ت��ي  التفاعلية  وال��ع��رو���س 
ال���رع���اة ب��ت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا ل���ل���زوار من 
الهيئة  وقامت  والعائالت.  الأطفال 
خ�����الل ف�����رتة امل���ع���ر����س ب��ال��ت��ع��ري��ف 
ب���ج���ائ���زة ال���رت����ش���ي���د ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
تكرمي  اإىل  تهدف  والتي  التعليمية 
اأف�شل املمار�شات العملية التي تطبق 
للحد من ا�شتهالك الكهرباء واملياه 
وخ��ف�����س م���ع���دلت ال����ه����در. وت��ق��وم 
اجلائزة بتكرمي اجلهود التي تبذلها 
امل��وؤ���ش�����ش��ات والأف������راد يف امل��وؤ���ش�����ش��ات 
التعليمية خلف�س معدلت ا�شتهالك 
اجلائزة  تقدم  كما  واملياه،  الكهرباء 
الفردية  ل��الإجن��ازات  خا�شاً  تقديراً 
التدري�س  هيئات  واأع�شاء  للطالب 
واملدر�شن والإداري��ن . وقال �شعادة 

•• ام القيوين-وام:

املجتمعية  امل����ب����ادرات  جل��ن��ة  وزع����ت 
منطقة  يف  م�شئوليتي   .. جمتمعي 
برئا�شة  موؤخرا  الطبية  القيوين  ام 
ال�������ش���ي���خ���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت ع���ب���داهلل 
ال��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب م��دي��ر م��ن��ط��ق��ة اأم 
ح��ق��ي��ب��ة   130 ال��ط��ب��ي��ة  ال���ق���ي���وي���ن 
م���در����ش���ي���ة ا����ش���ت���ف���اد م��ن��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة 
واأبناء ال�شر  والطالبات من اليتام 
املتعففة واملحتاجة. تاأتي هذه املبادرة 
اطلقتها  م��ب��ادرات  جمموعة  �شمن 
ال��ل��ج��ن��ة م��ن��ذ ت�����ش��ك��ي��ل��ه��ا يف ي��ون��ي��و 
املا�شي تهدف من خاللها اىل تعزيز 
موظفي  عند  املجتمعية  امل�شئولية 
امل�شاركة  الطبية من خالل  املنطقة 
املجتمعية  واملنا�شبات  الفعاليات  يف 
اللجنة  .  وق��ام��ت  ال��ع��ام  على م���دار 
للم�شتفيدين  مفتوح  ي��وم  بتنظيم 
بداية  تتزامن مع  التي  امل��ب��ادرة  من 
ال��ع��ام ال��درا���ش��ي ح��ي��ث ن��ظ��م��ت لهم 
ح��ف��ال ���ش��م��ل م�����ش��اب��ق��ات ت��رف��ي��ه��ي��ة 
ام  بطبية  م�شوؤولون  وق��ام  وثقافية 
بتوزيع  اللجنة  واأع�����ش��اء  ال��ق��ي��وي��ن 
الهدايا واحلقائب على الطلبة التي 
�شملت جميع امل�شتلزمات الدرا�شية . 
القا�شمي  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  واأك����دت 

�شعيد حممد الطاير، ع�شو جمل�س 
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الإدارة 
للهيئة: انطالقاً من ا�شرتاتيجيتها 
تلتزم  املجتمعية،  اخل��دم��ة  لتعزيز 
كموؤ�ش�شة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
ومياه  كهرباء  هيئة  تقوم  م�شتدامة 
دب����ي ب����اإط����الق ودع�����م ال���ع���دي���د من 
امل����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
الرت����ق����اء ب��امل��ن��ظ��وم��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

ان هذه املبادرة تاأتي يف اطار تفعيل 
املجتمعية  بامل�شئولية  املنطقة  دور 
على  الرتكيز  يتم من خاللها  التي 
ال���ت���وا����ش���ل م���ع ���ش��ري��ح��ة م��ه��م��ة يف 
املجتمع وهي فئة الطلبة. واأو�شحت 
اطلقت  ت�شكيلها  م��ن��ذ  ال��ل��ج��ن��ة  ان 
الجتماعية  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال���ت���ي ت��ف��ع��ل واج��ب��ات��ه��ا احل��ك��وم��ي��ة 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  وامل��وؤ���ش�����ش��ي��ة جت���اه 
على  املنطقة  حر�س  اىل  بالإ�شافة 
عند  املجتمعية  بامل�شئولية  الرتقاء 

املوظفن باملنطقة . 

من  التعليمي  القطاع  ويعترب  ككل، 
اأه���م ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت��ق��وم الهيئة 
بالرتويج لإ�شرتاتيجيتها فيه للحد 
من الإ�شتهالك الغري ر�شيد للموارد 
البيئة،  على  واحل��ف��اظ  الطبيعية، 
ول��ت��ع��ل��ي��م الأط�����ف�����ال ح�����ول اأه��م��ي��ة 
فقد  لذلك  مبكرة،  �شن  يف  التوفري 
للقطاع  ال��رت���ش��ي��د  ج���ائ���زة  اخ���رتن���ا 
التعليمي لنوؤكد على الدور الريادي 

تعزيز  يف  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
وحماية  الطبيعية  امل��وارد  اإ�شتدامة 
اأهمية  وم���دى  ال��ت��ل��وث،  م��ن  البيئة 
ال���ت���ع���اون ب���ن ال��ه��ي��ئ��ة وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه���������داف 
هذا  اجلائزة  حققت  وقد  امل�شرتكة، 
العام نتائج متقدمة من حيث معدل 
ال���وف���ورات يف اإ���ش��ت��ه��الك ال��ك��ه��رب��اء 

واملياه.

ن�شب  والتميز  اجل���ودة  وا���ش��ع��ن 
اأع��ي��ن��ن��ا ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ن��ا م�����ش��اع��دة 
ال���ط���ل���ب���ة يف حت�����دي�����د وحت���ق���ي���ق 
وال�شخ�شية  التعليمية  اأهدافهم 
احلياة  مدى  التعلم  مبداأ  وغر�س 
يف ن��ف��و���ش��ه��م وت��ر���ش��ي��خ ال��ت��زام��ه��م 
ب��خ��دم��ة وط��ن��ه��م وامل�����ش��اه��م��ة يف 

بنائه 
واإيجاد الوظائف الواعدة املنا�شبة 
ب���د من  ان����ه ل  ل��ه��م م�����ش��ريا اىل 
ال���ش��ت��م��رار يف اإق���ام���ة ال�����ش��راك��ات 
املهنية الإ�شرتاتيجية مع كربيات 
واحلكومية  التجارية  املوؤ�ش�شات 
امل���رم���وق���ة وامل�����دار������س وال��ك��ل��ي��ات 
واجلامعات املرموقة حول العامل.

امل���وؤمت���ر  ه����ذا  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
ال�����ش��ن��وي ي���ذّك���رن���ا ب�����اأن جن��اح��ن��ا 
امل�شتقبلي يعتمد على العمل بروح 
بالقَيم  والل��ت��زام  الواحد  الفريق 
امل�������ش���رتك���ة وب��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 
ط��ل��ب��ت��ن��ا. وب��ف�����ش��ل ه����ذه اجل��ه��ود 
التقنية  ك��ل��ي��ات  �شت�شبح  امل��ث��م��رة 
للتعليم  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأف�����ش��ل  ال��ع��ل��ي��ا 
ال����ع����ايل ال���ت���ق���ن���ي ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي يف 
امل��ن��ط��ق��ة ويف م�����ش��اف اجل��ام��ع��ات 

العاملية املرموقة.
م��ن ج��ان��ب��ه ال��ق��ى ال��دك��ت��ور طيب 
كمايل مدير كليات التقنية العليا 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة كلمة ق��ال 
يحمل العام اجلديد فر�شاً واعدة 
���ش��ي��ق��ة وجم��م��وع��ة م���ن امل���ب���ادرات 
العام  اخلالقة وقد جنحنا خالل 
امل��ن�����ش��رم يف حت��ق��ي��ق الإجن�������ازات 
املتميزة منها اإعادة تنظيم الهيكل 
الإداري لكليات التقنية العليا عن 
العمداء  م��ن  نخبة  تعين  طريق 
التنفيذين لإدارة كّل من الأق�شام 
الأك����ادمي����ي����ة يف ال���ك���ل���ي���ات ك���اف���ًة 
والربنامج التح�شريي و�شي�شاهم 
يف  اجل��دي��د  الإداري  الهيكل  ه���ذا 
حت�����ش��ن امل��ح�����ش��الت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
م�شتويات  وت��وح��ي��د  ل��ل��خ��ري��ج��ن 
ال���ربام���ج ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة يف ك��اف��ة 
ال��ك��ل��ي��ات وف���ق اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات 

التعليمية العاملية.
واأ������ش�����اف ك���م���ايل ت�����ش��ع��ى ك��ل��ي��ات 
من  املزيد  لإح���راز  العليا  التقنية 
برامج  تقدمي  خ��الل  م��ن  التقدم 
البكالوريو�س يف العلوم التطبيقية 

ال���ت���ي خ�����ش��ع��ت م����وؤخ����راً مل��راج��ع��ة 
دق��ي��ق��ة بحيث ت��رك��ز ع��ل��ى اإك�����ش��اب 
التطبيقية  امل���ه���ارات  ال���دار����ش���ن 
التعلم  نهج  م��ع  متا�شياً  املتقدمة 
ب��امل��م��ار���ش��ة وم���ن اأب����رز اخل��ط��وات 
الكليات  �شتتخذها  التي  اجلديدة 
هذا العام نذكر ا�شتحداث م�شاقات 
اللغة العربية وم�شاقات عن ثقافة 
وت�����راث دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة يف كافة الربامج الدرا�شية 
واإطالق برامج الدبلوم التطبيقي 
يف تكنولوجيا الإعالم والكمبيوتر 
و�شيانة  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 
الهند�شة  وتكنولوجيا  الطائرات 
وال���ع���ل���وم ال�����ش��ح��ي��ة وغ���ريه���ا من 

التخ�ش�شات.
امل��ن��ط��ل��ق ي�شهد  ه����ذا  م���ن  وق�����ال 
املوؤمتر ال�شنوي هذا العام تركيزاً 
باملمار�شة  التعلم  نهج  على  خا�شاً 
وت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ن��ق��ال حيث 
دم��ج  يف  ق��دم��اً  ال��ك��ل��ي��ات  �شتم�شي 
التعليم  عملية  يف  التكنولوجيا 
عدد  با�شتقبال  نحتفل  اإذ  والتعلم 
كبري من الطلبة اجلدد م�شتعدين 
عن  التعليمية  جتربتهم  لإث����راء 
ط���ري���ق ت���وف���ري اأح��������دث امل���ع���دات 
وا�شتخدام  التعليمية  والتقنيات 
طرائق واأ�شاليب التدري�س املبتكرة 
امل���ع���ارف  اإك�����ش��اب��ه��م  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
واملهارات والقَيم الالزمة لتحقيق 
التطور ال�شخ�شي والنجاح املهني 

يف بيئة العمل واملجتمع. 
�شيعك�س هذا املوؤمتر الهام اللتزام 
العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ك��ل��ي��ات  ال��را���ش��خ 
لتكنولوجيا  املكثف  بال�شتخدام 
م�شبوقة  غ���ري  ب�����ش��ورة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
امل�شتقل  التعلم  م��ه��ارات  وبتعزيز 
وال��ع��م��ل ���ش��م��ن جم��م��وع��ات ل��دى 

الطلبة.
بتحقيق  ب��ق��ول��ه  ك��ل��م��ت��ه  واخ��ت��ت��م 
املن�شودة  والغايات  الأه���داف  ه��ذه 

والعوائق.  التحديات  مع  التعامل 
ومن املعلوم ان كليات التقنية العليا 
اتخذت التعليم باملمار�شة كطريقة 
امل��ع��ارف  الطلبة  ُتك�شب  تعليمية 
واملهارات الأ�شا�شية واملتقدمة من 
التعلم  يف  الفاعلة  امل�شاركة  خالل 
داخل وخارج الف�شل الدرا�شي مما 
الطلبة  ق���درات  تنمية  يف  ي�شاهم 
على تعلم وتذكر وتطبيق املفاهيم 
ميكن  خمتلفة  وبيئات  مواقف  يف 
ت��ط��ب��ي��ق ال���ت���ع���ل���م ب���امل���م���ار����ش���ة يف 
ح����الت وم���واق���ف ع���دي���دة مب���ا يف 
ذل���ك ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي والأن���دي���ة 
ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل�������ش���اري���ع  والأوراق 
وال����ت����دري����ب ال��ع��م��ل��ي وامل�������ش���اري���ع 
ال�شنة  اأث���ن���اء  تنفيذها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
ال���درا����ش���ي���ة الأخ������رية وال��ع��م��ل يف 
امل��خ��ت��رب واخل��ط��اب��ات وال��ع��رو���س 
التقدميية واملوؤمترات واملناظرات 
وال��ت��دري��ب  املجتمعية  وامل�����ش��اري��ع 
العملي امل��ي��داين وال��درا���ش��ة خ��ارج 

الدولة وامل�شابقات. 
ك���م���ا ت���ن���اول���ت ج��ل�����ش��ة الع���ت���م���اد 
الأكادميي املوؤ�ش�شي ملحة عامة عن 
الأك��ادمي��ي  العتماد  هيئة  عملية 
العليا  التقنية  كليات  وا�شتجابة 

خالل العام الأكادميي اجلاري.
اأم������ا ج��ل�����ش��ة ت���وح���ي���د ت��ط��ب��ي��ق��ات 
وتكنولوجيا  الإلكرتونية  البوابة 
امل���ع���ل���وم���ات اأك�������دت ع���ل���ى اأه��م��ي��ة 
ا�شتخدام التطبيقات على م�شتوى 
الكليات كافًة بدًل من التطبيقات 
امل��ح��ددة وال��ب��واب��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 
ح��������دة ومت  ع����ل����ى  ك����ل����ي����ة  ك������ل  يف 
ع��ر���س خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق لتوحيد 

التطبيقات. 
امل���������ش����ارك����ون يف ج��ل�����ش��ة  ون���اق�������س 
يف  الإلكرتونية  امللفات  ا�شتخدام 
مل�شاعدة  ال��ط��رق  اأف�شل  ال��درا���ش��ة 
ا�شتخدام  درا���ش��ة  ع��ل��ى  امل��در���ش��ن 
الف�شل  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��ل��ف��ات 

املتخ�ش�شة  اجلل�شات  م��ن  اأخ���رى 
ا���ش��ت��م��ل��ت ع���ل���ى اإط�������الق م���واه���ب 
والريا�شة  ال�شحة  دم��ج  الطلبة 
م������ع ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا ال���ت���ع���ل���ي���م 
اإبراز جتربة  املتكامل  الإلكرتوين 
يف م�شاق الريا�شيات – الربنامج 
ال��ت��ح�����ش��ريي ب���رام���ج ال��ه��ن��د���ش��ة 
الهند�شة  يف  الإب���داع���ي���ة  احل��ل��ول 
ري��ادة الأع��م��ال اخل�شراء الإب��داع 
– تخ�ش�س  ال��درا���ش��ي  الف�شل  يف 
ال�������ش���ي���دل���ة-امل���خ���ت���رب ا���ش��ت��خ��دام 
امل�����ش��اب��ق��ات وال���رح���الت امل��ي��دان��ي��ة 
التعليمية  العملية  فاعلية  لزيادة 
يف ال��ف�����ش��ل ال���درا����ش���ي ا���ش��ت��خ��دام 
ال���ت���ق���ن���ي���ة ال�������ش���ح���اب���ي���ة مل���ح���اك���اة 
ال��ت��وا���ش��ل ال��ك��ت��ب الإل��ك��رتون��ي��ة 
ل���ل���ط���الب م�����ن ال�����ط�����الب زي������ادة 
والطلبة  امل��در���ش��ن  ب��ن  التفاعل 
التعليم بال  الإب���داع والب��ت��ك��ار يف 
– التعليم  اأج��ه��زة الآي��ب��اد  ح���دود 
النقال التعلم من خالل الأبحاث 
درو���س  يف  وامل�شمون  اللغة  ودم��ج 

الرتبية.
م��ن ج��ان��ب اخ��ر وف��ى ت�شريحات 
���ش��ح��ف��ي��ة ق������ال م����ع����اىل ع���م���ران 
ال�����ش��ام�����ش��ى ب�����اأن ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ال��ع��ل��ي��ا خ�����ش�����ش��ت م��ل��ي��ون دره���م 
لدعم امل�شاريع الطالبية للطالب 
جمال  فى  للدخول  واخلريجين 
وجن��اح  امل�����ش��اري��ع  وادارة  الع��م��ال 
ف��ي��م��اب��ع��د ي�شجع  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا 
مل�شاريع  افكار  لديه  ممن  ال�شباب 
دخول عامل العمال منوها بادارة 
ان  ك��م��ا  التقنية  ك��ل��ي��ات  وا����ش���راف 
ي�شتقطب  ���ش��وف  امل�����ش��روع  جن���اح 

دعم رجال العمال فيما بعد.

توزيع جوائز نيكاي
ك��م��ا ق���ام ���ش��ع��ادة ال���ش��ت��اذ ع��م��ران 
الكمايل  ال�شيد  و�شعادة  ال�شام�شي 
و�شعادة ال�شيد بارا�س �شهداد بوري 

ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ن��ا ال��ع��ال��ي��ة 
يف  العايل  للتعليم  موؤ�ش�شة  كاأبرز 
تطورات  طلبتنا  وي��واك��ب  ال��دول��ة 
ال��ق��رن ال��واح��د وال��ع�����ش��ري��ن. اإنها 
جديد  درا�شي  لعام  م�شرقة  بداية 
م���ل���وؤه ال���ت���ف���اوؤل وال��ن�����ش��اط اإن��ن��ي 
ه��ذا  ال��ع��م��ل معكم يف  اإىل  اأت��ط��ل��ع 
ال��ع��ام ال��واع��د لتحقيق امل��زي��د من 

الإجنازات املتميزة.
وت�شمل فعاليات املوؤمتر جمموعة 
م��ن اجل��ل�����ش��ات منها ال��ت��وط��ن يف 
العليا حيث تهدف  التقنية  كليات 
روؤ���ش��اء  حتفيز  اإىل  اجلل�شة  ه��ذه 
ال���ربام���ج ل��ل��ت��ف��ك��ري يف امل�����ش��اه��م��ة 
اإ�شرتاتيجية  تنفيذ  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
ال��ت��وط��ن وا���ش��ت��ق��ط��اب امل��واط��ن��ن 
يف  التدري�س  بوظائف  لاللتحاق 
جل�شات  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ك��ل��ي��ات. 
يف  ال��ن��ق��ال  التعليم  ناق�شت  ع��م��ل 
الربنامج التح�شريي ويف الربامج 
ال���درا����ش���ي���ة ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة ب��ه��دف 
يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ت��ب��ادل 
ك��اف��ة ال��ك��ل��ي��ات اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات 
والطرائق الفاعلة لتعزيز التعليم 

النقال يف الربامج التخ�ش�شية. 
ك���م���ا ت���ط���رق���ت اأح�������د اجل���ل�������ش���ات 
اىل درا���ش��ة ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���س 
امل���ت�������ش���ل���ة ب���ال���ك���ت���ب ال����درا�����ش����ي����ة 
ك��ل��ي��ات  اأن  ح���ي���ث  الإل����ك����رتون����ي����ة 
التقنية العليا تعمل على ا�شتخدام 
كتب درا�شية اإلكرتونية ابتداًء من 
هذا  م��ن  الأول  ال��درا���ش��ي  الف�شل 
العام الدرا�شي. و�شارك يف اجلل�شة 
التعليمية  امل�����ش��ادر  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي 
وروؤ���ش��اء  التدري�س  هيئة  واأع�شاء 
ال��ربام��ج يف ك��اف��ة ال��ك��ل��ي��ات. فيما 
ال��ربام��ج والعمداء  ت��ن��اول روؤ���ش��اء 
امل�������ش���اع���دون ب��ح�����ش��ور ع�����دد م��ن 
الأدوات  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����ش��اء 
يف  الفاعلة  والأ�شاليب  والطرائق 
وكيفية  باملمار�شة  التعلم  عملية 

اإمكانية  النقا�س  وتناول  الدرا�شي 
ت�شميم كتاب اإلكرتوين من خالل 

تطبيقات تقنية حديثة 
امل������واد  وا����ش���ت���خ���دام���ه يف ج���م���ي���ع 
ال���درا����ش���ي���ة مم����ا مي���ّك���ن ال��ط��ل��ب��ة 
وم��رون��ة  با�شتقاللية  التعلم  م��ن 

ومراجعة الكتاب يف اأي وقت. 
الكتب  ا�شتخدام  كما ركزت جل�شة 
الكتاب  اأهمية  على  الإل��ك��رتون��ي��ة 
اط��������ار م��ف��ه��وم  الل������ك������رتوين يف 
اللغة  لتطوير  باملمار�شة  التعلم 
الهند�شة.  ب��رام��ج  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة 
ما  اهمية  على  امل�شاركون  واط��ل��ع 
ب��رن��ام��ج الهند�شة  ب��ه ط���الب  ق���ام 
املا�شي  ال��درا���ش��ي  الف�شل  خ���الل 
م���ن اجن�������ازات يف جم����ال ال��ك��ت��اب 
م�شروعن  على  بناًء  الإل��ك��رتوين 
ت���ع���ل���ي���م���ي���ن: الإب������������داع ال��ت��ق��ن��ي 

وال�شاروخ املائي امل�شغوط. 
اأبرز مهارات التعلم يف القرن  من 
الواحد والع�شرين التفكري الناقد 
والإب���ت���ك���ار وال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ع��اون 
وا���ش��ت��خ��دام ال��ك��م��ب��ي��وت��ر واأج���ه���زة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ن��ق��ال. يف ه���ذا الط���ار 
ناق�س امل�شاركون يف جل�شة عنا�شر 
على  امل��ب��ن��ي��ة  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة 
تنفيذ امل�شاريع اأهمية هذا التوجه 
املتطورة  املهارات  الطلبة  لإك�شاب 

الالزمة.
املجتمع فركزت  اأما جل�شة خدمة 
ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ات���ب���اع ن��ه��ج ال��ت��ع��ل��م 
باملمار�شة بهدف خدمة املجتمعات 
امل��ح��ل��ي��ة. و���ش��ي��ت��م يف ه���ذا الإط����ار 
املجتمعية  اخلدمة  م�شاق  تقدمي 
ك���ج���زء م���ن م�����ش��اق��ات ال���درا����ش���ات 
اجلل�شة  خ���الل  ومت  ال��ل��ي��ربال��ي��ة. 
درا�شة ا�شرتاتيجيات تقييم امل�شاق 
وت����اأث����ريه ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 

ومالحظات الطلبة.
اجلل�شات  ه��ذه  ك��ل  اىل  بالإ�شافة 
احل����واري����ة مت ت��رت��ي��ب جم��م��وع��ة 

نيكاي  بجائزة  الفائزين  بتكرمي 
للمتفوقن  متنح  والتي  ال�شنوية 
وامل��ت��م��ي��زي��ن م���ن ال���ط���الب وذل���ك 
ك����ل ع�����ام دع���م���ا مل�������ش���رية ال��ت��ع��ل��ي��م 
واذك��اء روح التميز والب��داع لدى 
امل���ت���ف���وق���ن مب����ا ي���خ���دم م�����ش��ت��وى 
لرفد  اخلريجن  ل��دى  ال��ك��ف��اءات 
دولة  ال�شاملة يف  النه�شة  م�شرية 
الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بكل 
يف  وث��م��اره��ا  واب��ع��اده��ا  معطياتها 

احلا�شر وامل�شتقبل. 
اأك��د  بالفجر  خ��ا���س  ت�شريح  ويف 
����ش���ع���ادة ال�����ش��ي��د ب����ارا�����س ���ش��ه��داد 
ب������وري رئ���ي�������س ن���ي���ك���اي ب������اأن ه���ذه 
جزء  ال  ه��ي  ان  ال�شنوية  امل��ب��ادرة 
م��ن ال���واج���ب ال��ك��ب��ري جت���اه دول��ة 
وابنائنا  املتحدة  العربية  المارات 
اىل  يتطلعون  اللذين  امل�شتهدين 
م�����ش��ت��ق��ب��ل م��ف��ع��م ب��ال��ع��ط��اء وغ��د 
والخت�شا�شات  بالكفاءات  م�شرق 
التي تخدم القطاعات العاملة بكل 
مقايي�س النجاح والتميز والبداع. 
و�شكر �شعادة ال�شيد بارا�س �شهداد 
امل�شوؤولن  جميع  باملنا�شبة  ب��وري 
كل  يحر�شون  اللذين  ال��دول��ة  يف 
اجلهود  م�شاعفة  على  احل��ر���س 
م����ن اأج������ل حت��ق��ي��ق ال���ط���م���وح���ات 
احل���ا����ش���ر  ال����ك����ب����رية يف ط�����ري�����ق 
دائما  الف�شل  وامل�شتقبل  املزدهر 
ليجني  والب�����داع  وال��ف��ك��ر  بالعلم 
مزيدا  العطاء  ه��ذا  ثمار  اجلميع 
وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  من 
خ��دم��ة ل��ل��وط��ن ال����ذي ه���و م��وئ��ل 
ك�����ل امل�����واه�����ب وال�������ق�������درات ال���ت���ي 
على  جميعا  امل�����ش��وؤول��ن  ي��ح��ر���س 
باأف�شل  منها  وال�شتفادة  �شقلها 
ع��ام  وك����ل  م�����ش��م��ون  واك���م���ل  اداء 
وان��ت��م ب��خ��ري م��ع اف��ت��ت��اح امل��دار���س 
يف  العلمية  وامل��ع��اه��د  واجل��ام��ع��ات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  دول���ة الم�����ارات 

ودائما اىل المام باذن اهلل.

منطقة �م �لقيوين �لطبية توزع 130 حقيبة مدر�سيةهيئة كهرباء ومياه دبي ت�سارك يف معر�س �لعودة �إىل �ملد�ر�س

�إ�سد�ر� جديد� ملركز بحوث �سرطة �ل�سارقة خالل �لعام �جلاري �ألفا و846 طالبا وطالبة يبد�أون �ليوم �لدر��سة مبد�ر�س �أبوظبي �حلكومية16   125
رئي�س  املليح  اهلل حممد  عبد  الرائد  واأو���ش��ح  وامل��ع��ارف.  باملعلومات 
يعمل من  املركز  اأن  ال�شرطة  بحوث  العلمي يف مركز  البحث  ق�شم 
اإخالل اإ�شدارته املتنوعة يف جمالت الأمن مبفهومه ال�شامل على 
تكوين ثقافة اأمنية لدى العاملن يف اجلهاز ال�شرطي ودعم الدور 
املجتمعي يف جمالت مكافحة اجلرمية. واأ�شار الرائد املليح اإىل اأن 
اإ���ش��دارا تت�شمن ع��ددا متنوعا   168 املركز والتي بلغت  اإ���ش��دارات 
للتحديات  ا�شتجابة  جاءت  والتي  املتميزة  والأبحاث  الدرا�شات  من 
للتوجه  وملبية  امل�شتحدثة  للجرائم  وت�شديا  واملجتمعية  الأمنية 
واأعرب عن متنياته  التميز ال�شرتاتيجي.  واملوؤ�ش�شي نحو  الوطني 
العلمية  الفعاليات  خمتلف  بجانب  الإ����ش���دارات  ه��ذه  ت�شكل  لأن 
املركز زادا فكريا ومعرفيا يعود بالنفع على  التي يقدمها  الأخ��رى 

جمتمع دولة الإمارات .

•• ال�صارقة-وام:

اأ�شدر مركز البحوث بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 16 اإ�شدارا 
تت�شمن عددا متنوعا من الدرا�شات والأبحاث املتميزة التي جاءت 
ا�شتجابة للتحديات الأمنية واملجتمعية. ومتحورت اأهم مو�شوعات 
ال�شرطة  ب��ن  الثقة  بناء  ا�شرتاتيجية  ح��ول  احلديثة  ال���ش��دارات 
الكوارث  امل��روري يف حالت  واجلمهور والتخطيط الأمني للتعامل 
ال�شكان نحو  60 خطوة واجتاهات  والأزم��ات وحتليل اجلرمية يف 
قيادة املركبات والق�شاء وال�شرطة واحل�شارة ال�شالمية بال�شافة 
اىل درا����ش���ات اأخ����رى اأع��ده��ا خ���رباء واأ���ش��ات��ذة وب��اح��ث��ون م��ن مركز 
مبراجع  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  مكتبة  اأث���روا  البحوث 
تخ�ش�شية ميدانية ي�شتند اإليها لإعداد البحوث وتغذية املراجعن 

والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س جمل�س اأبوظبي للتعليم و�شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
وتوجيهات  دع��م  اأن  اإىل  م�شريا   .. للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  نائب 
اإح����داث نقلة نوعية  اأ���ش��ه��م يف  ال���ذي  الرئي�س  ال��ع��ام��ل  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ملحوظة يف قطاع التعليم. وتوزعت اأعداد الطلبة على 3 مناطق تعليمية 
بواقع 62 األفا و782 طالبا وطالبة يف مدينة اأبوظبي و�شواحيها و53 
طالبا  و824  اآلف  وت�شعة  العن  مدينة  يف  وطالبة  طالبا  و240  الفا 

وطالبة يف مدار�س املنطقة الغربية.
كما توزعت اأعداد الطلبة يف الإم��ارة على 316 مبنى درا�شيا منها 265 
مدر�شة حكومية و51 مبنى مدر�شيا لريا�س الأطفال و15 مبنى لريا�س 

الأطفال ملحقا مبباين بع�س املدار�س احلكومية.

•• اأبوظبي-وام:

ينتظم اليوم الأحد 125 األفا و846 طالبا وطالبة يف مقاعدهم الدرا�شية 
للعام  باأبوظبي وذلك  العام احلكومية  التعليم  الأطفال ومدار�س  بريا�س 
خمي�س  مغري  الدكتور  معايل  وهناأ   .2014-2013 اجلديد  الدرا�شي 
اخلييلي مديرعام جمل�س اأبوظبي للتعليم اإدارات املدار�س واأولياء الأمور 
واملعلمن واأبنائه الطلبة والعاملن مبجل�س اأبوظبي للتعليم مبنا�شبة بدء 
العام الدرا�شي اجلديد. واأ�شاد معاليه بجهود العاملن يف امليدان الرتبوي 
واأولياء الأمور والطلبة وما بذلوه من جهود خالل العام الدرا�شي املا�شي 
ب��ال��روح واجل��دي��ة  العمل  اإىل موا�شلة  داع��ي��ا   .. م��ن جن��اح��ات  وم��ا حتقق 
نف�شيهما. وثمن معاليه الدعم املتوا�شل الذي تلقاه منظومة التعليم من 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  �شاحب 
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�لوطني لالح�ساء يحتفل بح�سوله على �سهادتي �ليزو للجودة و�إد�رة �لتدريب

�أبوظبي �لوطني للتمويل �لإ�سالمي يقدم تربعا 
بقيمة مليون درهم لل�سارقة للخدمات �لإن�سانية

•• اأبوظبي-وام:

ن��ظ��م امل���رك���ز ال���وط���ن���ي ل��الح�����ش��اء ح��ف��ال ر���ش��م��ي��ا 
ايزو  العاملية  �شهادة اجل��ودة  مبنا�شبة ح�شوله على 
التدريب  لدارة  الي���زو  و���ش��ه��ادة   9001:2008
امل��رك��ز  نظمه  ال���ذي  احل��ف��ل  يف  ���ش��ارك   .10015
يف مقره الرئي�س يف مدينة حممد بن زاي��د �شعادة 
دوم��ي��ن��ي��ك ج��ريم��ي ���ش��ف��ري امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ل��دى 
الربيطاين  للمعهد  التنفيذي  والرئي�س  ال��دول��ة 
للموا�شفات بي اأ�س اي �شعادة ديفيد براون اإىل جانب 
املدراء التنفيذين واأ�شرة املركز الوطني لالح�شاء 
الدارية.  النخبة لال�شت�شارات  �شركة  وممثلن عن 
املدير  بني ها�شم  امل�شاوي  القادر  �شعادة عبد  واأ�شار 
املركز  عام  مدير  الإح�شائية  للقطاعات  التنفيذي 
بالإنابة اإىل اأن هذا احلفل ياأتي تتويجا للمبادرات 
اخلا�شة برحلة التميز املوؤ�ش�شي التي اأطلقها املركز 
وجتاوبه  الت�شغيلية  وخططه  ا�شرتاتيجيته  �شمن 
ال��ف��ع��ال م��ع ت��وج��ي��ه��ات جم��ل�����س ال������وزراء يف جم��ال 
�شيا�شة  مع  وان�شجاما  املوؤ�ش�شي  والتميز  التطوير 
ال��ع��م��ل الح�شائية  ب�����اأدوات  ن��ح��و الرت���ق���اء  امل��رك��ز 
والدارية والفنية يف املركز على اأ�ش�س مهنية عالية 
وكذلك م�شاهمة املركز الوطني لالإح�شاء يف حتقيق 
ا�شرتاتيجية الدولة وروؤيتها لبناء موؤ�ش�شات مهنية 
وقادرة على تقدمي خدماتها باأف�شل وا�شرع واأكر 

واأجود الطرق للجمهور واملتعاملن.
ادارة اجل���ودة  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  اإن احل�����ش��ول  واأ����ش���اف 
التدريب  ملركز   10015 الي���زو  و�شهادة   9001
متثل بداية طريق التميز لأن رحلة التميز ل نهاية 
لها وهي خطوة مهمة ملوا�شلة مبادرات التميز مبا 
وكذلك  الح�شائي  والعمل  البناء  متطلبات  يخدم 
ادارة وت�شميم وتنفيذ وتقييم عملية التدريب التي 
يقدمها املركز ملوظفيه وباقي امل�شتفيدين من داخل 

الدولة وخارجها وجناح املركز ميثل جناحا للمهام 
التي ي�شعى لإجنازها من خالل بناء نظام اح�شائي 
ت�شمنها  التي  للمهام  ا�شتنادا  وفعال  حديث  وطني 
ب�����ش��اأن   2009 ل��ع��ام   9 ال���ق���ان���ون الحت������ادي رق����م 
اإن��ه يف اط��ار حتقيق ذل��ك با�شر  ان�شاء املركز. وق��ال 
ال�شرتاتيجية  خططه  خ��الل  م��ن  اأع��م��ال��ه  امل��رك��ز 
الح�شائية  اه���داف���ه  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف  والت�شغيلية 
والرتقاء بالعمل الإح�شائي الر�شمي على م�شتوى 
اأف�شل املعايري  دولة المارات العربية املتحدة وفق 
وامل��ن��ه��ج��ي��ات الح�����ش��ائ��ي��ة امل��ع��ت��م��دة دول��ي��ا وت��ق��دمي 
امل�شتخدمن  ت��وق��ع��ات  وت��ل��ب��ي  ج���ودة  ذات  خ��دم��ات 
وكافة اجلهات املعنية بال�شتفادة من هذه اخلدمات 
ون�شر  انتاج وت�شنيف ومعاجلة وحتليل  ي�شمل  مبا 
وتقدمي  وت�شميم  الر�شمية  الإح�شائية  البيانات 
خمتلف  من  للمتعاملن  اإح�شائية  تدريبية  برامج 
تعزيز  واملحلية بهدف  والهيئات الحتادية  اجلهات 
م�شتوى  على  الإح�����ش��ائ��ي  العمل  فعالية  و  ك��ف��اءة 
الر�شمية يف  الح�����ش��اءات  ا�شتخدام  وزي���ادة  ال��دول��ة 
بناء  وكذلك  ال�شيا�شات  ور�شم  القرار  اتخاذ  عملية 
للدولة  الح�شائي  النظام  م�شتوى  على  ال��ق��درات 
ومنهجيات  ج��ه��ود  م��ن  ال��ب��ن��اء  عملية  تتطلبه  وم��ا 
واأ�شاليب حديثة يف التخطيط والتطوير والتقييم 
و�شول لأف�شل م�شتويات التقدم والتميز املوؤ�ش�شي 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ب��ن��اء وت���ق���دمي اخل���دم���ات وتلبية 
اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ع��ام��ل��ن وحت��ق��ي��ق��ا ل��ه��ذه الأه�����داف 
اأ���ش�����س  امل���رك���ز ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وت��ط��ب��ي��ق  اإدارة  ت��ع��م��ل 
اجل����ودة وال��ت��م��ي��ز ال��ع��امل��ي��ة وم��ن��ه��ا ت��ق��دمي خ��دم��ات 
وتلبي  املركز  اأه��داف  مع  تن�شجم  فائقة  ج��ودة  ذات 
احتياجات وتوقعات متلقي اخلدمة حمليا واإقليميا 
ر�شا  معدلت  اأعلى  حتقيق  يف  ال�شتمرار  و  ودوليا 
املتعاملن و تاأمن بيئة عمل فعالة لكافة العاملن 
و  اأهدافهم  وحتقيق  وم�شاركتهم  متكينهم  ت�شمن 

والتح�شن  للتطوير  موؤ�ش�شية  واأدوات  اآل��ي��ات  بناء 
خالل  من  املقدمة  واخل��دم��ات  لالأن�شطة  امل�شتدام 
القيا�س الإبداع والبتكار و الإدارة الفعالة للبيانات 
واملعلومات وتوظيفها يف عملية اتخاذ القرارات على 

كافة م�شتويات العمل الت�شغيلية وال�شرتاتيجية .
واأكد امل�شاوي اأن تاأهيل املركز للح�شول على �شهادات 
ومهنية  التميز  برحلة  والرت��ق��اء  العاملية  اجل���ودة 
يرتبط  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ت��م��ي��ز  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  الداء 
مبا�شرة بجوهر العمل الح�شائي ومنهجياته املعتد 
بها دوليا اىل جانب اأهمية بناء القدرات املواطنة يف 
هذا املجال لأغرا�س القيام باملهام املطلوبة ل�شمان 
جودة ودقة عملية بناء نظام اح�شائي وطني حديث 

وفعال لدولة المارات العربية املتحدة.
واملوؤ�ش�شية  الداري��ة  املبادرات  حتقيق  اأن  اإىل  واأ�شار 
الالزمة للتميز والبناء والتطوير املوؤ�ش�شي يتطلب 
ج��ه��ودا م��ت��وا���ش��ل��ة وم�����ش��ت��م��رة وم��ن��ت��ظ��م��ة وت��ع��اون��ا 
م��ع اأ���ش��ح��اب اخل���ربة وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال���رائ���دة يف ه��ذا 
الآخ��ري��ن  امل��ج��ال اىل جانب ال�شتفادة م��ن جت��ارب 

واملمار�شات الف�شلى على امل�شتوى الدويل.
وق����ال اإن����ه يف ه����ذا امل���ج���ال ي��ع��ت��رب امل���رك���ز ال��وط��ن��ي 
ل��الح�����ش��اء م��ن اأوائ�����ل الج���ه���زة الح�����ش��ائ��ي��ة التي 
حت��ق��ق ه����ذا الجن�����از ب��ال��ن��ظ��ر اإىل ع��م��ر ال��ت��ج��رب��ة 
من  بغريها  مقارنة  الدولة  يف  الح�شائي  والعمل 

الدول.
دولة  ل��دى  املتحدة  اململكة  �شفري  تقدم  جانبه  من 
بالتهنئة لفريق الإدارة العليا يف املركز على الوفاء 

مبتطلبات هذا الإجناز.
اأن هذا  خ��الل احلفل  األ��ق��اه��ا  التي  كلمته  واأك���د يف 
امل�شروع يعد من امل�شاريع الطموحة التي تطلبت من 
فريق العمل يف املركز بذل اجلهد والتفاين يف �شبيل 
وتقدمه يف  امل��رك��ز  ري���ادة  يدلل على  وه��ذا  حتقيقه 
جمال احل�شول على املوا�شفات واملعايري الدولية. 

•• ال�صارقة-وام:

ماليا  تربعا  ام�س  الوطني  اأبوظبي  بنك  ق��دم 
الزكاة اخلا�شة  اأم��وال  بقيمة مليون درهم من 
اأدنيف  الإ�شالمي  للتمويل  الوطني  باأبوظبي 
مل��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ش��ان��ي��ة لدعم 
خدمات التعليم والتاأهيل والعالج التي تقدمها 
الإعاقة  ذوي  من  �شخ�شا   3581 عن  يزيد  ملا 

من خمتلف اجلن�شيات والإعاقات.
وت��وج��ه��ت م��ن��ى ع��ب��د ال��ك��رمي ن��ائ��ب��ة م��دي��ر ع��ام 
بجزيل  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر 
ل��ت��ربع��ه .. م���وؤك���دة اأن�����ه ���ش��ي��ت��م ����ش���رف امل��ب��ل��غ 
امل��ال  ل��زك��اة  ال�شرعية  الأوج����ه  وف��ق  املخ�ش�س 

ل�شالح املحتاجن من ذوي الإعاقة.
م����ن ج���ان���ب���ه اأك������د ع���ب���د اهلل حم���م���د ع���ب���د اهلل 

الجتماعية  ال��ع��الق��ات  اأول  م��دي��ر  ال�شام�شي 
اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  امل��وؤ���ش�����ش��ي يف  الت�����ش��ال  اإدارة   -
الوطني .. اأن البنك داأب منذ ثالث �شنوات على 
ق��دره مليون  ال��زك��اة  م��ال  م��ن  تخ�شي�س مبلغ 
دره����م مل��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ش��ان��ي��ة 
انطالقا من الإميان باأهمية العمل الذي تقوم 
املدينة خدمة لالأ�شخا�س من ذوي الإعاقة  به 

يف خمتلف املجالت.

•• ا�صكتلندا-وام:

حتت رعاية ونفقة �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل 
�شعادة  املالية..اإفتتح  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
لدى  ال��دول��ة  �شفري  املطيوعي  غ��امن  عبدالرحمن 
اململكة املتحدة م�شجد اآل مكتوم يف دندي با�شكتلندا 
العاىل.  للتعليم  مكتوم  اآل  كلية  ب��ج��وار  يقع  ال��ذي 
ح�شر الفتتاح �شعادة مريزا ال�شايغ رئي�س جمل�س 
..و���ش��ع��ادة  ال��ع��اىل  للتعليم  م��ك��ت��وم  ال  كلية  ام��ن��اء 
الدكتور اأحمد بن هزمي مدير حماكم دبي ..و�شعادة 
ح�شن  ..وال��دك��ت��ور  الكلية  م�شت�شار  اإي��ل��در  ال��ل��ورد 
حالوة اأمن عام املجل�س الوروبى لالفتاء والبحوث 
ا�شافة اىل ممثلى  بدبلن  ال�شالمى  امل�شجد  وام��ام 
تخريج  فى  امل�شاركن  الم��ارات  جامعات  وم�شئوىل 
الدفعة ال� 16 لربنامج التعددية الثقافية ومهارات 
ال���ق���ي���ادة وامل�������ش���ارك���ات ف���ى ال���ربن���ام���ج م���ن ط��ال��ب��ات 
وموظفات  و�شت  قطر  وجامعة  الم���ارات  جامعات 
من حماكم دبى. وتبلغ م�شاحة مبنى امل�شجد حواىل 
260 م�شل  وي��ت�����ش��ع حل���واىل  م��رب��ع��ا  م���رتا   650
وي�����ش��م 3 ط��واب��ق ..ي�����ش��م ال��ط��اب��ق الر���ش��ى قاعة 
لالجتماعات واملنا�شبات لالن�شطة ..والطابق الول 
الطابق  و  م�شل   160 ل���  ويت�شع  ل��ل��رج��ال  م�شلى 
الثاين م�شلى للن�شاء ويت�شع ملائة م�شلية ..وت�شرف 
على امل�شجد هيئة ال مكتوم اخلريية فرع ا�شكتلندا 
فى حن تبلغ امل�شاحة الجمالية التي ت�شمل الر�س 

واملبنى حواىل الف و650 مرت مربع . وبلغت تكلفة 
امل�شجد مليونا و300 الف جنيه ا�شرتلينى ..وكان 
قد مت و�شع حجر ال�شا�س للمبنى فى يوليو2012 
حيث  ا�شكتلندية  �شركة  وبنائه  بت�شميمه  وق��ام��ت 
روعى فى ت�شميم مبنى امل�شجد مالئمته مع مبانى 
املنطقة املحيطة مع مئذنة ..ويعترب بذلك امل�شجد 
بن ثالثة  دن��دي من  مئذنه يف مدينة  ذو  الوحيد 
. وقام �شعاد ة عبدالرحمن  م�شاجد اخرى �شغرية 
غ���امن امل��ط��ي��وع��ى و ���ش��ع��ادة م����ريزا ال�����ش��اي��غ بق�س 
���ش��ري��ط الف��ت��ت��اح اإي���ذان���ا ب��اف��ت��ت��اح امل�����ش��ج��د. وخ��الل 
كلمة  ح��الوة  ح�شن  ال�شيخ  القى  الفتتاح  مرا�شم 
رح����ب ف��ي��ه��ا ب��احل�����ش��ور م��وج��ه��ا ال�����ش��ك��روال��ت��ق��دي��ر 
راعي  مكتوم  ال  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اىل 
اآل مكتوم  اآل مكتوم اخلريية وكليه  وموؤ�ش�س هيئة 
للتعليم العاىل على اياديه البي�شاء واعماله اخلرية 
ال��ك��ث��رية ف��ى اورب����ا م��ث��ل امل��رك��ز ال���ش��الم��ى بدبلن 
بايرلندا الذي يقدم الكثري من اخلدمات وم�شجد 
يجزيه  ان  وج��ل  ع��ز  اهلل  �شائال  بهولندا  روت����ردام 
وامل�شلمن  ل��ال���ش��الم  مايقدمه  على  اجل���زاء  خ��ري 
ع��ددا  يتو�شط  مكتوم  اآل  م�شجد  ان  اىل  ..م�����ش��ريا 
الت�شال  ح��رك��ة  و�شهولة  ال���ش��الم��ي��ة  امل��راك��ز  م��ن 
ال��ب��ل��د. وق���ال ان  بينه وب��ن ك��ل امل�شلمن ف��ى ه��ذا 
امل�شجد له مكانته فى الغرب وت�شتفيد منه اجلالية 
بالعدالة  ي�شع  ..وامل�شجد  امل��ك��ان  ه��ذا  م��ن  امل�شلمة 
وال��رح��م��ة وه���و ه��م��زة و���ش��ل ب��ن ح�����ش��ارة ال��غ��رب 

وح�شارة ال�شرق ..م�شريا اىل ان م�شجد اآل مكتوم 
ال�شرح  العاىل  للتعليم  مكتوم  ال  كلية  بجوار  يقع 
انه  ..كما  ال�شالم  �شماحة  يعك�س  الذي  الكادميى 
قريب من م�شجد املركزال�شالمى بايرلندا ويخدم 
باجلامعات  والدار�شن  بالكلية  الدار�شن  الطلبة 
ال�شايغ  م��ريزا  القى  كما  باملنطقة.  ال�شكتلندية 
كلمة بهذه املنا�شبة اأ�شار فيها اىل ان امل�شجد يعترب 
وواجهة م�شيئة  دندي  لآل مكتوم فى  اول م�شجد 
للتوا�شل  ومعلما  ال�شالمية  والثقافة  للح�شارة 
اآل  كلية  بن  القائم  بالتفاعل  ..منوها  احل�شارى 
ال��دور  اىل  ..م�شريا  الأ�شكتلندى  واملجتمع  مكتوم 
والن�شطة  ال��ربام��ج  خ���الل  م��ن  ب��ه  �شيقوم  ال���ذى 
ال�شالم  اظهارت�شامح  فى  والجتماعية  الثقافية 
بامل�شجد  �شالة  احل�شوراأول  اأداء  وبعد  وو�شطيته. 
املطيوعى  غ��امن  عبدالرحمن  ال�شفري  �شعادة  ق��ام 
 . امل�شجد  لتفقد  ال�شايغ واحل�شور بجولة  ومريزا 
واأ�شاد �شعادة املطيوعى فى ت�شريح له عقب الفتتاح 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بجهود 
وم��ب��ادرات��ه خل��دم��ة امل�شلمن ف��ى ع��دد م��ن ال��دول 
العايل  للتعليم  مكتوم  اآل  كلية  ومنها  الوروب��ي��ة 
واملركزال�شالمى بدبلن بايرلندا وم�شجد اآل مكتوم 
فى روتردام بهولندا وقال ان هذا لي�س بغريب على 
�شموه وعلى �شيوخ الم��ارات ودول��ة الم��ارت قيادة 
اخلري  اعمال  من  بالكثري  يقومون  الذين  و�شعبا 
به من  مايقومون  التقدير على  كل  ولهم  املتنوعة 

ال�شيخ  �شمو  باهتمام  �شعادته  ون��وه   . خ��رية  جهود 
متثل  التي  بامل�شاجد  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان 
ن��ق��ط��ة ال��ت��ق��اء الم����ة وت��وح��ي��ده��ا ح��ي��ث ا���ش��ت��م��رت 
امل�شاجد يف التطور والنمو جيال بعد جيل لت�شبح 
..مو�شحا  رائ��دة  وفكرية  علمية  ومنارات  جامعات 
ان اقامة هذا امل�شجد بجانب كلية ال مكتوم يج�شد 
ت��وج��ي��ه��ات �شموه  ال�����ش��ام��ي��ة. واأ����ش���اف ان  ر���ش��ال��ت��ه 
دن��دى  ف��ى  ال��ع��اىل  للتعليم  مكتوم  اآل  كلية  بان�شاء 
وثق حمبة �شعب هذه املدينة حيث يجئ م�شجد اآل 
اىل  يدعو  ودينى  معمارى  ح�شارى  ك�شرح  مكتوم 
ويهدف  املعتدلة  ال�شالمية  القيم  ون�شر  الت�شامح 
اي�شا اىل تعزيز ترابط امل�شلمن املتواجدين ون�شر 
املت�شمة  ال�����ش��م��ح��ة وال��راق��ي��ة  ب��ال��و���ش��ائ��ل  ال����ش���الم 
بالت�شامح والقيم اجلميلة التى جاء بها ال�شالم . 
وا�شار اىل ان هذا ال�شرح لي�س الوحيد ل�شمو ال�شيخ 
حمدان بن را�شد ال مكتوم بل جاء ليكمل ماقام به 
���ش��م��وه م��ن ت�شييد م�����ش��اج��د ف��ى ك��ث��ري م��ن ال���دول 
الوروب��ي��ة ال��ت��ى ت�شهد ل��ه ب��ه��ذا الجن���از ���ش��واء فى 
الوروبية  العوا�شم  من  وغريها  روت���ردام  او  دبلن 
 . بامل�شاركة  او  �شخ�شية  م�شاهمة  فيها  �شاهم  التى 
واأ�شاف اأن مثل هذه اجلهود ت�شهم فى تعزيز وزيادة 
وبريطانيا  الم��ارات  دول��ة  بن  الثقافية  العالقات 
..كما �شيكون هذا ال�شرح ا�شافة اىل كلية اآل مكتوم 
من  كغريه  القريب  امل�شتقبل  فى  �شاأن  له  و�شيكون 
ال�شروح التى اأن�شاأها �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 

اآل مكتوم فى كثري من الدول الوروبية.
هزمي  ب��ن  الدكتوراحمد  �شعادة  اأع���رب  جانبه  م��ن 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير  المتنان  ع��ن 
را���ش��د ال م��ك��ت��وم ع��ل��ى الجن�����ازات ال��ت��ى ي��ق��وم بها 
اجل��زء  ه��ذا  ف��ى  وامل�شلمن  ال���ش��الم  �شموه خلدمة 
م��ن ال��ع��امل وب��ن��اء ه���ذه ال�����ش��روح ال���ش��الم��ي��ة من 
م�شاجد ومراكز ا�شالمية. وا�شاف ان هذه اجلهود 
تعترب بناءة لرفع �شاأن ال�شالم وامل�شلمن وت�شحيح 
ال��ك��ث��ريم��ن امل��ف��اه��ي��م ل����دى ال���غ���رب ع���ن الأ����ش���الم 
وافتتاحه  مكتوم  ال  م�شجد  بناء  ان  اىل  ..م�شريا 
���ش��ي�����ش��ه��م ف���ى ال��ت��وا���ش��ل احل�������ش���ارى م���ع خمتلف 
مبا  ..منوها  خا�س  ب�شكل  بريطانيا  فى  الديانات 
وبرامج  واجتماعية  ثقافية  ان�شطة  من  به  �شيقوم 
ال��ذى  امل��ج��ت��م��ع  واي�����ش��ا  امل�شلمن  ت��خ��دم  تعليمية 
يعي�شون فيه ..م�شيدا بالدور الهام لكلية اآل مكتوم 
للتعليم العاىل باعتيارها مركز ا�شعاع اكادميى فى 
اأوروب��ا يهتم بحوار الديان واحل�شارات والتعددية 
الثقافية وتقبل الأخر. مو�شحا ان اجنازات وجهود 
اخل��رية  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
اهتمامه  وتعك�س  العامل  بقاع  من  كثري  اىل  متتد 
املهند�س  اأك���د  اخ���رى  ناحية  م��ن   . بالتعليم  اي�شا 
وتنفيذ  ت�شميم  على  اأ���ش��رف  ال���ذي  ج��ون��ز  روب���رت 
م�شجد كلية اآل مكتوم يف مدينة دندي الإ�شكتلندية 
العريقة اأنه فخور باإجنازه لهذا املبنى الفريد الذي 
ي�شكل اإ�شافة ت�شتحق التقدير ملباين الكلية تتالئم 

مع نظام البناء العام يف مدينة دندي ..م�شريا اىل 
بالكامل مع  يكون من�شجما  اأجن��ز بحيث  البناء  اأن 
ا�شكتلندا  ويف  املدينة  يف  ال�شائد  العمراين  الطراز 
بوجه عام خا�شة واأن املبنى يقع على ربوة مرتفعة 
تطل على تقاطع هام لإثنن من الطرق احليوية يف 
املدينة . واو�شح انه مل يجد �شعوبة يف ت�شميم املبني 
بالرغم من قيامه بهذا العمل للمرة الأوىل نظرا 
الأوروبية  ال�شاحة  يف  امل�شاجد  بناء  ثقافة  لنت�شار 
بوجه عام واأنه ا�شتعان بخربات وجتارب مهند�شن 
امل�شاجد من  ت�شميم  اأ�شا�شيات  على  واطلع  اآخرين 
الذي  الت�شميم  ه��ذا  و�شع  �شرع يف  ثم  ع��دة جهات 
وجد القبول من امل�شرفن على امل�شجد الذي يعترب 
ال��وح��ي��د مب��ئ��ذن��ة يف م��دي��ن��ة دن����دي. وع���ن ال��ف��رتة 
الزمنية التي ا�شتغرقها اجناز امل�شروع ذكراملهند�س 
العمل اكتمل خالل عام واح��د فقط  جونز ان هذا 
 2012 عام  يوليو  امل�شروع يف  اأر���س  ت�شلم  اأن  بعد 
املوقع  وجتهيز  الأر����س  بت�شوية  املبا�شرة  مت  حيث 
ينه�س  التي  اخلر�شانية  الأ�شا�شات  وت�شييد  وحفر 
عليها الهيكل املعدين للبناء الذي يتاألف من ثالثة 
طوابق كاملة التجهيز بكل ما يحتاجه امل�شجد من 
عرب  واحل��رك��ة  وال�����ش��الة  للو�شوء  حيوية  م��راف��ق 
املبنى  اأن  اىل  ..م�����ش��ريا  امل�شجد  و���ش��اح��ات  ط��واب��ق 
الإفرتا�شي  عمره  وي�شل  وال�شالبة  بالقوة  يتميز 
اإل  اأو يزيد ول يحتاج اىل ال�شيانة  100 عام  اىل 

خالل فرتات متباعدة.

