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)اإعمــــار( لأف�ضــــــل زمـــــــن

عربي ودويل

بلدية مدينة اأبوظبي حت�ضي اأعداد زوار �ضاطئ 
ال�ضباحة باأجهزة تعمل بالأ�ضعة حتت احلمراء

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

اإ�رسائيل ت�ضكو الفل�ضطينيني 
ب�ضبب ت�رسيبات حول املفاو�ضات

•• دبي -وام:

 اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل تعليقا على نتائج امل�شح الثاين 
للأمم املتحدة ملوؤ�شرات ال�شعادة والر�شا بني ال�شعوب والتي جاءت دولة 
14 على م�شتوى  الـــ  املــركــز  الأول عربيا ويف  املــركــز  الإمــــارات فيها يف 
�شعوب العامل اأن حتقيق �شعادة املواطنني كان نهج الآباء املوؤ�ش�شني لهذه 
الدولة وهو روؤية للحكومة بجميع قطاعاتها وموؤ�ش�شاتها وم�شتوياتها 
ال�شمو  واأ�شاف �شاحب  �شيا�شاتنا وقراراتنا.  ومنهج عمل يحكم جميع 
ال�شاغل  ال�شغل  اأن  املنا�شبة:  بهذه  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
الدولة حفظه  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ل�شاحب 
اهلل هو اإ�شعاد املواطنني وحتقيق الرفاهية لهم وتوفري احلياة الكرمية 

لأبنائهم واأ�شرهم. 
مبنا�شبة  مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكــد  كما 
به  تقوم  الذي  ال�شعوب  بني  والر�شا  لل�شعادة  العاملي  امل�شح  هذا  اإ�شدار 
الأمم املتحدة لل�شنة الثانية وجاءت فيه دولة الإمارات يف املرتبة الأوىل 
املمكن حتقيق هذا الهدف  اأنه مل يكن من  عربيا والرابع ع�شر عامليا: 
والتكامل  والتن�شيق  املتميزة  العمل  وفــرق  املخل�شني  الرجال  دون  من 
�شموه  واأ�ــشــاف   . واملحلية  الحتــاديــة  احلكومية  القطاعات  جميع  بني 
هو  ور�شاهم  هدفنا  وخدمتهم  غايتنا  هي  للنا�س  ال�شعادة  حتقيق  بــاأن 
مقيا�س جناحنا واأن جميع اخلطط التنموية التي اعتمدناها واملبادرات 

التي اأطلقناها وجميع ال�شيا�شات والقوانني احلكومية ت�شرتك يف غاية 
واحدة ن�شعى لها وهي حتقيق ال�شعادة ملواطنينا وما حتقق خلل الفرتة 
والإجنـــاز  العمل  مــن  املــزيــد  �شيتبعها  اأوىل  مرحلة  اإل  هــو  مــا  ال�شابقة 
و�شول لأن نكون من اأف�شل دول العامل اإن �شاء اهلل. واأ�شاف �شموه: ل 
يعمر الأوطان وي�شيد الأجماد اإل �شعوب ميلأ نفو�شها الر�شا وال�شعادة 
ولذلك  ومنتج  مطمئن  م�شتقر  ملجتمع  البداية  هو  الفرد  �شعادة  وبــاأن 
احلقيقية  املقايي�س  مراجعة  بالتنمية  املعنية  الدولية  املنظمات  بــداأت 
التي تقي�س بها جناح احلكومات لرتكز ب�شكل متزايد على قيا�س م�شاعر 
الر�شا وال�شعادة التي تتمتع بها ال�شعوب كمدخل اأ�شا�شي لتحقيق تنمية 
جميع  قبل  من  املقيا�س  هــذا  اعتماد  اأهمية  �شموه  اأكــد  كما  م�شتدامة 
امل�شئولني احلكوميني حيث قال �شموه وجهنا جميع الفرق احلكومية 
خلل القمة احلكومية الأخرية باأن تكون قراراتهم و�شيا�شاتهم مبنية 
على هدف واحد وهو حتقيق ال�شعادة للمجتمع ول �شك يف اأن ال�شعادة 
والر�شا هي �شيء داخلي يف كل اإن�شان ولكن وظيفة احلكومة هو توفري 
العي�س الكرمي والرفاهية ملواطنيها وت�شهيل حياتهم وخلق الفر�س لهم 
ليحققوا ال�شعادة لأنف�شهم ولأ�شرهم وكل ذلك يتطلب ت�شافر اجلهود 
املنا�شبة للمجتمع وحتقيق الأمن والعدل  ال�شيا�شات والقوانني  وو�شع 
للبنية  امل�شتمر  والــتــطــويــر  ال�شعيفة  بالفئات  والهــتــمــام  والــ�ــشــلمــة 
التحتية وغري ذلك وكل ذلك ل ميكن حتقيقه من دون خطط وا�شحة 

وفرق عمل متميزة وا�شتغلل اأمثل للموارد التي بني اأيدينا 
)التفا�شيل �س2(

   

اكرث من 120 الف �شخ�ص يزورون 
معر�ص ال�شيد والفرو�شية ب�أبوظبي 

•• ابوظبي-وام:

بــلــغ عــــدد زائـــــري الــــــدورة الخـــــرية مـــن املــعــر�ــس الـــــدويل لل�شيد 
 120 نحو  الأول  ام�س  اختتمت  التي   2013 اأبوظبي  والفرو�شية 
الف زائر وهو رقم قيا�شي على �شعيد الإقبال اجلماهريي على مدى 
. وحظيت فعاليات   2003 الأوىل يف عام  انطلقته  11 عاما منذ 
املعر�س باهتمام ع�شرات الآلف من الزوار من اإمارة اأبوظبي وكافة 
الإمـــــارات مــن مــواطــنــني ومقيمني ف�شل عــن الآلف  اأنــحــاء دولـــة 
الإقبال  التعاون اخلليجي والأجانب ولوحظ  اأبناء دول جمل�س  من 
اأ�شبح املعر�س  الكبري من قبل الأ�شر وكافة ال�شرائح العمرية حيث 
مهرجانا جماهرييا عائليا يهم وينا�شب كافة اأفراد الأ�شرة واملجتمع 
فر�شة  والفرو�شية  ال�شيد  معر�س  يقدمه  مــا  يف  يــجــدون  والــذيــن 
نادرة للتعرف على الرتاث الإماراتي الأ�شيل. و�شهد اليوم الأول من 
املعر�س 26959 زائرا فيما �شهد اليوم الثاين 29723 زائرا اأما 
 32540 مع  جماهريي  اإقبال  ن�شبة  اأعلى  �شهد  فقد  الثالث  اليوم 
زائرا واختتم احلدث ال�شبت باإقبال 29772 زائرا. و�شهدت الدورة 
اإعلمية  تغطية  والفرو�شية  لل�شيد  الـــدويل  املعر�س  مــن   11 الـــ 
والدولية  والعربية  املحلية  الإعــلم  و�شائل  قبل خمتلف  مكثفة من 
حيث يتبواأ معر�س اأبوظبي مكانة متقدمة يف طليعة معار�س ال�شيد 
دورا هاما يف  يلعب  الـــزوار كما  الــعــامل مــن حيث عــدد  على م�شتوى 
ا�شتقطاب الزوار وال�شياح من منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي 
والعامل عموما. وحظيت الدورة الأخرية من املعر�س مب�شاركة 40 
دولة ممثلة مبا يزيد على 600 عار�س و�شركة احت�شنتهم العا�شمة 
األف مرتمربع هي   39 الـ  اأبوظبي على م�شاحة جتاوزت  الإماراتية 
اأ�شالة  الــذي يجمع ما بني  املعر�س  تاريخ  الأكــر يف  امل�شاحة  كذلك 
يوا�شل  حيث  اليوم  تكنولوجيا  تقدمه  ما  واأحـــدث  القدمي  الــرتاث 
م�شريته الناجحة يف الرتويج لرتاث وتقاليد دولة الإمارات العربية 
العامل.                        اأنــحــاء  خمتلف  من  والـــزوار  العار�شني  وا�شتقطاب  املتحدة 

ح�صب تقرير ال�صعادة العاملي ال�صادر عن الأمم املتحدة 

الإم�رات الأوىل عربي� والرابعة ع�شرة ع�ملي� يف م�شتوي�ت ال�شع�دة بني ال�شعوب 
حممد بن را�صد : ال�صغل ال�صاغل لرئي�س الدولة اإ�صعاد النا�س وحتقيق الرفاهية للمواطنني

اأتلف اأ�صجار زيتون عمرها األف �صنة بال�صفة

الحتالل ال�شرائيلي ي�شن حملة تنكيل واعتق�لت ويدن�ص الكن�ئ�ص
•• القد�س املحتلة-وكاالت: 

الأديــرة  اأحــد  الإ�شرائيلية  الحتلل  قــوات  اقتحمت 
اأ�شيب  فيما  الغربية،  ال�شفة  يف  حلم  بيت  مبدينة 
الع�شرات من طلبة جامعة القد�س يف مواجهات مع 
الحــتــلل. كما اعتقلت قــوات الحــتــلل اأحــد ع�شر 

فل�شطينيا من اأنحاء خمتلفة من ال�شفة الغربية.
الحتلل  جي�س  اإن  فل�شطيني  اأمــنــي  م�شدر  وقــال 
اقتحم دير اخل�شر مار جورجيو�س جنوب بيت حلم، 
الدير  اأرا�ــشــي  �شوب  وال�شوت  الــغــاز  قنابل  واأطــلــق 

الواقع بالبلدة القدمية يف اخل�شر.
اأ�شجار الزيتون -التي  اأعدادا من  ووفق امل�شدر فاإن 
يــتــجــاوز عــمــر بع�شها األـــف عـــام- احــرتقــت قــبــل اأن 
ويــحــذروا  الرئي�شية  الــديــر  بــوابــة  اجلــنــود  يحطم 

امل�شوؤول عنه من مغبة اإعادة تركيبها.
ملــقــاومــة  ال�شعبية  الــلــجــنــة  من�شق  قـــال  جــهــتــه،  مــن 
اجلدار وال�شتيطان يف البلدة اأحمد �شلح اإن عملية 
القتحام لي�شت الأوىل للدير بحجة اإلقاء احلجارة 

على اجلي�س بالقرب منه، لكنها املرة الأوىل التي يتم 
فيها اإحراق اأ�شجار زيتون يزيد عمرها على األف عام، 

حيث اأتت النريان على ثلث منها.
اإن جنود  نت  للجزيرة  الهاتف  وقــال يف حديث عر 
الحتلل حذروا الراهب املقيم يف الدير الأرثوذك�شي 

من اإغلق البوابة الرئي�شية التي قاموا بك�شرها.
طالبا  ثلثني  عن  يزيد  ما  اأ�شيب  ثانية،  جهة  من 
بها بحالت  العاملني  القد�س وعدد من  من جامعة 
اختناق و�شظايا القنابل ال�شوتية والأعرية املطاطية، 
اجلامعة  حميط  يف  دارت  عنيفة  مــواجــهــات  خــلل 

الواقعة يف بلدة اأبو دي�س �شرقي القد�س.
ونقلت وكالة معا املحلية عن �شهود عيان اأن دوريات 
�شباح  الإ�شرائيلية متركزت  احلــدود  ل�شرطة حر�س 
ام�س على باب اجلامعة الرئي�شي، وقامت بالتدقيق 

يف هويات الطلب والطالبات ب�شورة ا�شتفزازية.
و�شرطة  الطلبة  بني  اندلعت  اأن مواجهات  واأ�شافت 
الحــــتــــلل، الــتــي قــامــت بـــاإلـــقـــاء الــقــنــابــل الــغــازيــة 
وال�شوتية والأعرية املطاطية باجتاه حرم اجلامعة.

عمرو مو�شى خلل تروؤ�شه جلنة تعديل الد�شتور اأم�س

الوفد الوزاري العربي خلل اجتماعه اأم�س بوزير اخلارجية المريكي  

•• عوا�صم-وكاالت:

�شيطرت قوات املعار�شة ال�شورية 
القلمون  يف  معلول  مدينة  على 
بــــريــــف دمـــ�ـــشـــق وفــــــق املـــر�ـــشـــد 
ال�شوري حلقوق الإن�شان، يف وقت 
�ــشــن الـــطـــريان احلـــربـــي لــقــوات 
اأحياء  النظام غــارات مكثفة على 
و�شط  وريفها  دم�شق  بالعا�شمة 
وبينما  عــنــيــف.  مــدفــعــي  قــ�ــشــف 
متكن الثوار من اإ�شقاط مروحية 
تقل جنودا للنظام يف جبل الزاوية 
بريف اإدلب -وفق جلان التن�شيق 
�شيطرتهم  عــن  اأعــلــنــوا  املحلية- 
الأردن  مــع  حـــدودي  خمفر  على 
العامة  الهيئة  بح�شب  درعـــا،  يف 

للثورة.
وقـــال مــديــر املــر�ــشــد رامـــي عبد 
الـــرحـــمـــن لـــوكـــالـــة الــ�ــشــحــافــة 
الــنــظــام  قــــــوات  اإن  الــفــرنــ�ــشــيــة  
– ذات الأغــلــبــيــة  دخــلــت املــديــنــة 
عـــاودت  لكنها  لــيــل،  امل�شيحية- 
النــ�ــشــحــاب جــــراء دخــــول اأعــــداد 
الثوار  كتائب  مقاتلي  من  كبرية 
اإىل املدينة، والتي �شيطرت عليها 

ب�شكل كامل.
املدينة  �شكان  مــن  �شيدة  واأكـــدت 

احلل  اأن  على  متفقون  العربية 
يف �شوريا يجب اأن يكون �شيا�شيا، 
�شحفي  مـــوؤمتـــر  يف  �ـــشـــدد  لــكــنــه 
يف خــتــام اجــتــمــاعــه مـــع الـــــوزراء 
الــــعــــرب عـــلـــى وجــــــوب حمــا�ــشــبــة 
الــرئــيــ�ــس الــ�ــشــوري بــ�ــشــار الأ�ــشــد 
على ا�شتخدامه اأ�شلحة كيميائية 

وقتله مئات الأطفال.
واعـــتـــر كـــريي اأن نــظــام الأ�ــشــد 
جتـــاوز اخلــطــوط احلــمــراء عر 
الكيميائي  الــ�ــشــلح  ا�ــشــتــخــدامــه 
ويــجــب اتــخــاذ اجـــــراءات لــردعــه، 
تدعم  دولـــة   20 اأن  اإىل  م�شريا 
الع�شكرية  ال�شربة  يف  وا�شنطن 
املـــحـــتـــمـــلـــة �ـــشـــد نــــظــــام الـــنـــظـــام 
الدول  تلك  اأن  واأو�شح  ال�شوري، 
�ــشــاعــة  الـ24  خــــــلل  ــتــعــلــن  �ــش

القادمة مواقفها املوؤيدة.
اأن تكون  ورغــم ذلــك نفى كــريي 
الوليات املتحدة ت�شعى لأن تكون 
جزءا من احلرب يف �شوريا، وبني 
الأمــريكــيــة  الــ�ــشــربــة  �ــشــبــب  اأن 
الأ�شد  نظام  انتهاك  املحتملة هو 
خـــطـــا اأحــــمــــرا دولــــيــــا وجتــاهــلــه 
تتعلق  بها  معمول  دولية  ملعايري 
الكيميائية  الأ�شلحة  با�شتخدام  

منذ قرن.

كريي يلتقي وفدا وزاريا عربيا وي�صدد على �صرورة معاقبة الأ�صد

املع�ر�شة ت�شقط مروحية يف اإدلب وت�شتمر يف عملية حترير درع�

•• القاهرة-وكاالت:

اأحــــــال الـــنـــائـــب الـــعـــام املــ�ــشــري، 
ام�س 15 �شخ�شاً من املت�شددين 
الإ�شلميني يف مقدمتهم املر�شد 
الإخـــوان  جلماعة  ال�شابق  الــعــام 
حمــكــمــة  اإىل  بــــــديــــــع،  حمــــمــــد 
التهامات  من  بجملة  اجلنايات 

اأبرزها التحري�س على العنف.
واأمـــــــر الـــنـــائـــب الــــعــــام املــ�ــشــري 
املــ�ــشــتــ�ــشــار هـــ�ـــشـــام بــــركــــات، 15 
�شخ�شاً يف مقدمتهم املر�شد العام 
الإخــوان حممد  ال�شابق جلماعة 
اجلـــنـــايـــات  حمــكــمــة  اإىل  بـــديـــع 
بــُتــهــم الــتــحــريــ�ــس عــلــى الــعــنــف، 
لرتويع  ع�شابي  ت�شكيل  وتكوين 
املواطنني، ومتويل خارجني على 
جرائم  لرتكاب  باأموال  القانون 
وذلك  ال�ُشلطات،  ومقاومة  عنف 
يف اأحداث ا�شتباكات دامية �شهدها 
الرئي�شي  الأعــظــم  البحر  �ــشــارع 

مــر�ــشــي بـــقـــرار لـــقـــيـــادة اجلــيــ�ــس 
حا�شدة  احتجاجات  و�شط  �شدر 
طالبت بتنحي اأول رئي�س للبلد 

انتخب دميقراطيا.
وعــــني الــلــجــنــة الــتــي تــ�ــشــم 50 
املــوؤقــت  امل�شري  الرئي�س  ع�شوا 
عـــديل مــنــ�ــشــور. وكــانــت خــارطــة 
طريق للم�شتقبل و�شعها اجلي�س 
حـــــــددت �ـــشـــهـــريـــن لمتـــــــام عــمــل 

اللجنة.
وت�شم اللجنة ثلثة ممثلني عن 
الزهر وثلثة ممثلني للكنائ�س 
املــ�ــشــريــة وممــثــل حلــــزب الــنــور 
الــ�ــشــلــفــي ثـــــاين اأكــــــر الحــــــزاب 
املـــ�ـــشـــريـــة بـــعـــد حــــــزب احلـــريـــة 
والــــعــــدالــــة الــــــــذراع الــ�ــشــيــا�ــشــيــة 
جلــمــاعــة الخــــــوان املــ�ــشــلــمــني يف 
فــــرتة مـــا بــعــد الــرئــيــ�ــس ح�شني 
مبارك الذي اأطيح به يف انتفا�شة 
�شعبية اندلعت يوم 25 يناير عام 

يوما.  18 وا�شتمرت   2011

باجليزة )جنوب القاهرة( خلل 
�شهر متوز يوليو الفائت.

يونايتد  قــ�ــشــائــي  مــ�ــشــدر  واأبـــلـــغ 
قــــرار  اأن  انـــرتنـــا�ـــشـــونـــال  بـــر�ـــس 
الإحالة جاء بعد اإعداد فريق من 
النيابات املخت�شة عري�شة ن�شبت 
التجمهر،  ُتــهــم  للمتهمني  فيها 

والـــ�ـــشـــروع يف الــقــتــل والإرهــــــاب، 
وا�ـــشـــتـــعـــرا�ـــس الـــــقـــــوة، وفـــر�ـــس 

الإتاوة.
عــلــى �ــشــعــيــد اآخـــــر بــــــداأت جلنة 
لتعديل د�شتور م�شر عملها ام�س 
الحد بعد اأكرث من �شهرين من 
عــــزل الــرئــيــ�ــس الــ�ــشــابــق حممد 

يف اتـــ�ـــشـــال هـــاتـــفـــي مــــع وكـــالـــة 
ان�شحاب  الــفــرنــ�ــشــيــة  الــ�ــشــحــافــة 
يف  الــثــوار  وانت�شار  النظام  قــوات 

املدينة.
يف غـــ�ـــشـــون ذلــــــك، قـــالـــت جلـــان 
التن�شيق املحلية اإن اجلي�س احلر 
ــبــاح امـــ�ـــس مــروحــيــة  اأ�ـــشـــقـــط �ــش

خم�ش�شة لنقل ال�شباط يف جبل 
الـــزاويـــة بـــاإدلـــب �ــشــمــال الــبــلد، 
واأ�شارت اإىل اأن املعلومات الواردة 
�شابطا  ع�شر  �شتة  بتواجد  تفيد 
على متنها، واأنها �شقطت �شرقي 

بلدة �شطحة يف �شهل الغاب.
يف الأثناء، اأعلن اجلي�س احلر يف 

درعا جنوب البلد �شيطرته على 
املــخــفــر رقــــم 64 عــلــى احلــــدود 
اأفادت  ما  وفق  الأردنية  ال�شورية 

الهيئة العامة للثورة.
�ــشــيــا�ــشــيــا قــــال وزيـــــر اخلــارجــيــة 
اإن  الأمـــــــريكـــــــي  جـــــــون كـــــــريي 
اجلامعة  ودول  املتحدة  الوليات 

اإحالة 15 من قيادات الإخوان اىل حمكمة اجلنايات يتقدمهم املر�صد

جلنة تعديل د�شتور م�شر تبداأ عمله� لرت�شيخ خ�رطة امل�شتقبل   
غ�رات  يف  اأفغ�ني�   16 م�شرع  
ط�لب�ن متمردي  على  للن�تو 

•• كابول-وكاالت

قتل �شتة ع�شر مدنيا على الأقل 
يف �شرق اأفغان�شتان يف غارة حللف 
�ــشــمــال الأطــلــ�ــشــي عــلــى متمردي 
الولية  حاكم  وحتــدث  طالبان.  
�شجاع امللك جلل عن مقتل 16 
 12 مــقــتــل  اإىل  مــ�ــشــريا  �شخ�شا 
اأربــع ن�شاء  مدنيا على الأقــل هم 
واأربعة اأطفال واأربعة رجال. كما 
اأكد اأن اأربعة متمردين م�شلحني 
الــقــاعــدة  تــنــظــيــم  اإىل  يــنــتــمــون 
قـــتـــلـــوا.  مـــن جــهــتــه، قــــال قــائــد 
املــحــلــيــة عــبــد احلبيب  الــ�ــشــرطــة 
اآلية مدنية �شربت  اإن  �شيد خيل 
مــن قــبــل طــائــرة مــن دون طيار 

للقوات الدولية.
 14 اأن  الأمــنــي  امل�شدر  واأ�ــشــاف 
�ــشــخــ�ــشــا قـــتـــلـــوا بــيــنــهــم عــ�ــشــرة 
مــدنــيــني هــم اأربــــع نــ�ــشــاء واأربــعــة 
اأطـــفـــال و�ــشــائــقــان، مــو�ــشــحــا اأن 
اأربــعــة  مــقــتــل  اإىل  اأدى  الــهــجــوم 

متمردين اأي�شا. 

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 
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حممد بن را�شد يزور مدر�شتي غرن�طة والنخبة للتعليم الأ�ش��شي يف دبي

ح�صب تقرير ال�صعادة العاملي ال�صادر عن الأمم املتحدة 
الإم�رات الأوىل عربي� والرابعة ع�شرة ع�ملي� يف م�شتوي�ت ال�شع�دة والر�ش� بني ال�شعوب 

حممد بن را�شد : ال�شغل ال�ش�غل خلليفة بن زايد هو اإ�شع�د الن��ص وحتقيق الرف�هية للمواطنني

•• دبي-وام:

قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن 
الـــدولـــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الـــــوزراء 
ام�س  �شباح  اهلل  رعــاه  دبــي  حاكم 
مدر�شة  مــن  لكل  تفقدية  بــزيــارة 
)غرناطة للتعليم الأ�شا�شي بنات( 
ومــدر�ــشــة )الــنــخــبــة الــنــمــوذجــيــة 
لــلــتــعــلــيــم الأ�ـــشـــا�ـــشـــي بــــنــــني(.. يف 
مــنــطــقــة املــــزهــــر يف دبـــــي وذلــــك  
�ــشــمــوه عــلــى متابعة  حــر�ــشــا مــن 
اأحوال الطلبة والطالبات يف اليوم 
املــدار�ــس  عــودتــهــم اىل  مــن  الأول 
العملية  �ــشــري  عــلــى  والطــمــئــنــان 

الدرا�شية دون معوقات. 
وقد ا�شتهل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد ال مكتوم جولته 
ال�شباحية بزيارة مدر�شة غرناطة 
للتعليم ال�شا�شي بنات حيث التقى 
وهناأهن  املدر�شة  تلميذات  �شموه 
بــالــعــودة اىل املـــدار�ـــس مــع مطلع 
عـــام درا�ـــشـــي جــديــد متــنــى �شموه 

•• دبي -وام: 

مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكــد 
دبي  حــاكــم  الــــوزراء  رئي�س جمل�س  الــدولــة  رئي�س  نــائــب 
املتحدة  الثاين للأمم  امل�شح  نتائج  تعليقا على  اهلل  رعاه 
ملوؤ�شرات ال�شعادة والر�شا بني ال�شعوب والتي جاءت دولة 
الإمارات فيها يف املركز الأول عربيا ويف املركز الـ 14 على 
كان  املواطنني  �شعادة  حتقيق  اأن  العامل  �شعوب  م�شتوى 
للحكومة  روؤيــة  وهــو  الدولة  لهذه  املوؤ�ش�شني  الآبــاء  نهج 
ومنهج  ومــ�ــشــتــويــاتــهــا  ومــوؤ�ــشــ�ــشــاتــهــا  قــطــاعــاتــهــا  بجميع 
�شاحب  واأ�شاف  وقراراتنا.  �شيا�شاتنا  جميع  يحكم  عمل 
اآل مكتوم بهذه املنا�شبة:  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اأن ال�شغل ال�شاغل ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
وتوفري  لهم  الرفاهية  وحتقيق  املواطنني  اإ�شعاد  هو  اهلل  حفظه  الــدولــة 

احلياة الكرمية لأبنائهم واأ�شرهم. 
كما اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
والر�شا بني  لل�شعادة  العاملي  امل�شح  هذا  اإ�شدار  مبنا�شبة 
الثانية  لل�شنة  املــتــحــدة  الأمم  بــه  تــقــوم  الـــذي  الــ�ــشــعــوب 
الأوىل عربيا  املــرتــبــة  الإمـــــــارات يف  دولــــة  فــيــه  وجـــــاءت 
اأنه مل يكن من املمكن حتقيق هذا  والرابع ع�شر عامليا: 
الهدف من دون الرجال املخل�شني وفرق العمل املتميزة 
احلكومية  الــقــطــاعــات  جميع  بــني  والــتــكــامــل  والتن�شيق 
ال�شعادة  باأن حتقيق  �شموه  واأ�شاف   . واملحلية  الحتادية 
للنا�س هي غايتنا وخدمتهم هدفنا ور�شاهم هو مقيا�س 
اعتمدناها  التي  التنموية  اخلطط  جميع  واأن  جناحنا 
والقوانني  ال�شيا�شات  وجميع  اأطلقناها  التي  واملــبــادرات 
احلكومية ت�شرتك يف غاية واحدة ن�شعى لها وهي حتقيق ال�شعادة ملواطنينا 
وما حتقق خلل الفرتة ال�شابقة ما هو اإل مرحلة اأوىل �شيتبعها املزيد من 

العمل والإجناز و�شول لأن نكون من اأف�شل دول العامل 
وي�شيد  الأوطـــان  يعمر  ل  �شموه:  واأ�ــشــاف  اهلل.  �شاء  اإن 
وباأن  وال�شعادة  الر�شا  نفو�شها  �شعوب ميلأ  اإل  الأجمــاد 
�شعادة الفرد هو البداية ملجتمع م�شتقر مطمئن ومنتج 
ولذلك بداأت املنظمات الدولية املعنية بالتنمية مراجعة 
احلكومات  جنــاح  بها  تقي�س  الــتــي  احلقيقية  املقايي�س 
لرتكز ب�شكل متزايد على قيا�س م�شاعر الر�شا وال�شعادة 
اأ�شا�شي لتحقيق تنمية  ال�شعوب كمدخل  التي تتمتع بها 
م�شتدامة كما اأكد �شموه اأهمية اعتماد هذا املقيا�س من 
قبل جميع امل�شئولني احلكوميني حيث قال �شموه وجهنا 
جميع الفرق احلكومية خلل القمة احلكومية الأخرية 
و�شيا�شاتهم مبنية على هدف واحد  تكون قراراتهم  باأن 

�شيء  هي  والر�شا  ال�شعادة  اأن  يف  �شك  ول  للمجتمع  ال�شعادة  حتقيق  وهو 
اإنــ�ــشــان ولــكــن وظيفة احلــكــومــة هــو تــوفــري العي�س الكرمي  داخــلــي يف كــل 

والرفاهية ملواطنيها وت�شهيل حياتهم وخلق الفر�س لهم 
يتطلب  ذلك  وكل  ولأ�شرهم  لأنف�شهم  ال�شعادة  ليحققوا 
املنا�شبة  والــقــوانــني  ال�شيا�شات  وو�ــشــع  اجلــهــود  ت�شافر 
والهتمام  وال�شلمة  والعدل  الأمــن  وحتقيق  للمجتمع 
التحتية  للبنية  امل�شتمر  والتطوير  ال�شعيفة  بالفئات 
وغــري ذلــك وكــل ذلــك ل ميكن حتقيقه من دون خطط 
وا�شحة وفرق عمل متميزة وا�شتغلل اأمثل للموارد التي 
بني اأيدينا . واأكد �شموه يف ختام تعليقه على م�شح الأمم 
املتحدة نحن ما�شون يف خدمة اأوطاننا وحتقيق ال�شعادة 
لأبنائنا وا�شتثمار كل ما منلكة من اأجل بناء اإن�شان هذا 
الوطن .. الإن�شان القادر القوي �شاحب املهارات والقادر 
على حتقيق النجاحات واأقول جلميع اأبناء الوطن كونوا 
متفائلني لأننا جميعا تغلبنا على الكثري من التحديات يف املا�شي وحا�شرنا 

ملئ بالإجنازات وم�شتقبلنا واعد ومبني على اأعلى الطموحات. 

العلم  لتطور  ال�شا�شية  الركيزة 
الجيال  م�شتقبل  وبناء  واملعرفة 
�ــشــمــوه قبيل  الــــواعــــدة. وجتـــــول 
مغادرته املدر�شة يف ردهات وبع�س 
التجهيزات  اىل  واطماأن  ف�شولها 
ل�شتقبال  اللزمة  وال�شتعدادات 
التفاوؤل  ملوؤه  جديد  درا�ــشــي  عــام 
وبــنــات  لبــنــاء  مــ�ــشــرق  مب�شتقبل 

المارات. 
�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حممد 
بـــن را�ـــشـــد ال مــكــتــوم اعــــرب عن 
�ـــشـــعـــادتـــه مبـــ�ـــشـــاركـــة الــتــلمــيــذ 
بعودتهم  فــرحــتــهــم  والــتــلــمــيــذات 
�شموه  لهم  متمنيا  مدار�شهم  اىل 
الــنــجــاح والــتــوفــيــق عــلــى طــريــق 
اىل  و�ــشــول  الــدرا�ــشــي  التح�شيل 
م�شتقبل  وبــنــاء  اهدافهم  حتقيق 
واعد لهم ولدولتنا احلبيبة التي 
ب�شواعد  ال  تــزدهــر  ول  تــقــوى  ل 
وعقول ابنائها وبناتها الذين بهم 
وعليهم العتماد يف حتقيق املزيد 
كل  على  الوطنية  املكت�شبات  مــن 

ال�شعد.