�فتتاح م�سجد �آل مكتوم بدندي با�سكتلند� على نفقة حمد�ن بن ر��سد 

�لد�خلية تنظم ملتقى �ل�سركاء يف جمال �لبيئة و�لتطبيقات �خل�سر�ء 

تنظيم �لت�سالت ت�ست�سيف �أول قمة للمعامالت و�لتجارة �لإلكرتونية غد�
•• اأبوظبي-وام:

ف�شتيفال  اإنرتكونتيننتال  بفندق  الت�شالت غدا  تنظيم  ت�شت�شيف هيئة 
على  الإلكرتونية  والتجارة  للمعامالت  قمة  اأول  فعاليات  دب��ي  يف  �شيتي 

الإطالق.
يف  الرقمي  القت�شاد  تنمية  تعزيز  اإىل  تهدف  التي   � القمة  ه��ذه  وت�شهد 
دولة الإمارات � م�شاركة ممثلن عن اأهم املجموعات التجارية واملوؤ�ش�شات 
احلكومين  وامل�شوؤولن  الإلكرتونية  التجارة  ورواد  واملتو�شطة  ال�شغرية 

لتبادل الروؤى والأفكار يف جمموعة من احللقات النقا�شية الهادفة.
واملتخ�ش�شة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  فيه  ت�شتعر�س  رقميا  ت�شهد عر�شا  كما 
جمموعة من احللول املبتكرة لأبرز امل�شاكل ال�شائعة يف جمال الإنرتنت 
والتجارة الإلكرتونية وذلك يف �شياق برنامج موؤلف من م�شاقن ا�شيفي 
مبتكرة  جت��اري��ة  اأع��م��ال  خم�شة  منهما  ك��ل  وي�شم   5 ان  انوفيت  و   5 ان 
على  الرتكيز  اإىل  اإ�شافة  البتكار يف عملها  اأوج��ه  دقائق   5 تظهر خالل 
اأهم واأحدث التطورات العاملية يف هذا القطاع بهدف الدفع قدما بالتجارة 
اإىل  بها  والرت��ق��اء  عملها  نطاق  وتو�شيع  الإم���ارات  دول��ة  يف  الإلكرتونية 

اأف�شل امل�شتويات.
اأن  ال��غ��امن م��دي��ر ع���ام هيئة تنظيم الت�����ش��الت  ن��ا���ش��ر  واأو����ش���ح حم��م��د 
الإح�شاءات ت�شري اإىل اأن �شكان دول جمل�س التعاون اخلليجي م�شتمرون 
يف الإنفاق على الت�شوق عرب الإنرتنت اأكر من اأي وقت م�شى .. متوقعا 
اأن ت�شتمر مبيعات التجارة الإلكرتونية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 

يف الرتفاع لت�شل اإىل ما يقارب 15 مليار دولر بحلول عام 2015 فيما 
حتتل دولة الإمارات طليعة هذا النمو الت�شاعدي امللفت.

واأ�شار الغامن اإىل اأن التجارة الإلكرتونية تتمتع بتاأثري كبري على الدفع 
تعزيز  اإىل  ي�شعى  جهد  واأي  ال��ب��الد  يف  الرقمي  القت�شاد  تنمية  بعجلة 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ج��ارة وامل��ع��ام��الت الإل��ك��رتون��ي��ة يف ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام 

واخلا�س هو اأولوية وطنية.
ونوه اإىل اأن الأبحاث ت�شري اإىل اأن اأمن املعامالت التجارية بات اأحد اأبرز 
العوائق التي حتد من تو�شع ن�شاط التجارة الإلكرتونية .. لفتا اإىل اأن 
احتلت  فقد  الإنرتنت  عرب  املعلومات  ن�شر  ح�شا�شية  مدى  ت��درك  الهيئة 
2012 املرتبة الأوىل يف املنطقة والرابعة دوليا  دولة الإم��ارات يف العام 

يف جمال الأمن الإلكرتوين.
واأكد التزام هيئة تنظيم الت�شالت ببناء وتعزيز ثقة اجلمهور يف ال�شبكات 
ال�شيا�شات  م��ن  جمموعة  و���ش��ع  اإىل  حاليا  وت�شعى  ال��دول��ة  يف  امل��وج��ودة 
التجارة  معامالت  لت�شجيع  الإم���ارات  يف  مواتية  رقمية  بيئة  تخلق  التي 

الإلكرتونية.
وتاأتي مبادرة احلكومة املتنقلة يف دولة الإمارات مثال على ذلك حيث اأن 
اأمر  الدولة  الإلكرتونية يف  التجارة  تعزز  التي  ال�شبل  اأف�شل  البحث عن 

بالغ الأهمية وهذا الذي دفع الهيئة لتنظيم هذا احلدث الهام.
القت�شادية  التنمية  تعزيز  م�شوؤولية  الت�����ش��الت  تنظيم  هيئة  وت��ت��وىل 
وا�شحة  ومقايي�س  معايري  خ��الل  م��ن  التكنولوجيا  جم��ال  يف  والب��ت��ك��ار 

وعادلة يف ظل الت�شريعات العاملية ال�شارية حول التجارة الإلكرتونية.

•• ابوظبي-وام:

العليا  ب��ال��ل��ج��ن��ة  مم��ث��ل��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
جمال  يف  ال�شركاء  ملتقى  اخل�شراء  للتطبيقات 
جهة   32 بح�شور  اخل�شراء  والتطبيقات  البيئة 
من �شركاء الوزارة وذلك بفندق كمبين�شكي بدبي. 
ال�شعيبي  �شلطان  في�شل  العقيد  امللتقى  اف��ت��ت��ح 
يف  الأداء  وت��ط��وي��ر  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب رئي�س 
اأن  ..م��وؤك��دا  اخل�شراء  للتطبيقات  العليا  اللجنة 
الداخلية  وزارة  �شعي  اإط���ار  يف  يعقد  امللتقى  ه��ذا 
التطبيقات  جم���ال  يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  لتبني 
اخل�����ش��راء وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة. واأ����ش���اف اإن 
وزارة الداخلية تعمل على حتقيق اللتزام المثل 
بال�شلوكيات ال�شحيحة جتاه التطبيقات اخل�شراء 
والتي �شتوؤدي اإىل التقليل من التاأثريات ال�شلبية 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة يف ن��ط��اق ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
وب���ذل���ك ت��ك��ون ج��ه��ة ���ش��ب��اق��ة لأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات 
عملياتها  ب��ج��م��ي��ع  وال���ق���ي���ام  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
مب�شوؤولية تتالءم مع روؤيتها وفقا لقوانن البيئة 
وال�شحة وال�شالمة املهنية. وناق�س امللتقى العديد 
من املوا�شيع اأهمها ا�شتعرا�س ا�شرتاتيجية البيئة 

الداخلية  ب��وزارة  اخلا�شة  اخل�شراء  والتطبيقات 
ب��ه��دف اإط�����الع ال�����ش��رك��اء ع��ل��ى امل����ب����ادرات ال�����واردة 
وال�شراكة  ال��دور  على  والتعرف  اخل�شو�س  بهذا 
املحتملة يف هذا املجال واآلية املحافظة على البيئة 
واحلد من التلوث جت�شيدا ل�شرتاتيجية الإمارات 
اأنه مت ت�شكيل  للتنمية اخل�شراء. اجلدير بالذكر 

مفاهيم  كن�شر  املهام  من  بالعديد  للقيام  اللجنة 
وثقافة التطبيقات اخل�شراء على جميع قطاعات 
ال�شباط  م��ن  جم��م��وع��ة  وي�����ش��م  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ذوي اخلربة. ويف ختام امللتقى �شلم العقيد في�شل 
ال��ت��ذك��اري��ة  ال�����دروع  ال�����ش��رك��اء  ال�شعيبي  ���ش��ل��ط��ان 

و�شهادات التكرمي.

••  اأبوظبي-وام:

زاي��د  ملوؤ�ش�شة  التابعة  والتاأهيل  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز  ت�شتقبل 
غدا  اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا 
نحو 1500 من منت�شبيها من الطلبة ذوي العاقة للعام 

الدرا�شي اجلديد 2014-2013.
رئي�س  نائب  الهاملي  فا�شل  حممد  حممد  �شعادة  واأ���ش��اد 
جمل�س الإدارة الأمن العام بدعم القيادة الر�شيدة مل�شرية 
التعليم يف الدولة واهتمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وحر�س �شموه على 
الرتقاء بالعملية التعليمية يف خمتلف مراحلها ب�شكل عام 

الهاملي  بوجه خا�س. وثمن  الإعاقة  ذوي  وتاأهيل  وتعليم 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  م��ن  احلثيثة  املتابعة 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى 
للقوات امل�شلحة وحر�س �شموه على تقدمي كل اأوجه الدعم 
والرعاية للموؤ�ش�شة وال�شتفادة من جتارب الدول املتقدمة 
مب�شتويات  والتعليم  والتاأهيل  الرعاية  خدمات  تقدمي  يف 

عاملية متطورة اإىل كافة منت�شبي املوؤ�ش�شة.
وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأن  واأو���ش��ح 
الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ش���ة ت�����ش��ت��م��د روؤي���ت���ه���ا م���ن الأه������داف 
اأبوظبي  حكومة  اأج��ن��دة  يف  ال���واردة  الرئي�شة  الجتماعية 
ال��ر���ش��ي��دة وال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل��دم��ات التعليمية 

الحتياجات  ذوي  لفئات  امل�شاندة  والعالجية  والتاأهيلية 
من  ومتكينهم  جمتمعهم  يف  لالندماج  وتاأهيلهم  اخلا�شة 

ممار�شة اأدوارهم جتاه اأ�شرهم ووطنهم بكفاءة واقتدار.
ر�شالتها وحتقيق  تاأدية  املوؤ�ش�شة م�شتمرة يف  اأن  اإىل  واأ�شار 
ومبا  والتح�شن  للتطوير  متكاملة  خطط  وف��ق  روؤي��ت��ه��ا 
احلكومي  الأداء  يف  التميز  ومتطلبات  معايري  مع  يتوافق 
كما حتددها جائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز حر�شا 
نحو  اأف�شل  على  وغاياتها  املوؤ�ش�شة  اأه���داف  حتقيق  على 
ممكن .. لفتا اإىل �شعي املوؤ�ش�شة نحو ترجمة هذه اخلطط 
مب�شتوى  الرقي  بهدف  ال��واق��ع  اأر���س  على  فاعلة  لربامج 

اخلدمات املقدمة لذوي الإعاقة.

وذكر اأن املوؤ�ش�شة تعمل ومن خالل جمموعة من اخلطط 
والربامج العلمية على تطوير اخلدمات املقدمة يف جميع 
مراكز الرعاية والتاأهيل التابعة لها ومبا يتوافق مع اأف�شل 
املمار�شات واأرقى املعايري العاملية كما حتر�س على ا�شتقطاب 
اأف�شل اخلربات العاملية املتخ�ش�شة لال�شتفادة من خرباتها 
حتقيق  يف  وي�شاعد  املوؤ�ش�شة  روؤي���ة  ي��خ��دم  مب��ا  وتوظيفها 
ر�شالتها. ويف اإطار �شيا�شتها الرامية اإىل الو�شول اإىل جميع 
املناطق وتقدمي اأرقى خدمات الرعاية والتاأهيل لفئات ذوي 
العاقة اأكد اأمن عام موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية 
تلبية  على  املوؤ�ش�شة  ح��ر���س  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي 
احتياجات خمتلف مدن ومناطق اإمارة اأبوظبي من املراكز 

الإعاقة ومتكينهم  ذوي  فئات  اجلديدة خلدمة  والوحدات 
م��ن احل�����ش��ول ع��ل��ى ف��ر���س ال��ت��اأه��ي��ل وال��ت��ع��ل��ي��م وال��رع��اي��ة 
خمتلف  من  املوؤ�ش�شة  منت�شبي  اأن  بالذكر  جدير  الالزمة. 
مراكز  الدرا�شية يف  بف�شولهم  �شينتظمون  الإعاقات  اأن��واع 
الراعية والتاأهيل املنت�شرة على م�شتوى اإمارة اأبوظبي وهي 
للتوحد  اأبوظبي  ومركز  والتاأهيل  للرعاية  اأبوظبي  مركز 
ال��ق��وع للرعاية  وال��ت��اأه��ي��ل وم��رك��ز  ال��ع��ن للرعاية  وم��رك��ز 
الغربية  املنطقة  يف  املوؤ�ش�شة  مراكز  اإىل  اإ�شافة  والتاأهيل 
واملرفاأ ف�شال  دملا  وال�شلع وغياثي وجزيرة  زايد  يف مدينة 
عن وحدتي التدخل املبكر والتوحد يف مدينة العن ومركز 

زايد الزراعي للتنمية والتاأهيل مبنطقة بني يا�س. 

مر�كز ز�يد �لعليا ت�ستقبل 1500 طالب وطالبة للعام �لدر��سي �جلديد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: �شركة ليفكو للتجهيزات الفنية والتربيد  ذ.م.م

    Lifco :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
 املودعة بالرقم :  188709 بتاريخ: 2013/3/20

 بيانات الولوية:
با�شم:  : �شركة ليفكو للتجهيزات الفنية والتربيد  ذ.م.م

وعنوانه: بناية ليفكو �شارع الوحدة، ال�شارقة �س.ب : 7047 هاتف: 065335635 فاك�س: 065335639
المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة: 11 
والغرا�س  املياه  واإمداد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالنارة  اجهزة 

ال�شحية.
و�شف العالمة: �شكل �شبه بي�شاوي �شلعه الأعلى مكون من قو�شن متجهن لالأ�شفل باللون الحمر و�شلعه 
lifco باحلروف الالتينية  ال�شفل مكون من قو�شن متجهن اىل العلى باللون الزرق وبداخلهما كلمة 

وباللون ال�شود.
ال�شرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
   الحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: �شركة ليفكو التجارية ذ.م.م
    Lifco :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة بالرقم :  188707 بتاريخ: 2013/3/20
 بيانات الولوية:

با�شم:  �شركة ليفكو التجارية ذ.م.م 
وعنوانه: بناية ليفكو �شارع الوحدة، ال�شارقة �س.ب : 7047

هاتف: 065335635 فاك�س: 065335639
المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة: 21 
 ادوات واواين واوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ ، ام�شاط وا�شفنج، فرا�شي )عدا فرا�شي التلوين والدهان( 
مواد �شنع الفرا�شي،ادوات تنظيف، �شلك جلي، زجاج غري م�شغول او زجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل 

يف املباين( اواين زجاجية واواين خزف �شيني واواين خزفية غري واردة يف فئات اخرى.
و�شف العالمة: �شكل �شبه بي�شاوي �شلعه الأعلى مكون من قو�شن متجهن لالأ�شفل باللون الحمر و�شلعه 
ال�شفل مكون من قو�شن متجهن اىل العلى باللون البنف�شج وبداخلهما كلمة lifco باحلروف الالتينية 

وباللون ال�شود.
ال�شرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

   
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

بن�شر التعديالت املو�شحة ادناه على طلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  184024 بتاريخ : 2013/8/19م
امل�شجلة حتت رقم:   
با�شم : اي روؤية ذ.م.م

وعنوانه: ابوظبي/ حممد بن زايد �س ب 52702 هاتف: 025534224
 فاك�س: 025521332 

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات /املنتجات : م�شل�شل تلفزيوين ، م�شابقات  ودورات ريا�شية 
الواقعة بالفئة : 41

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية )  ( - ) /  / 200م(
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:

م�شل�شل تلفزيوين ،  م�شابقات  ودورات ريا�شية
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

   

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س. �شناعات ليمنار للتكييف �س.ذ.م.م

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  56720 
Flotek : با�شم

وعنوانه: دبى المارات العربية املتحدة �س ب: 93 هاتف 2821000 
فاك�س : 2821534

وامل�شجلة حتت رقم : )45618( بتاريخ 2003/10/22
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف: 
 /   /  200   وحتى تاريخ  / /200 

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
   الحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س. �شناعات ليمنار للتكييف �س.ذ.م.م

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  56721 
SPIROFLO : با�شم

وعنوانه: دبى المارات العربية املتحدة �س ب: 93 هاتف 2821000 
فاك�س : 2821534

وامل�شجلة حتت رقم : )47237( بتاريخ 2003/10/22
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف: 
 /   /  200   وحتى تاريخ  / /200 

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: �شركة ليمنار للتكييف

    L Leminar :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
 املودعة بالرقم :  184660 بتاريخ: 2013/1/3

 بيانات الولوية:
با�شم:  �شركة ليمنار للتكييف

وعنوانه: دبي، �س .ب 93 هاتف 2821000-04 فاك�س : 04-2821534

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة: 11 �شيانة املكيفات وا�شالحها 
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن حرف باللغة الالتينية ب�شكل مميز هو حرف )L( باللون الزرق يتو�شطه 
ثالثة خطوط  بالعر�س درجات ال�شلم باللون الزرق بينها اربعه فراغات باللون البي�س وا�شفل هذا احلرف 

كلمة  LEMINAR باللون باللغة  الالتينية باللون ال�شود.
ال�شرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

   
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم املحامي  /مكتب ال�شويدي وم�شاركوه

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

  
بتاريخ: 2012/5/14  املودعة حتت رقم : 173557 

با�شم :�شركة كالبي فيجن، بي تي اي، ليمتد
وعنوانها: اير راجا اند�شرتيال ا�شتيت- بلوك 71- اير راجا كر�شنت- رقم 139951-05-08/09- 

�شنغافورة
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�شتح�شرات �شيدلين لت�شحيم واعادة ترطيب وتخفيف اجلفاف والتهيج وعدم الراحة الذى 
ي�شببه ا�شتعمال العد�شات الال�شقة لفرتة طويلة.

 الواقعة بالفئة: 5
و�ش���ف العالمة : تتكون العالمة من كلمة واحدة بالحرف الالتينية وباللون ال�شود 

 )MATAFRES (
ال�شرتاطات:ل يوجد 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

   
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  55079 بتاريخ : 2003/8/20م
با�شم : م�شنع المارات ملعدات مكافحة  احلريق ذ.م.م

المارات   065340090 فاك�س   065340300 هاتف   22436 ب  �س  ال�شارقة/  وعنوانه: 
العربية املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم : )47127( بتاريخ 2004/6/13
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف:   /   /  20   وحتى تاريخ  / /20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

   
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

  
بتاريخ: 2013/7/28  املودعة حتت رقم : 195498 

با�شم :�شركة دي بي ام ار ليمتد ) ذ.م.م(
وعنوانه: ابوظبي- اأ ع م- �س ب : 44145 هاتف: 6776999-02 فاك�س: 02-6788864

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
تقدمي ماأكولت وم�شروبات باردة و�شاخنة، والواقعة بالفئة: 43

 الواقعة بالفئة: 43
و�ش���ف العالمة : عبارة عن دائرة ب�شكل مميز باللون البني وال�شفر وداخلها يوجد فار�س يركب 
على ح�شان وا�شفل  الدائرة يوجد كلمة   49er's مكتوبة باللغة الالتينية وباللون ال�شود بخط 
كبري وا�شفلها كلمة THE GOLD RUSH بخط �شغري باللون ال�شود الفاحت وعلى �شكل ي�شبه 

ال�شريط والكل مو�شوع ب�شكل مميز.
ال�شرتاطات: ل يوجد

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2729 /2013 عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه /1-  �شيلك فيجن لاللكرتونيات ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
الدعوى  اق��ام عليك  ق��د  امل��دع��ي / عثمان عبا�س ميان خ��ان  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)27375 درهم( وتذكرة عوده 
    .)2013/149611( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/12 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/986 تنفيذ جتاري
مديرها/  وميثلها  ����س.ذ.م.م  املن�شات  لدارة  اأ�ش�س  �شده/1-  املنفذ  اىل 
في�شل ع��ب��داهلل زي���د اخل��ال��دي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ ال�شركة التجارية خلدمات و�شاطة التاأمن ذ.م.م وميثله:�شوق 
حم�شن بدر الكثريي  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املنفذ به وق��دره )122990.56 ( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامكم بدفع 
الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  عليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/77   عقاري كلي               
بان  نعلنكم  الق���ام���ة    حم��ل  جم��ه��ول  ال�شميد  اب��و  عي�شى  حممد  عي�شى   -1/ عليه  امل��ح��ك��وم  اىل 
�شركة  ل�شالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  2013/6/17 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت 
املوؤرخة يف 2008/8/27 واملربمة بن  وال�شراء  البيع  اتفاقية  بف�شخ  ذ.م.م 1-  دبي لند ريزيدن�شز 
املبدئي بدائرة الرا�شي  العقاري  ال�شجل  الوارد يف  العقاري  القيد  الغاء  املدعية واملدعى عليه 2- 
والمالك با�شم املدعى عليه واخطار الدائرة بذلك 3- الزام املدعى عليه ب�شداد مرت�شد القتطاع 
)التعوي�س( والبالغ قدره 2.034.000 درهم )مليونن واربعة وثالثن الف درهم( ل�شالح املدعية 
يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع  القانونية  بالفائدة  عليه  املدعى  ال��زام   -3
2013/1/31 وحتى ال�شداد التام 4- ت�شمن املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة- 
5- رف�س ماعدا ذلك من طلبات.     حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/122   عقاري كلي               
اىل املحكوم عليه /1- احمد ح�شن �شابري   جمهول حمل القامة   نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/7/18 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ امالك للتمويل )�س م ع( 
بف�شخ اتفاقية الجارة املو�شوفة بالذمة ومالحقها املربمة بن املدعية ) امالك للتمويل �س م ع( 
واملدعى عليها )احمد ح�شن �شابري( بتاريخ 2008/6/18 عن الوحدة  حمل التداعي )الوحدة رقم 
2703- م�شروع جلوبال ليك فيو- ابراج بحرية جمريا( مع الغاء القيد يف �شند امللكية بانه تخ�شع 
ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة بالتملك وملحقاته املودع 
لدى الدائرة والزام املدعى عليه بت�شليم وحدة التداعي للمدعية والزامة ان يوؤدي لها مبلغ مقدارة 
)817.128.36 درهم( ثمامنائة و�شبعة ع�شر الف ومائة ثمانيةوع�شرين درهم و�شتة وثالثن فل�شا 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  درهم مقابل  الف  وامل�شروفات ومبلغ  بالر�شوم  والزامه 
با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خ��الل  لال�شتئناف  قابال 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/75   عقاري كلي               
اىل املحكوم عليه /1- حممد �شدق ثامباي م��رزوق   جمهول حمل القامة   نعلنكم بان املحكمة 
اخلليج  �شركة  ل�شالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/6/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
التجاري �س ذ.م.م بف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء املوؤرخة 2007/12/17 عن الوحدة العقارية حمل 
التداعي املبينة بها وب�شحيفة الدعوى وثبوت احقية املدعية بالحتفاظ بكامل املبلغ امل�شدد من 
املدعى عليه والزام املدعى عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ )606.000 درهم( والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة يف 2013/1/31 حتى تاريخ ال�شداد والغاء ت�شجيل الوحدة با�شم املدعى  عليه 
بال�شجل العقاري املبدئي والزمت املدعى عليه بامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 
ماعدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من 
اآل  را�شد بن �شعيد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذا الع��الن �شدر  التايل  اليوم 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/123   عقاري كلي               
اىل املحكوم عليه /1- حممد طارق حافظ عبداحلميد   جمهول حمل القامة   نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/7/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ امالك للتمويل �س م ع( بف�شخ اتفاقية 
الجارة املو�شوفة بالذمة ومالحقها املربمة بن املدعية ) امالك للتمويل �س م ع( واملدعى عليه ) حممد طارق 
حافظ عبداحلميد( بتاريخ 2007/2/28 عن الوحدة حمل التداعي ) الوحدة ال�شكنية رقم 2403-�شابا تاور 1- 
�شابا للعقارات( مع �شطب ا�شم املدعي عليه ب�شفته م�شتاجر ب�شند امللكية ال�شادر من دائرة الرا�شي والمالك 
بدبي بتاريخ 2009/11/1 للعقار حمل التداعي وكذلك �شطب العبارة الواردة بهذا ال�شند بانه تخ�شع ملكية 
العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة 
خم�شمائة  دره��م(   537.689.07( مقداره  مبلغ  لها  ي��وؤدي  ان  والزامه  للمدعية  بت�شليمها  عليه  املدعى  وال��زام 
درهم مقابل  الف  ومبلغ  وامل�شروفات  بالر�شو  والزامه   درهم  وثمانن  وت�شعة  و�شتمائة  الف  و�شبعة وثالثن 
اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 

هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10890 بتاريخ 2013/9/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلودة لتجارة العالف

 رخ�شة رقم:CN 1182026  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/اجلودة لتجارة العالف
QUALITY FEED TRADING

اىل/متيز الغربية لل�شيانة العامة
EXCELLENCE GENERAL MAINTENANCE

)اعالف(  موؤقتة  ار�س  زايد  مدينة  الغربية  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
رقم  ار�س  اجلديدة  ال�شناعية  زايد  مدينة  الغربية  املنطقة  اىل   18 رقم  قطعة 

b-6 167 مكتب رقم
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة مكمالت علف احليوان - باجلملة )4669228(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10890 بتاريخ 2013/9/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ح�شن النجدي للمقاولت العامة

 رخ�شة رقم:CN 1143519  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.60*0.70 اىل 40*60

تعديل ا�شم جتاري:من/ح�شن النجدي للمقاولت العامة
HESSEIN ELNAGDI GENERAL CONTRACTING

اىل/�شالح عبداهلل لعمال البال�شرت
SALEH ABDULLA PLASTERING WORKS

حممد  خمي�س  حممد  ال�شناعية  ال�شلع  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
املن�شوري اىل املنطقة الغربية املنطقة الغربية ليوا �شناعية حم�شر يثي املالك 

احمد خليفة خلف املزروعي
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطين للمباين )البال�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:اجلابر لل�شرافة
AL JABER EXCHANGE طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: اجلابر لل�شرافة 

املودعة بالرقم:193791       بتاريخ:2013/6/23 م
با�ش��م:اجلابر لل�شرافة

وعنوانه:مدينة حممد بن زايد ، �س.ب:111494 ، هاتف: 0561992222 ، فاك�س: 025591999
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 �شرافه .

ال�شود  باللونن  مميز  ب�شكل  ل�شفل  و�شهمن  لعلى  �شهمن  �شكل  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�شف 
والحمر وعلى ي�شار ال�شكل اجلابر باللون الحمر لل�شرافة باللون ال�شود ويدنوها AL JABER باللون 

الحمر ويقابلها من الناحية الخرى EXCHANGE باللون ال�شود . 
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

ذ.م.م فرع  املكيانيكية  الكهربائية  الت�شجيل/املالك:ال�شركة  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  ادارة  تعلن 
ابوظبي 1 طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: �شكل م�شنن ويتخلله خط

املودعة بالرقم:194341       بتاريخ:2013/7/1 م
با�ش��م:ال�شركة الكهربائية املكيانيكية ذ.م.م فرع ابوظبي 1

وعنوانه:ابوظبي ، مدينة زايد ، �س.ب:28718 ، هاتف: 026391234 ، فاك�س:026342414 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 

لتمكن عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( .
الزرق  باللون  كهربائية  �شحنة  �شكل  على  خط  ويتخلله  م�شنن  �شكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 

الغامق وال�شكل على خلفية باللون البي�س . 
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:م�شنع ا�شمنت ال�شارقة
SHARJAH CEMENT FACTORY طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: م�شنع ا�شمنت ال�شارقة 

املودعة بالرقم:192534       بتاريخ:2013/6/2 م
با�ش��م:م�شنع ا�شمنت ال�شارقة

وعنوانه:ال�شارقة ، �س.ب:5419 ، هاتف: 5311583 ، المارات العربية املتحدة 
انابيب قا�شية غري معدنية  اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:19 مواد بناء )غري معدنية(  ال�شلع  وذلك لتمييز 

للمباين ا�شفلت وزفت وقار مباين غري معدنية قابلة للنقل ن�شب )جم�شمات( غري معدنية .
وال��رم��ادي  الخ�شر  باللونن  رمليه  ت��الل  وبجانبها  دائ���رة  داخ��ل  مر�شومة  نخله  العالمة:�شورة  و�شف 
والجنليزية  العربية  باللغتن  ال�شارقة  ا�شمنت  م�شنع  ع��ب��ارة  وحتتها  ال�شماوي  باللون  منظر  وخلفها 

 .torysharjah cement fac
العالمة  عن  مبعزل   sharjah ال�شارقة  كلمة  ا�شتخدام  عن  ح�شري  بحق  املطالبة  ال�ش��رتاطات:عدم 

لعتبارها منطقة جغرافية . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:م�شنع اكيا�س الورق
PSF طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: اأوم 

املودعة بالرقم:192535       بتاريخ:2013/6/2 م
با�ش��م:م�شنع اكيا�س الورق

وعنوانه:ال�شارقة ، �س.ب:2083 ، هاتف: 5311899 ، المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16 الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد 
الل�شق  مواد  القرطا�شية  الفوتوغرافية  ال�شور  الكتب  املطبوعات مواد جتليد  اخرى  فئات  واردة يف  وغري 
امل�شتعملة يف القرطا�شية او لغايات منزلية ومواد الفنانن فرا�شي الدهان او التلوين اللت الكاتبة واللوازم 
املكتبية )عدا الثاث( مواد التوجية والتدري�س )عدا الجهزة( مواد التغليف البال�شتيكية )غري الواردة يف 

فئات اخرى( حروف الطباعة الكلي�شيهات )الرا�شمات( .
م  و  ا  بها حروف عربية وهي  احداهما  �شكل  �شوداء يف  العالمة:عبوتن مر�شومه عليهما بخطوط  و�شف 

والثانية حروف لتينية PSF هي داخل م�شتطيل باللون البي�س . 
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890
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•• عجمان ـ الفجر 

ا���ش��ت��م��راراً ل��ل��م�����ش��اري��ع اخل���ريي���ة وال��ت��ن��م��وي��ة 
امل��و���ش��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ج��م��ع��ي��ة الح�����ش��ان 
اخل���ريي���ة، وخ�����ش��و���ش��اً امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي تهتم 
ب��ال��ط��ل��ب��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وحت����ت ���ش��ع��ار )ب��ال��ع��ل��م 
ن��ف��ذت اجل��م��ع��ي��ة م�����ش��روع احلقيبة  ن��رت��ق��ي( 
املدر�شية  للعام الدرا�شي احلايل والذي ينفذ 
بدعم من موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 

لالأعمال اخلريية والن�شانية.
وامل�����ش��اري��ع يف  ال���ك���ف���الت  اإدارة  ق��ام��ت  ح��ي��ث 

اجل��م��ع��ي��ة ب���ت���وزي���ع ك���وب���ون���ات ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة 
املدر�شية  احلقيبة  ل�شراء  والأيتام  املحتاجن 
ب��ك��اف��ة امل�����ش��ت��ل��زم��ات امل��در���ش��ي��ة م��ق��دم��ة من 
اآل مكتوم لالأعمال  موؤ�ش�شة حممد بن را�شد 

اخلريية والن�شانية.
وتوجه ال�شيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن 
را�شد النعيمي الأمن العام جلمعية الح�شان 
بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  اجلزيل  بال�شكر  اخلريية 
را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�شانية 
والتي تقدم الدعم املتوا�شل جلمعية الح�شان 
تنفذها  ال��ت��ي  امل�شاريع  م��ن  ع��دد  اخل��ريي��ة يف 

املدر�شية  احلقيبة  م�شروع  ومنها   ، اجلمعية 
وق��ال   ، �شنوي  ب�شكل  اجلمعية  تنفذه  ال���ذي 
ال�����ش��ي��خ ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ن��ع��ي��م��ي اأن م��وؤ���ش�����ش��ة  
حممد بن را�شد تدعم اجلمعية ب�شكل دائم يف 
م�شروع املري الرم�شاين وم�شروع ك�شوة العيد 
والذي ي�شاعد اجلمعية على تنفيذ م�شاريعها 

واأهدفها يف رعاية ال�شر املحتاجة واملتعففة.
وامل�����ش��اري��ع يف  ال���ك���ف���الت  اإدارة  م��دي��ر  وق����ال 
اأن م�����ش��روع  ب�����اهلل ح���م���دت���و  امل���ع���ز  اجل��م��ع��ي��ة 
ا���ش��ت��ف��اد منه  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  امل��در���ش��ي��ة  احلقيبة 
تكفلها اجلمعية  التي  ال�شر  ا�شرة من   150

400 ط��ال��ب حم��ت��اج وي��ت��ي��م ، وحت��ت  ب��ع��دد 
حممد  موؤ�ش�شة  ق��ام��ت  نرتقي  بالعلم  �شعار 
ب���ن را����ش���د ب��ت��ق��دمي 150 ق�����ش��ي��م��ة ���ش��رائ��ي��ة 
ق�شيمة  ل��ك��ل  دره���م   300 بقيمة  ا���ش��رة  ل��ك��ل 
ل�شراء احلقيبة   ، ال��ف دره��م   45 وب��اإج��م��ايل 
املدر�شية والتي حتتوي على كافة امل�شتلزمات 
وال��ت��ي   ، وال��ق��رط��ا���ش��ي��ة  والدوات  امل��در���ش��ي��ة 
يف  البدء  على  ال�شر  هذا  م�شاعدة  يف  ت�شاهم 
الدرا�شي ب�شكل منا�شب ويحقق الهدف  العام 
التي ت�شعى اإليه جمعية الح�شان اخلريية يف 

م�شاعدة الفقري واملحتاج على الدوام.

••  راأ�ض اخليمة – الفجر 

املرورية  احلملة  فعاليات  اط��ار  يف 
راأ�س اخليمة  التي تنظمها �شرطة 
مل��ن��ا���ش��ب��ة ب���داي���ة ال���ع���ام ال���درا����ش���ي 
اجل���دي���د حت��م��ل ���ش��ع��ار ) ���ش��الم��ة 
الطلبة م�شوؤولية اجلميع ( قامت 
اأم�س ال�شرطة بتنفيذ  قرار يق�شي 
ال�شوئية  ال���ش��ارة  عمل  بتعطيل 
ال�شريالقادمة  حركة  تنظم  التي 
م����ن ج���ه���ة م�����ش��ت�����ش��ف��ى ع��ب��ي��داهلل 
وتتجه اىل �شارع املنت�شر ما اأحدث 

ربكة يف حركة ال�شري.
ومبوجب هذا الجراء ينبغي على 
م�شت�شفى  من  القادمة   ال�شيارات 
ع���ب���ي���داهلل وي���رغ���ب ���ش��ائ��ق��وه��ا يف 
اأو  اجل��ن�����ش��ي��ة  ادارة  اىل  ال���ت���وج���ه 
امل��ن��ت�����ش��ر  ������ش�����ارع  اىل  ال����و�����ش����ول 
الن����ع����ط����اف ي���������ش����ارا م�����ن خ���الل 
ال��ف��ت��ح��ة ال��ت��ي اأن�����ش��اأه��ا امل����رور اىل 

بعد  لتتجه  املعاك�شة  الطرق  ح��ارة 
���ش��وق اخل�شروات  ���ش��ارع  ذل��ك اىل 
القدمية  الت�شالت  �شارع  لتدخل 
ثم عبور ال�شارة ال�شوئية لتنتقل 

اىل �شارع املنت�شر . 
ازدحام ال�ضيارات:

وب�شبب هذهل التغيريات املرورية 
امل��ف��اج��ئ��ة ���ش��ه��دت ح��رك��ة امل����رور يف 
منطقة النخيل وعلى �شارع املنت�شر 
ازدحاما منقطع النظري وتداخلت 
ال�������ش���ي���ارات م���ع ب��ع�����ش��ه��ا ال��ب��ع�����س 
ال�����ش��وئ��ي��ة  ت��ف��ل��ح ال������ش�����ارات  ومل 
يف مت��ري��ره��ا ب�����ش��ورة ان�����ش��ي��اب��ي��ة . 
ما  ال�شائقن  من  العديد  وو�شف 
حقيقية  م�شكلة  �شكل  ب��ان��ه  ح��دث 
كانوا  التي  اجلهة  و�شولهم  اأم���ام 
واأح��د  اليها  ال��و���ش��ول  يف  يرغبون 
ه�����وؤلء وه����و دروي�������س ���ش��ع��ي��د ذك��ر 
اأك��ر من �شاعتن  ان��ه ظل يزحف 
على �شارع املنت�شر قبل ان يتجاوز 

الزدح�����������ام ال�������ذي ح������دث ب�����ش��ب��ب 
بينما  ال�شوئية  ال����ش���ارة  تعطيل 
اأحمد  �شامل  ه��و  اخ��ر  ق��ال �شخ�س 
ان��ه ك��ان ميكن ت��اليف الزدح���ام اذا 
�شاعف امل��رور من زم��ن ال���ش��ارات 
بلة  ال��ط��ن  زاد  م��ا  لكن  ال�شوئية 
لت�شريف   امل��ت��اح  ال��زم��ن  ق�شر  ه��و 
التي  التي  الوجهة  نحو  ال�شيارات 
مدربة  وذك��رت  اليها.  تتجه  كانت 
يف مدر�شة لتعليم ال�شيايات ا�شمها 
بعد  اأم�������س  م���اح���دث  ان  ���ش��ع��ي��د  اأم 
حلركة  املنتظمة  ال����ش���ارة  اغ���الق 
م�شت�شفى  م���ن  ال���ق���ادم���ة  ال�����ش��ري 
ع��ب��ي��داهلل ك��ان��ت ب��روف��ة ف��ا���ش��ل��ة ملا 
ب��داي��ة  ال��ي��وم الح���د م��ع  �شيحدث 
املتوقع  ال��درا���ش��ي حيث م��ن  ال��ع��ام 
املدر�شية   احل��اف��الت  حركة  ازدي���اد 
وال�������ش���ي���ارات اخل�����ش��و���ش��ي��ة ع��ل��ى 
الطرق �شباحا وظهرا وهو ال�شيء 
ال����ذي ي�����ش��ت��دع��ي اأخ����ذ امل���زي���د من 

احليطة واحلذر .
 احلملة املرورية :

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وك���ان���ت 
الإدارة  يف  متمثلة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
اإدارة   - املركزية  للعمليات  العامة 
امل���رور وال���دوري���ات- ع��ق��دت نهاية 
�شحفياً  م��وؤمت��راً  املا�شي  ال�شبوع 
اأحمد غامن  العميد غامن  برئا�شة 
م���دي���ر ع�����ام ال��ع��م��ل��ي��ات امل���رك���زي���ة 
اأعلنت خالله بدء انطالق حملتها 
امل�شماة )�شالمة الطلبة م�شوؤولية 
اجل���م���ي���ع( ال���ت���ي ت���رع���اه���ا ���ش��رك��ة 
 – ال��دوائ��ي��ة  لل�شناعات  اخل��ل��ي��ج  
ج��ل��ف��ار- ت��زام��ن��ا  م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام 
املوؤمتر  وح�شر  اجلديد  الدرا�شي 
مدير  النقبي  �شعيد  اأحمد  املقدم 
اإدارة املرور و الدوريات بالإنابة، و 
الرائد مروان عبد اهلل جكه مدير 
العامة  وال��ع��الق��ات  الإع���الم  اإدارة 

وعدد من ال�شباط . 

الوعي املروري:

باأن احلملة  اأحمد  العميد  واأو�شح 
ت���ن���ط���ل���ق ب����ال����ت����زام����ن م�����ع ب���داي���ة 
ال��ع��ام ال��درا���ش��ي اجل��دي��د م��ن كل 
ع���ام و���ش��م��ن اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة قطاع 
ال��داخ��ل��ي��ة، الرامية  ب���وزارة  امل���رور 
امل������روري بن  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز  اإىل 
باأن  واأ���ش��اف  املجتمع،  اأف���راد  كافة 
جميع  تكاتف  اإىل  ت��ه��دف  احلملة 
للعمل  املجتمع  �شرائح  و  اجل��ه��ات 
اأبنائنا  �شالمة  على  للحفاظ  معاً 
ال��ط��ل��ب��ة و ل��ل��ح��د م����ن احل������وادث 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ���ا����ش���ة  امل�����روري�����ة، 
التي  املخاطر  و  الأطفال  بحوادث 
قد يتعر�شون لها اأثناء الذهاب اأو 
العودة من واإىل املدر�شة.  كما اأ�شاد 
بالرعاية املقدمة من �شركة جلفار 
دع��م  يف  مب�شاهمتهم  و  ل���الأدوي���ة 
هذه احلملة، قائال :« اأن هذا و اإن 

دل على �شيء فاإمنا يدل على مدى 
�شعورهم بامل�شوؤولية الوطنية جتاه 
ق�شايا املجتمع وخا�شة فيما يتعلق 

باأبنائنا الطلبة.  

ابعاد ال�ضاحنات :
ال�شيخ  اللواء  وبناًء على توجيهات 
طالب بن �شقر القا�شمي قائد عام 
فر�س  تقرر  اخليمة  راأ���س  �شرطة 

ح���ظ���ر مل�������رور ال�������ش���اح���ن���ات خ���الل 
الفرتة ال�شباحية و اأوقات الذروة، 
يف �شوارع الإمارة الداخلية و التي 
ت�����ش��م��ل خم��ت��ل��ف ال�������ش���وارع، وذل���ك 
اع��ت��ب��اراً م��ن ال��ي��وم الأح����د وال���ذي 
اإىل  الطلبة  ع��ودة  موعد  ي�شادف 
الدرا�شي  العام  بداية  و  مدار�شهم 

اجلديد. 
و ذلك بح�شب ما �شرح به العميد 

قائد  نائب  حممد  النوبي  حممد 
اخليمة،واأو�شح  راأ���س  �شرطة  ع��ام 
العام  القائد  �شمو  توجيهات  ب���اأن 
اإىل  الطلبة  جاءت مع بداية عودة 
املدار�س لكي ل تتزامن حركة نقل 
حركة  م��ع  مدار�شهم  اإىل  الطلبة 
ال�����ش��اح��ن��ات ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��ع��ام، 
يعر�س  و  للخطر  يعر�شهم  مم��ا 

اأولياوؤهم اأي�شاً.   

بدعم من موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية

جمعية �لإح�سان �خلريية توزع �حلقيبة �ملدر�سية على 400 طالب حمتاج

تكد�س ال�ضيارات مبنطقة النخيل واملنت�ضر

تعطيل �ل�سارة �ل�سوئية �أمام �لقادمني من م�ست�سفى عبيد�هلل 

•• دبى-وام:

دعا معايل حميد بن حممد عبيد القطامي وزير الرتبية 
�شفوفهم  على  الإقبال  اإىل  والطالبات  الطالب  والتعليم 
باملذاكرة  اللتزام  على  وحثهم  وحيوية  بن�شاط  الدرا�شية 
والعمل  معلميهم  مع  اجليد  والتفاعل  العلم  من  والنهل 
بتوجيهات ذويهم متمنيا جلموع الطلبة النجاح والتفوق 
الدرا�شي  العام  ب��دء  مبنا�شبة  له  كلمة  يف  معاليه  وق��ال   .
حتقيق  يف  ما�شية  ال���وزارة  اإن   2014-2013 اجل��دي��د 
ال��ذي  الكبري  واله��ت��م��ام  ال��دع��م  بف�شل  التطوير  اأه���داف 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  التعليم  به  يحظى 
واأخ��ي��ه �شاحب  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
واإخ��وان��ه��م��ا  دب��ي رع���اه اهلل  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�س جمل�س 
ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق  الإم��ارات  ال�شمو حكام  اأ�شحاب 
القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
الأعلى للقوات امل�شلحة . ورحب باأع�شاء الهيئات الإدارية 
والفنية وجموع الطالب والطالبات وهناأهم  والتدري�شية 
وب���ارك لأول��ي��اء الأم���ور ان��ط��الق ال��ع��ام ال��درا���ش��ي .. وحيا 
امليدان  يف  والفنية  والتدري�شية  الإداري���ة  الهيئات  اأع�شاء 
الرتبوي والعاملن يف القطاع التعليمي على وجه العموم 
ال��وزارة يف خرباتهم الرتبوية التي يزخر بها  موؤكدا ثقة 
امليدان و�شكر جلميع املعلمن جهودهم الكبرية وعطاءهم 

وحتملهم  واجبهم  اأداء  على  ال�شديد  وحر�شهم  املخل�س 
املميز  ال���دور  وثمن   . املطلوب  ال��وج��ه  على  م�شوؤولياتهم 
يف  ال�شتمرار  اإىل  اإياهم  داعيا  املدار�س  ومديرات  ملديري 
امل��ب��ادرات  من  املزيد  وابتكار  الأم���ور  اأول��ي��اء  مع  توا�شلهم 

التي من �شاأنها توثيق عالقة املدر�شة بالبيت.
اأول��ي��اء  م�شاركة  تفعيل  على  الرتبية  وزارة  حر�س  واأك���د 
الأف��ك��ار  خ��الل  م��ن  التعليمية  العملية  تطوير  يف  الأم���ور 
ال��ب��ن��اءة وت��ع��زي��ز الأن�����ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��در���ش��ي��ة التي 
للطلبة..  جذبا  الأكر  التعليمية  البيئة  توفري  ت�شتهدف 
مثمنا يف الوقت نف�شه املبادرات التطويرية ملجال�س اأولياء 
الأمور التي تدعم جهود الوزارة وتوجهاتها . ونوه معايل 
تتبناها  التي  املهنية  التنمية  باأهمية برامج  وزير الرتبية 
الرت��ق��اء  اأج���ل  م��ن  املعلمن  اأو����ش���اط  يف  ل�شيما  ال�����وزارة 
ال��ت��ط��وي��ر  اأع���م���ال  مب�����ش��ت��وى الأداء ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن دف���ع 
امل��دار���س  ت�شهدها  ال��ت��ي  النوعية  ال��ت��ح��ولت  يف  والإ���ش��ه��ام 
احلكومية . واأ�شاد معاليه بالدور الالفت لإدارات املناطق 
القائم  التوا�شل  اأهمية  موؤكدا  فيها  والعاملن  التعليمية 
ابتكار  و���ش��رورة  لها  التابعة  وامل��دار���س  املنطقة  اإدارة  بن 
للم�شلحة  حتقيقا  بينهما  التن�شيق  لتعزيز  جديدة  اأدوات 
باإ�شمه  القطامي  حممد  حميد  معايل  رفع  وقد   . العامة 
وا�شم جميع العاملن يف قطاع التعليم اأ�شمى اآيات التهاين 
ال��ع��ام  ب���دء  ال��ر���ش��ي��دة مبنا�شبة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 

الدرا�شي اجلديد 2014-2013.

 – واملوا�صالت  الطرق  هيئة   ••
منال خالد:

امل��وا���ش��الت  اأن��ظ��م��ة  اإدارة  ك�شفت 
مب��وؤ���ش�����ش��ة امل��وا���ش��الت ال��ع��ام��ة يف 
هيئة الطرق واملوا�شالت عن اأعلى 
ُنفذت  دب��ي  اإم����ارة  يف  منطقة   20
فيها طلبات حجز مركبات الأجرة 
ال��ع��ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  خ���الل 
اجلاري 2013، عرب مركز احلجز 
وق��ال  للموؤ�ش�شة  التابع  وال��ت��وزي��ع 
اأنظمة  اإدارة  مدير  �شاكري،  ع��ادل 
يف  نحر�س  الهيئة:  يف  املوا�شالت 
تقنية  اأنظمة  تطبيق  على  الإدارة 
متطورة ُت�شاعد على اإيجاد بيانات 
واإح�������ش���ائ���ي���ات دق��ي��ق��ة ح����ول ع��دد 
التي  والعمليات  املُنجزة  الرحالت 
دب��ي،  الأج����رة يف  تنفذها م��رك��ب��ات 
ل��ذا فقد اأج��ري��ن��ا م��ع ب��داي��ة العام 
اجلاري ر�شداً لأكر املناطق بدبي 

يف عدد احلجوزات املنفذة بها حول 
ط��ل��ب��ات ت��وف��ري م��رك��ب��ات الأج����رة 
لقاطنيها اأو مرتاديها ليتم معرفة 
التي  اخلدمة،  على  الإقبال  مدى 
الو�شائل  اإح����دى  ت�شكل  اأ���ش��ب��ح��ت 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف احل���رك���ة ال��ي��وم��ي��ة 
اأن هذه  دب��ي، م��وؤك��داً  للجمهور يف 
ال���ب���ي���ان���ات والح�������ش���ائ���ي���ات ال��ت��ي 
ن�����ش��ت��ق��ي��ه��ا م����ن ال���ن���ظ���ام ال��ت��ق��ن��ي 
ت�����ش��اع��دن��ا   ،)D 8  ( امل�����ش��ت��ح��دث 
العمراين  الم��ت��داد  م��واك��ب��ة  على 
وال��ن��م��و ال�����ش��ك��اين يف دب����ي، وع��ل��ى 
و�شع خطط م�شتقبلية ل�شتيعاب 

التطورات يف الإمارة. 
واأ����ش���اف: اأن م��رك��ب��ات الأج����رة يف 
دب����ي ح��ق��ق��ت رق���م���اً غ���ري م�����ش��ب��وق 
يف اأع����داد رح��الت��ه��ا داخ���ل الم���ارة 
الأول  الن�شف  خ��الل  بلغت  حيث 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري اأك���ر م��ن 50 
األفاً، و545 رحلة ،  مليوناً، و12 

األفاً،  8 مالين و335  مبتو�شط 
م�شجلة  ���ش��ه��ري��اً،  رح���ل���ة  و424 
على  ج��دي��داً  قيا�شياً  رق��م��اً  ب��ذل��ك 
م�����ش��ت��وى الإم����������ارة، ح���ي���ث ُت���ق���ّدر 
بالفرتة  م��ق��ارن��ة   3% ب���  ال���زي���ادة 

ذاتها من العام املا�شي.
وح���ول اأع��ل��ى امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ُنفذت 
ملركبات  احل���ج���وزات  ط��ل��ب��ات  فيها 
الأجرة هي كالتايل: منطقة تالل 
الإمارات 1 ومت فيها تنفيذ) 173 

ومنطقة  ح���ج���زاً،   ) و413  األ���ف���اً 
األ���ف���اً،   148  ( ال��ع��رب��ي��ة  امل����راب����ع 
 142  ( م��ردف  منطقة  و357(، 
األفاً، و529(، تبيها منطقة تالل 
المارات2 ) 108 اآلف، و807 ( 
حجوزات، ثم منطقة بامل جمريا 
حجزاً،  و181(  األفاً،   94 مبعدل 
تليها منطقة احلدائق ) 90 األفاً، 
اخلليج  م��ع��رب  منطقة  و560(، 
 ،  ) و273  األفاً،   79( التجاري1 
منطقة ند ح�شة )68األفاً، و42( 
ح���ج���زاً، ت��ل��ي��ه��ا م��ب��ن��ى م���ط���ار دب��ي 
و116(،  األ���ف���اً،   40( مب��ع��دل   1
األ��ف��اً،   39  (  3 �شقيم  اأم  منطقة 
ال��رو���ش��ة  م��ن��ط��ق��ة  ث���م  و325(، 
مبعدل ) 37 األفاً، و847(، تليها 
منطقة الورقاء )36 الفاً، و631 
( ح��ج��زاً، ث��م منطقة امل��اري��ن��ا 2 ) 
دب��ي  ب��ع��ده��ا   ،) و410  ال��ف��اً،   36
752(، تليها  األ��ف��اً،   35( 1 لن��د 

 green اخل�������ش���راء  امل���ج���م���ع���ات 
 ( مب����ع����دل   community
، تليها منطقة  األفاً، و824(   33
و  األ�����ف�����اً،   31  ( ال�����ش��ف��ا مب���ع���دل 
امل��ط��ار  مبنى  ث��م  ح��ج��زاً،   )  737
األ��ف��اً، و913(، يليه   30( 2 رق��م 
 )844 األفاً،  منطقة النهدة )30 
مارينا  دبي  منطقة  بعدها  حجزاً، 
، واأخ���رياً   )133 األ��ف��اً، و   30( 1
بلغ  وال������ذي   1 ال����ط����وار  م��ن��ط��ق��ة 
األفاً،   29 ع��دد احل��ج��وزات فيها ) 

و182( حجزاً. 
اأن م��رك��ز احلجز  واجل��دي��ر ذك���ره 
والتوزيع ي�شتقبل يوميا ما يقارب 
األ�����ف م��ك��امل��ة من   15 اأك�����ر م���ن 
يعمل على  واأنه  اجلمهور، ل�شيما 
م����دار ال���ي���وم ح��ي��ث ي�����ش��م ف��ي��ه ما 
95 موظفا مق�شمن على  يقارب 
كل  ت�شمل  خمتلفة،  عمل  ف���رتات 

فرتة 20 موظفاً. 

احلكومي  الأر���ش��ي��ف  جل��ن��ة  بحثت 
ل���ل���وث���ائ���ق  ال���������ش����ارق����ة  م�����رك�����ز  يف 
الثاين  اجتماعها  خالل  والبحوث 
ال�شارقة  مدينة  م��ن  نظريتها  م��ع 
ما  الن�����ش��ان��ي��ة خمتلف  ل��ل��خ��دم��ات 
امل��دي��ن��ة م���ن متابعة  اإل���ي���ه  و���ش��ل��ت 
واإج���������راءات خ��ا���ش��ة ب���اآل���ي���ات عمل 
الأر�����ش����ي����ف وم���ك���ون���ات���ه واأدوات���������ه 
تنفيذ  مبتابعة  املرتبطة  واملجالت 
تنظيم  ب�شاأن  ال�شابقة  التو�شيات 
باملدينة  اخلا�شة  الأر�شيف  واإع��داد 

وموؤ�ش�شاتها التابعة لها.

ق���دم���ت  الج�����ت�����م�����اع  ب������داي������ة  ويف 
ال�شارقة  مبدينة  الأر���ش��ي��ف  جلنة 
�شمت  والتي  الإن�شانية  للخدمات 
م�شاعد  باخمرمة  اأح��م��د  خديجة 
املدير العام ومرمي ح�شن الرئي�شي 
ال��ع��ام حتيات  امل��دي��ر  م��دي��ر مكتب 
ال�������ش���ي���خ���ه ج���م���ي���ل���ه ب����ن����ت حم��م��د 
القا�شمي مدير عام مدينة ال�شارقة 
للخدمات الن�شانية ملركز ال�شارقة 
توا�شلها  على  وال��ب��ح��وث  للوثائق 
بنظم  لالرتقاء  املدينة  مع  الدائم 
الر����ش���ي���ف م��ع��رب��ة ع���ن ت��ق��دي��ره��ا 

ل��ه��ذا ال��ت��وا���ش��ل ال��ف��اع��ل وال��رام��ي 
اآل���ي���ات الأر����ش���ي���ف يف  ت��ط��وي��ر  اإىل 
املدينة لتوثيق ما تنفذه موؤ�ش�شات 
املجتمع  اأعمال خلدمة  املدنية من 

والهتمام باملعاق.
ف���ي���م���ا ن���ق���ل���ت جل����ن����ة الر�����ش����ي����ف 
م���ن م���رك���ز ال�������ش���ارق���ة ل��ل��وث��ائ��ق و 
البحوث والتي �شمت ناعمة �شامل 
ال�����ش��وي��دي رئ��ي�����س ق�شم الأر���ش��ي��ف 
اخت�شا�شي  كايف  وحممود  الورقي 
املركز �شالح  اأر�شيف حتيات مدير 
���ش��امل امل��ح��م��ود م���وؤك���دة اأن امل��رك��ز 

يحر�س من خالل برنامج زياراته 
الهيئات  متابعة  اإىل  واجتماعاته 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات ال���ع���ام���ة يف ح��ك��وم��ة 
من  لتمكينها  وم�شاندتها  ال�شارقة 
الر�شمية  وثائقها  بتوثيق  التكفل 
وتوفريها  وتطبيقها  والأر�شيفية 
لإن�شاء  الالزمة  التجهيزات  لكافة 
الأر���ش��ي��ف ال��ع��ام . واط��ل��ع��ت جلنة 
الأر����ش���ي���ف احل���ك���وم���ي ع��ل��ى ك��اف��ة 
اإدارة مدينة  النظمة التي طبقتها 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��خ��دم��ات الن�����ش��ان��ي��ة يف 
الأر���ش��ي��ف وج���رى مناق�شة  جم���ال 

خم��ت��ل��ف ال���ع���وام���ل ال���داع���م���ة اإىل 
اإجن�����از ال��ق��واع��د الر���ش��ي��ف��ي��ة وف��ق 
خمتلف خطواته وبحث املقرتحات 
اإ���ش��راع وت���رية تنفيذ  اإىل  ال��رام��ي��ة 
م��راح��ل الر���ش��ي��ف . ك��م��ا وق��دم��ت 
اللجنة �شرحا ملختلف خطوات جرد 
بالدور  واأ�شادت  ت�شنيفها  و  امللفات 
بنظم  الرتقاء  يف  للمدينة  الفاعل 
الفعلي  والجت���اه  لديها  الأر���ش��ي��ف 
ن��ح��و ت��ط��وي��ر ال��و���ش��ائ��ط ال��ع��ام��ل��ة 
مركز  اإل��ي��ه  يتطلع  م��ا  وف��ق  لديها 

ال�شارقة للوثائق والبحوث.

•• املنطقة الغربية-وام:

ي�شارك جمل�س تنمية املنطقة الغربية يف البعثة التجارية 
ال��ر���ش��م��ي��ة ل���دول���ة الإم���������ارات مل��ع��ر���س ال�����ش��ن ال����دويل 
لال�شتثمار والتجارة يف دورته ال�17 خالل الفرتة من 8 
اإىل 11 �شبتمرب اجلاري يف مدينة �شيامن ال�شينية حتت 
اإىل  النتقال  و  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  اإدخ���ال  �شعار 
الندوات  �شل�شلة من  املعر�س  ويقام على هام�س   . العاملية 
حول اأهم ق�شايا ال�شتثمار اإىل جانب ندوات واجتماعات 
على  امل�شاركة  واجلهات  ال��دول  وت�شجيع  لل�شن  للرتويج 
اإقامة م�شاريع ا�شتثمارية فيها. ويهدف املجل�س من وراء 
م�شاركته يف هذه الفعاليات اإىل الرتويج للمنطقة الغربية 
وامل�شاريع التنموية احلالية وامل�شتقبلية اإىل جانب تنظيم 
والتوا�شل  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  قطاع  وتطوير 
�شبكة  تو�شيع  لأجل  والأجانب  ال�شينين  امل�شتثمرين  مع 
الت�شال مع اجلهات ذات ال�شلة بال�شتثمار. واأكد �شعادة 
حممد حمد بن عزان املزروعي وكيل ديوان ممثل احلاكم 
ب��الإن��اب��ة م��دي��ر ع���ام جمل�س تنمية  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة اأه��م��ي��ة امل��ع��ر���س ال���ذي ي��ع��رف بالبيئة 
ال�شتثمارية  والفر�س  ال�شينية  للجمهورية  القت�شادية 
يف  املجل�س  م�شاركة  اأن  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار  فيها.  املتاحة 

روؤي��ة  لتحقيق  ج��ه��وده  اإط���ار  ت��اأت��ي يف  الإم��ارات��ي��ة  البعثة 
التنمية  وحت��ق��ي��ق  باملنطقة  والرت���ق���اء   2030 ال��غ��رب��ي��ة 
ال�شيني  اجل��ان��ب  م��ع  ال��ت��ع��اون  �شبل  تعزيز  ع��رب  ال�شاملة 
مع  والقت�شادية  ال�شتثمارية  اخلطط  تبادل  خ��الل  من 
املجل�س  اأن  املزروعي  واأك��د  الرائدة يف هذااملجال.  اجلهات 
وتطوير  تن�شيق  ع��ن  امل�شوؤولة  امل��رك��زي��ة  اجلهة  باعتباره 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف  ل��ل��ف��ر���س  وال���رتوي���ج  ال��ت��ن��م��ي��ة  عمليتي 
بالغا  اهتماما  ي��ويل  اأبوظبي  اإم���ارة  من  الغربية  املنطقة 
على  املنطقة  لو�شع  املدى  طويلة  ال�شرتاتيجيات  بو�شع 
خارطة ال�شتثمار العاملية وجعلها مق�شدا لرواد الأعمال 
امل��ب��ا���ش��رة.  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  وج���ذب  وامل�شتثمرين 
وا�شعة  م�شاركة  العام  هذا  املعر�س  ي�شهد  اأن  املتوقع  ومن 
من  بارزين  مبمثلن  والأجنبية  العربية  ال��دول  قبل  من 
ت�شليط  خالله  من  �شيتم  واخلا�س  احلكومي  القطاعن 
و�شيا�شاتها  ال�شن  يف  ال�شتثمارية  البيئات  على  ال�شوء 
ال�شركات  ومنتجات  ال�شتثمارية  وامل�شاريع  القت�شادية 
الداخلي  ال�شتثمار  ا�شتعرا�س فر�س  �شيتم  ..كما  املحلية 
وت�شجيع  ال�شتثمارية  امل��ف��او���ش��ات  وت�شهيل  واخل��ارج��ي 
ال�شن  يف  والإقليمي  الوطني  لالقت�شاد  املن�شقة  التنمية 
بالإ�شافة اإىل تعزيز التبادلت القت�شادية والتجارية عرب 

م�شيق تايوان.

خالل الن�ضف الأول من العام اجلاري �لقطامي يحث �لطلبة على �لتفاعل �جليد مع معلميهم 

)�لطرق( تك�سف عن �أعلى 20 منطقة يف عدد حجوز�ت مركبات �لأجرة 

مركز �ل�سارقة للوثائق يبحث �آليات عمل �لأر�سيف �حلكومي 
�لد�خلي مبدينة �ل�سارقة للخدمات �لإن�سانية

جمل�س تنمية �لغربية ي�سارك يف معر�س �ل�سني �لدويل لال�ستثمار و�لتجارة

•• دبي-وام:

الجتماعية  ال�شوؤون  ل��وزارة  التابع  بدبي  الجتماعية  التنمية  مركز  اختتم 
الربنامج ال�شيفي قيظنا مثمر الذي احت�شن 30 م�شاركا من الفئات العمرية 
7 اإىل 10 �شنوات خالل اأغ�شط�س املا�شي.وكرمت فوزية طار�س مديرة اإدارة 
التنمية الأ�شرية بوزارة ال�شوؤون الجتماعية خالل حفل اأقيم بهذه املنا�شبة 
بدبي  الجتماعية  التنمية  م��رك��ز  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�شام�شي  عائ�شة  بح�شور 
الربنامج.واأو�شحت  هذا  يف  امل�شاركن  والطالبات  الطلبة  الأم��ور..  واأولياء 

فوزية طار�س اأن الربنامج ال�شيفي الذي اأطلقته الوزارة قيظنا مثمر اأثمر 
الربنامج  اأن  اإىل  م�شرية   .. والطالبات  الطلبة  يف  كامنة  مواهب  اكت�شاف 
اأوقات  عمل على تقوية وتنمية مهارات الطلبة احلياتية اإىل جانب مت�شية 
فراغهم مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة.من جانبهم اأكد امل�شاركون اأهمية 
الرتفيهية  والربامج  الور�س  من  �شل�شلة  على  ا�شتمل  ال��ذي  الربنامج  هذه 
اخلفية.وت�شمن  مواهبهم  واأب��رزت  مهاراتهم  من  �شقلت  والتي  والتعليمية 
حفل التكرمي عر�س مادة فيلمية للربنامج ال�شيفي من ور�س فنية وطبخ 

�شعبي والت�شجري واأعمال تطوعية وور�س الر�شم وامل�شغولت اليدوية . 

•• دبي-وام:

دره��م  م��ل��ي��ون   3.7 بقيمة  ق��رط��ا���ش��ي��ة  اخل���ري  ب��ي��ت  وزع���ت جمعية 
املحتاجن من  الطلبة  200 درهم على  على �شكل كوبونات بقيمة 
اإط��ار م�شروع  خمتلف الأع��م��ار وامل��راح��ل الدرا�شية. وي��اأت��ي ذل��ك يف 
الأع���وام  داأب���ت عليه جمعية بيت اخل��ري يف  التي  امل��در���ش��ي  ال��ك��وب��ون 
الأخرية لتوفري اللوازم املدر�شية لكل طالب من اأبناء الأ�شر املتعففة 
برنامج  �شمن  املدر�شي  الكوبون  م�شروع  ويعد  ال��دخ��ل.  وحم���دودة 
الطالب الذي ي�شم اأي�شا م�شروع تي�شري لدعم الطلبة اجلامعين 
امل�شتفيدين من هذا  اأع��داد الطلبة  اأن ت�شل  اإدارة اجلمعية  وتتوقع 

الربنامج ما يقرب من 19 األف طالب يف خمتلف املراحل الدرا�شية. 
ويقدم الكوبون املدر�شي لكل طالب يف الأ�شرة مهما بلغ عدد اأبنائها 
لي�شرتي احتياجاته بنف�شه وح�شب رغبته بالإ�شافة لتوفري اأجهزة 
لبنات  املوا�شالت  وتاأمن  اجلامعين  للطلبة  توب  وال��الب  الآيباد 

الكليات واملعاهد وتغطية كلف م�شاريع البحث للخريجن.
واأك����د ع��اب��دي��ن ط��اه��ر ال��ع��و���ش��ي م��دي��ر ع���ام اجل��م��ع��ي��ة اأن م�����ش��روع 
امل�شاريع  العديد من  الذي ي�شم  الطالب  يتبع م�شروع  القرطا�شية 
الأخ�����رى ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل م�����ش��اع��دة ال��ط��ل��ب��ة يف ج��م��ي��ع ال��ن��واح��ي 
من  اإليه  يحتاجون  مبا  اأبنائها  ودع��م  الأ�شر  كاهل  عن  والتخفيف 

اأدوات مدر�شية وقرطا�شية طوال العام .

مركز �لتنمية �لجتماعية بدبي يختتم 
�لربنامج �ل�سيفي قيظنا مثمر 

بيت �خلري توزع قرطا�سية بقيمة 3.7 مليون درهم على �لطلبة �ملحتاجني 
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تناولت معظم ال�شحف الأمريكية بالنقد والتحليل الأزمة ال�شورية 
ل�شتخدامه  الأ���ش��د  لنظام  �شربة  اق���رتاب  م��ع  وخا�شة  املتفاقمة، 
الإب��ادة  جرائم  لوقف  الع�شكري  للتدخل  اإحداها  ودع��ت  للكيميائي 
قالت  فيما  العقاب،  من  يفلت  لن  الأ�شد  اإن  اأخ��رى  وقالت  ب�شوريا، 

ثالثة اإن حربا اإلكرتونية �شتجري بن وا�شنطن ودم�شق.
ال�شربة  اإن  افتتاحيتها  يف  ب��و���ش��ت  وا���ش��ن��ط��ن  �شحيفة  ق��ال��ت  ف��ق��د 
تعترب �شرورية  الأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  الع�شكرية على نظام 
الرئي�شن  اأي���ا م��ن  اأن  واأ���ش��اف��ت  الإن�����ش��ان��ي��ة،  ل��وق��ف ج��رائ��م��ه بحق 
اأوب��ام��ا مل يورط  ب��اراك  بو�س واحل��ايل  ال�شابق ج��ورج  الأمريكين 
الوليات املتحدة يف هذا املكان ال�شعب من منطقة ال�شرق الأو�شط 
املتفجرة. واأو�شحت اأن جرائم الإبادة التي يقرتفها الأ�شد هي التي 
اأنه  ملعاقبته، خا�شة  ع�شكريا  التدخل  املتحدة  الوليات  على  توجب 
اأخ��رى ميكنها الرد على هذه اجلرائم الإن�شانية  اأي دولة  ل توجد 
اإىل  تاميز  وا�شنطن  �شحيفة  ن�شبت  جانبها،  من  املطلوب.  بال�شكل 
اأوباما القول اإنه يجب على الوليات املتحدة ال�شطالع مب�شوؤولياتها 
ملعاقبة نظام  الع�شكرية  القوة  ا�شتخدام  اإىل �شرورة  داعيا  الدولية، 
يف  ال�شامة  وال��غ��ازات  الكيميائية  الأ�شلحة  ا�شتخدامه  على  الأ���ش��د 
الهجوم على املدنين يف �شوريا، واإىل �شرورة اتخاذ اإجراء ع�شكري 
اآخر اإذا ا�شتخدم الأ�شد الكيميائي مرة اأخرى. وقالت ال�شحيفة اإن 
اأوباما اأو�شح اأن عدم معاقبة الأ�شد على جرائمه من �شاأنه اأن يت�شبب 
يف تداعيات كارثية مدمرة يف �شتى اأنحاء العامل، م�شيفة اأن الرئي�س 
وال�شعب  ال��ن��واب  لإق��ن��اع  ال��ق��ادم  الثالثاء  �شيلقي خطابا  الأم��ريك��ي 
الأمريكي باأن ال�شربة الع�شكرية لنظام الأ�شد تعترب اأمرا �شروريا. 

 

ا���ش��ط��ف ال��ن��اخ��ب��ون يف ج���زر امل��ال��دي��ف اأم����ام م��راك��ز الق����رتاع ام�س 
ب��اأول رئي�س  لختيار رئي�س جديد بعد ع�شرين �شهرا من الطاحة 
وحالة  لخ��ر  ان  من  عنف  اعمال  يف  ت�شبب  ما  دميقراطيا  منتخب 
من عدم و�شوح الروؤية ا�شتمرت عدة �شهور. وياأمل الرئي�س ال�شابق 
حممد ن�شيد الذي اطيح به يف فرباير �شباط 2012 فيما و�شفه 
ان�شاره بالنقالب ان يعود اىل من�شبه لينهي فرتة من ال�شطرابات 
ا�شرت ب�شورة الرخبيل الواقع يف املحيط الهندي كمق�شد لق�شاء 
و�شط  يف  ب�شوته  ليديل  دقيقة   15 انتظر  بعدما  وق��ال  العطالت. 
حكومة  �شن�شكل  لن��ن��ا  مهم  الق����رتاع  ال�شرطة  مقر  ق��رب  امل��دي��ن��ة 
بينهم  من  اخرين  مر�شحن  ثالثة  مع  ن�شيد  ويتناف�س  م�شروعة 
املناف�س  ي��ك��ون  ي��ت��وق��ع ان  ل��ك��ن  ال���ذي خ��ل��ف��ه.  حم��م��د وح��ي��د ح�شن 
ماأمون  للرئي�س  ال�شقيق  الخ غري  اهلل مين  لن�شيد عبد  الرئي�شي 
معار�شوه  وي�شفه  عاما   30 طيلة  البالد  حكم  ال��ذي  القيوم  عبد 
ان  امتنى  لل�شحفين  مي��ن  وق��ال  بالدكتاتور  حقوقية  وجماعات 

اجتاز اجلولة الوىل.

التابعة  الهندية  ال�شحن  ب�شركة  املدير  تهبار  �شونيل  الكابنت  ق��ال 
احتجزتها  هندية  نفط  ناقلة  ع��ن  اف��رج��ت  اي���ران  ان  ام�س  للدولة 
بن  خالفا  لتنهي  بالتلوث  خا�شة  خم��اوف  ب�شبب  املا�شي  ال�شهر 
ان  واأ���ش��اف  تاريخية  جت��اري��ة  ع��الق��ات  تربطهما  اللذين  البلدين 
طن  األ��ف   140 متنها  وعلى  اجلمعة  ابحرت  �شانتي  دي�س  الناقلة 
من اخلام العراقي و�شرح تهبار لرويرتز ابحرت الليلة قبل املا�شية 
نهائي  ب�شكل  الف��راج عنها  بعد  الهند  بتوقيت   23:54 ال�شاعة  يف 
ك��ان��ت ه��ن��اك اي م��ط��ال��ب بتعوي�شات عن  اذا  واح��ج��م ع��ن ذك���ر م��ا 
ال�شرار التي �شببها التلوث. وكانت الناقلة التابعة ل�شركة املالحة 
اأكرب  الهندية تنقل خاما ل�شركة هندو�شتان للبرتول والهند ثالث 
باملئة من   80 لتوفري  النفط  واردات  وتعتمد على  ا�شيا  اقت�شاد يف 
ا�شتهالكها وت�شتورد اأكر من 60 باملئة من دول اخلليج. ويف �شهر 
يونيو حزيران املا�شي كان العراق اكرب مورد للنفط للهند متقدما 
ب��رم��ي��ل يوميا  606 الف  ال�����ش��ع��ودي��ة وب��ل��غ ح��ج��م ���ش��ادرات��ه  ع��ل��ى 
الثاين بن  املركز  التي كانت حتتل  اي��ران  ال�شادرات من  وتراجعت 

اأكرب املوردين لنيودلهي نتيجة العقوبات الغربية.

عوا�صم

و��سنطن

مايل

نيودلهي

�تهامات بف�ساد مايل بهيئة 
�لإذ�عة �لربيطانية 

•• لندن-وكاالت:

م��ارك  �شي(  ب��ي  )ب��ي  الربيطانية  الإذاع���ة  لهيئة  ال�شابق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اتهم 
ب�شاأن  الربيطاين  الربملان  بت�شليل  الهيئة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ثومب�شون 
مبالغ �شخمة دفعت مل�شوؤولن تنفيذين كبار وذلك يف نزاع مت�شاعد و�شع 
�شمعة الرجلن مو�شع الت�شاوؤل. ويواجه ثومب�شون الذي ا�شتقال من الهيئة 
تاميز  نيويورك  التنفيذين ل�شحيفة  امل�شوؤولن  لي�شبح كبري  املا�شي  العام 
بي  بي  تركوا  ملائة وخم�شن موظفا  دولر  اأربعن مليون  دفع  ب�شاأن  تدقيقا 
�شي خالل الفرتة من 2009 حتى 2012 واأث��ار حجم هذه الأم��وال التي 
تق�شف  اإج�����راءات  بريطانيا  فيه  اج��ت��اح��ت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  منها  كثري  دف��ع 
وك��ان  الربيطانية.  الإذاع���ة  هيئة  مي��ول��ون  ال��ذي��ن  والعامة  ال�شا�شة  غ�شب 
رئي�س جمل�س اأمناء بي بي �شي، كري�س باتن قد اأبلغ جلنة برملانية يف يوليو-

للموظفن  ُدفعت  التي  املبالغ  ه��ذه  من  بع�س  حجم  ب�شبب  دم  �شُ اأن��ه  مت��وز 
ال�شابقن بدون علم جمل�س اأمناء الهيئة.  ويف اإفادة خطية للجنة احل�شابات 
العامة ُن�شرت اأم�س اجلمعة قال ثومب�شون اإن جمل�س الأمناء قد اطلع على 
الت�شويات، واإن ال�شورة التي ر�شمها باتن م�شللة فيما يتعلق مبعرفة ودور 
جمل�س الأمناء بالإ�شافة اإىل اأباطيل اأخرى وعدم دقة واأ�شاف ثومب�شون يف 
بيان اول اأم�س اأنه دعم اإفادته باأدلة، واإنه لن يدىل بتعليقات اأخرى قبل مثوله 
الإنفاق احلكومي.  ت�شرف على  التدقيق وهي هيئة  اأم��ام جلنة  الثنن  يوم 
وقال باتن لل�شحفين اإنه ل ي�شعر بقلق على الإطالق من اإفادة ثومب�شون 
اإنه  �شي  اأمناء بي بي  وق��ال جمل�س  اأي�شا  اللجنة يوم الثنن  اأم��ام  و�شيمثل 
الرجلن  بن  املواجهة  واأث��ارت  غريب  باأنه  وو�شفه  ثومب�شون  بيان  يرف�س 
ا�شتخدامه؟ وقالت متحدثة  اأ�شيء  العام قد  املال  اإذا كان  ت�شاوؤلت ب�شاأن ما 
با�شم نيويورك تاميز اإنهم يتطلعون ل�شهادة ثومب�شون الكاملة يوم الثنن.

انفجار حمدود مبركز اأمني جنوب القاهرة 

�سهود عيان يتحدثون عن حتول �سرق �سيناء ل�ساحة حرب 

بغد�د تاأمر جماهدي خلق مبغادرة مع�سكر �أ�سرف
•• بغداد-ا ف ب:

ام�س  ال��ع��راق��ي��ة  ال�شلطات  ام���رت 
املعار�شين اليرانين املقيمن يف 
مع�شكر ا�شرف الذي قتل فيه 52 
بالنتقال  املا�شي  ال�شبوع  �شخ�شا 
افاد  ب��دون تاخري، بح�شب ما  منه 

م�شوؤولون امميون وعراقيون.
و���ش��ك��ل رئ��ي�����س ال�������وزراء ال��ع��راق��ي 
ن������وري امل���ال���ك���ي جل���ن���ة حت��ق��ي��ق يف 
اعقاب اعمال العنف التي وقعت يف 
والذي  املا�شي  املع�شكر الحد  هذا 
يقع يف حمافظة دياىل �شمال �شرق 

بغداد.
امل��ت��ح��دة واحل��ك��وم��ات  ل��ك��ن المم 
القاء  ع��دم  على  حر�شت  الغربية 
ال���ل���وم ع��ل��ى ج��ه��ة حم�����ددة و���ش��ط 
ما  حقيقة  ع��ن  ال��رواي��ات  ت�شارب 
جرى. واكد علي املو�شوي م�شت�شار 
رئي�س الوزراء نوري املالكي �شدور 
اوامر حكومية تطالب املعار�شين 

اليرانين مبغادرة املع�شكر .
بدورها، اكدت بعثة الأمم املتحدة 
ب��ي��ان  ال����ع����راق يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة يف 
ان ح��ك��وم��ة ال���ع���راق ق���د اأ����ش���درت 
من  تبقى  م��ا  بنقل  يق�شي  اأم�����راً 
اإىل خميم  اأ����ش���رف  ���ش��ك��ان خم��ي��م 
ان  اىل  م�شرية  )ليربتي(  احلرية 
احلكومة  اأّن  تعتقد  املتحدة  الأمم 
ه��ذا  ل��و���ش��ع  �شتتحرك  ال��ع��راق��ي��ة 

املعار�شة باخالء املع�شكر والنتقال 
ب��غ��داد  ق���رب  ل��ي��ربت��ي  مع�شكر  اىل 
ثالثة  ال��ي��ه  انتقل  ان  �شبق  ال���ذي 
الف معار�س، لكنها ترف�س ذلك 

قبل ح�شم مو�شوع املمتلكات.
م��ع�����ش��ك��ر  اىل  الن����ت����ق����ال  وج�������رى 
ليربتي مبوجب اتفاق بن العراق 
والمم املتحدة يعترب هذا املع�شكر 
حم��ط��ة ل��ل��م��ع��ار���ش��ن الي��ران��ي��ن 

قبل مغادرتهم العراق.

الأمر مو�شع التنفيذ بدون تاأخري 
�شخ�شا   42 نقل  ال��ق��رار  ويعني   .
هم من بقوا يف مع�شكر ا�شرف اىل 
مع�شكر ليربتي الواقع يف �شواحي 

بغداد.
ع����راق����ي����ون  م���������ش����وؤول����ون  وادىل 
رواي���ات  خ��ل��ق  ومنظمة جم��اه��دي 
م���ت�������ش���ارب���ة ع�����ن ظ�������روف م��ق��ت��ل 

املعار�شن اليرانين يف ا�شرف.
الع�شكريون  القادة  اكد  حن  ففي 

اق��ت��ت��ال  ال�����ش��ب��ب  ان  ال���ع���راق���ي���ون 
داخ���ل���ي، اع��ل��ن��ت امل��ن��ظ��م��ة ان ق��وة 
ع���راق���ي���ة دخ���ل���ت م��ع�����ش��ك��ر ا���ش��رف 

وارتكبت هذه املجزرة .
با�شم  املتحدث  كيا  �شهريار  وق��ال 
دخل  العراقي  اجلي�س  ان  املنظمة 
امل��ع�����ش��ك��ر وق��ت��ل 52 م���ن اع�����ش��اء 
ال��ن��ار  وا���ش��رم  املنظمة يف جم���زرة 
احلكومة  وتطالب  ممتلكاتهم.  يف 
ال���ع���راق���ي���ة امل���ن���ظ���م���ة الي����ران����ي����ة 

�جلي�س �لنيجريي يقتل 50 مقاتاًل من بوكو حر�م 

وقع  ح��ال  املمكن حدوثها يف  م��ن 
ال�شيارات  ع�شرات  لوجود  انفجار 
وازدح������ام امل��ن��ط��ق��ة مب��واط��ن��ن يف 
موعد  بدء  مع  للمنازل  طريقهم 
ع�شرة  احلادية  يف  التجوال  حظر 
م�����ش��اء وت���اأت���ي ه���ذه احل���ادث���ة بعد 
اأق���ل م��ن ي��وم��ن م��ن جن���اة وزي��ر 
اإبراهيم  حممد  ال��ل��واء  الداخلية 
من حماولة اغتيال بعبوة نا�شفة 
�شيارات  م��ن   4 حتطيم  اإىل  اأدت 
ح���را����ش���ة ال����وزي����ر واإ�����ش����اب����ة 22 

�شخ�شاً .

�شقوط قتلى اأو م�شابن.
املفرقعات  خ���رباء  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
وعنا�شر البحث اجلنائي انت�شروا 
داخ�����ل ق�����ش��م ال�����ش��رط��ة وخ���ارج���ه 

لتحديد نوعية اجل�شم املنفجر.
وزارة  يف  املتفجرات  خ��رباء  وك��ان 
ليل  ��ن��وا،  مت��كَّ امل�شرية  ال��داخ��ل��ي��ة 
اجل���م���ع���ة-ال�������ش���ب���ت، م����ن اإب���ط���ال 
عليهما  ع���ر  ق��ن��ب��ل��ت��ن  م��ف��ع��ول 
م��واط��ن��ون ب���ج���وار م�����ش��ج��د بحي 
ونقلت  القاهرة  جنوب  العمرانية 
وك���ال���ة اأن����ب����اء ال�������ش���رق الأو����ش���ط 

ت�����ش��ه��ده م�����ش��ر م��ن��ذ ال��ث��ال��ث من 
يوليو-متوز املا�شي عندما تدخل 
اجلي�س يف ال�شاأن ال�شيا�شي واأعلن 
عن  ال�شي�شي  ال��ف��ت��اح  عبد  ق��ائ��ده 
ت��ع��ط��ي��ل ال���د����ش���ت���ور والإط�����اح�����ة 
بالرئي�س املنتخب حممد مر�شي، 
وم���ا ت��ب��ع ذل���ك م���ن م��ق��ت��ل امل��ئ��ات 
ت��دخ��ل عنيف  الآلف يف  واإ���ش��اب��ة 
من الأمن لف�س اعت�شام موؤيدي 
مر�شي. وبدورها ا�شتهدفت قوات 
اجلي�س وال�شرطة مرارا ما تقول 
ج��ه��ادي��ن،  مل�شلحن  م��واق��ع  اإن��ه��ا 
متر  التي  الأن��ف��اق  ا�شتهدفت  كما 
حتت احل��دود من رف��ح اإىل قطاع 
اجلمهورية  �شحيفة  وقالت  غزة، 
احلكومية قبل يومن اإن اجلي�س 
جن��ح يف تدمري اأك��رب م��ن 90% 
اأهل  يقول  التي  الأنفاق  من هذه 
للح�شول  رئي�شي  �شبيل  اإنها  غزة 
على احتياجاتهم يف ظل احل�شار 
امل����ف����رو�����س ع���ل���ى ال����ق����ط����اع م��ن��ذ 
اأخ����رى، وقع  ���ش��ن��وات. م��ن ناحية 
ان���ف���ج���ار حم������دود مب���رك���ز اأم���ن���ي 
ج��ن��وب ال��ق��اه��رة، ظهر ام�����س، مل 
زت  ع���زَّ اإ���ش��اب��ات،ف��ي��م��ا  ع��ن  ي�شفر 
ق���وات الأم����ن ت��واج��ده��ا مبحيط 

املركز.
بر�س  يونايتد  اأمني  واأبلغ م�شدر 
وقع  النفجار  ب��اأن  انرتنا�شونال 
على درج ال���دور ال��ث��اين م��ن ق�شم 
الدكرور يف اجليزة  �شرطة بولق 
)جنوب القاهرة(، ومل ُي�شفر عن 

•• القاهرة-وكاالت:

نقلت وك��ال��ة الأن��ب��اء الأمل��ان��ي��ة عن 
���ش��ي��ن��اء  ���ش��رق��ي  اأن  ���ش��ه��ود ع���ي���ان 
وال�شيخ  رف���ح  ب��ن  م��ا  املنطقة  يف 
����ش���اح���ة ح���رب  اإىل  زوي������د حت�����ول 
ح��ق��ي��ق��ي��ة، يف ح���ن اأك�����دت وك��ال��ة 
اأرت������ال من  اأن  ب��ر���س  اأ���ش��و���ش��ي��ت��د 
الدبابات والقوات التابعة للجي�س 
املنطقة  اإىل  طريقها  يف  امل�شري 
ال���ت���ي ي�����ش��ت��ه��دف��ه��ا اجل��ي�����س منذ 
عنا�شر  عن  البحث  بدعوى  اأي��ام 

اإرهابية م�شلحة.
قوات  ب��داأت  الباكر  ال�شباح  ومنذ 
وال�شرطة  اجلي�س  م��ن  م�شرتكة 
حملة مكثفة �شملت عددا من قرى 
والظهري  املقاطعة  بينها  املنطقة 
فيها  وا���ش��ت��خ��دم��ت  وال���ق���ري���ع���ة، 
ال��دب��اب��ات وامل��ج��ن��زرات وال��ع��رب��ات 
ال��ط��ائ��رات  ع��ن  ف�شال  امل�شفحة 
ال���ت���ي ق�����ش��ف��ت اأه����داف����ا خم���ت���ارة. 
ط���ائ���رات  اأن  ال�������ش���ه���ود  واأ������ش�����اف 
املنطقة  �شماء  يف  حتلق  الأبات�شي 
وعلى  ورف���ح  زوي���د  ال�شيخ  وح���ول 
القرى التي يتم ق�شفها الآن، واأن 
التوتر  م��ن  ح��ال��ة  ت�شهد  املنطقة 
اجلي�س  حا�شر  اأن  بعد  ال�شديد 
مانعا  زويد  وال�شيخ  رفح  مدينتي 
الدخول اإليهما اأو اخلروج منهما، 
ف�شال ع��ن ال��ت�����ش��دي��د الأم��ن��ي يف 
باملنطقة  التفتي�س  ن��ق��اط  جميع 
ال��ق��ري��ب��ة م��ن احل����دود م��ع قطاع 

الفل�شطيني. وح�شب م�شدر  غزة 
اأم���ن���ي ن��ق��ل��ت ع��ن��ه وك���ال���ة الأن���ب���اء 
وال�شرطة  اجلي�س  ف��اإن  الأمل��ان��ي��ة، 
ي�����ش��ت��ه��دف��ان ت��ط��ه��ري ال���ب���وؤر التي 
امل�شلحة،  اجل��م��اع��ات  ب��ه��ا  ت��وج��د 
�شخمة  باأنها  اليوم  حملة  وا�شفا 
حتت  القوات  جميع  فيها  ت�شارك 
قيادة قائد اجلي�س الثاين امليداين 

اللواء اأحمد و�شفي.
اأ�شو�شيتد  نقلت  ذاته،  ال�شياق  ويف 
ب���ر����س ع���ن م�����ش��در ع�����ش��ك��ري مل 
اجلي�س  اأن  ه��وي��ت��ه،  ع���ن  ت��ك�����ش��ف 
ي��ري��د ت��ن��ظ��ي��ف امل��ن��ط��ق��ة ال��واق��ع��ة 
ع����ل����ى احل������������دود م������ع غ��������زة م��ن 
امل�����ش��ل��ح��ن الإ����ش���الم���ي���ن ال��ذي��ن 
ي��ت��ح�����ش��ن��ون ب��ه��ا، ك��م��ا ن��ق��ل��ت عن 
�شهود عيان اأن اأرتال من الدبابات 
وال���ع���رب���ات امل�����ش��ف��ح��ة وق���اذف���ات 
ال�������ش���واري���خ ف�����ش��ال ع���ن ع��رب��ات 
لنقل اجلنود �شوهدت يف طريقها 
ال��ق��وات  ل��دع��م  املنطقة  ت��ل��ك  اإىل 
العمليات  وت���اأت���ي  ب��ه��ا.  امل���وج���ودة 
من  يومن  بعد  ب�شيناء  اجلديدة 
الداخلية  وزي��ر  لغتيال  حماولة 
امل�����ش��ري حم��م��د اإب���راه���ي���م وب��ع��د 
الهجمات  ف��ي��ه��ا  ت��ع��ددت  اأ���ش��اب��ي��ع 
ع��ل��ى م���واق���ع وع��ن��ا���ش��ر اجل��ي�����س 
اإىل  اأدى  مم��ا  ب�شيناء  وال�����ش��رط��ة 
هذه  من  الع�شرات  واإ�شابة  مقتل 

العنا�شر.
�شيناء  يف  ال��ه��ج��م��ات  وت�����ش��اع��دت 
ال��ذي  ال��ع��ام  ال��ت��وت��ر  ع��ل��ى خلفية 

امل�شرية الر�شمية عن مدير اإدارة 
احلماية املدنية العميد جمال عبد 
املفرقعات  رج���ال  اإن  ق��ول��ه  املنعم 
جنحوا يف اإبطال مفعول قنبلتن 
بجوار م�شجد خامت  عليهما  عر 
املر�شلن بحي العمرانية باجليزة 

)جنوب القاهرة(.
يف غ�����ش��ون ذل����ك اأب���ل���غ ع����دد من 
العمرانية يونايتد  اأهايل منطقة 
من  حالة  اأن  انرتنا�شونال  بر�س 
ال��ُذع��ر دب��ت ب��ن اأه���ايل املنطقة، 
ك��ان  ك���ارث���ة م���روع���ة  اإن  وق����ال����وا 

•• مايدوجوري-رويرتز:

 50 قال متحدث با�شم اجلي�س ام�س ان جنودا نيجريين لحقوا وقتلوا 
ع�شوا يف جماعة بوكو حرام يف معقلهم ب�شمال �شرق البالد.

اأنهم اع�شاء  العملية بعد ان قتل مقاتلون ي�شتبه  ونفذت وحدات اجلي�س 
يف بوكو حرام 20 �شخ�شا يف هجومن يومي الربعاء واخلمي�س يف قرى 

بولية بورنو ب�شمال �شرق البالد.
مايدوجوري  يف  لل�شحفين  اجلي�س  با�شم  املتحدث  مو�شى  �شغري  وق��ال 
 50 نحو  قتل  ج��وي  وبدعم  مع�شكراتهم  اىل  الرهابين  ال��ق��وات  لحقت 
ارهابيا يف اطالق النار ومتثل بوكو حرام وجماعات انف�شالية اخرى اأكرب 

تهديد لال�شتقرار يف نيجرييا اأكرب دولة م�شدرة للنفط يف افريقيا.
وي��ق��ول ���ش��ك��ان يف ولي���ة ب��ورن��و وج��م��اع��ات حقوقية ان اجل��ي�����س ي��ب��ال��غ يف 
بع�س الحيان يف النجاحات التي يحققها ويقلل من ا�شاباته ومن مقتل 
املدنين. وقال مو�شى ان عدد ال�شابات يف �شفوف املدنين نتيجة لهجوم 
لها  اعمال عنف  160 يف  اأك��ر من  وقتل  بعد  يعرف  الخ��ري مل  اجلي�س 

عالقة بجماعة بوكو حرام ال�شهر املا�شي.

م�سر تعد م�سروع قانون ملو�جهة �لإرهاب 
•• القاهرة-يو بي اأي:

ب�شدد  امل�شرية  العدل  وزارة  اأن  ام�س  رفيع،  م�شري  اأمني  م�شوؤول  اأعلن 
ن تعريفاً للجرمبة الإرهابية  اإعداد م�شروع قانون ملواجهة الإرهاب يت�شمَّ
والتعاون الر�شمي وال�شعبي ملكافحته وقال اللواء علي عبد املوىل، م�شاعد 
وزير الداخلية امل�شري لل�شوؤون القانونية، يف ت�شريح لل�شحافين اليوم، 
اإن وزارة العدل ب�شدد اإعداد م�شروع قانون ملواجهة الإرهاب من �شاأنه اأن 
العملية  اإجها�س  يف  والتو�شع  الإره��اب��ي��ة  للجرمية  حم��دداً  تعريفاً  ي�شع 
ملكافحة  واملواطنن  ال�شرطة  بن جهاز  والتعاون  قبل حدوثها،  الإرهابية 
تقنيناً حلالة  القانون ل ميثِّل  اأن م�شروع  امل��وىل  واأو���ش��ح عبد   . الإره���اب 
طوارئ، و اإمنا ي�شتهدف الإرهاب وفقاً للقوانن الدولية املتعلقة مبواجهته 
مع احرتام حقوق الإن�شان والتعاون بن ال�شرطة وال�شعب يف هذا ال�شدد 
، لفتاً اإىل اأن متديد حالة الطوارئ املفرو�شة يف م�شر اأو اإلغاءها مرهون 
امل��وىل،  عبد  وطالب   . البالد  ت�شهدها  التي  الأمنية  احلالة  تقدم  مب��دى 
املعنية مبناق�شة تعديالت  الداخلية يف جلنة اخلم�شن  وزارة  الذي ميثِّل 
يوؤكد  الد�شتور  باإدخال ن�س على  املُعّطل،  امل�شري  الد�شتور  مقرتحة على 
الق�شائي  ال�شبط  وماأموري  ال�شباط  لآداء  و�شمانها  الدولة  كفالة  على 

اأثناء اأداء واجبهم يف اإطار من احرتام حقوق الإن�شان .

�إف بي �آي يحذر من 
هجمات �إلكرتونية �سورية 

•• وا�صنطن-وكاالت:

حذر مكتب التحقيقات الفدرايل الأمريكي )اإف بي اآي( عدداً من املوؤ�ش�شات 
من اأن جماعة ممن و�شفهم باملت�شللن املوالن للحكومة ال�شورية قد تكثف 
ال��ولي��ات  فيه  ت��در���س  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  وذل��ك  عليها،  الإلكرتونية  هجماتها 
املتحدة �شن �شربات ع�شكرية على �شوريا. ويف حتذير اأر�شله مكتب التحقيقات 
عرب الربيد الإلكرتوين، قال املكتب اإن اجلي�س ال�شوري الإلكرتوين الداعم 
بارزة  اإعالمية  بعدة و�شائل  الإ�شرار  اإىل حد كبري يف  ال�شوري جنح  للنظام 
على  تاميز  نيويورك  ل�شحيفة  الرئي�شة  لل�شفحة  اخرتاقه  اإىل  اإ���ش��ارة  يف   ،
لوكالة  تابع  ح�شاب  على  ذلك  قبل  و�شيطرته  �شاعات،  مدى  على  الإنرتنت 
اأخرى. واأ�شار  اإىل جانب عمليات اخرتاق  اأ�شو�شيتد بر�س على موقع تويرت 
يف  املحتمل  الأمريكي  الع�شكري  العمل  اأن  اإىل  الفدرايل  التحقيقات  مكتب 
�شوريا قد يوؤدي اإىل املزيد من الت�شعيد يف عمليات ال�شبكات الإلكرتونية من 
 . املتحالفن  اأو غريهم من  ل�شوريا  املوؤيدين  الإلكرتونين  الفاعلن  جانب 
اأ�شدره  �شابق  مقارنة مع حتذير  اأ�شد  امل��رة  هذه  املكتب  وكانت نربة حتذير 
املكتب  و�شع  وق��د  الإل��ك��رتوين،  ال�شوري  اجلي�س  هجمات  ب�شاأن  اأ�شبوع  قبل 
الفرتا�شي  اجلي�س  ه��ذا  عليها  ي�شيطر  التي  الإلكرتونية  باملواقع  لئحة 
املواقع. ومل  الت�شال مع هذه  وم��زودي اخلدمات وقف  لل�شركات  اأت��اح  مما 
يت�شمن التحذير اإ�شارة اإىل قدرة اجلي�س ال�شوري الإلكرتوين على تعطيل 
بنيات حتتية حيوية، م�شددا على اأن الهدف الأ�شا�شي لهجماته يتجلى يف ن�شر 
الدعاية، وذكر م�شوؤولون �شابقون اأن هذه اجلماعة قد حت�شل على دعم من 
اإيران احلليفة الإ�شرتاتيجية للنظام ال�شوري، والتي متتلك برناجما متطورا 
ال�شهر  اآخر  اأوردت يف  تاميز  نيوريوك  وكانت �شحيفة  الإلكرتونية.  للحرب 
املا�شي اأن اإف بي اآي زاد من مراقبته لل�شورين املقيمن يف الوليات املتحدة، 
وذلك �شمن املخاوف املرتبطة بالتحرك الع�شكري املحتمل لوا�شنطن جتاه 
النظام ال�شوري، وما قد ينتج عنه من هجمات �شد حلفاء اأمريكا وم�شالح 
اأن املكتب حذر وك��الت فدرالية  اإىل  الأخ��رية يف اخل��ارج. واأ�شارت ال�شحيفة 
و�شركات خا�شة من اأن ال�شربة الأمريكية املحتملة �شد دم�شق قد تزيد عدد 
الهجمات الإلكرتونية عليها، ومل ي�شدر حتذير مماثل يف عمليات ع�شكرية 

�شابقة مثل ما وقع يف ليبيا يف العام 2011.

مليونا طفل �سوري مل يذهبو� للمدر�سة �آ�ستون: دم�سق م�سوؤولة عن �لهجوم �لكيماوي
اأن العامل ل ي�شعه اأن يقف مكتوف اليدي وتابعت ان الرد 
ينبغي ان يكون جليا وقويا ملنع اي ا�شتخدام لال�شلحة 
الكيماوية يف �شوريا يف امل�شتقبل ولكن الوزراء مل ي�شلوا 
اىل حد تاأييد العمل الع�شكري الذي تقرتحه الوليات 
املتحدة وفرن�شا وتقول وا�شنطن ان الهجوم الذي وقع يف 
21اغ�شط�س اب اودى بحياة اأكر من 1400 �شخ�س. 
وقالت ا�شتون ان وزراء الحت��اد الوروب��ي رحبوا بتعهد 
تقرير  ب��ان��ت��ظ��ار  اول��ون��د  ف��ران�����ش��وا  الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س 
اي حت��رك.  ق��ب��ل  ال��ه��ج��وم  ع��ن  امل��ت��ح��دة  مفت�شي المم 
وقالت الحتاد الوروب��ي ي�شدد.. على احلاجة للتعامل 

مع الزمة ال�شورية من خالل المم املتحدة.