اأن يكون عــام خري وجنــاح وتفوق 
مــدار�ــس  وطــالــبــات  طلبة  جلميع 
املدر�شة اطلع  الدولة. ويف م�شرح 
ان�شطة  عــلــى جــانــب مـــن  �ــشــمــوه 
الــتــلــمــيــذات مـــن الــ�ــشــف الــثــاين 
حتى ال�شف اخلام�س وتعرف اىل 
طبيعة هذه الن�شطة الفنية التي 

الــتــذكــاريــة مــع بــنــاتــه الــطــالــبــات 
وغادر املدر�شة بعد جولة ق�شرية 
يف ردهــــات وفــ�ــشــول املــبــنــى مبثل 
بــه مــن حــفــاوة وترحيب  ودع  مــا 
ــيــة  مــــن قـــبـــل الـــهـــيـــئـــة الــتــدريــ�ــش
مدر�شة  ان  ويــذكــر  والــطــالــبــات. 
غرناطة للتعليم ال�شا�شي التابعة 

فــ�ــشــول الــتــدريــ�ــس واطـــلـــع على 
الذي  الدرا�شي  املنهاج  من  جانب 
املـــرحـــلـــة  لــلــتــلمــيــذ يف  يــــدر�ــــس 
البـــتـــدائـــيـــة وا�ــشــتــمــع �ــشــمــوه يف 
الكمبيوتر  احلا�شوب  مــادة  ف�شل 
اىل �شرح مدر�شة الف�شل واطماأن 
لهذه  الولد  ا�شتيعاب  قــدرة  اىل 

التلميذات  ومواهب  قدرات  تنمي 
�شموه  اىل  قــدمــتــه  الــــذي  حــ�ــشــب 
املــدر�ــشــات واملــ�ــشــرفــات على  بع�س 
البنات  تهيئ  التي  الن�شطة  هــذه 
ذهـــنـــيـــا وجـــ�ـــشـــديـــا لــــلــــولــــوج اىل 
وطاقة  بن�شاط  الــدرا�ــشــة  ف�شول 
اإيجابية. والتقطت ل�شموه ال�شور 

ملــنــطــقــة دبـــــي الــتــعــلــيــمــيــة تــ�ــشــم 
للتعليم  درا�ــشــيــة  فــ�ــشــول  خم�شة 
البتدائية.  املرحلة  اي  ال�شا�شي 
النموذجية  النخبة  مــدر�ــشــة  ويف 
نائب  ال�شمو  �ــشــاحــب  جـــال  بــنــني 
رئــيــ�ــس جمل�س  الــــدولــــة  رئــيــ�ــس 
الــــــوزراء حــاكــم دبـــي يف عـــدد من 

الرتبية  وزارة  قررتها  التي  املــادة 
باأمر  الدولة  والتعليم يف مدار�س 
ال�شمو  �ــشــاحــب  وت�شجيع  ودعـــم 
ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
كــي يــتــخــرج الــطــلــبــة والــطــالــبــات 
وهــــم مــلــمــون مبــخــتــلــف جــوانــب 
وعـــلـــوم املــعــلــومــاتــيــة الـــتـــي بــاتــت 

حتقيق ال�صعادة 
غايتنا  للنا�س 
وخ����دم����ت����ه����م 
ور�صاهم  هدفنا 
ه�����و م��ق��ي��ا���س 
جن�������اح�������ن�������ا

ي����ع����م����ر  ل 
الأوطان وي�صيد 
اإل  الأجم�������اد 
����ص���ع���وب مي���الأ 
الر�صا  نفو�صها 
وال���������ص����ع����ادة

عبداهلل بن زايد ي�ش�رك يف الجتم�ع الوزاري 
العربي ب�ش�أن مب�درة ال�شالم العربية

الم�رات ت�ش�رك ب�جتم�ع وكالء وزارات الثق�فة بدول جمل�ص التع�ون اليوم ب�لري��ص

•• باري�س-وام:

الــ�ــشــيــخ عــبــداهلل بن  �ــشــارك �شمو 
زايـــد اآل نــهــيــان وزيـــر اخلــارجــيــة 
�ــشــمــن الـــوفـــد الـــــــوزاري الــعــربــي 
مــبــادرة  متابعة  جلنة  اجــتــمــاع  يف 
يف  عقد  والـــذي  العربية  الــ�ــشــلم 
ام�س  باري�س  الفرن�شية  العا�شمة 

 .
ونــاقــ�ــس الجــتــمــاع الـــذي ح�شره 
معايل جون كريي وزير خارجية 
الـــــوليـــــات املـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
مــ�ــشــتــجــدات املــفــاو�ــشــات اجلــاريــة 
بـــــني الــــطــــرفــــني الــفــلــ�ــشــطــيــنــي 
والإ�ــــشــــرائــــيــــلــــي وتـــقـــيـــيـــم تــطــور 
املــفــاو�ــشــات وبــحــث اأفــ�ــشــل �شبل 
لإجناحها.  الــلزم  الدعم  تقدمي 

•• دبى-وام:

يــعــقــد اأ�ــشــحــاب الــ�ــشــعــادة وكــلء 
التعاون  الثقافة مبجل�س  وزارات 
لدول اخلليج العربية وممثلوهم 
اليوم الثنني بالريا�س اجتماعهم 
الــدوري  للجتماع  التح�شريي 
ال�شمو  لأ�ــشــحــاب  ع�شر  الــتــا�ــشــع 
بـــدول  الــثــقــافــة  وزراء  واملـــعـــايل 
باملنامة  عــقــده  واملــزمــع  املجل�س 
يف الـــثـــاين مـــن اأكــتــوبــر الـــقـــادم. 
ويــــراأ�ــــس وفــــد المـــــــارات �ــشــعــادة 
بــــلل الـــبـــدور الــوكــيــل املــ�ــشــاعــد 
وزارة  والــفــنــون  الثقافة  لــ�ــشــوؤون 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
العطار  غــلــوم  حبيب  والــدكــتــور 
الثقافية  الن�شطة  اإدارة  مــديــر 
الــلــجــنــة  الإمــــــــــــــارات يف  ممــــثــــل 
�شعادة  اأكـــد  و  الــعــامــة.  الثقافية 

املــقــبــلــة . وا�ـــشـــاف ان الجــتــمــاع 
يــعــد فــر�ــشــة للــتــقــاء املــ�ــشــوؤولــني 
عن ال�شاأن الثقايف يف دول جمل�س 
وامل�شورى  الــراأي  لتبادل  التعاون 
نهج  وتبني  الثقافية  ال�شوؤون  يف 
قــادة دول جمل�س التعاون يف مد 
دول  بني  الثقايف  التعاون  ج�شور 
امل�شتقبل  وا�ــشــتــ�ــشــراف  اخلــلــيــج 
انطلقا من التاأكيد على الهوية 
اأبــنــاء  بــني  وتر�شيخها  الثقافية 
بثقافتها  والتعريف  املجل�س  دول 
خارج حدودها من خلل احل�شور 
الثقايف لها على امل�شتوى العاملي.

 واأو�ــــشــــح الـــبـــدور ان الإجــتــمــاع 
�ــشــيــنــاقــ�ــس عـــــددا مـــن الــقــ�ــشــايــا 
الثقافية التي تهم م�شرية العمل 
املـــ�ـــشـــرتك بـــــــدول املـــجـــلـــ�ـــس ويف 
العامة  الأمانة  مذكرة  مقدمتها 
تنفيذها  املــقــر  الأنــ�ــشــطــة  بــ�ــشــاأن 

بـــلل الــبــدور اأن هـــذا الجــتــمــاع 
والتطلعات  الــروؤى  لتنفيذ  ياأتي 
لــدول  الــثــقــايف  للبناء  املــر�ــشــومــة 
ـــ�ـــس الـــــتـــــعـــــاون اخلـــلـــيـــجـــي  جمـــل
اجنــازه من عمل  ومتابعة ما مت 
م�شرتك يف هذا املجال ومناق�شة 
اخلـــطـــط الـــثـــقـــافـــيـــة لــلــمــرحــلــة 

 2013  2012 عــامــي  خــــلل 
للعام  الثقافية  الن�شطة  وخطة 
العامة  المانة  ومذكرة   2014
ب�شاأن حتول مواد ال�شرتاتيجية 
قــابــلــة  بــــرامــــج  اإىل  الـــثـــقـــافـــيـــة 
ب�شاأن  اخـــرى  ومــذكــرة  للتطبيق 
ومذكرة  برتكيا  الثقافية  الأيـــام 
بــ�ــشــاأن الــتــعــاون مــع رابــطــة دول 
ال�ـــشـــيـــان. واأ�ــــشــــاف الــــبــــدور ان 
اأعــمــال الجــتــمــاع التا�شع  جــدول 
مناق�شة  كــذلــك  يت�شمن  عــ�ــشــر 
مـــذكـــرة الأمــــانــــة الــعــامــة بــ�ــشــاأن 
الـــتـــعـــاون مـــع الحتــــــاد الوربـــــي 
وجــمــهــوريــة رو�ـــشـــيـــا الحتـــاديـــة 
ب�شاأن  ومذكرة  ال�شعبية  وال�شني 
ــــاءات الـــثـــقـــافـــة مبــجــلــ�ــس  اإحــــ�ــــش
التعاون ومقرتح مملكة البحرين 
اإنـــ�ـــشـــاء مـــراكـــز ثــقــافــيــة يف دول 

املجل�س .
يعقد الجتماع بناء علي طلب من 
وزير اخلارجية الأمريكي لإطلع 

الوفد الوزاري العربي على نتائج 
املــفــاو�ــشــات الأربــــع الــتــي اأجــراهــا 

متابعة  لجــتــمــاعــات  وا�ــشــتــكــمــال 
نتائج املفاو�شات الفل�شطينية

حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء 
اإىل ذوي بطي بن ط�ر�ص ب�لقوبع

•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واجب العزاء اىل والد و ذوي املرحوم بطي 
املغفور  عــزاء  �شموه خيمة  زيــارة  بالقوبع. جاء ذلك خلل  بن طار�س مبارك 
له باإذن اهلل تعايل يف منطقة ند احلمر يف دبي حيث قدم �شموه �شادق عزائه 
وموا�شاته اىل اأهل واأقارب الفقيد ال�شاب..وذلك بح�شور معايل ال�شيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع و �شعادة خليفة �شعيد 

�شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي وجمع من املعزين. 

اإق�مة دبي والقن�شلية امل�شرية تبحث�ن تعزيز تع�ونهم�
•• دبي-وام:

دبــي يف مكتبه  الأجــانــب يف  �شوؤون  و  للإقامة  العامة  الإدارة  املــري مدير  اأحمد  اللواء حممد  بحث 
و امل�شت�شار نبيلة مكرم نائب القن�شل العام جلمهورية م�شر العربية يف دبي..اإمكانات التعاون بني 
الهيئات  التعاون مع  الإدارة على مد ج�شور  اإطار حر�س  اللقاء يف  اجلانبني و�شبل تعزيزها. وياأتي 
امل�شرية.  والقن�شلية  دبــي  اإقــامــة  بــني  امل�شرتكة  الــعــلقــات  دعــم  بجانب  الــدولــة  يف  الدبلوما�شية 
اأبرز اخلدمات امل�شتحدثة التي توفرها الإدارة للمتعاملني معها من  وا�شتعر�س املري خلل اللقاء 
الكفاءة واجلــودة. من جانبها  الفاعل مع جميع �شرائح املجتمع مب�شتوى عال من  التوا�شل  خلل 
اأعربت نبيلة مكرم عن �شكرها للإدارة على جهودها لتحقيق روؤيتها املنبثقة من روؤية وزارة الداخلية 
اأن تكون دولة الإمــارات العربية املتحدة اإحدى اأف�شل دول العامل اأمنا و �شلمة. وقالت اإن الزيارة 

تاأتي �شمن �شل�شلة من الزيارات الدبلوما�شية لدوائر اإمارة دبي.
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•• ابوظبي-وام:

ح�شر معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
الكعبي ع�شو املجل�س  اللواء عبد اهلل علي  اأقامه �شعادة  املجتمع احلفل الذي 
ال�شت�شاري الوطني مبنا�شبة زفاف جنله �شعيد اإيل كرمية علي �شلطان الكعبي 
باأبوظبي  ال�شباط  بنادي  الحتفالت  بقاعة  اأقيم  الــذي  احلفل  ح�شر  كما   .
الكعبي  حممد  عبيد  الركن  الفريق  و�شعادة  القا�شمي  �شلطان  في�شل  ال�شيخ 
وامل�شئولني  ال�شخ�شيات  وكبار  القبائل  وجهاء  من  وعــدد  الدفاع  وزارة  وكيل 
واأعيان قبيلة الكعبي وكبار �شباط ال�شرطة والقوات امل�شلحة ولفيف من الهل 

وال�شدقاء وتخلل احلفل عرو�س فنية من وحي الرتاث الإماراتي .

•• تون�س-وام:

اليوم  تون�س  الإخــبــاري  برناجمها  يف  التون�شية  اجلنوبية  قناة  خ�ش�شت 
حلقة عن موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال الن�شانية. وا�شتعر�س 
ال�شيد عبداهلل املزروعي رئي�س فريق املوؤ�ش�شة خلل ا�شت�شافة القناة له..
الأعمال و الرامج الإن�شانية واخلريية التي تنفذها املوؤ�ش�شة يف عدد من 
حمافظات اجلمهورية التون�شية بالتن�شيق مع الهلل الأحمر التون�شي و 
الحتاد التون�شي للت�شامن الجتماعي . واأ�شار اإىل بدء موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد اآل نهيان الن�شانية تنفيذ برناجمها لتقدمي م�شاعدات حلوايل ع�شرة 
التون�شية.  اأ�شرة تون�شية حمتاجة يف عدد من الوليات واملحافظات  اآلف 
حوايل  �شي�شمل  املدر�شية  للعودة  اآخــر  برناجما  خليفة  ملوؤ�ش�شة  اأن  وذكــر 
تهتدي  املوؤ�ش�شة  اأن  اىل  البتدائية..م�شريا  املرحلة  اآلف طالب يف  ثلثة 
بفكر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و تعمل يف املجال الن�شاين واخلريي على نطاق وا�شع يف خمتلف اأنحاء 

العامل دون النظر اىل اجلن�س اأو الدين اأو اللون اأو العرق.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبلت جامعة نيويورك اأبوظبي 
حول  دولـــة   72 مــن  طالبا   175
الـــعـــامل �ــشــمــن الــدفــعــة اجلــديــدة 
لللتحاق  املقبولني  الطلبة  مــن 
لعام  اجلــديــد  الــدرا�ــشــي  بالف�شل 
اأربــعــة  �شيلتحق  حــني  يف   2013
خريف  يف  بالدرا�شة  اآخرين  طلبة 
عام 2014. وبلغت ن�شبة الطلبة 
القبول  بعد  باجلامعة  امللتحقني 
هذا الف�شل حوايل 2 ر86 يف املائة 
الإمــاراتــيــون  الــطــلــبــة  �شكل  فيما 

الــنــ�ــشــبــة الأكــــــر مـــن اجلــنــ�ــشــيــات 
املتعددة للطلبة املن�شمني للجامعة 
الــوليــات  والــتــي �شملت طلبة مــن 
املـــتـــحـــدة الأمـــريكـــيـــة والـــ�ـــشـــني و 
الهند و باك�شتان و رو�شيا و كوريا 
املــمــلــكــة  اإىل  ـــافـــة  اإ�ـــش اجلـــنـــوبـــيـــة 
املـــتـــحـــدة وا�ـــشـــرتالـــيـــا. وبـــدخـــول 
الدفعة اجلديدة من الطلبة ارتفع 
تنوع الن�شيج الطلبي يف اجلامعة 
جن�شية   102 مــن  طــلــبــة  لي�شم 
يتحدثون 98 لغة خمتلفة. ويبلغ 
جمــمــوع عـــدد الــطــلــبــة الــدار�ــشــني 
يف اجلــامــعــة حــالــيــا حـــوايل 620 

طــالــبــا وطــالــبــة فــيــمــا يــتــوقــع اأن 
و  األــفــني  اإىل  الطلبة  عــدد  يرتفع 
200 بعد انتقال الدرا�شة للحرم 
اجلامعي اجلديد الدائم يف جزيرة 
ال�شعديات يف اأبوظبي بحلول العام 
القادم. وقال جون �شك�شتون رئي�س 
جــامــعــة  اإن  نـــيـــويـــورك..  جــامــعــة 
مرحلة  ت�شهد  اأبوظبي  نيويورك 
مهمة يف م�شريتها..بداية بتطلعنا 
لتخريج الدفعة الأوىل من الطلبة 
وو�ــــشــــول لفـــتـــتـــاح املـــقـــر الـــدائـــم 
اجلديد للحرم اجلامعي يف جزيرة 
الــ�ــشــعــديــات الــعــام الــقــادم .. لفتا 

ال�شهر  هــذا  اجلامعة  احتفال  اىل 
بـــبـــدء الـــدرا�ـــشـــة يف حــــرم جــامــعــة 
نيويورك يف �شنغهاي لتكون من�شة 
فروع  جانب  اإىل  متميزة  تعليمية 
اجلــامــعــة يف نــيــويــورك واأبــوظــبــي 
. مـــن جــانــبــه قــــال الـــفـــريـــد بــلــوم 
اأبوظبي  نــيــويــورك  جامعة  مــديــر 
اجلـــديـــدة  الـــدفـــعـــة  طــلــبــة  اإن  اإن 
جمتمع  �شمن  للدرا�شة  ين�شموا 
جامعة  يف  ومتنوع  حيوي  طلبي 
نــيــويــورك اأبــوظــبــي لــيــ�ــشــهــمــوا يف 
الأوىل  وللمرة  اجلامعة  احت�شان 
منذ تاأ�شي�شها مل�شتويات كاملة من 

الطلبة املتوزعني يف جميع املراحل 
العام  بــدايــة مــن طلبة  الــدرا�ــشــيــة 
الدرا�شني  للطلبة  وو�شول  الأول 
معا  لي�شكلوا  الــتــخــرج  مــرحــلــة  يف 
اأن  يذكر   . متميزة  تعليمية  بيئة 
جــامــعــة نــيــويــورك اأبــوظــبــي التي 
تــاأ�ــشــ�ــشــت بــالــ�ــشــراكــة مـــع حــكــومــة 
اأكــادميــيــا  جممعا  تعتر  اأبــوظــبــي 
ي�شم تخ�ش�شات متعددة يف كليات 
مبا  والتطبيقية  الإن�شانية  العلوم 
ي�شمل تخ�ش�شات الهند�شة ومتثل 
العلمية  لــلــبــحــوث  عــاملــيــا  مـــركـــزا 

املتقدمة.

نهي�ن بن مب�رك يح�شر اأفراح 
الكعبي يف اأبوظبي

اجلنوبية التون�شية تعر�ص برن�جم� خ��ش� 
عن موؤ�ش�شة خليفة بن زايد الإن�ش�نية

جـــ�معـــــة نيــــــويـــــــورك اأبوظبـــــي ت�شتقـبــــــل 175 
ط�لبــــ� مـــــــن 72 دولـــــــــة

••  ال�صارقة-وام:

بن  �شلطان  الــدكــتــور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وجــه 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
بتقدمي كافة الدعم اللزم لتطوير حديقتي ميدان 
�شرا ب�شارع ر�شا مبنطقة الإ�شماعيلية وتزويدهما 
اأبناء  تخدم  التي  العائلي  الرتفيه  و�شائل  باأحدث 
اإعـــلن  بــعــد  ذلـــك  جـــاء  فئاتهم  مبختلف  املنطقة 
ا�شم  اإطــلق  عن  بالإ�شماعيلية  م�شر  ثــورة  حركة 

بن حممد  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
نا�شر  ال�شيد  واأو�ــشــح  احلديقتني.  على  القا�شمي 
اأن تطوير احلديقتني يتم يف  ب�شلة ع�شو احلركة 
الوقت احلايل باجلهود الذاتية للحركة و�شت�شتمل 
على اإقامة وبناء اأعمدة فرعونية واأ�شكال معمارية 
بحدائق  املــوجــودة  والت�شاميم  املناظر  غــرار  على 
املـــلحـــة وجتـــديـــد ر�ـــشـــف �ـــشـــارع ر�ـــشـــا واإ�ـــشـــاراتـــه 
�شيطلق  احلديقتني  اأن  ب�شلة  واأ�ــشــاف  املـــروريـــة. 
اإ�شم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة عرفانا  عليهما 

مـــن احلـــركـــة ملـــواقـــف �ــشــمــوه ومــكــارمــه املــتــواتــره 
لل�شعب امل�شري والوقوف اإىل جانبه ماديا ومعنويا 

يف الفرتة الأخرية. 
غريب  حممد  ال�شياحى  اخلبري  اأعلن  جانبه  من 
ال�شياحيني  للمر�شدين  الــعــربــى  الحتــــاد  رئــيــ�ــس 
ونقيب املر�شدين ال�شياحيني امل�شريني ال�شابق اإنه 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اختيار  مت 
حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�شو  القا�شمى  حممد  بــن 
ال�شارقة رئي�شا �شرفيا للحتاد العربي للمر�شدين 

ال�شياحيني مدى احلياة جلهوده امللمو�شة فى دعم 
�شعب م�شر وم�شاندة ق�شاياه.

ال�شارع  فعل  لـــردود  ومــوا�ــشــلــة  اأخـــرى  ناحية  مــن 
امل�شري على مكارم �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شعد  ال�شاعر  وجــه  القا�شمي  حممد  بــن  �شلطان 
عبدالرحمن رئي�س الهيئة العامة لق�شور الثقافة 
خطاب �شكر اإىل �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة نظرا 
ملا يقدمه �شموه من دعم مادي ومعنوي لأكرث من 
ملا  وحتــديــدا  م�شر  فى  وريا�شية  ثقافية  موؤ�ش�شة 

لق�شور  الــعــامــة  للهيئة  منحة  مــن  �ــشــمــوه  قــدمــه 
الأن�شطة  لدعم  دولر  مليني   3 قــدرهــا  الثقافة 
املنحة  اإن  عبدالرحمن  وقــال  م�شر.  فى  الثقافية 
�شتقدم اإىل الهيئة على ثلث دفعات واإنها �شت�شل 
اإىل الهيئة بالطرق الر�شمية ال�شرعية واإن ال�شرف 
منها �شيخ�شع للقوانني واللوائح املالية للحكومة 
بالإ�شافة اإىل اأنه �شيبحث مع قيادات الهيئة �شبل 
للعمل  دفــعــة  يحقق  مبــا  واإدارتـــهـــا  املنحة  توظيف 

الثقافى فى م�شر.

ح�كم ال�ش�رقة رئي�ش� �شرفي� لالحت�د العربي للمر�شدين ال�شي�حيني مدى احلي�ة واطالق ا�شمه على حديقتني ب�لإ�شم�عيلية 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شلم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأمي��ن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

•• ابوظبي-وام:

بلغ عدد زائري الدورة الخرية من املعر�س 
الدويل لل�شيد والفرو�شية اأبوظبي 2013 
الف   120 نحو  الأول  ام�س  اختتمت  التي 
الإقــبــال  زائــر وهــو رقــم قيا�شي على �شعيد 
اجلـــمـــاهـــريي عـــلـــى مـــــدى 11 عـــامـــا مــنــذ 
2003 . وحظيت  انطلقته الأوىل يف عام 
فعاليات املعر�س باهتمام ع�شرات الآلف من 
اأنحاء دولة  اأبوظبي وكافة  اإمارة  الزوار من 
الإمــــــارات مــن مــواطــنــني ومــقــيــمــني ف�شل 
التعاون  جمل�س  دول  اأبــنــاء  مــن  الآلف  عــن 
اخلليجي والأجانب ولوحظ الإقبال الكبري 
مــن قــبــل الأ�ــشــر وكــافــة الــ�ــشــرائــح العمرية 
جماهرييا  مهرجانا  املــعــر�ــس  اأ�ــشــبــح  حيث 
عــائــلــيــا يــهــم ويــنــا�ــشــب كــافــة اأفـــــراد الأ�ــشــرة 
واملــجــتــمــع والـــذيـــن يـــجـــدون يف مـــا يــقــدمــه 
نــادرة  فر�شة  والــفــرو�ــشــيــة  ال�شيد  معر�س 
الأ�ــشــيــل.  الإمـــاراتـــي  الـــرتاث  على  للتعرف 
 26959 املعر�س  مــن  الأول  الــيــوم  و�شهد 
زائــــرا فــيــمــا �ــشــهــد الــيــوم الــثــاين 29723 
زائرا اأما اليوم الثالث فقد �شهد اأعلى ن�شبة 

اإقبال جماهريي مع 32540 زائرا واختتم 
زائــــرا.   29772 بــاإقــبــال  الــ�ــشــبــت  احلــــدث 
و�شهدت الــدورة الـ 11 من املعر�س الدويل 
مكثفة  اإعلمية  تغطية  والفرو�شية  لل�شيد 
املحلية  الإعـــــلم  و�ــشــائــل  قــبــل خمتلف  مــن 
والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة حــيــث يــتــبــواأ معر�س 
معار�س  طليعة  يف  متقدمة  مكانة  اأبوظبي 
عدد  حيث  من  العامل  م�شتوى  على  ال�شيد 
ا�شتقطاب  يف  هــامــا  دورا  يلعب  كــمــا  الــــزوار 
جمل�س  دول  منطقة  مــن  والــ�ــشــيــاح  الـــــزوار 
والعامل عموما. وحظيت  التعاون اخلليجي 
 40 الــدورة الأخــرية من املعر�س مب�شاركة 
600 عــار�ــس  دولـــة ممثلة مبــا يــزيــد عــلــى 
الإمــاراتــيــة  العا�شمة  احت�شنتهم  و�ــشــركــة 
األف   39 الـــ  جتــاوزت  م�شاحة  على  اأبوظبي 
مرتمربع هي كذلك امل�شاحة الأكر يف تاريخ 
الرتاث  اأ�شالة  الذي يجمع ما بني  املعر�س 
الـــقـــدمي واأحـــــــدث مـــا تــقــدمــه تــكــنــولــوجــيــا 
يف  الناجحة  م�شريته  يــوا�ــشــل  حيث  الــيــوم 
الـــرتويـــج لــــرتاث وتــقــالــيــد دولــــة الإمـــــارات 
الــعــربــيــة املــتــحــدة وا�ــشــتــقــطــاب الــعــار�ــشــني 
والــــزوار مــن خمتلف اأنــحــاء الــعــامل. واأ�ــشــار 

اللجنة  رئي�س  املزروعي  �شعادة حممد خلف 
الثقافة  م�شت�شار  للمعر�س  املنظمة  العليا 
اأبوظبي  �شمو ويل عهد  ديـــوان  والـــرتاث يف 
�شواء  املعر�س  على  الكبري  الإقــبــال  اأن  اإىل 
الزيارة  �شعيد  على  اأو  امل�شاركة  �شعيد  على 
وب�شكل  يو�شح  اجلمهور  قبل  مــن  اليومية 
ما  كــل  اإىل  وحاجتهم  الــنــا�ــس  تعط�س  جلي 
اأ�شالتهم  عــن  ويــعــر  مبا�شيهم  يــربــطــهــم 
وعاداتهم املوروثة. واأكد اأن جناح اأبوظبي يف 
اإطلق العديد من اأهم املهرجانات الرتاثية 
اإمنا ياأتي نتيجة للدعم الكبري الذي حتظى 
معر�س  طليعتها  ويف  الــفــعــالــيــات  هـــذه  بــه 
ال�شيد من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  بن زايد 
ودعــــم �ــشــمــوه الــــلحمــــدود ملــ�ــشــاريــع �ــشــون 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  قبل  ومــن  الــرتاث 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ورعاية 
العريق  الـــرتاث  �ــشــون  جــهــود  لكافة  �شموه 
واملتابعة  الأ�شيلة  تقاليدنا  على  واملحافظة 
الدائمة من قبل راعي املعر�س �شمو ال�شيخ 
حــمــدان بــن زايـــد اآل نــهــيــان ممــثــل احلــاكــم 

يف املــنــطــقــة الــغــربــيــة رئــيــ�ــس نــــادي �ــشــقــاري 
الإمـــــارات مبــا يعك�س مــدى حــر�ــس الــدولــة 
البالغ على اإحياء املوروث ال�شعبي واملحافظة 
عــلــى رمـــوز الــــرتاث الــعــربــي الأ�ــشــيــل التي 
ارتبط بها اأبناء املنطقة منذ القدم. واأعرب 
املزروعي عن خال�س ال�شكر والتقدير للدعم 
الــدائــم جلــهــود �ــشــون الــــرتاث الــثــقــايف من 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  هـــزاع  ال�شيخ  �شمو  قبل 
م�شت�شار الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س 
�شموه  وتوجيهات  اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي 
يحقق  مبا  الفعاليات  تلك  لتطوير  الدائمة 
الأهـــــداف الــتــي اأطــلــقــت مــن اأجــلــهــا. واأ�ــشــاد 
املزروعي باملتابعة الإعلمية املميزة من قبل 
و�شائل الإعلم املحلية على وجه اخل�شو�س 
النجاح  حتقيق  يف  �شريك  خري  كانت  والتي 
الكبري للمعر�س ويف اإبراز ر�شالته الرتاثية 
الثقافية وال�شورة احل�شارية امل�شرقة لدولة 
وال�شيد  الثقايف  لــلــرتاث  كراعية  الإمــــارات 
عبداهلل  اأكــد  جهته  ومــن  والبيئة.  امل�شتدام 
الــقــبــيــ�ــشــي عــ�ــشــو الــلــجــنــة املــنــظــمــة ومــديــر 
اكت�شب  قــد  املميز  احلـــدث  هــذا  اأن  املــعــر�ــس 
خلل دوراته املا�شية �شهرة عاملية حتى بات 

وجهة لكل منتجي معدات ال�شيد والفرو�شية 
معار�س  لأهم  مناف�شا  واأ�شبح  ومتعلقاتهما 
العامل يف هذا املجال عر فعالياته العديدة 
واأن�شطته املتميزة .. مو�شحا ان املعر�س بات 
البيئة  على  املحافظة  لــدعــاة  ملتقى  ي�شكل 
والــفــنــانــني مما  ولــلــ�ــشــعــراء  ال�شيد  ولــهــواة 
مينحه ال�شمة الإقليمية والعاملية املتميزة يف 
هذا  و�شون  امل�شتدام  بال�شيد  الوعي  تعميق 

وف�شائله  خ�شائ�شه  بكل  التاريخي  الإرث 
وقيمه. وك�شف اأن الدورة الـ 12 من املعر�س 
الدويل لل�شيد والفرو�شية اأبوظبي 2014 
 6 3 ولغاية  الــفــرتة مــن  �شوف تقام خــلل 
النجاح  من  املزيد  متوقعا   2014 �شبتمر 
لــلــدورة الــقــادمــة عــر ا�شتقطاب املــزيــد من 
ال�شركات واجلمهور من خلل ال�شتعدادات 

التي تبداأ عادة فور انتهاء الدورة ال�شابقة.

اكرث من 120 الف �شخ�ص يزورون معر�ص ال�شيد والفرو�شية ب�بوظبي 

•• ابوظبي-وام:

ا�شتقبل �شعادة عبداهلل بن حممد بن بطي اآل حامد وكيل وزارة اخلارجية 
جمهورية  �شفري  �شتارا�س  جورجيو  �شعادة  الـــوزارة  عــام  بديوان  مكتبه  يف 
الثنائية بني  العلقات  اللقاء بحث  الــدولــة. وجــرى خــلل  لــدى  اإيطاليا 
البلدين و�شبل تعزيزها مبختلف املجالت اإ�شافة اإىل مناق�شة الق�شايا ذات 

الهتمام امل�شرتك. 

•• اأبوظبي-وام:

م�شت�شفى  اأبوظبي من خلل  البيئة  هيئة  اجــرت 
خلل  لل�شقور  فح�شا   113 لل�شقور  اأبــوظــبــي 
والفرو�شية  لل�شيد  الدويل  املعر�س  م�شاركتها يف 
هيئة  اأنــ�ــشــاأت   1999 عــام  يف   .2013 اأبــوظــبــي 
البيئة اأبوظبي م�شت�شفى اأبوظبي لل�شقور احلائز 
على عدة جوائز حيث اأ�شبح ام�س اأكر م�شت�شفى 
املعر�س  يف  امل�شاركة  وخــلل  الــعــامل.  يف  لل�شقور 
عن  امل�شت�شفى  ك�شف  والفرو�شية  لل�شيد  الــدويل 

العديد من مبادراته التي ت�شمنت خدمات علج 
لأطــلق  زايــد  ال�شيخ  وبرنامج  ال�شقور  وفح�س 
اأبوظبي  مركز  يقدمها  التي  واخلدمات  ال�شقور 
�شعادة  قالت  ال�شدد  هــذا  لإيـــواء احلــيــوانــات. ويف 
البيئة  لهيئة  الــعــام  الأمـــني  املــبــارك  خليفة  رزان 
اأبوظبي: يعتر هذا املعر�س فر�شة مثالية ميكننا 
ال�شقارة  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  خللها  من 
مع  تتما�شى  التي  بالأ�شاليب  وال�شيد  امل�شتدامة 
متكنا  م�شاركتنا  خلل  ومن  الأخلقية.  املعايري 
من التوا�شل مع الزوار واملجتمع. وخلل فعاليات 

الأطباء  اأجــرى  اأيــام  لأربعة  امتدت  التي  املعر�س 
البيطريون يف م�شت�شفى اأبوظبي لل�شقور والذين 
113 فح�شا �شحيا  اأر�س املعر�س  تواجدوا على 
لأنواع خمتلفة من ال�شقور ال�شقر احلر و�شقور 
ال�شاهني و�شقر اجلري اأثناء ح�شور مالكيها الذين 
وغطت  لل�شقور.  اأبوظبي  م�شت�شفى  من�شة  زاروا 
وفحو�شات  الداخلي  التنظري  الفحو�شات  هــذه 
�ــشــرائــح �شغرية  تــركــيــب  اإىل  بــالإ�ــشــافــة  الـــــراز 
تعرف با�شم جهاز الإر�شال احلثي ال�شالب اىل يتم 
تثبتها على ال�شقور لت�شهيل اإمكانية التعرف على 

الدكتورة  اعــربــت  وبــدورهــا  وحتركاتها.  م�شارها 
اأبوظبي  يف  م�شت�شفى  مــديــرة  مــولــري  مــارجــريــت 
ا�شتعرا�س  مــن  بالتمكن  �شعادتها  عــن  لل�شقور 
بالذكر  . جدير  ال�شقور  قدراتنا يف جمال رعاية 
وجــهــة  يــعــتــر  لــلــ�ــشــقــور  ابــوظــبــي  م�شت�شفى  ان 
يــزورون  الــذيــن  ال�شائحني  مــن  للعديد  �شياحية 
على  احلائز  امل�شت�شفى  وا�شتقبل  اأبوظبي.  اإمـــارة 
000.55 �شقر من  عدة جوائز عاملية اأكرث من 
معاجلة  مت  حيث  اخلليج  منطقة  اأنــحــاء  خمتلف 

وفح�س حوايل 7 الف �شقر يف كل عام.