•• فيلنيو�ض-رويرتز:

اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  م�����ش��وؤول��ة  ا���ش��ت��ون  ك��اث��ري��ن  ق��ال��ت 
28 دول��ة ع�شو يف الحتاد  بالحتاد الوروب��ي ام�س ان 
الوروبي اتفقت على اأن املعلومات املتاحة تظهر على ما 
يبدو اأدلة قوية على اأن احلكومة ال�شورية �شنت هجوما 
لل�شحفين  ا�شتون  و�شرحت  اب.  اأغ�شط�س  يف  كيماويا 
بعد اجتماع وزراء خارجية الحتاد الوروبي يف عا�شمة 
التي  الوحيدة  اجلهة  هي  احلكومة  فيلنيو�س  ليتوانيا 
ال��الزم��ة  وال��و���ش��ائ��ل  الكيماوية  ال�شلحة  م���واد  متتلك 
لتو�شيلها بكميات كافية. وذكرت ان الوزراء اتفقوا على 

•• وا�صنطن-وكاالت:

قالت الأمم املتحدة اإن حوايل مليونن طفل �شوري جيل كامل تقريبا 
مل يذهبوا للمدر�شة العام املا�شي لعدة اأ�شباب منها النزوح والعنف 
واخلوف وعدم ال�شتقرار واأ�شافت الأمم املتحدة، يف تقدميها عالمة 
اأخ��رى من عالمات اخل��راب الناجتة عن احلرب التي ا�شتمرت اإىل 
الآن اأكر من �شنتن ون�شف ال�شنة، اأن الرقم املذكور ميثل 40% 
من العدد الكلي لأطفال �شوريا يف مرحلة الدرا�شة من ال�شف الأول 

اإىل التا�شع.
وقالت املديرة الإقليمية ملنظمة اليوني�شيف لل�شرق الأو�شط و�شمال 
اأفريقيا ماريا كاليفي�س يف بيان اإنه وبالن�شبة لبلد كان يقرتب من 

تعميم التعليم الإعدادي على اجلميع قبل بدء احلرب الأهلية، فاإن 
رقم املليونن �شادم.

واأ�شارت الأمم املتحدة اإىل اأن �شتة مالين من ال�شورين، اأي اأكر 
مناطقهم  من  نزحوا  قد  لل�شكان،  الإج��م��ايل  العدد  رب��ع  من  قليال 
بالإ�شافة اإىل مليونن غادروا �شوريا باأكملها واأو�شحت اأن كثريين 
بن املليون طفل الذين غادروا �شوريا مل يح�شلوا على تعليم منا�شب 
ال�شورين  الأطفال  اأقل من ثلث  واأن  اإليها،  التي نزحوا  البلدان  يف 

بالعراق ولبنان والأردن قد التحقوا مبدار�س للتعليم الر�شمي.
ال��زع��رتي  األ���ف ط��ف��ل مبع�شكر   30 ب��ن  األ��ف��ا م��ن   12 اأن  وذك����رت 
لالجئن بالأردن، وهو ثاين اأكرب مع�شكر للجوء يف العامل واأكرها 

منوا، �شجلوا لاللتحاق مبدار�س.
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�ئتالف �ملعار�سة �ملحافظ يفوز يف �نتخابات �أ�سرت�ليا 
•• �صيدين-ا ف ب:

اع���ل���ن ال���ت���ل���ف���زي���ون ال�����ش����رتايل 
ف�������وز  ام��س  �شي(  بي  )اي��ه  العام 
املعار�شة املحافظة بقي�����ادة تون�ي 
جر����ت  التي  النتخابات  يف  اب��وت 
�شيتوىل  ال��ت��ي  ال���ب���الد  يف  ال���ي���وم 
ل��ل��ع��م��ايل كيفن  ق��ي��ادت��ه��ا خ��ل��ف��ا 
راد وق����ال خ��ب��ري الن��ت��خ��اب��ات يف 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ان ال��ت��ح��ال��ف )ال���ذي 
ح�شل  املحافظون(  عليه  يهيمن 
74 مقعدا حتى الآن. ومن  على 
هنا ا�شبح لديه الغلبية. اعتقد 
احلكومة  ان  ال��ق��ول  ميكنني  ان��ه 

خ�شرت .
و���ش��ه��دت ا���ش��رتال��ي��ا ال��ب��ل��د الغني 
ال��وح��ي��د ال���ذي اف��ل��ت م��ن الزم��ة 
ب���ف�������ش���ل ث������روات������ه ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة، 
لختيار  ال�شبت  ال��ي��وم  انتخابات 
ن��واب��ه��ا يف اق������رتاع دع����ي ح���واىل 
الدلء  اىل  ناخب  مليون   14،7

با�شواتهم فيها.
الراأي ترجح  ا�شتطالعات  وكانت 
الن���ت���خ���اب���ات  ه�����ذه  يف  ي���ف���وز  ان 
املحافظون على العمالين الذين 
ان��ه��ك��ت ���ش��راع��ات��ه��م ال��داخ��ل��ي��ة 

الناخبن.
ي�شغل  ان  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وي���ت���وق���ع 
ال���ت���ح���ال���ف ال������ذي ي��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه 
احل���زب ال��ل��ي��ربايل امل��ع��ار���س 90 
للعمالين   58 م��ق��اب��ل  م��ق��ع��دا 

يفرت�س  ال��ك��رب��ون  غ��از  انبعاثات 
ت�شببا  اجل��ه��ات  اك���ر  ت��دف��ع��ه  ان 
ال�����ب�����الد وف���ر����ش���ه  ب���ال���ت���ل���وث يف 
وب��ان  ا�شهر،  �شتة  ب��ل  العماليون 
يجعل م��دة اج���ازة الم��وم��ة �شتة 
ا�شهر مع حتقيق وف��رة مبليارات 
ال���������دولرات وي�����ش��ك��ل الق��ت�����ش��اد 
التي  النتخابية  احلملة  حم��ور 
املنتهية  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  خا�شها 

وليته.
وا����ش���رتال���ي���ا ه���ي ال��ب��ل��د ال��غ��رب��ي 
الوحيد الذي جنا من النكما�س 
الولية  امل���واد  بف�شل   2008 يف 
وال��ط��ل��ب  ارا���ش��ي��ه  ت�شمها  ال��ت��ي 
بينها  ن��ا���ش��ئ��ة  دول  م���ن  ال����ق����ادم 

ال�شن والهند.
اجل��ي��دة  الدارة  ع��ل��ى  راد  وي��وؤك��د 
حلزبه يف هذا املجال لكن تباطوؤ 
ال�شن  يف  الق��ت�����ش��ادي  الن�شاط 
الرئي�شية  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ش��ري��ك��ة 
ل�شرتاليا وانخفا�س ا�شعار املواد 
الولية يوؤدي اىل تباطوؤ النمو يف 

ا�شرتاليا منذ ا�شهر.
هذا  يف  النمو  ن�شبة  تتجاوز  ومل 
البلد 2،6 باملئة يف الف�شل الثاين 
جيدة  ن�شبة  وه���ي   ،2013 م��ن 
لكنها بعيدة عن تلك التي �شجلت 
 3 يف ال�شنوات الخرية وجتاوزت 
حاليا  فتبلغ  البطالة  ام��ا  باملئة 
ويتوقع  باملئة  باملئة   5،5 ح��واىل 

ان ترتفع.

�شا�شوت  كنت  �شيدين  يف  بيت�س 
جل��ول��ي��ا غ��ي��الرد وح����زب ال��ع��م��ال 

خ�شر �شوتي بعد هذه الق�شية .
ع���ام���ا(   55( اب�������وت  ت�����وين  ام�����ا 
املعروف بهفواته، فقد متكن من 
الخطاء  وجتنب  �شورته  تلميع 
م����ع ب��ع�����س ال����ش���ت���ث���ن���اءات. ك��م��ا 
ح�شل على دعم جمموعة روبرت 
تتمتع  التي  العالمية  م���وردوك 

بنفوذ كبري يف ا�شرتاليا.
ووع�����د اب�����وت ب���ال���غ���اء ر����ش���م على 

املنتهية  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ب��ق��ي��ادة 
راد ويتاألف جمل�س  وليته كيفن 
النواب يف الربملان ال�شرتايل من 

مقعدا.  150
واعرتف عدد من وزراء احلكومة 
ب��ه��زمي��ت��ه��م ب��ي��ن��م��ا ����ش���رح وزي����ر 
احلكومة  ان  ذل���ك  قبيل  ال��دف��اع 
���ش��ت��م��ن��ى ب���ه���زمي���ة م�������ش���اء ال���ي���وم 
ع���ام���ا(   55( راد  ك��ي��ف��ن  وك������ان 
 2007 م����ن  ل������ل������وزراء  رئ���ي�������ش���ا 
ق���ام  ح���زب���ه  ل���ك���ن   .2010 اىل 

طباعه  م��ن  م��ل  بعدما  باق�شائه 
جوليا  منه  ب��دل  وع��ن  ال�شعبة، 
حلفاوؤها  بها  اط��اح  التي  غ��ي��الرد 
املا�شي  حزيران-يونيو  يف  اي�شا 
ب�����ش��ب��ب ت���راج���ع ك��ب��ري ل��ل��ح��زب يف 

ا�شتطالعات الراأي.
واخ��ت��ار احل��زب ب��دل م��ن غيالرد 
ت�����ش��غ��ل  ����ش���ي���دة  اول  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
م���ن�������ش���ب رئ���ي�������س احل����ك����وم����ة يف 

ا�شرتاليا، كيفن راد من جديد.
بوندي  مدر�شة  يف  ناخبة  وقالت 

رئ��ي�����س جمل�س  وك�����ان  ال���زم���ن���ي. 
ريد  ه��اري  الدميقراطي  ال�شيوخ 
املجل�س  اإىل  اجلمعة  ر�شميا  ق��دم 
جلنة  تبنته  ال��ذي  القرار  م�شروع 
الأربعاء املا�شي و�شتبداأ املناق�شات 
ال��ث��الث��اء  ي���وم  املجل�س  يف  ر�شميا 
املقبل ح�شب ما اأعلن مكتب رئي�س 
جم��ل�����س ال�������ش���ي���وخ ح���ي���ث ���ش��ي��ع��ود 
اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ اعتبارا من 
الكونغر�س  اإىل  الثنن  بعد ظهر 

بعد انتهاء اإجازاتهم.
ويف خ���ت���ام ق���م���ة ال��ع�����ش��ري��ن ق���ال 
اأوباما  ب��اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
���ش��د  ال����ت����ح����رك  يف  ال���ف�������ش���ل  اإن 
ا�شتخدام النظام ال�شوري لل�شالح 
املارقة  الدول  �شي�شجع  الكيميائي 
على ا�شتخدامه مرة اأخرى، واأكد 
اأنه واثق من تورط نظام الرئي�س 
الأ���ش��د يف جم��زرة  ب�شار  ال�����ش��وري 
الغوطة ال�شهر املا�شي، م�شريا اإىل 
اأنه �شيوجه كلمة بهذا اخل�شو�س 
لل�شعب الأمريكي الثالثاء املقبل.
ب��اراك  ا�شتنكر  ال�����ش��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
اأوباما �شلوك بع�س النواب الذين 
ك��ان��وا ي��ط��ال��ب��ون��ه ب��ال��ت��ح��رك �شد 
الأ�شد ثم بدوؤوا مبعار�شة توجهه 
احل����ايل ل��ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل ع�����ش��ك��ري، 
وقال ل بد لأع�شاء الكونغر�س اأن 
بالت�شويت  �شائبا  موقفا  يتخذوا 

ل�شالح ال�شربة.

•• انقرة-رويرتز:

����ش���ددت ت��رك��ي��ا الج���������راءات الم���ن���ي���ة على 
حدودها اجلنوبية ال�شرقية مع �شوريا ام�س 
ف��ي��م��ا ���ش��وه��د ج��ن��ود ي��ق��وم��ون ب���دوري���ات يف 
الفور  على  يت�شح  ومل  احل��دودي��ة.  املنطقة 
ما اذا كانت الجراءات التي مل يت�شن التاأكد 
بهجوم  مرتبطة  اتخاذها  م��ن  اجلي�س  م��ن 
جوي امريكي حمتمل على �شوريا بعد هجوم 
بال�شلحة الكيماوية فيما يبدو قرب دم�شق 
وبعد  املئات  مقتل  عن  اأ�شفر  املا�شي  ال�شهر 
منطقة  اىل  كبرية  ع�شكرية  قوافل  و�شول 

وحتمل  �شوهدت  هاتاي  باقليم  يايالداجي 
تركية  اع��الم  و�شائل  قالت  خمتلفة  معدات 
ان���ه مت ن�����ش��ر اجل��ن��ود وال���دب���اب���ات ون��اق��الت 

اجلند املدرعة على احلدود مع �شوريا.
الرتكيتان  ودوج��ان  اخال�س  وكالتا  وقالت 
ل��الن��ب��اء ان ق���واف���ل ع�����ش��ك��ري��ة ت��ت��ك��ون من 
مركبات مدرعة وناقالت جند و�شلت اثناء 
للمنطقة  امل��ت��اخ��م��ة  ي��اي��الداج��ي  اىل  ال��ل��ي��ل 

ال�شاحلية الواقعة ب�شمال غرب �شوريا.
وحتدثت وكالة النا�شول الر�شمية لالنباء 
عن انت�شار ع�شكري مماثل اىل جانب انت�شار 
الدبابات اىل ال�شرق على احلدود يف اقليمي 

ق��ي��ادة  واأح��ج��م��ت  ع��ن��ت��اب.  وغ�����ازي  كيلي�س 
اجلي�س الرتكي يف اأنقرة التي نادرا ما تديل 
التعقيب  عن  الع��الم  لو�شائل  بت�شريحات 

عرب الهاتف.
ومن املقرر اأن يبحث الكوجنر�س المريكي 
ا���ش��ت��خ��دام  �شيجيز  ك���ان  اذا  م��ا  اي����ام  خ���الل 
الرئي�س  اق���رتح  اأن  بعد  ���ش��وري��ا  �شد  ال��ق��وة 
اأوباما تنفيذ هجمات حمدودة هناك  باراك 
ال�����ش��وري  ال��رئ��ي�����س  ب��ه��دف معاقبة ح��ك��وم��ة 
باأنه  وا�شنطن  و�شفته  ما  على  ال�شد  ب�شار 
الكيماوية �شد مدنين  ا�شتخدام لال�شلحة 

�شورين. 

تركيا ت�سدد �لإجر�ء�ت �لأمنية على حدودها مع �سوريا 

�أوباما يعترب كيماوي
 �سوريا تهديدً� لأمريكا

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

على  الكيميائي  الهجوم  اأن  ام�س  اأوباما،  ب��اراك  الأمريكي،  الرئي�س  اأعلن 
. وقال  القومي  لأمننا  ي�شكل تهديداً جدياً  الغوطة بريف دم�شق  منطقة 
اأوباما يف خطابه الأ�شبوعي اإن الوليات املتحدة قّدمت دلياًل قوياً للعامل 
على وقوف النظام ال�شوري وراء هذا الهجوم الرهيب على �شعبه . واأ�شاف 
هو  بل  فح�شب،  الن�شانية  الكرامة  على  مبا�شراً  هجوماً  يكن  مل  ذلك  اأن 
حكومات  لتفاق  �شببا  ثمة  اأن  اإىل  واأ�شار   ، القومي  لأمننا  خطري  تهديد 
الكيميائية  الأ�شلحة  ا�شتخدام  العامل على حظر  %98 من �شعوب  متثل 
اإىل ان هذه الأ�شلحة ت�شبب املوت  اأن �شبب ذلك ل يعزى فقط  ، مو�شحاً 
والدمار باأكر طريقة ع�شوائية وغري ان�شانية ممكنة، بل لأنها قد تقع بن 
اأعلن لهذا  اإنه  . وقال  اأي�شاً  اأذيتنا  اأيدي اجلماعات الإرهابية التي تتمنى 
ال�شبب يف نهاية الأ�شبوع املا�شي ب�شفته القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، اأن 
. واعترب  ال�شوري  النظام  املتحدة �شن عملية ع�شكرية على  على الوليات 
الرئي�س الأمريكي اأن الوليات املتحدة �شتكون اأقوى يف حال حتركنا �شوياً، 
ال�شبب، طلب من  اأنه لهذا  اإىل  ، م�شرياً  اأكر فعالية  اأفعالنا  �شتكون  كما 
القوة  ا�شتخدام  على  والت�شويت  امل�شاألة  هذه  مناق�شة  الكونغر�س  اأع�شاء 
اأن  اإىل  ، م�شرياً  تكون مفتوحة  بها لن  يقوم  اأي عملية  اأن  التاأكيد  وج��دد 
الو�شع يف �شوريا لن يكون كما ح�شل مع العراق واأفغان�شتان، م�شيفا انه 

ل��ن ي��ت��م اإر����ش���ال ق����وات ب��ري��ة. وج��دد 
اأي عملية ع�شكرية  اأن  الت�شديد على 
�شتكون حم��دودة من حيث  بها  نقوم 
ال����وق����ت وال����ن����ط����اق، وه���دف���ه���ا م��ن��ع 
احلكومة ال�شورية من ا�شتخدام الغاز 
وتقلي�س قدرتها  �شد �شعبها جمدداً 

على القيام بذلك .
ال�����ش��ع��ب الأم���ريك���ي  اأن  اأع���ل���م  وق����ال 
م��ن��ه��ك ب��ع��د ع��ق��د م��ن احل����رب، رغ��م 
اإ���ش��راف  انتهاء ح��رب ال��ع��راق، ورغ���م 
 ، نهايتها  على  اأفغان�شتان  يف  احل��رب 
اأنه لهذا ال�شبب، لن نزج  اإىل  م�شرياً 
بجيو�شنا يف حرب ل عالقة لنا بها . 
غري اأن��ه ق��ال نحن ال��ولي��ات املتحدة 

الأمريكية، ول ميكننا اأن نغ�س الطرف عن م�شاهد كتلك التي راأيناها يف 
اإعادة  اأن عدم الرد على هذا الهجوم امل�شن �شيزيد خطر  �شوريا ، معترباً 
قد  الذين  الإرهابين  اأي��دي  يف  ووقوعها  الكيميائية،  الأ�شلحة  ا�شتخدام 

ي�شتخدمونها �شدنا  .

جبهة �لن�سرة تتبنى �غتيال حمافظ حماة
•• دبي-رويرتز:

ذكرت جمموعة �شايت ملراقبة املواقع ال�شالمية على �شبكة النرتنت اأن جبهة 
الن�شرة املت�شددة اعلنت م�شوؤوليتها عن اغتيال حمافظ حماة ال�شهر املا�شي. 
واأورد التلفزيون ال�شوري ال�شهر املا�شي اأن ارهابين اغتالوا ان�س عبد الرزاق 
حمافظ حماة يف انفجار �شيارة ملغومة. ومل تعلن اي جهة م�شوؤوليتها على 
الفور ال ان ا�شابع التهام وجهت جلبهة الن�شرة الن�شطة يف املنطقة والتي 
ا�شحت ابرز اجلماعات التي تقاتل لالطاحة بالرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد. 
ونقلت �شايت عن جبهة الن�شرة املرتبطة بتنظيم القاعدة قولها انها راقبت 
حتركات عبد الرزاق ملدة �شهر قبل ان توجه �شربتها. وذكرت يف ترجمة باللغة 
ارهابية  منظمة  بانها  املتحدة  الوليات  ت�شفها  التي  اجلبهة  اأن  الجنليزية 
جانب  على  ملغومة  ���ش��ي��ارة  ت��رك��ت  ان��ه��ا  مو�شحة  احل���ادث  تفا�شيل  �شرحت 
الطريق لتنفجر اثناء مرور موكب عبد الرزاق يف 25 اغ�شط�س اب املا�شي. 
وتابعت اجلبهة اأن عبد الرزاق �شارك فيما و�شفته بجرائم ال�شد �شد ال�شنة 
يف �شوريا دون ذكر تفا�شيل ويف ال�شهر املا�شي توعد زعيم جبهة الن�شرة اأبو 
حممد اجلولين با�شتهداف القلية العلوية يف �شوريا التي ينتمي اليها ال�شد 

بال�شورايخ للثاأر بعد مزاعم هجوم بال�شلحة الكيماوية قرب دم�شق.

�سوريا  يف  ع�سكري  تدخل  �سد  �لفرن�سيني  % من   68

•• عوا�صم-وكاالت: 

ب����داأ وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي 
ج����������ون ك����������ريي ������ش�����ب�����اح ام���������س 
الليتوانية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ال�����ش��ب��ت 
نظرائه  م��ع  حم��ادث��ات  فيلنيو�س 
يف الحت����اد الأوروب������ي ب�����ش��اأن �شن 
���ش��رب��ة ع�����ش��ك��ري��ة حم��ت��م��ل��ة �شد 
ال���وزراء  ويعتزم  ال�����ش��وري  النظام 
عدم  ك��ريي  منا�شدة  الأوروب���ي���ون 
ع�شكري  بعمل  القيام  يف  ال�شروع 
ق���ب���ل ������ش�����دور ت���ق���ري���ر م��ف��ت�����ش��ي 

الأ�شلحة الكيميائية.
اأن  الفرن�شي  الرئي�س  اأك��د  وبينما 
املفت�شن  تقرير  �شتنتظر  باري�س 
ع�������ش���ك���ري،  ع���م���ل  اأي  ب������دء  ق���ب���ل 
الأغ��ل��ب��ي��ة مبجل�س  زع���ي���م  اأع���ل���ن 
الت�شويت  اأن  الأم���ريك���ي  ال��ن��واب 
�شيتم  �شوريا  يف  القوة  ل�شتخدام 
خ���الل الأ���ش��ب��وع��ن امل��ق��ب��ل��ن، ويف 
يوجه  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال�شياق  ه��ذا 
لل�شعب  كلمة  الأم��ريك��ي  الرئي�س 

يوم الثالثاء املقبل.
وب����������رزت خ�����الف�����ات ب�����ن ال�������دول 
الأوروب����ي����ة اأم�����س اجل��م��ع��ة ب�����ش��اأن 
الأه����م����ي����ة ال���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي م��ن��ح��ه��ا 
لتقرير مفت�شي الأمم املتحدة عن 
الهجوم الكيميائي الذي وقع يوم 
اأغ�شط�س-اآب املا�شي يف ريف   21
ن�شره  اأملانيا  طلبت  وال��ذي  دم�شق 

يف اأ�شرع وقت ممكن.
واأفادت م�شادر دبلوما�شية اأوروبية 
ال�28  ال������وزراء الأوروب����ي����ن  ب����اأن 
ي���رغ���ب���ون خ����الل ل��ق��ائ��ه��م ك��ريي 
م���ن وا���ش��ن��ط��ن ت��اأج��ي��ل ال�����ش��رب��ة 
ن�شر  حل��ن  املحتملة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

تقرير املفت�شن.
ال��ف��رن�����ش��ي  ال���رئ���ي�������س  اأن  ورغ������م 
ف��ران�����ش��و ه���ولن���د اأع���ل���ن يف خ��ت��ام 
بطر�شربغ  ب�شان  الع�شرين  قمة 
تقرير  �شتنتظر  باري�س  اأن  اأم�����س 
ع�شكري  ع��م��ل  اأي  ق��ب��ل  املفت�شن 
فاإن وزير خارجيته لوران فابيو�س 
العا�شمة  اإىل  و���ش��ول��ه  ل��دى  ق��ال 
يل  يقولون  الكثريون  الليتوانية 
ينبغي انتظار تقرير املفت�شن لكن 

هناك اإمكانية خليبة اأمل .
واأ��������ش�������اف ل����وك����ال����ة ال�������ش���ح���اف���ة 
الفرن�شية امل�شاألة تكمن يف معرفة 
كيميائية  جم���زرة  ح�شلت  اإذا  م��ا 
اجل��م��ي��ع  ب�����ات  الآن  ل���ك���ن  ل.  اأم 
نفى يف  فيهم من  يقولونها، مبن 

يف اجتماع فيلنيو�س حل�شد الدعم 
من اأجل ذلك.

ونقلت وكالة ال�شحافة الفرن�شية 
اإنه  دبلوما�شية قولها  عن م�شادر 
يف حال عدم املوافقة على ال�شربات 
وباري�س احل�شول  وا�شنطن  فعلى 
على �شمانات يف األ يدين اأي من 
العملية  الأوروب��ي  اأع�شاء الحتاد 

الع�شكرية املحتملة.
تقرير  ل��ن�����ش��ر  م��وع��د  ي��ح��دد  ومل 
ل��ك��ن  امل����ت����ح����دة  الأمم  م��ف��ت�����ش��ي 
اأنهوا مهمتهم يف  الذين  اخل��رباء 
كانوا  املا�شي  اأغ�شط�س-اآب   30
م�شممن على العمل �شريعا على 
الأمم  بح�شب  امل���اأخ���وذة  ال��ع��ي��ن��ات 
املتحدة. وقد اأ�شارت م�شادر الأمم 

 ، الكيميائي  ال��ه��ج��وم  ه���ذا  ال��ب��دء 
م�شريا اإىل اأن املفت�شن �شيجيبون 
ع���ن ه����ذا ال�������ش���وؤال ال�����ذي ي��ع��رف 

العامل برمته جوابه.
واعترب وزير اخلارجية ال�شويدي 
ك����ارل ب��ي��ل��ت اأن ان��ت��ظ��ار ال��ت��ق��ري��ر 
م�شاألة مبداأ للمجتمع الدويل، لأن 
وال�شينين  والربازيلين  الهنود 
املعلومات  اأن  ي��ع��ت��ربون  وغ��ريه��م 
ال�����������ش�����ادرة ع�����ن ال����ش���ت���خ���ب���ارات 

الأمريكية لي�شت كافية .
ع��ل��ى م�شتوى  الت��ف��اق  اأن  وي��ب��دو 
الحت�������اد الأوروب�����������ي ع���ل���ى م���ب���داأ 
ال�شربات املحددة الأه��داف، بعيد 
امل���ن���ال ح��ت��ى م���ع م�����ش��ارك��ة وزي���ر 
اخلارجية الأم��ريك��ي ج��ون كريي 

التحاليل  ن��ت��ائ��ج  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دة 
وثالثة  اأ�شبوعن  بن  ت�شدر  قد 

اأ�شابيع.
وق���ال���ت م�����ش��ادر دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة اإن 
ي��ع��رف  اأن  ه����و  امل����ث����ايل  اخل����ي����ار 
م�شمون تقريرهم بحلول الثنن، 
وهو اليوم املزمع لت�شويت جمل�س 
التدخل  على  الأم��ريك��ي  ال�شيوخ 

الع�شكري.
ذك����رت �شحيفة  ذل���ك  غ�����ش��ون  يف 
الرئي�س  اأن  الربيطانية  غارديان 
الأم����ريك����ي ب�����اراك اأوب����ام����ا ق���د ل 
ي��ح�����ش��ل ع���ل���ى دع�����م ال��ك��ون��غ��ر���س 
اإىل  �شربة  توجيه  على  ال�شامل 

النظام ال�شوري قبل اأ�شبوعن.
ون����ق����ل����ت ع�����ن م���������ش����ادر يف ق��م��ة 
ي�����ش��وت  اأن  ت��وق��ع��ه��ا  ال��ع�����ش��ري��ن 
ال��ق��ادم،  الأ���ش��ب��وع  ال�شيوخ  جمل�س 
قد  ال��ن��واب  جمل�س  ت�شويت  لكن 
اآخ��ر، حيث مل يتم  اأ�شبوعاً  يتاأخر 
بعد التفاق على ن�س القرار، كما 
اإىل  ت�شري  احل��ال��ي��ة  امل��ع��ط��ي��ات  اأن 
اإم��ك��ان��ي��ة رف�����س جم��ل�����س ال��ن��واب 
قرار التدخل الع�شكري. كما ترى 
هذه امل�شادر اأن التو�شل اإىل قرار 
ال��ق��وة  ب�����ش��اأن  للمجل�شن  م��وح��د 
التي يجب ا�شتخدامها قد ي�شتلزم 

وقتاً اإ�شافياً.
ق��ال  مل��ا نقلته غ���اردي���ان  وت��اأك��ي��دا 
زع���ي���م الأغ��ل��ب��ي��ة اجل��م��ه��وري��ة يف 
اإري��ك  ال��ن��واب الأم��ريك��ي  جمل�س 
اإن  داخ���ل���ي���ة  م����ذك����رة  ك���ان���ت���ور يف 
باللجوء  ال�شماح  على  الت�شويت 
خالل  �شيتم  �شوريا  يف  ال��ق��وة  اإىل 
الأ����ش���ب���وع���ن امل��ق��ب��ل��ن ول��ك��ن��ه مل 
اجل���دول  ع��ن  تفا�شيل  اأي����ة  ي��ع��ط 

جمل�س النواب الأمريكي �ضي�ضوت خالل اأ�ضبوعني 

كريي يح�سد ل�سرب �سوريا و�أوروبا تطالب بالتاأجيل 

•• باري�ض-ا ف ب:

ل�شحيفة  ايفوب  معهد  اج��راه  للراأي  ا�شتطالع  ك�شف 
اثنن من  اكر من  ان  ام�س  نتائجه  ون�شرت  الفيغارو 
يف  لفرن�شا  م�����ش��ارك��ة  ي��ع��ار���ش��ون  فرن�شين  ث��الث��ة  ك��ل 
تدخل ع�شكري دويل يف �شوريا وردا على �شوؤال هل توؤيد 
 64 ، قال  ام تعار�س تدخال ع�شكريا دوليا يف �شوريا؟ 
باملئة من الذين �شملهم ال�شتطالع انهم يعار�شون هذا 

التحرك، مقابل 45 باملئة يف 29 اآب-اغ�شط�س.
اي  يف  فرن�شا  م�شاركة  ي��ع��ار���ش��ون  ان��ه��م   68% وق���ال 
باملئة   36 ���ش��وى  ال�شربة  ه��ذه  ي��وؤي��د  يعد  ومل  �شربة 

مقابل 55 باملئة يف 29 اآب-اغ�شط�س.
الي�شار  م��وؤي��دي  من  املعار�شن  ه��وؤلء  من  باملئة  و45 
�شعبية  ان�شار الحت��اد من اجل حركة  باملئة من  و75 

اك���رب ح���زب مي��ي��ن��ي م��ع��ار���س، و77 ب��امل��ئ��ة م��ن م���وؤدي 
���ش��وؤال  على  وردا  م��ت��ط��رف(.  )مي��ن  الوطنية  اجلبهة 
فرن�شا  م�شاركة  تعار�س  ام  توؤيد  هل  �شربة  وجهت  اذا 
ف��ي��ه��ا؟ ، ق���ال 68 ب��امل��ئ��ة ان��ه��م ي��ع��ار���ش��ون وه���و ارت��ف��اع 
اآب-  29 يف  �شجلت  التي  لن�شبة  نقاط عن  ت�شع  ق��دره 
اغ�شط�س. ويوؤيد 32 باملئة م�شاركة فرن�شا مقابل 41 
باملئة يف نهاية اآب-اغ�شط�س بينما تبقى باري�س احلليفة 

الرئي�شية للوليات املتحدة يف هذه امل�شاألة.
باملئة  و76  الي�شار  موؤيدي  من  هوؤلء  من  باملئة   48
من موؤيدي الحتاد من اجل حركة �شعبية و83 باملئة 

من موؤيدي اجلبهة الوطنية.
واجري ال�شتطالع على عينة �شملت 972 �شخ�شا من 
وفق  ع��ام��ا،   18 اعمارهم  جت���اوزت  ال��ذي��ن  الفرن�شين 

ا�شلوب احل�ش�س.

��ستطالع للر�أي: �ل�سربة لن ت�سقط �لأ�سد 
•• برلني-د ب اأ:

اأظ���ه���ر ا���ش��ت��ط��الع ل���ل���راأي ال���ع���ام ال�������ش���وري يف ال��داخ��ل 
اإ�شقاط  واخلارج اأن ن�شبة كبرية من ال�شورين ت�شتبعد 
ك�شف  بينما  حم��دودة،  ع�شكرية  �شربة  بتوجيه  النظام 
ال�شتطالع عن قناعة قرابة الن�شف باأن ال�شعب �شيكمل 
ال�شتطالع  ووف��ق  الأ�شد  ب�شار  الرئي�س  اإ�شقاط  عملية 
ال�شوري،  للنظام  املحتملة  الغربية  لل�شربة  املخ�ش�س 
���ش��وري   1800 ���ش��م��ل��ت  ع��ي��ن��ة  م���ن   38% راأى  ف��ق��د 
بقيادة  حم��دودة  �شربة  اأن  الن�شاء  من  منهم   40%
الأ�شد.  حكومة  ت�شقط  لن  �شوريا  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 
وق��ال��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��دى ل��الأب��ح��اث وا���ش��ت��ط��الع ال���راأي 

اإن  ال��راأي  ا�شتطالع  نتائج  لها ت�شمن  بيان  ال�شورية يف 
1 و5 �شبتمرب-اأيلول  ال�شتطالع جرى يف الفرتة بن 
بال�شربة  متعلقة  حم��اور  جمموعة  وت�شمن  اجل���اري، 
 1800 اأ���ش��ل  م��ن  �شخ�شا   684 واأج����اب  الع�شكرية. 
�شخ�س تراوحت اأعمارهم بن �شن 18 و 65 عاما من 
ت�شقط  ول��ن  حم���دودة  �شتكون  ال�شربة  ب��اأن  ال�شورين 
اأن  ال��ع��ي��ن��ة  م��ن   15% راأى  بينما  الأ����ش���د  ب�����ش��ار  ن��ظ��ام 
ال�شربة �شت�شقط نظامه وراأى قرابة %47 من العينة 
التي ا�شتطلعت اآراوؤها اأن ال�شعب ال�شوري هو من �شيكمل 
اأم��ا ع��ن جدية  اإ���ش��ق��اط نظام الأ���ش��د يف ���ش��وري��ا.  عملية 
لنظام  الع�شكرية  ال�شربة  توجيه  يف  الأمريكية  الإدارة 
الأ�شد فريى %41 اأنها جادة، مقابل %31 يرون اأنها 

مرتددة وتراوغ. وتوقع %43 من ال�شورين اأن توجه 
مثل  اإ�شالمية،  ف�شائل جهادية  اإىل  الع�شكرية  ال�شربة 
ال�شوري  والنظام  وال�شام  العراق  ودول��ة  الن�شرة  جبهة 
اأنها �شتوجه فقط اإىل كتائب  %23 يرون  معا، مقابل 
الأ���ش��د. اأم���ا ع��ن ال��ت��وق��ع��ات ح��ول امل�شهد ال�����ش��وري بعد 
ال�شربة يف حال ح�شولها، فاإن %41 قالوا اإن الفو�شى 
�شتعم البالد لفرتة و�شيظهر اأمراء حرب هناك، مقابل 
%10 اعتربوا اأن حربا اأهلية �شتحدث وا�شتبعد 58% 
�شيا�شية  �شفقة  وج���ود  امل�شتطلعة  ال��ع��ي��ن��ة  اأف�����راد  م��ن 
نظام  على  ع�شكري  ان��ق��الب  وح���دوث  رو�شية  اأم��ريك��ي��ة 
الأ�شد لئال حتدث ال�شربة الع�شكرية، وراأوا اأن الحتمال 

�شعيف، بينما قال %15 اإن الحتمال قوي.

مقتل �سخ�س حاول زرع قنبلة يف �سيارة باليمن 
•• �صنعاء-رويرتز:

قالت م�شادر امنية ان من ي�شتبه اأنه ا�شالمي مت�شدد قتل يف وقت مبكر من �شباح ام�س 
حن انفجرت قنبلة كان يحاول زراعتها يف �شيارة �شابط باملخابرات يف �شنعاء ومل تقع اي 
ا�شابات اخرى جراء النفجار الذي ايقظ دويه بع�س �شكان العا�شمة بعد منت�شف الليل 
ون�شرت مواقع اخبارية حملية �شورا جلثة �شاب م�شرجة بالدماء وقالوا انه املت�شبب يف 
النفجار. وقال م�شدر حكومي ان الهجوم كان ي�شتهدف �شابطا يعمل يف وزارة التعليم 
ينتمون  انهم  ي�شتبه  2011 وقتل مت�شددون  بالر�شا�س يف عام  �شلفه قتل  العايل وكان 
الخ��رية  ال�شهر  يف  وال�شرطة  واجلي�س  املخابرات  �شباط  من  العديد  القاعدة  لتنظيم 
وغالبا ما تنفذ عمليات الغتيال من خالل تلغيم �شيارات ال�شباط و باطالق النار عليها 
اعقاب  يف  البالد  على  �شيطرتها  لب�شط  احلكومة  وتكافح  م��ارة  نارية  دراج���ات  على  من 
على  بالرئي�س  اطاحت  باحتجاجات  ب��داأت  اأكر من عامن  ا�شتمرت  �شيا�شية  ا�شطرابات 

عبد اهلل �شالح.
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الرباهمي  حممد  اأربعينية  اأم�س، 
، و�شط  يف تظاهرة �شعبية حا�شدة 
ال��ع��دي��د م��ن الأع����الم وال�����ش��ع��ارات 
امل�����ن�����ادي�����ة ب����اإ�����ش����ق����اط احل���ك���وم���ة 
وم���وا����ش���ل���ة اع���ت�������ش���ام ال���رح���ي���ل. 
ون��ظ��م ع���دد م��ن ممثلي الأح����زاب 
ال�شيا�شية ومكونات املجتمع املدين 
م�شرية �شريا على الأقدام انطلقت 
بالعا�شمة  باب �شعدون  �شاحة  من 
ت��ون�����س و���ش��ول اإىل ���ش��اح��ة ب���اردو 
اأمام مقر املجل�س التاأ�شي�شي. واأّكد 
اأم����ن ع����ام احت����اد ال�����ش��غ��ل ح�شن 
ال��ع��ب��ا���ش��ي ، اإث����ر ت��الوت��ه ال��ف��احت��ة 
اأّن  ال��رباه��م��ي،  الفقيد  روح  ع��ل��ى 
املجتمع  م��ك��ون��ات  وب��ق��ي��ة  الحت����اد 
على  بال�شغط  م��ل��ت��زم��ون  امل����دين 
عن  للك�شف  املعنية  الأط����راف  ك��ل 
اأّي��ا  تون�س  �شهداء  اغتيال  حقيقة 
والتحقيق،  الأب��ح��اث  نتائج  كانت 

واأع���ل���ن ال���ن���واب امل��ن�����ش��ح��ب��ون من 
تظاهرة  خالل  التاأ�شي�شي  املجل�س 
اإح���ي���اء اأرب��ع��ي��ن��ي��ة ال��رباه��م��ي  عن 
ق��راره��م ال��دخ��ول يف اإ���ش��راب جوع 
املعت�شمن  النواب  بخيمة  مفتوح 

ب�شاحة باردو.
النواب  لتم�شك  القرار  هذا  وياأتي 
ب��ح��ل احل���ك���وم���ة و ب��ح��ل امل��ج��ل�����س 
التاأ�شي�شي. ي�شار اإىل اأّن التظاهرة 
�شهدت م�شاركة رئي�س حركة نداء 
يف  ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  تون�س 
اأق��ي��م يف  ال���ذي  الج��ت��م��اع ال�شعبي 
وذل��ك   احل�شم  ي��وم  فعاليات  اإط���ار 
اإحياء لأربعينية حممد الرباهمي، 
يح�شر  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  وه����ذه 
ف��ي��ه��ا زع���ي���م امل���ع���ار����ش���ة ف��ع��ال��ي��ات 
اع��ت�����ش��ام ال��رح��ي��ل م��ن��ذ ان��ط��الق��ه 
قبل �شهر، وكان غيابه ُيعّلل لدواع 

اأمنية.

مبينا انه ل بد من مقاومة ظاهرة 
اجلميع  ج��ه��ود  بت�شافر  الإره����اب 
وجتاوز الأزمة احلالية. ويف نف�س 
حزب  با�شم  املتحدث  ق��ال  ال�شياق 
ال��ب��الد  اإّن  ال��ط��ي��ب،  �شمري  امل�����ش��ار 
"فر�س  م��رح��ل��ة  ال���ي���وم يف  دخ��ل��ت 
ال��رب��اع��ي  اإط����ار م��ب��ادرة  احلل" يف 
الراعي للحوار، موؤّكدا اأّنه ل خيار 
لهم يف حال رف�س اأحزاب الرتويكا 
للمبادرة �شوى الت�شعيد وموا�شلة 
التعبئة ال�شلمية واملدنية على حّد 

قوله.
 م��ن ج��ه��ت��ه��ا، دع���ت اأرم���ل���ة حممد 
ال���رباه���م���ي ل�����دى م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
م�شرية اأربعينية زوجها اإىل اإ�شقاط 
احل���ك���وم���ة ال����ت����ي ت����دع����م ومت����ول 
الإره��اب ح�شب تعبريها، وطالبت 
ال����رباه����م����ي ال�������ش���ع���ب ال��ت��ون�����ش��ي 
مب��وا���ش��ل��ة ال��ن�����ش��ال وامل���ق���اوم���ة. 

قتيل يف تظاهرة �أمام قن�سلية �إير�ن باأفغان�ستان 
•• هرات-ا ف ب:

ذكرت ال�شرطة املحلية ان �شخ�شا واحدا على القل قتل 
اليرانية  القن�شلية  ملهاجمة  حماولة  يف  ام�س  �شباح 
�شخ�س  مئتي  نحو  بها  ق��ام  افغان�شتان  غ��رب  ه��رات  يف 

احتجاجا على عدم جتديد تاأ�شرياتهم.
بر�شقها  ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة  م��ه��اج��م��ة  امل���ت���ظ���اه���رون  وح�����اول 
�شرطة ولية هرات  قائد  قال  والع�شي، كما  باحلجارة 

لوكالة فران�س بر�س.
ق��ام��وا  لكنهم  منعهم  ح���اول���وا  ���ش��رط��ي��ن  ان  وا����ش���اف 
مب��ه��اج��م��ت��ه��م وق���ت���ل ���ش��خ�����س وج�����رح اآخ�������رون خ��الل 
ا���ش��ب��اب  ي��ج��ري يف  ان حتقيقا  م��و���ش��ح��ا   ، ال�����ش��دام��ات 

الوفاة.
وذكر م�شوؤول يف م�شت�شفى هرات ان اربعة جرحى نقلوا 

اىل هذا املركز الطبي.
���ش��ارك يف الح��ت��ج��اج وج��رح  ال���ذي  الر�شيد  وق���ال عبد 
خالل ال�شدامات، لفران�س بر�س ان املتظاهرين جتمعوا 

لالحتجاج على عدم جتديد تاأ�شرياتهم اليرانية.
واكد ان القن�شلية اليرانية ترف�س ان تعيد لهم 400 
طلب  ت��ق��دمي  اج�����راءات  خ���الل  ك�شمانة  دف��ع��ت  دولر 

التاأ�شرية.
وك���ان م��ت��ظ��اه��رون ح��اول��وا يف ك��ان��ون الول-دي�����ش��م��رب 
مهاجمة القن�شلية لالحتجاج على مقتل 13 مهاجرا 

�شريا افغانيا على احلدود.
وي���ح���اول اآلف الف���غ���ان ك��ل ���ش��ن��ة ال��ت��وج��ه اىل اي���ران 
بع�شهم بطريقة غري �شرعية هربا من العنف يف بلدهم 
الذي ي�شهد حركة مترد حلركة طالبان منذ �شقوطها 
الدويل  2011 �شد احلكومة الفغانية والتحالف  يف 
ال����ذي ت���ق���وده ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ويف اي���ار-م���اي���و قتل 
حاولوا  افغان  مهاجن  ع�شرة  ايرانيون  ح��دود  حرا�س 
الت�شلل اىل الرا����ش���ي الي��ران��ي��ة وي��ب��ل��غ ع���دد الف��غ��ان 
امل�شجلن ر�شميا لدى المم املتحدة كالجئن يف ايران 
900 الف بينما يقيم اكر من مليون اآخرين بطريقة 

غري م�شروعة يف هذا البلد.

•• الفجر–تون�ض-خا�ض

امل�����ش��رف��ة على  ال��رب��اع��ي��ة  اأّن  ي��ب��دو 
احل�����وار يف ت��ون�����س ل ت��ن��وي رم��ي 
بف�شلها  النهائي  والت�شليم  املنديل 
يف ج�������ش���ر ال�����ه�����وة ب�����ن ال���ف���رق���اء 
اإىل  ال��ل��ج��وء  وق���ررت  ال�شيا�شين، 
احل�ش�س الإ�شافية حل�شم نتيجة 
املباراة، واإ�شافة جولة جديدة من 
املفاو�شات عرب طرح ت�شور جديد 
البالد  ال��ت��ي تع�شف  الأزم���ة  حل��ّل 
با�شتعداد  يوحي  �شيء  ل  انه  رغم 

الرتويكا واحلكومة على التنازل.
املطلوب مزيد من التنازلت

العام لالحتاد  الأم��ن  يك�شف   مل 
ل��ل�����ش��غ��ل ح�شن  ال��ت��ون�����ش��ي  ال���ع���ام 
ال�شحفي  الت�شريح  يف  العبا�شي، 
ال��ذي  اللقاء  عقب  ب��ه  اأدىل  ال���ذي 
ال��راع��ي��ة للحوار  امل��ن��ظ��م��ات  ج��م��ع 
نتائج  لتقييم  املخ�ش�س  الوطني 
احل�����وارات، ع��ن احل��ق��ائ��ق الأرب��ع��ة 
عنها  �شيعلن  اأن��ه  وق��ال  �شبق  التي 

على اثر ف�شل مبادرة الحتاد.
 ك���م���ا مل ي��ك�����ش��ف ال���ع���ب���ا����ش���ي ع��ن 
ف�شل  يف  �شاهمت  ال��ت��ي  الأط�����راف 
اأن  ال��ع��ب��ا���ش��ي  ، و�����ش����رح  امل�����ب�����ادرة 
ب��ب��ل��وغ ف�شل  ال��رب��اع��ي ل ي��ع��رتف 
، م�شددا على انه ل ميكنهم  ذريع 
اأي�������ش���ا الع��������رتاف ب���ال���ن���ج���اح مب��ا 
ت��ق��دم  احل��ال��ي��ة مل  احل��ك��وم��������ة  اأّن 
العام  الأم���ن  و���ش��دد  ا�شتقالتها.  
ل���الحت���اد ع��ل��ى، اأن جن���اح امل���ب���ادرة 
موجعة  ت���ن���ازلت  ت��ق��دمي  يتطلب 
الئتالف  اأن  اإىل  م�شريا  وم��وؤمل��ة، 
احل�����اك�����م ه�����و امل����ط����ال����ب ب��ت��ق��دمي 
ت����ن����ازلت ل��ل��ج��ل��و���س ع��ل��ى ط��اول��ة 

احلوار .

احلاكم  الئتالف  العبا�شي  وحّمَل 
الحت��اد  مبادرة  تعطيل  م�شوؤولية 
ب��اع��ت��ب��اره��م راف�����ش��ن ل���ش��ت��ق��ال��ة 
اأملنا   : العبا�شي  وق��ال  احلكومة.  
مازال قائم يف اأن ترتاجع الأطراف 
وخا�شة  مواقفها  ع��ن  ال�شيا�شية 
وخا�شة حركة  احل��اك��م  الئ��ت��الف 
ال��ن��ه�����ش��ة ع��رب ت��ق��دمي امل��زي��د من 
ال��ت��ن��ازلت امل��وؤمل��ة م��راع��اة مل�شلحة 
ال����ب����الد .  و����ش���رح���ت الأط�������راف 
الراعية للحوار اأنها يف �شورة عدم 
تو�شلها جلمع احلكومة واملعار�شة 
ع��ل��ى نف�س ط��اول��ة احل����وار ف��اإّن��ه��ا 
�شتقّدم ت�شورا جديدا للخروج من 
الأزمة، و�شيتّم عر�شه جمددا على 
الأط�������راف، دون حت��دي��د  خم��ت��ل��ف 

العناوين الكربى لهذا الت�شور.
يتم  مل  اإن  اأن�����ه  ال��ع��ب��ا���ش��ي  وق�����ال 
�شيتم  ف��اإن��ه  ات��ف��اق  اإىل  ��ل  ال��ت��و���شّ
لل�شعب  ك��ام��ل��ة  احل��ق��ي��ق��ة  ك�����ش��ف 
م���ب���ادرة  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  ال��ت��ون�����ش��ي، 
الإحت��اد حلّل الأزم��ة ال�شيا�شية يف 
تون�س ل تزال يف حاجة اإىل املزيد 
م����وؤك����دا مت�شك  ال����ت����ن����ازلت،  م���ن 
ومنظمة  ال�شغل  )اإحت��اد  املنظمات 
التون�شية  واملنظمة  العمل  اأرب���اب 
وهيئة  الإن�شان  للدفاع عن حقوق 

املحامن( مببادرتهم.