وكيل وزارة اخل�رجية يلتقي 
�شفري ايط�لي� لدى الدولة

م�شت�شفى ابوظبي لل�شقور يجري 113 فح�ش� لل�شقور خالل املعر�ص الدويل لل�شيد والفرو�شية اأبوظبي 2013 
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اأكرث من مليون و600 األف زائر ارتادوا ال�صاطئ يف الثلث الأول من العام احلايل

بلدية مدينة اأبوظبي حت�شي اأعداد زوار �ش�طئ ال�شب�حة ب�أجهزة تعمل ب�لأ�شعة حتت احلمراء

بعد جناحه يف تنظيم اخلطة ال�صرتاتيجية والوحدات التنظيمية

نظ�م الأداء الإلكرتوين ببلدية مدينة العني يدخل مراحل التطبيق الأخرية

م�شت�شفى املفرق ينظم حملة توعية �شحية مبن��شبة اليوم الع�ملي للعالج الطبيعي

•• العني – الفجر:

بــقــطــاع  الأداء  اإدارة  ا�ــشــتــكــمــلــت 
واإدارة  ال�شرتاتيجي  التخطيط 
الـــعـــني  مـــديـــنـــة  بـــبـــلـــديـــة  الداء 
الأداء  اإدارة  نــظــام  م�شروع  تنفيذ 
 ،SAP SSM الإلكرتوين بنظام
الول  النظام  بكونه  يتميز  والــذي 
العربية،  باللغة  املدعوم  نوعه  من 
اأداء  بــيــانــات  تنظيم  اإىل  يــهــدف  و 
للبلدية  ال�ــشــرتاتــيــجــيــة  اخلــطــة 
الــتــنــظــيــمــيــة  الــــــوحــــــدات  واأداء 
مبـــ�ـــشـــتـــوى الــــقــــطــــاعــــات وحـــتـــى 
اخلــرائــط  ومبنهجية   ، الإدارات 
الداء  وبــطــاقــات  ال�ــشــرتاتــيــجــيــة 
املـــــتـــــوازن الــــتــــي بــــــــداأت الــبــلــديــة 
بتطبيقها منذ اأربع �شنوات؛ لتوجد 
قاعدة متكاملة لنتائج اأدائها وفقا 
مت  التي  الداء  موؤ�شرات  لــقــراءات 

الــذي  املــفــرق،  م�شت�شفى  احــتــفــل 
متــلــكــه وتـــديـــره �ــشــركــة اأبــوظــبــي 
لــلــخــدمــات الــ�ــشــحــيــة )�ــشــحــة(، 
الطبيعي،  للعلج  العاملي  باليوم 
التاأهيل  اإعــادة  ق�شم  اأجــرى  حيث 
يف امل�شت�شفى اليوم حملة تثقيفية 
لــلــمــر�ــشــى واملــوظــفــني، مــن اأجــل 
تعزيز التوعية حول اأهمية اللياقة 

البدنية والعلج الطبيعي. 
اأن  اإىل  ــــــات  الــــــدرا�ــــــش وتــــ�ــــشــــري 
الأ�ـــشـــخـــا�ـــس الــــذيــــن ميـــار�ـــشـــون 
دائـــم هم  بــدنــيــة ب�شكل  نــ�ــشــاطــات 
اأكرث ا�شتعداداً لعي�س حياة �شليمة 
و�شحية يف جميع مراحل العمر. 
دوراً  الــطــبــيــعــي  الـــعـــلج  ويــلــعــب 
حــيــويــاً يف مــ�ــشــاعــدة الــنــا�ــس على 
احتفاظهم باللياقة البدنية ويعزز 
م�شاهمتهم يف بناء املجتمع، بغ�س 
الــنــظــر عـــن الإمـــكـــانـــات الــبــدنــيــة 
واأ�ــشــبــح  الـــعـــمـــريـــة.  املـــرحـــلـــة  اأو 
اأ�شا�شياً من  العلج الطبيعي ركناً 
اخلدمات ال�شحية، ويدرك جميع 
املتخ�ش�شني يف الرعاية ال�شحية 
ومـــر�ـــشـــاهـــم يف خمــتــلــف اأنـــحـــاء 
الطبيعي  الــعــلج  اأهــمــيــة  الــعــامل 

وخا�شة يف جمال اإعادة التاأهيل.
يــ�ــشــادف الـــيـــوم الــعــاملــي لــلــعــلج 
كل  �شبتمر من   8 يوم  الطبيعي 
عام، وهو فر�شة لأخ�شائيي العلج 
العامل  اأنــحــاء  جميع  يف  الطبيعي 
الهام  دورهــم  الوعي حــول  لزيادة 
و�شلمة  �شحة  على  احلــفــاظ  يف 
ا�شتقلليتهم.  ومتــكــني  الــنــا�ــس 
وقد اعتمد الحتاد العاملي للعلج 
اأجل  من  احلركة  �شعار  الطبيعي 
للتاأكيد على  اليوم،  لهذا  ال�شحة 
اأهمية الن�شاط البدين يف الوقاية 
امل�شاكل  من  العديد  من  والعلج 
والأمـــرا�ـــس  الأمل  عــن  الــنــاجــمــة 
والـــعـــجـــز، والإ�ــــشــــابــــات الــنــاجتــة 
واإ�شابات  الريا�شة  ممار�شة  عــن 

العمل، وتقدم العمر واخلمول .

والإدارات، كما مت ربطه )وكمرحلة 
اأوىل( باأنظمة رئي�شة اأخرى ومنها 
الـــنـــظـــام املـــــايل ونـــظـــامـــي الــ�ــشــف 
اللــكــرتونــيــني  الرا�ـــشـــي  اإدارة  و 
ب�شورة  اأداء  بيانات  توفري  بهدف 

مبا�شرة وحمدثة فور طلبها. 
واأكـــــد عــلــى اأنــــه �ــشــيــتــم يف الــفــرتة 

ت�شميمها لهذا الغر�س. 
واأو�ــشــح عــبــداهلل الــدرمــكــي مدير 
و�شل  قــد  امل�شروع  اأن  الداء  اإدارة 
ملراحله الخــرية، حيث مت تركيب 
الـــنـــظـــام عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
تغذيته  ومت  للبلدية  اللكرتونية 
بالبيانات موزعة ح�شب القطاعات 

فعاليات  �شمن  املفرق  م�شت�شفى 
الطبيعي  لــلــعــلج  الــعــاملــي  الــيــوم 
بتقدمي بع�س الن�شائح للمر�شى 
والإجنــلــيــزيــة،  العربية  باللغتني 
الب�شيطة  الـــرفـــع  تــقــنــيــات  حــــول 
والآمنة وكيفية الرعاية والعتناء 
وقــــال ماي�شن  الــظــهــر.  بــ�ــشــلمــة 
ــيــاق: يــتــ�ــشــبــب الــكــثــري  بـــهـــذا الــ�ــش
يف  باإ�شابات  لأنف�شهم  النا�س  من 
ب�شيطة  اأ�شياء  رفــع  اأثــنــاء  الظهر 
الأمـــــر،  اإدراكــــهــــم خلـــطـــورة  دون 
والتفكري باأن ثني الركبتني اأثناء 
من  الظهر  حلماية  يكفي  الــرفــع 

الإ�شابات لي�س �شحيحاً .
وقـــــام اأعـــ�ـــشـــاء الـــفـــريـــق بــتــوزيــع 
املر�شى،  على  تثقيفية  من�شورات 
العلج  اخت�شا�شيي  دور  تو�شح 
الريا�شية  والتمارين  الطبيعي، 
الأطفال،  والبدانة لدى  البدنية، 
بكل  البدنية  التدريبات  وارتباط 
وال�شرطان  ال�شكري  مــر�ــس  مــن 

وتقّدم العمر. 
و�ـــشـــمـــن حــمــلــة الـــتـــوعـــيـــة، قـــدم 
فــريــق مــن اخــتــ�ــشــا�ــشــيــي الــعــلج 
الـــطـــبـــيـــعـــي لـــفـــريـــق املـــمـــر�ـــشـــني 
احلــركــة  متــاريــن  لبع�س  �ــشــرحــاً 
القادرين  غري  للمر�شى  ال�شلبية 
للجاذبية،  املعاك�شة  احلركة  على 
واملـــــر�ـــــشـــــى الـــــذيـــــن يـــحـــتـــاجـــون 

ــاهــمــة فــريــق  واإدراكــــــــــــاً مـــنـــه ملــ�ــش
لديه  الطبيعي  العلج  اأخ�شائيي 
والدور الذي يلعبه �شمن املجتمع 
الإماراتي، احتفى م�شت�شفى املفرق 
الطبيعي  للعلج  الــعــاملــي  بــالــيــوم 
عــــن طــــريــــق تــــوزيــــع مـــنـــ�ـــشـــورات 
تــثــقــيــفــيــة وهــــدايــــا تـــذكـــاريـــة يف 
مــنــ�ــشــة تــعــلــيــمــيــة خـــا�ـــشـــة عــنــد 

املدخل الرئي�شي للم�شت�شفى.
وبهذه املنا�شبة، قال تريي ماي�شن، 
مــديــر خــدمــة اإعـــــادة الــتــاأهــيــل يف 
الــيــوم  يعتر  املـــفـــرق:  م�شت�شفى 
فر�شة  الطبيعي  للعلج  العاملي 
عن  للتعبري  لنا  بالن�شبة  ممتازة 
التزامنا، وتثقيف النا�س حول ما 
نقوم به بال�شبط. كل عام، ي�شاعد 
الطبيعي  الـــعـــلج  اخــتــ�ــشــا�ــشــيــو 
املــــليــــني مــــن الـــنـــا�ـــس يف جــمــيــع 
اأنحاء العامل من اأجل التغلب على 
والأمــرا�ــس  العمر  تقّدم  عوار�س 
واحلوادث وال�شغوط النف�شية، اأو 
التخفيف من اآثارها ويلتزم جميع 
العلج  اخت�شا�شيي  فريق  اأفــراد 
الــطــبــيــعــي يف مــ�ــشــتــ�ــشــفــى املــفــرق 
والإعـــاقـــات  الأمـــرا�ـــس  مبكافحة 
والتي  احلــيــاة  بــاأ�ــشــلــوب  املرتبطة 
قــد تــوؤثــر عــلــى الأطـــفـــال والــكــبــار 

على حد �شواء .
وقـــــام فـــريـــق اإعـــــــادة الـــتـــاأهـــيـــل يف 

ــيــاء بــطــريــقــة �شحية  ورفــــع الأ�ــش
�شليمة:

الأ�شياء  اإبــقــاء  على  احلــر�ــس   -1
الـــتـــي نـــرغـــب بــرفــعــهــا اأقــــــرب ما 

ميكن للج�شم.
2- �شد ع�شلت البطن.

مــ�ــشــتــقــيــمــاً،  الـــظـــهـــر  اإبــــقــــاء   -3
نحو  والنــحــنــاء  الركبتني،  وثني 

الأر�س.
4- الإمــ�ــشــاك املــحــكــم بــالأ�ــشــيــاء 

املرفوعة بكلتا اليدين.
احلـــمـــل على  عــلــى  احلـــفـــاظ   -5
مــقــربــة مــن اجلــ�ــشــم، وا�ــشــتــخــدام 
ــاق لــلــوقــوف بـــدًل  عــ�ــشــلت الــ�ــش
من الظهر، عند رفع �شيء ما عن 

الأر�س.
الــظــهــر ب�شكل  6- احلــفــاظ عــلــى 
مــ�ــشــتــقــيــم طــــوال عــمــلــيــة الــرفــع، 
وا�ـــشـــتـــخـــدام عــ�ــشــلت الــ�ــشــاقــني 

فقط للرفع.
7- عدم حني اجل�شم اأثناء الرفع، 
والــقــيــام بــدًل مــن ذلــك بخطوات 
�شغرية واللتفاف حتى الو�شول 

للو�شعية ال�شحيحة.
املحمولة  الأ�شياء  و�شع  عند   -8
عــلــى الأر�ــــــس، يــجــب اأيــ�ــشــاً ثني 
الــركــبــتــني بــا�ــشــتــخــدام عــ�ــشــلت 
الــ�ــشــاق فــقــط، لو�شع الأ�ــشــيــاء يف 

مكانها ال�شحيح.

ع�شلتهم  لــتــمــديــد  لــلــمــ�ــشــاعــدة 
ومفا�شلهم، وذلك لتليف امل�شاكل 
كما  احلــركــة.  ب�شعوبة  املرتبطة 
�ــشــرح الــفــريــق لــقــ�ــشــم املــمــر�ــشــني 
املــبــكــرة و�شبل  مــو�ــشــوع احلــركــة 
للمر�شى  الآمـــــن  الــنــقــل  �ــشــمــان 
بتثقيف  الـــفـــريـــق  قــــام  واأخـــــــــرياً، 
الطوارئ حول كيفية  فريق ق�شم 
ال�شليم  امل�شي  عن  املر�شى  تعليم 
ــتــخــدام الــــعــــكــــازات، وقــيــا�ــس  بــا�ــش
وبّينوا  ال�شحيح،  بال�شكل  طولها 
الآمــن  النقل  كيفية  للممر�شني 
لــلــمــر�ــشــى غـــري الـــقـــادريـــن على 
اإىل الكر�شي  ال�شرير  احلركة من 
بـــالأذى  الت�شبب  دون  وبــالــعــكــ�ــس 

لظهرهم. 
واخــتــتــم تــــريي بـــالـــقـــول: نــهــدف 
منهم  املــطــلــوب  املــر�ــشــى  مل�شاعدة 
اخلـــ�ـــشـــوع لــلــعــلج الــطــبــيــعــي يف 
وزيــادة  الظهر  اآلم  التخفيف من 
ووظائفه،  اإمكاناته  وتعزيز  قوته 
وتــعــلــيــم املــريــ�ــس كــيــفــيــة اعــتــمــاد 
اأية  ظهور  ومنع  التاأهيل  برنامج 
و�شيظل  م�شتقبًل.  طبية  م�شاكل 
هدفنا الأ�شمى يف التاأكيد على اأن 

الوقاية خرٌي من العلج .

8 نــ�ــشــائــح مــــن تـــــريي مــايــ�ــشــن 
وحمل  الــظــهــر  اإ�ــشــابــات  لتجنب 

اأجنــــــزت بــلــديــة مــديــنــة اأبــوظــبــي 
تركيب نظام عاملي حديث لإح�شاء 
ال�شباحة  �ــشــاطــئ  مــرتــادي  اأعــــداد 
يعد  حيث  اأبوظبي  كورني�س  على 
مــ�ــشــتــوى  عــلــى  نـــوعـــه  مـــن  الأول 
جمل�س  ودول  الأو�ــــشــــط  الــ�ــشــرق 

التعاون اخلليجي. 
نا�شر  عــبــد اهلل  اأكــــد  مـــن جــانــبــه 
خـــدمـــات  اإدارة  مـــديـــر  اجلــنــيــبــي 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  املجتمع 
الإلـــكـــرتوين  نــظــام الإحـــ�ـــشـــاء  اأن 
ال�شباحة  �ــشــاطــئ  زوار  و  ملــرتــادي 
اأبوظبي جاء بهدف  على كورني�س 
تطوير اخلدمات املقدمة واملرافق 
على  بناء  التحتية  والبنية  العامة 
مــعــطــيــات نـــظـــام الإحـــ�ـــشـــاء ومبــا 
البلدية  ا�شرتاتيجية  مع  يتطابق 
واأهدافها الرامية اإىل تقدمي اأرقى 

الإحــ�ــشــاء الإلــكــرتونــيــة يف العامل 
حيث يعمل هذا النظام با�شتخدام 
ال�شلبية  احلـــمـــراء  حتــت  الأ�ــشــعــة 
اأجـــهـــزة  اأن  مــــوؤكــــدا   .. والآمـــــنـــــة 
الثمانية  الإلــكــرتونــيــة  الإحــ�ــشــاء 
ت�شكل  ل  الــ�ــشــاطــئ  يف  املــنــتــ�ــشــرة 
�شحة  على  اأخــطــار  اأو  تهديد  اأي 
تقنية  ت�شتخدم  كونها  املــرتــاديــن 
اأ�شعة  اأي  ينبثق عنها  متطورة ول 
اأو  الأفـــراد  و�شلمة  ب�شحة  ت�شر 

البيئة املحيطة .
ت�شتثمر  �شوف  البلدية  اأن  واأو�شح 
هذه البيانات الإح�شائية ال�شادرة 
عــن نــظــام الإحــ�ــشــاء الإلــكــرتوين 
وتوظيفها يف ت�شكيل قاعدة بيانات 
متجددة وقادرة على دعم اأ�شحاب 
القرار فيما يتعلق بتطوير مرافق 
الــ�ــشــاطــئ والرتــــقــــاء بــاخلــدمــات 

به .
كما يت�شف النظام بالأمان البيئي 
ا�شتخدامه  خــلل  مــن  وال�شحي 
الأ�شعة حتت احلمراء التي تلتقط 
حـــرارة ج�شم الإنــ�ــشــان وبــذلــك ل 
انبعاثات  اأي  اإىل  الإن�شان  يتعر�س 
�ـــشـــعـــاعـــيـــة كـــمـــا يــتــ�ــشــف الـــنـــظـــام 
البيانات  على  احلــ�ــشــول  ب�شهولة 

الإح�شائية عر النرتنت.
وحول اأهم مميزات ا�شتخدام نظام 
املفتوحة  بالأماكن  الــزوار  اإح�شاء 
عــلــى الــ�ــشــاطــئ اأكــــد اجلــنــيــبــي اأن 
مواقع  ت�شنيف  يف  ي�شاعد  النظام 
ال�شتخدام  ملعدلت  وفقاً  ال�شاطئ 
ــــــــــرتدد عــلــى  وتـــقـــيـــيـــم مـــــعـــــدل ال
املــحــددة  الــفــرتات  ال�شاطئ خــلل 
الــــزوار احلقيقية  اأعــــداد  وعــر�ــس 
اإعــطــاء  بــهــدف  امل�شتثمرين  اأمــــام 

اخلدمات يف املرافق الرتفيهية.
واأ�شار اإىل اأن �شاطئ ال�شباحة على 
ا�شتقطب خلل  اأبوظبي  كورني�س 
اجلـــاري  الـــعـــام  مـــن  الأول  الــثــلــث 
حوايل 1،617،306. زائر وذلك 
والعاملية  املحلية  للمكانة  انعكا�شا 
بها  يتمتع  الــ�ــشــاطــئ  اأ�ــشــبــح  الــتــي 
ونــظــرا حلــداثــة وتــطــور اخلدمات 
اأرقــى  على  واحتوائه  فيه  املقدمة 
والبيئة  وال�شلمة  الأمــن  معايري 
ـــبـــح قــبــلــة  الإيـــجـــابـــيـــة حـــيـــث اأ�ـــش
للباحثني عن الرتفيه وال�شتجمام 
خا�شة بعد اأن ح�شل ال�شاطئ بكل 
جــــــدارة وا�ــشــتــحــقــاق عــلــى الــعــلــم 
احلــفــاظ على  الأزرق وجنــاحــه يف 

معايري هذا العرتاف العاملي .
الــبــلــديــة  اأن  اجلــنــيــبــي  واأ�ـــــشـــــاف 
حر�شت على ا�شتخدام اأحدث نظم 

العامة وهو ما يتقاطع مع اأهداف 
اإىل  ال�شاعية  ور�ــشــالــتــهــا  الــبــلــديــة 
الع�شرية  اخلــدمــات  اأرقــى  تقدمي 
وكذلك   .. واآمــنــة  �شحية  بيئة  يف 
ال�شتمرار يف تطوير ال�شاطئ مبا 
يتلءم مع الرتفاع امل�شتمر باأعداد 
املرتادين على مدار ف�شول ال�شنة 

.
هــذا  اأن  مـــوؤكـــدا  اجلــنــيــبــي  واأردف 
البلدية  لــروؤيــة  وفقا  جــاء  التوجه 
من اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة 
وا�ــشــتــخــدام الأنـــظـــمـــة الــ�ــشــديــقــة 
اإحــ�ــشــاء  نــظــام  يــعــد  حــيــث  للبيئة 
الـــــزوار ) اإيــكــو كــونــرت( ملــثــل هــذه 
احلالت خيارا �شائبا كون النظام 
بــطــاريــات  عــلــى  تغذيته  يف  يعتمد 
تــدوم لع�شر �شنوات  طويلة الأجــل 
اإىل بنية حتتية خا�شة  ول يحتاج 

�شي�شتخدمون النظام وهم قيادات 
الـــبـــلـــديـــة ومــنــ�ــشــقــي الــقــطــاعــات 
احتياجاتهم  ح�شر  ومت  والدارات 
ال�شتفادة  لتحقيق  وملحظاتهم 

الق�شوى من النظام. 
ببلدية  الداء  اإدارة  مدير  واأردف 
الفرتة  �شيتم يف  اأنــه  العني  مدينة 
اإخ�شاع  العام اجلاري  املتبقية من 
الــــنــــظــــام لــلــتــطــبــيــق الــتــجــريــبــي 
بـــالـــتـــنـــ�ـــشـــيـــق مـــــع املـــ�ـــشـــتـــخـــدمـــني 
فاعليته  على  للوقوف  املذكورين، 
اإ�شكاليات  اأي  ومــعــاجلــة  ولــر�ــشــد 
بعملية  الداء  اإدارة  لتقوم  جانبية 

التح�شني امل�شتمر على النظام. 
�ــشــيــقــدم  الــــقــــادمــــة،  الــــفــــرتة  ويف 
النظام الكثري من احللول لقيادات 
الـــبـــلـــديـــة والــــتــــي تـــفـــي بــعــمــلــهــم 
الــتــخــطــيــطــي، حـــيـــث �ــشــيــمــكــنــهــم 
اأداء وحداتهم  الطلع على نتائج 

الـــقـــادمـــة تــــدريــــب املــ�ــشــتــخــدمــني 
الرئي�شيني للنظام بهدف متكينهم 
من اإدارته ب�شورة فعالة، كما �شيتم 
ال�شابقة  الأعـــــوام  بــيــانــات  اإدخـــــال 
بــهــدف متــكــني املــ�ــشــتــخــدمــني من 
اأهـــداف  الإ�ــشــتــفــادة منها يف و�ــشــع 
الداء  حت�شني  يف  ت�شهم  تطويرية 

وجودة اخلدمات. 
الــدرمــكــي، فقد  اأفـــاد  مــا  وبح�شب 
فـــريـــق  تـــخـــ�ـــشـــيـــ�ـــس  مـــ�ـــشـــبـــقـــا  مت 
مـــن الـــكـــفـــاءات املــواطــنــة بـــــالدارة 
والــــتــــي متــتــلــك خـــــرة جـــيـــدة يف 
هــذا  الــبــلــديــة مــن  فــهــم متطلبات 
املبا�شر  بــالإ�ــشــراف  لتقوم  النظام 
املنفذة  ال�شت�شارية  ال�شركة  على 
لــلــمــ�ــشــروع، بــهــدف �ــشــمــان تــوافــق 
الـــعـــمـــل املـــنـــجـــز مـــــع املــتــطــلــبــات 
املــــحــــددة مــــن املــــ�ــــشــــروع، كـــمـــا مت 
ممن  الرئي�شيني  املعنيني  حتديد 

يف  ت�شهم  دقيقة  اإح�شائية  بيانات 
ت�شجيع وتن�شيط حركة ال�شتثمار 

اخلا�شة مبرافق ال�شاطئ .
كــمــا يــ�ــشــاهــم الــنــظــام يف الــتــعــرف 
عــلــى اأكـــــرث الأمــــاكــــن ا�ــشــتــقــطــابــا 
تعديل  والعمل على  واأقلها  للزوار 

الأو�شاع بحيث يتم تطوير املواقع 
بناء على هذه املوؤ�شرات وا�شتخدام 
البيانات يف دعم م�شاريع ال�شيانة 
الــعــامــة لــلأمــاكــن الأكــــرث ن�شاطا 
اإىل  بــــالإ�ــــشــــافــــة   ، ـــتـــهـــلكـــا  وا�ـــش
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  تــزويــد 

بــتــقــاريــر دقــيــقــة عـــن اإحــ�ــشــائــيــات 
التباينات  الزوار وحتديد وحتليل 
املــبــادرات  نتائج  وتقييم  املو�شمية 
والأعـــمـــال الــتــطــويــريــة اجلــديــدة 
وا�شتقطاب  جـــذب  ملــعــدلت  وفــقــاً 

مرتادي ال�شاطئ. 

عر�س  واأدوات  بطرق  التنظيمية 
مــتــنــوعــة مــثــل الــر�ــشــوم الــبــيــانــيــة 
واجلـــــــداول والـــتـــقـــاريـــر ولـــوحـــات 
التعرف  لهم  �شيتيح  كما  العر�س، 
عــدة  مـــن  الداء  اإ�ــشــكــالــيــات  عــلــى 
مــنــاظــري وحمـــــاور، وهــــذا مـــا من 
القرار  اتخاذ  عملية  ت�شهيل  �شاأنه 
اخلدمات  وجـــودة  الداء  وحت�شني 

ملتعامليها  البلدية  تقدمها  الــتــي 
و�شكان مدينة العني.

مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  اجلــديــر 
الــــعــــني تـــعـــتـــر مـــــن املـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات 
احلـــكـــومـــيـــة الـــــرائـــــدة يف تــطــبــيــق 
اأنها  املتوازن، حيث  الداء  بطاقات 
تــلــك املنهجية  الــعــمــل وفـــق  بــــداأت 
2010 وبطريقة  عام  بداية  منذ 

اتــ�ــشــمــت بـــالـــطـــابـــع الــتــفــ�ــشــيــلــي، 
حـــيـــث غـــطـــت جـــمـــيـــع وحـــداتـــهـــا 
بتطبيق  اأتبعتها  ثــم  التنظيمية، 
ال�شرتاتيجية؛  اخلرائط  مفهوم 
اأ�شلوب  اأ�ــشــ�ــس  و�ــشــع  يف  �شاهم  مــا 
الدارة بالنتائج، من خلل توجيه 
الــــقــــيــــادات نـــحـــو الـــعـــمـــل بــثــقــافــة 

التخطيط امل�شبق للأهداف.

اختت�م فع�لي�ت الربن�مج التدريبي ال�شيفي 
الأول للطلبة ب�لهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 

•• ابوظبي-وام:

اختتم مبقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث باأبوظبي الرنامج التدريبي ال�شيفي الأول 
جمل�س  مــع  بالتن�شيق  الهيئة  نظمته  والـــذي  للطلبة 
اأبــوظــبــي للتعليم . وقــد �ــشــارك يف هــذا الــرنــامــج 18 
طــالــبــا مت اخــتــيــارهــم عــلــى اأ�ــشــا�ــس تــفــوقــهــم الــدرا�ــشــي 
ومدى م�شاركتهم يف الن�شاطات الطلبية وذلك بهدف 
تعريفهم على دور الهيئة واخت�شا�شاتها واملهام املوكولة 
اإليها وتنمية قدراتهم العملية يف مواجهة كافة حالت 
تكرمي  جــرى  التدريبي  الرنامج  ويف ختام  الــطــوارئ. 
امل�شاركني فيه وتوزيع ال�شهادات عليهم يف حفل ح�شره 
الهيئة  نائب مدير عام  الظاهري  �شرور  �شهوان  �شعادة 
وعدد من م�شوؤويل الهيئة ومديري الإدارات فيها. واأكد 
�شهوان اأهمية هذا النوع من الرامج التدريبية املوجهة 
خا�شة اإىل الطلب يف تنمية مهاراتهم يف حقل معريف 
هام األ وهو مواجهة حالت الطوارئ والأزمات .. م�شيدا 
ومبدى  الرنامج  على  القائمون  بذلها  التي  باجلهود 
جتـــاوب الــطــلب املــ�ــشــاركــني مــع الــتــدريــبــات وجديتهم 
يف متابعة كافة الفعاليات املدرجة يف الرنامج. و�شدد 
على �شرورة ال�شتمرار يف تنظيم مثل هذه الرامج ملا 
الذين  الطلب  ت�شع  م�شتقبلية  اإيجابية  اآثــار  من  لها 
قرب  عن  واطلعوا  الهيئة  اإدارات  خمتلف  على  تعرفوا 
على كيفية عملها واآلياته يف اأجواء عمل الهيئة الوطنية 

الرائد يف  والكوارث ودورهــا  الطوارئ والأزمــات  لإدارة 
كافة  مع  بالتن�شيق  ومكت�شباتها  الدولة  على  احلفاظ 
واخلا�شة.  منها  احلكومية  املعنية  واجلــهــات  الهيئات 
انطلقت يف  الــتــي  الأوىل  اخلــطــوة  هــذه  اأن  اإىل  ــار  واأ�ــش
تدريبية  بــرامــج  خــلل  مــن  لحقا  �شتتوا�شل  اأبوظبي 
عدد  اأكــر  اإ�ــشــراك  عــر  الفائدة  تعميم  بهدف  مماثلة 
من الطلب املميزين يف هذه الرامج لكي يتمكنوا من 
القيام بدور اإيجابي وم�شوؤول يف مواجهة اأي من حالت 
الطوارئ. وقد ا�شتملت الدورة التي ا�شتمرت على مدى 
خم�شة اأ�شابيع على تدريبات عامة يف الإ�شعافات الأولية 
املخاطر  واإدارة  الإخـــلء  وعمليات  احلــرائــق  ومكافحة 
وال�ــشــتــعــداد واجلــاهــزيــة وال�ــشــتــجــابــة والــتــعــايف واآلــيــة 
العمليات  اإدارة  ومــهــام  الوطني  العمليات  مركز  عمل 
الت�شالت  واأنظمة  الإلكرتونية  والأنظمة  وواجباتها 
ومركز  الوطنية  ال�شتجابة  ق�شم  مــن  كــل  يف  املتوفرة 
اإدارة احلدث  العمليات الوطني وكيفية ا�شتخدام نظام 
وتعيينها على  والــبــلغــات  الــبــيــانــات  اإدخــــال  وطــريــقــة 
اخلارطة واأ�شلوب النداءات با�شتخدام الأجهزة والبلغ 
عن الأحداث وطريقة ت�شجيلها واآلية تلقي البلغات. 
كما جرى خلل الرنامج طرح جمموعة من امل�شابقات 
الــطــوارئ من  الناجح مع حــالت  التعامل  حــول كيفية 
حيث  امل�شرتك  العمل  وفريق  الق�شرية  الق�شة  خــلل 
التي تنم  ابدع الطلبة يف تقدمي جمموعة من الفكار 

عن مواهبهم وقدراتهم .

بلدية الغربية تنظم ور�شة عمل عن متطلب�ت ال�شالمة
لــلــطــوارئ وحتــديــد الأ�ــشــخــا�ــس املــ�ــشــوؤولــون عند الــطــوارئ ودور مركز 
عمليات الطوارئ واآليات الت�شال والإبلغ عنها. ومت اأي�شا ال�شارة اإىل 
احلرائق  وقــوع  منع  �شاأنها  التي من  الحــرتازيــة واخلطط  الإجــــراءات 
مع  التعامل  كيفية  اإىل  بالإ�شافة  منها  الوقاية  وكيفية  النفجارات  اأو 
ال�شلمة  متطلبات  الور�شة  من  الثاين  اجلــزء  وتــنــاول  اخلــطــرة.  املــواد 
وال�شلمة  وال�شحة  البيئة  اإدارة  لنظام  الت�شريعات  حيث  من  لل�شلمل 
وكيفية اختيار ال�شلمل املتحركة بالإ�شافة اإىل معايري اختيار الأطوال 
الق�شوى لل�شلمل واملن�شات ذات الدرج املتحرك من حيث املخاطر و�شبل 
اتخاذها  يجب  التي  الحتياطات  واأهمية  تركيبها  وكيفية  بها  التحكم 
عند ال�شعود والهبوط من ال�شلمل. وركزت الدورة على اأهمية العناية 
وال�شيانة الدورية لل�شلمل بالإ�شافة اإىل كيفية التفتي�س والختبارات 

للتاأكد من �شلمتها. 

••  املنطقة الغربية-وام:

 نظم مكتب البيئة وال�شحة وال�شلمة يف بلدية املنطقة الغربية ور�شة 
لل�شركات  لل�شلمل  ال�شلمة  ومتطلبات  الــطــوارئ  اإدارة  بعنوان  عمل 
الغربية كجزء من برنامج  املنطقة  البناء والإن�شاء يف  العاملة يف قطاع 
البلدية  ال�شوؤون  دائــرة  يف  والإن�شاء  البناء  قطاع  ينظمه  الــذي  التوعية 
بالتن�شيق مع مركز اأبوظبي للبيئة وال�شحة وال�شلمة. ح�شر الور�شة 
يف  والعاملني  والإنــ�ــشــاء  البناء  جمــال  يف  املتخ�ش�شني  من  �شخ�شا   74
املنطقة الغربية حيث متحور اجلزء الأول منها حول اإدارة الطوارئ ومت 
التطرق اإىل املتطلبات الت�شريعية لنظام اإدارة البيئة وال�شحة وال�شلمة 
العمل  اأ�ــشــحــاب  مــن  لكل  واملــ�ــشــوؤولــيــات  الأدوار  تو�شيح  اإىل  بــالإ�ــشــافــة 
ال�شتجابة  خطط  و�شع  اأهمية  على  التاأكيد  ومت  بال�شركات  والعاملني 

وكيل وزارة اخل�رجية يلتقي �شفري ايط�لي� لدى الدولة
•• ابوظبي-وام:

�شعادة عبداهلل بن حممد  ا�شتقبل 
وزارة  وكــيــل  حــامــد  اآل  بــطــي  بـــن 
عام  بــديــوان  اخلــارجــيــة يف مكتبه 
�شتارا�س  جورجيو  �شعادة  الـــوزارة 
�ــشــفــري جــمــهــوريــة اإيــطــالــيــا لــدى 
الدولة. وجرى خلل اللقاء بحث 
البلدين  بــني  الثنائية  الــعــلقــات 
املجالت  مبختلف  تعزيزها  و�شبل 
ذات  الق�شايا  مناق�شة  اإىل  اإ�شافة 

الهتمام امل�شرتك. 
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•• الفجرية-وام:

والتعليم  الرتبية  وزيــر  القطامي  حميد  معايل  �ــشــارك 
واأداء  العلم  حتية  مرا�شم  يف  املــدار�ــس  طلبة  ام�س  �شباح 
الــ�ــشــلم الــوطــنــي يف م�شتهل زيــارتــه لــعــدد مــن املــدار�ــس 
ا�شتعدادات  على  معاليه  واطــلــع  وال�شيجى.  بالفجرية 
احتياجات  اىل  وا�شتمع  درا�شى جديد  عام  لبدء  املدار�س 

هــذه املــدار�ــس وامــر ب�شد النواق�س با�شرع وقــت ممكن . 
وقال القطامي: اإن م�شاركته يف مرا�شم حتية العلم واأداء 
اإعــلء  نحو  الــــوزارة  توجه  على  تاأكيد  الوطني  ال�شلم 
الولء  الوطنية وقيم  الهوية  كل ما هو مت�شل برت�شيخ 
العلم  بــرفــع  يــبــداأ  والــــذي  الطلبة  نــفــو�ــس  والنــتــمــاء يف 
اللتزامات  ب�شائر  وينتهي  وميــر  الوطني  ال�شلم  واأداء 
�شبيل  املــدر�ــشــي يف  املجتمع  بها  يــقــوم  الــتــي  والــواجــبــات 

برناجمه  اأن  وذكر  اأف�شل.  لغد  وتاأهيلها  الأجيال  اإعــداد 
�شيظل مفتوحا  املــيــدان  اأحـــول  وتلم�س  املــدار�ــس  لــزيــارة 
اأو  العام  بدايات  على  يقت�شر  ولن  الدرا�شي  العام  طــوال 
اأوقات املنا�شبات.. م�شريا اإىل اإقرار وزارة الرتبية عملية 
رئي�شي  كمبداأ  امليدانية  والزيارات  املدار�س  مع  التوا�شل 
لدى كل م�شوؤول يف الوزارة واملناطق التعليمية. واأ�شاف 
اأن زياراته املكثفة للمدار�س واطلعه على اأحوال امليدان 

التعليمية  املناطق  اإدارات  مع  املبا�شر  وتوا�شله  الرتبوي 
مهما  م�شدرا  مدار�شنا  تكون  اأن  �ــشــرورة  اأكــد  ذلــك  كــل 
للإ�شعاع العلمي واملعريف والثقايف والجتماعي وحمطة 
فا�شلة يف حياة الطالب ينبغي تعزيزها مبجموعة اأ�شول 
تر�شخ  وفعاليات  باأن�شطة  م�شحوبة  وتعليمية  تربوية 
والــولء  للوطن  النــتــمــاء  قيم  لديه  وتنمي  هويته  فيه 

لقياداته.