مهلة باأ�ضبوع..
احتاد  اأن  مّطلعة  م�شادر  وذك��رت   
ال�شيا�شين  اأعطى الفرقاء  ال�شغل 
م��ه��ل��ة ب��اأ���ش��ب��وع ق��ب��ل ع��ق��د هيئته 
�شتتخذ  التي  ال�شتثنائية  الإدارية 
جملة من القرارات يف ظل تقييمها 

للم�شتجدات ال�شيا�شية احلالية .
اأن  اإىل  امل�������ش���ادر  ه�����ذه  واأ������ش�����ارت 

اأ����ش���رع  يف  ال���وط���ن���ي  احل�������وار  اإىل 
احل�شابات  ع��ن  بعيدا  ممكن  وق��ت 

ّيقة . احلزبية ال�شّ
خطوات ت�ضعيدية

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ت��وا���ش��ل امل��ع��ار���ش��ة 
خطاب الت�شعيد وحماولة ت�شديد 
اخل��ن��اق ع��ل��ى ال��رتوي��ك��ا احل��اك��م��ة 
الإ�شالمية  النه�شة  حركة  بقيادة 
القبول  على  لإج��ب��اره��ا  م�شعى  يف 

با�شتقالة احلكومة.
 ويف ه����ذا ال�����ش��ي��اق، اأك�����د ال��ّن��ائ��ب 
عن  الّتاأ�شي�شي  الوطني  باملجل�س 
ح��زب ال��وط��ن��ّي��ن ال��ّدمي��ق��راط��ّي��ن 
اأن جبهة  ال��رح��وي  املنجي  املُ��وّح��د 
و  �شعبي  بتحرك  �شتقوم  الإن��ق��اذ 
الت�شدي  اأج��ل  م��ن  وا���ش��ع  �شيا�شي 
التعيينات  ظ��اه��رة  ا�شتفحال  اإىل 
والرتقيات الإدارية التي تقوم بها 

حركة النه�شة.
اأن جبهة الإنقاذ  واأ�شاف الرحوي 
ت��ن��ازلت  م��ن  ت�شتطيع  م��ا  ق��دم��ت 
و اخ���ت���ارت ال��ت��وج��ه ن��ح��و ال��و���ش��ط 
اأن  اإل  �شريعة  ح��ل��ول  ع��ن  للبحث 
اأي جدية  يبد  الطرف احلاكم مل 

يف ذلك ح�شب تعبريه.
الطرف  اأن  اإىل  النائب  اأ���ش��ار  كما 
امل���ق���اب���ل ب���ق���ي���ادة ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة 
وال��ه��روب  امل��راوغ��ة  �شيا�شة  اخ��ت��ار 
امل��ف��او���ش��ات  خ����الل  الأم��������ام،  اإىل 
م���ع امل��ن��ظ��م��ات ال���راع���ي���ة ل��ل��ح��وار 

الوطني.
يف الإط���������ار ذات��������ه، ����ش���دد امل��ن��ج��ي 
ج��دي��ة  ع�����دم  اأن  ع���ل���ى  ال�����رح�����وي 
اإيهامها  اأ�شا�شا يف  تتجلى  النه�شة 
نهاية  با�شتقالة احلكومة  بقبولها 
ا���ش��ت��م��رار  ال�����ش��ه��ر احل������ايل، و يف 
ح�شب  اإداري������ة  بتعيينات  ق��ي��ام��ه��ا 

ال���ه���ي���ئ���ة الإداري��������������ة ل���ل���م���رك���زي���ة 
الأ�شبوع  و�شط  �شتنعقد  النقابية 
اأ�شكال  ع��ن  فيها  و�شُيعلن  ال��ق��ادم 
الحتجاجات التي �شيتم القيام بها 
يف �شورة عدم الو�شول اإىل حلول 
وخ�����ش��و���ش��ا يف ���ش��ورة ع���دم قبول 
الرتويكا احلاكمة بتقدمي تنازلت 
ج�����دي�����دة . وق������د ع�����رب ع������دد م��ن 
وقلقهم  امتعا�شهم  عن  النقابين 
جت����اه امل��م��اط��ل��ة ال���ت���ي اع��ت��م��دت��ه��ا 
ال���رتوي���ك���ا م���ع م����ب����ادرة ال��رب��اع��ي 
الجتاه  اأن  ويبدو  للحوار  الراعي 
العام �شيعمل على التحرك النقابي 
البالد  الكبري يف عدة مناطق من 
التاأكيد على  وقطاعات مهنية مع 
ع���دم الن��ح��ي��از لأي ف��ري��ق ���ش��وى 

النت�شار مل�شلحة البالد .
املنظمة  اأّن  امل�����ش��ادر  ذات  وت���وؤك���د 
النقابية �شتحدد موقفها انطالقا 
م����ن اإدراك�����ه�����ا خل����ط����ورة ال��و���ش��ع 
واإمكانية  والقت�شادي  ال�شيا�شي 
اجتماعية  اأزم��ة  يف  البالد  �شقوط 
خ��ان��ق��ة، ووع��ي��ه��ا ب�����اأّن ال�����ش��غ��ال��ن 
من  امل��ت�����ش��رري��ن  اأول  ���ش��ي��ك��ون��ون 

الو�شع احلايل.
امل�شادر،  تقول  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
ال����دف����اع عن  اإىل  ال����دع����وة  ���ش��ت��ت��م 
���ش��رورة  واإىل  ال���ب���الد  م��ك��ت�����ش��ب��ات 
اأ���ش��رتع  يف  احلكوم�������ة  ا�ش�����تقالة 
وق�����ت مم���ك���ن والب��ت��ع�����������������������اد ع��ن 
املناورات ال�شيا�شية التي لن تخدم 
���ش��ت��خ��دم  ب���ل  ���ش��ي��ا���ش��ي  اأي ط����رف 
الإره��������اب وال���ع���ن���ف وامل��رتب�����ش��ن 
بالبالد. و�شتطالب الهيئة الإدارية 
ب�شرورة البحث عن التوافقات يف 
اأ���ش��رع وق��ت مم��ك��ن، والب��ت��ع��اد عن 
اخل��ط��اب��ات امل��ت�����ش��ن��ج��ة، وال���ذه���اب 

ال�������ولءات، غ���ري ع��اب��ئ��ة ب��ال��ظ��رف 
اخل��ط��ري ال����ذي مت��ر ب��ه ال��ب��الد و 
التم�شك  ن��ي��ت��ه��ا يف  ي���وؤك���د  م���ا  ه���و 
بزمام احلكم كلفها ذلك ما كلفها 
يف  القيادي  واأ�شار  قوله.  حد  على 
ال�شديق،  اأحمد  ال�شعبية  اجلبهة 
اأّن تعّطل احلوار حول مبادرة  اإىل 
الحت������اد ك����ان ن��ت��ي��ج��ة ازدواج����ي����ة 
الرتويكا  تعتمده  ال��ذي  اخل��ط��اب 

عند حلول اأي اأزمة يف البالد.
الإن��ق��اذ  بجبهة  ق��ي��ادي��ون  وي���وؤك���د 
الإحت��اد  مببادرة  قبلت  اجلبهة  اإن 
بتنازلت  تقوم  اأن  ميكن  ل  واإن��ه��ا 
اأكرب، حُمّملن امل�شوؤولية اإىل تعنت 
الرتويكا احلاكمة التي تريد تاأبيد 

الأزمة ح�شب تعبريهم.

اإحياء اأربعينّية الرباهمي
ه����ذا وق����د اأح���ي���ت ج��ب��ه��ة الإن���ق���اذ 

�ضيقرتح ت�ضّورا جديدا للخروج من الأزمة:

رباعي �حلو�ر يف تون�س يلجاأ �إىل �حل�س�س �لإ�سافية..!

جبهة الإنقاذ تدخل مرحلة فر�س احلّل يف اأربعينّية الرباهمي
العبا�شي يح�شر انطالق اربعينية الرباهمي بح�شور ممثلي احزاب �شيا�شية

رفيق عبد ال�شالم خالل زيارته لغزة

���ش��ح��ي��ة، ك����ان ع���ن م��ن��ذ ي����وم 2 د�ئرة �لتهام تت�سع يف ق�سية �ل�سري�تون غايت..!
رف��ي��ق  ب���دي���وان   2013 ج��ان��ف��ي 
ع��ب��د ال�����ش��الم مل���دة ���ش��ن��ة، ق��ب��ل اأن 
ي���ق���وم وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة احل���ايل 
مهامه  ب��اإن��ه��اء  اجل��رن��دي  عثمان 
يوم 30 جوان 2013 بعد علمه 

ب�شلته بالق�شية املذكورة.
وذك������������رت ����ش���ح���ي���ف���ة ال���������ش����روق 
اأو���ش��ح  م�����ش��دره��ا  اأّن  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
ب���الأم���ر ي��ت��ك��ل��م ب��ا���ش��م  اأن امل��ع��ن��ي 
ح���زب ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة ت��وج��ه يف 
اإىل نزل تون�شي  املنا�شبات  اإحدى 
اخلا�شة  �شوؤونه  وق�شى  معروف 
م��ع اأ���ش��دق��ائ��ه ث��م دف���ع ال��ف��ات��ورة 
وزارة  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  بنكي  ب�شيك 
ال�شوؤون اخلارجية واأكد اأن الأمر 
ال�شيك  من  ب�شورة  وموثق  ثابت 
واع������رتاف ج��زئ��ي م���ن امل�����ش��ن��ون 
ف��ي��ه وف���ات���ورة ال��ن��زل و���ش��ه��ادت��ن 

مكتوبتن.
واأ�������ش������ار ن���ف�������س امل���������ش����در ح�����ش��ب 
مرا�شلة  متت  اأن��ه  اإىل  ال�شحيفة 
املوؤ�ش�شة البنكية املعنية للح�شول 
ال��واردة  املرا�شالت  ك�شوفات  على 
ع��ل��ى احل�����ش��اب ال��ب��ن��ك��ي وم��ع��رف��ة 
الأ����ش���خ���ا����س امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م��ن 

الأموال.
ي��ذك��ر اأن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��م��وم��ي��ة مل 
للوزير  تهمة  اأي  الآن  اإىل  توجه 
ال�شابق رفيق عبد ال�شالم واكتفت 

بفتح بحث �شد جمهول.

مقتل ت�سعة بهجوم مل�سلحني يف باك�ستان
•• ا�صالم اباد-وكاالت:

اأفرجت باك�شتان عن جمموعة من مقاتلي حركة طالبان الفغانية ام�س يف 
حماولة لتح�شن عالقاتها امل�شطربة مع اأفغان�شتان لكنها تغامر باغ�شاب 
وجاء  كابول  ال�شلطات يف  اىل  مبا�شرة  ت�شلمهم  لنها مل  اأك��ر  اأفغان�شتان 
العالن بعد زيارة يف ال�شهر املا�شي قام بها الرئي�س الفغاين حامد كرزاي 
اىل باك�شتان حيث �شعى اىل ت�شلم بع�س املتمردين الفغان يف اطار عملية 

�شالم متعرة.
ويريد كرزاي والوليات املتحدة من باك�شتان ان ت�شلم املتمردين مبا�شرة 
من  �شبعة  ت�شم  جمموعة  عن  اأف��رج  ال�شبت  لكن  الفغانية  ال�شلطات  اىل 

طالبان من ال�شجن يف باك�شتان.
امل�شاحلة  ت�شهيل  اج��ل  من  بيان  يف  الباك�شتانية  اخلارجية  وزارة  وقالت 

الفغانية اأكر فان باك�شتان اأفرجت عن �شبعة من معتقلي طالبان.
جرى  ان��ه  منف�شلة  ت�شريحات  يف  اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدث  وق��ال 

الفراج عن ال�شبعة جميعهم وبينهم قائد كبري يدعى من�شور داد اهلل .
وعندما �شئل املتحدث ان كان مت ت�شليمهم اىل ال�شلطات الفغانية ام انه 

افرج عنهم فح�شب يف باك�شتان رد بقوله اأفرج عنهم فح�شب.
�شنه م�شلحون  الأق��ل بهجوم  اأ�شخا�س على  ت�شعة  اأخ��رى، قتل  ناحية  من 
الليلة قبل املا�شية على حافلة ركاب �شغرية و�شيارتن اأخرين يف �شمايل 

غربي باك�شتان بالقرب من احلدود مع اأفغان�شتان.
بي�شاور  الهجوم وقع يف منطقة ماتاين على تخوم  اأن  ال�شرطة  واأو�شحت 
وهي  الأفغانية  احل���دود  ق��رب  ال��ب��الد  غربي  �شمايل  منطقة  م��دن  ك��ربى 
وتنظيم  ط��ال��ب��ان  حل��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  فيها  ت��ق��ات��ل  منطقة 
القاعدة. وقال امل�شوؤول يف ال�شرطة املحلية عبد خان اإن م�شلحن كانوا على 
وعلى  اأخرين  و�شيارتن  �شغرية  حافلة  على  النار  فتحوا  �شيارتن  منت 
النا�س الذين خرجوا من منازلهم ملعرفة ما يجري من اإطالق للنار، وبلغ 

عدد القتلى ت�شعة اأ�شخا�س.

كل احلقائق التي اأوردها مدعمة 
الإم�شاء  حتمل  وبوثائق  بالأدلة 
ال�شخ�شي لقيادي النه�شة ولوزير 
رفيق  ال�شابق  اخلارجية  ال�شوؤون 
وك��ان��ت �شحيفة   . ال�����ش��الم  ع��ب��د 
ال�����ش��روق ال��ت��ون�����ش��ي��ة ق���د اأ����ش���ارت 
اأم�����س ال�شبت  يف ع��دده��ا ال�����ش��ادر 
باملطلع  نقال عن م�شدر و�شفته 
ما  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة  الأب���ح���اث  اأن 
غايت  ال�شرياتون  بق�شية  يعرف 
ت��ورط متقاعد  من وزارة  اثبتت 
وبالتحديد  التون�شية  الداخلية 
ع�شكري  وك���ذل���ك  ال�����ش��رط��ة  م���ن 

متقاعد اأي�شا يف هذه الق�شية.
الأمني  اإّن  امل�شدر  نف�س  واأ�شاف 
امل��ت��ق��اع��د ق���د ����ش���رح يف ال��ب��داي��ة 
ال�شوؤون  ب���وزارة  له  ان��ه ل عالقة 
فيها  موظف  ب��اأي  ول  اخلارجية 
فيما  التحقيق  قا�شي  ليواجهه 
بعد ب�شيك بنكي به 4 اآلف دينار 
ت��ون�����ش��ي م�����ش��ح��وب م���ن احل�����ش��اب 

اخلا�س لوزارة اخلارجية،
عملّية  اإّن  امل�شدر  نف�س  ق��ال  كما 
ال�شحب متت بتاريخ 13 �شبتمرب 
ال�شفارة  حادثة  قبل  اأي   2012
الأمريكية. اأّما بالن�شبة للتحقيق 
اأكد  ال��ذي  امل��ع��زول  الع�شكري  مع 
لأ�شباب   1978 �شنة  اعتزل  اأن��ه 

غ�����زة يف  اإىل  ����ش���اف���ر  اخل���ارج���ي���ة 
م��ا ع���رف ب��رح��ل��ة ك�شر احل�����ش��ار، 
التون�شي  الر�شمي  الوفد  برفقة 
ال���ذي ت��راأ���ش��ه ع��ب��د ال�����ش��الم، ومت 
نف�س  من  �شفره  معاليم  خال�س 
دولر  ب�4900  وق����در  احل�����ش��اب 

نقدا.
و���ش��دد امل��ح��ام��ي امل��ذك��ور ع��ل��ى اأن 

على  قانونية  غري  ب�شفة  حت�شل 
م��ب��ل��غ م�����ايل ه�����ام م����ن احل�����ش��اب 
البنكي اخلا�س الذي اأودعت فيه 
ق�شد  "املليار"  ال�شينية  ال��ه��ب��ة 
تلميع �شورة الوزير ال�شابق على 

حد تعريه.
اأن  بال�شادق  الطيب  اأ���ش��اف  كما 
ال�شوؤون  ل��وزارة  الإعالمي  الوفد 

التون�شي  ال�شالم وزير اخلارجية 
الغنو�شي  را���ش��د  و�شهر  ال�شابق 
رئي�س حركة النه�شة الإ�شالمية 

احلاكمة. 
واأ�����ش����ار ب���ال�������ش���ادق ع���رب ح�����ش��اب��ه 
التوا�شل  موقع  على  ال�شخ�شي 
اأن  اإىل  الفاي�شبوك،  الجتماعي 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة م�شهور  ب���رام���ج  م��ق��دم 

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

عادت ما يعرف يف تون�س بق�شية 
على  لتطفو  غ��اي��ت  ال�����ش��ريات��ون 
ال�شطح من جديد لتزيد الق�شية 
الطيب  املحامي  اأك��د  فقد  اث���ارة. 
ب��ال�����ش��ادق وج���ود ع��دة حقائق مل 
ال�شرياتون  بعد يف ق�شية  تك�شف 
غ���اي���ت ال���ت���ي حم����وره����ا ���ش��ب��ه��ات 
العام  للمال  واإه����دار  م��ايل  ف�شاد 
ط���رف���ه���ا الأ����ش���ا����ش���ي رف���ي���ق ع��ب��د 

و��سنطن ت�ستاأنف م�ساعد�تها ملايل
•• وا�صنطن-ا ف ب:

امل�شاعدات  با�شتثناء  مل��ايل  م�شاعداتها  ا�شتئناف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اعلنت 
ما  ح�شب  مهامه،  اجلديد  الرئي�س  ت�شلم  على  يومن  بعد  وذل��ك  الع�شكرية 
اعلنت وزارة اخلارجية وكانت وا�شنطن علقت م�شاعداتها ملايل يف اذار مار�س 
لوج�شتيا  دعما  املتحدة  الوليات  وقدمت  الع�شكري.  النقالب  بعد   2012

للعملية الع�شكرية الفرن�شية اعتبارا من كانون الثاين يناير 2013.
بعد  بيان  يف  ه��ارف  م��اري  المريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدثة  وقالت 
ان ت�شلم الرئي�س اجلديد مهامه الربعاء، وقع م�شاعد وزير اخلارجية وليام 
برينز قرارا ي�شري فيه اىل ان حكومة انتخبت دميوقراطيا قد ت�شلمت ال�شلطة 
الوليات  �شت�شتاأنف  ذلك  اىل  ا�شتنادا  المريكية  الناطقة  وا�شافت  مايل.  يف 
املتحدة على الفور تقدمي م�شاعداتها من اجل التنمية ولكنها �شتوا�شل درا�شة 
موعد وكيفية ا�شتئناف امل�شاعدات الع�شكرية. لكنها ا�شارت اىل ان امل�شاعدات 
وتطبيق  الم��ن  قطاع  ل�شالح  ا�شتئنافها  حال  يف  �شتخ�ش�س  امل��ايل  للجي�س 
اآليات املحا�شبة وحلكم القانون. واق�شم الرئي�س املايل  املعايري املهنية وو�شع 
اجلديد ابراهيم ابو بكر كيتا 68 عاما اليمن الد�شتورية الربعاء. واكد كيتا 
ان الولوية املحلة يف وليته التي ت�شتمر خم�س �شنوات امل�شاحلة الوطنية بعد 

الزمة ال�شيا�شية الع�شكرية التي ا�شتمرت 18 �شهرا.

تغذية نا�سط مت�سامن مع معتقلي غو�نتانامو ق�سرً� غليون: تقاطع للم�سالح بال�سربة �لع�سكرية 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

خ�شع امريكي م�شرب عن الطعام ت�شامنا مع معتقلي غوانتانامو امام البيت البي�س لجراءات تغذيته 
توما�س  ان��در���س  وجل�س  العلن  اىل  الظل  يف  ميار�س  تعذيب  لخ��راج  ال�شجن  ه��ذا  يف  تفر�س  التي  ق�شرا 
كونتريي�س الذي فقد 22 كلغ من وزنه ب�شبب �شيامه 61 يوما وكان يرتدي �شرتة برتقالية، على كر�شي 
و�شمح بادخال انبوب يف انفه كما يحدث ل�27 من ثالثن معقتال م�شربن عن الطعام يف غوانتانامو كما 

قالت �شلطات ال�شجن اجلمعة.
وقال النا�شط الذي احاط به نحو خم�شن متظاهرا انه احت�شار بال نهاية ، موؤكدا ان كل كلمة موؤملة وكل 
حركة موؤملة، كنا لو انني اغرق . وهتف هذا النا�شط الرئي�س اوباما، اوقف هذا التعذيب، انك متلك ال�شلطة 
ول�شت بحاجة لنتظار الكونغر�س، انت قائد اجلي�س . وا�شاف وهو ي�شري اىل مقر الرئا�شة المريكية ان 
هذا البيت البي�س بيت فا�شد لنه ي�شتخدم التعذيب يوميا ودعا كونتريي�س املتظاهرين حوله اىل ت�شريع 

مقاومتهم وال�شغط على الرئي�س اوباما لو�شع حد لهذا اجلنون .

•• باري�ض-د ب اأ:

ال�شابق  ال�����ش��وري  ال��وط��ن��ي  املجل�س  رئي�س  اأك���د 
ب���ره���ان غ��ل��ي��ون اأن ه���ن���اك ح���ال���ة م���ن ت��ق��اط��ع 
ب�شار  لنظام  ع�شكرية  �شربة  توجيه  يف  امل�شالح 
الأ�شد، وحتديدا بن م�شالح اأمريكية وفرن�شية 
م�شالح  اأن  واأ���ش��اف  ال�شوري  ال�شعب  وم�شالح 
الغرب وا�شحة وهي اأن ل ت�شري �شوريا حمافظة 
اإيرانية . وقال اإنهم )الأمريكيون والفرن�شيون( 
ي���ري���دون اإث���ب���ات ح�����ش��وره��م يف امل�����ش��ه��د وع���دم 
ال�����ش��م��اح ل���ل���رو����س ول���دك���ت���ات���ور ���ش��غ��ري ك��ب�����ش��ار 

تلغى وال�شبب اأنها لي�شت قادمة من اأجل ال�شعب 
م�شالح  حتقق  اأي�شا  ه��ي  ولكن  فقط  ال�����ش��وري 
القوة  م�شداقية  ل�شرتجاع  واأمريكية  فرن�شية 
اأحد  املتحدة، فال  الأمم  الأمريكية وم�شداقية 
ال�شوري  املعار�س  ورف�س   . م�شلحة  دون  يعمل 
م���ا ي�����رتدد ع���ن اأن ه����دف ال�����ش��رب��ة ه���و رغ��ب��ة 
الوليات املتحدة يف احلفاظ على اأمن اإ�شرائيل 
اأو خ��ل��ق ح��ال��ة م��ن ال��ت��ف��ك��ك ب��ال�����ش��رق الأو���ش��ط 
اأو  اأ�شا�س ديني طائفي  وتق�شيمه لدويالت على 
اأك��ر واح��د حافظ على  اأن  عرقي، م�شددا على 

اأمن اإ�شرائيل هو ب�شار ووالده حافظ الأ�شد .

الحتفاظ بعالقات  بتحديهم، وحري�شون على 
ل  حتى  امل�شتقبل  يف  ال�شوري  ال�شعب  م��ع  ودي��ة 
العاملي  ال��ع��ام  ال���راأي  قبل  م��ن  للنقد  يتعر�شوا 
عندما ي�شاألهم ملاذا �شمتم اأمام جمزرة حقيقية 
ال�شورية  املعار�شة  وتتهم   . �شيئا؟  تفعلوا  ومل 
وقوى الغرب حكومة دم�شق با�شتخدام الأ�شلحة 
الغوطة  املدنين يف  الهجوم على  الكيميائية يف 
املا�شي،  ال�شهر  نهاية  دم�شق  ب��ري��ف  ال�شرقية 
ب��ال��ل��وم ع��ل��ى ف�شائل  ت��ل��ق��ي احل��ك��وم��ة  يف ح���ن 
املعار�شة امل�شلحة. ويطمئن غليون )68 عاما( 
املتخوفن من اإلغاء ال�شربة الع�شكرية باأنها لن 
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�لوطنى لل�سياحة و�لآثار ينظم ور�سة عمل حول �لآثر �لإقت�سادى للح�ساب �لفرعى لل�سياحة 

وول �سرتيت تغلق دون تغري يذكر مع ��ستمر�ر �ملخاوف ب�ساأن �سوريا

�سندوق خليفة لتطوير �مل�ساريع ينظم ملتقى �أبوظبي لريادة �لأعمال 7 �أكتوبر �ملقبل

1ر0  ي��وازي  مبا  نقطة  98ر14  ال�شناعي  جونز  داو 
باملئة اىل 5ر14922 نقطة. وزاد موؤ�شر �شتاندرد اند 
بورز 500 الو�شع نطاقا 09ر0 نقطة اأو 01ر0 باملئة 
اىل 17ر1655 نقطة. واأ�شاف موؤ�شر نا�شداك املجمع 
225ر1  اأ�شهم �شركات التكنولوجيا  الذي تغلب عليه 

نقطة اأو 03ر0 باملئة اىل 01ر3660 نقطة.

•• نيويورك-رويرتز:

اغلقت ال�شهم المريكية دون تغري يذكر اجلمعة بعد 
تعامالت متقلبة عقب �شدور بيانات اأ�شعف من املتوقع 
ب�����ش��اأن ال��وظ��ائ��ف م��ع ا���ش��ت��م��رار امل��خ��اوف ب�����ش��اأن �شربة 
ع�شكرية غربية حمتملة على �شوريا..وانخف�س موؤ�شر 

يجب  التي  واجل���داول  املمار�شات 
امل��دي��ر الإقليمى  اإع��داده��ا. وق��دم 
ل�����ش��رك��ة اك�������ش���ف���ورد اك��ن��وم��ي��ك�����س 
ع���ر����ش���ا ح�����ول اأه���م���ي���ة احل�����ش��اب 
ال���ف���رع���ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة وذل������ك م��ن 
القت�شادي  التاأثري  ر�شد  خ��الل 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة مب���ا مي��ك��ن م���ن اإخ��ب��ار 
���ش��ان��ع��ي ال�����ش��ي��ا���ش��ة ب���ال���ق���رارات 
املتعلقة بتمويل وحتديد اأولويات 

التنمية ال�شياحية.
واأو�����ش����ح اأن�����ه مت ت�����ش��ور ح�����ش��اب 
ال�����ش��ي��اح��ة ال���ف���رع���ي م����ن خ���الل 
التابعة  العاملية  ال�شياحة  منظمة 
عليه  والت�شديق  املتحدة  ل��الأمم 
ودول  امل��ت��ح��دة  الأمم  خ���الل  م��ن 
الحت��������اد الأوروب������������ي و م��ن��ظ��م��ة 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن��م��ي��ة يف امل���ي���دان 
مت  اأن��ه  اإىلي  لفتا  القت�شادي.. 
اإق��رار املعايري من خالل ما يزيد 
ال��ع��امل  ح���ول  مق�شدا  �شتن  ع��ن 
وق��دم  واأب��وظ��ب��ي.  دب���ي  مت�شمنة 
اخل��ب��ري ال�����دوىل دي��ف��ي��د م��ك��وي��ن 
الت�اأثي�ر الق��ت���شادي  �شرحا حول 
اإىل  وق�شمها  لل�ش�ي��اح��ة  الك�ام�ل 
حيث  من  �شواء  م�شتويات  ثالثة 
ال�شناعة  وف��وائ��د  املبا�شر  الأث���ر 
امل��ب��ا���ش��رة والأث�����ر غ��ري امل��ب��ا���ش��ر - 
الفائدة الثانوية ملوردي الب�شائع 
واخل���دم���ات ل��ل�����ش��رك��ات امل�����ش��ارك��ة 
ب�شكل مبا�شر - والأثر امل�شتحدث 
- ال���ف���ائ���دة ال��ث��ال��ث��ة ل��الق��ت�����ش��اد 
يف  املوظفن  اأج��ور  مثل   - املحلي 
يتم  للتاأثري  ال�شابقن  امل�شتوين 
اإنفاقها على الب�شائع واخلدمات.

•• اأبوظبي-وام:

لل�شياحة  ال��وط��ن��ى  املجل�س  نظم 
والآث�������ار ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ات 
عمل  ور���ش��ة  ال�شياحية  وال��دوائ��ر 
للح�شاب  الإقت�شادى  الآث��ر  حول 
ال���ف���رع���ى ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال��ت��ع��ري��ف 
باأهمية الإح�شاء ال�شياحى بفندق 
ج���ى دب��ل��ي��و م���اري���وت دب����ى وذل���ك 
بناء على توجيهات معايل ال�شيخ 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 

رئي�س جمل�س ادارة املجل�س.
ال��ور���ش��ة  اأع��م��ال  ج���دول  وت�شمن 
اأه��م��ي��ة الح�������ش���اءات ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
عرب عر�س قدمه خبري ال�شياحة 
عر�س  جانب  اإىل  يو�شف  حممد 
ت����ق����دمي����ي ل���ل���ت���ع���ري���ف ب���اأه���م���ي���ة 
من  لل�شياحة  ال��ف��رع��ي  احل�����ش��اب 
ق��ب��ل امل���دي���ر الإق���ل���ي���م���ى ل�����ش��رك��ة 
اك�����ش��ف��ورد اك��ن��وم��ي��ك�����س وع��ر���س 
امل�����ش��روع  م���راح���ل  اع�����داد  لكيفية 

واملنهجية املتبعة.
وا�شتعر�س اخلبري الدوىل ديفيد 
م���ك���وي���ن وه�����و م���ر����ش���ح م����ن ق��ب��ل 
منظمة ال�شياحة العاملية التقرير 
النهائي لدرا�شة الأثر القت�شادي 
للعام  لل�شياحة  الفرعي  للح�شاب 

.2012
ح�������ش���ر ال����ور�����ش����ة مم���ث���ل���ون ع��ن 
املتخ�ش�شة  وال����دوائ����ر  ال��ه��ي��ئ��ات 
يف جم����ال ال�����ش��ي��اح��ة وال�����ش��رك��اء 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ن م���ن ال������وزارات 
وم���راك���ز الإح�������ش���اء ا���ش��اف��ة اىل 

على  عر�شه  بعد  خا�شة  اجل���ارى 
ال��ه��ي��ئ��ات وال�����دوائ�����ر ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

ولقت املوافقة والإ�شتح�شان.
م���ن ج��ه��ت��ه اأك�����د حم��م��د ي��و���ش��ف 
خ������ب������ري ال�����������ش�����ي�����اح�����ة اأه�����م�����ي�����ة 
وامل�����ش��وح  ال�شياحية  الح�����ش��اءات 
ال�شركاء  مع  تنفيذها  يجب  التي 
الإ�شرتاجتين م�شت�شهدا بتجربة 
املجل�س يف اإعداد الأثر الأقت�شادى 
لل�شياحة..  ال��ت��اب��ع��ة  واحل�����ش��اب��ات 
امل�����ش��ارك��ن تعريفا  ع��ل��ى  وع��ر���س 
ال�شياحة  ���ش��واء  ال�شياحة  لأن���واع 
اخل��ارج��ي��ة و ال�����ش��ي��اح��ة ال���واف���دة 
وال�����ش��ي��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة وال�����ش��ي��اح��ة 

الداخلية وال�شياحة للدولية.
امل�شوح  اأه��م��ي��ة واأه�����داف  واأو����ش���ح 
ال����ت����ي ي���ج���ب ت���ن���ف���ي���ذه���ا وم��ن��ه��ا 
اأهداف م�شح القادمن واملغادرين 
ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال ك��ت��ق��دي��ر ع��دد 
الدولة  اإىل  قدموا  الذين  ال��زوار 
وال�����ش��ي��اح امل���غ���ادري���ن وت��وزي��ع��ه��م 
حجم  وتقدير  اجلن�شية..  ح�شب 
واملغادرة  الوافدة  ال�شياحة  اإنفاق 
ح�����ش��ب ب���ن���ود الأن�����ف�����اق وت��ق��دي��ر 
الوافدة  ال�شياحة  اإقامة  متو�شط 
واخل�����ارج�����ة وت����وف����ري ال���ب���ي���ان���ات 
الالزمة لإعداد احل�شابات التابعة 
زمنية  �شل�شلة  وت��وف��ري  لل�شياحة 
عن ال�شياحة الوافدة واملغادرة مع 
مراعاة تطبيق املنهجيات واف�شل 

اأك�شفورد  ل�شركة  القليمي  املدير 
اإكنوميك�س منفذة امل�شروع ومدير 
امل���������ش����روع امل���ر����ش���ح م����ن امل��ن��ظ��م��ة 
ال���ع���امل���ي���ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال���رئ���ي�������س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة اأك�������ش���ف���ورد 
���ش��م��ث عرب  اآدم  ال��ع��امل��ى  اخل��ب��ري 
�شكايب من  بوا�شطة  لقاء مبا�شر 

فالدليفيا.
واأك��������د �����ش����ع����ادة حم���م���د خ��م��ي�����س 
امل�����ه�����ريي م����دي����ر ع������ام امل��ج��ل�����س 
اأهمية  والث��ار  لل�شياحة  الوطني 
يعود  وم���ا  العملية  ال���ور����س  ه���ذه 
على جميع اجلهات  ع��ام  نفع  من 
اأهمية  م��ن ورائ��ه��ا .. ورك���ز ع��ل��ى 
و���ش��رورة  ال�شياحية  الإح�����ش��اءات 
ت�����وح�����ي�����د اجل�������ه�������ود امل���������ش����رتك����ة 
ل����ت����ط����وي����ر ق������اع������دة امل����ع����ل����وم����ات 
اجلهات  م��ع  بال�شياحة  اخل��ا���ش��ة 
يف  منها  لال�شتفادة  العالقة  ذات 
القت�شادي  التخطيط  اأغ��را���س 
باإعداد  الإهتمام  مع  والإجتماعي 
ج������داول امل����دخ����الت وامل���خ���رج���ات 
وت���ن���ف���ي���ذ م�������ش���وح���ات ال�����ش��ي��اح��ة 
املحلية واإعداد خطة عمل لإعداد 
اجل������داول ال��ع��م��ال��ة والأ���ش��ت��ث��م��ار 
ال�شياحي  ال�شتثمار  من  والعائد 
وال���ت���وع���ي���ة ب��اأه��م��ي��ة احل�����ش��اب��ات 
بناء  برنامج  و  لل�شياحة  التابعة 

القدرات.
ال�����ش��ي��اح��ة  ح�����ش��اب  اأن  اإىل  ون�����وه 

•• اأبوظبي-وام:

لتطوير  خليفة  ���ش��ن��دوق  ينظم 
لريادة  اأبوظبي  ملتقى  امل�شاريع 
الأعمال خالل الفرتة من 7 اإىل 
اأبوظبي  مبركز  املقبل  اأكتوبر   9

الوطني للمعار�س.
وت������اأت������ي ه������ذه اخل�����ط�����وة ���ش��م��ن 
الرامية  ال�شندوق  ا�شرتاتيجية 
اإىل اإعداد جيل من رواد الأعمال 
ال�شغرية  امل�شاريع  قطاع  لتنمية 
واملتو�شطة وتعزيز قدرته كمحرك 
لقطاع  امل�����ش��ت��دام  للنمو  رئ��ي�����ش��ي 
الدرمكي  الأعمال. وقال عبداهلل 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��ن��دوق 
هذا  اإن  امل�شاريع  لتطوير  خليفة 
امللتقى يهدف اإىل ت�شجيع ال�شباب 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل احل���ر وحت��ف��ي��ز بيئة 
ال�شوء  وت�شليط  الأع��م��ال  ري���ادة 
ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ع��رت���س 
الكفيلة  وال�شبل  الأع��م��ال  ري���ادة 
مل��واج��ه��ت��ه��ا ومت���ك���ن ال�����ش��رك��ات 

ال����ت����ام م����ع ال���ه���ي���ئ���ات وال�����دوائ�����ر 
ال�شياحية وقام بت�شكيل جلنة من 
تلك اجلهات حيث مت و�شع نطاق 
ال��ع��م��ل وخ��ط��ة م���راح���ل امل�����ش��روع 
ال�شركات  اأف�شل  اإختيار  ثم  ومن 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى تعين خ��ب��ري دوىل 
وفريق عمل متخ�ش�س لالإ�شراف 

على النتائج واملخرجات.
ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  ون�����وه 
ال�شهر  ن��ه��اي��ة  �شتعلن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

مهما من القت�شاد واإذا ما ا�شتند 
الإح�شاءات  من  متن  نظام  على 
ي��ع��ول  اأداة  ي�����ش��ب��ح  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
ال�شيا�شات  وتوجيه  لر�شد  عليها 
وال�شرتاتيجيات اخلا�شة بتنمية 
ال�شياحة. وذكر اأن من فوائد منهج 
متكن  الفرعي  ال�شياحة  ح�شاب 
ال�شياحة  لأهمية  اإج��راء مقارنات 
م��ع ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��اد الأخ���رى 
اأو معايري  اأ�ش�س  و ال�شماح بو�شع 

ال������ف������رع������ي اإط���������������ار حم���ا����ش���ب���ي 
ال�شياحة  مب��ج��ال  ل��الإح�����ش��اءات 
واخل��دم��ات  ال�شلع  ت��دف��ق  يقي�س 
وف������ق������ا ل����ل����م����ع����اي����ري ال�����دول�����ي�����ة 
والتعاريف  واملفاهيم  للت�شنيفات 
ال���ت���ي ت�����ش��م��ح ب����اإج����راء م��ق��ارن��ات 
اآخر ويتاألف  اإىل  �شاحلة من بلد 
10جداول..  م��ن  احل�����ش��اب  ه���ذا 
ي��ع��ت��رب و���ش��ي��ل��ة  اأن�����ه  اإىل  م�����ش��ريا 
وج��زءا  ال�شياحة  مفهوم  لتعميق 

ل��ل��م��ق��ارن��ة ل�����الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة 
امل��ت��ح��دة م��ع امل��ق��ا���ش��د الأخ����رى و 
تتبع امل�شاهمة القت�شادية مبرور 
الوقت ومراقبة قوة ال�شياحة من 
خ���الل ت��ت��ب��ع ال���ش��ت��ث��م��ار يف راأ����س 
ال�شامل  بالتحليل  وال�شماح  امل��ال 
ل��ل��ت��اأث��ري الق��ت�����ش��ادي الإج��م��ايل 

لل�شياحة.
واأ�شار �شعادته اإىل اأن املجل�س اأخذ 
على عاتقة تلك املبادرة وبالتعاون 

وي�������ش���ارك يف امل��ل��ت��ق��ى ع�����دد م��ن 
امل��وؤ���ش�����ش��ات واجل���ه���ات م���ن داخ���ل 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا اأب���رزه���ا هيئة 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف دب�����ي وب��ن��ك 
ن��ور الإ���ش��الم��ي وبنك الأم���ل من 
ال��ي��م��ن وم��رك��ز ب��داي��ة م��ن قطر 
الوطن�������ي  الأعمال  ري��ادة  ومعهد 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن 
وم��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون الق��ت�����ش��ادي 
وال���ت���ن���م���ي�����������������������ة وغ���ريه�������������������ا م��ن 

ال�شركات.
ب��ن��ك  اأن  اإىل  الإ�������ش������ارة  جت������در 
الحت�������اد ال���وط���ن���ي ه����و ال���راع���ي 
 2013 اأبوظبي  مللتقى  الذهبي 
يف ح���ن ي���ق���دم ك���ل م���ن ب��ري��ت�����س 
برتوليوم ومكتب برنامج التوازن 
وال�شركة  الأوف�����ش��ت  الق��ت�����ش��ادي 
ال���ق���اب�������ش���ة ال����ع����ام����ة ����ش���ن���اع���ات 
البالتينية وتوفر غرفة  الرعاية 
وجتارة و�شناعة اأبوظبي الرعاية 
الف�شية اأما �شركة مبادلة للتنمية 

فتمثل الراعي الربونزي.

انطالق جيل جديد من ال�شركات 
وت�شجيع  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
اأ�����ش����ح����اب ال������ري������ادة والأف������ك������ار 
اخلالقة لت�شاهم يف رفع تناف�شية 

القت�شاد الإماراتي.
���ش��ي��ت��ن��اول  امل��ل��ت��ق��ى  اإن  واأ�����ش����اف 
م����ن خ�����الل ال���ف���ع���ال���ي���ات وور������س 
ال��ع��م��ل وح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���س اآل��ي��ات 
وم��ت��ط��ل��ب��ات حت��وي��ل الأف���ك���ار اإىل 
مفاهيم  وتعزيز  منتجة  م�شاريع 
ري�������ادة الأع�����م�����ال واأه���م���ي���ت���ه���ا يف 
التحول نحو بناء اقت�شاد معريف 
وت�شريع ريادة الأعمال يف العامل 
الأعمال  وري��ادة  وال�شباب  العربي 
اأع��م��ال  رائ����دات  م��ن  بيئة  وخ��ل��ق 

ناجحات.
امللتقى  اأن  اإىل  ال��درم��ك��ي  واأ���ش��ار 
الأع��م��ال  رواد  م��ن  ك��وك��ب��ة  ي�شم 
والعاملن  والإقليمين  املحلين 
وممثلن  حكومين  وم�����ش��وؤول��ن 
ع���ن ال���ق���ط���اع اخل���ا����س وو���ش��ائ��ل 
عبدالبا�شط  �شعادة  مثل  الإع��الم 

ال�شغرية واملتو�شطة من الطالع 
على التجارب الناجحة والنهو�س 
بالقت�شاد املحلي مبعايري دقيقة 

ومدرو�شة .
ياأتي �شمن  امللتقى  ه��ذا  اأن  واأك��د 
ت����وج����ه����ات ال����ق����ي����ادة ال���ر����ش���ي���دة 
ب��اله��ت��م��ام ب���ري���ادة الأع���م���ال من 
اأج������ل رع����اي����ة وت���ب���ن���ي ال��ع��ن��ا���ش��ر 
ال��ب�����ش��ري��ة وامل�������ش���اري���ع ال���ري���ادي���ة 
وت����وف����ري م��ت��ط��ل��ب��ات وم���ق���وم���ات 
ال��ت��ف��ك��ري الب���ت���ك���اري وال�����ش��ل��وك 
اأف����راد املجتمع  ال��ت��ط��وي��ري ل��دى 
الإماراتي وحتقيق اأهداف الروؤية 
الق���ت�������ش���ادي���ة لإم�������ارة اأب��وظ��ب��ي 

.2030
اأج���ن���دة  اأن  ال���درم���ك���ي  واأو������ش�����ح 
امل���ل���ت���ق���ى ����ش���ت���ن���اق�������س ع�������ددا م��ن 
امل�شاريع  متويل  اأبرزها  الق�شايا 
وامل�شاريع  واملتو�شطة  ال�شغرية 
ال�شباب  ودور  ال�شغر  امل��ت��ن��اه��ي��ة 
وم�شاألة  الأع���م���ال  دف���ة  ق��ي��ادة  يف 
ال��ت��م��ك��ن الج���ت���م���اع���ي وحت��ف��ي��ز 

اجل����ن����اح����ي امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
لتنمية  را�شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة 
امل�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة 
الرئي�س  ال�شايغ  وعبداللطيف 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة ال�������ش���اي���غ 
ل������الإع������الم وك����ل����ري وودك������راف������ت 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة 
وب��در  ال�����ش��ب��اب  لتنمية  الإم�����ارات 
�شركة  يف  الإداري  امل��دي��ر  جعفر 
املوؤ�ش�س  وال�شريك  الهالل  نفط 
وهالة  العاملية  جامبو  ملجموعة 
فا�شل رئي�س منتدى اأعمال معهد 
يف  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س 

املنطقة العربية.
يقيم  ال�����ش��ن��دوق  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ع���ل���ى ه���ام�������س امل��ل��ت��ق��ى م��ع��ر���ش��ا 
امل�شتفيدين من  �شنويا لالأع�شاء 
ال�شوء  ت�شليط  ب��ه��دف  خ��دم��ات��ه 
ع���ل���ى م�����ش��اري��ع��ه��م ال���ت���ي م��ول��ه��ا 
ودع���م���ه���ا وال������رتوي������ج خل���دم���ات 
ومنتجات تلك امل�شاريع لدى كافة 

املوؤ�ش�شات العاملة يف الدولة.

�لتحكيم �لتجاري �خلليجي يعقد �جتماع جمل�س �إد�رته �ل� 57 بال�سارقة

•• املنامة-وام:

ي��ع��ق��د م��رك��ز ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ت��ج��اري 
ل������دول جم��ل�����س ال����ت����ع����اون ل����دول 
جمل�س  اج��ت��م��اع  العربية  اخلليج 
�شبتمرب   11 يف   57 ال�����  اإدارت�������ه 
و�شناعة  جت����ارة  ب��غ��رف��ة  اجل����اري 
ال�����ش��ارق��ة . ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ان��ب��اء 
ال���ب���ح���ري���ن ب���ن���ا ع�����ن ����ش���ك���رت���رية 
ب��امل��رك��ز  الإدارة  جم��ل�����س  اأع���م���ال 
ما  اأب���رز  اأن  قولها  ال��ع��ب��داهلل  وداد 
من  م��ذك��رة  الج��ت��م��اع  �شيتناوله 
الأم����ن ال��ع��ام اأح��م��د جن��م ب�����ش��اأن 
يف  املركز  اخت�شا�س  تفعيل  طلب 
املنازعات النا�شئة عن تنفيذ اأحكام 
بتعديل  الق��ت�����ش��ادي��ة  الت��ف��اق��ي��ة 

املحكمن  واإع����داد  تاأهيل  برنامج 
ال��ع��م��ل مت��ك��ن مبملكة  ���ش��ن��دوق 
ال���ب���ح���ري���ن امن����وذج����ا واإم���ك���ان���ي���ة 
ال���ت���وا����ش���ل م����ع ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة 
خ��ل��ي��ج��ي��ة م�����ش��ت��ق��ب��ل��ة ت�����ش��ت��ث��م��ر يف 
ال��ت��وظ��ي��ف ودع��م  ق����درات  حت�شن 
اخل��ي��ار  ي�شبحوا  ل��ك��ي  امل��واط��ن��ن 

املادة التا�شعة من اتفاقية تاأ�شي�س 
موؤ�ش�شة اخلليج لال�شتثمار وذلك 
بطلب اإدراج �شرط التحكيم مبركز 
ال��ت��ح��ك��ي��م ال����ت����ج����اري اخل��ل��ي��ج��ي 
ن��زاع��ات  ح�����ش��ول  ع��ن��د  كمرجعية 
املتعاقدة.  احلكومات  من  اأي  بن 
واأ�شافت انه �شيتم طرح فكرة دعم 

�لإمار�ت ت�سارك مبعر�س �ل�سني 
�لدويل لال�ستثمار و�لتجارة 

•• �صيامن- ال�صني-وام:

ت�شارك دولة المارات العربية املتحدة يف معر�س ال�شن الدويل لال�شتثمار 
والتجارة الذي يقام يف الفرتة من 8 اإىل 11 �شبتمرب احلايل يف �شيامن اإحدى 
مدن حمافظة فوجيان باجلنوب ال�شرقي ال�شيني. ويراأ�س وفد الدولة اإىل 
املعر�س �شعادة عبداهلل اآل �شالح وكيل وزارة � قطاع التجارة اخلارجية بوزارة 
القت�شاد وي�شارك كمتحدث رئي�شي يف خمتلف الفعاليات التي تعقد يف اإطار 
املعر�س كما يفتتح جناح الإمارات ر�شميا يف اليوم الأول. وقال اآل �شالح اإن 
اإطار �شعي وزارة القت�شاد للرتويج لقت�شاد دولة  امل�شاركة تندرج يف  هذه 
الم��ارات يف املحافل الدولية والتعريف بالبيئة ال�شتثمارية اجلاذبة التي 
تتمتع بها وتتيحها اأمام امل�شتثمرين من �شتى اأنحاء العامل م�شريا اإىل اأن 
القطاعن احلكومي  ال�شخ�شيات يف  اأبرز  الدولة ي�شم جمموعة من  وفد 
واخلا�س للم�شاهمة يف نقل روؤى واأهداف دولتنا والفر�س التجارية املتاحة 
فيها بال�شكل ال�شحيح يف جميع فعاليات املعر�س. واأ�شاف اإن دولة الإمارات 
و�شمن جهودها يف جمال انتهاج �شيا�شات التنويع القت�شادي تتطلع لعقد 
�شراكات ا�شرتاتيجية مع مدينة �شيامن يف جمالت عديدة مو�شحا اأن وفد 
الدولة �شيقوم باإ�شتك�شاف فر�س ال�شراكة املتاحة يف جمالت ا�شرتاتيجية 
كال�شياحة والأغذية والطاقة البديلة وغريها من القطاعات املهمة. وقال 
�شي�شهد  احل��دث  اإن  التجاري  ال��رتوي��ج  ادارة  مدير  ح��م��دان  نا�شر  حممد 
لال�شتثمار  ال��دويل  املنتدى  مثل  الفرعية  املنتديات  من  جمموعة  انعقاد 
اىل  ا�شافة  افريقيا  و  ال�شن  بن  ال�شتثمار  ون��دوة  القت�شادي  والتعاون 
الم��ارات  دول��ة  وت�شارك  العاملية  التجار  جلمعية  امل�شتديرة  املائدة  اجتماع 
هام�س  على  تعقد  ال��دول��ة  يف  ال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  ع��ن  ل��ل��رتوي��ج  ب��ن��دوة 
اإقامة جناح  تت�شمن  املعر�س  الدولة يف  وفد  اأن م�شاركة  واأو�شح  املعر�س. 
با�شم دولة الم��ارات العربية املتحدة ي�شمل عددا من املن�شات الرتويجية 
اأبوظبي و دبي لل�شادرات و�شروق و  لكل من دائرة التنمية القت�شادية يف 
دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة و املنطقة احلرة يف راأ�س اخليمة يف 

خطوة تهدف اىل ابراز م�شاركتها �شمن بوتقة واحدة .

�ملجل�س �لفني �خلليجي لهيئة �لتقيي�س 
يجتمع �ليوم مبدينة �أبها �ل�سعودية 

•• الريا�ض-وام:

يبحث املجل�س الفني لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
من  ع���ددا  ال�شعودية  اأب��ه��ا  مبدينة  ال��ي��وم  الثالثن  اجتماعه  يف  العربية 
بالدول  الوطنية  التقيي�س  واأج��ه��زة  الهيئة  بن�شاط  املتعلقة  املو�شوعات 
الأع�شاء. واأو�شح نبيل بن اأمن مال حمافظ الهيئة ال�شعودية للموا�شفات 
واملقايي�س واجلودة الأمن العام لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون ان 
الجتماع �شي�شتعر�س خالل يومن عددا من املو�شوعات املتعلقة مب�شاريع 
لالعتماد  امل��رف��وع��ة  اخلليجية  الفنية  وال��ل��وائ��ح  القيا�شية  امل��وا���ش��ف��ات 

بالإ�شافة اإىل املوا�شفات القيا�شية املتبناة عن موا�شفات قيا�شية دولية.
القيا�شية  امل��وا���ش��ف��ات  م��ن  ج��دي��دة  جمموعة  �شيقر  املجل�س  اأن  واأو���ش��ح 
متهيدا  متعددة  حيوية  جم��الت  تغطي  التي  اخلليجية  الفنية  واللوائح 

لعتمادها من جمل�س الإدارة يف اجتماعه املقبل.
متابعة  ب�شاأن  العامة  الأمانة  تقرير  �شي�شتعر�س  الجتماع  اأن  اإىل  واأ�شار 
قرارات الجتماع ال� 17 ملجل�س الإدارة والجتماع ال� 29 للمجل�س الفني 
لعامي  للهيئة  التدريبية  واخل��ط��ة  للهيئة  الأ�شا�شي  النظام  اإىل  اإ�شافة 
للمرتولوجيا  اخلليجي  التجمع  رئي�س  تقرير  وكذلك   2015  2014-

وما يتعلق مبو�شوع جتديد رئا�شة التجمع اخلليجي للمرتولوجيا.
العربية  املعاهد  بع�س  طلب  �شيناق�س  الفني  املجل�س  اجتماع  اأن  وا�شاف 
اإىل  للمرتولوجيا  اخلليجي  التجمع  ع�شوية  اىل  لالن�شمام  والإقليمية 
اأدل��ة عمل جلنة اجل��ودة للمرتولوجيا وم�شروع نظام  جانب بحث اعتماد 
املجل�س  يبحث  كما  ال��ق��ي��ا���س.  لأدوات  ال��ن��م��وذج  اع��ت��م��اد  ���ش��ه��ادات  ت�شجيل 
اخلليجي  النظام  م�شتجدات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اخلليجي  البناء  ك��ود  مو�شوع 
الوقود  ا�شتهالك  اقت�شاديات  ومو�شوع  ال�شناعية  املنتجات  يف  لل�شالمة 
اللجنة  ت�شكيل  اق��رتاح  ب�شاأن  العامة  الأمانة  ومذكرة  الطرق  مركبات  يف 

اخلليجية للتوعية والإعالم.

الأم��ث��ل ع��ن��د ال��ت��وظ��ي��ف . وق��ال��ت 
�شي�شهد  الج��ت��م��اع  اإن  ال��ع��ب��داهلل 
الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  م�����ش��ارك��ة 
اجل��دي��د امل��م��ث��ل ل��دول��ة الم����ارات 
ال�شيد �شعيد عبيد اجلروان والذي 
الج��ت��م��اع  ي���وم  يف  ع�شويته  ت��ب��داأ 
خما�س  ع��ل��ي  �شعيد  لل�شيد  خلفا 
بتكرميه  الح��ت��ف��اء  �شيتم  ال����ذي 
ع�شويته.  م���دة  ان��ت��ه��اء  مبنا�شبة 
النائب  من�شب  اجل���روان  ويتقلد 
الثاين لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
جتارة و�شناعة ال�شارقة منذ العام 

..  2008
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�شو  ان���ه  ك��م��ا 
الإماراتية لغرفة التجارة الدولية 

منذ العام 2004 .

�سركات �لنفط بالعر�ق حتتاط ل�سرب �سوريا
واأو�شح م�شدر غربي يف قطاع النفط طلب عدم ذكر 
ا�شمه اأن كل �شركات النفط تتخذ اإج��راءات اإ�شافية 
ل�����ش��م��ان ���ش��الم��ة م��وظ��ف��ي��ه��ا، وق���د رف�����ش��ت �شركات 
وطلبت  الأم��ن��ي��ة.  ترتيباتها  ب�شاأن  التعليق  النفط 
على  ت�شرف  -ال��ت��ي  العراقية  اجل��ن��وب  نفط  �شركة 
العمليات حول الب�شرة يف جنوب البالد- من العمال 

النفطين تقلي�س حتركاتهم.
وق���ال م�����ش��در يف ال�����ش��رك��ة ب��ع��د امل��خ��اوف م��ن �شرب 
�شوريا طلبنا من كل ال�شركات الأجنبية الربيطانية 
والأمريكية وغريها تقليل حتركاتها داخل املدينة. 