قـــام وفـــد مـــن جمــلــ�ــس اولـــيـــاء اأمـــــور الطلبة 
والــطــالــبــات بــدبــا احلــ�ــشــن بــرئــا�ــشــة اإبــراهــيــم 
يــرافــقــه متيم  املــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  بــغــداد  �شعيد 
البلدي  املجل�س  رئي�س  الريامي  متيم  �شامل 
وعــدد  املجل�س  واع�شاء  احل�شن  دبــا  مبدينة 
بــزيــارة  واملجتمعية  الــرتبــويــة  الــقــيــادات  مــن 
املــدار�ــس يف مدينة  اإىل عــدد من  اليوم  �شباح 
واطماأنوا  املــدار�ــس  فيها  تفقدوا  احل�شن  دبــا 

على بدء العام الدار�شي يف كافة املدار�س .
وقام الوفد بتقدمي التهاين اإىل اإدارات املدار�س 

والهيئات الدارية والتعليمية وجلموع الطلبة 
-2013 الــدار�ــشــي  الــعــام  انــطــلق  مبنا�شبة 
بــالــتــوفــق  عـــن متــانــيــتــهــم  مــعــربــني  2014م 
التعليمية  املــ�ــشــرية  تــتــوا�ــشــل  واأن  والــنــجــاح 
املزدهرة يف مدينة دبا احل�شن بنجاح وتقدم .

وخـــلل جتــولــه بــاملــدار�ــس اأ�ـــشـــاد متــيــم �شامل 
متيم الريامي رئي�س املجل�س البلدي مبدينة 
دبـــا احلــ�ــشــن مبـــبـــادرة احلــكــومــة الحتـــاديـــة 
بتحويل �شفوف ال�شابع يف دبا حل�شن للتعليم 
النواحي  اإثـــراء  �شيهم يف  الــذي  الأمــر  الذكي 

التعليمية وتنميتها لتمكن الطلبة من التقدم 
يف  التكنولوجيا  ت�شخري  و�شط  يف  والجتهاد 

خدمة التعليم واإفادة الطلبة منها .
كما وثمن اإبراهيم �شعيد بغداد رئي�س جمل�س 
احل�شن  بدبا  والطالبات  الطلبة  اأمور  اولياء 
مبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
العــلــى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حمــمــد  بــن 
الــ�ــشــارقــة حفظه اهلل ورعـــاه  لــلحتــاد حــاكــم 
بتحويل مدار�س احلللقة الثانية اإىل مدار�س 
منــوذجــيــة وتــوفــري كــافــة املــعــطــيــات الــرامــيــة 

الــتــوجــهــات خلــدمــة طلب  كــافــة  تدعيم  اإىل 
وطــالــبــات املـــدار�ـــس ومتــكــيــنــهــم مـــن الــنــجــاح 

والتفوق .
واأكـــد املجل�س خــلل زيــاراتــه ولــقــاءاتــه التي 
عقدها مع اإدارات املدار�س واملعلمني والطلبة 
عام  العام  بذل اجلهد جلعل هذا  اأهمية  على 
واأن تتكامل  دبـــا احلــ�ــشــن  الــتــفــوق يف مــديــنــة 
م�شلحة  اأجــيــال  لتخريج  وتت�شافر  اجلــهــود 
وخدمة  التفوق  على  وقــادرة  واملعارف  بالعلم 

وطنها .

•• الفجرية-وام:

اأكدت اإدارة املرور والدوريات يف �شرطة الفجرية 
اجلديد  الدرا�شي  العام  ل�شتقبال  ا�شتعدادها 
املــروريــة على  الــدوريــات  تــوزيــع  اإىل  .. م�شرية 
التقاطعات واملحاور الرئي�شية املوؤدية للمدار�س 
ال�شري  و تنظيم حركة  القريبة منها  وال�شوارع 
التي ت�شهد كثافة  الإمـــارة  �ــشــوارع  واملـــرور على 
مرورية باملركبات واحلافلت املدر�شية..اإ�شافة 
للإ�شراف امليداين من قبل �شباط واأفراد املرور 
.. وذلك ل�شمان اإن�شيابية حركة ال�شري واملرور 
الإزدحــام وفك الختناقات وت�شيري  واحلد من 
احلـــركـــة املــــروريــــة بــ�ــشــهــولــة ويــ�ــشــر بــالــفــرتة 
والــطــلب  املــوظــفــني  خـــروج  اأثـــنـــاء  ال�شباحية 
 . الــدرا�ــشــي  الــيــوم  اإنتهاء  الظهرية عند  وفــرتة 
اإدارة  مدير  اليماحي  را�شد  علي  العقيد  وقــال 
املـــرور والـــدوريـــات يف الــقــيــادة الــعــامــة ل�شرطة 

الــفــجــرية خـــلل الإجــتــمــاع مــع روؤ�ـــشـــاء اأقــ�ــشــام 
واأفرع املرور بالقيادة العامة ل�شرطة الفجرية..

لتي�شري  كافة  اخلا�شة  املهام  �شملت  اخلطة  اإن 
التي  الطرق  وخا�شة  الإمـــارة  يف  ال�شري  حركة 
ت�شهد اأعمال �شيانة وما يرافقها من حتويلت 
مـــروريـــة حــيــث مت تــوزيــع الـــدوريـــات املــروريــة 
لــ�ــشــمــان الــتــحــرك الآمـــــن وفــــك الإخــتــنــاقــات 
اأن  اإىل  اليماحي  ــار  واأ�ــش  . للمركبات  املــروريــة 
�شيتم  املــدار�ــس  القريبة مــن  واملــواقــف  الــطــرق 
اأفــراد  تواجد  خلل  من  بعناية  عليها  الرتكيز 
املرور لتذليل كل ما يعيق اإن�شيابية حركة ال�شري 
واملـــــرور يف تــلــك املــنــاطــق حــفــاظــا عــلــى �شلمة 
الطلب . ونا�شد قائدي املركبات اخلروج املبكر 
اأعمالهم واإىل املدار�س وا�شعني باإعتبارهم  اإىل 
الأيــام  املرورية خلل هذه  و�شع احلركة  تغري 
وبــ�ــشــرورة الــتــعــاون مــع رجـــال املــــرور لت�شهيل 
عملية تنظيم احلركة املرورية من خلل التقيد 

والإلتزام بقواعد وقوانني املرور . وفيما يتعلق 
بالتوعية املرورية .. اأو�شح امللزم حممد ح�شن 
الب�شري مدير فرع التوعية والإعلم املروري اإن 
الإدارة با�شرت بتنفيذ احلملة املرورية الف�شلية 
 .. اجلميع  م�شوؤولية  الطلب  �شلمة  الرابعة 
اأطلقتها الإدارة العامة للتن�شيق املروري  والتي 
اإ�شرتاتيجية  مــبــادرات  �شمن  الداخلية  بـــوزارة 
الــوزارة لقطاع املــرور والتي ت�شعى من خللها 
الأمــور  اأولياء  املــروري لدى كافة  الوعي  لن�شر 

وال�شائقني وطلب املدار�س.
و�شت�شمل فعاليات احلملة جميع طلب املدار�س 
التثقيفية  والــــور�ــــس  املــحــا�ــشــرات  خــــلل  مـــن 
اإ�ــشــافــة لــلــزيــارات املــيــدانــيــة لــريــا�ــس ومــدار�ــس 
الأطفال وتوعيتهم مبا يخ�س الثقافة املرورية 
وتوزيع املن�شورات اخلا�شة بقواعد ال�شري واآداب 
الــلزم  والإر�ــشــادات  الآمــنــة  القيادة  و�شلوكيات 

اإتباعها ل�شلمة الطلب .

•• ابوظبي- الفجر:

ال�شام�شي  اللطيف  عبد  الدكتور  قال 
مــــديــــر عــــــام مـــعـــهـــد الــتــكــنــولــوجــيــا 
برناجماً  نفذ  املعهد  اأن  التطبيقية 
طالباً   900 وتــاأهــيــل  لعـــداد  مكثفاً 
وطــالــبــة مــواطــنــني مــن بــني 1850 
ميــثــلــون الــطــلــبــة اجلـــــدد الـــذيـــن مت 
قــبــلــوهــم يف ثـــانـــويـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
اإ�شتغرق  حيث  الــعــام  هــذا  التطبيقية 
اإ�ـــشـــبـــوعـــني مت خــللــهــمــا  الـــرنـــامـــج 
الطلبة  مــهــارات  تنمية  على  الرتكيز 
،اإ�شافة  الجنليزية  اللغة  يف  اجلـــدد 
الذي  ال�شامل  الدليل  اإ�شتعرا�س  اىل 
يــعــطــي الــطــالــب فــكــرة وا�ــشــحــة عن 
والتى  والتدريبية  التعليمية  الرامج 
الدر�س مبا ي�شمن  قاعات  داخــل  تتم 
املــنــاهــج  مــع  للطلبة  املــبــكــر  الــتــفــاعــل 
اأن  اىل  مـــ�ـــشـــرياً  بــاملــعــهــد  الـــدرا�ـــشـــيـــة 
هوؤلء الطلبة مت انتقاءهم من خلل 
جلــنــة الـــقـــبـــول بــاملــعــهــد الـــتـــى راعـــت 

�شروط معينة من بينها متتع الطلبة 
من  ميكنهم  متقدم  علمي  مب�شتوى 
الدرا�شية  املناهج  يف  الفعال  الندماج 
املتطورة التي تتميز بها التكنولوجيا 
الــتــطــبــيــقــيــة ،متــــهــــيــــداً لعــــدادهــــم 
الــهــنــد�ــشــيــة  الــعــلــوم  يف  متخ�ش�شني 
وغريها  واللكرتونية  والتكنولوجية 
املطلوبة  احلديثة  التخ�ش�شات  مــن 
يف �ــشــوق الــعــمــل.  وقـــام الــدكــتــور عبد 
فــروع  يف  بجولة  ال�شام�شي  اللطيف 
التطبيقية  الــتــكــنــولــوجــيــا  ثــانــويــات 
موؤكداً اأن الدرا�شة قد اإنتظمت بن�شبة 
ثـــانـــويـــات  اأفـــــــرع  كـــافـــة  يف   100%
مبختلف  التطبيقية  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الطلبة  اأنتظم  الــدولــة،حــيــث  اإمــــارات 
مت  اأن  بعد   5016 وعــددهــم  جميعاً 
اإخطارهم منذ وقت مبكر باأن الدرا�شة 
اليوم الول كما  تبداأ بكل جدية منذ 
تت�شمن  دقــيــقــة  اآلــيــة  باملعهد  يــوجــد 
عــقــوبــات مــتــدرجــة لــ�ــشــمــان اللــتــزام 
الدرا�شي التام من الطلبة طوال العام 

يف  املعهد  جنــاح  اىل  م�شرياً  الدرا�شي 
التو�شع  نحو  الوطني  هــدفــة  حتقيق 
حيث  التكنولوجي  التعليم  ن�شر  يف 
ي�شهد العام الدرا�شي اجلديد اإنطلق 
فرعني جديدن لثانويات التكنولوجيا 
التقني  عجمان  جممع  يف  التطبيقية 
العام اجلاري زيادة القبال  كما �شهد 
من املواطنني �شباباً وفتيات لللتحاق 
 ، التطبيقة  التكنولوجيا  بــثــانــويــات 
اأربعة  حيث ارتفع عدد املتقدمني اإىل 
اأ�ــشــعــاف ممــا يــدل على زيـــادة الوعي 
التقني  الــتــعــلــيــم  بــاأهــمــيــة  املــجــتــمــعــي 
ودوره يف التفاعل مع متطلبات النمو 
القت�شادى الذي تعي�شة الدولة حالياً 

وم�شتقبًل. 
التكنولوجيا  معهد  عــام  مدير  وكــان 
الطلبة  بــتــكــرمي  قـــام  قــد  التطبيقية 
�ــشــاركــوا مــوؤخــراً يف  الــذيــن  املتميزين 
ينظمة  الذي  للحياة  مهارات  برنامج 
والــتــدريــب  للتعليم  اأبــوظــبــي  مــركــز 
ال�شام�شي  القى  حيث  واملهني  التقني 

الــعــام  بــبــدء  اجلــمــيــع  فيها  هــنــا  كلمة 
الطلبة  مــطــالــبــاً  اجلــديــد  الــدرا�ــشــي 
ثــــانــــويــــات  الــــعــــامــــلــــني يف  وجــــمــــيــــع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــطــبــيــقــيــة بــالــعــمــل 
الـــدائـــم عــلــى تــ�ــشــجــيــع الــطــلــبــة على 
البــــــــداع والبــــتــــكــــار ومتــكــيــنــهــم مــن 
املــخــتــرات وكــافــة الدوات والجــهــزة 
الـــتـــي تـــخـــفـــزهـــم وتـــ�ـــشـــاعـــدهـــم عــلــى 
املتطورة  العلمية  املــ�ــشــروعــات  تنفيذ 
والتقني  املبا�شر  الــدعــم  تــقــدمي  ،مــع 
�شاعة  والع�شرين  الربـــع  طـــوال  لهم 
اللكرتوين  الربط  خلل  من  يومياً 
القائم بني املدر�شني والطلبة م�شرياً 
اىل التطور امللحوظ يف نتائج الطلبة 
على مدار الأعوام ال�شابقة حيث حقق 
اأو   170 مــعــدل  الطلبة  مــن   78%
CEPA- ال�شيبا  امتحان  يف  اأكــرث 
 38 عــلــى  حــ�ــشــلــوا  كــمــا   English
ميدالية يف م�شابقة مهارات الإمارات 
معهد  اأن  مــو�ــشــحــاً  و   2013 لــلــعــام 
العام  ينفذ  التطبيقية  التكنولوجيا 

اجلــــــــاري خـــطـــطـــا وا�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــات 
الــتــحــ�ــشــني  اإىل  تـــهـــدف  مــ�ــشــتــقــبــلــيــة 
امل�شتمر يف اخلدمات التعليمية املقدمة 
لــلــطــلــبــة مبـــا يــنــعــكــ�ــس ايــجــابــيــا على 
والتح�شيلية  الأكادميية  م�شتوياتهم 
منها العمل على ال�شتمرار يف حتقيق 
م�شتويات اأعلى يف اختبارات SAT و
IELTS وIC3 وتطوير منظومة 
التعلم الإلكرتوين وموا�شلة اجلهود 
ـــات اللـــكـــرتونـــيـــة  ـــش لـــتـــقـــدمي املـــمـــار�
الناجحة للطلبة ب�شكل يرثي ويي�شر 
تطوير  اىل  اإ�ــشــافــة  التعلم  عمليات 
بــرنــامــج الر�ــشــاد الأكـــادميـــي للطلبة 
وتقدمي اأن�شطة ل�شفية وم�شاعدتهم 
مل�شتقبلهم يف مراحل  التخطيط  على 

مبكرة من عمرهم .
التكنولوجيا  معهد  عــام  مدير  وقــال 
كافة  تــوفــري  مت  قــد  اأنــــه  التطبيقية 
المكانيات الب�شرية واملادية والدوات 
لبدء  املطلوبة  والجــهــزة  واملخترات 
الدرا�شة ب�شكل كامل حيث مت تا�شي�س 

باأحدث  املخترات وتزويدها  وجتهيز 
املــعــدات والجـــهـــزة املــتــطــورة خلدمة 
املواد التطبيقية التي يدر�شها الطلبة 
،لــيــ�ــشــل عـــدد املـــخـــرات احلــديــثــة يف 
اىل  التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات 
الرتكيز علي  يتم  110 خمترحيث 
اأي  دون  درا�شة  يف  التطبيقي  اجلانب 
اىل  النظري،اإ�شافة  باجلانب  ٍاخــلل 

اأحــدث  ا�شتخدام  مــن  الطلبة  متكني 
و�ـــشـــائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا وجــعــلــهــا يف 
متناول اأيديهم مبا ي�شاعد على تنمية 
وتر�شيخ  لديهم  التطبيقية  املــهــارات 
املـــــــادة الــعــلــمــيــة وتـــخـــطـــي املــفــاهــيــم 
من  عملية  تــطــبــيــقــاٍت  اإىل  الــنــظــريــة 

واقع احلياة اليومية.
اجلــــديــــدة  املــــخــــتــــرات  ان  واأو�ـــــشـــــح 

ا�شتك�شاف  خمتر  ابــرزهــا  مــن  امل�شار 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وخمــتــرالــهــنــد�ــشــة 
الــكــهــربــائــيــة املــتــقــدمــة والــتــمــديــدات 
املكائن  و  الطاقة  وعــلــوم  الكهربائية 
ايل  ا�شافة  املــواد  وهند�شة  ال�شناعية 
 Cisco احلــا�ــشــوب  �شبكات  خمــتــر 
ال�شحية  والــعــلــوم  الأحـــيـــاء  وخمــتــر 
امـــا ور�ـــشـــات الــعــمــل اجلـــديـــدة فمنها 

•• اأبوظبي-وام:

وفدا  املحا�شبه  ديــوان  رئي�س  العميمي  �شعيد  حــارب  الدكتور  معايل  ا�شتقبل 
اجلهاز  رئي�س  برئا�شة  اأرمينيا  بجمهورية  املاليه  للرقابه  العلى  اجلهاز  من 
اطار  الــزيــاره يف  تاأتي  لــه.  املــرافــق  الوفد  اأع�شاء  و  زاكــاريــان  اأ�شخقان  معايل 
التعاون امل�شرتك بني دواوين املحا�شبه الع�شاء يف املنظمه الدوليه للجهزه 
النظم  على  بالطلع  الزائر  الوفد  وقــام  النتو�شاي.  املاليه-  للرقابه  العليا 
واملمار�شات الرقابيه املطبقه بديوان املحا�شبه بدولة المارات بق�شد ال�شتفاده 
امل�شرتيات وعقود  بالرقابه على عقود  يتعلق  فيما  وتبادل اخلرات خ�شو�شا 
تنفيذ م�شاريع البنيه التحتيه ونظم التعاقد املتبعه بالن�شبة للم�شاريع الكبريه 
وطويلة الجل كما قام الوفد بالطلع على منهجيات العمل املت�شله بالتدريب 
الرقابي وال�شاليب املتبعه للرقابه على تنفيذ امليزانيه العامه للدوله. يذكر 
انه مت يف وقت �شابق توقيع مذكرة تفاهم بني ديواين املحا�شبه لدولة المارات 
التدقيق  مبنهجيات  اخلا�شه  اخلـــرات  تــبــادل  اجــل  مــن  ارمينيا  وجمهورية 
والإ�شتفادة  التدريب  و  والتعليم  بذلك  اخلا�شه  الإجـــراءات  وتطوير  املتبعه 
من الت�شريعات الوطنية املطبقة يف كل البلدين. واعرب الوفد الأرميني عن 
تقديره جلهود الديوان يف تنظيم هذه الزيارة ومدى اإ�شتفادته من مثل هذه 

الزيارات بني الأجهزة العليا للرقابة.

•• ابوظبي-وام:

التدريبية  الرامج  من  عــددا  ال�شعودية  العايل  التعليم  وزارة  اأطلقت 
الذين  من�شوبيها  من  �شعوديا  موظفا  خم�شني  من  لأكرث  والتطويرية 
امللحقية  الإمـــارات من خلل  الــوزارة وطلبها يف  يعملون على خدمة 
الثقافية الــ�ــشــعــوديــة . واأكــــد املــلــحــق الــثــقــايف بــ�ــشــفــارة خـــادم احلــرمــني 
ال�شريفني يف الإمــارات الدكتور �شالح بن حمد ال�شحيباين يف كلمة له 
مبنا�شبة افتتاح هذه الرامج اأن هذه الدورات التي ترتاوح ما بني ثلثة 
وخم�شة اأيام تاأتي يف اإطار اإ�شرتاتيجية اهتمام الوزارة بكوادرها الب�شرية 
ورفع كفاءاتهم وزيادة فعاليتهم الإنتاجية واإك�شابهم املهارات واخلرات 
التي ت�شاعدهم م�شتهدفة بذلك الرتقاء باأداء العمل ما يعك�س تطورا 
الــدورات  الوظيفي وقد �شملت تلك الرامج عــددا من  الأداء  نوعيا يف 
ال�شكرتارية  ومــهــارات  والتطوير  التخطيط  مــهــارات  على  تركز  التي 
والتعامل مع الروؤ�شاء يف العمل. واأ�شاف اأن امللحقية الثقافية ال�شعودية 
املتابعة  وكــذا  التدريب  عملية  �شري  على  بالإ�شراف  ت�شارك  بــالإمــارات 
امل�شتمرة واملبا�شرة وتوفري كل ما يلزم لإجناح مثل هذه الرامج وذلك 
تبذل  والتي  الـــوزارة  يف  والتطوير  التدريب  اإدارة  مع  مبا�شر  بتن�شيق 

جهودا كبرية يف �شبيل اإجناحها.

القطـــ�مــــي يــــزور عــــددا مـــن املــــدار�ص ب�لفجيـــــرة

جمل�ص اأولي�ء اأمور الطلبة والط�لب�ت بدب� احل�شن يزور املدار�ص مع بداية الع�م الدرا�شي ي�شيد ب�لتحول اإىل التعلم الذكي

اإدارة مرور الفجرية ت�شتقبل طالب املدار�ص 
بحملة �شالمة امل�ش�ة م�شوؤولية اجلميع

انتظ�م الدرا�شة يف ث�نوي�ت التكنولوجي� التطبيقية 

ديوان املح��شبة ي�شتقبل 
وفدا اأرميني� 

وزارة التعليم الع�يل ال�شعودية تعقد عددا من 
العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   الربامج التطويرية ملوظفيه� يف الإم�رات

اإع����������الن
للو�شاطة  ليدرز  نا�شيونال  ال�شـــــادة/انرت  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

التجارية رخ�شة رقم:CN 1550055 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ديو ريوك هو من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ديو ريوك هو من 100% اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شناء �شعود �شعيد احلمزي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شناء �شعود �شعيد احلمزي من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جونغ يول هو )%24(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1.02*0.30 اىل 0.60*0.30

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/انرت نا�شيونال ليدرز للو�شاطة التجارية

INTERNATIONAL LEADERS COMMERCIAL BROKERAGE
اىل/�شيئول مل�شتح�شرات التجميل ذ.م.م  

SEOUL COSMETIC LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شترياد )4610008(

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة م�شتح�شرات وم�شتلزمات التجميل - باجلملة )4649028(
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة احللي والك�ش�شوارات الغري ثمينة - باجلملة )4649031(

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة معدات وادوات ولوازم التجميل والعناية ال�شخ�شية - باجلملة )4659913(
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة العطور - باجلملة )4649026(

تعديل ن�شاط/حذف و�شيط جتاري )6499014(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

•• اأبوظبي-وام:

منح جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين .. مدر�شة كرانلي 
الــ�ــشــعــديــات..درجــتــي  جــزيــرة  اإفتتاحها يف  املــزمــع  اأبــوظــبــي 
املباين  ت�شنيف  نظام  من  كجزء  امل�شتدام  للت�شميم  اللوؤلوؤ 
التطوير  �شركة  وذكــرت   . اإ�شتدامة  برنامج  وذلــك �شمن   ..
وال�شتثمار ال�شياحي - املطور الرئي�شي للوجهات ال�شياحية 
تعد  ال�شهادة  اأبــوظــبــي..اإن  اإمـــارة  يف  وال�شكنية  والثقافية 
التطوير  �شركة  عليها  حت�شل  الــتــي  نوعها  مــن  اخلام�شة 
متحف  م�شروع  موؤخرا  ح�شد  حيث  ال�شياحي  وال�شتثمار 
الــلــوفــر اأبــوظــبــي عــلــى ت�شنيف ثــللــث درجـــــات الـــلـــوؤلـــوؤ . 

املهمة  ال�شهادة  اأبوظبي على هذه  كرانلي  وح�شلت مدر�شة 
اإ�شرتاتيجيات  وتطوير  للطاقة  �شامل  منــوذج  و�شع  نتيجة 
�شمن  النفايات  واإدارة  واملــيــاه  الــطــاقــة  ل�شتهلك  عملية 
هذه  �شت�شهم  حيث  بها  املرتبطة  واملــرافــق  املــدر�ــشــة  مبنى 
ا�شتهلك  تر�شيد  يف  املدر�شة  افتتاح  عند  الإ�شرتاتيجيات 
اإىل  ت�شل  بن�شبة  والطاقة  باملائة   20 تتعدى  بن�شبة  املياه 
واأكدت   . النموذجية  املدار�س  اأبنية  باملقارنة مع  باملائة   35
البيئية  اخلــدمــات  اإدارة  مــديــر  �شتايلن�س  نــتــايل  الــدكــتــورة 
ال�شوؤون  ق�شم  ان  ال�شياحي  وال�شتثمار  التطوير  �شركة  يف 
البيئية يف ال�شركة حر�س على العمل يد بيد مع اإ�شت�شاريي 
امل�شروع ومطوريه ل�شمان تطبيق اأف�شل املمار�شات البيئية 

. وتعد �شهادة اللوؤلوؤ دليل على التزام ال�شركة بتبني اأف�شل 
وقد   . املتنوعة  م�شاريعها  يف  البيئية  ال�شتدامة  ممار�شات 
هيل�شون  البيئية  لل�شت�شارات  الدولية  ال�شركة  تعيني  مت 
موران لتن�شيق مبادرات ال�شتدامة املتعلقة بامل�شروع ف�شل 
عن و�شع الأمور املتعلقة بالأنظمة الكهربائية وامليكانيكية 
اأنــظــمــة احلــمــايــة من  الــعــامــة وكــذلــك ت�شميم  والــ�ــشــحــة 
احلرائق والأنظمة ال�شوتية للمدر�شة اجلديدة املرموقة . 
من جانبه قال طوين موري�س مدير اإدارة ال�شوؤون الدولية 
ان  مــوران  هيل�شون  �شركة  الأو�ــشــط يف  ال�شرق  للعمليات يف 
اأبوظبي  اإمـــارة  املــدار�ــس يف  اأكــر  اأبــوظــبــي تعد مــن  كرانلي 
حر�شت  لذلك  للطلب  داخليا  �شكنا  توفر  التي  والأوىل 

وعلى   . للبيئة  �ــشــديــق  �شحي  مبنى  تــوفــري  �ــشــمــان  عــلــى 
اململكة املتحدة  غرار مدر�شة كرانلي الإعدادية املوجودة يف 
اأبوظبي مرافق تعليمية متنوعة  .. �شت�شم مدر�شة كرانلي 
مبا فيها مدر�شة خا�شة لتلميذ املرحلة البتدائية واأخرى 
ومكاتب  درا�شية  �شفوف  مــع  الثانوية  للمرحلة  منف�شلة 
الــتــدريــ�ــشــيــة ف�شل عن  الهيئة  اأعــ�ــشــاء  ومــكــاتــب  لـــــلإدارة 
مكتبة كبرية و�شالة طعام . وتتبنى مدر�شة كرانلي اأبوظبي 
مفهوم القرية اخل�شراء الذي يرز من خلل هيكل البناء 
مت  كما  املتحدة.  اململكة  يف  املــوجــود  الأ�شلي  املدر�شة  ملبنى 
امل�شطحات  �شمن  اإ�شرتاتيجي  ب�شكل  املبنى  موقع  درا�ــشــة 
العربي  اخلليج  مياه  على  يطل  لكي  به  املحيطة  اخل�شراء 

وال�ــشــتــفــادة مــن اجتـــاه الــريــاح الــ�ــشــائــدة على املــوقــع . كما 
الطلب  تزويد  اإىل  تهدف  خم�ش�شة  �شا�شات  و�شع  �شيتم 
من  واملياه  الطاقة  ا�شتهلك  مدى  حول  دقيقة  مبعلومات 
املبنى مما ي�شفي قيمة تربوية وي�شجع الطلب على تبني 
موقف م�شوؤول جتاه ا�شتهلك املوارد وال�شتدامة . وت�شغل 
مدر�شة كرانلي اأبوظبي م�شاحة تتعدى 70 األف مرت مربع 
اإفتتاحها على مراحل ل�شتقبال الطلب اعتبارا  و�شيجري 
بالكامل  املدر�شة  اإجنــاز  ..وعند   2014 �شبتمر  �شهر  من 
�شتتمكن من ا�شتيعاب اأكرث من األف و 600 طالب ترتاوح 
قبول  املدر�شة  �شنة..و�شتبداأ   18 اإىل  ثــلث  من  اأعمارهم 

. الطلبات ابتداء من �شهر نوفمر 2013 

كـــرانلــــــي اأبوظبـــــي حت�شــــل علــى درجتي اللوؤلوؤ للت�شميـــم امل�شتــــدام 
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هيئة الهالل الأحمر تنجز م�شروع م�شجد يف جنني

بلدية عجم�ن تنفذ العديد من املب�درات املجتمعية واخلدم�ت التطوعية

�شرطة مك�فحة املخدرات بدبي تختتم برن�مج �شفراء التوعية الطالبي بنج�ح
••  دبى-وام:

ملكافحة  العامة  الإدارة  اختتمت   
فعاليات  دبــي  ب�شرطة  املــخــدرات 
دورة �شفراء التوعية التي اقيمت 
مب�شاركة 32 طالبا ممن تراوحت 
�شنة.   17 اإىل   12 اأعمارهم من 
لأولــيــاء  ال�شكر  الإدارة  ووجــهــت 
يف  اأ�شهموا  الــذيــن  الطلبة  اأمـــور 
حـــث اأبـــنـــائـــهـــم عــلــى النـــخـــراط 
ال�شيفي  الــنــ�ــشــاط  فــعــالــيــات  يف 
ل�شرطة دبي م�شرية اىل ان العبء 
الأكر يقع على اأولياء الأمور يف 
حماية اأبنائهم ورعايتهم وتذليل 
كافة الأمــور التي قد توقعهم يف 
براثن املخدرات. كما وجه النقيب 
جمعه بلل ال�شويدي رئي�س ق�شم 
باإدارة  املخدرات  باأ�شرار  التوعية 
ملوؤ�ش�شة  �شكره  والوقاية  التوعية 
دبي الإن�شانية الإ�شلمية لدعمها 
دبي  خمــدرات  مكافحة  لفعاليات 
دورة  رعــايــة  ولتبنيها  عــام  ب�شكل 

دبـــي خلــدمــات الإ�ــشــعــاف وزيــــارة 
ل�ــــشــــرتاحــــة الــــ�ــــشــــواب واأخـــــــرى 
لإدارة الدفاع املدين بدبي وزيارة 
باأم  البحرية  البيئة  اأبحاث  ملركز 
التفتي�س  لإدارة  واأخرى  القيوين 
الـــكـــلب   -  ”9 “كيه  الأمــــنــــي 
ملركز  وزيــــارة  �شابقا  البولي�شية 
التابع  البحري  التلوث  مكافحة 
للإدارة العامة للعمليات ب�شرطة 
واأخريا  بيت اخلري  دبي وجمعية 
الريا�شي  بالرميثة  لنادي  زيــارة 
بـــدبـــي. واأ�ــــشــــاف الـــ�ـــشـــويـــدي اأن 
التوعية  �شفراء  برنامج  منهجية 
الإدارة  ابــتــكــرتــهــا  لــفــكــرة  تــرجــع 
ليتوىل  املخدرات  ملكافحة  العامة 
بحيث  تنفيذها  املــدار�ــس  طــلب 
ليتم  اختيار جمموعة منهم  يتم 
ليحا�شروا  وتاأهيلهم  تدريبهم 
لإدارة  عونا  وليكونوا  املدار�س  يف 
الـــتـــوعـــيـــة والــــوقــــايــــة يف جمـــال 
اأقرانهم  بــني  املــخــدرات  مكافحة 

من طلب املدار�س. 