العلني فقط،  الغربية ظهورها  ال�شركات  تقلل  ولن 

•• بغداد-وكاالت:
الأجنبية  النفط  �شركات  اإن  �شناعية  م�شادر  قالت 
ال��ع��ام��ل��ة يف ح��ق��ول ال��ن��ف��ط ال��ك��ربى ب��ال��ع��راق تعزز 
اإذا  انتقامية  لهجمات  حت�شباً  الأم��ن��ي��ة  اإج��راءات��ه��ا 
العنف  يوؤثر  ومل  �شوريا.  املتحدة  الوليات  هاجمت 
���ش��رك��ات مثل  ال���ع���راق ح��ت��ى الآن ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات  يف 
اإك�شون موبيل الأمريكية وبي بي الربيطانية واإيني 
الإيطالية ورويال دات�س �شل الربيطانية الهولندية، 
العراق  اإن��ت��اج اخل��ام، لي�شبح  زي��ادة  ومل مينعها من 
امل�����ش��درة  ال��ب��ل��دان  منظمة  يف  املنتجن  اأك���رب  ث���اين 

للبرتول )اأوبك(.

واإمنا �شتخف�س على الأرج��ح تعر�شها للمخاطر يف 
العراق اأي�شاً، اإذ قال م�شوؤول تنفيذي نفطي كبري يف 
بغداد اأعتقد اأن كل ال�شركات الغربية �شتحر�س على 
ما  العراق  العاملن يف  لها عدد كبري من  يكون  األ 

دامت احلرب م�شتمرة.
وا�شنطن  اأن  اأوردت  ج��ورن��ال  �شرتيت  وول  �شحيفة 
اع��رت���ش��ت اأم����راً م��ن م�����ش��وؤول اإي����راين ملت�شددين يف 
ال���ع���راق مب��ه��اج��م��ة م�����ش��ال��ح اأم���ريك���ا يف ب���غ���داد اإذا 

هاجمت �شوريا
الأمريكية  ج��ورن��ال  �شرتيت  وول  �شحيفة  وذك���رت 
من  اأم���راً  اعرت�شت  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  اخلمي�س 

ال���ع���راق مبهاجمة  مل��ت�����ش��ددي��ن يف  اإي�����راين  م�����ش��وؤول 
وا�شنطن  ن��ف��ذت  اإذا  ب��غ��داد  الأم��ريك��ي��ة يف  امل�����ش��ال��ح 
�شيعية  ميلي�شيا  وه��ددت  �شوريا.  يف  ع�شكرية  �شربة 
عراقية اأي�شاً مبهاجمة امل�شالح الأمريكية يف العراق 

واملنطقة اإذا هوجمت دم�شق.
ومقارنة بال�شركات ال�شينية والرو�شية والربيطانية 
ل تتوفر �شركات النفط الأمريكية على ح�شور كبري 
يف جنوب العراق، حيث تتوىل اإك�شون موبيل م�شروع 
غرب القرنة1 وحتوز �شركة اأوك�شدونتال الأمريكية 
الزبري  حقل  م�شروع  يف  �شغرية  ح�شة  على  اأي�����ش��اً 

الذي تديره �شركة اإيني الإيطالية.
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التميز  عمل  ف��رق  �شيما  ل  ك��اف��ة 
العديد  حتقيق  يف  �شاهمت  التي 
م�����ن الإجن�������������ازات وال���ن���ج���اح���ات 
تدعيم  يف  ال������وزارة  دور  وت��ع��زي��ز 
القت�شاد الوطني وتوفري البنية 
لال�شتثمار  الداعمة  الت�شريعية 
وب���ن���اء اق��ت�����ش��اد م��ع��ريف م�����ش��ت��دام 
يزخر بالكفاءات الوطنية. و�شدد 
ال��وزارة  اأن خطط وم�شاريع  على 
وثيقا  ارت��ب��اط��ا  ترتبط  اأن  ب��د  ل 
بروؤية وتوجيهات القيادة الر�شيدة 
ارق��ى  ب��ت��وف��ري  خ��ا���ش��ة م��ا يتعلق 
اخلدمات للمواطنن واملتعاملن 
و�شول  بها  والرت��ق��اء  وال�شركاء 
يف  ال��ك��ام��ل��ة  ال���ري���ادة  حتقيق  اإىل 
اأن  اىل  م�شريا  احلكومي  العمل 
ذل����ك ي��ت��ط��ل��ب ت�����ش��اف��ر اجل��ه��ود 
وتبادل اخلربات لتوفري خدمات 

حكومية متميزة.
ب����دوره����ا اأث���ن���ت ع��ل��ي��ة الأم�����ريي 

امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ت��م��ي��ز  اإدارة  م���دي���رة 
الأداء  ع��ل��ى  الق��ت�����ش��اد  وزارة  يف 
امل��ت��م��ي��ز مل��وظ��ف��ي وف�����رق ال��ع��م��ل 
وتبنيهم  وال��ت��زام��ه��م  ال�����وزارة  يف 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات احل��دي��ث��ة وفقا 
لأف���������ش����ل امل����م����ار�����ش����ات ال���ع���امل���ي���ة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ع���ايل ���ش��ل��ط��ان بن 
�شعادة  ومتابعة  املن�شوري  �شعيد 
حم��م��د اح���م���د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
كفاءة  ع��زز  ال���ذي  الأم���ر  ال�شحي 
وف��اع��ل��ي��ة ف����رق ال��ع��م��ل وان��ع��ك�����س 
للوزارة  العام  الأداء  على  اإيجابا 
اقت�شاد  بناء  يف  املتمثلة  وروؤيتها 

معريف م�شتدام.
داأب��ت  العليا  القيادة  اإن  واأ�شافت 
ع���ل���ى ت���ق���دي���ر م���وظ���ف���ي ال�������وزارة 
ي��ب��ذل��ون ج��ه��ودا متميزة  ال��ذي��ن 
والتكرمي  التقدير  ه��ذا  وي�شجع 
اجل���م���ي���ع ع���ل���ى ب�����ذل امل����زي����د م��ن 
اجل���ه���د والإب���������داع والب���ت���ك���ار يف 

ال��ت��م��ي��ز وا����ش���ت���دام���ة الإجن�������ازات 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ت���ع���زي���ز  اإىل  داع�����ي�����ا 
ال���وزارة  ال��ت��ي تقدمها  اخل��دم��ات 
وت���ط���وي���ر اخل���ط���ط ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
وفقا لأف�شل املمار�شات والرتكيز 
ع����ل����ى امل���ت���ع���ام���ل���ن وال���������ش����رك����اء 
روؤي���ة  لتحقيق  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ن 
���ش��اح��ب  دع����م  وث���م���ن   .2021
را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
وتوجيهاته ال�شامية الرامية اىل 
ب�شتى  احل��ك��وم��ي  التميز  حتقيق 
ق��ط��اع��ات��ه وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه ال��ع��ام��ة. 
امل��ث��ال��ي��ة يف  ال��ع��م��ل  واأ����ش���اد ببيئة 
فيها  ت��ربز  التي  القت�شاد  وزارة 
م���ف���اه���ي���م ال���ت���م���ي���ز ومم����ار�����ش����ات 
الإب������������داع وم���ف���اه���ي���م الب���ت���ك���ار 
وتتعامل مع �شركائها ومتعامليها 
بروح الريادة واملناف�شة موؤكدا اأن 

•• اأبوظبي-وام:

كرمت وزارة القت�شاد فرق عمل 
ال��ت��م��ي��ز ال���ت���ي ���ش��اه��م اأداوؤه��������ا يف 
تعزيز وتر�شيخ جهود الوزارة نحو 
الإ�شرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 
وتكري�س روؤيتها وجت�شيد ر�شالتها 
وقيمها. واأثنى معايل �شلطان بن 
القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد 
خا�شة  ال�����وزارة  ك����وادر  اأداء  ع��ل��ى 
اأنهم  موؤكدا   .. التميز  عمل  فرق 
ال�شحيح  الجت�����اه  يف  ي�����ش��ريون 
عال من  قدر  على  اأنهم  ويثبتون 
امل�����ش��وؤول��ي��ة وال��ك��ف��اءة والق���ت���دار 
وي��وؤم��ن��ون ب��روؤي��ة ور���ش��ال��ة وزارة 
الق����ت���������ش����اد وي����ح����ر�����ش����ون ع��ل��ى 

جت�شيدها على ار�س الواقع.
ب���روح  ال��ع��م��ل  اأن  واأك������د م��ع��ال��ي��ه 
الفريق الواحد والبداع والبتكار 
هو الأ�شا�س لال�شتمرار يف م�شرية 

نهج التميز والإب��داع هو الطريق 
الغايات  اىل  للو�شول  ال�شحيح 
والهداف املن�شودة وحتقيق روؤية 

المارات 2021.
ودعا املن�شوري الكوادر الوظيفية 
وف����رق ع��م��ل ال��ت��م��ي��ز خ��ا���ش��ة اإىل 
ال��وزارة  اإع��الء قيم  ال�شتمرار يف 
وتر�شيخ الهوية الوطنية وتعميق 
روح امل�شوؤولية من خالل التعاون 
للوزارة  العليا  القيادة  بن  البناء 
وكافة الكوادر الوظيفية مبختلف 
م���واق���ع م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م وال��ع��م��ل 
الدوؤوب واجلاد واملخل�س لتعزيز 
الإجن���������ازات وحت��ق��ي��ق الأه������داف 
بتجويد  والتميز  ال�شرتاتيجية 
امل�شتويات  باأعلى  واإتقانه  العمل 
واحلر�س  املتعاملن  ثقة  لك�شب 
بالتعلم  امل��ع��رف��ة  اك��ت�����ش��اب  ع��ل��ى 
امل�����ش��ت��م��ر وال���ب���ح���ث ع���ن امل���ع���ارف 
لتلبية  امل��ه��ارات  �شقل  و  املبتكرة 

وال�شركاء  املتعاملن  احتياجات 
واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعين  م��ن 
وع����ل����ى امل�������ش���ت���وي���ن الحت��������ادي 
واملحلي والإبداع بتطوير القدرات 
والبتكار املتجدد لتقدمي خدمات 
م��ت��م��ي��زة وال��ت��وا���ش��ل ال��ف��ع��ال مع 
ك���اف���ة امل��ت��ع��ام��ل��ن وال���ش��ت��ج��اب��ة 
واجل����ودة  ب��ال�����ش��رع��ة  ملتطلباتهم 
امل��ط��ل��وب��ن. واأ����ش���ار م��ع��ال��ي��ه اإىل 
ال��ع��دي��د من  ن���ف���ذت  ال�������وزارة  اأن 
امل�����ش��اري��ع ال���ت���ي ر���ش��خ��ت م��ف��ه��وم 
اجل������ودة وال��ت��م��ي��ز ا����ش���ت���ن���ادا اىل 
مفهوم التطوير ال�شامل وتطوير 
ال��ع��م��ل��ي��ات واخل����دم����ات وامل������وارد 
الليكرتوين  والتحول  الب�شرية 
وال�������ش���روع يف ت��ن��ف��ي��ذ م��ت��ط��ل��ب��ات 
احل����ك����وم����ة ال����ذك����ي����ة وحت����دي����ث 
التقنية  احللول  وتبني  الأنظمة 
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  وتبني 
والت�������ش���ال احل���ك���وم���ي ال��ف��ع��ال. 

واأع�����رب امل��ن�����ش��وري ع��ن ت��ق��دي��ره 
عموما  ال����وزارة  موظفي  جل��ه��ود 
واأع�شاء فرق عمل التميز خا�شة 
.. مثنيا على جهودهم واخال�شهم 
ال�����ذي ي�����ش��ت��ح��ق ال��ت��ق��دي��ر ن��ظ��را 
ل�����دوره�����م ال�����ه�����ام واحل�����ي�����وي يف 
حت��ق��ي��ق وجت�����ش��ي��د روؤي����ة ال����وزارة 
من  وقيمها.  ور�شالتها  واهدافها 
جانبه اأكد �شعادة املهند�س حممد 
اأح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�شحي 
ال��وزارة  اأن  القت�شاد  وزارة  وكيل 
ال�شتثمار  يف  نهجها  ���ش��ت��وا���ش��ل 
الأمثل يف املوارد الب�شرية املواطنة 
وال�شتثمار يف الربامج التدريبية 
العاملية  واملعايري  املوا�شفات  ذات 
ال���ت���ي ت����وؤه����ل امل���وظ���ف���ن ل��ل��ق��ي��ام 
اأكمل  على  الوظيفية  بواجباتهم 
التقدم  وج��ه ومت��ه��د لهم ط��ري��ق 

والرتقاء الوظيفي.
واأ����ش���اد ب��ج��ه��ود م��وظ��ف��ي ال����وزارة 

الداء وتنفيذ املهام.
ويف ختام احلفل قام �شعادة حممد 
اأح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�شحي 
ب��ت��ك��رمي روؤ�����ش����اء واأع�������ش���اء ف��رق 
التميز الذين اأعربوا عن اإمتنانهم 
و�شكرهم للقيادة العليا يف الوزارة 
معهم  التوا�شل  على  احلري�شة 
وال�شتماع لرائهم ومقرتحاتهم 
على  وت�شجيعهم  ومالحظاتهم 
ال���ب���ذل والب���ت���ك���ار الأم������ر ال���ذي 
املزيد من اجلهد  يحفزهم لبذل 
والتفاين يف العمل والخال�س له 

خا�شة واأنهم مو�شع تقدير.
اأقيم  ال��ذي  التكرمي  حفل  ح�شر 
ب��ف��ن��دق اأرم�������اين ب���دب���ي وت��خ��ل��ل��ه 
م�����ش��اب��ق��ات وف����ق����رات حت���ث على 
التميز والتفوق والبداع والبتكار 
ال����وك����الء امل�������ش���اع���دون وم������دراء 
فرق  واع�����ش��اء  وامل��ك��ات��ب  الدارات 

التميز.

د  قت�سا لإ �
ت�����ك�����رم 
عمل  ف��رق 
�ل��ت��م��ي��ز

غرفة عجمان ت�ضتعد للم�ضاركة مبعر�س اأربيل الدويل بالعراق 

�أكرث من 16 مليار درهم �إجمايل �لتجارة بني عجمان و�لعر�ق منذ �لعام �لفائت

واأ�شاف �شعادته: اأظهرت امل�شارف 
واملوؤ�ش�شات املالية العاملة يف دولة 
التعاون  يف  قوية  رغبة  الإم���ارات 
امل�������ش���رتك م����ع ����ش���رك���ة الحت������اد 
للمعلومات الئتمانية منذ اليوم 
الأول لنطالقتها، حيث نعمل من 
امل�شريف  العمل  جمموعة  خ��الل 
التي ت�شمل ال� 12 م�شرفاً ووزارة 
واحت��اد  املركزي  وامل�شرف  املالية 
ت�شميم  على  الإم����ارات  م�شارف 

التطبيقات  خ��الل  من  م�شتقباًل 
�شبكة  على  لل�شركة  اللكرتونية 
ال����ذي يعك�س  الأم�����ر  الن���رتن���ت، 
واآل��ي��ات  اإج����راءات  لتوفري  �شعيها 
اآمنة وموثوقة تتوافق مع اأف�شل 

املعايري املعتمدة يف هذا املجال.
العمل  اأي�شاً  ال�شركة  كما توا�شل 
مع �شركائها على تطوير وحت�شن 
بيانات  ا�شتالم  يف  املتبعة  الآل��ي��ة 
عمالء امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية 

ائتمانية  ت��ق��اري��ر  ن��ظ��ام  وت��ط��وي��ر 
وف����ق اأرق�����ى امل���م���ار����ش���ات ال��ع��امل��ي��ة 
امل��ج��ال. ومن  ه��ذا  املتخ�ش�شة يف 
املوؤ�ش�شات  م��ع  تعاوننا  ي��اأت��ي  هنا 
امل��ال��ي��ة وامل�����ش��رف��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال����دول����ة، ل��ي��ع��ك�����س اأه���م���ي���ة وق���وة 
�شتقدمها  التي  امل�شافة  القيمة 
وامل��ايل  امل�شريف  للقطاع  ال�شركة 

يف الإمارات.
ك����ذل����ك ت���ع���م���ل ����ش���رك���ة الحت������اد 

ل��ل��م��ع��ل��وم��ات الئ��ت��م��ان��ي��ة ح��ال��ي��اً 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ه��ي��ئ��ة الإم�������ارات 
ل���ل���ه���وي���ة، ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ن���ظ���ام 
الأف���راد  ب��ي��ان��ات  بت�شجيل  خ��ا���س 
ال�����راغ�����ب�����ن ب����احل���������ش����ول ع��ل��ى 
خ��الل  م��ن  الئ��ت��م��ان��ي��ة  بياناتهم 
الإم���ارات  هوية  بطاقة  ا�شتعمال 
لهم  �شيتيح  حيث  بهم،  اخلا�شة 
هذا النظام اإمكانية الإطالع على 
اآمن  ب�شكل  الئتمانية  تقاريرهم 

جتري  حيث  ال��دول��ة  يف  العاملة 
ح���ال���ي���اً ع�������دداً م����ن الخ���ت���ب���ارات 
الداخلية املتخ�ش�شة يف ا�شتقبال 
التقارير  واإعداد  العمالء،  بيانات 
والأف�����راد،  لل�شركات  الئ��ت��م��ان��ي��ة 
مب�����ا ي�������ش���م���ن ت����ق����دمي خ���دم���ات 
تتما�شى مع اأعلى املعايري العاملية 

يف هذا املجال. 
النهائي  الإق��رار  ال�شركة  وتنتظر 
التنفيذية  ولئحتها  لأنظمتها 

م���ن ق��ب��ل جم��ل�����س ال�������وزراء، لكي 
ت��ت��م��ك��ن ع���ق���ب ذل�����ك م����ن ال���ب���دء 
النهائية  العقود  توقيع  مبرحلة 
اإ�شدار  يتبعها  التي  امل�شارف  مع 
ال��ت��ق��اري��ر الئ��ت��م��ان��ي��ة اخل��ا���ش��ة 

بالعمالء. 
ال�شركة  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  وجت���در 
تعمل حالياً على ا�شتكمال تطبيق 
خ��ط��ت��ه��ا  م�����ن  الأوىل  امل����رح����ل����ة 

التنفيذية الرباعية. 

غيارها، ومواد البناء والزيوت واملواد الكيماوية. 
على  حاليا  تعمل  عجمان  غ��رف��ة  ان  اجل��ن��اح��ي،  واأف����اد 
امل�شاركة  ال�شركات  مع  ال��دوري��ة  الإجتماعات  من  ع��دد 
 ، املعر�س  من  اإ�شتفادة  اأف�شل  على  والوقوف  للتن�شيق 
اإىل جانب التن�شيق واملتابعة مع اجلهات املخت�شة  هذا 
واملنظمة ملعر�س اأربيل، حيث ي�شارك بالعر�س م�شانع 
ال��ب�����ش��ام ال��ع��امل��ي��ة، و���ش��رك��ة اأي���ر م��ا���ش��رت، و���ش��رك��ة األ��ف��ت 

العربية، و�شركة اأ�شماك، و�شركة الروابي.
ح�شورها  م��ن  كذلك  تعزز  عجمان  غرفة  اأن  واأ���ش��اف 
ال�شياحية، فقد  الإ�شتثمارية  الدولية  املعار�س  يف كافة 
الدولية  امل��ع��ار���س  م��ن  ع��دد  يف  عجمان  غ��رف��ة  �شاركت 
خ���الل ال���ع���ام احل����ايل وم��ن��ه��ا م��ع��ر���س ب��ور���ش��ة ب��رل��ن 
ال��دويل  الريا�س  ومعر�س  وال�شفر  لل�شياحة  ال���دويل 
ال���دويل لل�شفر  ب��دب��ي  ال��ع��رب��ي  ال�شفر  ���ش��وق  وم��ع��ر���س 
وال�شياحة، مب�شاركة دائرة التنمية ال�شياحية بعجمان.

مبا يخ�س تنمية ال�شادارات وفتح اأ�شواق دولية جديدة 
التجارة  حجم  منو  ن�شب  واأن  خا�شة  الإم���ارة  ملنتجات 
اخل��ارج��ي��ة وال�������ش���ادارات ق���د زاد ب�����ش��ك��ل لف���ت خ��الل 

ال�شنوات ال�شابقة.
وك�شف مدير تنفيذي � قطاع تنمية الإ�شتثمار والأعمال، 
اأن حجم التجارة بن عجمان والعراق قد اإرتفع ب�شكل 
الكبري  النمو  يوؤكد  ال�شابقة مما  ال�شنوات  كبري خالل 
اأن  اأّو�شح  للقطاع التجاري وال�شناعي بالمارة ، حيث 
حجم التجارة بن الطرفن خالل العام ال�شابق قد بلغ 
الأول من  الن�شف  و�شهد   ، دره��م  11 مليار  اأك��ر من 
ال��ع��ام احل��ايل 2013 لج��م��ايل ال��ت��ج��ارة ب��ن عجمان 

والعراق ما يقارب من 5 مليار درهم.
الطرفن من  القطاعات بن  اأه��م  ان  وب��ّن اجلناحي   
واقع �شهادات املن�شاأ كانت من خالل الأدوات الإلكرتونية 
وقطع  ال�شيارات  وجت���ارة  غيارها  وقطع  والكهربائية 

•• عجمان ـ الفجر 

ت�����ش��ت��ع��د غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ب��ال��ع��راق وال���ذي ينظم خالل  ال���دويل  اأرب��ي��ل  مبعر�س 
بناء  �شبتمرب احل��ايل، وذل��ك   26 اإىل   23 الفرتة من 
املعار�س  يف  بامل�شاركة  الإدارة  جمل�س  توجيهات  على 
الدولية للرتويج عن املنتجات بالمارة حتت �شعار �شنع 
يف عجمان بهدف فتح اأ�شواق جديدة وتنمية ال�شادرات 

وتعزيز ح�شور ال�شركات باخلارج.
ق��ط��اع تنمية   � واأك���د حممد اجل��ن��اح��ي، م��دي��ر تنفيذي 
الإ���ش��ت��ث��م��ار والأع����م����ال ب��غ��رف��ة ع��ج��م��ان، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
من  خم�شة  وم�شاركة  ال��دويل  اأربيل  مبعر�س  امل�شاركة 
كربيات ال�شركات بالمارة حتت مظلة الغرفة للرتويج 
امل�شاركة يف  اأن  منتجات عجمان، معتربا  ع��دد من  عن 
املعر�س يعد هدف اإ�شرتاتيجي يف الرتويج والإ�شتدامة، 

نظمت ور�ضة عمل تعريفية ملمثلي 24 م�ضرفًا وموؤ�ض�ضة مالية يف الدولة 

�سركة �لحتاد للمعلومات �لئتمانية تو��سل �لعمل وفق خطتها �لزمنية �ملعتمدة
توا�ضل �ضركة الحتاد للمعلومات الئتمانية عملياتها وفقًا للجدول الزمني 
املعتمد واملمتد على اأربعة مراحل، حيث نظمت موؤخرًا ور�ضة عمل تعريفية 
ملمثلي 24 م�ضرف وموؤ�ض�ضة مالية عاملة يف الدولة بهدف اطالعهم على نظام 
يتبعها  اأن  على  خدماتها،  تقدمي  يف  �ضتتبعها  التي  والآليات  ال�ضركة  عمل 
لتتما�ضى مع  الور�ضة  املتخ�ض�ضة. وجاءت هذه  الفنية  العمل  عدد من ور�س 
التزام ال�ضركة املتوا�ضل بتطبيق اأف�ضل املمار�ضات الدولية يف جمال احلد من 
�ضمن  الإقرا�س  عملية  يف  ال�ضفافية  م�ضتويات  وتعزيز  الئتمانية  املخاطر 
القطاع امل�ضريف واملايل يف الدولة، ول�ضمان ان�ضمام جميع امل�ضارف واملوؤ�ض�ضات 
املالية العاملة يف دولة الإمارات اإىل قائمة اأع�ضاء ال�ضركة.  وا�ضتنادًا اإىل 
القانون الحتادي رقم )6( ل�ضنة 2010 ب�ضاأن املعلومات الئتمانية والذي 
بت�ضليم  الإمــارات  دولة  يف  العاملة  املالية  واملوؤ�ض�ضات  امل�ضارف  جميع  يلزم 
كافة البيانات الئتمانية اخلا�ضة بالعمالء، تعمل �ضركة الحتاد للمعلومات 
ب�ضكل  عملها  نطاق  اىل  املوؤ�ض�ضات  هذه  جميع  ل�ضم  وثيق  ب�ضكل  الئتمانية 
جمموعة  حتت  املدرجًة  الـ12  امل�ضارف  وتقوم   .2013 عام  نهاية  مع  كامل 

�ل�سني وكاز�خ�ستان �ستوقعان
 �تفاقيات بقيمة 30 مليار دولر 

•• ا�صتانا )كازاخ�صتان(-ا.ف.ب:

اعلن رئي�س كازاخ�شتان نور �شلطان نزار باييف يف ختام لقاء مع الرئي�س 
ال�شيني �شي جينبينغ ال�شبت ان كازاخ�شتان وال�شن �شتوقعان 22 اتفاقا 

مبا يقارب 30 مليار دولر.
وقال نزار باييف لقد اتفقنا على بناء م�شفاة نفط حتتاج اليها كازاخ�شتان 
بنى  بناء  على  التفاق  اىل  ا�شافة   ،)...( الزراعة  التعاون يف جمال  وعلى 

حتتية للنقل والت�شالت.
حقل  تطوير  يف  ال�شن  م�شاركة  على  اتفاق  اىل  اي�شا  الطرفان  وتو�شل 
كما  ال�شتينات،  منذ  العامل  يف  املحروقات  اكت�شافات  اك��رب  اح��د  كا�شاغان 
اجلمهورية  ه��ذه  اىل  ال�شبت  و�شل  ال��ذي  جينبينغ  �شي  جهته  من  او�شح 

ال�شوفياتية ال�شابقة يف ا�شيا الو�شطى.
ال��ك��ازاخ�����ش��ت��ان��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة  ال�����ش��رك��ة  وب��ح�����ش��ب ه���ذا الت���ف���اق، �شتتخلى 
كازمونايغاز خ�شو�شا عن 8،33 باملئة من حقل كا�شاغان ل�شالح ال�شركة 

احلكومية ال�شينية ت�شاينا نا�شيونال برتوليوم كوربوري�شن.
وال�شن التي يزداد الطلب الداخلي فيها بقوة على الطاقة، لها مطامع يف 

املوارد الغزيرة يف جمايل النفط والغاز يف ا�شيا الو�شطى.
والربعاء، �شارك الرئي�س ال�شيني يف حفل تد�شن م�شانع غاز مت بناوؤها 
بال�شراكة مع ت�شاينا نا�شيونال برتوليوم كوربوري�شن يف تركمان�شتان، وهي 
جمهورية �شوفياتية �شابقة يف ا�شيا الو�شطى اي�شا، يف اطار جولة وا�شعة يف 
هذه املنطقة ال�شرتاتيجية التي هيمنت عليها رو�شيا طيلة عقود وت�شعى 
كلمة  يف  جينبنيغ  �شي  واعلن  فيها.  ال�شيا�شي  نفوذها  تثبيت  اىل  ال�شن 
عند  يقف  اليوم  تعاوننا  ان  كازاخ�شتان  عا�شمة  ا�شتانا  احدى جامعات  يف 

م�شتوى تاريخي جديد.
وا�شاف اننا نويل الكثري من الهمية لعالقاتنا مع ا�شيا الو�شطى، وهذه 
احدى اولويات �شيا�شتنا اخلارجية. وبعد زيارته لكازاخ�شتان، �شيتوجه �شي 
منظمة  اجتماع  يف  �شي�شارك  حيث  وقرغيز�شتان  اوزبك�شتان  اىل  جينبينغ 
الرو�شي  الرئي�س  اي�شا  فيه  ي�شارك  ان  يتوقع  ال��ذي  �شنغهاي  يف  التعاون 

فالدميري بوتن والرئي�س اليراين اجلديد ح�شن روحاين.

العمل امل�ضرفية بالدولة والتي متثل نحو %80 من اإجمايل عدد املقرت�ضني 
الأفراد امل�ضمولني بخدمات الحتاد للمعلومات الئتمانية، باختبار الأنظمة 
الفعاليات  من  �ضل�ضلة  �ضمن  هذه  العمل  ور�ضة  وتاأتي  بال�ضركة.  اخلا�ضة 
التي تنظمها ال�ضركة، اإذ �ضمت 24 م�ضرفًا وموؤ�ض�ضة مالية، وا�ضتعر�ضت اآخر 
التطورات املتعلقة باأعمال ال�ضركة ومتطلبات العمليات واخلطوات والقواعد 
�ضرح  تقدمي  اإىل  بالإ�ضافة  العمالء،  ببيانات  تزويدها  بعملية  املرتبطة 
مف�ضل عن تقارير املعلومات الئتمانية التي �ضت�ضدرها ال�ضركة �ضواء لالأفراد 
اأو ال�ضركات.  ويف هذا الإطار، قال �ضعادة يون�س حاجي اخلوري، نائب رئي�س 
جمل�س اإدارة �ضركة الحتاد للمعلومات الئتمانية: نلتزم بالعمل جنبًا اإىل 
جنب مع جميع �ضركائنا وفقًا خلطتنا ال�ضرتاتيجية التي ت�ضمن لنا حتقيق 
الأهداف الرئي�ضية لل�ضركة، مبا يف ذلك تعزيز م�ضتويات ال�ضفافية يف عملية 
�ضريعة  وائتمانية  مالية  قرارات  اتخاذ  على  املقر�ضني  م�ضاعدة  الإقرا�س، 
ودقيقة، اإىل جانب منح الأفراد فهم اأعمق جلدارتهم الئتمانية والعمل على 

حت�ضينها وتقليل تكلفة الئتمان عليهم. 

�ل�سعودية وم�سر تناق�سان خطو�ت تنفيذية للربط �لكهربائي
قريباً  ليكون  املحولت،  ملحطة  املنا�شب 
امل�����ش��ار  لتقلي�س  الأر����ش���ي  ال��ك��اب��ل  م��ن 
واملوافقات  الرتاخي�س  على  واحل�شول 

من اجلهات املعنية.
البيئية  ل��ل��درا���ش��ات  ا�شت�شاري  واخ��ت��ري 
تقريره  يقدم  اأن  وُينتظر  اخل��ط،  مل�شار 
خ���الل ث��الث��ة اأ���ش��ه��ر، ك��م��ا ُي��ن��ت��ظ��ر ب��دء 
ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي يف ال���ق���اه���رة ل��ن��ظ��ام 
يح�شره  امل�شتمر  للتيار  العايل  اجلهد 

مهند�شاً.  40
واأك�������د ال���ت���ق���ري���ر الت�������ش���ال ب��اجل��ان��ب 

عدد  يف  التعاون  تفعيل  لبدء  ال�شعودي 
تاأثر �شبكات  اأبرزها در�س  من الربامج، 
ال��رب��ط ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��ت��ي��ار امل�����ش��ت��م��ر يف 

درجة احلرارة والظروف املناخية.
يذكر اأن م�شروع الربط الكهربائي يقوم 
البلدين لت�شل  على تبادل الطاقة بن 
الربط خالل فرتات  على خط  قدراته 
ميغاوات  اآلف  ثالثة  نحو  اإىل  ال���ذروة 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ت��ب��اي��ن الأح����م����ال، اإذ 
تعترب الظهرية فرتة ال��ذروة يف اململكة 

ال�شعودية، ويف م�شر بعد الغروب.

�إنتاج �لنفط �ل�سعودي يف 
�أغ�سط�س ي�سجل م�ستوى قيا�سيًا

•• الريا�ض–رويرتز

اأنتجت ال�شعودية كميات قيا�شية من النفط اخلام يف اأغ�شط�س لتتدخل للمرة الثانية 
خالل العامن املا�شين حلماية اأ�شواق النفط من تعطيالت خطرية لالإمدادات.

وقال م�شدر �شناعي مطلع اإن اململكة اأنتجت 10.19 مليون برميل يوميا يف ال�شهر 
املا�شي �شخت منها 10.07 مليون برميل يوميا يف ال�شوق. و�شاهمت اجلهود ال�شعودية 
جزئيا يف تعوي�س النخفا�س الكبري يف النتاج الليبي ب�شبب ال�شطرابات والذي ت�شبب 
يف انخفا�س اإنتاج منظمة البلدان امل�شدرة للبرتول )اأوبك( ب�شكل اإجمايل. واأظهر م�شح 
30.32 مليون برميل  اإىل  اأغ�شط�س  اأوبك يف  اإنتاج  املا�شي انخفا�س  الأ�شبوع  �شهري 

يوميا يف املتو�شط من 30.50 مليون برميل يوميا يف ال�شهر ال�شابق.

اجتماع  عقد  امل�شرية  احلكومة  تعتزم 
منت�شف  ال�شعودية  العربية  اململكة  مع 
ال�����ش��ه��ر اجل����اري يف ال��ق��اه��رة، مل��راج��ع��ة 
دف�����رت ال�������ش���روط ال��ف��ن��ي��ة وامل��رج��ع��ي��ة 
مل�شروع  التنفيذي  ال�شت�شاري  لختيار 
ال�شعودي،   - امل�شري  الكهربائي  الربط 

متهيداً لإعالنه مطلع ال�شهر املقبل.
وب���ح�������ش���ب ����ش���ح���ي���ف���ة احل������ي������اة، ف��ق��د 
ا���ش��ت��ع��ر���س وزي�����ر ال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ة 
اأحمد اإمام تقريراً حول املوقف احلايل 
للم�شروع الذي اأجنز منه اختيار املوقع 
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جنح البطل الإماراتي لل�شطرجن 
مايد الرا�شدي يف انتزاع ميدالية 
ذه��ب��ي��ة ث��ان��ي��ة ل��ه ول����الإم����ارات يف 
لل�شطرجن  الفردية  اأ�شيا  بطولة 
اخل��اط��ف ل��ط��الب امل��دار���س لفئة 

حت���ت 15 ���ش��ن��ة ال���ت���ي اأخ��ت��ت��م��ت 
مناف�شاتها م�شاء اأول من اأم�س يف 
400 طالب  �شريالنكا مب�شاركة 
15 دول��ة هي الهند  وطالبة من 
واأ�شرتاليا  وماليزيا  و�شريالنكا 

وت��رك��م��ان�����ش��ت��ان وق��ريغ��ي��ز���ش��ت��ان 
واليمن  وم��ن��غ��ول��ي��ا  وك��ازخ�����ش��ت��ان 
والإم����������������ارات وج��������زر امل����ال����دي����ف 
وك�����وري�����ا اجل���ن���وب���ي���ة وم���ي���امن���ار 
جنم  انتزع  واأوزبك�شتان.  وتايلند 
الرا�شدي  مايد  والإم���ارات  العن 
يف  ل��ه  الثانية  الذهبية  امليدالية 
ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��د م��ن��اف�����ش��ات ق��وي��ة 
بعد  ل�شاحله  ال��را���ش��دي  ح�شمها 
اأن تفوق على اأبرز مناف�شيه على 
ال��ل��ق��ب وه���م اأرث����ر زاك��ي��ب��وف من 
�شريالنكا  ولع��ب��ي  ك��ازاخ�����ش��ت��ان 
ن����رياجن����ان وه�������رياث وامل�����ش��ن��ف 
اأكرب  الأوزبك�شتاين هوجي  الأول 
الثمن  الفوز  وبهذا  فوزيلينوف 

ت��رت��ف��ع ح�����ش��ي��ل��ة الإم���������ارات من 
بطولت اأ�شيا الفردية لل�شطرجن 
ذهبيتن  اإىل  امل���دار����س  ل��ط��الب 
للنجم  الذهبيتن   : وبرونزيتن 
ب��ط��ول��ت��ي  ال����را�����ش����دي يف  م����اي����د 
واخلاطف  الكال�شيكي  ال�شطرجن 
بينما  ���ش��ن��ة   15 م���ن  اأق����ل  ل��ف��ئ��ة 
جنحت ودمية الكلباين يف ح�شد 
ب����رون����زي����ة ب���ط���ول���ة ال�������ش���ط���رجن 
���ش��ن��ة   13 ل���ف���ئ���ة  ال���ك���ال����ش���ي���ك���ي 
برونزية  املعمري  زينب  واأح��رزت 
ل���ل�������ش���ط���رجن  ������ش�����ن�����وات   7 ف����ئ����ة 
رئي�س  اأ���ش��اد  وق��د    . الديناميكي 
ال��ب��ط��ول��ة  اإىل  الإم����������ارات  ب��ع��ث��ة 
حم��م��د اأم���ن ب��ن ع��ب��داهلل احمد 
القاري  الإجن���از  بهذا  ال��زرع��وين 
اأنه يت�شرف باإهداء  الذهبي واأكد 
الإجناز اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
�شاحب  واإىل  اهلل  ال��دول��ة حفظه 
را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������وزراء ح��اك��م 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  دبي واإىل 
الإم����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  واإىل 

حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة واإىل �شمو ال�شيخ 
اآل نهيان م�شت�شار  ه��زاع بن زاي��د 
ال�شيخ  �شمو  واإىل  الوطني  الأمن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان 
واإىل  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن 
ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل  �شخبوط 
العن للثقافة وال�شطرجن . وذلك 
ت��ق��دي��را وع��رف��ان��ا ب��دع��م �شموهم 
ب�شفة  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ال����الحم����دود 
خا�شة  ب�شفة  ولل�شطرجن  عامة 
. واأ���ش��ادت م��رمي حمد ال�شام�شي 
بنادي  الن�شائي  الن�شاط  رئي�شة 
العن للثقافة وال�شطرجن بالدور 
الكبري والدعم الال حمدود الذي 
تقدمه �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ش�شة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية 
الأع����ل����ى ل���الأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة 
وت�شجيع  لدعم   ، الإم����ارات(  )اأم 
مما  الن�شائية  الريا�شية  احلركة 
الأث������ر يف حتفيز  اأك�����رب  ل���ه  ك����ان 
فتيات الإمارات على حتقيق نتائج 

الأ�شيوية  البطولة  يف  متقدمة 
بح�شول زينب املعمري 

لل�شطرجن  اأ���ش��ي��ا  ب��رون��زي��ة  ع��ل��ى 
الديناميكي وفوز ودمية الكلباين 
ب��ال��ربون��زي��ة ال��ث��ان��ي��ة ل���الإم���ارات 
ل��ل�����ش��ط��رجن  اأ�����ش����ي����ا  ب���ط���ول���ة  يف 
الكال�شيكي بالإ�شافة اإىل ذهبيتي 

مايد الرا�شدي .
طارق  املهند�س  اأ�شاد  ناحيته  من 
ال��ط��اه��ر رئ��ي�����س اجل���ه���از ال��ف��ن��ي 
الفني  وامل�شرف  العن  ب�شطرجن 
بح�شاد  الم����ارات����ي  ال���وف���د  ع��ل��ى 
لل�شطرجن  ال��ع��ن  ن���ادي  م�شاركة 
الإم��ارات  لدولة  ممثال  والثقافة 
واإحراز ذهبيتن وبرونزيتن على 
النا�شئن  فئات  يف  اأ�شيا  م�شتوى 
�شالمة  يوؤكد  مما  وان��اث  للذكور 
ق���اع���دة ال��ن��ا���ش��ئ��ن وال��ن��ا���ش��ئ��ات ، 
ووجه الطاهر ال�شكر اإىل جمل�س 
اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي وث���م���ن دور 
حم��م��د اب���راه���ي���م امل��ح��م��ود ام��ن 
عام جمل�س ابوظبي الريا�شي يف 
للنادي  املتوا�شل  ودعمه  الجن��از 
اأو  اخلارجية  امل�شاركات  يف  �شواء 
العاملية  ال��ب��ط��ولت  تنظيم  دع���م 

والقارية على اأر�س الإمارات. 

�ضطرجن الإمارات يح�ضد ذهبيتني وبرونزيتني يف بطولة اآ�ضيا الفردية 

مايد �لر��سدي يحرز ذهبية بطولة �آ�سيا لل�سطرجن �خلاطف لطالب �ملد�ر�س

•• ابوظبي-وام:

 17 حتت  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  لبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  تعقد 
�شنة الإمارات 2013 اجتماعها ال�شاد�س م�شاء غد الثنن برئا�شة معايل 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع  اآل نهيان وزير  ال�شيخ نهيان بن مبارك 
معاليه  ق�شر  يف  اللجنة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  العامة  الهيئة  رئي�س 
39 يوما على انطالق �شافرة البداية لهذا  انه بقي  اأبو ظبي . يذكر  يف 
اأبوظبي  ال��ذي ت�شت�شيفه دول��ة الم��ارات يف �شت مدن هي  احل��دث العاملي 
والعن و دبي وال�شارقة والفجرية وراأ�س اخليمة خالل الفرتة مابن 17 

اكتوبر وحتى 8 نوفمرب املقبلن مب�شاركة 24 دولة .

اقرتبت ايطاليا من التاأهل للمرة الثامنة ع�شرة يف تاريخها اىل كاأ�س العامل 
�شمن  ب��ال��ريم��و  يف  1-�شفر  بلغاريا  �شيفتها  على  ف��وزه��ا  بعد  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 

ت�شفيات اوروبا املوؤهلة اىل مونديال الربازيل 2014.
املجموعة  7 مباريات يف �شدارة  17 نقطة من  ايطاليا ر�شيدها اىل  ورفعت 
الثانية، وبفارق 10 نقاط عن بلغاريا بالذات ومل تكن مهمة ازوري �شهلة يف 
2-2 يف �شوفيا والذين مل يخ�شر  مواجهة البلغار الذين تعادل معهم ذهابا 

امامهم �شوى مرة واحدة على �شعيد بطولة ر�شمية من ا�شل 8 مواجهات.
وعانى بطل العامل اربع مرات من بع�س الغيابات نتيجة اليقاف او ال�شابات 

وابرز الغائبن كان مهاجم ميالن ماريو بالوتيلي.
�شيتخلى  برانديلي  ان  عن  احلديث  و�شط  امل��ب��اراة  اليطايل  املنتخب  وخا�س 
عن مهامه بعد مونديال الربازيل وبداأت ال�شحف اليطالية تر�شح ال�شماء 
من  ب���دل  م��ه��ام��ه  ا�شتلم  ال���ذي  ال�����ش��اب��ق  فيورنتنيا  م���درب  خل��الف��ة  املحتملة 
مارت�شيلو ليبي اثر خروج ايطاليا من الدور الول ملونديال 2010 يف جنوب 
نيديليف  تودور  املباراة عرب  بداية  الفر�س يف  بلغاريا بع�س  افريقيا. وخلقت 
والك�شندر تونيفن لكنها تك�شرت امام مرمى احلار�س املخ�شرم جيجي بوفون.

البلغاري )24(،  واق��رتب لعب و�شط ايطاليا دانييلي دي رو�شي من املرمى 
نيكولي  احل��ار���س  م��رم��ى  على  م�شتمرا  ت��ه��دي��دا  ك��ان��دري��ف��ا  انطونيو  و�شكل 

ميهايلوف.

�للجنة �لعليا لبطولة كا�س �لعامل 
لكرة �لقدم جتتمع غد�

�إيطاليا تتخطى بلغاريا 
وتغازل �ملونديال 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / ذي رايت�س لويرز
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :
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با�ش��م: ويلفريدو جر جار�شيا جوريرو
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الواق�عة بالفئة   : 41 

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 139354/1/2013

ا�شم مالك العالمة :    ويلفريدو جر جار�شيا جوريرو
ا�شم املتنازل له : اإف اإف دبليو دي ليمتد

مه�نته: �شركة جتارية
جن�شيته: المارات العربية املتحدة

عنوانه وحمل اإقامته: املنطقة احلرة جلبل علي، دبي المارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية:    2013/08/04  

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     2013/08/05
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب 2013 العدد 10890

العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3027 /2013 عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه /1-  ار�س ال�شيارات لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة- �س.ذ.م.م 
توتيبويل فياليودهان    دام����وداران   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
  .)2013/150873( رق��م  ال�شكوى  وامل�شاريف-  والر�شوم  دره��م(  مبلغ)5878 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/12 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/1586 تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �شده/1- �شكاي واي لالعمال الفنية �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ خادم ح�شن نور حممد   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )6840 ( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
.بال�شافة اىل مبلغ 491 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/95 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �شده/1- باتهيا ناكراج ح�شن لك�شمي جمهول حمل القامة 
وميثله:ع�شام  ع(  م  �س   ( ال�شالمي  ن��ور  بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي    قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )2.570.016.3( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . عليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/303   عقاري كلي               
اىل املحكوم عليه /1- حممد �شدق ثامباي مرزوق  جمهول حمل القامة   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2013/7/29 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ اخلليج التجاري )�س.ذ.م.م(اول:بف�شخ التعاقد 
القيد  والغاء  وال��دع��وى،  التعاقد  مو�شوع  الوحدة  عن   2007/12/22 امل��وؤرخ  عليه  واملدعى  املدعية  بن  امل��ربم 
احقية  ثانيا:  عليه.  املدعى  با�شم  والم��الك  الرا�شي  بدائرة  املبدئي  العقاري  بال�شجل  عنها  ال��وارد  العقاري 
املدعية بالحتفاظ باملبلغ امل�شدد من املدعى عليه عن وحدة التداعي وقدره 1748750 درهم )مليون و�شبعمائة 
املدعى  بالزام  ثالثا:  الوحدة  قيمة  من   %25 متثل  والتي  دره��م(  وخم�شون  و�شبعمائة  الفا  وارب��ع��ون  وثمانية 
عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ 1049250 درهم )مليون وت�شعة واربعون الفا ومائتان وخم�شون درهم( والفوائد 
القانونية لذلك املبلغ 9% �شنويا من تاريخ املطالبة بها يف 2013/4/9 وحتى متام ال�شداد ورف�شت ماعدا ذلك 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري  من طلبات والزمت املدعى عليه امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/61   عقاري كلي               
اىل املحكوم عليه /1- حممد �شديق ثامباي مرزوق  جمهول حمل القامة   نعلنكم بان املحكمة 
اخلليج  �شركة  ل�شالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/6/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
التجاري -�س.ذ.م.م(بف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء املوؤرخة 2007/12/17 اخلا�شة بالوحدة العقارية 
امل�شدد  املبلغ  بكامل  املدعية يف الحتفاظ  وباأحقية  الدعوى  بها  وب�شحيفة  املبينة  التداعي  حمل 
من املدعى عليه وبالزامه ان يوؤدي للمدعية مبلغ )670800 درهم( �شتمائة و�شبعون الف ثمامنائة 
درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة يف 2013/1/31 وحتى ال�شداد  التام والغاء 
ت�شجيل الوحدة با�شم املدعى عليه بال�شجل العقاري املبدئي كما الزمته بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك  من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال 
با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/618   عقاري كلي               
اىل املحكوم عليه /1- �شريف احمد عو�س دعب�س  جمهول حمل القامة   نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/6/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
امالك للتمويل �س م ع بف�شخ اتفاقية الجارة املو�شوفة يف الذمة واملوؤرخة 2008/8/10 
واملربمة بن املدعية واملدعى عليه ورد احليازة اىل املدعية ثانيا: بالزام املدعى عليه بان 
الوارد يف �شهادة  يوؤدي للمدعية مبلغ  340.854.31 درهم ثالثا: ب�شطب القيد العقاري 
املنتهية بالتملك  العقار لرتتيبات الج��ارة  انه )تخ�شع ملكية  امللكية والذي ين�س على 
اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  الزامه  مع  الدائرة(  لدى  وامل��ودع  وملحقاته 
املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10890 بتاريخ   2013/9/8     
 يف الق�سية رقم 167 /2013 جتاري كلي     

املدعية: موريلز ودفين�شز جلف ليمتد
اىل املدعى عليهما - احمد عبدالعزيز حممد النومان- وموريلز  ودفين�شز 
جلف ذ.م.م لقد تقرر عقد جل�شة اخلربة املحا�شبية يف الدعوى اعاله يوم 
وذلك مبكتبنا  والن�شف ظهرا  الثانية  ال�شاعة  املوافق 2013/9/11  الربعاء 
بن  خالد  �شارع  دبي-  بر  مبنطقة  الكائن  احل�شابات-  لتدقيق  املقطرى 
رقم 408،  )اأ( مكتب  بلوك  بناية هم�شة  المارات-  الوليد- مقابل خارجية 
هاتف رقم 04/3852552 وفاك�س رقم 04/3852556 �س ب 95642 دبي لذات 
يرجى منكم احل�شور او من ميثلكم يف املوعد املذكور اعاله مع اح�شار كافة 

دفوعكم وم�شتنداتكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة(.
اخلبري املحا�ضبي/ احمد حممد علي مقطري العامري

اعالن اجتماع خربة
العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8    

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
العنوان:   627634 : الرخ�شة  )���س.ذ.م.م(.رق��م  العامة  للتجارة  رزام  ال�شركة:  ا�شم 
ال�شكل  دي��رة- عيال نا�شر  العثمان -  حمل رقم 1 ملك عي�شى عبداهلل عبدالعزيز 
ا�شم   1047040 التجاري:  بال�شجل  القيد  حم��دودة.رق��م  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي  امل�شفي 
ال�شركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  بانه  بدبي  القت�شادية 
املذكورة اعاله. وبتعين امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية ال�شركة كاتب العدل 
تاريخ القرار: 2013/6/13 تاريخ ت�شديق القرار: 2013/6/13 وعلى من لديه اي 
معه  م�شطحبا  التايل  العنوان  يف  املعن  امل�شفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س 
العالن.  ن�شر  تاريخ  يوما من   45 وذلك خالل  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة 
 00971-04-3215355 الهاتف  دب��ي-  بر  مزايا-  مركز  ملك   1001 مكتب  العنوان: 

الفاك�س  00971-04-3215356 .
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10890 بتاريخ 2013/9/8    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
العنوان:   627634 : الرخ�شة  )���س.ذ.م.م(.رق��م  العامة  للتجارة  رزام  ال�شركة:  ا�شم 
ال�شكل  دي��رة- عيال نا�شر  العثمان -  حمل رقم 1 ملك عي�شى عبداهلل عبدالعزيز 
ا�شم   1047040 التجاري:  بال�شجل  القيد  حم��دودة.رق��م  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي  امل�شفي 
ال�شركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  بانه  بدبي  القت�شادية 
املذكورة اعاله. وبتعين امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية ال�شركة كاتب العدل 
تاريخ القرار: 2013/6/13 تاريخ ت�شديق القرار: 2013/6/13 وعلى من لديه اي 
معه  م�شطحبا  التايل  العنوان  يف  املعن  امل�شفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س 
العالن.  ن�شر  تاريخ  يوما من   45 وذلك خالل  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة 
 00971-04-3215355 الهاتف  دب��ي-  بر  مزايا-  مركز  ملك   1001 مكتب  العنوان: 

الفاك�س  00971-04-3215356 .
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

تغيري ا�سم يف جواز �سفرت
ان����ا امل���دع���و ع��ائ�����ش��ة احل���م���رياء 
ه��ن��دي��ة اجل��ن�����ش��ي��ة اح��م��ل ج���واز 
 )G6390358( رق���م  ���ش��ف��ر 
����ش���ادر م���ن اب���وظ���ب���ي ال�����ش��ف��ارة 
2008/12/23م  بتاريخ  الهندية 
بتغيري  اق��وم  �شوف  باأنني  افيد 
ا���ش��م��ى اىل ع��ائ�����ش��ه ع��م��ر احمد 
اي اعرتا�س  له  العمودي، فمن 
التقدم به لل�شفارة او القن�شلية 

الهندية بالمارات.