•• جنني-وام:

اأجنـــــــزت هــيــئــة الــــهــــلل الأحـــمـــر 
مـــ�ـــشـــروع مــ�ــشــجــد يف بــــلــــدة ديـــر 
اأبــو�ــشــعــيــف �ــشــرقــي مــديــنــة جنني 
عدد  �شمن  وذلــك   .. فل�شطني  يف 
الن�شانية  والرامج  امل�شاريع  من 
الأرا�شي  يف  الهلل  تنفذها  التي 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة . واأو�ــــشــــح تــقــريــر 
مـــكـــتـــب هـــيـــئـــة الــــهــــلل الأحــــمــــر 
امل�شجد  الــغــربــيــة..اأن  ال�شفة  يف 
املرحوم  عليه م�شجد  اأطلق  الــذي 
حــمــد اخلــيــيــلــي .. مت اجنـــــازه يف 
فــــرتة زمــنــيــة قــيــا�ــشــيــة حــيــث مل 
ا�شهر  الجنــاز ع�شرة  تتعد عملية 
املــ�ــشــجــد  الــــ�ــــشــــلة يف  واقــــيــــمــــت 
املــبــارك  املــذكــور يف �شهر رمــ�ــشــان 
. واأرجــــــع الــتــقــريــر هـــذا الجنـــاز 

اىل مــ�ــشــاريــع مــو�ــشــمــيــة يــتــم من 
احلــقــائــب  اآلف  تــقــدمي  خــللــهــا 
املدر�شية للطلب املعوزين واآلف 
الأ�ـــشـــر  الـــغـــذائـــيـــة اىل  الــــطــــرود 
وع�شرات  املحتاجة  الفل�شطينية 
اللف من وجبات الفطار خلل 
�ــشــهــر رمــ�ــشــان املـــبـــارك . وذكـــرت 
على  يركز  الــهــليل  الرنامج  اأن 
فل�شطني  الإعــاقــة يف  ذوي  رعــايــة 
ــتــمــر لــهــم  وتــــقــــدمي الــــدعــــم املــ�ــش
بــهــدف اإعـــادة دجمــهــم يف املجتمع 
م�شرية  لهم  عمل  فــر�ــس  وايــجــاد 
المــاراتــي  ال�شندوق  برنامج  اىل 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  لدعم 
ا�ـــشـــتـــفـــاد مـــنـــه حـــتـــى الآن  الــــــذي 
فل�شطيني  معاق   500 من  اأكــرث 
تـــقـــدم لـــهـــم الــــقــــرو�ــــس املــيــ�ــشــرة 
�شغرية  انتاجية  م�شاريع  لقامة 

مــوؤ�ــشــ�ــشــات  الــهــيــئــة..اإ�ــشــافــة اىل 
ان  يوؤكد  ما  وهــو  اخــرى  اماراتية 
الـــقـــيـــادة واحلـــكـــومـــة المـــاراتـــيـــة 
ت�شع فل�شطني و�شعبها يف مقدمة 
هناك  اأن  اإىل  واأ�شار   . اهتماماتها 
الرا�شي  بارزة يف  اماراتية  معامل 
جنني  خميم  اهمها  الفل�شطينية 
الذي تكفلت هيئة الهلل الأحمر 
 2004 عــــام  اإعــــمــــاره يف  بــــاإعــــادة 
واأقامت فيه اأكرث من 500 منزل 
وناديا  للبنات  اعــداديــة  ومــدر�ــشــة 
مــ�ــشــجــد  اىل  لـــلـــ�ـــشـــبـــاب..اإ�ـــشـــافـــة 
ا�ـــشـــم م�شجد  كــبــري اطـــلـــق عــلــيــه 
ال�شيخ زايد يف و�شط خميم جنني 
والذي يت�شع لنحو 500 م�شلي. 
وتــبــلــغ مــ�ــشــاحــة مــ�ــشــجــد املــرحــوم 
ال�شهر  الــذي اجنز  حمد اخلييلي 
املا�شي وبني على الطراز احلديث 

الــتــعــاون  اىل  للم�شجد  الــ�ــشــريــع 
الــبــنــاء بــني مــكــتــب هــيــئــة الــهــلل 
الأحمر الإماراتي يف رام اهلل الذي 
البناء وجلنة  اأ�شرف على م�شروع 
اإعــــمــــار املــ�ــشــجــد ودائـــــــرة اأوقـــــاف 
جــنــني الــتــي كــانــت تــتــابــع عملية 
الـــبـــنـــاء بــ�ــشــكــل مــ�ــشــتــمــر. وقــالــت 
نائب  املــهــريي  عيد  نعيمة  �شعادة 
امل�شاعدات  لــ�ــشــوؤون  الــعــام  الأمـــني 
الأحمر  الهلل  هيئة  يف  الدولية 
حمد  املــرحــوم  م�شجد  م�شروع  اإن 
اجنـــازه حديثا  الــذي مت  اخلييلي 
يف فل�شطني .. ياأتي �شمن برنامج 
مــ�ــشــاعــدات مـــن الـــهـــلل الأحــمــر 
تــنــفــذ من  فــلــ�ــشــطــني والـــــذي  اإىل 
متعددة  اإن�شائية  م�شاريع  �شمنه 
واملــراكــز  واملـــدار�ـــس  امل�شاجد  مثل 
ال�شحية ومراكز املعاقني..اإ�شافة 

يــديــرونــهــا بــانــفــ�ــشــهــم وقـــد اثــبــت 
الهلل  الــذي متوله  امل�شروع  هذا 
الحــمــر المــاراتــي و يتكلف نحو 
درهــــم جنــاحــا ملفتا  مــلــيــون   20
ال�شيخ  ثمن  جانبه  مــن   . للنظر 
حمــمــد الــكــيــلين مــديــر اوقــــاف 
ابدته هيئة  الــذي  جنني الهتمام 
الــهــلل الحــمــر المـــاراتـــي جتــاه 
هــــذا املـــ�ـــشـــروع الـــديـــنـــي احلــيــوي 
بـــلـــدة ديـــــر ابــو�ــشــعــيــف  اذ كـــانـــت 
بحاجة  امل�شجد  فيها  اقــيــم  الـــذي 
تادية  مــن  امل�شلون  ليتمكن  الــيــه 
الــتــرع  اأن  واأكــــد   . فــيــه  �شلتهم 
الهلل  هيئة  جانب  مــن  ال�شخي 
الحــــمــــر المــــــاراتــــــي جتـــــاه هـــذا 
من  �شل�شلة  �شمن  يــاأتــي  املــ�ــشــروع 
يف  تنفذ  التي  الإماراتية  امل�شاريع 
ومتولها  الفل�شطينية  الأرا�ـــشـــي 

•• عجمان ـ الفجر :

ـــفـــذت وحــــــدة تــنــمــيــة املــجــتــمــع  ن
العامة  العلقات  لق�شم  التابعة 
والإعـــــــــــــلم بــــــدائــــــرة الـــبـــلـــديـــة 
والــتــخــطــيــط بــعــجــمــان الــعــديــد 
واملبادرات  اخلريية  امل�شاريع  من 
بالتعاون  املجتمعية  التطوعية 
خريية  وجمعيات  موؤ�ش�شات  مــع 
لروؤية  ترجمة  وذلــك   ، بــالإمــارة 
وحر�شا  بالدائرة  العليا  القيادة 
مــنــهــا عــلــى نــ�ــشــر ثــقــافــة الــعــمــل 

التطوعي اخلريي الجتماعي.

الغذائية  الــوجــبــات  تــوزيــع  فيها 
الإفــطــار  �شاعة  ال�شائمني  على 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع فــــريــــق فـــر�ـــشـــان 
واجلمعيات  الــتــطــوعــي   عجمان 
برعاية  كانت  وجميعها  اخلريية 
�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ را�ـــشـــد بـــن حميد 
ومتابعة  الدائرة  رئي�س  النعيمي 
اإبــراهــيــم  �ــشــعــادة يحيى  مــن قبل 
حر�شا  الــذي  العام  املدير  اأحمد 
عـــلـــى تـــوجـــيـــه الـــــوحـــــدة وكـــافـــة 

الإدارات للتعاون معها يف ذلك.
واأ�ــــــشــــــار الـــنـــعـــيـــمـــي بـــــــاأن هــنــاك 
املر�شى  بزيارات  خا�شة  مبادرات 

الجــتــمــاعــي يف كــافــة املــنــا�ــشــبــات 
والدينية  الوطنية  والحتفالت 
وغريها من الأجــواء الحتفالية 
اخلا�شة لرتجمة روؤى القيادة يف 
وطننا الغال، كما بني النعيمي باأن 
مبادرات جمتمعية خا�شة  هناك 
بتدريب وتاأهيل طلبة اجلامعات 
الذين تقدموا بالطلب للتدريب 
لهم  الفر�شة  واأتيحت  الق�شم  يف 
بـــاكـــتـــ�ـــشـــاب اخلــــــــرات اخلــا�ــشــة 
بـــالـــعـــلقـــات الـــعـــامـــة والإعـــــــلم 
ومــــهــــارات التـــ�ـــشـــال املــوؤ�ــشــ�ــشــي 

وغريها.

وذكر مروان بن حممد النعيمي 
رئــيــ�ــس قــ�ــشــم الــعــلقــات الــعــامــة 
والإعــــــــلم بـــالـــدائـــرة بـــــاأن هــذه 
املــــــبــــــادرات مـــتـــنـــوعـــة يف �ــشــكــلــهــا 
تنفيذها  حيث  مــن  وم�شمونها 
واجلــهــات املــتــعــاونــة يف اإطــلقــهــا 
الــديــنــيــة  املـــنـــا�ـــشـــبـــات  �ـــشـــتـــى  يف 
اأبرزها  من  بــاأن  لفتاً  والر�شمية 
تــلــك اخلـــا�ـــشـــة بــ�ــشــهــر رمــ�ــشــان 
املــــبــــارك مـــثـــل مـــ�ـــشـــروع اإفـــطـــار 
�شائم والإفطار اخلريي للأيتام 
وم�شروع  العيد  ك�شوة  ومــ�ــشــروع 
مت  التي  برم�شان  عجمان  اآمـــان 

الـــ�ـــشـــيـــخ خــلــيــفــة  يف مــ�ــشــتــ�ــشــفــى 
وزيـــــــارات لــــدار املــ�ــشــنــني ومــركــز 
عجمان لرعاية املعاقني وحملت 
الترع بالدم بالتعاون مع مركز 
اأبـــحـــاث ونــقــل الــــدم بــالــ�ــشــارقــة، 
�شندوق  م�شاريع  اإىل  بالإ�شافة 
احلقيبة  بتوفري  اخلا�شة  اخلري 
املدر�شية وعلج املر�شى والترع 
وامل�شاركة  واملــحــتــاجــني  للفقراء 
مبــبــادرة الــقــافــلــة الـــورديـــة لأنــنــا 

نهتم .
واأكد النعيمي باأن الدائرة ت�شعى 
التطوعي  العمل  لتج�شيد  دومــا 

املـــــخـــــدرات لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عــلــى 
بحيث  دقيق  ب�شكل  اأعــد  الــتــوايل 
مت املـــــزج فــيــه بـــني املــحــا�ــشــرات 
التوعوية املتنوعة وبني الرحلت 
التثقيفية والتعليمية والرتفيهية 
حـــيـــث نـــظـــمـــت بـــــه حمـــا�ـــشـــرات 

�ــشــفــراء الــتــوعــيــة لــلــعــام الــثــالــث 
والتي  خا�س  ب�شكل  التوايل  على 
الأ�ــشــبــوع  نــهــايــة  بــنــجــاح  اختتمت 
برنامج  اأن  اإىل  واأ�ـــشـــار  املــا�ــشــي. 
الــــذي  الـــتـــوعـــيـــة  �ـــشـــفـــراء  دورة 
ملكافحة  الــعــامــة  الإدارة  تــنــفــذه 

مــتــعــلــقــة بــــاجلــــوانــــب املــــروريــــة 
واأخـــــــــــرى مـــتـــعـــلـــقـــة بـــاجلـــوانـــب 
العلوم  بتقنيات  واأخرى  اجلنائية 

التكنولوجية املعا�شرة .
 كما نظمت الإدارة زيارات للعديد 
مــــن املــــواقــــع اأبـــــرزهـــــا مــوؤ�ــشــ�ــشــة 

اأكرث من 200 مرت مربع ويت�شع 
الرجال  مــن  م�شلي   300 لنحو 
الن�شاء.. من  م�شلية  مائة  ونحو 
كما اأقيمت فيه ماأذنة كبرية يبلغ 

طــولــهــا نــحــو 30 مــرتا..وتــكــلــف 
ـــــرع بــتــمــويــلــه  املـــ�ـــشـــجـــد الـــــــذي ت
اخلييلي  را�شد  الإماراتي  املواطن 
األــــف درهـــم..واأطـــلـــق   570 نــحــو 

عــلــيــه املــــواطــــن الإمـــــاراتـــــي ا�ــشــم 
ولده املرحوم حمد اخلييلي طلبا 
للأجر والثواب من اهلل تعاىل له 

ولولده.

الإم�رات ت�شت�شيف املوؤمتر الدويل 
الث�لث ملك�فحة القر�شنة البحرية

•• دبي-وام:

�شبتمر  مـــن   12 و   11 يـــومـــي  الــــدولــــة  تــ�ــشــتــ�ــشــيــف 
القر�شنة  ملكافحة  الثالث  الـــدويل  املــوؤمتــر   .. اجلـــاري 
البحرية.. القر�شنة  مكافحة  عــنــوان  حتــت  البحرية 
.. وذلــك  الإقــلــيــمــيــة  الـــقـــدرات  بــنــاء  جــهــود م�شتمرة يف 
العاملية  دبـــي  ومــوانــئ  اخلــارجــيــة  وزارة  بــني  بــالــتــعــاون 
و�ــشــركــة اأبــوظــبــي لــلــمــوانــئ. ويــ�ــشــارك يف املــوؤمتــر الــذي 
يعقد يف دبي اأكرث من 500 �شخ�شية من بينهم وزراء 
على  امل�شتوى  رفيعو  حكوميون  ومــ�ــشــوؤولــون  خــارجــيــة 
دولية  منظمات  ومـــدراء  والـــدويل  الإقليمي  امل�شتويني 
اإىل  البحري..اإ�شافة  القطاع  يف  تعمل  عاملية  و�شركات 
جمموعة من اخلــراء يف هذا املجال . وتت�شمن جهود 
ومكافحة  معاجلة  مــن  كــل  املنطقة  يف  الــقــدرات  بــنــاء 
القر�شنة على املدى الق�شري من خلل مبادرات اأمنية 
العاملية  البحرية  الــقــوات  بــني  التن�شيق  ت�شمل  فعالة 
الأمــد  طويلة  مــبــادرات  اإىل  اإ�شافة  التجارية  وال�شفن 
املنطقة  يف  املحلية  القت�شادات  وتنمية  تطوير  تدعم 
القر�شنة  ملكافحة  الثالث  الــدويل  املوؤمتر  و�شيتناول   .
ثلثة موا�شيع رئي�شية هي ال�شتمرار يف تعزيز الوعي 
وال�شتمرار  للقر�شنة  والقت�شادية  الإن�شانية  بالتكلفة 
من  للقر�شنة  ودائـــم  فــعــال  حــل  عــن  البحث  عملية  يف 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  القطاعات  بــني  الــتــعــاون  خــلل 
امل�شتدامة  احللول  تقدمي  وت�شجيع  والقانونية  واملالية 
طويل الأمد ملكافحة القر�شنة ف�شل عن التاأكيد على 
التعاون بني القطاع البحري والقطاعات احلكومية من 

خلل اإ�شرتاتيجيات م�شرتكة تركز على حلول م�شتدامة 
الثلثة  الرئي�شية  املــوا�ــشــيــع  وتعك�س   . الأمـــد  طويلة 
وجهات نظر متنوعة حول موا�شيع ترتاوح بني تطوير 
قــادة  وحــث  لل�شومال  م�شتدامة  بحرية  اإ�شرتاتيجية 
القر�شنة  التعاون والحتــاد يف وجه  اإفريقيا على  غرب 
اخلا�س  الــقــطــاع  م�شاهمات  اإىل  و�ــشــول  مناطقهم  يف 
املدعومة من دولة الإمارات العربية املتحدة ل�شد ثغرات 
املقدمة  الورقة  وتوؤكد   . القدرات  ببناء  خا�شة  حمــددة 
املوؤمتر  اإطـــار مو�شوع  العاملية يف  دبــي  مــوانــئ  قبل  مــن 
حول بناء القدرات الإقليمية .. على اأهمية دعوة القطاع 
بيئة  اإىل خلق  التي تهدف  الآليات  اإىل حتديد  اخلا�س 
اإ�شافة  النا�شئ  ال�شومال  لقت�شاد  امل�شتدام  للتطوير 
 . البحرية  للقر�شنة  الرئي�شية  الأ�ــشــبــاب  حتــديــد  اإىل 
ويت�شمن املوؤمتر جل�شة عامة ملعاينة كيفية قيا�س مدى 
النجاح يف مكافحة القر�شنة على �شواطئ ال�شومال يف 
حني �شتعالج اجلل�شات الفرعية م�شائل الأمن البحري 
وبناء القدرات وبرامج امل�شاعدات الإن�شانية يف ال�شومال 
وا�شتجابة ال�شناعة البحرية لق�شية القر�شنة البحرية 
العربية  الإمـــارات  دولــة  ي�شهم موقع  اأن  املتوقع  . ومــن 
املتحدة كمحور للقت�شاد والتجارة العاملية اإ�شافة اإىل 
من�شة  املــوؤمتــر  جعل  يف  والدولية  الإقليمية  �شراكاتها 
للحد  املعنية  الدولية  الأطـــراف  خمتلف  بني  للتن�شيق 
 . الطويل  املـــدى  على  البحرية  القر�شنة  ظــاهــرة  مــن 
التي  املتوا�شلة  اجلهود  امل�شرتك  التعاون  هذا  ويج�شد 
القطاعني  بني  التن�شيق  م�شتوى  لرفع  الدولة  تبذلها 

العام واخلا�س يف الت�شدي للقر�شنة البحرية .

جمموعة بريد الإم�رات ت�ش�رك يف معر�ص ال�شرق الأو�شط ملن�ولة املواد
•• دبي-وام:

الإمـــارات  بريد  جمموعة  ت�شارك 
يف معر�س ال�شرق الأو�شط ملناولة 
�ــشــريــك  بــ�ــشــفــتــهــا   2013 املـــــواد 
اإطــــــلق خــــلل الـــفـــرتة مـــن 10 
12 �ــشــبــتــمــر اجلــــــاري يف  حــتــى 
مــركــز دبـــي الـــــدويل لــلــمــوؤمتــرات 
واملــــعــــار�ــــس. واكـــــد اإبـــراهـــيـــم بن 
كـــرم املــديــر الــتــنــفــيــذي الــتــجــاري 
حر�س  الإمـــــارات  بــريــد  ملجموعة 
جمــمــوعــة بـــريـــد الإمــــــــارات على 
الهام  املعر�س  هذا  من  ال�شتفادة 
لــتــعــزيــز جمــمــوعــتــهــا الــوا�ــشــعــة 
مـــن املــنــتــجــات الـــريـــديـــة وغــري 

امل�شاركة  ان  الريدية..مو�شحا 
ال�شرتاتيجية  مع  ان�شجاما  تاأتى 
اجلـــديـــدة لــلــمــجــمــوعــة لكــتــ�ــشــاب 
ح�شة اأكر من �شوق قطاع ال�شحن 
اأداء  والب�شائع من خلل حت�شني 
الــ�ــشــركــات الــفــرعــيــة والـــوحـــدات 
اأن  اأو�شح  و   . للمجموعة  التابعة 
جــنــاح جمــمــوعــة بــريــد الإمـــــارات 
التعريف  يف  �شي�شهم  املــعــر�ــس  يف 

بــاملــنــتــجــات واخلــــدمــــات املــتــنــوعــة 
جلميع �شركاتها ووحداتها التابعة 
جمموعة  عــلــى  الــرتكــيــز  �شيتم  و 
وا�ــــشــــعــــة مــــن خــــدمــــات الــــطــــرود 
وبـــاقـــات �ــشــنــدوق الــريــد لقطاع 
الــ�ــشــركــات بــالإ�ــشــافــة اإىل اأحـــدث 
امل�شاحات  تــاأجــري  اخلــدمــات وهــي 
التجارية يف مكاتب الريد لفئات 

حمددة من ال�شركات. 

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ يون�س حممد 
بنجلدي�س  مــيــاه-  حــ�ــشــني 
اجلــنــ�ــشــيــة -  جـــــواز �ــشــفــره 
�ــشــادر   )821686( رقـــم 
يجده  من  بنجلدي�س.  من 
عــلــيــه التـــ�ـــشـــال بــتــلــيــفــون 
       055/8927777 رقـــم 

فقدان جواز �سفرت
فــقــد  املــدعــو/ خــالــد ح�شن 
تف�شل �شريف - بنجلدي�س 
اجلــنــ�ــشــيــة -  جـــــواز �ــشــفــره 
�شادر   )0636165( رقم 
يجده  من  بنجلدي�س.  من 
عــلــيــه التـــ�ـــشـــال بــتــلــيــفــون 
       055/8927777 رقـــم 

فقدان جواز �سفرت
فــــــقــــــد  املــــــــدعــــــــو/ حمـــمـــد 
فــيــيــاج احــمــد فــيــيــاج حممد 
بنجلدي�س  حــ�ــشــني-  امـــري 
اجلــنــ�ــشــيــة   -  جـــواز �شفره 
�ــشــادر   )321619( رقـــم 
يجده  من  بنجلدي�س.  من 
عــلــيــه التـــ�ـــشـــال بــتــلــيــفــون 
       055/8927777 رقـــم 

فقدان جواز �سفرت
فــــــقــــــد  املــــــــدعــــــــو/ حمـــمـــد 
عـــــامل حـــاجـــي نـــــور حمــمــد  
اجلــنــ�ــشــيــة    بـــنـــجـــلديـــ�ـــس   -
رقـــــم  �ـــــشـــــفـــــره  جــــــــــــواز    -
من  �ـــشـــادر   )101633(
بـــنـــجـــلديـــ�ـــس. مــــن يــجــده 
عــلــيــه التـــ�ـــشـــال بــتــلــيــفــون 
       055/1665659 رقـــم 

فقدان جواز �سفرت
فــــــقــــــد  املــــــــدعــــــــو/ حمـــمـــد 
خـــــــــريول حمــــمــــد الــــطــــاف 
بـــنـــجـــلديـــ�ـــس  مــــــــــــري-   - 
اجلــنــ�ــشــيــة   -  جـــواز �شفره 
�شادر   )1774980( رقم 
يجده  من  بنجلدي�س.  من 
عــلــيــه التـــ�ـــشـــال بــتــلــيــفــون 
       050/3345689 رقـــم 

فقدان جواز �سفرت
ديوك  جيونغ  املدعو/  فقد  
�ــشــيــو   - كـــوريـــا اجلــنــوبــيــة 
اجلــنــ�ــشــيــة   -  جـــواز �شفره 
  )38396102( رقـــــــم 
ت�شليمه  بــرجــاء  يــجــده  مــن 
او  �شرطة  مــركــز  اقـــرب  اىل 
الــ�ــشــفــارة كـــوريـــا اجلــنــوبــيــة 

م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ جوهور احمد 
ابـــــو اخلـــــري - بــنــغــلديــ�ــس 
اجلن�شية   -  جواز �شفره رقم 
)5831536(  من يجده 
اقــرب  اىل  ت�شليمه  بــرجــاء 
مــركــز �ــشــرطــة او الــ�ــشــفــارة 

بنغلدي�س   م�شكوراً.

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
اجلن�شية    /الماراتية  املن�صورى  �صعيد  �صالح  /ملحه  تقدمت 
بطلب   ، التوثيقات  ق�شم  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

تغيري ا�شمها من )ملحه ( اىل )�صما(.
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خلل 30 يوما من تاريخ ن�شر العلن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9    
  اإعالن �سطب قيد

 تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة توين جي اآند بارترنز )ا�شيا(املحدودة   
)جن�شيتها من هوجن كوجن( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة 

ابوظبي واملقيدة حتت رقم )3218( يف �شجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
ال�شركات  �ــشــاأن  ل�شنة 1984 يف  رقــم )8(  الــقــانــون الحتــــادي  لأحــكــام  وتــنــفــيــذاً 
الــوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان اعتماد  التجارية وتعديلته والقرار 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اإجـــراءات  دليل 

احلرة بالدولة.
اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  العــرتا�ــس  يف  احلــق  اأ�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 

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

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

الزي�ين: م�شرية جمل�ص التع�ون مت�شي بقوة وثقة بف�شل روح الوحدة والتك�تف
الــدول  مــع  وبــالــتــعــاون  املجل�س  و�ــشــعــوب  دول  بــني  املــ�ــشــرتك  والتن�شيق 
احلليفة وال�شديقة. واأكد اأن دول جمل�س التعاون تعتر اأمنها جميعا 
كل ل يتجزاأ واأن اأي تهديد اأمني لإحدى دول املجل�س هو تهديد جلميع 
الدول م�شريا اىل اأن دول املجل�س تعمل على تعزيز قدراتها الع�شكرية 
التن�شيق  واإنــ�ــشــاء مركز  امل�شرتكة مــن خــلل دعــم قــوات درع اجلــزيــرة 
البحري الإقليمي وحتقيق التكامل بني القوات اجلوية والدفاع اجلوي 
بني دول املجل�س. واأ�شار الدكتور عبداللطيف الزياين اىل اهتمام دول 
هذا  يف  لفتا  الــطــوارئ  وحــالت  املخاطر  ملواجهة  بال�شتعداد  املجل�س 
اإدارة الطوارئ ملجل�س التعاون واإن�شاء �شجل  ال�شدد اإىل تاأ�شي�س مركز 
ملواجهتها  اللزمة  وال�شرتاتيجيات  اخلطط  وو�شع  باملخاطر  خا�س 

ودرا�شة اإن�شاء مركز لر�شد الإ�شعاعات يف املنطقة. 

عــززت  التي  الــبــارزة  الجنـــازات  مــن  العديد  حتقيق  على  املجل�س  دول 
التعاون  جمل�س  م�شرية  اأن  الــزيــاين  واأ�ــشــاف  وتكاملها.  ترابطها  من 
الــتــي جتمعها  والــتــكــاتــف  الــوحــدة  روح  بف�شل  وثــقــة  قــوة  بكل  مت�شي 
التكامل  اأن  اىل  م�شريا  ال�شرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق  نحو  وتدفعها 
اخلليجي ظهر جليا يف العديد من امل�شروعات ال�شرتاتيجية الأ�شا�شية 
املجل�س  دول  مواطني  وم�شاواة  اجلمركي  والحتــاد  امل�شرتكة  كال�شوق 
القت�شادية  املـــبـــادرات  اىل  اإ�ــشــافــة  والــعــمــل  والإقـــامـــة  التملك  حــق  يف 
امل�شرتكة وم�شروعات البنية الأ�شا�شية مثل الربط الكهربائي وال�شكك 
احلديدية. واأو�شح الدكتور عبداللطيف الزياين اأن �شعوب دول املجل�س 
التكامل  �شيا�شات  ت�شعر برتابطها وتوحدها من خلل  اليوم  اأ�شبحت 
يتمتع  اأن  اأجــل  مــن  املجل�س  دول  تنتهجها  التي  وامل�شتقبلية  احلالية 

املواطن اخلليجي بكافة احلقوق التي يتمتع بها اأي مواطن يف اأي دولة 
من الدول الأع�شاء. واأ�شاف اأن روؤية دول جمل�س التعاون تتلخ�س يف 
حتقيق الزدهار القت�شادي واحلفاظ عليه اإ�شافة اىل حتقيق الرفاهية 
اأن دول املجل�س ت�شعى اىل بلوغ هذا  الجتماعية ملواطنيها م�شريا اىل 
تتمثل  رئي�شية  اإ�شرتاتيجية  اأهــداف  خم�شة  حتقيق  خلل  من  الهدف 
يف احلفاظ على اأمنها وا�شتقرارها �شد كافة التهديدات الأمنية وزيادة 
الب�شرية  التنمية  من  عــال  م�شتوى  على  واحلفاظ  القت�شادي  النمو 
تعزيز  واأخـــريا  الــطــوارئ  املخاطر وحــالت  اإدارة  الــقــدرة على  وحتقيق 
مكانة املجل�س اإقليميا ودوليا. وحتدث الأمني العام ملجل�س التعاون عن 
التكامل اخلليجي يف ال�شوؤون الأمنية موؤكدا اأن التغلب على التحديات 
الأمنية التي تواجه دول املجل�س يتحقق من خلل املزيد من التعاون 

•• املنامة -وام:

 اأكـــد الأمــــني الــعــام ملجل�س الــتــعــاون لـــدول اخلــلــيــج الــعــربــيــة الــدكــتــور 
عبداللطيف بن را�شد الزياين اأن التكامل بني دول املجل�س بلغ مرحلة 
اأ�شهمت يف دفع م�شرية دول املجل�س نحو الأهداف امل�شتقبلية  متقدمة 
التعاون يف كلمة  العام ملجل�س  الأمــني  التي ت�شعى اىل حتقيقها. وقــال 
لــه اأمــ�ــس اأمــــام مــنــتــدى حـــوار املــنــامــة الـــذي ينظمه معهد الــدرا�ــشــات 
التي حتققت  الجنــازات  اإن  البحرين  والجتماعية يف مملكة  الدولية 
تتواىل  مــازالــت  مــن ثلثني عاما  اأكــرث  املجل�س خــلل  طــوال م�شرية 
بف�شل ما يجمع دول املجل�س من روابط اجلغرافيا والتاريخ والثقافة 
�شاعد  امل�شرتك مما  الهدف  نحو  الــروؤى  توحد  اىل  بالإ�شافة  والدين 
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89 عيادة خلدمة31 األف و860 طالبًا وطالبة 

ا�شتعدادات �شحية مدر�شية خالل الع�م الدرا�شي اجلديد 2014-213 

حاًل مل�صكلة الزدحام املروري

�شرطة راأ�ص اخليمة ت�شكل جمموعة جل�ن ملراقبة الطرق و�شري احل�فالت املدر�شية

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

مبــنــا�ــشــبــة بـــــدء فـــعـــالـــيـــات الـــعـــام 
ــــي احلـــــــايل قـــــام �ـــشـــعـــادة  الــــدرا�ــــش
النعيمي  عــيــ�ــشــى  يــا�ــشــر  الــدكــتــور 
مــــديــــر مـــنـــطـــقـــة را�ــــــــس اخلــيــمــة 
بـــزيـــارة مــيــدانــيــة لدارة  الــطــبــيــة 
الــ�ــشــحــة املــدر�ــشــيــة لــلــوقــوف على 
يتعلق  فــيــمــا  الدارة  ا�ــشــتــعــدادات 

بخطتي ال�شحة املدر�شية .
وتقدم ال�شحة املدر�شية التي تتاألف 
مـــن 89 عـــيـــادة خــدمــاتــهــا لــعــدد 
وطــالــبــة  طــالــبــا  و860  31األف 
الأعـــمـــار ويــتــوزعــون  مــن خمتلف 
بينما  حكومية  مدر�شة   90 على 
املدر�شية  ال�شحة  عيادة  ا�شتقبلت 

برنامج   ، الربو  �شديقة  ،املــدار�ــس 
الــتــطــعــيــمــات ، مــراقــبــة املــقــا�ــشــف 
املدر�شية ، مراقبة البيئة املدر�شية 
، ال�شراف ال�شحي على الأن�شطة 
والـــرامـــج الــريــا�ــشــيــة ،الحــتــفــال 
بـــاملـــنـــا�ـــشـــبـــات الــ�ــشــحــيــة الــعــاملــيــة 
والقـــلـــيـــمـــيـــة ، تــــدريــــب الــــكــــوادر 
واأخت�شا�شيي  كاملعلمني  امل�شاعدة 

اخلدمة الجتماعية والنف�شية .
اأمــــــا يف جــانــبــهــا الــــثــــاين فــتــعــمــل 
اخلـــــطـــــة عــــلــــى الـــكـــ�ـــشـــف املـــبـــكـــر 
للأمرا�س والعلج المثل مبركز 
ال�شحة املدر�شية ومراكز الرعاية 
 ، املــدر�ــشــة  الــقــريــبــة مــن  ال�شحية 
حتويل احلالت التي تتطلب رعاية 
متقدمة للم�شت�شفيات ، بال�شافة 

الــثــنــائــي لـــلأطـــفـــال ، احلــ�ــشــبــة   ،
التهاب   ، للكبار  الثنائي   ، الأملانية 

الكبد الوبائي .
ــائــيــات املـــتـــوفـــرة  ووفــــقــــا لــلحــ�ــش
فـــقـــد بـــلـــغ عـــــدد الـــطـــلـــبـــة الـــذيـــن 
التطعيم  جـــرعـــات  عــلــى  حــ�ــشــلــوا 
 11469 احلــكــومــيــة  بـــاملـــدار�ـــس 
يف   99.7 بن�شبة  وطــالــبــة  طــالــبــا 
اخلا�شة  املــدار�ــس  يف  وبينما  املــئــة 
6921 وبن�شبة 99.5 يف املئة ومت 
الك�شف الطبي على 4542 حالة 
ا�شتملت  الــتــي  الــعــيــون  لأمـــرا�ـــس 
التهاب   ، ، احلـــول  الــعــني  انــكــ�ــشــار 
املــلــتــحــمــة والـــقـــرنـــيـــة واأمــــرا�ــــس 
اجلفون واأمرا�س وحوادث العيون 
14األف  الأ�شنان  وا�شتقبلت عيادة 

وطالبة  طــالــبــا   6935 املــركــزيــة 
خـــــلل الــــعــــام الــــدرا�ــــشــــي احلــــايل 
النعيمي  وقال   .  2014-2013
الذي هناأ العاملني بادارة ال�شحة 
اجلديد  الدرا�شي  بالعام  املدر�شية 
تعتمد  لـــلدارة  العامة  اخلطة  اأن 
عــلــى جــانــبــني اأ�ــشــا�ــشــيــني تــركــز يف 
الأول منها على اخلدمات الوقائية 
جمموعة  يف  وتتمثل  والتعزيزية 
الطبي  الــفــحــ�ــس  ت�شمل  خــدمــات 
ال�شامل على الطلب امل�شتجدين ، 
برنامج التثقيف ال�شحي والتوعية 
الــ�ــشــحــيــة ، بــرنــامــج �ــشــحــة الــفــم 
وال�شنان ، برنامج املدار�س املعززة 
 ، العيون  فح�س  برنامج  لل�شحة، 
برنامج ال�شمنة ، برنامج التدخني 

الــذيــن  الطلبة  قــوائــم  ح�شر  اىل 
يعانون من م�شاكل �شحية مزمنة 
القلب  واأمرا�س  وال�شكري  كالربو 
مع  بالتعاون  الــدوريــة  ومتابعتهم 

ادارة املدر�شة والأ�شرة .
ادارة  قـــامـــت  املـــا�ـــشـــي  الـــعـــام  ويف 
الطبي  بالك�شف  املدر�شية  ال�شحة 
العام للطلب امل�شتهدفني بجمايل 
67934 طالبا وطالبة يتوزعون 
املختلفة  الــدرا�ــشــيــة  املــراحــل  على 
مبــــا يف ذلــــــك ريــــا�ــــس الأطــــفــــال 
التي  ال�شحية  اخلــدمــات  و�شمن 
تطعيم  املدر�شية  ال�شحة  تقدمها 
الــــطــــلب بــــاملــــدار�ــــس احلــكــومــيــة 
 ، واخلا�شة باجلرعات التن�شيطية 
النكاف   ، ، احل�شبة  الأطفال  �شلل 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

واأكد العميد حممد النوبي حممد 
نائب قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة 
انه يف اطار احلر�س على معاجلة 
الــذي  املـــــروري  الزدحــــــام  م�شكلة 
ت�شكيل  مت  موؤخرا  الطرق  �شهدته 
عـــدة جلـــان لــتــتــواجــد اعــتــبــارا من 
املدار�س  اأمام خمتلف  اأم�س  �شباح 
التقاطعات  اأمــام  وكذلك  الإمـــارة، 
والـــ�ـــشـــوارع الــتــي تــ�ــشــهــد ازدحـــامـــاً 
مــــروريــــا اأثــــنــــاء فـــــرتة الــ�ــشــبــاح، 
ــــــراف عـــلـــى عــمــلــيــة عــــودة  والإ�ــــــش
ل�شمان  و  مدار�شهم  اإىل  الطلبة 
ان�شيابية حركة ال�شري واملرور اأمام 

املدار�س وخمتلف �شوارع الإمارة. 
ل�شرطة  العامة  الــقــيــادة  اأن  واأكـــد 
راأ�ـــــــس اخلـــيـــمـــة وبــالــتــنــ�ــشــيــق مــع 

بعيدة  اأخــــرى  طـــرق  اىل  الــلــجــوء 
جتنبا للزدحام .

وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع بـــــدايـــــة الـــعـــام 
الــدرا�ــشــي اجلــديــد مــن كــل عـــام، و 
املــرور  قــطــاع  اإ�شرتاتيجية  �شمن 
بــــــوزارة الــداخــلــيــة، الـــرامـــيـــة اإىل 
تــعــزيــز الــوعــي املــــروري بــني كافة 
اأفــراد املجتمع، قام العميد حممد 
الـــنـــوبـــي حمــمــد نـــائـــب قـــائـــد عــام 
عدد  يرافقه  اخليمة  راأ�ــس  �شرطة 
�شباط  و�شف  واأفـــراد  �شباط  من 
بــزيــارة  والــــدوريــــات  املـــــرور  اإدارة 
مــيــدانــيــة ملــدر�ــشــة زيـــد بــن حــارثــة 
توزيع  مت  حيث  الأ�شا�شي  للتعليم 
تراأ�س  كما  الطلب،  على  الهدايا 
املــكــلــفــة بتنظيم  الــلــجــنــة  �ــشــعــادتــه 
حركة ال�شري واملرور على خمتلف 
واملــدار�ــس  والــطــرقــات  التقاطعات 

ـــوارع  املـــــــــروري عـــلـــى بــعــ�ــس الـــ�ـــش
واملـــيـــاديـــن الــرئــيــ�ــشــة املـــوؤديـــة اإىل 
جممعات املــدار�ــس، مــوؤكــداً اأنــه مت 
والإنقاذ  الإ�شعاف  �شيارات  توفري 
حت�شباً  التقاطعات  خمتلف  على 

لوقوع اأي طارئ على الطريق. 
تقوم  كبرياً  جهداً  هناك  اأن  وذكــر 
به اإدارة املرور والدوريات واجلهات 
ا�شتقبال  مـــع  الإمــــــارة  يف  املــعــنــيــة 
الـــعـــام الـــدرا�ـــشـــي اجلـــديـــد، وذلـــك 
ال�شري  تنظيم حركة  للتاأكيد على 
والتقليل  املــرور  ان�شيابية  و�شمان 
من احلوادث املرورية واملخالفات، 
ومنع الزحام والختناقات املرورية 
ب�شبب الوقوف اخلاطئ للمركبات، 
وتــنــظــيــم الـــدخـــول واخلــــــروج من 
واإىل الأماكن املوجودة بها املدار�س 

يف اأرجاء املدينة كافة. 

و�شع  على  عملت  املعنية،  اجلهات 
العديد من نقاط املراقبة وتنظيم 
ل�شتقبال  ا�شتعداداً  ال�شري  حركة 
العام الدرا�شي اجلديد، يف الطرق 
فيها  التي ترتكز  واملناطق  العامة 
الـــ�ـــشـــوارع  اأو  بـــــالإمـــــارة  املــــدار�ــــس 
احليوية التي ت�شهد كثافة مرورية 
الباكر،  ال�شباح  �شاعات  يف  ترتكز 

وعند انتهاء اليوم الدرا�شي. 
اأم�س  نبهت  قــد  الفجر(   ( وكــانــت 
التي حدثت  الزدحــام  اىل م�شكلة 
يف اعقاب اغلق ال�شارة ال�شوئية 
القادمة  ال�شري  حلــركــة  املنتظمة 
من جهة م�شت�شفى عبيداهلل حيث 
�ــشــهــدت الــطــرق ازدحـــامـــا مــروريــا 
مــنــقــطــع الـــنـــظـــري وبـــخـــا�ـــشـــة يف 
املنت�شر  و�ــشــارع  النخيل  منطقة 
الــ�ــشــيــارات  ب�شائقي  حـــدا  مــا  وهـــو 

بالإمارة .
ومن جانب اآخر، قام العميد غامن 
العلميات  عــام  غــامن، مدير  اأحمد 
يرافقه  العامة  بالقيادة  املركزية 
عدد من ال�شباط والفراد، بزيارة 
بنت  ن�شيبة  مدر�شة  اىل  ميدانية 
كــعــب لــلــتــعــلــيــم الأ�ـــشـــا�ـــشـــي-بـــنـــات 
وقـــامـــوا كـــذلـــك بــتــوزيــع الــهــدايــا 
عـــلـــى الـــطـــالـــبـــات مـــوجـــهـــني لــهــن 
الــنــ�ــشــائــح والإر�ـــــشـــــادات الــلزمــة 
غامن  واأكـــد   . �شلمتهن  ل�شمان 
الدرا�شي من  العام  بداية  اأنه قبل 
الــعــمــلــيــات  اإدارة  تــكــون  �ــشــنــة،  كـــل 
املــركــزيــة والأقــ�ــشــام الــتــابــعــة لها، 
اإىل  ا�شتناداً  ال�شتعداد  اأهبة  على 
مع  التعامل  يف  ال�شابقة  خرتها 
الدرا�شي  العام  من  الأوىل  الأيـــام 
الذي ت�شاحبه حالة من الإزدحام 

و381 طالبا وطالبة ح�شلوا على 
 ، الع�شاب   ، اللثة   ، العام  العالج 
وتركيب  ، خلع  ، احل�شو  اجلراحة 
الأ�شنان و�شمن الن�شطة ال�شحية 
�شاركت ال�شحة املدر�شية يف خميم 

ال�شكري ال�شاد�س اخلا�س باأطفال 
اخلليجي  الــتــعــاون  جمــلــ�ــس  دول 
والـــــوطـــــن الـــعـــربـــي عـــــــلوة عــلــى 
ال�شكري  خميمات  يف  يف  امل�شاركة 
ومملكة  قطر  مثل  الــدولــة  خـــارج 

اأ�شاد  زيارته  ختام  ويف  البحرين.  
الدكتور يا�شر باجلهد الكبري التي 
املدر�شية  ال�شحة  ادارتــي  به  تقوم 
الرتــقــاء  على  ال�شحي  والتثقيف 

باخلدمات ال�شحية بالمارة.

حافالت مدر�صية تعمل بتقنية متطورة 

20 ط�لبً� وط�لبة يتوجهون اإىل مدار�شهم براأ�ص 
اخليمة وجر�ص احل�شة الأوىل يقرع يف موعده 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

األــف طالب وطالبة عامهم   20 اأكــرث من  اأم�س  توجه 
الدرا�شي اجلديد يف 90 مدر�شة ورو�شة بتعليمية راأ�س 
و�شملت  مبكرة  بــداأت  ا�شتعدادات  اأجــواء  و�شط  اخليمة 
عــلــى تــعــديــلت يف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلأبــنــيــة وتــوفــري 
وخارجية  داخلية  وت�شليحات  املدر�شية  الحــتــيــاجــات 

�شاملة وجزئية لأكرث من 90 مدر�شة ورو�شة .
اخلــيــمــة  ــــــس  راأ� مبــنــطــقــة  املــــدار�ــــس  ادارات  وبــحــ�ــشــب 
التعليمية فان جر�س احل�شة الأوىل يف برنامج الف�شل 
الــدرا�ــشــي اجلــديــد قــرع يف مــوعــده فقد كانت الهيئات 
املدر�شية  اجلــداول  توزيع  التدري�شية جاهزة من حيث 
التدري�شية  اخلــطــط  وحت�شري  الــدرا�ــشــيــة  واحل�ش�س 
للف�شل الدرا�شي الأول للعام 2013-2014، اإ�شافة 
واملعلمات  املعلمني  اأعـــداد  يف  والعجز  النق�س  �شد  اإىل 
بالن�شبة  الو�شع  واإجــازات  الطارئة  بالإجازات  اخلا�شة 
للمدر�شات، موؤكدين رفع تقارير عن تلك احلالت قبل 
نهاية العام الدرا�شي املا�شي بهدف توفري البديل لهم 

من قبل املنطقة التعليمية.
التعليمية وافقت  راأ�س اخليمة  اأن منطقة  املعلوم  ومن 
35 تربويا يف الهيئتني الإدارية  ا�شتقالة وتقاعد  على 
مطبقة  و�ــشــروط  معايري  وفــق  باملنطقة  والتدري�شية 
مــن وزارة الــرتبــيــة والــتــعــلــيــم حــيــث تــقــوم املــنــطــقــة يف 
النق�س  مواقع  وتغطية  ك�شوفات  بعمل  عــام  كل  نهاية 
بطلبات  تــقــدمــوا  الــذيــن  واملــعــلــمــات  باملعلمني  والــعــجــز 
 2013-2012 الدرا�شي  للعام  التقاعد وال�شتقالت 
الدرا�شية مبدر�شات ومدر�شني من  املراحل  يف خمتلف 
اأو  مــدار�ــس  مــن  منقولني  ومبعلمني  النــتــظــار  قــوائــم 

مناطق تعليمية اأخرى.

وتوؤكد امل�شادر ان املنطقة التعليمية لديها ر�شيدا وافرا 
من املعلمات يبلغ عددهن 1127 يف برنامج الحتياط 
اأن اجتزن  اأو املعلمات املر�شحات للتعيني للوظيفة بعد 
اخلــرة  خــللــهــا  ليك�شنب  عليهن  املــقــررة  الخــتــبــارات 
مدار�س  يف  امليدانية  املمار�شة  مــن  وي�شتفدن  واملــهــارة 

املنطقة.
وعلى �شعيد ترحيل الطلب مت ا�شتخدام حافلت ذات 
ممغنطة  وبطاقات  تعقب  اأجهزة  ت�شمل  جديدة  تقنية 
تهدف اإىل توفري و�شائل احلماية للطلب حيث ت�شري 
اليوم  �شباح  اخليمة  راأ�ـــس  فــرع  الإمـــــارات  مــوا�ــشــلت 
تنقل  خــطــاً   550 على  ت�شري  مدر�شية  حافلة   340
من خللها 20 األف طالب وطالبة من مرحلة ريا�س 
الإمـــارة،  مناطق  مبختلف  ع�شر  الثاين  حتى  الأطــفــال 
 4 على  مــوزعــات  م�شرفة   232 الــفــرع  وخ�ش�س  كما 
والظيت،  والرم�س،  بالنخيل،  الرئي�شية  حمطات، هي: 

وغليلة، زودت جميعها بحوا�شيب اآلية واأجهزة تتبع.
ومن املعلوم ان املنطقة التعليمية وفرت الكتب املدر�شية 
مبا يكفي احتياجات الطلبة ويبلغ جمموعها 38 األفا 
و500 كتاب لل�شف الأول التاأ�شي�شي و35 األفا و750 
األفا و750 كتابا  التاأ�شي�شي و35  لل�شف الثاين  كتاباً 
للثالث التاأ�شي�شي و41 الفا و250 كتابا لل�شف الرابع 
اخلام�س  لل�شف  كتابا  و750  الــفــا  و35  التاأ�شي�شي 
الفا  و25  الــ�ــشــاد�ــس  لل�شف  كــتــاب  و500  الــفــا  و27 
و200 لل�شف ال�شابع و36 الفا و400 لل�شف الثامن 
لل�شف  و700  الفا  و52  التا�شع  لل�شف  و37050 
و14  الأدبــي  ع�شر  للحادي  و600  الفا  و21  العا�شر 
الفا 250 للعلمي و24 األفا للثاين ع�شر الأدبي و12 
الإجــمــايل  الــعــدد  لي�شبح  العلمي  للق�شم  و350  الفا 

438 الفا و50 كتاباً يف 12 مرحلة .

احلفل اخلت�مي لفع�لي�ت الدورة ال�ش�بعة من 
رم�ش�ن عجم�ن.. تقوى واإمي�ن م�ش�ء اليوم

•• عجمان ـ الفجر :

اإمــارة  يف  واإميــان  تقوى  عجمان  رم�شان  لفعاليات  املنظمة  اللجنة  تنظم 
من  ال�شابعة  الــــدورة  لفعاليات  اخلــتــامــي  احلــفــل  الأثــنــني  الــيــوم  عجمان 
لتكرمي  بعجمان،  الثقايف  املركز  يف  وذلــك  واإميــان  تقوى  عجمان  رم�شان 

عددا من اجلهات احلكومية واخلا�شة وكذلك الأفراد.
اللجنة  رئي�س  التنفيذي  للمجل�س  العام  الأمني  املطرو�شي  �شعيد  واأو�شح 
�شاهموا  تكرمي جهود جميع من  اإطــار  ياأتي يف  تنظيم احلفل  اأن  املنظمة 
يف اإجناح الدورة ال�شابعة من فعاليات رم�شان عجمان من الأفراد ودوائر 
كذلك  و  الــدولــة،  اإمــــارات  بقية  يف  املمثلة  واملــوؤ�ــشــ�ــشــات  املختلفة  الإمــــارة 
املتطوعني  وجميع  املــقــروءة  و  امل�شموعة  و  املرئية  الإعــلمــيــة  املوؤ�ش�شات 
اأن�شطة  امل�شتمر يف دعم جميع  الفعالة وتفانيهم  وذلك تقديرا جلهودهم 
وفعاليات رم�شان عجمان، موؤكدا على عمق اإميانها بامل�شئولية املجتمعية 
امللقاة على عاتقها مبا ميثله هذا ال�شهر الف�شيل يف نفو�س امل�شلمني من 

ا�شت�شقاء اإمياين كبري لف�شائل الرحمة.
را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  دعم  املطرو�شي  وثمن 
النعيمي ع�شو املجل�س العلى حاكم عجمان، وجهود �شمو ال�شيخ عمار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي على مبادرتهم 
التوايل و  ال�شابع على  للعام  باحت�شان فعاليات رم�شان عجمان  الكرمية 
ايجابي  ب�شكل  الفعاليات  برنامج  اجنــاز  يف  �شاهم  مما  الكبري  اهتمامهم 
العام  هذا  فعاليات  حققتها  التي  الإيجابية  الأ�شداء  اإىل  واأ�شار  ومتميز. 
موؤكدا اأنها دليل على جناح الدورة ال�شابعة من فعاليات رم�شان عجمان، 
من  املــزيــد  لبذل  الــقــادم  للعام  املنظمة  اللجنة  حتفيز  على  �شتعمل  وهــي 
الإمــارة  �شهدت  حيث  متميزة،  ومــبــادرات  خلقة  باأفكار  للخروج  اجلهد، 
خلل ال�شهر الف�شيل العديد من الفعاليات التي تراوحت بني الدينية و 
الثقافية و الريا�شية و الجتماعية وا�شت�شافة عددا مقدرا من امل�شايخ و 
املقرئني من خمتلف الدول ممن ي�شهد لهم اجلميع بح�شن التلوة لإحياء 

ليايل ال�شهر الف�شيل.

يف اأعقاب اجتماع بتجار املوا�صي

حم�ية امل�شتهلك توؤكد و�شول كمي�ت كبرية وحتذر من التالعب ب�لأ�شع�ر
•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ي�شهد �شوق املوا�شي والأغنام براأ�س 
اخليمة مع اقرتاب عيد الأ�شحى 
املـــطـــروحـــة  الـــكـــمـــيـــات  �ـــشـــحـــا يف 
اأكــدت  القت�شاد  وزارة  لكن  للبيع 
مـــن جــانــبــهــا عــلــى انــتــهــاء جميع 
الإجــراءات اخلا�شة بجلب كميات 
كبرية من املوا�شي والأغنام لل�شوق 
املحلي و�شددت على اتخاذ اإجراءات 
بعد  املخالفني  التجار  �شد  رادعــة 
الأ�ــشــعــار  على  بــاحلــفــاظ  تعهدهم 

احلالية خلل الفرتة املقبلة .
اأنهم  الفلية  �شوق  التجار يف  وقــال 
ــــول كـــمـــيـــات مــن  يـــتـــوقـــعـــون و�ــــش
الأغنام الهندية يف غ�شون ال�شبوع 
التي  لــلــتــعــاقــدات  نتيجة  اجلــــاري 
ا�شتهلك  على حاجة  وتزيد  متت 
القادمة  الفرتة  يف  املحلي  ال�شوق 
حاليا  ت�شهد  ال�شعار  ان  موؤكدين 
انخفا�شا بن�شبة %20 يف الأ�شعار 

مقارنة بالعام املا�شي 2012 .
وذكر مدير اإدارة حماية امل�شتهلك 
ها�شم  الدكتور  القت�شاد  وزارة  يف 
�شم  اجتماع  هام�س  على  النعيمي 
كبار براأ�س اخليمة اأم�س اأن اأ�شعار 

العام  هذا  للغاية  مر�شية  املوا�شي 
نـــظـــراً لــتــوفــر كــمــيــات كــبــرية من 
احليوانات يف ال�شوق املحلي م�شريا 
اىل اأهمية ت�شديد اإجراءات الك�شف 
املن�شاأ  بلد  على هذه احليوانات يف 
ل�شلمتها  ال�شمانات  وفــرت  ممــا 
مــــن الأمـــــرا�ـــــس وبـــالـــتـــايل �ــشــهــل 
املحلي  لل�شوق  دخولها  مهمة  من 
وتن�شيق  تعاون  وجــود  اإىل  م�شرياً 
بــهــذا  واملــــيــــاه  الــبــيــئــة  وزارة  مــــع 
اخلــ�ــشــو�ــس حــيــث تــقــوم الأخــــرية 
احلــيــوانــات  هــذه  فح�س  بعمليات 

قبل دخوها لل�شوق .

ولي�س  لل�شتهلك  املــعــرو�ــس  يف 
بدء  املتوقع  مــن  الــتــي  للأ�شاحي 

و�شولها قبل العيد بوقت كاف.
ايـــة حمــاولــة  النعيمي مــن  وحـــذر 
لـــرفـــع الأ�ــــشــــعــــار يف ظــــل الـــوفـــرة 
الــكــبــرية مـــن تــلــك احلـــيـــوانـــات يف 
اأن  اإىل  مـــ�ـــشـــرياً  املــحــلــي  الـــ�ـــشـــوق 
للوزارة  التابعة  الرقابية  الأجهزة 
�شتلجم اية حماولة لرفع الأ�شعار 
مـــن قــبــل الــتــجــار الـــذيـــن تــعــهــدوا 
الأ�ــشــعــار  م�شتوى  عــلــى  بــاحلــفــاظ 

احلايل يف ال�شوق خلل العيد.
اأمــا جتار املوا�شي يف راأ�ــس اخليمة 

اأنــواع  جميع  توفر  النعيمي  واأكـــد 
املــروغــبــة �شرائيا  الأغــنــام واملــاعــز 
العربية  الأ�شناف  خا�شة  بال�شوق 
والــنــعــيــمــي واجلـــزيـــري والــهــنــدي 
والـــبـــنـــدري وغـــريهـــا مـــن الأنـــــواع 
التي يف�شلها امل�شتهلكون يف ال�شوق 
املحلي والتي يتم جلبها من املزارع 
مثل  اخلارجية  والأ�ــشــواق  املحلية 
ايران والهند وال�شومال وغريها.

قبل  احلــالــيــة  الأ�ـــشـــعـــار  اأن  واأكـــــد 
حــــلــــول عـــيـــد الأ�ــــشــــحــــى املــــبــــارك 
مــنــا�ــشــبــة وتــقــل عـــن مــثــيــلتــهــا يف 
الأعــوام املا�شية، لفتا اىل الوفرة 

بــتــوفــري الــكــمــيــات املــطــلــوبــة من 
الأ�ـــــشـــــاحـــــي قـــبـــل حــــلــــول الــعــيــد 
بــوقــت كــاف مــوؤكــديــن اأن الأ�ــشــعــار 
على   20% بــنــ�ــشــبــة  �شتنخف�س 
الذي  املا�شي  بالعام  الأقل مقارنة 
�ــشــهــد ظـــروفـــاً مــغــايــرة عـــن الــعــام 
انــتــ�ــشــار بع�س  احلــــايل متــثــلــت يف 
لكميات  ال�شماح  وعــدم  الأمــرا�ــس 
ال�شوق  الأغنام بدخول  كبرية من 

نتيجة لتلك الأمرا�س.
ووفقا لأ�شعار البيع يف �شوق الفلية 
الــرئــيــ�ــشــي يف راأ�ـــــس اخلــيــمــة فــان 
�شعر التي�س اجلزيري يرتاوح بني 

واخلــــروف  درهـــمـــاً   450-400
-500 بــــني  يـــــــرتاوح  اجلــــزيــــري 
بينما  الــــوزن  ح�شب  درهـــم   600
يرتاوح البندري بني 450-300 

درعماً .
وبــالــنــ�ــشــبــة لأ�ــــشــــعــــار الأ�ـــشـــاحـــي 
املـــوجـــودة بــالــ�ــشــوق فـــتـــرتاوح بني 
لــــوزن  درهــــــم   1200-1000
اأ�شاحي  وهناك  كيلو   50 حــوايل 
 1500-1400 بــــني  تــــــــرتاوح 
درهــــــم وهـــــي لــــــــــلأوزان الــكــبــرية 
60-65 كيلو  بــني  تـــرتاوح  الــتــي 

جراماً.

بلدية راأ�ص اخليمة تنتهي من ار�شفة مليونني و250 األف ورقة
 •• راأ�س اخليمة-وام:

 انتهت دائرة بلدية راأ�س اخليمة من م�شروع اأر�شفة اإدارة التخطيط وامل�شاحة الذي دام اأربعة اأ�شهر مت توثيق خلل 
هذه الفرتة حوايل مليونني ومئتني وخم�شني األف ورقة يف اإطار تنفيذ ال�شرتاتيجية اخلا�شة بدائرة البلدية التي 
تتطلع اإىل امليكنة والتوثيق الإلكرتوين. واأكد �شعادة املهند�س حممد �شقر الأ�شم مدير عام بلدية راأ�س اخليمة 
باأن البلدية تعمل على التطوير النوعي مبا يخدم ا�شرتاتيجيتها وروؤيتها يف دفع م�شرية العمل بالدائرة اإىل اأف�شل 
امل�شتويات واإن هذا امل�شروع الذي يوثق البيانات املحفوظة لديها يف اإدارة التخطيط منذ اإن�شاء الدائرة وحتى الآن 
�شيعود بالنفع على املتعاملني الداخليني واخلارجيني واملوؤ�ش�شات املعنية وهو خطوة مهمة يف التح�شني والتطوير. 
الوثائق  من  جمموعة  اأر�شفة  مت  لقد  املكانية  املعلومات  ق�شم  رئي�س  الطويل  منى  املهند�شة  قالت  جانبها  ومــن 
وخمططات الأرا�شي واأرواق املتعاملني وك�شوفات العتماد واأوراق املتابعة و�شور وبيانات. واأ�شافت اإن الهدف من 

امل�شروع هو اأنه يخدم هدفا ا�شرتاتيجيا يتمثل يف تطوير اإدارة املعلومات واملعرفة يف عمل دائرة البلدية. 

ور�شة عمل حول اإدارة الطوارئ 
يف قط�ع الغذاء ب�أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

نظم جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ور�شة عمل 
حــول اإدارة الــطــوارئ يف قطاع الــغــذاء وذلــك يف 
اأكــرث من  البحر بح�شور  بــاب  فندق فريمونت 
يف  الغذائية  املن�شاآت  ممثلي  من  �شخ�س   100
اإمارة اأبوظبي. وتهدف ور�شة العمل اإىل تزويد 
م�شغلي قطاع الغذاء باملعرفة والأدوات اللزمة 
فعال  اإدارة طــوارئ  نظام  لتمكينهم من تطوير 
وتــنــفــيــذه بــكــفــاءة عــالــيــة يف حــــالت الـــطـــوارئ 

املتعلقة باأعمالهم.

الغ�ز يرتفع براأ�ص اخليمة ال�شهر احل�يل 
•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ارتفاع  راأ�ــس اخليمة عن  التنمية القت�شادية يف  دائــرة  اأعلنت 
املعبئة  بال�شركات  اجتماعها  بعد  اجلــاري  لل�شهر  الغاز  اأ�شعار 
امللحوظ  الرتفاع  وناق�شت وقائع الجتماع   ، الإمــارة  للغاز يف 
يف ال�شعر العاملي للغاز والذي يوؤثر بدوره على الأ�شعار املحلية 
لأ�شطوانات الغاز ، حيث �شجلت اأ�شطوانة الغاز �شغرية احلجم 
ارتفاعا بواقع درهمني ل�شهر �شبتمر 2013 وخم�شة دراهم 

لكل من الأ�شطونات الكبرية واملتو�شطة احلجم .
البلو�شي  اأحمد  امل�شتهلك  وحماية  الرقابة  اإدارة  قال مدير  اإذ 
 260 باأن �شعر الأ�شطوانة الكبرية بلغ خلل ال�شهر اجلاري 
والأ�شطوانة   ، درهــمــاً   130 املتو�شطة  والأ�ــشــطــوانــة  درهــمــاً، 

الأ�شطوانات  تو�شيل  ت�شمل  التي  ،و  درهماً،   65 ال�شغرية 
وتركيبها .

مرمي  الــدائــرة  يف  املوؤ�ش�شي  الت�شال  مكتب  مدير  واأفـــادت 
امل�شتهلكني على  اإطــلع  الدائرة حتر�س على  باأن  الزعابي، 
اأ�شعار الغاز �شهرياً لتفادي اأي تلعب من ال�شركات املوزعة 
الأ�شطوانات  لأ�شعار  النتباه  �شرورة  على  توؤكد  كما  للغاز، 
اأي  ، وحــــال �ــشــبــط  �ــشــعــر ال�ــشــطــوانــة حلجمها  ومــطــابــقــة 
تــلعــب يــرجــى الــتــوا�ــشــل مـــع قــ�ــشــم عــنــايــة املــتــعــامــلــني يف 
امل�شتهلكني  ونــا�ــشــدت   8007333 اخلـــط  عــلــى  الـــدائـــرة 
�شرورة متابعة اأ�شعار الأ�شطوانات �شهرياً من الن�شرات التي 
من  وحالتها  الغاز  اأ�شطوانة  و�شلحية  الــدائــرة،  ت�شدرها 

حيث القدم. 
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•• اأبوظبي-وام:

الــتــقــى �ــشــعــادة الــدكــتــور املــهــنــد�ــس عــلــي حممد 
للهوية مع  الإمــــارات  عــام هيئة  اخلـــوري مدير 
ام�س  املتعاملني  عــجــمــان خلــدمــة  مــركــز  ا�ــشــرة 
ب�شاأن  املتعاملني  مــن  عــدد  ملــلحــظــات  وا�شتمع 
م�شتوى اخلدمات التي تقدمها الهيئة بح�شور 
عدد من مدراء القطاعات والإدارات يف الهيئة. 
ودعــا اخلـــوري مــديــري مــراكــز اخلــدمــة التابعة 
اإبــراز قدراتهم  اإىل  للهيئة على م�شتوى الدولة 
املتعاملني  التميز يف خدمة  القيادية من خلل 
واإ�شعادهم وتطوير اخلدمات املقدمة لهم. وحث 
مــــدراء مــراكــز الــهــويــة عــلــى الإبـــــداع يف حتفيز 
موظفيهم ل�شتخراج و�شقل طاقاتهم وقدراتهم 
م�شجعة  عمل  بيئة  تــوفــري  خــلل  مــن  الكامنة 
ال�شعادة والر�شا الوظيفي ومتكنهم  حتقق لهم 

واأكــد  املتعاملني.  وجــوه  على  الب�شمة  ر�شم  من 
املركز  باأ�شرة  اجتماعه  خلل  اخلــوري  الدكتور 
�شرورة العمل بروح الفريق لتحقيق روؤية القيادة 
الر�شيدة بالو�شول اإىل التميز والريادة يف العمل 
احلكومي ك�شبيل لبلوغ روؤية الإمارات 2021.. 
داعـــيـــا فـــرق الــعــمــل يف جــمــيــع مـــراكـــز اخلــدمــة 
حمـــاور   3 عــلــى  الــرتكــيــز  اإىل  للهيئة  الــتــابــعــة 
رئي�شية وهي التميز يف خدمة املتعاملني وتلبية 
احتياجات املوظفني وتطوير اخلدمات والأداء. 
الهيئة حري�شة على  اإن  الدكتور اخلــوري  وقال 
اأن تكون يف مقدمة اجلهات احلكومية يف الدولة 
الإيجابي  التغيري  مفاهيم  تبني  نحو  ال�شباقة 
اخلدمية  وال�شلوكيات  الإداريـــــة  املــمــار�ــشــات  يف 
والــتــطــويــر املــوؤ�ــشــ�ــشــي كــكــل انــ�ــشــجــامــا مــع روؤيـــة 
التي حتثنا على عدم ممار�شة  الر�شيدة  قيادتنا 
بل كقادة نحب وطننا وعدم  اأعمالنا كموظفني 

اأنها جمرد  اإىل الوظيفة احلكومية على  النظر 
تفكرينا  يف  كـــقـــادة  الــتــ�ــشــرف  اإىل  بـــل  وظــيــفــة 
وطرق عملنا واأهدافنا وغاياتنا. ولفت الدكتور 
املــــدراء يف الهيئة  الــتــزام  اإىل �ــشــرورة  اخلـــوري 
على  واحلر�س  موظفيهم  مع  التوا�شل  بتعزيز 
التحديات  عــلــى  والــتــعــرف  احتياجاتهم  تلبية 
واحــرتام  بثقة  معهم  والتعامل  تواجههم  التي 
التناف�س  وحتفيزهم ب�شكل م�شتمر وتعزيز روح 
بينهم والحتفاء باإجنازاتهم لأن حتقيق �شعادة 
املوظف جزء ل يتجزاأ من واجبات املدير كممثل 
للحكومة يف حتقيق ال�شعادة للمجتمع. وو�شف 
الدكتور اخلوري مركز عجمان باملركز النموذجي 
نتائج  .. مثنيا على  الهيئة  على م�شتوى مراكز 
الهيئة  مراكز  كافة  داعيا   .. املركز  اأ�شرة  جهود 
الرتقاء  على  بينها  فيما  امل�شتمر  التناف�س  اإىل 
مب�شتويات التميز واحلر�س الدائم على تطبيق 

املتعاملني.  خدمة  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
وكانت الهيئة اأعلنت موؤخرا عن �شروعها بتعزيز 
نهج اللمركزية يف اإدارة مراكز اخلدمة التابعة 
امل�شوؤوليات  من  حزمة  تفوي�س  خــلل  من  لها 
وال�شلحيات ملديري املراكز يف كل اإمارة بهدف 
اإجراءاتهم  وت�شهيل  املتعاملني  بخدمة  الرتقاء 
ومتــكــني قــيــادات ال�شفني الــثــاين والــثــالــث من 
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات املــنــا�ــشــبــة الــتــي تــ�ــشــهــل حــيــاة 
الــنــا�ــس بــعــيــدا عــن الــروتــني ومبـــا ي�شمن عــدم 
الزيارة  اأن هذه  يذكر  املتعاملني.  تاأخر م�شالح 
امليدانية ملدير عام هيئة الإمارات للهوية تندرج 
على  الهيئة  يف  العليا  الإدارة  حــر�ــس  اإطــــار  يف 
تلم�س احتياجات املوظفني ب�شكل دوري وكذلك 
ال�شتماع اإىل اآراء املتعاملني ومقرتحاتهم حول 
تقدمها  التي  اخلــدمــات  م�شتوى  حت�شني  �شبل 

الهيئة ونوعيتها.