كولومبيا على �أبو�ب �ملونديال و�لأوروغو�ي تعود �إىل �ملناف�سة
العامل  كاأ�س  نهائيات  اىل  التاأهل  من  كولومبيا  اقرتبت 
الك��وادور  �شيفتها  على  فوزها  بعد  القدم  لكرة   2014
حققت  فيما  اجل��ن��وب��ي��ة،  ام��ريك��ا  ت�شفيات  يف  1-�شفر 
وتابعت  ال��ب��ريو  ار����س  ع��ل��ى  نتيجة ج��ي��دة  الوروغ������واي 

ت�شيلي م�شوارها اجليد نحو مونديال الربازيل .
نقطة   26 اىل  ر�شيدها  كولومبيا  رف��ع��ت  ب��اران��ك��ي��ا،  يف 
مع  املوحدة  املجموعة  �شدارة  وت�شاركت  مباراة   13 من 

الرجنتن التي ا�شتبقيت يف هذه اجلولة.
بطاقة  خطف  وكولومبيا  لالرجنتن  متاحا  و�شيكون 

التاأهل اىل املونديال الثالثاء املقبل.

بالفنيات،  لها  عالقة  ل  غريبة  ح��وادث  امل��ب��اراة  و�شهدت 
اذ تاأخر انطالقها نحو 90 دقيقة ب�شبب رياح ا�شتوائية 
مو�شمية هبت على ملعب ا�شتاديو مرتوبوليتانو وامطار 

غزيرة.
كما تاأخر انطالق ال�شوط الثاين ب�شبب عطل يف ال�شواء 
ا���ش��اب��ة احل��ار���س  ل��ف��رتة بعد  امل��ب��اراة  وت��وق��ف��ت  الكا�شفة، 

دافيد او�شبينا براأ�شه.
ويف ظل م�شاركة الهداف راداميل فالكاو غار�شيا املنتقل 
من اتلتيكو مدريد ال�شباين اىل موناكو الفرن�شي مقابل 
زميله  �شجل  ال�شابة،  ابالله من  بعد  ي��ورو  مليون   60

يف فريق الم��ارة جيم�س رودريغيز هدف الفوز بعد كرة 
مرتدة من احلار�س مك�شيمو بانغريا )30(.

وك����ان م��ت��اح��ا ل����الك����وادور ال��ت��ي اك��م��ل��ت امل���ب���اراة بع�شرة 
 ،28 ال��دق��ي��ق��ة  ا�شيلييه يف  ب��ع��د ط���رد غ��اب��ري��ال  لع��ب��ن 
ان حتقق التعادل لول اه��دار وال��رت اي��ويف ركلة ج��زاء يف 
جناح  فالن�شيا  انطونيو  على  خطاأ  بعد  ال��ث��اين  ال�شوط 
مان�ش�شرت يونايتد النكليزي )61( وي�شعى فريق املدرب 
اىل  مرة  لول  التاأهل  اىل  بيكرمان  خو�شيه  الرجنتيني 

كاأ�س العامل منذ 1998 يف فرن�شا.
الت�شفيات  نهاية  يف  الوىل  الرب��ع��ة  املنتخبات  ان  يذكر 

تتاأهل مبا�شرة اىل النهائيات، فيما يخو�س �شاحب املركز 
اخلام�س ملحقا من ذهاب واياب مع خام�س اآ�شيا )الردن 
او اوزبك�شتان( وعادت الوروغواي بفوز ثمن من البريو 

2-1 بف�شل هدافها لوي�س �شواريز.
من  الول  ال��ه��دف  النكليزي  ليفربول  مهاجم  و�شجل 
بعيدة  ت�شديدة  م��ن  ال��ث��اين  وا���ش��اف  ج���زاء )42(  رك��ل��ة 
)67(، قبل ان تقل�س البريو الفارق يف نهاية املباراة عرب 
ر�شيدها  الوروغ���واي  ورفعت   )84( فارفان  جيفر�شون 
نقطتن عن  ب��ف��ارق  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  يف  نقطة   19 اىل 

الكوادور.

ب��ف��وزه��ا ع��ل��ى ف��ن��زوي��ال  ن��ت��ي��ج��ة ج��ي��دة  وح��ق��ق��ت ت�شيلي 
 )10( ف��ارغ��ا���س  ادورادو  بف�شل  �شانتياغو  يف  3-�شفر 

وماركو�س غونزالي�س )30( وارتورو فيدال )84(.
الثالث  املركز  24 نقطة يف  ورفعت ت�شيلي ر�شيدها اىل 
وبفارق نقطتن عن املت�شدرين لكنها لعبت مباراة اكر.

الباراغواي  حققت  الرتتيب،  متذيلي  بن  مواجهة  ويف 
فوزها   ،2010 م��ون��دي��ال  نهائي  رب��ع  اىل  ت��اأه��ل��ت  ال��ت��ي 
4-�شفر  بوليفيا  �شيفتها  ع��ل��ى  الت�شفيات  يف  ال��ث��ال��ث 
باهداف جوناثان فابرو )17( وروكي �شانتا كروز )47( 

وريت�شارد اورتيز )81( وغو�شتافو غوميز )84(.
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اأبطالنا ي�ضعون لل�ضعود اإىل من�ضة التتويج

13 زورقًا تتناف�س على لقب �سباق )�أرونا( �ليوم
•• ر�صالة ايطاليا-وليد اجلابري:

ت���دق ال���ي���وم ���ش��اع��ة احل��ق��ي��ق��ة يف اأروق������ة اجل��ول��ة 
دبي(  داي��ف  )�شكاي  العامل  بطولة  اخلام�شة من 
ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  ك��ات  اك�����س  ال�شريعة  ل��ل��زوارق 
�شفاف  على  ترقد  وال��ت��ي  اجلميلة  ارون���ا  مدينة 
ث���اين اك���رب ال��ب��ح��ريات الي��ط��ال��ي��ة )م��اج��ي��وري( 

بالقرب من عا�شمة ال�شمال مدينة ميالنو.
وت�����ش��ه��د اجل���ول���ة ال���ي���وم ع��ن��د ال�����ش��اع��ة ال��راب��ع��ة 
)ال�شاد�شة  ايطاليا  املحلي يف  بالتوقيت  والن�شف 
ال�شباق  ان��ط��الق  الإم������ارات(  بتوقيت  وال��ن�����ش��ف 
الرئي�شي مب�شاركة 13 زورقا �شوف تتناف�س على 
�شاخنة  �شتاأتي  وال��ت��ي  اجل��ول��ة  يف  الكبري  اللقب 
ال����زوارق  اأداء  م�شتوى  ل��ت��ق��ارب  ن��ظ��را  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
واخل�������ربات امل���رتاك���م���ة ع��ن��د الأط����ق����م امل�����ش��ارك��ة 
التناف�س  بالفعل من خ��الل ح��دة  وه��ذا ما ظهر 
و�شخونته يف اجلولت املا�شية والتي انتفي فيها 
ال��واح��د يف ظ��ه��ور ع��دة مناف�شن  البطل  ق��اع��دة 

على ال�شدارة وقمة الرتتيب العام.
ويتطلع )حامل اللقب( ومت�شدر الرتتيب العام 
بقيادة   )3 )ف���زاع  زورق  نقطة   1130 بر�شيد 
امل��ري اىل  العاملي ع��ارف الزفن وحممد  الثنائي 
حتقيق نتائج باهرة اليوم وموا�شلة الطريق نحو 
وال��ذي حققه  العامل  املحافظة على لقب بطولة 
حاليا  يت�شدر  وان��ه  خا�شة  بجدارة  املا�شي  العام 

مبتعدا بفارق كبري عن اقرب مناف�شيه.
ال�شباق  ل��ق��ب  ع��ل��ى  احل��ام��ي��ة  املناف�شة  يف  وي���ربز 
الرئي�شي يف اجلولة اخلام�شة من بطولة العامل 
ال��ث��اين يف الرتتيب  امل��رك��ز  ك���ات( �شاحب  )اك�����س 
 )50 )معو�س  زورق  840نقطة  بر�شيد  العام 
ب��ق��ي��ادة ال��ث��ن��ائ��ي ع��م��ر دان��ي��ال )���ش��وي�����ش��را( غ��اري 

بالوغ )اأمريكا(.
العام  الرتتيب  الثالث يف  املركز  �شاحب  ويتطلع 
زورق الفيكتوري 33 بقيادة الثنائي طالب ال�شيد 
�شرف و�شامل علي العديدي بر�شيد 750 نقطة 
وموا�شلة  الكبار  بن  مكانه  تعزيز  اىل  للبطولة 
ال�شغط ع��ل��ى امل��ت�����ش��در وال��و���ش��ي��ف وه���ذا الأم���ر 
الإم��ارات يف زورقي  �شفراء ريا�شة  �شيكون هدف 
املري  را�شد  العاملي  الثنائي  بقيادة   11 دبي  روح 
و����ش���امل ف��ا���ش��ل ال��ه��ام��ل��ي وال�����ذي ي��ح��ت��ل امل��رك��ز 
الرابع يف الرتتيب العام للبطولة بر�شيد 521 
نقطة و)�شكاي دايف دبي 7( بقيادة بطلنا را�شد 
باأول  فاز  وال��ذي  براي�س  والأمريكي جي  الطاير 
لقب للبطولة العاملية خارج الإمارات يف �شرتي�شا 
يف  اخلام�س  املركز  يحتل  حيث  املا�شي  الأ�شبوع 

الرتتيب العام بر�شيد 500 نقطة.
اىل  املناف�شن يف اجلولة اخلام�شة  باقي  وي�شعى 
الدخول يف دائرة ال�شوء وتعزيز حظوظهم للفوز 
باللقب واأبرزهم زورق )قطر 94( بقيادة الثنائي 
حممد الن�شر وعبدالرحمن الن�شر والذي يحتل 
 487 بر�شيد  العام  الرتتيب  يف  ال�شاد�س  املركز 
نقطة والزورق اليطايل )نيكوليني اأوف �شور 6( 
بقيادة الثنائي ماثيو نيكوليني )ايطاليا( وبويل 

توما�شو )ايطاليا( وبطل اجلولة الثالثة يف دبي 
الزورق ال�شويدي )وي�شرتلوند 8( بقيادة الثنائي 

جواكيم كوملن واريك �شرتاك.
ومن �شمن املناف�شن اأي�شا زورق الكويت )رهيب 
ال��ع��م��اين  ال��ث��ن��ائ��ي ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف  ب���ق���ي���ادة   )17
)الفجرية  الي��ط��ايل  وال����زورق  الدخيل  وجا�شم 
)ايطاليا(  باليزي  �شرافينو  الثنائي  بقيادة   )20
اليطايل  وال��زورق  )بريطانيا(  ج��ورج  وريت�شارد 
)كون�شيول بروكري�س 22( بقيادة الثنائي الفارو 
اماتو )ايطاليا( وماركو بيني�شي )ايطاليا( وزورق 
)�شوق دبي احلرة 30( بقيادة الثنائي بال فرييك 
نيل�شون )الرنويج( وتوم باري كوتري )ا�شرتاليا( 
بقيادة   )66 ال��ربي��ط��اين )جبل ط��ارق  وال����زورق 
الثنائي مارك والكر )بريطانيا( و�شكوت وليامز 

)بريطانيا(.

�ضباق )اإعمار(
وي�شبق اقامة ال�شباق الرئي�شي للجولة اخلام�شة 
وخالل الفرتة ال�شباحية اقامة حماولت ت�شجيل 
اأف�شل زمن خالل مناف�شات �شباق )اعمار( وذلك 

ل���ت���ح���دي���د امل���ن���ط���ل���ق���ن يف 
للجولة  الرئي�شي  ال�شباق 
ح���ي���ث ���ش��ي��ع��م��ل ك����ل ف��ري��ق 
اأف�شل  على  احل�شول  على 
ت���وق���ي���ت ع���ل���ى م�������ش���ار ل��ف��ة 
ال�������ش���اق وال����ت����ي ت�����ش��ل اىل 

3.6 ميال بحريا.
وي��ت�����ش��در ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام 
اإعمار  بطولة  مناف�شات  يف 
�شكاي  زورق  زم��ن  لأف�����ش��ل 
داي����ف دب���ي 7 )الإم������ارات( 

فزاع  زورق  على  متقدما  نقطة   1100 بر�شيد 
3 )الإمارات( والذي يحتل املركز الثاين بر�شيد 

1025 نقطة.

م�ضافة ال�ضباق
 55.5 اليوم  �شباق  امل�شاركة يف  ال��زوارق  �شتقطع 
ميال بحريا متثل اإجمايل م�شافة ال�شباق والتي 
14 لفة على كور�س ال�شباق والذي ي�شل  ت�شمل 
3.5 ميال بحريا  اىل  فيه  ال��واح��دة  اللفة  ط��ول 
اإ���ش��اف��ة اىل لفة ال��ب��داي��ة وال��ت��ي ت��ك��ون يف ال��ع��ادة 
الفر�شة لاللتفاف  ال�شباق لإعطاء  خارج كور�س 
البداية اىل  باأمان دون م�شاكل وي�شل طول لفة 

4.8 ميال بحريا.

فزاع الأ�ضرع يف التجارب 
3 بقيادة الثنائي العاملي عارف  �شجل زورق فزاع 
اأف�شل توقيت  املري  �شيف  الزفن وحممد  �شيف 
اأم�س  يوم  جرت  التي  ال�شباحية  التجارب  خالل 
ع��ل��ى ك���ور����س ال�����ش��ب��اق وال�����ذي ���ش��ل ط����ول لفته 
زمنا  م�شجال  بحريا  ميال   3.55 اىل  ال��واح��دة 
زمني  ب��ف��ارق  متقدما  دقيقة   2:29:62 ق��دره 
الثنائي  بقيادة   33 الفيكتوري  زورق  ع��ن  قليل 

طالب ال�شيد �شرف و�شامل العديدي والذي �شجل 
زورق  ح��ل  بينما  دقيقة   2:31:07 ق��دره  زمنا 
وجي  الطاير  را���ش��د  بقيادة   7 دب��ي  داي���ف  �شكاي 
 2:31:17 م�شجال  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف  ب��راي�����س 

دقيقة.

زورق  مــع  البحرية  الــ�ــضــرعــات  اخــتــربت 
املقدمة

اأب��ن��اء  بنجاحات  ي�شيد  مبيالنو  ال��ع��ام  القن�شل 
الإمارات الريا�شية

م��ون��دي��ال )اإك�����س ك���ات( فر�شة ل��ل��رتوي��ج حلدث 
)اإك�شبو 2020(

حر�شت �شعادة نورة حممد جمعة قن�شل عام دولة 
الإمارات العربية املتحدة يف ميالنو على احل�شور 
اإىل مدينة ارونا وزيارة اأبطال الإمارات امل�شاركن 
يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل )���ش��ك��اي داي���ف دب���ي( ل��ل��زوارق 
اأحوالهم  على  والط��م��ئ��ن��ان  ك��ات  اك�����س  ال�شريعة 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م م���ن اج����ل م��وا���ش��ل��ة الن��ت�����ش��ارات 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يف ال�����ش��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة 

مبختلف اأنواعها.
زورق  ب����اخ����ت����ب����ار  وق�����ام�����ت 
امل�����ق�����دم�����ة وال������������ذي ي���ق���ود 
ال�����ش��ري��ع��ة حلظة  ال�������زوارق 
النطالقة يف جتربة فريدة 
ق�����ش��د م��ن��ه��ا ال��ت��ع��رف على 
متتلكها  ال��ت��ي  الإم��ك��ان��ي��ات 
ه����ذه ال�������زوارق وال�����ش��رع��ات 
برفقة  وذل��ك  ت�شجلها  التي 
ال�����دك�����ت�����ور خ�����ال�����د حم��م��د 
جمعية  رئي�س  نائب  الزاهد 
املحرتفن الدولية للزوارق 
ال�شريعة دبليو بي بي اأيه وعلي جمعة بن غليطة 
ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  بالوكالة يف  التنفيذي  امل��دي��ر 

للريا�شات البحرية.
ك��م��ا ق��ام��ت ب��ج��ول��ة ط��اف��ت خ��الل��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع 
اإىل  وا�شتمعت  املعاونة  واللجان  املنظمة  اللجنة 
واإث��ن��اء  العمل  ال��زاه��د ح��ول �شري  م��ن  �شرح واف 
ال��ب��ط��ول��ة وت���ع���رف���ت ع��ل��ى الأب����ط����ال امل�����ش��ارك��ن 
بزيارتهم ال�شخ�شية يف موقع الفرق حيث التقت 
امل�شاركن يف زوارق موؤ�ش�شة الفيكتوري  باأبطالنا 
تيم وفريق روح دبي وقامت بالتعرف على حجم 
مثل  يف  للم�شاركة  والتح�شري  جتهيز  يف  العمل 

هذه البطولت.
ميالنو  يف  للدولة  ال��ع��ام  القن�شل  �شعادة  واأب���دت 
عن فخرها واعتزازها اأن يقف وراء كل هذا العمل 
اأبناء الإم��ارات حمققن  اأوفياء من  املتميز رجال 
نقلة كبرية بعد تعرفها على حجم العمل واملجهود 
والذي اأجنز يف فرتة زمنية وجيزة مل تتعدي العام 
اإدارة  جمل�س  اخل�شو�س  ه��ذا  يف  مهنئة  ال��واح��د 
جمعية املحرتفن للزوارق ال�شريعة دبليو بي بي 

اأيه برئا�شة �شعادة �شيف بن مرخان الكتبي.
 2020 )اك�شبو  مللف  ال��رتوي��ج  ف��ك��رة  اأن  وق��ال��ت 
ملفتا  �شيئا  كان  املتحدة(  العربية  دب��ي-الإم��ارات 

خالل تفقدها موقع احلدث منوهة اإىل اأن و�شول 
خالل  من  �شهال  �شيكون  اجلمهور  اإىل  الر�شالة 
والتي حتظي  الكبرية  الأح���داث  ه��ذه  اإقامة مثل 
عن  ف�شال  املنطقة  ه���ذه  يف  ك��ب��رية  بجماهريية 
املتابعة الكبرية عرب املواقع اللكرتونية و�شا�شات 

التلفزة التي تبث احلدث على الهواء مبا�شرة. 
املتميزة  النتائج  �شعادتها ت�شاعفت مع  اأن  واأكدت 
التي ظل ي�شجلها �شفراء هذه الريا�شة منذ فرتة 
املالحم  بعد  خا�شة  ذل��ك  عليهم  بغريبة  ولي�شت 
منذ  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  لأبطال  التاريخية 
يف  نحن  عرفناها  والتي  الت�شعينيات  عقد  بداية 
ال�شغر ونذكرها جيدا مع لون الفريق )الأزرق(.

اخلا�شة  بالتجربة  �شعيدة  كنت  اأن��ه��ا  واأو���ش��ح��ت 
والتعرف  امل��ق��دم��ة  زورق  باختبار  خا�شتها  ال��ت��ي 
جتربة  يف  ي�شجلها  التي  العالية  ال�شرعات  على 
على الواقع م�شرية اإىل اأنها �شتذكر تلك اللحظات 
جم��ددا  اجل��زي��ل  ال�شكر  موجهة  جيدا  )ال��ن��ادرة( 
للزوارق  الدولية  املحرتفن  جمعية  اإدارة  ملجل�س 
ال�شريعة دبليو بي بي اأيه على الإبداعات املتميزة.
العام  القن�شل  �شعادة نورة حممد جمعة  واأعربت 

ل��ل��دول��ة ع��ن��ي م��ي��الن��و عن 
حديثها  خ��ت��ام  يف  اأمنياتها 
جلميع الأبطال واملت�شابقن 
امل�����ش��ارك��ن ال��ت��وف��ي��ق خ��الل 
اخلتامي  ال��ي��وم  م��ن��اف�����ش��ات 
وان يحالف التوفيق اأبطال 
ت��ك��رار م�شهد  الإم������ارات يف 
يف  �شجلوه  ال��ذي  النت�شار 
ال��ذي جرت  املا�شي  ال�شباق 
اأحداثه يف مدينة �شرتي�شا.

تعدت  العاملية  البطولة  �ضمعة   : الــزاهــد 
احلدود

مدينة )ارونا( اليطالية تطلب ا�شت�شافة احلدث 
العام املقبل

ارون��ا  مدينة  يف  املحلية  املنظمة  اللجنة  اأق��ام��ت 
اليطالية حفل ا�شتقبال على �شرف كبار ال�شيوف 
ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��دول��ي��ة  املحرتفن  وجمعية 
امل�شاركن يف اجلولة  والأب��ط��ال  اأي��ه  بي  بي  دبليو 
دبي(  داي��ف  )�شكاي  العامل  بطولة  من  اخلام�شة 
اللجنة  وحر�شت  ك���ات.  اك�����س  ال�شريعة  ل��ل��زوارق 
املنظمة املحلية على ت�شليط ال�شوء خالل احلفل 
العريقة  اليطالية  املدينة  الأماكن يف  ارقي  على 
حيث  ماجيوري  ببحرية  تاريخيا  ارتبطت  والتي 
تعرف  وال��ت��ي  باملدينة  قمة  اعلى  يف  احلفل  نظم 
تاريخيا با�شم )روكا دي ارونا( والتي يعود تاريخ 
زواره��ا  �شنة وي�شتطيع  األ��ف  اأك��ر من  اإىل  بنائها 
اإل  ن��ادرة ل ميكن ال�شتمتاع بها  التمتع مبناظر 
البحرية  الإط��الل��ة على  امل��ك��ان خا�شة  ه��ذا  م��ن 
واأي�شا ال�شتمتاع مب�شاهد مكان ف اجلهة املقابلة 

للبحرية وهو )روكا دي اأجنيال(.
وت��ق��دم احل�����ش��ور د.األ���ربت���و غ��و���ش��م��وريل عمدة 
مدينة ارونا ود. خالد حممد الزاهد نائب رئي�س 

اأيه( وم�شئويل  جمعية املحرتفن )دبليو بي بي 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة امل��ح��ل��ي��ة اإ���ش��اف��ة اإىل ع���دد من 
امل��ت�����ش��اب��ق��ن مل�����ش��ارك��ن يف احل����دث م��ث��ل حممد 
امل���ري )ف���زاع 3( ورا���ش��د امل���ري )روح دب��ي 11( 

وعبداللطيف العماين )رهيب 17(.
وحت����دث د.األ����ربت����و غ��و���ش��م��وريل ع��م��دة مدينة 
امل�شاركن  بجميع  مرحبا  الحتفال  خالل  ارون��ا 
املدينة  و���ش��ك��ان  مدينته  اأن  م��وؤك��دا  البطولة  يف 
مم��ت��ن��ون ل���ل���دور ال��ك��ب��ري ال�����ذي ت��ل��ع��ب��ه جمعية 
امل��ح��رتف��ن ال��دول��ي��ة )دب��ل��ي��و ب��ي ب��ي اأي����ه( التي 
واحل��دث  البطولة  ا�شت�شافة  يف  الثقة  منحتهم 
يرغب  هنا  اجلميع  اأن  اإىل  م�شريا  املو�شم  ه��ذا 
خ��ا���ش��ة م�شتقبال ويف  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  ت��ت��ك��رر  اأن 
العام املقبل بعد النجاح امللمو�س الذي حتقق يف 
اأن  ثقة  وكلنا  للمدينة  وال��ث��اين  الأول  اليومن 

اجلمعية �شتوافق
نائب  الزاهد  د. خالد حممد  ومن جانبه توجه 
رئ��ي�����س جمعية امل��ح��رتف��ن )دب��ل��ي��و ب��ي ب��ي اأي���ه( 
اإدارة اجلمعية  واأع�شاء جمل�س  نيابة عن رئي�س 
اإىل د.األربتو غو�شموريل عمدة  بال�شكر اجلزيل 
مدينة ارونا وجميع اأع�شاء 
اللجان العاملة يف البطولة 
املتميزة والتي  على اجلهود 
اجليد  التنظيم  يف  ظ��ه��رت 
والرائع لهذا احلدث معربا 
ي��ت��ح��ق��ق  اأن  يف  اأم����ل����ه  ع����ن 
تلك  لتكمل  ال��ي��وم  ال��ن��ج��اح 
ال�شورة اجلميلة وان يكون 
فيه  تتوفر  ناجحا  ال�شباق 

عنا�شر الأمن وال�شالمة.

الزفني ي�ضكر ي�ضيد بجهود )املحرتفني( يف 
النقلة العاملية

املدير  ال��زف��ن  �شيف  ع���ارف  العاملي  بطلنا  اأ���ش��اد 
زورق  ق��ائ��د  تيم  الفيكتوري  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
ف���زاع 3 ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية وال��وا���ش��ح��ة جلمعية 
بي  دبليو  ال�شريعة  للزوارق  الدولية  املحرتفن 
للزوارق  العامل  ح��دث بطولة  اأي��ه يف تطوير  بي 
كبرية  اأف�شلية  وال��ذي حقق  كات  اك�س  ال�شريعة 
م��ق��ارن��ة ب��ب��اق��ي الأح������داث الخ����ري مم��ا يجعله 
يحتل املكانة الأوىل على ال�شاحة. واثني الزفن 
على اجلهود الكبرية التي يقوم بها فريق العمل 
يف اجل��م��ع��ي��ة ب��ق��ي��ادة ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف ب���ن م��رخ��ان 
خالد  وال��دك��ت��ور  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي 
وكل  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الزاهد  حممد 
الإبداعات  اأن  موؤكدا  البطولة  يف  العامل  الكادر 
ظ��ه��رت يف ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ل��ل��ج��ول��ت��ن ال��راب��ع��ة 
واخلام�شة يف ايطاليا. وقال انه وباقي املت�شابقن 
كبرية  ب��راح��ة  الآن  ن�شعر  احل���دث  يف  امل�شاركن 
خا�شة  للفرق  املنا�شبة  ال��ظ��روف  توفرت  بعدما 
يف ظل الظروف القت�شادية املختلفة لكل فريق 
احرتافية  اأك��ر  العاملية  البطولة  اأ�شبحت  فقد 
ال��ور���س اخلا�شة واحل��اوي��ات  من خ��الل ت�شميم 

اإ�شافة  اآخ���ر  ال����زوارق م��ن م��ك��ان اىل  ال��ت��ي تنقل 
اىل امل��ت��اب��ع��ة الإع���الم���ي���ة وامل���الح���ق���ة امل�����ش��ت��م��رة 
خ���الل اجل����ولت. وع���ن ���ش��ب��اق ال��ي��وم ق���ال ع��ارف 
3( وزوارق  �شيف الزفن اأن هدف زورق��ه )ف��زاع 
موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم هو احل�شول على املراكز 
اإخ��راج حدث  الأوىل متمنيا للجميع التوفيق يف 
جميل و�شباق امن تتوفر فيه كل عنا�شر الإثارة 
تقريبا اىل  امل�شاركة و�شلت  ال��زوارق  وان  خا�شة 

�شرعات متقاربة.

را�ضد املري : نطمح اىل الأف�ضل يف ارونا
ق����ال ب��ط��ل��ن��ا ال��ع��امل��ي را����ش���د خ��ل��ي��ف��ة امل����ري ق��ائ��د 
11 اىل انه وزميله �شامل فا�شل  زورق روح دبي 
الهاملي يطمحان اىل الأف�شل خالل امل�شاركة يف 
�شباق اليوم يف ارونا واملناف�شة على املراكز الأوىل 
واأكد اأن اجلهاز الفني والإداري عكفا على اإجراء 
عدد من الإ�شالحات خالل الفرتة املا�شية عقب 
التحول من مدينة �شرتي�شا اإىل ارونا وذلك من 
اجل ا�شتكمال اجلاهزية ل�شباق اليوم ونتمنى اأن 

نكون يف قمة اجلاهزية.

الرتتيب العام لبطولة العامل:
1- فزاع 3 )الإمارات( 1130 نقطة

2-معو�س 50 )�شوي�شرا( 840 نقطة
3- الفيكتوري 33 )الإمارات( 750 نقطة

4- روح دبي 11 )الإمارات( 521 نقطة
5- �شكاي دايف دبي 7 )الإمارات( 500 نقطة

6- قطر 94 )قطر( 487 نقطة
7-الفجرية 20 )ايطاليا( 462 نقطة

8- وي�شرتلوند 8 )ال�شويد( 400 نقطة
 293 )اي��ط��ال��ي��ا(   6 ���ش��ور  اأوف  نيكوليني   -9

نقطة
10- رهيب 17 )الكويت( 262 نقطة

11- جبل طارق 66 )بريطانيا( 71 نقطة
12- اإل اأند اإل 22 )ايطاليا( 40 نقطة

الرتتيب العام لبطولة )اعمار( لأف�ضل زمن:
 1100 )الإم���������ارات(   7 دب���ي  داي����ف  1-�شكاي 

نقطة
2-فزاع 3 )الإمارات( 1025 نقطة

3-معو�س 50 )�شوي�شرا( 670 نقطة
4-نيكوليني 6 )ايطاليا( 564 نقطة

5-الفيكتوري 33 )الإمارات( 449 نقطة
6- قطر 94 )قطر( 438 نقطة

7-روح دبي 11 )الإمارات( 433 نقطة
8-وي�شرتلوند 8 )ال�شويد( 317 نقطة

9-جبل طارق 66 )بريطانيا( 233 نقطة
 222 )ايطاليا(   22 بروكري�س  10-كون�شول 

نقطة
11-رهيب 17 )الكويت( 202 نقطة

12-الفجرية 20 )ايطاليا( 195 نقطة
)لرنويج-ا�شرتاليا(   30 احل��رة  دبي  13-�شوق 

17 نقطة

زورق فزاع 3 
ي�ضعى لتو�ضيع 

الفارق مع 
املناف�ضني

�ضكاي دايف دبي 
7 ي�ضعى للثنائية 

على مياه 
)ماجيوري(

��سطنبول ت�ست�سيف �جلولة �ل�ساد�سة من جائزة رئي�س �لدولة للخيول �لعربية �ليوم
•• ا�صطنبول-وام:

ا�شطنبول  يف  فيليفندي  م�شمار  ي�شت�شيف 
من  ال�شاد�شة  اجلولة  �شباق  مناف�شات  اليوم 
جائزة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للخيول 
العربية الأ�شيلة للفئة الأويل البالغ اإجمايل 
األ��ف ي��ورو وال��ذي يقام  جوائزه املالية 115 
ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل. وت���اأت���ي اإق��ام��ة 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ج��ائ��زة  �شباق 

للخيول العربية الأ�شيلة ترجمة للتوجيهات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ودعم 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة ومتابعة �شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 

احتاد الإمارات للفرو�شية.

وخ�����ش�����س ال�����ش��ب��اق ل��ل��خ��ي��ول يف ���ش��ن ث��الث 
وتعد  مرت   1600 مل�شافة  ف��وق  فما  �شنوات 
�شل�شلة اجل���ائ���زة يف  ال�����ش��اد���ش��ة م��ن  اجل��ول��ة 
اأوروب�������ا واأم����ريك����ا وت�������ش���ارك ف��ي��ه ن��خ��ب��ة من 

اخليول �شاحبة الجنازات والنت�شارات.
العام  ال�شر  اأمن  واأكد طالب ظاهر املهريي 
�شباق  تنظيم  موا�شلة  اأن  الفرو�شية  لحت��اد 
جائزة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للخيول 
الثاين على  الأ�شيلة يف تركيا للعام  العربية 

التوايل ياأتي تاأكيدا للنجاحات التي حتققت 
على مدى ال�شنوات املا�شية يف م�شرية اجلائزة 
منذ عام 1994 التي �شربت �شهرتها الآفاق 
اهتمام  خالل  من  بالبنان  لها  ي�شار  واأ�شبح 
امل��الك  م��ن  اأو  �شباقاتها  مبتابعة  ال�����ش��ع��وب 
ال�ش���ريح���������ة  ه��ذه  انتاج  زي��ادة  يف  وامل��درب��ن 

املهم������������ة.
حر�س  ت��وؤك��د  اجل��ائ��زة  �شباقات  اأن  واأو���ش��ح 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى اع���الء ���ش��اأن اجل���واد 

ال��رتاث��ي��ة  وقيمته  مكانته  وت��ع��زي��ز  ال��ع��رب��ي 
�شباقاته  وان��ت�����ش��ار  ودع���م  امل��م��ي��زة  والثقافية 
تر�شيخا ملكانة دولة المارات كمحطة عاملية 
رائ�����دة يف جم����ال ���ش��ن��اع��ة وت��رب��ي��ة اخل��ي��ول 

العربية و�شباقاتها.
يعد  تركيا  يف  اجلائزة  توا�شل  اأن  اإىل  واأ�شار 
بف�شل  ال��ت��ي حققتها  ال��ن��ج��اح��ات  اك���رب  م��ن 
جهود �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 
اآل نهيان مما جعل للجائزة مكانة خا�شة يف 

خمتلف دول العامل ..
ه��ذه  يف  الم��������ارات  ت���واج���د  اأن  اإىل  لف���ت���ا   
ال��ت��ظ��اه��رة ي��ن��م��ي ال��ع��الق��ات ب���ن اجل��ان��ب��ن 
وتعزيز  ال�شعوب  ب��ن  التقريب  يف  وت�شاهم 

العالقات الثنائية.
ال�شاد�شة  اجل��ول��ة  ت�شهد  اأن  امل��ه��ريي  وت��وق��ع 
ا�شتثنائي يف  يوم  �شاخنة ومميزة يف  مناف�شة 
ظل م�شاركة نخبة من اروع اخليول العربية 

ال�شيلة.
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تبحث المريكية �شريينا وليام�س عن لقبها ال�شابع ع�شر يف البطولت الكربى وان ت�شبح اكرب لعبة حترز 
لقب بطولة الوليات املتحدة املفتوحة لكرة امل�شرب، عندما تواجه البيالرو�شية فيكتوريا ازارنكا يف 

ال�شابع لها على مالعب فال�شينغ  النهائي  التوايل وتخو�س وليام�س  الثاين على  النهائي للعام 
ميدوز حيث احرزت اللقب اربع مرات �شابقا، واحلادي والع�شرين يف البطولت الكربى، وبحال 
فوزها �شتكون اول لعبة م�شنفة يف املركز الول حترز اللقب منذ البلجيكية جو�شتن اينان 

عام 2007.
وتهدف الالعبة ال�شلبة اىل القرتاب من املركز الثاين يف لئحة البطولت الكربى لالعبتن 

الت�شيكو�شلوفاكية ال�شل مارتينا نافراتيلوفا والمريكية كري�س ايفرت، علما بان املركز الول 
تنفرد فيه الملانية �شتيفي غراف )22 لقبا(.

النهائي: ل ميكنني  6-�شفر و6-3 يف ن�شف  نا يل اخلام�شة  ال�شينية  بعد فوزها على  وقالت وليام�س 
التفكري بذلك. لكني قريبة و�شاواجه لعبة كبرية .

و�شتكون الفر�شة متاحة لوليام�س، التي خ�شرت 16 �شوطا فقط يف 6 مباريات، ان تتوج قبل 18 يوما من عيد 
الخرية  رفعت  عندما  ك��ورت  مارغريت  ال�شرتالية  من  ب�293يوما  اكرب  لت�شبح  والثالثن،  الثاين  ميالدها 

اللقب عام 1973.
 1999 اع���وام  تتويجها  بعد  م��رة  لول  ال��ت��وايل  على  مرتن  اللقب  رف��ع  اىل  وليام�س  ت�شعى  كما 

و2002 و2008 و2012: ان اكون قادرة على الدفاع عن لقبي ملرة واحدة هو امر رائع .
يذكر ان وليام�س التي قد ترفع ر�شيدها الحد اىل 9 بطولت هذا املو�شم وهو رقم قيا�شي 
لها، كانت قد احرزت لقب 2008 من دون ان تخ�شر اي جمموعة وهو اجناز قادرة على تكراره 

يف الن�شخة احلالية.
يف املقابل، حجزت البيالرو�شية ازارنكا امل�شنفة ثانية مقعدها يف املباراة النهائية للعام الثاين 

على التوايل بفوزها ال�شهل على اليطالية فالفيا بينيتا 6-4 و6-2 واحتاجت ازارنكا اىل 
�شاعة و34 دقيقة لكي حتقق فوزها الثاين على بينيتا من ا�شل ثالث مواجهات بينهما 

وتبلغ النهائي الكبري الرابع يف م�شريتها بعد ان توجت بطلة ل�شرتاليا املفتوحة عامي 
2012 و2013 وخ�شرت نهائي فال�شينغ ميدوز العام املا�شي امام �شريينا.

واعتربت ازرانكا ان م�شتواها قد حت�شن عن العام املا�شي عندما خ�شرت امام �شريينا 
6-2 و2-6 و7-5: هناك بع�س النواحي التي قد حت�شنت ج�شديا. ذهنيا، اعتقد ان 

امر يف منعطف يف م�شريتي، اذ ا�شعر باين لعبة اف�شل.
 1997 عام  هينغي�س  مارتينا  ال�شوي�شرية  منذ  لعبة  اول  ت�شبح  ان  ازارانكا  وت�شعى 

حترز لقبي ا�شرتاليا وفال�شينغ ميدوز يف عام واحد.
�شيء. هي  اي  ا�شتغل كل فر�شي لنها لعبة ل ترتك لك  ان  املهم  وا�شافت: من 

قوية، قوية، لذا يجب ان اجد ايقاعي يف املباراة .
بال�شافة  امريكي  دولر  مليوين  6ر2  �شتنال  اللقب،  يف  وليام�س  فوز  وبحال 

�شريفع  ما  للدورة،  التح�شريية  ال��دورات  يف  لدائها  ا�شايف  دولر  مليون  اىل 
9 مالين دولر هذه ال�شنة وهو رقم قيا�شي لدى ال�شيدات،  ر�شيدها اىل 

ور�شيدها يف كامل م�شريتها اىل 50 مليون دولر.
لكن   ،3-12 البيالرو�شية  مع  املبا�شرة  املوجهات  يف  �شريينا  وتتقدم 

الخرية فازت مرتن من ا�شل 3 مواجهات هذه ال�شنة، اخرها يف نهائي 
دورة �شين�شيناتي ال�شهر املا�شي.

ع����ق����دت جل���ن���ة جم���م���وع���ة ال��ع��ن 
يف اإط����ار ج��ه��وده��ا وا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا 
ل���ش��ت�����ش��اف��ة امل��ج��م��وع��ة ال�����ش��اد���ش��ة 
 2013 ال��ع��امل  ك��اأ���س  م��ن بطولة 
الفرتة  يف  الإم���ارات  تنظمها  التي 
م��ن   8 اأك���ت���وب���ر وح���ت���ى   17 م����ن 
ن���وف���م���رب امل��ق��ب��ل��ن وال����ت����ي ت�����ش��م 
امل���ك�������ش���ي���ك وال������ع������راق ون��ي��ج��ريي��ا 
وال�شويد اجتماعها الدوري املعتاد 
م�����ش��اء اخل��م��ي�����س امل���ا����ش���ي ب��ق��اع��ة 
الجتماعات امللحقة با�شتاد خليفة 
بن زايد بنادي العن وذلك للوقوف 
على ما اأجنزته الوحدات املختلفة 
برئا�شة  الجتماع  عقد  اأعمال  من 
حممد عبداهلل بن هزام الظاهري 
اأحمد  وبح�شور  املجموعة  مدير 
حممد خمي�س مدير موقع احلدث 

والرائد �شعيد نا�شر رئي�س اللجنة 
ال�شراج  طيف  وال��دك��ت��ورة  الأمنية 
الطبية  اللجنة  ومن�شق  م�����ش��وؤول 
و����ش���امل ال�����ش��ام�����ش��ي رئ��ي�����س وح���دة 
املن�شق  �شليمان  و�شالح  الت�شويق 
الإعالمي وعبداهلل ال�شريف من�شق 
ال���ربوت���وك���ول وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 
واخل������دم������ات وع�����ب�����داهلل ال��ك��ع��ب��ي 
م�������ش���وؤول وح������دة امل����الع����ب وع��ل��ي 
املالية  اللجنة  م�����ش��وؤول  البلو�شي 
الت�شويق  من�شق  الزعبي  وم��رع��ي 
وبدر الدرعي من�شق رعاية ال�شباب 
وعادل طه مدير ال�شتاد وعبداهلل 
ب�شيوين م�شوؤول جلنة ال�شكرتارية 
اأع�شاء جلنة جمموعة  وع��دد من 

العن.
وب��ع��د اع��ت��م��اد حم�����ش��ر الج��ت��م��اع 

ال�����ش��اب��ق ال�����ذي ع��ق��د ي����وم الأح����د 
مت  ما  اللجنة  ا�شتعر�شت  املا�شي، 
اجنازه خالل الأ�شبوع املا�شي من 
الحت���اد  متطلبات  ح�شب  اأع���م���ال 
الفيفا حيث  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل 
مت التاأكيد على النتهاء من اإعداد 
ج��م��ي��ع ال���غ���رف امل��ل��ح��ق��ة ب��ا���ش��ت��اد 
خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي������د وال����ت����ي ���ش��وف 
ت�شتخدم لأغرا�س متعددة و�شيتم 
تركيب الأجهزة واملعدات املطلوبة 
يف كل غرفة خ��الل الأي��ام القليلة 
امل��ق��ب��ل��ة ب��ج��ان��ب ت��غ��ي��ري امل��رم��ي��ن 
ب��ال��ك��ام��ل م��ع زي����ادة ق���وة الإ���ش��اءة 
من  النتهاء  مت  وكذلك  بال�شتاد. 
املطلوبة  الكهربائية  ال��ت��م��دي��دات 
املناطق  ك��ل  اإىل  وتو�شيلها  ك��اف��ة 
اأنحاء  جميع  يف  اإليها  حتتاج  التي 

اللوحات  و�شع  تقرر  .كما  ال�شتاد 
البا�شات  األ���وان م��واق��ف  وحت��دي��د 
العليا  وال��ل��ج��ن��ة  الفيفا  و���ش��ي��ارات 
امل���ن���ظ���م���ة ل���ل���ب���ط���ول���ة وال�������ش���رط���ة 
وال��������ش�������ع�������اف والع������الم������ي������ن. 
واق�������رتح�������ت ال������دك������ت������ورة ط��ي��ف 
وبروفات  تدريبات  اإج��راء  ال�شراج 
�شبتمرب  نهاية  قبل  لالإ�شعافين 
اأي  التعامل مع  كيفية  اجل��اري يف 
اأحداث طارئة داخل امللعب تتطلب 
ال�شتاد  لأخ���الء  ال�شريع  التدخل 
اإىل  بالإ�شافة  امل�شابن،  وا�شعاف 
ت�شريح موؤقت من  احل�شول على 
للعيادتن  لل�شحة  اأبوظبي  هيئة 
زايد  بن  خليفة  با�شتاد  الطبيتن 
قانونياً  ا�شتخدامهما  ي�شبح  حتى 

من قبل الطاقم الطبي.

 ا�ضتقطاب اجلماهري
تطرق  التي  الهامة  النقاط  وم��ن 
ا�شتقطاب  اآل��ي��ة  الج��ت��م��اع  اإل��ي��ه��ا 
اجل���م���اه���ري وج���ذب���ه���ا ل��ل��ح�����ش��ور 
اجن��اح  يف  للم�شاهمة  ال���ش��ت��اد  اإىل 
احل�����دث. وت���ق���رر يف ه����ذا ال�����ش��دد 
املختلفة  اجل��ال��ي��ات  م��ع  التن�شيق 
املوا�شالت  وتوفري  العن  مبدينة 
لنقل جماهريها من مقر اأنديتهم 
بجانب  وب��ال��ع��ك�����س  ال���ش��ت��اد  واإىل 
����ش���ف���ارات  اإىل  ب�����زي�����ارات  ال���ق���ي���ام 
املنتخبات الأربعة حلث جماهريها 
حل�������ش���ور امل����ب����اري����ات. ك���م���ا ت��ق��رر 
اأبوظبي  هيئة  مع  التن�شيق  اأي�شاً 
لل�شياحة والثقافة ومنطقة العن 
للتوزيع  العن  و�شركة  التعليمية 
وبلدية العن وغريها من الدوائر 

احلكومية والهيئات للم�شاهمة يف 
ا�شتقطاب اجلماهري.

اجتماع تن�ضيقي
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى مت اع��ت��م��اد خط 
وامل�شوؤولن  الالعبن  با�شات  �شري 
امللعب  اإىل  ال��ف��ن��ادق  م��ن  بالبطولة 
وبالعك�س وكذلك خط �شري �شيارات 
اجليمي  م�شت�شفيي  اإىل  ال���ش��ع��اف 
واعتماد  الطارئة  وتوام يف احلالت 
اأي  لتحا�شي  ب��دي��ل��ة  ���ش��ري  خ��ط��وط 
ازدح�������ام يف �����ش����وارع م��دي��ن��ة ال��ع��ن 
ومن�شجمة  متكاملة  ج���اءت  وال��ت��ي 
م���ع اخل��ط��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وا���ش��الت 
وال���ت���ي ح���ددت���ه���ا ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ب��ط��ول��ة ب��ج��ان��ب ت��رك��ي��ب 
ك��ام��ريات اإ���ش��اف��ي��ة مل��راق��ب��ة ور���ش��د 

ح���الت الزدح����ام. ج��اء ذل��ك خالل 
الجتماع الذي التن�شيقي الذي عقد 
وح�شره  حكومية  جهات  ع��دة  ب��ن 
يف  املوا�شالت  مدير  امل��رزوق��ي  علي 
يف  العليا  املنظمة  املحلية  اللجنة 
ال��ب��ط��ول��ة وج��م��ع ب��ن دائ����رة امل���رور 
بالعن التي مثلها مالزم اأول نا�شر 
الدرعي والنقيب اإبراهيم ال�شام�شي 
الرائد  مثلها  التي  اخلا�شة  واملهام 

اللجنة الأمنية  �شعيد نا�شر رئي�س 
مب��ج��م��وع��ة ال��ع��ن وال��ن��ق��ي��ب حمد 
عبداهلل  اأي�شاً  ح�شره  كما  الكعبي. 
ال���������ش����ريف م���ن�������ش���ق ال�����ربوت�����وك�����ول 
العامة واخل��دم��ات من  وال��ع��الق��ات 
جل��ن��ة جم��م��وع��ة ال��ع��ن وال��دك��ت��ور 
دل���ري م��ن ب��ل��دي��ة ال��ع��ن وامل��ه��ن��د���س 
حممد الأح��ب��اب��ي م��ن دائ���رة النقل 

ويون�س حممد من�شق املوا�شالت.

ناق�ضت اآخر الأعمال التنظيمية

جمموعة �لعني تقطع �سوطًا بعيدً� يف 

نهائي مكرر بني �سريينا و�أز�رنكا يف فال�سينغ ميدوز 

كري�شتيانو  ال�شباين  مدريد  ري��ال  جنم  تاألق 
ثمن  بفوز  الربتغايل  باملنتخب  وعاد  رونالدو 
م�����ش��ريي م��ن ب��ل��ف��ا���ش��ت ع��ل��ى ح�����ش��اب م�شيفه 
م��ن��اف�����ش��ات  يف   2-4 ال�������ش���م���ايل  الي����رل����ن����دي 
الوروب��ي��ة  الت�شفيات  من  ال�شاد�شة  املجموعة 

املوؤهلة ملونديال 2014.
تبحث  وهي  املباراة  هذه  اىل  الربتغال  ودخلت 
اجل  م��ن  ال��ت��وايل  على  ال��ث��ال��ث  انت�شارها  ع��ن 
ا���ش��ت��ع��ادة ال�����ش��دارة م��ن رو���ش��ي��ا، ال��ف��ائ��زة على 

لوك�شمبورغ 4-1 اي�شا، وقد بداأ رجال املدرب 
افتتحوا  ان  بعد  جيد  ب�شكل  املباراة  بنتو  ب��درو 
الت�شجيل يف الدقيقة 21 لكن ا�شحاب الر�س 
ع��رب جاميي   36 الدقيقة  ال��ت��ع��ادل يف  ادرك����وا 

ماكاويل.
ث��م ت��ع��ق��دت مهمة ال��ربت��غ��ال��ي��ن ب��ع��د ان ط��رد 
يف  �شاهم  م��ا   43 الدقيقة  يف  بو�شتيغا  هيلدر 

تخلفهم يف الدقيقة 52 بهدف جلاميي وورد.
ال��ف��ري��ق��ان جم���ددا م��ن حيث عدد  ت��ع��ادل  لكن 

كري�س  ط��رد  بعد  امللعب  ار���ش��ي��ة  يف  ال��الع��ب��ن 
ب��ان��ت )61( م��ا م��ه��د ال��ط��ري��ق ام���ام رون��ال��دو 
لكي يحمل منتخب بالده على كتفيه بت�شجليه 
ثالثية )68 و77 و83( م�شتغال اي�شا طرد 
لعب اخر من اليرلندين هو كايل لفريتي 

يف الدقيقة 80.
نقطة يف   17 اىل  ر�شيدها  ال��ربت��غ��ال  ورف��ع��ت 
الخ��ري  لكن  رو�شيا  نقطتن  ب��ف��ارق  ال�����ش��دارة 

خا�شت مباراة اقل من رونالدو ورفاقه.

م�شيفتها  ام��ام  التعادل  ف��خ  يف  كرواتيا  �شقطت 
امل��وؤه��ل��ة  الوروب���ي���ة  الت�شفيات  يف   1-1 �شربيا 
يف  ال��ق��دم  لكرة   2014 ال��ربازي��ل  مونديال  اىل 

بلغراد.

مت�شدرة  وبلجيكا  كرواتيا  ب��ن  ال��ف��ارق  وا�شبح 
املجموعة الوىل خم�س نقاط، فيما ا�شبح ر�شيد 
 14 ال��ث��ال��ث وب��ف��ارق  امل��رك��ز  ن��ق��اط يف   8 �شربيا 
ماندزوكيت�س  ماريو  و�شجل  بلجيكا.  عن  نقطة 

م��ه��اج��م ب��اي��رن ميونيخ المل����اين ه���دف ك��روات��ي��ا 
ه��دف   )66( ميرتوفيت�س  وال��ك�����ش��ن��در   ،)53(
كرواتيا  من  �شيمونيت�س  يو�شيب  وط��رد  �شربيا. 

ونيمانيا ماتيت�س من �شربيا.

رون����ال���دو يق����ود �لربتغ����ال لف�����وز ثم�ي����ن 

كرو�تيا ت�سقط يف فخ �لتعادل �أمام �سربيا 

اجلولة  يف  قا�شيتن  بهزميتن  واملك�شيك  املتحدة  الوليات  منيت 
ال�شابعة من ت�شفيات الدور النهائي احلا�شم ملجموعة الكونكاكاف 
امل��وؤه��ل��ة اىل  ال��ك��اري��ب��ي(  ال�شمالية وال��و���ش��ط��ى وال��ب��ح��ر  )ام��ريك��ا 
التي كانت  2014 و�شقطت الوليات املتحدة  مونديال الربازيل 
م�شيفتها  ام���ام  العاملية،  امل�شاركة  م��ن  ب��الق��رتاب  النف�س  متني 

كو�شتاريكا 3-1 وتنازلت لها عن �شدارة املجموعة املوحدة.
ورف���ع���ت ك��و���ش��ت��اري��ك��ا ر���ش��ي��ده��ا اىل 14 ن��ق��ط��ة م���ن 7 م��ب��اري��ات 
يف ال�����ش��دارة، ب��ف��ارق نقطة ع��ن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة و4 ن��ق��اط عن 
كو�شتاريكا  �شربت  خو�شيه،  �شان  العا�شمة  يف  الثالثة.  هندورا�س 
�شريعا وهزت �شباك فريق املدرب الملاين يورغن كلينزمان مرتن 
مبكرا عرب جوين اكو�شتا )3( و�شيل�شو بورغي�س )10(، قبل ان 

يقل�س كلينت دمب�شي الفارق من ركلة جزاء م�شجال هدفه الثامن 
الطمئنان  ه��دف  كامبل  جويل  �شجل  ث��م   ،)43( الت�شفيات  يف 
الثاين )76(. وعلى رغم ع��ودة لن��دون دونوفان بعد  ال�شوط  يف 
غيابه عن املنتخب المريكي لع�شر مباريات، ال ان لعبي الوليات 

املتحدة عجزوا عن مقاومة املد الكو�شتاريكي.
و�شتكون مباراة الوليات املتحدة واملك�شيك الثالثاء املقبل يف اوهايو 
والثاين  الول  ويتاأهل  املنتخبن  م�شار  حتديد  يف  الهمية  بالغة 
والثالث مبا�شرة اىل نهائيات كاأ�س العامل يف الربازيل عام 2014، 
يف حن يخو�س �شاحب املركز الرابع امللحق �شد نيوزيلندا بطل 
املركز  اذ نزلت عن  اكر فداحة  املك�شيك  اوقيانيا. وكانت خ�شارة 
وهذه   1-2 هندورا�س  �شيفتها  ام��ام  املفاجئة  بخ�شارتها  الثالث 

منذ  ازتيكا  ال���ش��ط��وري  ملعبها  على  للمك�شيك  الوىل  اخل�شارة 
2001 والثانية يف 77 مباراة على هذا امللعب، وجتمد ر�شيدها 

عند 8 نقاط، علما بانها فازت مرة واحدة يف 8 مباريات.
جميل  بهدف  بريالتا  اوري��ب��ي  عرب  الت�شجيل  املك�شيك  وافتتحت 
ال�شوط  يف  دقيقتن  يف  هدفن  ه��ن��دورا���س  ت�شجل  ان  قبل   ،)6(

الثاين عرب جريي بنغت�شون )64( وكارلو كو�شتلي )66(.
املك�شيك  ا�شقطت  اذ  واح��د  بحجر  ع�شفورين  هندورا�س  و�شربت 
اي�شا عن املركز الثالث ويف املباراة الثالثة، تعادلت بنما مع �شيفتها 

جامايكا �شفر-�شفر.
بنما وجامايكا مع  اي�شا هندورا�س مع  املقبلة  وتلتقي يف اجلولة 

كو�شتاريكا.

رون�����الدو يغي�����ب عن هزميتان للوليات �ملتحدة و�ملك�سيك يف ت�سفيات �ملونديال
ودي�����ة �لرب�زي���ل 

�شيغيب كري�شتيانو رونالدو قائد منتخب الربتغال لكرة القدم عن ودية الربازيل الثالثاء املقبل 
يف بو�شطن ب�شبب ا�شابة ب�شيطة كما ذكر طبيب املنتخب.

اوت��ار قدمه بح�شب ما قال هرنيكي جونز  التهاب يف  وعانى مهاجم ريال مدريد ال�شباين من 
طبيب املنتخب : عانى رونالدو من ا�شبوع �شعب وقدم ت�شحية كربى عليه ان يرتاح الن .

و�شارك رونالدو )28 عاما( يف مباراة بالده مع ايرلندا ال�شمالية )4-2( اجلمعة يف ت�شفيات 
مونديال 2014 حيث تاألق م�شجال ثالثية للمرة الوىل يف م�شريته مع املنتخب، وا�شبح ثاين 
املت�شدر  4 اهداف عن  اوزيبيو )41(، وبفارق  43 هدفا متخطيا ال�شطورة  اف�شل هداف مع 

بيدرو باوليتا. 
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�أكرث من 170 موظفا من �ستاربك�س ي�ساهمون يف تطوير �ملجتمعات
لي�س من ال�شهولة اأن جنعل عاملنا اأف�شل مما هو عليه بن ليلة و�شحاها، 
بيد اأننا ميكننا حتقيق ذلك من خالل امل�شاهمة وتكاتف الأيدي يف �شبيل 
�شل�شلة  تتبناه  الذي  املفهوم  اإليها. هذا هو  ننتمي  التي  املجتمعات  تطوير 
برناجمها  خالل  من  جت�شده  وال��ذي  �شتاربك�س،  الرائدة،  العاملية  املقاهي 
للتوا�شل الجتماعي. ياأتي الربنامج يف اإطار املهمة التي و�شعتها �شتاربك�س 
على عاتقها واملتمثلة يف اإلهام وت�شجيع مفهوم امل�شاركة يف املجتمعات، والتي 
فيها  يتواجد  التي  املجتمعات  تطوير  يف  للم�شاهمة  كو�شيلة  ابتكاره  مت 

�شتاربك�س والتي يقودها �شركائه وموظفيه.

يف اإط�����ار ال���ت���زام ال��ف��ن��دق ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى اأم���ن 
يف  العاملون  ق��ام  والآخ��ري��ن،  �شيوفه  و�شالمة 
منتجع كورال بيت�س – ال�شارقة بتنفيذ جتربة 
حريق ناجحة للتيقن من اأي كل اأع�شاء الفريق 
مع  التعامل  يف  اأدواره�����م  على  مت��ام��ا  مطلعن 

الإخالء يف حالة الطوارئ عند ن�شوب حريق.
وي���و����ش���ح ج�����ان ب���ي���ري ����ش���ي���م���ون، امل����دي����ر ال���ع���ام 
الإقليمي، فنادق ومنتجعات كورال، اإن التجربة 
ك��ان��ت ج���زءا م��ن برنامج الأم���ن والأم����ان ال��ذي 
حددته اإدارة الدفاع املدين بال�شارقة. وقال اإن: 
اأولوية اأوىل لدينا  اأمان �شيوفنا وموظفينا هو 
وهذه التجارب املنتظمة تعترب جزءا من جهدنا 
الأم��ن متبعة  اإج���راءات  اأن كل  ال��واع��ي ل�شمان 
ال�شليم  التدريب  تقدمي  هو  هدفنا  الفندق.  يف 
يكونوا  لكي  امل�شتجدات  على  العاملن  واإط��الع 
ع��ل��ى وع���ي ت���ام ب���اأدواره���م يف ح��ال��ة ح���دوث اأم��ر 
املقبل �شوف نقوم  ال�شهر  ط��ارئ. خالل تدريب 

باإ�شراك ال�شيوف من خالل حماكاة حالة طارئة لكي مننح فريقنا املزيد 
من اخلربة لي�س فقط فيما يتعلق بالإجراءات ولكن اي�شا يف التعامل مع 
ال�شيوف غري املعتادين اإىل حد كبري على الفندق وم�شارات الطوارئ به .

منها  كثري  ف�شيحة،  غرفة   156 – ال�شارقة  بيت�س  ك��ورال  منتجع  ي�شم 
يطل على م�شاهد مبهرة للبحر ومن اأهم عوامل اجلذب باملنتجع املجموعة 
يقع  الأذواق.  كل  تلبي  قوائم  تقدم  التي  املطاعم  اختيارات  من  الكبرية 
جمموعة  وي�شم  بالإمارة  الرملية  ال�شواطئ  اأهم  من  واحد  على  املنتجع 
من اأن�شطة الرتفيه لكل الأعمار، منها نادي رمال، مركز لياقة على اأعلى 
الأطفال  ون��ادي  داخلية،  األعاب  حجرة  لالأطفال،  �شباحة  حمام  م�شتوى، 
فران�شي�س  ك��الرك  اأكادميية  )من  التن�س  مالعب  اإىل  بالإ�شافة  املجاين، 

للتن�س(، كرة الري�شة، الكرة الطائرة وحمامن لل�شباحة خارجين.

�أبر�ج �لحتاد ت�ست�سيف وفدً� من قمة �لز�ئر �ل�سيني 
ا�شت�شافت اأبراج الحتاد، الوجهة الراقية للت�شوق �شمن م�شروع اأبراج الحتاد يف اإمارة اأبوظبي وفد من قمة الزائر ال�شيني وتاأتي ا�شت�شافة هذا الوفد �شمن فعاليات قمة الزائر ال�شيني التي 
احت�شنتها العا�شمة اأبوظبي يومي 2 و3 �شبتمرب، حيث تهدف هذه املنا�شبة اإىل اإتاحة املجال اأمام اأبرز العاملن يف جمال ال�شياحة اخلارجية بال�شوق ال�شيني للتوا�شل والتفاعل مع اأبرز واأهم 

مزودي اخلدمات واملنتجات الرتفيهية والقائمن على املن�شاآت الفندقية بالإمارة ومن �شمنهم اأبراج الحتاد، الوجهة الراقية للت�شوق يف اأبوظبي.
و�شارك يف الن�شخة الثانية من القمة ما يزيد على 75 من اأبرز ال�شركات العاملة يف جمالت احلجوزات والعطالت والرحالت يف ال�شن ومبيزانية �شنوية تتجاوز 5 مالين دولر. و�شم الوفد 
ال�شيني 10 اإعالمين، وتاألف من روؤ�شاء تنفيذين ومدراء املنتجات والربامج ال�شياحية اخلارجية وم�شوؤويل �شياحة الجتماعات واحلوافز واملعار�س واملوؤمترات ومنظمي الفعاليات الريا�شية 

يف �شركات ووكالت الربامج ال�شياحية والرتفيهية.
وتعليقا على املنا�شبة، قال ريت�شارد فولدز، مدير اإدارة املمتلكات يف اأبراج الحتاد: ت�شكل امل�شاركة يف قمة الزائر ال�شيني فر�شة ثمينة للتعريف باأبراج الحتاد وت�شليط ال�شوء على اأبرز عوامل 
جناحه �شمن �شوق ال�شياحة ال�شيني، وت�شهم كذلك يف الرتويج لأبراج الحتاد كوجهة الراقية للت�شوق على امل�شتوى العاملي وال�شيني، لفتاً اإىل اأن قمة الزائر ال�شيني هي فر�شة ا�شرتاتيجية من 

�شاأنها اأن تعود بالنفع على القت�شاد املحلي وال�شياحة ب�شكل عام .
و�شمت اجلولة اخلا�شة العديد من املفاجاآت والهدايا املميزة واحل�شرية، واكت�شاف اأبرز العالمات التجارية الفاخرة التي ت�شمها اأبراج الحتاد يف اأبوظبي، كما �شملت الطالع على العديد من 
اأحدث املو�شات والت�شاميم والإك�ش�شوارات واملجوهرات وال�شاعات ال�شتثنائية واملتواجدة يف اأبراج الحتاد . واختتمت اجلولة يف ا�شتك�شاف ال�شيوف لإمارة اأبوظبي على ارتفاع 300 مرت عن �شطح 

الأر�س، من خالل اإطاللة بانورامية على العا�شمة من ناحية، واخلليج العربي من ناحية اأخرى، قبل التمتع بوجبات خفيفة واملرطبات يف مطعم فو�شون.

�لعربية لل�سيار�ت �إنفينيتي ُتهدي �سيارة �إنفينيتي جاي 
OSN �جديدة �إىل م�سرتكة حمظوظة ب JX35 35إك�س�

الواحد  عبد  جمموعة  يف  الأب��رز  ال�شركة  وهي  لل�شيارات،  العربية  �شّلمت 
دبي  يف  ورينو  واإنفينيتي  ني�شان  ل�شيارات  احل�شري  وامل���وّزع  الر�شتماين 
 Infiniti JX35 اإك�س35  اإنفينيتي جاي  �شيارة  ال�شمالية،  والإم��ارات 
ال�شيفية   OSN ح��م��ل��ة  يف  ا���ش��رتك��ت  حم��ظ��وظ��ة  ع��م��ي��ل��ة  اإىل  ج���دي���دة 
الفيليبينية كري�شتالن  ال�شيدة  . وقد ح�شدت  ا�شرتك واربح  الرتويجية 
ا���ش��رتك��ت يف  بعدما  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  دب���ي،  تقطن يف  ال��ت��ي  ماج�شيبوك، 

دبي.  �شيف  ملفاجاآت  الرتويجية  احلملة  يف  تلقائياً  لتت�شجل   ،OSN

معر�س فني ملر�د بطر�س �سمن 
�ملعر�س �لدويل لل�سيد و�لفرو�سية 2013

مراد  واخلطاط  للفنان  معر�شاً  اأبوظبي  الماراتية  العا�شمة  ا�شت�شافت   
2013 يف مركز ابوظبي للمعار�س �شمن  4 و7 �شبتمرب  بطر�س ما بن 

املعر�س الدويل لل�شيد والفرو�شية »2013«. 
اقيم املعر�س يف اإطار املهرجان العاملي ل�شباقات اخليول العربية برعاية �شمو 
ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، تلبية لدعوة من ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان. وتوؤكد رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اهتمام �شموه بدعم كل ما 

يحفظ للخيل تراثها وقيمها وي�شيف اىل مهرجانه بعدا ثقافيا وفكريا.
ينفرد املعر�س الفني بكونه الوحيد الذي يقوم فيه فنانون عامليون بر�شم 
اأهمية  والفرو�شية، مما يدل على  للخيل  وخط لوحاته خ�شي�شا ملهرجان 

احلدث وتوجهه نحو العاملية.
يتعاون بطر�س مع عدد من الفنانن املعروفن يف اإجناز اللوحات املعرو�شة، 
اأرليت  روبن هيزلوود،  اإميانويل غرياغو�شيان،  ال�شهري  الر�شام  بينهم  من 
حداد، كريكور اأغوبيان، منت �شالح، ندمي متى، اأنطوين دوتن وغريهم ويف 
املاأثورة بوا�شطة اخلط العربي يف  غالبية اللوحات ي�شيغ بطر�س الأق��وال 
ويف  اخلط  مع  املتناغمة  الب�شرية  اخللفية  الت�شكيلي  الفنان  ي�شيف  حن 
جميع الأحوال، تبقى للخط اأولوية امل�شهد الت�شويري لكونه حمور اللوحة 

ومو�شوعها الأ�شا�شي.

فندق رويال روز يعلن عن تعيني مدير 
ل�سوؤون �ملوظفني ومدير تطوير �لأعمال

�شيتم  وال�����ذي  روز  روي�����ال  ف��ن��دق 
اف���ت���ت���اح���ه ق����ري����ب����ا، ي����ع����ود م��ل��ك��ه 
الأول  ال��ف��ن��دق  ح���م،  ب��ن  ملجموعة 
م����ن ف���ئ���ة خ���م�������س جن������وم وال������ذي 
جمموعة  ق��ب��ل  م���ن  ت�شغيله  ي��ت��م 
���ش��ي��ت��ي ���ش��ي��زن��ز، ي��ع��ل��ن ع���ن تعين 
ال�شيد عمار زكريا مديرا للموارد 
ال��ب�����ش��ري��ة وال�����ش��ي��د م��اي��ك��ل كاب�س 

مديرا لتطوير الأعمال.
مع اأكر من 20 عاما من اخلربة 
ال�شيد  ع��م��ل  ال�����ش��ي��اف��ة،  ق��ط��اع  يف 
زكريا مع اأهم العالمات التجارية 
بينها  م���ن  ال��ف��ن��دق��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
ف��ن��ادق وم��ن��ت��ج��ع��ات ���ش��ان��غ��ري��ال يف 
م�شقط ودبي وفنادق اإيربوتيل يف 

الإمارات العربية املتحدة.

فندق كونكورد �لفجرية يرحب مبديرة 
�ملبيعات و�ملر�قب �ملايل �جلديدين

اعلن فندق كونكودر الفجرية باإدارة مروج، عن تعين �شوما علي يف من�شب 
مديرة املبيعات ورامي عنابة يف من�شب مراقب مايل. تتمتع �شوما بت�شع �شنوات 
من اخلربة يف اأعمال البيع وال�شراء، حيث عملت �شابقا يف فندق هوليداي اإن 

ال�شارقة وفندق ومنتجع روتانا ال�شارقة قبل اأن تنتقل للعمل يف كونكورد.
اما ال�شيد عنابة متخ�ش�س يف قطاع التدقيق واملحا�شبة ولديه اأكر من خم�س 
م��ع جمموعة طالل  �شابقا  ال��ق��ط��اع. حيث عمل  ه��ذا  اخل���ربة يف  م��ن  �شنوات 
اأبوغزالة و�شركائه )املحا�شبين القانونين( يف اأبوظبي و�شيكون م�شوؤول عن 

ق�شم الرقابة املالية يف الفندق.

�لعاملون يف منتجع كور�ل بيت�س – �ل�سارقة يجرون جتربة �إنذ�ر حريق ناجحة

رجل �أعمال �إمار�تي يفوز مبليون درهم يف �سحب ح�ساب كنوز من م�سرف �لإمار�ت �لإ�سالمي

امل���ق���ب���ل، ح��ي��ث ���ش��ي��ط��رح امل��ع��ر���س 
وظائف موؤقته لكل من املواطنن 
الن�شمام  يف  الراغبن  واملقيمن 
اإىل فريق عمل املهرجان، و�شتفتح 
اأب��������واب ال��ت�����ش��ج��ي��ل م����ن ال�����ش��اع��ة 
ال�شابعة  وح��ت��ى  �شباحاً  العا�شرة 
ميدان  ماك�س  اآي  م�شرح  يف  م�شاًء 

امل��ب��ل��غ يف احل�����ش��اب ح��ت��ى احل��اج��ة 
اإليه لذا فقد كانت مفاجاأة كبرية 
هاتفية  مكاملة  وردت��ن��ي  عندما  يل 
م��ن امل�����ش��رف ل��ت��خ��ربين ب���اأين قد 
ف����زت مب��ب��ل��غ م��ل��ي��ون دره������م، لقد 
اأث��ب��ت��ت ه���ذه ال��ف��ك��رة اأن��ه��ا مثمرة 
ل��ل��غ��اي��ة . اأم����ا ال��غ��الي��ي��ن��ي، ال���ذي 
تتخذ  ���ش��رك��ة  يف  كمحا�شب  يعمل 
م���ن الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ّت��ح��دة 

بدبي.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق���ال حممد 
ال�شوؤون الإدارية  احلو�شني، مدير 
الب�شرية يف مهرجان دبي  وامل��وارد 
عمدنا  لقد  ال����دويل:  ال�شينمائي 
خالل ال�شنوات املا�شية اإىل توظيف 
امل��ت��ط��وع��ن وامل��وظ��ف��ن امل��وؤق��ت��ن 

ويف  ل��ل��م��ه��رج��ان،  ال��ن��ج��اح  لنحقق 
املقابل اأي�شاً يعد ذلك فر�شة رائعة 
من  وجميع  واخلريجن  للطالب 
لهم اإه��ت��م��ام��ات يف ق��ط��اع الإع���الم 
لتعزيز مهاراتهم واكت�شاب خربات 
عملية جديدة حول كيفية �شناعة 

ال�شينما. 

م��ق��راً ل��ه��ا، فقد ن��ال اجل��ائ��زة بعد 
وكان  زفافه،  يوم  من  تقريباً  �شنة 
قد فتح احل�شاب بناًء على ن�شيحة 
وال��ده، حيث قال: منذ 5 �شنوات، 
اأت���ى وال����دي ل��ي��خ��ربين ع��ن منتج 
اإدخ�����اري ج��دي��د اأط��ل��ق��ه امل�����ش��رف، 
وق���ال يل: ادخ���ر اأم���وال���ك يف ه��ذا 
اإذ  احل�شاب، فقد يحالفك احل��ظ، 

ل تعلم ما يخبئه لك القدر .

جيورد�نو تفتتح متجرها من 
�جليل �جلديد يف دبي مول

حتتفل جيوردانو هذا العام مبرور 
عملياتها  انطالق  على  عاماً   20
يف ال�����ش��رق الأو�����ش����ط، م���ع اف��ت��ت��اح 
م��ت��ج��ره��ا م���ن اجل���ي���ل اجل���دي���د يف 
دب�����ي م������ول، ح���ي���ث ق���ام���ت ب����اإع����ادة 
ت�����ش��م��ي��م��ه واإك�����ش��اب��ه ط��اب��ع��اً اأك���ر 
ح�����داث�����ة؛ ل��ي�����ش��ك��ل ب���ذل���ك ف��احت��ة 
وبرنامج  الكبرية  التو�شع  خلطط 
كافة  يف  تطبيقها  املعتزم  الرتقية 
م��ت��اج��ر ال���ع���الم���ة ال��ت��ج��اري��ة بعد 
انق�شاء عقدين من النمو امل�شطرد 

يف املنطقة. 
العاملية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  ب����داأت 
الأزي���اء  م��ن  بت�شكيالتها  ال�شهرية 
ال���ي���وم���ي���ة ال���رائ���ع���ة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف 
 ،1993 ع�����ام  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق 
اأول م��ت��اج��ره��ا ب��دول��ة  م��ع اف��ت��ت��اح 
الإم��ارات العربية املتحدة يف مركز 
ب��رج��م��ان ال���ت���ج���اري، وق���د اأح����رزت 
ج��ي��وردان��و م��ن��ذ ذل���ك احل���ن من��واً 
ملفتاً حتولت من خالله اليوم اإىل 

ال�شينمائي  دب��ي  مهرجان  يحتفل 
ال�������دويل يف ���ش��ه��ر دي�����ش��م��رب م��ن 
ه���ذا ال���ع���ام ب���ذك���رى م����رور ع�شرة 
����ش���ن���وات ع��ل��ى ان��ط��الق��ت��ه وال��ت��ي 
اأنتجته  ما  اأف�شل  خاللها  عر�س 
�شناعة ال�شينما العربية والعاملية. 
و�شوف جتمع اأيام الدورة العا�شرة 
الفرتة  يف  �شتقام  التي  للمهرجان 
ع���دد  دي�����ش��م��رب   14 اإىل   6 م����ن 
كبري من �شانعي الأف��الم وال��رّواد 
ال�شينمائية  وامل��واه��ب  وامل��ب��دع��ن 
بالإ�شافة اإىل و�شائل اإعالم عربية 
مبا يعزز مكانته كاأحد اأبرز واأكرب 
امل���ه���رج���ان���ات ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة ع��ل��ى 

م�شتوى العامل.
و����ش���م���ن  م����ت���������ش����ل،  �����ش����ي����اق  ويف 
امل���ه���رج���ان  اإدارة  ا�����ش����ت����ع����دادات 
ل���الح���ت���ف���ال ب�����دورت�����ه ال���ع���ا����ش���رة 
ه���ذا ال���ع���ام، اأع���ل���ن م��ه��رج��ان دب��ي 
ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي ال��������دويل اع���ت���زام���ه 
تنظيم معر�شه ال�شنوي للتوظيف 
يوم اخلمي�س املوافق 12 �شبتمرب 

ف��از حممد ع��ب��داهلل امل��ي��دور، وهو 
رج����ل اأع���م���ال اإم����ارات����ي ي��ب��ل��غ من 
املالية  باجلائزة  عاماً،   61 العمر 
مليون  قيمتها  تبلغ  التي  الكربى 
ال����ذي يجريه  ال�����ش��ح��ب  دره����م يف 
م�شرف الإمارات الإ�شالمي كل 3 
حن  يف   ، كنوز  ح�شاب  على  اأ�شهر 
ف���از ع��ل��ي ال��غ��الي��ي��ن��ي، وه���و واف���د 
دبي  ا�شتوديو يف  ب�شقة  فل�شطيني، 
وح�شل فوؤاد اليعقوبي، وهو وافد 
مر�شيد�س- ���ش��ي��ارة  على  م��غ��رب��ي، 
 .)SLS AMG( بنز من طراز
ورغم اختالف جن�شيات الفائزين، 
اإل اأن��ه��م ك��ان��وا ي��ت�����ش��ارك��ون اأم����راً 
واح��داً، وهو اأنهم مل يتوّقعوا اأبداً 
املنا�شبة  وب��ه��ذه  ب��اجل��وائ��ز.  ال��ف��وز 
اإماراتي  امليدور، وهو مواطن  قال 
ال���ت���ج���ارة: لقد  ي��ع��م��ل يف جم����ال 
قمت بفتح ح�شاب كنوز منذ ب�شعة 
�شنوات، وقررت اأن اأودع فيه مبلغاً 
نقدياً كنت قد ادخرته، وعزمت يف 
الإب���ق���اء ع��ل��ى ذل��ك  احلقيقة ع��ل��ى 

مهرجان دبي �ل�سينمائي �لدويل يفتح �لباب �أمام �لر�غبني يف �لن�سمام �إىل فريق �لعمل

فنادق جلوريا دبي متنح �سهادة 
متدرب ل� 6 من طالب �جلامعة 

يف اإطار التعاون امل�شرتك بن فندق جلوريا دبي وجامعة احلكمة – بريوت كلية 
ل�شتة  متدرب  �شهادة  دبي  جلوريا  فندق  منح  ال�شيافة  لإدارة  الفندقية  العلوم 
من طالب اجلامعة يف خمتلف الق�شام وتعد هذه الدفعة الثالثة على التوايل 
اأهم  واح��دة من  وتعد جامعة احلكمة   ، �شهادة متدرب  الفندق  فيها  التي مينح 
اجلامعات العربية املتخ�ش�شة، حيث تاأ�ش�س فيها كلية العلوم الفندقية التابعة 
للمدر�شة الفندقية لوزان �شوي�شرا وهي الوىل على �شعيد العامل يف مار�س عام 
2007 وقد تخرج منها خم�س دفعات حتى الن ، والتي تبحث دائًما عن النوعية 
لبنان  �شريًكا قديًرا يف  وال�شياحي وجتد يف جامعة احلكمة  الأكادميي  يف عمله 

وال�شرق.

حمّبو MINI يتجّمعون يف دبي 
�حتفاًل بعيد �لعالمة �لر�بع و�خلم�سني

BMW يف  املعتمد ملجموعة  وامل��وّزع  الوكيل احل�شري  العربي،  للخليج  امليكانيكي  املركز  احتفل 

MINI الرابع واخلم�شن، فعّجت طرقات دبي باحلياة  دبي وال�شارقة الإمارات ال�شمالية، ِبعيد 
مع موكب موؤّلف من اأكر من 40 �شّيارة MINI. وان�شّم اإىل اأ�شحاب �شّيارات MINI وحمّبيها 
MINI دبي للم�شاركة يف جولة امتّدت على طول  الإم���ارات ون��ادي  Classic MINI يف  ن��ادي 
Bikers Café على طريق �شاطئ جمريا حيث جرى  اإىل مقهى  اأنحاء دبي، وو�شلت  40 كلم يف 
تاأ�شي�س العالمة. وقالت ناتاليا نوريكوفا، املديرة الإقليمية للعالقات العامة  الحتفال بذكرى 
 MINI �شّيارات  اأ�شحاب  منح  العام  ه��ذا  اأردن��ا  العربي:  للخليج  امليكانيكي  املركز  يف  والت�شويق 
فر�شة الحتفال معاً بذكرى تاأ�شي�س العالمة، وكان التجّمع الفر�شة املثالية لذلك. و�شّكل اأي�شاً 
فر�شة رائعة للقيام بخطوة غري تقليدية متوافقة مع حملة عالمة MINI احلالية بعنوان )م�س 
طبيعية(، وبباقة منّوعة من طرازات MINI، الكال�شيكية القدمية واجلديدة، يف �شوارع دبي . 
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نا�سا تطلق مركبة حلل �ألغاز �لقمر 
 LADEE اإر�شال مركبة لدي  نا�شا عن  الأمريكية  الف�شاء  وكالة  اأعلنت 
اإىل مدار القمر جلمع معلومات مف�شلة حول غالفه واجلزيئات الرتابية 

بالقرب من �شطحه.
اإطالق  لعملية  الوكالة على �شفحتها على موقع في�شبوك �شوراً  ون�شرت 
املركبة، مرفقة اإياها ببيان جاء فيه اإن م�شتك�شفة الغالف والغبار القمرين 
ليدي تتوجه نحو القمر بعد انطالق �شاروخ مينوتور-5 احلامل لها من 

القاعدة الف�شائية يف جزيرة والوب�س يف ولية فريجينيا .
جمع  ب��ه��دف  القمر  �شرتاقب  اآل��ي��ة  مركبة  ه��ي  ل��ي��دي  اأن  البيان  واأ���ش��اف 
معلومات مف�شلة ب�شاأن غالفه، والأو�شاع بالقرب من �شطحه، اإىل جانب 
لهذه  معمقاً  فهماً  اأن  اإىل  م�شرياً  ال��ق��م��ري،  الغبار  على  البيئي  ال��ت��اأث��ري 
و�شي�شاعد  ط��وي��ل،  زم��ن  عليها  م�شى  األ��غ��از  ح��ل  يف  �شي�شاعد  اخل�شائ�س 

العلماء يف فهم اأج�شام كونية اأخرى .
وبعد 23 دقيقة من عملية الإطالق، انف�شلت مركبة لدي عن ال�شاروخ، 

علماً ان مهمة املركبة من املقرر اأن ت�شتمر 100 يوم.

% من طالب جامعة هارفرد.. يقرون بالغ�س  42
اأذكياء كما ي�شاع، حيث ان  قد ل يكون بع�س نخبة طالب جامعة هارفرد 
% من الذين مت قبولهم فيها اأقروا باأنهم غ�شوا  ا�شتطالعاً اأظهر اأن 42 

يف مرحلة �شابقة من حياتهم.
وذكرت �شحيفة طالب اجلامعة هارفرد كرمي�شون اأن ال�شتطالع اأظهر اأن 
% من بن 1300 طالب اأقروا باأنهم غ�شوا يف اأحد المتحانات، فيما   10

% بالغ�س يف واجب منزيل. اأقر 42 
كما وجد ال�شتطالع ان الريا�شين اأكر مياًل مبرتن للغ�س من نظرائهم 
% من الريا�شين باأنهم غ�شوا يف امتحان اأو  غري الريا�شين، حيث اأقر 26 

% لغري الريا�شين. فر�س منزيل قبل دخولهم اجلامعة، مقابل 16 
اإل اأن ا�شتطالعاً اأجري على خريجي اجلامعة يف العام 2013 ، اأفاد باأن 

باأنه  % منهم   7 اإق��رار  امتحان، مقابل  باأنهم غ�شوا يف  % فقط منهم   7
% منهم   32 اأق��ر  اأو فر�س منزيل قبل تخرجهم، فيما  غ�شوا يف امتحان 

باأنهم غ�شوا يف اأحد فرو�س اجلامعة.
اأك��ر  ات��ه��ام  بينها  ف�شائح،  �شل�شلة  م��ن  عانت  ه��ارف��رد  جامعة  اأن  وي��ذك��ر 
عن  متهيدي  ف�شل  ح��ول  اختبار  يف  بالغ�س   2012 ع��ام  طالب   100 م��ن 

الكونغر�س.
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يومية - �سيا�سية - م�ستقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�سل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

لعب دويل يتحول 

�إىل �سائق تاك�سي
حتول لعب دويل �شابق للمنتخب 
ال����وط����ن����ي ال���������ش����ع����ودي ول���ن���ادي���ه 
»تاك�شي  ���ش��ائ��ق  اإىل  اجل��م��اه��ريي 
نظرا لظروفه املادية ال�شعبة التي 

يعي�شها، بح�شب �شحيفة عكاظ . 
ال���الع���ب،  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
ك��ان  ا���ش��م��ه،  ال���ذي مل تك�شف ع��ن 
بنقل  اخلا�شة  املواقف  يف  حا�شرا 
ال����رك����اب يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة، 
اأح���د،  ي��ع��رف��ه  اأن  خ�شية  متخفيا 
مبهنته  الإعالمي  الظهور  راف�شا 
اجل��دي��دة منعا ل��الإح��راج على حد 

قوله. 
ال���الع���ب ال�����ذي ك����ان جن��م��ا وج��د 
تعر�شه  بعد  الر�شيف  على  نف�شه 
حل���ال���ه ن��ف�����ش��ي��ة خ����الل ���ش��ف��ري��ات��ه 
العربية  ال����دول  ال��ك��ث��رية لإح����دى 
ع��ن��دم��ا ك����ان لع���ب���ا، الأم�����ر ال���ذي 
ت��ده��ورا يف م�شتواه وعجل  اأح��دث 
من  وخروجه  للمالعب  مبغادرته 
اإىل م�شقط  ناديه ليعود بعد ذلك 

راأ�شه يف املنطقة ال�شرقية. 
ال�شنوات  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
الأخ������رية ���ش��ه��دت ت���ده���ور احل��ال��ة 
املادية والنف�شية لالعب مما دفعه 
اأجل  اإىل بيع جميع ممتلكاته من 

ال�شرف على عائلته الكبرية. 
وع��ن��دم��ا اأث��ق��ل ب��ال��دي��ون، مل يجد 
والتزاماته  بواجباته  للقيام  ب��دا، 
الأ�����ش����ري����ة، م����ن ال���ع���م���ل ك�����ش��ائ��ق 

»تاك�شي«. 

يرمي طفلتيه من �لطابق �ل�5 و ينتحر
اأقدم رجل ميني على النتحار عقب رمي ابنتيه الطفلتن 
من الطابق اخلام�س يف عمارة يقطنها بحي ال�شنينة يف 
عبدالروؤوف  اإن  بلقي�س  موقع  وق��ال  �شنعاء.   العا�شمة 
القباطي رمي ابنتيه �شيماء و�شارة البالغتن من العمر 
اأحد ع�شر وع�شر �شنوات من العمارة التي يقطنها ثم قام 

بالنتحار برمي نف�شه بعد ذلك مبا�شرة. 
وقد تويف الرجل، وهو يف نهاية العقد الثالث من العمر، 
وابنته ال�شغرى �شارة يف احلال فيما ل تزال �شيماء ترقد 
ب��اأح��د م�شت�شفيات  امل��رك��زة  ال��ع��ن��اي��ة  يف ح��ال��ة ح��رج��ة يف 
الأب  ف��اإن  الأول��ي��ة،  التحقيقات  لنتائج  وفقا  العا�شمة.  
على  معه  التحقيق  ويتم  البنوك  اأح��د  يف  �شابق  موظف 
اأن  الأول��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  واأ���ش��اف��ت  ف�����ش��اد.   خلفية ق�شية 
زوجته  ع��ن  انف�شاله  نتيجة  ���ش��وء  حالته  زادت  ال��رج��ل 

وتراكم الديون عليه دون اأن يتمكن من �شدادها. 

�عتقال �سخ�سني حاول �سرقة ق�سر بكنجهام
ق�شر  اقتحام  بعد  رجلن  الربيطانية  ال�شرطة  اعتقلت 
بكنجهام ال�شبوع املا�شي يف اأحد اأخطر اخلروقات المنية 
 30 اليزابيث ملكة بريطانيا منذ نحو  امللكة  اقامة  ملقر 
على  العثور  مت  انه  ال�شرطة  با�شم  متحدث  وق��ال  عاما. 
حوايل  للمواطنن  مفتوحة  منطقة  يف  الق�شر  يف  رجل 
ال�شاعة العا�شرة والن�شف م�شاء يوم الثنن. وكان ت�شلق 
عليه  القب�س  واأل��ق��ي  ال��ق�����ش��ر.  اىل  ي��دخ��ل  ل��ك��ي  �شياجا 
بتهم ال�شرقة والت�شلل والت�شبب يف �شرر جنائي يف حن 
يف  لال�شتباه  الق�شر  خ��ارج  ثان  رجل  على  القب�س  القي 

تخطيطه لل�شرقة. واأفرج عن الرجلن بكفالة.
وقال املتحدث با�شم ال�شرطة مل يكن اي من اأفراد العائلة 
املالكة يف ق�شر بكنجهام انذاك... جتري مراجعة ظروف 
هذه الواقعة.   ومل ي�شدر تعليق من ق�شر بكنجهام على 

الواقعة قائال ان هذا المر يرجع اىل ال�شرطة.
اب  اغ�شط�س  �شهري  اليزابيث  امللكة  تق�شي  م��ا  وع���ادة 

و�شبتمرب اأيلول يف ق�شر باملورال با�شكتلندا.
اأ�شخا�س اىل  وهذه لي�شت املرة الوىل التي يت�شلل فيها 
الق�شر. واأ�شهر خرق اأمني كان عام 1982 عندما ت�شلق 
مايكل فاجان احدى موا�شري الق�شر واقتحم غرفة نوم 
اأنه جل�س على فرا�س  اأثناء نومها. وذكرت تقارير  امللكة 

امللكة وحتدث معها قبل القب�س عليه.

�لعثور على ر�سيع يف م�سجد
العمر  م��ن  يبلغ  ر�شيع  طفل  على  العاملن  اأح���د  ع��ر 
�شحيفة  بح�شب  بال�شعودية،  م�شجد  يف  اأ�شهر،  خم�شة 
اأبلغ  ال��ع��ام��ل  اإن  ال�شحيفة  وق��ال��ت  ال�����ش��ع��ودي��ة.   ع��ك��اظ 
اجلهات الأمنية على الفور، ونقلت فرق الهالل الأحمر 

الطفل اإىل امل�شت�شفى للتاأكد من �شالمته. 
بتبوك  الأحمر  الهالل  لهيئة  الإع��الم��ي  املتحدث  واأك��د 
ح�شام ال�شالح، اأن بالغا ورد للهالل الأحمر من �شرطة 
بئر بن هرما�س عن وجود ر�شيع يف م�شجد حمطة ال�شام 
للموقع  النتقال  بن هرما�س.. حيث جرى  بئر  بطريق 
وفح�س الر�شيع الذي وجد بحالة و�شحة جيدة. م�شريا 

اإىل اأنه مت ت�شليم الر�شيع مل�شت�شفى بئر بن هرما�س. 

�ل�سرع لي�ست عائقًا للحمل
ما زال مو�شوع تناول املراأة امل�شابة بال�شرع لالأدوية والعقاقري امل�شادة للت�شنجات ال�شرعية اأثناء فرتة احلمل والر�شاعة، ي�شكل 
م�شدر قلق للن�شاء والأطباء على حد �شواء. وقد ا�شارت العديد من الدرا�شات احلديثة اىل اأن معظم الن�شاء امل�شابات بال�شرع 
يحتجن اىل الإ�شتمرار يف تناول الأدوية امل�شادة للت�شنجات قبل احلمل وخالله. وعليه يجب اأن تتوفر الإمكانية للن�شاء امل�شابات 
بال�شرع لطلب الإ�شت�شارات الطبية قبل احلمل. وتت�شمن هذه الإ�شت�شارات الطبية تقدمي الن�شائح من قبل الأطباء املخت�شن 
مناق�شة  اإىل  اإ�شافة  اأخ��رى،  والتوليد، من جهة  الن�شائية  بالأمرا�س  الخت�شا�شين  والأطباء  الع�شبية، من جهة،  بالأمرا�س 

املوا�شيع التالية معها:
- م�شاعفات احلمل والولدة

- التغيريات التي قد تطراأ على عدد النوبات الت�شنجية اأثناء فرتة احلمل )زيادة اأو نق�شان(.
- التاأثريات اجلانبية لالأدوية امل�شادة للت�شنجات. وعلى املراأة امل�شابة بال�شرع التي تخطط للحمل، اأن تتناول حام�س الفوليك 
Folic Acid مبقدار يرتاوح بن 0.4 اىل 5 مليغرامات يومياً، وذلك قبل احلمل بثالثة اأ�شهر، وخالل الثالثة اأ�شهر الأوىل 
من احلمل، وذلك لتفادي اإ�شابة القناة الع�شبية للجنن بت�شوهات خلقية. وُين�شح بقيا�س تركيز الدواء امل�شاد للت�شنجات يف دم 
املري�شة قبل احلمل )عندما يكون التحكم وال�شيطرة على الت�شنجات يف م�شتواه الأمثل(، وذلك لتوطيد وتر�شيخ قاعدة عالجية 
لالإعتماد عليها يف اأثناء فرتة احلمل. وتاأ�شي�شاً على ذلك، يجب فح�س تركيز الدواء امل�شاد للت�شنجات يف م�شل املراأة احلامل 
امل�شيطر واملتحكم ب�شكل جيد على نوبات �شرعها كل ثالثة اأ�شهر. يف حن يجب اإجراء ذلك �شهرياً للحوامل اللواتي يعانن من 

اعرا�س مثل، م�شاعفات ال�شرع ب�شكل عام،نوبات متكررة من الت�شنجات،و تاأثريات جانبية لالأدوية امل�شادة لل�شرع.
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ترتك �بنتيها جائعتني حتى �ملوت
قامت حمكمة �شينية مبحاكمة اأم، تبلغ من العمر 22 عاما، بتهمة 
القتل العمد، بعد اأن تركت ابنتيها ال�شغريتن يف املنزل تت�شوران 

جوعا حتى املوت، بح�شب �شحيفة الأنباء الكويتية. 
وقالت ال�شحيفة اإنه مت العثور على ابنتى الأم، ويرتاوح عمرهما 
يف  �شكنى  مبجمع  م��ن��زل  يف  ميتتن  واح����دة،  و���ش��ن��ة  �شنتن  ب��ن 

ال�شواحي بحي ناجننينغ يوم 21 يونيو املا�شي. 
غلق  مع  اأبريل  يف  املنزل  يف  ابنتيها  برتك  ال�شينية  الأم  واتهمت 
النوافذ والباب، ومل تعد اإىل املنزل قبل اأن تقب�س عليها ال�شرطة 
ال�شرطة على  فيه  ع��رت  ال��ذي  ال��ي��وم  نف�س  باحلي يف  يف مطعم 
وف��اة  �شبب  ال�شرعي  ال��ط��ب  حتقيقات  اأرج��ع��ت  فيما  الطفلتن، 

الفتاتن اإىل اجلفاف واجلوع. 

�إنقاذ 8 حمري من مائدة �لطعام 
يف منت�شف الليل كانت �شيارات ال�شرطة تالحق ل�شو�شا يف طريق 
غري ممهد يف الهند ويف النهاية القت القب�س عليهم واأنقذت ما 
ثمانية  وامن��ا  ذهبية  جم��وه��رات  تكن  مل  الغنيمة  اأن  ال  �شرقوه 
ماهارا�شرتا  ولي���ة  م��ن  احل��م��ري  ���ش��رق��وا  الل�شو�س  ح��م��ري..ك��ان 
لبيعها يف ولية اندرا برادي�س املجاورة حيث يوؤمن بع�س ال�شكان 

هناك اأن تناول حلم احلمري يزيد من الن�شاط والفحولة.
ول ميكن اأن يلبي عدد احلمري يف اندرا برادي�س الطلب اذ اأن عدد 
هذه احليوانات بداأ يرتاجع بعد اأن ا�شتبدلها املزارعون باملاكينات 

ومن ثم انتهز الل�شو�س هذه الفر�شة.
واأبلغ م�شاعد مفت�س ال�شرطة ر.ر. �شيد رويرتز اأن الع�شابة كانت 

تبيع احلمار الواحد مقابل ع�شرة الف روبية  152 دولرا .

وفاة �آخر حار�س �سخ�سي ل� هتلر
تويف اخلمي�س اآخر احلرا�س ال�شخ�شين الباقن على قيد احلياة 
املقربن منه،  اح��د  اعلن  96 عاما، بح�شب ما  لدول��ف هتلر عن 

ليذهب بذلك اآخر ال�شهود على اليام الخرية للزعيم النازي. 
وتويف رو�شو�س مي�س يف برلن، بعد ا�شابته بنوبة قلبية مل يتعاف 
منها، بح�شب ما قال مايكل �شتيل نا�شر كتاب كنت حار�شا لهتلر 
املطبوع يف العام 2007 وي�شف احلار�س يف كتابه هذا اليام التي 

عا�شها بالقرب من القائد كما كان ي�شفه. 
و�شبق ان �شارك هذا احلار�س يف فيلم وثائقي ا�شرائيلي عن هتلر 
هتلر  احلار�س  الفيلم، و�شف  ، ويف هذا  ال�شهود  اآخ��ر  ا�شم  يحمل 
اجهزة  اىل  ان�شم  ال��رج��ل  ه��ذا  وك��ان    . رئي�شا طيبا  ك��ان  بالقول 
مقابلة  ويف  ع��م��ره.  م��ن  الع�شرين  يف  وه��و  النازية  ال�شتخبارات 
اجرتها معه �شحيفة دير �شبيغل يف العام 2004، وردا على �شوؤال 
اأك���ن �شيئا على  ب��اأف��ك��ار ال��ن��ازي��ة ق��ال مل  ح��ول م��ا اذا ك��ان مقتنعا 
الطالق، كنت جمرد جندي مثل مالين اجلنود الآخرين، كنت 
يف  اعمل  ل  مل  فقلت  �شباب،  جتنيد  يريدون  انهم  وعرفت  يتيما 
بهتلر  ملت�شقا  نف�شه  ال��رج��ل  وج��د  ذل��ك  بعد   . حكومية  وظيفة 

اعبارا من العام 1940. 
الرجل  2005، روى  العام  ويف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س يف 
انه كان من اآخر الذين تركوا ح�شن هتلر يف و�شط برلن يف العام 
على  ال�شوفياتي  الحمر  اجلي�س  ق��وات  ا�شبحت  عندما   ،1945

م�شارفها، وكان ذلك يف الثاين من ايار مايو. 
وروى اي�شا ان هتلر ودع املقربن منه، وهو واحد منهم، ودخل اىل 
غرفته اخلا�شة حيث قتل زوجته بال�شم قبل ان ينتحر بطلقة يف 

راأ�شه. واكد انه راأى جثته بعد انتحاره. 
عار�ضة الأزياء مرياندا كري تقف اأمام عد�ضات امل�ضورين قبيل ح�ضورها العر�س الأول لفيلم 

Mademoiselle C يف مدينة نيويورك )اأ ف ب(.

بايرب بري�بو 
خمطوبة 

متت خطوبة املمثلة بايرب بريابو، 
جنمة كوفرت اأفريز اأعمال �شرية، 
من حبيبها املخرج واملنتج �شتيفان 

كاي.
ون��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل اإع�����الم اأم��ريك��ي��ة 
الثنائي  اأن  مطلعة  م�����ش��ادر  ع��ن 

خمطوبان، وهما �شعيدان للغاية.
ع��م��ي��ل��ة يف  دور  ب����رياب����و  وت���������وؤدي 
ال����ش���ت���خ���ب���ارات الأم����ريك����ي����ة ، يف 
م�شل�شل اأعمال �شرية الذي يتوىل 
ك����اي اإن���ت���اج���ه واإخ����راج����ه، وال����ذي 
مو�شمه  الأث����ن����اء  ه����ذه  يف  ي�����ش��ور 

الرابع.
وي��ذك��ر اأن ب��رياب��و اأط��ل��ت يف اأف��الم 
عديدة اأخرى مثل اجلزءين الأول 
ذا  ب��اي  ت�شيرب  فيلم  م��ن  وال��ث��اين 
دور  فيهما  ت����وؤدي  ال��ل��ذي��ن  دوزن، 
جانب  اإىل  ماكنولتي  بايكر  ن���ورا 
وهيالري  مارتن  �شتيف  النجمن 

داف.

وفاة �سيدتني ب�)كورونا( 
يف �ل�سعودية

ال�شعودية،عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
وف�����اة ���ش��ي��دت��ن ج�����راء ا���ش��اب��ت��ه��م��ا 
ب��ال��ف��ريو���س ال��ت��اج��ي )ك���ورون���ا(، ما 
ج��ّراء هذا  الذين ق�شوا  يرفع عدد 

املر�س يف اململكة اإىل 44 حالة. 
وقالت الوزارة يف بيان ان ال�شيدتن 
تعمل  كانت  ال�41  ف��ى  اأجنبية  هما 
ال��ري��ا���س،  يف  ال�شحي  ال��ق��ط��اع  ف��ى 
)�شمال  الباطن  و�شعودية من حفر 
ال��ع��م��ر كانت  ال�79 م��ن  ف��ى  ���ش��رق( 
تعانى من اأمرا�س مزمنة وخالطت 
م��ري�����ش��ا ب���ال���ف���ريو����س.  واأ����ش���اف���ت 
ال�������وزارة ع���ن اإ���ش��اب��ت��ن م��وؤك��دت��ن 
اإ�شافيتن بالفريو�س ما يرفع عدد 
احلالت امل�شجلة اإىل 88 فى اململكة 
�شبتمرب  ف���ى  امل���ر����س  ظ���ه���ور  م��ن��ذ 
ف���ريو����س  اأن  اإىل  ي�������ش���ار    .2012
تنف�شية  م�شاكل  اإىل  ي��وؤدى  ك��ورون��ا 
وال�شعودية  �شريع.  ك��ل��وى  وق�شور 

هي البلد الأكر ت�شررا منه. 

ت�شلب  ح��الت  ازدي���اد  م��ن  ال�شحة  اخت�شا�شيو  يحذر 
ال�����ش��راي��ن وال���ن���وب���ات ال��ق��ل��ب��ي��ة ل���دى ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة 

ال�شبابية ولي�س فقط لدى كبار العمر.
ال��ت��ي تت�شبب يف  ع��وام��ل ع��دة م�شوؤولة ع��ن الأم��را���س 
اجللطات القلبية ومن اأبرزها التدخن، ل�شيما تدخن 
اإىل عادة اجتماعية منت�شرة يف  التي حتولت  الرنجيلة 

الدول العربية. 
وي�شود اعتقاد خاطئ لدى �شريحة من النا�س اأن الفئة 
التي  القاتلة  القلبية  بالنوبات  معنية  غ��ري  ال�شبابية 

ت�شيب كبار العمر عادة.
يقول اأ�شتاذ الطب الداخلي واأمرا�س القلب، زياد غّزال: 
ت�شلب  نو�شحه،  اأن  ال�����ش��روري  وم��ن  اأم��ر خاطئ  ه��ذا 
ال�شراين  يف  يتجمع  ال��ذي  ال�شحم  هو  القلب  �شراين 

ويعر�س الإن�شان لذبحة قلبية قاتلة .
ال�شن،  لكبار  اأك��ر  حت�شل  القلبية  الذبحة  اأن  واأ�شاف 
ولكن ال�شغار ببن عامي 20 و30 هم اأي�شاً معر�شون 
لالإ�شابة ولو بن�شبة اأقل.. لكن احتمال اإ�شابتهم مازال 

قائماً .
ويف غ��ي��اب الإح�������ش���اءات ال��دق��ي��ق��ة ي��ف�����ش��ل اأخ�����ش��ائ��ي��و 
عن  التحدث  بل  الظاهرة،  تعميم  عدم  القلب  اأمرا�س 
النوبات  ت�شاهم يف ح��دوث مثل هذه  التي قد  العوامل 
القاتلة من بينها عوامل وراثية واأخرى مرتبطة بنمط 

احلياة ك�شوء التغذية والتدخن.
ويتحدث غزال عن التدخن يف لبنان قائال انه عامل 
قوي لأن كثريا من النا�س يدخنون، ومنهم �شغار ال�شن 
الذين يدخنون مثل الكبار، وهذا عامل قوي ويعر�س 

ال�شغار لذبحات قلبية .
وتن�شط جمموعات عدة يف جمال مكافحة التدخن ول 
الفئة  لدى  الرنجيلة وهي منت�شرة جداً  �شيما تدخن 

ال�شبابية.
للحد من  البحث  م��ن جمموعة  ن��ق��ا���س،  وت��ق��ول رمي��ا 
تدخن  اأن  يعتقدون  ال�شباب  م��ن  ك��ث��رياً  اإن   التدخن 
مثل  �شررها  اأن  هي  احلقيقة  لكن  ’�شليم‘،  الرنجيلة 

�شرر ال�شيكارة.

�لرنجيلة �سبب لالإ�سابة بالنوبات �لقلبية

ريهانا يف �لقائمة �ل�سود�ء
اّتهمت املطربة الأمريكية ال�شهرية ريهانا بعدم دفع ما عليها من املبلغ الذي ت�شل قيمته اإىل 11 األفاً و 

500 يورو حيث مل ت�شدد منه غري ربعه فقط ، لإحدى ال�شركات املخ�ش�شة باجلنازات .
املا�شي عندما توفيت جدتها يف جزيرة  العام  مّت��وز من  املبلغ يف  اأنفقت هذا  املطربة قد  وكانت 

كبرية  �شوان  �شملت  التي  اجلنازة  اإج��راء  بتنظيم  قامت  حيث  الفنانة،  راأ���س  م�شقط  ب��ارب��اد، 
و�شا�شات عمالقة لعر�س تفا�شيل اجلنازة وباقات من الزهور.

وبعد �شنة، قامت بت�شديد ربع فاتورة احل�شاب ومل تبد ا�شتعدادها لت�شديد بقية املبلغ، 
مّما جعل ال�شركة ترفع عليها دعوى يف املحكمة وت�شعها يف القائمة ال�شوداء .