•• اأبوظبي-وام:

اأطـــلـــقـــت هــيــئــة اأبـــوظـــبـــي لــلــ�ــشــيــاحــة والــثــقــافــة 
ملوقعها  الرازيلية   - الرتغالية  باللغة  ن�شخة 
تعد  والــتــي   .. الر�شمي  ال�شياحي  الإلـــكـــرتوين 
اللغة التا�شعة التي تدعمها البوابة الإلكرتونية 
ال�شاملة للوجهة ال�شياحية. وتاأتي هذه اخلطوة 
الناقل  لــلــطــريان  الحتـــاد  �شركة  تد�شني  عقب 
يــومــيــة دون توقف  لــلــدولــة..رحــلت  الــر�ــشــمــي 
بــني �ــشــاو بــولــو ومــطــار اأبــوظــبــي الـــدويل خلل 
ا�شتجابة  اأنها  اإىل  املا�شي..اإ�شافة  يونيو  �شهر 
الرازيليني  وال�شياحة  ال�شفر  وكــلء  ملتطلبات 
عر م�شاعدتهم على ا�شتقطاب مزيد من الزوار 
ميندونكا  دي  جــــاوو  �ــشــعــادة  ورحــــب  لـــلإمـــارة. 
الحتادية  الرازيل  جمهورية  �شفري  نيتو  ليما 
اجلديد  ال�شياحي  املوقع  الدولة..باإطلق  لدى 
م�شيفا اأن املوقع اجلديد ي�شهم يف تعزيز الوعي 
علقات  متتلك  التي  الرازيل  ب�شاأن  ال�شياحي 
تــوفــري معلومات  اإن  اأبــوظــبــي..وقــال  قــويــة مــع 
الرازيل  الر�شمية يف  باللغة  الإمــارة  وافية عن 
املحلي  املجتمع  اإىل  للو�شول  اأو�شع  اآفاقا  يفتح 
و ميــنــحــه فــر�ــشــة اكــتــ�ــشــاف اجلـــديـــد يف هــذه 
الــوجــهــة الــ�ــشــيــاحــيــة املــتــمــيــزة . ويــعــتــر املــوقــع 
 11 حــــوايل  حــالــيــا  ي�شتقبل  الــــذي  الــ�ــشــيــاحــي 
لكت�شاف  متكاملة  يوميا..من�شة  مت�شفح  األف 
الإمـــــارة مــن خـــلل واجــهــة ا�ــشــتــخــدام متطورة 
ومزودة مبوؤثرات ب�شرية مبتكرة. وقالت موزة 
ال�شام�شي مدير اإدارة الت�شويق يف هيئة اأبوظبي 

يف  الــ�ــشــيــاحــي  املــنــتــج  ..اإن  والــثــقــافــة  لل�شياحة 
يجعله  مما  والتنوع  التميز  بني  يجمع  اأبوظبي 
يف  الــرازيــلــي  الــزائــر  متطلبات  بتلبية  جــديــرا 
الأعمال  فعاليات  اأو  والرتفيه  العطلت  جمال 
ت�شغيل  مع  خا�شة  و  واملــوؤمتــرات  والجتماعات 
اإىل  مبا�شرة  يومية  رحــلت  للطريان  الحتـــاد 
الرازيليني  املزيد من  �شت�شجع  والتي  اأبوظبي 
على مت�شية عطلتهم يف الإمارة �شواء كوجهة 
مــتــكــامــلــة بــحــد ذاتـــهـــا اأو كــمــحــطــة تـــوقـــف يف 
اأن  اإىل  واأ�ــشــارت  اأخـــرى.  مقا�شد  اإىل  طريقهم 

الزائر الرازيلي يتميز بالبقاء لفرتات طويلة 
و  الطويلة  رحــلتــه  اأثــنــاء  التوقف  حمطات  يف 
ال�شفر  وكـــلء  لتقديرات  وفــقــا  ت�شل  قــد  الــتــي 
لــيــال..ونــوؤمــن  خم�س  اإىل  املحليني  وال�شياحة 
بني  التن�شيق  و  �شركائنا  مــع  الــتــعــاون  باأهمية 
بالنفع على  يــعــود  واأنــ�ــشــطــتــهــم مبــا  مــبــادراتــنــا 
مع  التوا�شل  �شرورة  جانب  اإىل  اجلانبني  كل 
ويتوفر   . املحلية  بلغاتهم  امل�شتهدفني  العملء 
املـــوقـــع الــ�ــشــيــاحــي بــتــ�ــشــع لـــغـــات هـــي الــعــربــيــة 
والإيطالية  والأملانية  والفرن�شية  والإجنليزية 

وال�شينية  والــيــابــانــيــة  الــرو�ــشــيــة  اإىل  اإ�ــشــافــة 
املــوقــع  يـــقـــدم  اإىل جـــانـــب الــرتــغــالــيــة..فــيــمــا 
اأيــ�ــشــا حمـــركـــات بــحــث عـــن الــفــنــادق ورحـــلت 
الطريان واإيجار ال�شيارات واملطاعم واخلرائط 
الإلكرتونية واأداة لتخطيط اجلولت ال�شياحية. 
الــ�ــشــيــاحــث ح�شل خـــلل عــام  املــوقــع  اأن  يــذكــر 
اأحــرز يف  10 جوائز فقد  2013 على حــوايل 
اأف�شل  بني  متقدما  مركزا  املا�شي  اأبريل  �شهر 
البوابات الإلكرتونية احلكومية يف جوائز وبي 
ال�شنوية ال�شابعة ع�شرة التي تقدمها الأكادميية 
الــدولــيــة لــلــفــنــون والــعــلــوم لــتــكــرمي الــتــمــيــز يف 
تطبيقات الإنــرتنــت..وذلــك يف اإجنــاز هو الأول 
مــن نــوعــه ملــوقــع ر�ــشــمــي ميــثــل وجــهــة �شياحية 
بلقب  للإمارة  ال�شياحي  املوقع  عربية..وحظي 
ال�شرف الر�شمي يف الفئة احلكومية اإىل جانب 
مرموقة  عاملية  جلهات  الإلكرتونية  الــبــوابــات 
مــثــل وكــالــة اأبــحــاث الــفــ�ــشــاء الأمــريكــيــة نا�شا 
و نــيــويــورك ومــديــنــة لــنــدن. ونـــال املــوقــع اأربــع 
التا�شعة ع�شرة  الــدورة  اأخــرى يف  جوائز ف�شية 
الــ�ــشــنــويــة.. الــعــاملــيــة  كومينيكتور  جــوائــز  مــن 

و  املحتوى  و  وال�شياحة  ال�شفر  فئات  يف  وذلــك 
ال�شفحة  وت�شنيف  الب�شري  الت�شميم  جاذبية 
حتكيم  جلنة  اجلوائز  هذه  الرئي�شية..ومنحت 
من اأع�شاء الأكادميية العاملية للفنون الب�شرية 
والذين ميثلون موؤ�ش�شات متميزة مثل ديزين و 
اأم تي يف و ياهو و معهد �شوثبي للفن و  �شبكة 
وايرد و �شركة تامي و ا�شتي لودر ..وغريها من 

اجلوائز العاملية.

•• ابوظبي-وام:

اأكــــد مــعــايل الـــدكـــتـــور عــبــد اهلل بن 
حمـــمـــد الــنــعــيــمــي وزيــــــر الأ�ـــشـــغـــال 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العامة 
وزارة  ان  لـــلـــمـــوا�ـــشـــلت  الـــوطـــنـــيـــة 
الوطنية  والهيئة  الــعــامــة  الأ�ــشــغــال 
ــتــزمــان بـــالرتـــقـــاء  لــلــمــوا�ــشــلت تــل
 . الإمـــــارات  يف  الـــري  النقل  بقطاع 
ب�شبكة  الرتــقــاء  اأن  معاليه  وا�ــشــاف 
�شوف  الــدولــة  يف  احلديدية  ال�شكك 
يــدفــع عــجــلــة الــنــمــو القــتــ�ــشــادي و 
يجعل الإمارات مركزا اإقليميا للنقل 
جانب  اإىل  اللوج�شتية  واخلـــدمـــات 
الــريــة  لــلــمــوا�ــشــلت  �شبكة  ت�شييد 
اأكـــرث  تــكــون   - والـــركـــاب  لل�شحن   -
ا�شتدامة. جاء ذلك يف ت�شريح ملعاليه 
حــــول ا�ــشــرتاتــيــجــيــة تــطــويــر قــطــاع 
ال�شكك احلديدية يف دولة الإمــارات 
عقب التوقيع على مذكرة تفاهم بني 
الهيئة الوطنية للموا�شلت و�شركة 
تريابني لتنظيم املوؤمترات واملعار�س 
بـــدبـــي لإقـــــامـــــة مــــوؤمتــــر ومــعــر�ــس 

ال�شكك احلديدية يف ال�شرق الأو�شط 
الثلث  ال�شنوات  الإمــارات خلل  يف 
الق�شم  ان  مــعــالــيــه  ذكـــر  و  املــقــبــلــة. 
بال�شكك  النقل  �شبكة  من  الأ�شا�شي 
يــ�ــشــكــل  احلــــديــــديــــة يف الإمـــــــــــــارات 
احلديدية  ال�شكك  �شبكة  مــن  جــزءا 
مبــجــلــ�ــس الـــتـــعـــاون اخلــلــيــجــي وهــي 
اأكــــر مــ�ــشــاريــع ال�شكك  واحــــدة مــن 
بها حاليا  العمل  اجلــاري  احلديدية 
بــــني دول  تـــربـــط  الــــعــــامل حـــيـــث  يف 
ال�شت.. وكجزء من  التعاون  جمل�س 
الــطــريــق الأ�ــشــا�ــشــي املــمــتــد مبــــوازاة 
�شبكة  ت�شمل  العربي  اخلليج  �شاحل 
روابط  الحتادية  احلديدية  ال�شكك 
ملــوانــئ وحمــاجــر ومــنــاطــق �شناعية 
اأ�شا�شية وبالعمل مع �شركاء اأ�شا�شيني 
�شمن اإطار منظومة جمل�س التعاون 
اخلليجي �شوف ت�شبح �شبكة ال�شكك 
احلــديــديــة يف الإمـــــــارات جــــزءا من 
بــاملــنــطــقــة مـــا ي�شهل  الــنــقــل  �ــشــبــكــة 
الــتــكــامــل الجــتــمــاعــي والقــتــ�ــشــادي 
التوقيع  ويـــاأتـــي  املــجــلــ�ــس.  دول  بــني 
على مذكرة التفاهم كاأحد الأهداف 

العامة  الأ�شغال  وزارة  حددتها  التي 
والهيئة الوطنية للموا�شلت و�شركة 
تريابني يف حتفيز اقت�شاد الإمــارات 
دولية يف  فعاليات  تنظيم  من خلل 
احلــديــديــة..  ال�شكك  حـــول  الــدولــة 
على  مـــزدوج  تــاأثــري  لــذلــك  و�شيكون 
اجتذاب  فــوائــد  حيث  مــن  القت�شاد 
الإمــارات والأثر  اإىل  معار�س كبرية 
القت�شادي املبا�شر على قطاع ال�شكك 
احلـــديـــديـــة نــظــرا لإقـــامـــة مــعــر�ــس 
وموؤمتر يخت�س بهذا القطاع. ومن 
الدكتور ناظم بن طاهر  اأكــد  جانبه 
املدير العام بالوكالة للهيئة الوطنية 
لــلــمــوا�ــشــلت عــلــى اأهــمــيــة املــعــار�ــس 
لــهــا مو�شحا  املــخــطــط  واملــــوؤمتــــرات 
ال�شرتاتيجية  العمليات  خــطــة  ان 
تاأ�شي�س  تت�شمن  للهيئة  الــ�ــشــامــلــة 
قطاع قوي يف الإمارات يعنى بالنقل 
.. ومــبــادرة  ال�شكك احلــديــديــة  عــر 
اإقــامــة مــوؤمتــرات ومــعــار�ــس ال�شكك 
احلـــديـــدة يف الــ�ــشــرق الأو�ــــشــــط هي 
الهدف  هــذا  لتحقيق  املثالية  الأداة 
. وا�ــشــاف بــن طــاهــر انــه مــن خلل 

احلديدة  ال�شكك  مــوؤمتــرات  تنظيم 
م�شتويات  اأعلى  مع  التوا�شل  ميكن 
املخت�شون  و�شيكون  الدولية  اخلرة 
اتــ�ــشــال مبا�شر  الــهــيــئــة عــلــى  لـــدى 
مــع اأهـــم املــوؤ�ــشــ�ــشــات املــــوردة للحلول 
احلديدية  ال�شكك  بقطاع  املتعلقة 
و�شي�شتفيدون من حتويل املعرفة كما 
اأف�شل  تطبيق  با�شتطاعتهم  �شيكون 
املمار�شات الدولية ل�شالح مواطنينا. 
�شتكون  التفاهم  مــذكــرة  ان  واو�ــشــح 
مبــثــابــة عــقــد مـــدتـــه ثــــلث �ــشــنــوات 
والهيئة  العامة  الأ�شغال  وزارة  بني 
الإمــــارات  يف  للموا�شلت  الوطنية 
و�ـــشـــركـــة تــــريابــــني ..كــــمــــا �ــشــتــكــون 
التي  املن�شة  هـــذه  الــتــفــاهــم  مــذكــرة 
تنظيم موؤمتر ومعر�س  تكفل جناح 
ال�شكك احلديدية يف ال�شرق الأو�شط 
القادمة يف الإمــارات فهي  بال�شنوات 
وزارة  مــن  الر�شمية  الرعاية  جتمع 
الوطنية  والهيئة  الــعــامــة  الأ�ــشــغــال 
املمثلتني  باعتبارهما  للموا�شلت 
يف  الحتــاديــة  للحكومة  الر�شميتني 
الإمارات اإىل جانب املهارات املحرتفة 

ل�شركة تريابني مبجال تنظيم مثل 
ويعالج  الطموحة.  الفعاليات  هــذه 
الإطار العام للمذكرة باأف�شل ال�شبل 
والــقــدرة  الفعاليات  لــهــذه  الــرتويــج 
ال�شيا�شية  املــ�ــشــاركــة  �ــشــمــان  عــلــى 
عــلــى اأعــلــى املــ�ــشــتــويــات وال�ــشــتــعــانــة 
الفعالية  لتنظيم  احلــلــول  باأف�شل 
ومــــ�ــــشــــاركــــة كــــبــــرية مـــــن اجلـــهـــات 
يـــــوؤدي حل�شور  املــ�ــشــتــهــدفــة وذلــــك 
اأعداد كبرية من امل�شاركني من كافة 
اأنـــحـــاء الـــعـــامل. وا�ـــشـــاف بــن طاهر 
لــلأطــراف  امل�شتقبلية  الـــروؤيـــة  ان 
هي  التفاهم  مــذكــرة  على  املوقعني 
ال�شكك  ومعر�س  موؤمتر  ي�شبح  اأن 
احلــــديــــديــــة يف الـــ�ـــشـــرق الأو�ــــشــــط 
احلديدية  ال�شكك  لقطاع  مرجعا 
يجب  وحدثا  الــدويل  ال�شعيد  على 
األ تفوته اأي من اجلهات الأ�شا�شية 
املعنية كاحلكومات و�شركات ال�شكك 
احلديدية واملوردون مبجال ال�شكك 
احلـــديـــديـــة واخلـــــــراء الـــدولـــيـــون 
وامل�شتثمرون  املــمــولــة  واملــوؤ�ــشــ�ــشــات 
التفاهم  اخلا�شون. وتهدف مذكرة 

الإمـــــــارات على  اىل عــر�ــس مــكــانــة 
اأنــهــا رائــــدة يف �ــشــوق تــطــويــر قطاع 
ت�شت�شيف  حيث  احلديدية  ال�شكك 
هـــــذه الــفــعــالــيــة اأكــــــرث مــــن ثــلثــة 
الــدولــة  اإىل  يــحــ�ــشــرون  زائـــر  اآلف 
لــلطــلع على اآخــر تــطــورات قطاع 
الــ�ــشــكــك احلـــديـــديـــة يف الإمـــــــارات 
ويعتر عام 2013 حلظة تاريخية 
احلديدية  بال�شكك  النقل  ل�شبكة 
يف دولة الإمــارات حيث �شوف تنجز 
ال�شكك  �شبكة  بناء  من  مرحلة  اأول 
 . كيلومرت   200 بطول  احلديدية 
الوطنية يف  ال�شبكة  ت�شييد  ويجري 
الإمارات العربية املتحدة با�شتخدام 
اأحــــدث احلــلــول الــفــنــيــة الــتــي تتيح 
الــ�ــشــري ب�شرعة  الــ�ــشــحــن  لــقــطــارات 
كــيــلــومــرت   120 قــــدرهــــا  قـــ�ـــشـــوى 
يف الــ�ــشــاعــة وقـــطـــارات ركــــاب ت�شري 
 200 قــــدرهــــا  بـــ�ـــشـــرعـــة قـــ�ـــشـــوى 
كيلومرت يف ال�شاعة وهذا النوع من 
الــذي �شيعر�س يف هذه  البتكار هو 
الدوليني  الــزائــريــن  اأمـــام  الفعالية 
ومـــن املــنــطــقــة. و�ــشــيــتــم يف فــرايــر 

دول  مــن  وزراء  ا�شت�شافة   2014
الــتــعــاون اخلــلــيــجــي ال�شت  جمــلــ�ــس 
معنية  �شنوية  فعالية  اإقامة  بهدف 
احلــديــديــة  بال�شكك  الــنــقــل  بــقــطــاع 
بهدف ت�شميم م�شتقبل هذا القطاع 
ويف  الأو�ـــشـــط..  الــ�ــشــرق  منطقة  يف 
وزراء  ا�شت�شافة  �شيتم   2015 عام 
النقل واملوا�شلت من دول اجلامعة 
هذه  �شتكون   2016 ويف  العربية 
النقل  اأمام وزراء  الفعالية مفتوحة 
واملــوا�ــشــلت الــدولــيــني. ومــن �شاأن 
هــذه  تــ�ــشــبــح  اأن  يــ�ــشــمــن  اأن  ذلــــك 
الفعالية من املعامل البارزة يف قطاع 
الــنــقــل بــالــ�ــشــكــك احلـــديـــديـــة على 
توجهات  وتعر�س  الــدويل  ال�شعيد 
واأهم الإجنازات واأهم امل�شاريع اأمام 
العامل.  ال�شكك احلديدية يف  قطاع 
باملوا�شيع  حافل  املــوؤمتــر  و�شيكون 
عــلــى مــــدى يـــومـــني ويــغــطــي كــافــة 
والإنــ�ــشــاء  الت�شميم  مــن  املـــجـــالت 
وحـــتـــى الــتــ�ــشــغــيــل ويـــديـــر جــلــ�ــشــات 
املوؤمتر خراء دوليون ومن املنطقة 
و�ــشــيــكــون مبــثــالــة مــنــتــدى لــتــبــادل 

املعرفة والتدريب للم�شاهمة يف بناء 
ال�شرق  يف  املــ�ــشــتــوى  عــاملــيــة  �شبكات 
الأو�شط. كما توفر مذكرة التفاهم 
بطاقات خلم�س موظفني من وزارة 
ــغــال الــعــامــة وخــمــ�ــشــة اآخــريــن  الأ�ــش
للموا�شلت  الوطنية  الهيئة  مــن 
العاملية  الــتــدريــب  دورات  حلــ�ــشــور 
�شركة تريابني بهدف  التي تديرها 
من  التايل  اجليل  تدريب  موا�شلة 
املخت�شني بقطاع ال�شكك احلديدية. 
املــوؤمتــر فى  ي�شبح  ان  املتوقع  ومــن 
لت�شبح  امل�شتوى  عاملي   2016 عام 
ملوؤمترات  اإقليمية  المارات عا�شمة 
املنطقة  فــى  الــقــطــارات  ومــعــار�ــس 

بامل�شتقبل القريب .

•• دبي-وام:

ا�ــشــتــ�ــشــافــت وزارة املــالــيــة يف مــقــرهــا بــدبــي وعــلــى مــدى 
يــومــني وفـــدا مــن وزارة املــالــيــة الــقــطــريــة اطــلــع عــلــى ما 
اأنظمة  تعتمده احلكومة الحتادية يف دولة الإمــارات من 
املايل احلكومي  العمل  الكرتونية متخ�ش�شة يف جمالت 
وخا�شة النظام املايل والإداري الحتادي . ا�شتقبل الوفد 
القطري كل من �شعادة �شعيد را�شد اليتيم الوكيل امل�شاعد 
الإدارة  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  وامليزانية  املــوارد  ل�شوؤون 
املــالــيــة و�ــشــعــادة مــرمي حممد الأمــــريي الــوكــيــل امل�شاعد 
الــوفــد القطري  تــراأ�ــس  املــالــيــة.. يف حــني  لــ�ــشــوؤون الإدارة 
ال�شيخ �شعود بن نا�شر اآل ثاين مدير اإدارة املوازنة العامة 
مــدراء  عــدد من  وذلــك بح�شور  القطرية  املالية  وزارة  يف 

الإدارات وموظفي الوزارتني. واكد �شعيد را�شد اليتيم اأن 
تنظمها  متبادلة  زيــارات  �شل�شلة  �شمن  تاأتي  الزيارة  هذه 
املوؤ�ش�شات واجلهات املالية احلكومية لدول جمل�س التعاون 
والــتــجــارب  اخلـــرات  تــبــادل  بــهــدف  بينها  فيما  اخلليجي 
لـــدول املجل�س ومبا  املـــايل  الــتــي تــعــزز بــدورهــا مــن الأداء 
املايل  العمل  جمــالت  يف  العاملي  التميز  حتقيق  يف  ي�شهم 
ت�شميم  على  عملت  املالية  وزارة  ان  وا�ــشــاف  احلــكــومــي. 
عدد من الأنظمة املالية واملحا�شبية املتخ�ش�شة التي تدعم 
حتولها لوزارة الكرتونية قادرة على تقدمي خدماتها باأقل 
وقت وجهد ممكنني ما ي�شاهم يف تعزيز املكانة التناف�شية 
للحكومة الحتادية على م�شتوى العامل. كما اطلع الوفد 
القطري خلل الزيارة على عرو�س تو�شيحية متخ�ش�شة 

من خمتلف اإدارات وزارة املالية .

•• دبى-وام:

العام  الــقــائــد  املــزيــنــة  الــلــواء خمي�س مطر  �ــشــعــادة  بحث 
ل�شرطة دبي بالنيابة خلل اجتماعه مع ال�شيد عامر علي 
املدير التنفيذي ل�شلطة مدينة دبي امللحية �شبل تعزيز 
امللحية.  دبــي  مدينة  و�شلطة  دبــي  �شرطة  بني  التعاون 
واطلع �شعادة اللواء املزينة خلل الجتماع الذي ح�شره 
العامة  الإدارة  اللواء طيار احمد حممد بن ثاين مدير 
لأمن املطارات واملقدم خبري احمد عتيق بورقيبة مدير 
اإدارة البحث والإنقاذ بالنيابة يف الإدارة العامة للعمليات 
علي على اآلية واإجراءات الرتخي�س البحري الذي ي�شمل 
والريا�شية  والــتــجــاريــة  ال�شخ�شية  البحرية  الــو�ــشــائــل 
امل�شاريع  اإىل  بالإ�شافة  املختلفة  والرتفيهية  وال�شياحية 
الذي  املتميز  بالدور  �شعادته  واأ�شاد  البحرية اخل�شراء.  
القطاع  تطوير  يف  امللحية  دبــي  مدينة  �شلطة  به  تقوم 
ومتقدم  جــديــد  م�شتوى  وتــقــدمي  الإمـــــارة  يف  الــبــحــري 

مــن اخلـــدمـــات لــكــافــة جــوانــب ال�ــشــتــخــدام الــبــحــري يف 
والأمــن  ال�شلمة  م�شتويات  رفــع  يف  ذلــك  ي�شهم  اإذ  دبــي 
دبي  للم�شتخدمني من جهة ويزيد من فر�س  البحرية 
يف  ال�شتثمارات  وجــذب  الأعــمــال  �شعيد  على  التناف�شية 
توجه  جانبه  مــن  اأخـــرى.   جهة  مــن  البحرية  ال�شناعة 
تقديرا  املزينة  اللواء  ل�شعادة  بال�شكر  علي  عامر  ال�شيد 
�شرطة  الكامل من  الدعم  تقدمي  لتعاونه وحر�شه على 
ال�شلطة  اأن  مــوؤكــدا   .. امللحية  دبــي  ل�شلطة مدينة  دبــي 
املتمثلة  دبــي  حكومة  لــروؤيــة  ومكمل  حيويا  دورا  تلعب 
والقطاعات  اخلدمات  كل  يف  والتميز  اجلــودة  حتقيق  يف 
اأحــدث  توفري  خــلل  مــن  ح�شريا  البحري  القطاع  ويف 
ت�شهم يف  التي  البحرية  والت�شريعات  التنظيمية  اللوائح 
متكني القطاع البحري يف الإمارة وجعله ميتلك مقومات 
املناف�شة العاملية كي يقوم بدوره يف توفري بنية دعم حتتية 
يف  احليوية  القت�شاد  قطاعات  ملختلف  امل�شتوى  عالية 

الإمارة.

اخلوري يتفقد مركز الهوية يف عجم�ن ويلتقي املتع�ملني واملوظفني

اطالق املوقع الإلكرتوين ال�شي�حي لإم�رة اأبوظبي ب�للغة الربتغ�لية الربازيلية

وزير ال�شغ�ل: ملتزمون بجعل الم�رات مركزا اقليمي� للنقل واخلدم�ت اللوج�شتية

وزارة امل�لية تطلع وفدا قطري� على 
اأحدث اأنظمته� اللكرتونية

�شرطة دبي تبحث �شبل تعزيز التع�ون مع مدينة دبي املالحية

•• دبي-وام:

عــاجلــت وزارة الــبــيــئــة واملـــيـــاه خـــلل اأ�ــشــبــوعــني األــفــا و 
48 مــزرعــة يف مــديــنــة دبــا  682 �ــشــجــرة مــاجنــو مــن 
مكافحة  برنامج  للدولة..�شمن  ال�شرقية  املنطقة  يف 
مر�س تدهور اأ�شجار املاجنو . وتوا�شل الوزارة جهودها 
املنطقة  املــاجنــو يف  اأ�ــشــجــار  تــدهــور  مــر�ــس  يف مكافحة 
مكافحة  برنامج  �شمن  احلــايل..وذلــك  للعام  ال�شرقية 
الــتــدهــور الــ�ــشــريــع لأ�ــشــجــار املــاجنــو الـــذي مت اإطــلقــه 
اإىل  2012. وت�شعى مــن خــلل الــرنــامــج  خــلل عــام 

الأمــن  تعزيز  يف  املتمثل  ال�شرتاتيجي  هدفها  حتقيق 
كــوادر فنية موؤهلة  .. وذلــك من خلل توفري  الغذائي 
تعمل على تطوير قدرات البحث يف جمال ا�شتخدامات 
الأرا�شي الزراعية وبناء قواعد البيانات وحماية ورعاية 
وتنمية  وحماية  واحليوانية  النباتية  الــرثوات  وتنمية 
الرثوة ال�شمكية .. كما ت�شعى الوزارة من خلل برنامج 
املكافحة يف رفع معدلت المن احليوي وحتقيق مردود 
املكافحة تقدمي  للمزارعني. وت�شمنت حملة  اقت�شادي 
واملر�شدين  املهند�شني  الزراعي من قبل  الإر�شاد  برامج 
الـــزراعـــيـــني عــلــى مــ�ــشــتــوى املــنــطــقــة..بــجــانــب تــقــدمي 

للت�شدي  الوقائية  الإجـــراءات  عن  اللزمة  الإر�ــشــادات 
للآفات التي ت�شيب هذه الأ�شجار واإجراءات العناية بها 
وحتديد برامج الت�شميد..ومت خلل الأ�شبوع الأول من 
املرحلة الثانية لرنامج املكافحة التي بداأت يف 18 من 
�شهر اأغ�شط�س املا�شي..علج األف و 682 �شجرة ماجنو 
اأن  48 مزرعة يف منطقة دبا ومن املتوقع  من جمموع 
�شبتمر  منت�شف  يف  املــرحــلــة  هـــذه  مــن  النــتــهــاء  يــتــم 
ت�شتهدف  العام  لهذا  الثانية  املرحلة  اأن  يذكر  اجلــاري. 
812 �شجرة يف مدن دبا و �شدنا  اآلف و  علج ثمانية 
و خـــور فــكــان و الــفــجــرية ومــ�ــشــايف. واأو�ــشــحــت درا�ــشــة 

..اأن  م�شابة  اأ�شجار  على  واملــيــاه  البيئة  وزارة  اأجرتها 
اأ�شجار املاجنو وعدم العناية  زراعة حما�شيل بينية مع 
الــعــوامــل  مــن  تــعــد   .. والت�شميد  الب�شتانية  بــالــرعــايــة 
الرئي�شية التي ت�شاعد يف اإ�شابة اأ�شجار املاجنو مبر�س 
التدهور ال�شريع..اإ�شافة اإىل ذلك تعتر اإ�شابة اجلذور 
باجلروح اأثناء عملية التنظيف ووجود الأ�شجار امل�شابة 
وانتقال  م�شابة  الغري  ال�شليمة  الأ�ــشــجــار  مــع  باحلقل 
الــفــطــر املــمــر�ــس مــن الأ�ــشــجــار املــ�ــشــابــة اإىل الأ�ــشــجــار 
التقليدية  الــــري  اأ�ــشــالــيــب  اتــبــاع  خـــلل  مــن  ال�شليمة 
ومنها الغمر تعد كذلك من العوامل الخرى للإ�شابة 

الأمــرا�ــس  مــن  ال�شريع  الــتــدهــور  يعتر  حيث  باملر�س 
املنت�شرة واملعروفة يف كثري من الدول املنتجة للماجنو. 
وذلــك من  امل�شابة  الأ�شجار  الــوزارة على علج  وعملت 
خلل تقليم الأفرع اجلافة وو�شع حلقات مزدوجة حول 
الأ�ــشــجــار لتفادي و�ــشــول مــاء الــري اإىل جــذع ال�شجرة 
ور�ــس الأ�ــشــجــار مببيد فطري خــلل عــدة فــرتات ومع 
 48 اإيقاف الري ملدة  املبيد للرتبة يتم  اإ�شافة حملول 
�شاعة ومن ثم ي�شتاأنف برنامج الري العادي ويتم توفري 
لرفع  الت�شميد  حيث  مــن  لــلأ�ــشــجــار  اجلــيــدة  الــرعــايــة 

م�شتوى مقاومة الأ�شجار امل�شابة.

البيئة واملي�ه تع�لج األف� و682 �شجرة م�جنو خالل اأ�شبوعني
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الليبية- للحرب  تعود  ع�شكرية  مقرة  الليبية  ال�شلطات  فتحت 
املــوجــودة  اجلثامني  هــويــات  على  للتعّرف   ،1987 عــام  الت�شادية 
مبدينة  املحلي  باملجل�س  املعلومات  اأمــن  جلنة  رئي�س  وقــال  فيها. 
ال�شارة  ع�شكرية يف مطار  فتح مقرة  اإنه مت  اأبورقيق،  علي  الكفرة 
على  للتعّرف  الكفرة،  مدينة  غــرب  كلم   350 بعد  على  يقع  الــذي 
هويات اجلثامني املوجودة فيها مند احلرب الليبية-الت�شادية التي 
جرت عام 1978، م�شرياً اىل اأن املقرة ت�شم 500 جثة جمهولة 
ليبيني  جلنود  تكون  اأن  ميكن  املقرَة  اأن  اأبورقيق  واأ�شاف  الهوية. 
اأثناء تلك احلرب التي خا�شها النظام ال�شابق  روا يف املنطقة  حو�شِ
اآنذاك ح�شني هري. واأ�شار اإىل وجود  �شد ت�شاد التي كان يحكمها 
مقابر اأخرى يف منطقة وادي الدوم يف ت�شاد، رمبا تكون لأفراد من 
اجلي�س الليبي الذين قتلوا اأثناء تلك احلرب. ي�شار اإىل اأن معركة 
وادي الدوم التي دارت يوم 22 اآذار-مار�س 1987، قتل فيها اأكرث 
من 1000 جندي ليبي واأُ�شر 438 اآخرون، كان من بينهم العقيد 

الركن خليفة حفرت، واملقّدم الركن عبداهلل ال�شيخي.

اأر�شلت وزارة الطوارئ الرو�شية، طائرة اإىل �شوريا لنقل رعايا بلدها 
و�شائل  ونقلت  املغادرة.  يف  الراغبني  امل�شتقلة  الــدول  رابطة  وبلدان 
اإعلم رو�شية عن املتحدثة با�شم الوزارة، اإيرينا رو�شيو�س، قولها اإن 
طائرة من طراز اإيل76- توجهت اإىل اللذقية �شباح الأحد، لنقل 
اأبدوا رغبتهم  مواطني رو�شيا وبلدان رابطة الدول امل�شتقلة الذين 
يف مغادرة �شوريا . وكانت الوزارة اأعلنت يف اآب-اأغ�شط�س الفائت اأن 
ال�شابق  ال�شوفياتي  الإحتــاد  دول  ومن  رو�شيا  مواطناً   730 قرابة 
فــروا مــن احلــرب الــدائــرة يف �شوريا عــر طــائــرات وزارة الــطــوارئ 
يف  ال�شطرابات  وبــداأت  الفائت.  الأول-يناير  كانون  منذ  الرو�شية 
�شوريا يف اآذار-مار�س 2011، وخّلفت وفقاً لتقديرات الأمم املتحدة 

ما يزيد عن 100 األف قتيل.

قتل اربــعــة عنا�شر مــن جــهــاز ال�ــشــتــخــبــارات الفــغــاين على القــل 
وا�ــشــيــب عــ�ــشــرات املــدنــيــني بــجــروح امــ�ــس يف هــجــوم �شنه متمردون 
مــن طــالــبــان عــلــى مكتب لــل�ــشــتــخــبــارات يف وليـــة ورداك )جــنــوب 
با�شم  الناطق  وقــال  حمليون.  م�شوؤولون  اعلن  كما  كــابــول(،  غــرب 
الــذي  الهجوم  هــذا  ب�شان  خوقياين  عــطــااهلل  ورداك  وليــة  حكومة 
ان  بر�س  فران�س  لوكالة  �شار،  تبناه طالبان ووقع يف مدينة ميدان 
جمموعة من �شتة متمردين م�شلحني دخلت اىل باحة مكاتب جهاز 
مدخل  امــام  مفخخة  �شيارة  فجرت  بعدما  الفــغــاين  ال�شتخبارات 
تلت  التي  املواجهات  يف  قتلوا  مهاجمني  خم�شة  ان  وا�شاف  املبنى. 
ان  مو�شحا  املفخخة،  ال�شيارة  انفجار  يف  م�شرعه  ال�شاد�س  ولقي 
نحو ثلثني مدنيا ا�شيبوا بجروح. من جهته ا�شار املتحدث با�شم 
من  اكــر  عــدد  اىل  ورداك  فـــاروق  غــلم  الطبيب  حملي  م�شت�شفى 
املدنيني. وقال ان حواىل 153 �شخ�شا بينهم 23 امراة وطفلن، 

نقلوا اىل امل�شت�شفى، متحدثا عن 12 �شخ�شا يف حالة حرجة.
ت�شن منذ   ،2001 ال�شلطة يف  مــن  طـــردت  الــتــي  طــالــبــان  وحــركــة 
الفغانية  احلكومية  الــقــوات  �شد  عنيفة  متــرد  حركة  الوقت  ذلــك 

والدولية.

يعقد جمل�س حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاته 
اليوم الثنني يف مركز فيينا الدويل بفيينا وي�شتمر حتى 13 �شبتمر 
2013 . ومن املتوقع اأن ت�شمل مناق�شات املجل�س: التدابري الرامية 
والإ�شعاع  النووية  ال�شلمة  جمــال  يف  الـــدويل  التعاون  تعزيز  اإىل 
املتعلقة  الوكالة  اأن�شطة  وتعزيز  النووي  والأمــن  والنفايات  والنقل 
يف  ال�شمانات  وتنفيذ  والتطبيقات  النووية  والتكنولوجيا  بالعلوم 

اإيران و�شوريا و جمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية.

عوا�صم

طرابل�ص

ميدان �ضار

فيينا

مو�ضكو

ق�عدة ع�شكرية تركية
 على احلدود مع �شوري� 

•• اأنقرة-وكاالت:

اأن�شاأت تركيا قاعدة ع�شكرية جديدة حت�شبا لهجمات من جارتها �شوريا يف 
حال تعر�شت الأخرية ل�شربة ع�شكرية غربية، كما اأن�شاأت مركزا للطوارئ 
اإنه  الكيميائية وقال اجلي�س الرتكي  بالغازات  ملواجهات هجمات حمتملة 
اأو ما يعرف بجبل الأقــرع، يف  اأ�ش�س قاعدة ع�شكرية على قمة جبل كلداغ 
حمافظة هاتاي بجنوب البلد. وي�شرف اجلبل على مدينة ك�شب ال�شورية 

وخليج راأ�س الب�شيط.
ال�شورية.  اأربعني كيلومرتاً من مدينة اللذقية  وتبعد القاعدة اجلديدة 
بينما �شوهد تزايد ملحوظ يف ن�شاط القوارب الع�شكرية الرتكية يف �شاحل 

�شمان داغ الرتكي، على احلدود مع املياه الإقليمية ال�شورية.
وتــهــدف الــقــاعــدة اجلــديــدة تــهــدف اإىل الـــرد على اأي هــجــوم مــن اجلانب 
اإىل  تهدف  كما  ال�شوري،  وال�شاحل  اللذقية  مدينة  من  خا�شة  ال�شوري 
�ــشــوريــا ل�شربة  تعر�شت  اإذا  هــجــوم  وقــع  الــنــريان يف حــال  مــ�ــشــادر  ك�شف 
مبوقع  يتميز  الــذي  الأقـــرع  بجبل  اأقيمت  القاعدة  اأن  واأ�ــشــاف  ع�شكرية. 
على  ويطل  مرت،  األفي  قرابة  البحر  �شطح  عن  يرتفع  حيث  اإ�شرتاتيجي 
�شطح البحر ومدينة اللذقية واملكان الذي ا�شتهدف بطائرة ال�شتطلع 
احلربي الرتكية، يف اإ�شارة لإ�شقاط �شوريا طائرة حربية تركية يف يونيو-
حزيران 2012. واجلبل يطل اأي�شا على ال�شواحل الرتكية واملنطقة التي 
اأكدت م�شادر اأمنية اأنه مت من خللها تهريب متفجرات للرتكيا والقيام 
واحلماية  ع�شكريا  الدفاع  اإىل  القاعدة  وتهدف  داخلها.  تفجري  بعمليات 
اأمنيا من اأي ن�شاط حمتمل للجانب ال�شوري، اإ�شافة اإىل تزويدها بكافة 
وكيميائي  تقليدي  هجوم  اأي  �شد  على  الــقــادرة  وامل�شتلزمات  التجهيزات 

والرد على م�شادر النريان.

اعتقالت وحرق اأرا�س زراعية جنوب ال�صفة

اإ�شرائيل ت�شكو الفل�شطينيني ب�شبب ت�شريب�ت حول املف�و�ش�ت

الأردن يدين اعتداء قوات الحتالل يف الأق�شى 
•• عمان-ا ف ب:

الــقــوات  اعــتــداء  امــ�ــس  الردن  دان 
ــلــني  ال�ــــشــــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى مــ�ــش
فــلــ�ــشــطــيــنــيــني بـــعـــد �ـــشـــلة ظــهــر 
اجلــمــعــة يف املــ�ــشــجــد القــ�ــشــى يف 

القد�س ال�شرقية.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـــ�ـــشـــوؤون 
املومني  العلم والت�شال حممد 
اعـــتـــداء  بــ�ــشــدة  يـــديـــن  الردن  ان 
امل�شلني  على  ال�شرائيلية  القوات 
عقب  املــبــارك  الق�شى  امل�شجد  يف 
�شلة اجلمعة واأطلقها العيارات 
للدموع  امل�شيلة  والقنابل  النارية 

داخل امل�شجد .
وا�شاف املومني وهو اي�شا الناطق 
الردنية،  احلكومة  با�شم  الر�شمي 
يف ت�شريحاته التي اوردتها وكالة 
النباء الردنية ان ا�شرار �شلطات 
الحــتــلل ال�ــشــرائــيــلــي عــلــى فتح 
املتطرفني  واأدخـــــال  املــغــاربــة  بـــاب 
للم�شجد  الديني  بلبا�شهم  اليهود 
ي�شكل نهجا مبا�شرا لثارة ال�شراع 
الديني وحتد �شارخ مل�شاعر جميع 

امل�شلمني .
وعــــر املـــومـــنـــي عـــن ال�ــشــتــهــجــان 
لــتــجــاهــل احلــكــومــة ال�ــشــرائــيــلــيــة 
الـــ�ـــشـــريـــحـــة  الردن  مـــطـــالـــبـــة 
مبنع  املــا�ــشــي  ال�ــشــبــوع  منت�شف 
دخول املتطرفني اليهود للم�شجد 

ال�شرائيلية التي اقتحمت �شاحات 
لتفريق  قــنــابــل  والـــقـــت  القــ�ــشــى 
املتظاهرين. وحتدثت م�شادر عدة 
املطاطي  بالر�شا�س  ا�شابات  عن 
واحلـــــجـــــارة، ولـــكـــن الــ�ــشــرطــة مل 

تن�شر ح�شيلة للجرحى.
احتجاجا  التظاهرة  هــذه  وجـــاءت 
ـــــــــارات الــيــهــود  عـــلـــى اقـــتـــحـــام وزي
ـــــطـــــرفـــــني واملــــ�ــــشــــتــــوطــــنــــني  ـــــت امل

للق�شى.

القـــ�ـــشـــى وجتـــنـــب اأثـــــــارة اأعـــمـــال 
العنف واكد ان ممار�شات اأ�شرائيل 
با�شتباحة  املقد�شة  الماكن  جتــاه 
حرمة املقد�شات وا�شتفزاز امل�شلني 
ومــنــعــهــم مـــن الـــو�ـــشـــول لمــاكــن 
عـــبـــادتـــهـــم مـــرفـــو�ـــشـــة ومــــدانــــة 
وتـــخـــالـــف املـــواثـــيـــق واملـــعـــاهـــدات 

الدولية .
اأ�شرائيل التوقف  وا�شاف انه على 
عــن ممــار�ــشــاتــهــا الــتــي تــهــدف اىل 

تغيري واقع وتراث املدينة املقد�شة 
الـــتـــاريـــخـــي ، مــطــالــبــا احلــكــومــة 
ال�ــشــرائــيــلــيــة ب �ــشــمــان الــو�ــشــول 
حرية  وحماية  املقد�شة  للماكن 

العبادة فيها .
�ـــشـــارك فيها  تـــظـــاهـــرة  وحتـــولـــت 
اجلمعة  الفل�شطينيني  من  املئات 
بـــعـــد �ـــشـــلة الـــظـــهـــر يف املــ�ــشــجــد 
�شبان  بني  مواجهات  اىل  الق�شى 
ال�شرطة  من  وافـــراد  فل�شطينيني 

•• وا�صنطن -رويرتز:

للكونغر�س  فــيــديــوهــات،  عــدة  اأوبـــامـــا،  ـــاراك  ب الأمـــريكـــي،  الرئي�س  اأر�ــشــل 
الأمـــريكـــي، تظهر �ــشــحــايــا الأ�ــشــلــحــة الــكــيــمــاويــة يف �ــشــوريــا، يف حمــاولــة 
لإقناع ممثلي ال�شعب الأمريكي يف ال�شماح له ب�شرب نظام الأ�شد وتظهر 
الفيديوهات اأطفال ورجال ممددين اأر�شاً بعد �شربهم بال�شلح الكيماوي، 
وتظهر عليهم علمات الت�شمم بالغاز، كالرغوة البي�شاء التي تخرج من 
اأنفهم وفمهم، ويبدو البع�س منهم جثة هامدة يف حني يحت�شر البع�س 
اأع�شاء جمل�س  من  على جمموعة �شغرية  ال�شور  هــذه  وعر�شت  الآخــر. 
جمل�س  يف  املــخــابــرات  للجنة  اأكـــدت  الــتــي  اأوبــامــا  اإدارة  قبل  مــن  ال�شيوخ 
ال�شيوخ اأن ال�شور تظهر م�شاهد تلت الهجمات بالأ�شلحة الكيماوية يف 21 
تلفزيونية  مقابلت   6 اأوباما  �شيجري  مت�شل،  �شياق  ويف  اأغ�شط�س-اآب. 
الأدلـــة  ت�شتهدف عــر�ــس مــزيــد مــن  ا�شرتاتيجية  اإطـــار  الثــنــني يف  الــيــوم 
للنظام  ع�شكرية  �شربات  توجيه  ب�شاأن  الكونغر�س  يف  حا�شم  ت�شويت  قبل 
اأنه �شيجري ت�شوير املقابلت بعد ظهر  ال�شوري. واأو�شح البيت الأبي�س 
ذاته.  اليوم  يف  قناة  بكل  اخلا�شة  الإخبارية  الفرتات  اأثناء  و�شتذاع  اليوم 

عر�ص ت�شجيالت يف الكونغر�ص ل�شح�ي� الكيمي�ئي ال�شوري 

اخلــ�ــشــر مـــار جــورجــيــو�ــس جنوب 
بيت حلم.

فل�شطيني  اأمـــنـــي  مــ�ــشــدر  وقـــــال 
قنابل  اأطــلــقــت  اجلــيــ�ــس  قــــوات  اإن 
الـــغـــاز، والـــ�ـــشـــوت، �ــشــوب اأرا�ـــشـــي 
الــديــر الـــواقـــع بــالــبــلــدة الــقــدميــة 
احـــرتاق  اإىل  اأدى  مــا  يف اخلــ�ــشــر، 
عــــدد مـــن اأ�ـــشـــجـــار الـــزيـــتـــون الــتــي 
يــتــجــاوز عــمــر بــعــ�ــشــهــا األــــف عـــام، 
قبل اأن يحطم اجلنود بوابة الدير 
عنه  امل�شوؤول  ويــحــذروا  الرئي�شية 

من مغبة اإعادة تركيبها .

املفاو�شات  ا�شتئناف  واأن  خا�شة 
جاء عقب �شغوط اأمريكية، وفيما 
توا�شل اإ�شرائيل تنفيذ اأعمال بناء 
ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  يف  وا�شعة 
الـــغـــربـــيـــة والــــقــــد�ــــس الــ�ــشــرقــيــة، 
اإ�شرائيليون  وزراء  يطلق  وبينما 
تــ�ــشــريــحــات يــــعــــرون فــيــهــا عــن 
فل�شطينية  دولـــة  لــقــيــام  رف�شهم 

اإىل جانب اإ�شرائيل.
يف غــ�ــشــون ذلــــك، اإعــتــقــلــت قـــوات 
ام�س  �شباح  الإ�شرائيلي،  اجلي�س 
مداهمة  بعد  اثنني،  فل�شطينيني 

الــغــربــيــة،  الــ�ــشــفــة  %60 مــن  يف 
رف�س  الفل�شطيني  اجلــانــب  واأن 
هــــذا القـــــــرتاح مـــ�ـــشـــددا عــلــى اأن 
للتو�شل  الفل�شطينيني م�شتعدون 
قــيــام  حــــــول  تـــفـــاهـــم  اإىل  بــــدايــــة 
الـــدولـــة الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة يف حـــدود 
البحث  ذلــك  وبعد   ،1967 العام 
يف تــطــبــيــق مـــراحـــل قــيــام الــدولــة 

الفل�شطينية.
وكما نقلت عن م�شوؤول اإ�شرائيلي، 
قــولــه اإن اجلــانــب الإ�ــشــرائــيــلــي مل 
الفل�شطينيني،  اأقـــوال  على  يعقب 
تكن  مل  الــتــ�ــشــريــبــات  مــعــظــم  لأن 
ما  لكن  دقيقة،  غــري  اأو  �شحيحة 
ت�شريح  كان  اإ�شرائيل  غ�شب  اأثــار 
الــرئــيــ�ــس الــفــلــ�ــشــطــيــنــي، حمــمــود 
عـــبـــا�ـــس، بـــــاأن اإ�ـــشـــرائـــيـــل تــرفــ�ــس 
مــبــداأ تــبــادل الأرا�ـــشـــي، رغــم اأنها 
خلل  ذلــك  على  وافقت  قد  كانت 
املــحــادثــات الــتــي جـــرت بينه وبــني 
رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي ال�شابق، 
 2007 اأوملــرت، يف العامني  ايهود 

.2008 –
واأكـــــدت الــ�ــشــحــيــفــة عــلــى اأنــــه من 
الــنــاحــيــة الــفــعــلــيــة مل يــحــدث اأي 
تقدم يف املفاو�شات بني اجلانبني، 
ونقلت عن م�شوؤول اإ�شرائيلي قوله 
مكانها  يف  تــ�ــشــري  ــات  املــفــاو�ــش اإن 
يــ�ــشــران على  كــل اجلــانــبــني  واأن 
لن  ال�شكل  بــهــذا  واأنــــه  مواقفهما 

تتقدم املفاو�شات اإىل اأي مكان .
توقعات  تــ�ــشــود  ل  اأنـــه  اإىل  ويــ�ــشــار 
لــــدى اجلـــانـــبـــني بـــحـــدوث تــقــدم، 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

قــدمــت اإ�ــشــرائــيــل احــتــجــاجــا اإىل 
فــيــه  ادعــــــت  الأمــــريكــــيــــة  الإدارة 
�ــشــرب  الــفــلــ�ــشــطــيــنــي  اجلـــانـــب  اأن 
مـــعـــلـــومـــات مــــن املـــفـــاو�ـــشـــات بــني 
اجلانبني والتي ا�شنوؤنفت قبل عدة 
اأ�شابيع وجتري ب�شكل �شري وقالت 
�شحيفة هاآرت�س ام�س، اإن اإ�شرائيل 
قدمت احتجاجا �شديد اللهجة اإىل 
عطلة  خــلل  الأمــريكــيــة،  الإدارة 
الــذي  الــعــريــة  ال�شنة  راأ�ــــس  عــيــد 
واجلمعة  اخلمي�س  يومي  �ــشــادف 
م�شوؤولني  اإن  فيه  قالت  املا�شيني، 
فل�شطينيني �شربوا معلومات حول 

املفاو�شات.
ونــقــلــت الــ�ــشــحــيــفــة عـــن مــ�ــشــوؤول 
املــحــامــي  اإن  قـــولـــه  اإ�ـــشـــرائـــيـــلـــي، 
اخلا�س  املبعوث  يت�شحاق موخلو، 
لــرئــيــ�ــس الــــــــــوزراء الإ�ـــشـــرائـــيـــلـــي 
بنيامني نتنياهو، ات�شل هاتفيا مع 
نظريه الأمريكي، مارتني اإنديك، 
ت�شكل  الت�شريبات  هذه  اأن  واعتر 
انــتــهــاكــا لــكــافــة الــتــفــاهــمــات الــتــي 
تــو�ــشــل اإلــيــهــا اجلــانــبــان مــع وزيــر 
اخلارجية الأمريكي، جون كريي.

واأ�ــــشــــافــــت اإنــــــه قــبــيــل ا�ــشــتــئــنــاف 
املقاو�شات، يف نهاية متوز املا�شي، 
تـــعـــهـــد اجلــــانــــبــــان الإ�ـــشـــرائـــيـــلـــي 
والفل�شطيني اأمام كريي بالمتناع 
عن ت�شريب فحوى املحادثات، حتى 
بني  املحادثات  انعقاد  موعد  حول 
الأمريكي  اجلانب  واأن  اجلانبينن 

ـــاإعـــطـــاء  هـــــو الــــوحــــيــــد املـــــخـــــول ب
معلومات حول �شري املفاو�شات.

ويــفــر�ــس مــكــتــب رئــيــ�ــس الـــــوزراء 
الإ�ــــشــــرائــــيــــلــــي ومـــكـــتـــب رئــيــ�ــشــة 
طــاقــم املــفــاو�ــشــات ووزيــــرة العدل 
الإ�ـــشـــرائـــيـــلـــيـــة، تــ�ــشــيــبــي لــيــفــنــي، 
تعتيما كبريا على �شري املفاو�شات 
حتى  تفا�شيل  اإعــطــاء  ويرف�شان 
وتقنية،  �ــشــغــرية  تــفــا�ــشــيــل  حـــول 
بعدها،  اأو  املفاو�شات  جل�شات  قبل 

مثل عقد لقاء اأو مكان عقده.
ووفـــقـــا لــلحــتــجــاج الإ�ــشــرائــيــلــي 
الــــــــذي جــــــاء عـــقـــب تـــ�ـــشـــريـــحـــات 
فل�شطينيون  مــ�ــشــوؤولــون  اأطــلــقــهــا 
ابــدا، واأن  باأن املفاو�شات ل تتقدم 
اأمني �شر اللجنة التنفيذية ملنظمة 
عبد  يا�شر  الفل�شطينية،  التحرير 
ربــه، قــال لإذاعــة �شوت فل�شطني، 
الأربعاء املا�شي، اإنه مل يحدث اأي 
اجلانبني  بني  املفاو�شات  يف  تقدم 

حتى الآن.
وي�شيف الحتجاج اأن ع�شو اللجنة 
�شعث،  نبيل  فتح،  حلركة  املركزية 
اإن  الفل�شطينية  معا  لوكالة  قــال 
�شهر ون�شف  كل ما يحدث خلل 
ت�شتعر�س  اإ�شرائيل  اأن  هو  ال�شهر 
املـــوا�ـــشـــيـــع الـــتـــي تـــريـــد الــتــحــدث 

حولها خلل املفاو�شات.
تقارير  ال�شحيفة،  نقلت  وكــذلــك 
دون  مــن  فل�شطيني  مــ�ــشــوؤول  عــن 
اإ�ــشــرائــيــل  اإن  ا�ـــشـــمـــه، قـــولـــه  ذكــــر 
اقرتحت على اجلانب الفل�شطيني 
مــوؤقــتــة  فل�شطينية  دولــــة  اإقـــامـــة 

منزليهما يف مدينة اخلليل جنوب 
ال�شفة الغربية.

ـــرائـــيـــلـــي  ـــــن اجلـــيـــ�ـــس الإ�ـــش واأعـــــل
مـــ�ـــشـــوؤولـــيـــتـــه عـــــن اإعــــتــــقــــال مــن 
بــلــدة  ، يف  بــاملــطــلــوبــني  اأ�ـــشـــمـــاهـــم 
م�شريا  اخلليل،  جنوب  الظاهرية 
اأّن املعتقلني الإثنني نقل اإىل  اإىل 
ة للتحقيق  اجلهات الأمنية املخت�شّ

معهما .
اآخـــر اقتحمت قــوات  ومـــن جــانــب 
ـــرائـــيـــلـــي، يف وقـــت  اجلـــيـــ�ـــس الإ�ـــش
دير  على  اأم�س،  م�شاء  من  متاأخر 

ومن �شمن القنوات التي �شي�شارك مقدموها يف مقابلة الرئي�س الأمريكي، 
بي.بي.اإ�س و �شي.اإن.اإن و فوك�س .

الأمــريكــيــني  %56 مــن  اأن  اأجــرتــه رويــرتز-اأبــ�ــشــو�ــس  ا�شتطلع  واأظــهــر 
يوؤيد  بينما  �شوريا  يف  تتدخل  األ  ينبغي  املتحدة  الــوليــات  اأن  يعتقدون 
%19 فقط العمل الع�شكري. كما اأظهر اإح�شاء ل�شبكة �شي.اإن.اإن جرى 
اأن 25 ع�شوا فقط يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي يوؤيدون ا�شتخدام القوة 

الع�شكرية بينما يعار�شه 19 فيما مل يح�شم الباقون موقفهم.
ومن املرجح اأن ينال طلب التفوي�س بالعمل الع�شكري موافقة 60 من بني 

النواب. جمل�س  اإىل  اإحالته  قبل  ال�شيوخ  جمل�س  يف  ع�شو   100
يف  الع�شكري  بالعمل  القيام  يــوؤيــدون  فقط  ع�شوا   24 اإن  ال�شبكة  وقالت 
جمل�س النواب الذي ي�شتلزم موافقة 218 من اأع�شائه على الطلب بينما 
يعار�شه 119. ويف �شياق مت�شل، نا�شد اأوباما، اأم�س ال�شبت، الأمريكيني 
الع�شكرية يف �شوريا، بينما تبارى  القوة  املت�شككني دعم م�شعاه ل�شتخدام 

املوؤيدون يف اإقناع امل�شرعني مبنح الرئي�س تفوي�شا باتخاذ هذه اخلطوة.
وعاد اأوباما لتوه من رحلة اأوروبية عجز فيها عن حتقيق اإجماع بني زعماء 

العامل على �شرورة توجيه �شربة ع�شكرية للنظام ال�شوري.

تدابري اأمنية وقائية مبحافظة الأنبار 
العراق يعقد موؤمترًا 

وطنيً� نه�ية �شبتمرب احل�يل 
•• بغداد-يو بي اأي:

قال رئي�س جمل�س النواب العراقي ا�شامة النجيفي ام�س ان موؤمترا وطنيا 
لقادة الكتل ال�شيا�شية العراقية �شيعقد نهاية ال�شهراحلايل لتوقيع وثيقة 
موؤمتر  النجيفي يف  واأ�ــشــاف  تفا�شيله  كل  على  اتفقنا  وقــد  �شرف وطنية 
�شحايف عقده مببنى الــرملــان  هناك حمــاولت جــادة حــول توقيع وثيقة 
�شرف وطني يلتزم بها اجلميع، على ان تتحول اىل افعال ل اىل اقوال فقط 
. واعلن عن قرب عقد اجتماع للجنة المنية املخت�شة يف الرملان وروؤ�شاء 
الكتل الرملانية بح�شور رئي�س الوزراء والقائد العام للقوات امل�شلحة نوري 
املالكي ملناق�شة الو�شع المني بالبلد وقال النجيفي مت التفاق مع املالكي 
حول ح�شوره ملناق�شة الو�شع المني يف اجتماع مع روؤ�شاء الكتل متهيدا 

لعقد اجتماع حتت قبة الرملان ملناق�شة الو�شع المني ب�شكل مف�شل .
امل�شهد  عن  الطالباين  جلل  اجلمهورية  رئي�س  غياب  من  املوقف  وحــول 
الو�شع  وقــف  اإذا  قــال  مر�شه  ب�شبب  طويلة  فــرتى  الــعــراق  يف  ال�شيا�شي 
للقيام  عودته  امكانية  دون  حائل  اجلمهورية  لرئي�س  املتدهور  ال�شحي 
مبــهــامــه فيجب انــتــخــاب رئــيــ�ــس جــديــد . يف غــ�ــشــون ذلـــك، قـــرر جمل�س 
ام�س  العراق  بغرب  النبار  حمافظة 
اتخاذ اجراءات امنية وقائية ملواجهة 
ع�شكرية  �ــشــربــة  تــوجــيــه  تــداعــيــات 
�شرطي  قتل  فيما  ل�شوريا،  امريكية 
ــفــة يف �ــشــمــال  بـــانـــفـــجـــار عـــبـــوة نــا�ــش
العراق. وافاد م�شدريف املحافظة بان 
املجل�س قــرريف اطــارهــذه الجـــراءات 
حــفــر خــنــدق حـــول مــديــنــة الفلوجة 
ا�شافة   ، اليها  امل�شلحني  ت�شلل  ملنع 
ال�شمنتية  الكتل  عــدد  تقلي�س  اىل 
املــو�ــشــوعــة اأمــــــام مـــنـــازل الــ�ــشــبــاط 
الأمنيني وامل�شوؤولني يف املدينة للحد 

من تاأثريها على احلياة العامة.

حم�كمة رئي�ص كيني� ون�ئبه تنكئ جراح امل��شي العطية : ال�شتيط�ن الإ�شرائيلي عقبة اأم�م ال�شالم 
•• باري�س-رويرتز:

قال وزير اخلارجية القطري خالد العطية ام�س ان ا�شتمرار امل�شتوطنني 
اليهود يف البناء عقبة اأمام التو�شل لتفاق �شلم ا�شرائيلي فل�شطيني.

المريكي جون  اخلارجية  وزيــر  واأ�ــشــاف يف موؤمتر �شحفي م�شرتك مع 
اأن هناك  العربية  ال�شلم  كريي يف باري�س بعد اجتماع مع ممثلي مبادرة 
عددا من العقبات اأمام هذه العملية م�شريا اىل اأنه يتحدث عن امل�شتوطنات. 
الدول  العربية يف قمة جلامعة  ال�شلم  ال�شعودية تقدمت مببادرة  وكانت 
ولكن  با�شرائيل  كامل  اعرتافا  وتت�شمن   2002 عام  العربية يف بريوت 
فقط اذا تخلت عن كل الرا�شي التي احتلتها يف حرب 1967 ووافقت على 

حل عادل لق�شية اللجئني الفل�شطينيني.

•• الدوريت-رويرتز:

تــثــري حمــاكــمــة الــرئــيــ�ــس الــكــيــنــي ونــائــبــه يف لهـــاي قلق 
اأريــق بعد  الــذي  الــدم  قبيلتيهما بكينيا بغ�س النظر عن 
العنف  واأعمال  �شنوات  خم�س  من  اأكــرث  قبل  النتخابات 
روتو  وليام  دخل  فعندما  بتدبريها  الرجلن  اتهم  التي 
الــكــيــنــي اىل قــفــ�ــس التـــهـــام يف املحكمة  الــرئــيــ�ــس  نــائــب 
الرئي�س  يتبعه  ان  على  الثلثاء  يــوم  الدولية  اجلنائية 
اأبــنــاء  عــر  الــثــاين  ت�شرين  نــوفــمــر  يف  كينياتا  اوهــــورو 
القبيلتني عن خماوفهم من ان ينكاأ �شري العدالة جراح 

املا�شي.

فلم يفلح فوزهما يف انتخابات العام احلايل التي اأجريت 
ب�شلم يف علج النق�شامات على الر�س بني قبيلة كيكويو 
التي ينتمي لها كينياتا وقبيلة كالينجني التي ينتمي لها 
حني   2007 عــام  انتخابات  بعد  تنازعتا  واللتني  روتــو 

اأيدتا حملتني متناف�شتني.
وهذا يجعل اقت�شاد كينيا الكر يف �شرق افريقيا عر�شة 
للخطر ل�شيما يف ظل تاريخ طويل من دور ولء القبائل 
يقلق  انــه  كما  العنف.  اذكـــاء  اأو  ال�شيا�شة  عجلة  ادارة  يف 
الغرب الذي يرى ان ا�شتقرار كينيا حيوي لمن املنطقة 

ومكافحة الت�شدد ال�شلمي.
اأول  حماكمة  فان  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  وبالن�شبة 

حتى  لها  اختبار  اأكــر  متثل  احلكم  �شدة  يف  وهــو  رئي�س 
الن يف وقت تواجه فيه املحكمة التي تاأ�ش�شت عام 1993 
البع�س  يعترها  حــيــث  افــريــقــيــا  يف  مــتــزايــدة  مــعــار�ــشــة 

منحازة ول توجه اتهامات ال للفارقة.
تعي�س  عاما   34 موثوين  ريجينال  تدعى  امـــراأة  وقالت 
قــرب مدينة الــدوريــت يف غــرب كينيا قــرب مكان حرقت 
كيكويو  قبيلة  مــن  اخــريــن  �شخ�شا   30 ونحو  اأمــهــا  فيه 
اأنــا�ــس من قبيلة  النار  فيها  اأ�ــشــرم  كني�شة  املــوت يف  حتى 
الوقت  بع�س  اأك�شبنا  وروتـــو  كينياتا  حتــالــف  كالينجني 
واأ�شافت وهي تهديء من روع �شغري يبكي على ظهرها 

ل ندري ان كان حتالفهما �شي�شتمر بعد املحاكمات .
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انتخاب مو�صى رئي�صًا للجنة تعديل الد�صتور

الني�بة امل�شرية تنفي اته�م ن�شط�ء بتلقي اأموال
•• القاهرة-وكاالت:

نـــفـــى مـــ�ـــشـــدر قــ�ــشــائــي مـــ�ـــشـــوؤول 
بالنيابة العامة امل�شرية �شحة ما 
تناقلته بع�س و�شائل الإعلم من 
ه�شام  امل�شت�شار  الــعــام  الــنــائــب  اأن 
بركات اأمــر بفتح حتقيق فــوري يف 
ويكيليك�س  موقع  ت�شريبات  �ــشــاأن 
التي زعمت اأن ن�شطاء و�شخ�شيات 
عــامــة و�ــشــيــا�ــشــيــني تــلــقــوا متويل 

اأجنبيا.
واأكد امل�شدر يف ت�شريح له اأن هذا 
اخلر املتداول غري �شحيح جملة 
العامة  النيابة  ونا�شدت  وتف�شيل 
جــمــيــع و�ــشــائــل الإعــــــلم بــتــحــري 
امل�شوؤولية،  بــروح  والتحلي  الــدقــة 
وعــــدم بــث اأو نــ�ــشــر اأيــــة اأخـــبـــار اأو 
النيابة  اإىل  ون�شبتها  مــعــلــومــات 
�شحتها  من  التحقق  قبل  العامة 
والـــرجـــوع لــلــمــ�ــشــدر الــر�ــشــمــي يف 
لإثــارة  منعا  الــعــام،  النائب  مكتب 
الــراأي العام واإحــداث بلبلة ب�شبب 

اأخبار مغلوطة تفتقد الدقة. 
وُيذكر اأن عددا من و�شائل الإعلم 
واملــواقــع الإخــبــاريــة تــداولــت هذه 
 35 اأ�شماء  ت�شمنت  التي  الأنــبــاء 
�شخ�شية عامة و�شيا�شية ون�شطاء، 
بــداأت  العامة  النيابة  بــاأن  والــزعــم 
متويل  تلقيهم  �شاأن  يف  حتقيقات 
من  م�شروع  وغــري  �شريا  خارجيا 
مــقــدمــتــهــا  يف  عــــدة  اأجــنــبــيــة  دول 
على  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
ملوقع  ون�شبته  تداوله  مت  ما  �شوء 

الـــعـــرب �ــشــامــح عــا�ــشــور عــلــى 16 
�شوتاً وامتناع 2 عن الت�شويت.

اأوىل  بـــــــــــداأت  الـــلـــجـــنـــة  وكــــــانــــــت 
اجــتــمــاعــاتــهــا، بـــوقـــت �ــشــابــق من 
الــــيــــوم، مبــقــر جمــلــ�ــس الــ�ــشــورى 
وتراأ�س  القاهرة  و�شط  يف  امل�شري 
اجلــلــيــل  عـــبـــد  الأوىل،  اجلــلــ�ــشــة 
م�شطفى، املن�شق ال�شابق للجمعية 
اأكــر  ب�شفته  للتغيري،  الــوطــنــيــة 
اأعــ�ــشــاء  بح�شور  �ــشــّنــاً،  الأعــ�ــشــاء 
وقادة ميثلون  روؤ�شاء  وهم  اللجنة 
الــنــقــابــات والحتـــــــادات الــُعــمــالــيــة 
واملهنية والفنية وغالبية الأحزاب 
الأزهــر  عــن  وممثلون  ال�شيا�شية، 
والكنائ�س، واأحزاب وقوى الإ�شلم 
من  عامة  و�شخ�شيات  ال�شيا�شي، 

الُكتاب واملفكرين.
دقيقة  بــالــوقــوف  اجلل�شة  وبــــداأت 
الثورة  �شحايا  اأرواح  على  حـــداداً 

امل�شرية.
املفكر  اللجنة،  اأع�شاء  اأبـــرز  ومــن 
حمـــمـــد �ـــشـــلـــمـــاوي رئـــيـــ�ـــس احتــــاد 
كتاب م�شر، والأمني العام لحتاد 
مريفت  وال�شفرية  العرب،  الكتاب 
تــــلوي رئــيــ�ــس املــجــلــ�ــس الــقــومــي 
لـــلـــمـــراأة، واملــ�ــشــتــ�ــشــار عــلــي عــو�ــس 
م�شت�شار الرئي�س امل�شري لل�شوؤون 

الد�شتورية.
والدينية  ال�شيا�شية  القوى  وكانت 
يف مــ�ــشــر تـــوافـــقـــت عــلــى خــارطــة 
متــوز-يــولــيــو   3 مــ�ــشــاء  م�شتقبل 
ــابــق  اأقــــــــرت عـــــزل الـــرئـــيـــ�ـــس الــ�ــش
حمــمــد مــر�ــشــي عــلــى خلفية ثــورة 

حــزيــران-يــونــيــو   30 يف  �ــشــعــبــيــة 
تعطيل  بنودها  اأول  وكــان  الفائت، 
اإقــراره  الذي مت  امل�شري  الد�شتور 
 2012 الأول-دي�شمر  كانون  يف 
ب�شكل موؤقت، وت�شكيل جلنة ُيناط 
بــهــا اإجـــــراء تــعــديــلت عــلــى املـــواد 

اخللفية يف الد�شتور.
ر بـــحـــ�ـــشـــب خـــارطـــة  ومــــــن املــــــقــــــرَّ
لقرار جمهوري  ، وطبقاً  امل�شتقبل 
املــوؤقــت  املــ�ــشــري  الرئي�س  اأ�ــشــدره 
تنتهي  اأن  من�شور  عديل  امل�شت�شار 
جلـــنـــة اخلــمــ�ــشــني مــــن عــمــلــهــا يف 
غــ�ــشــون �ــشــهــريــن بــالــتــو�ــشــل اإىل 
للد�شتور  النهائي  لل�شكل  دة  م�شوَّ
�شعبي،  ا�شتفتاء  على  عر�شها  يتم 
فــيــمــا كــانــت جلــنــة الــعــ�ــشــرة الــتــي 
كلفها الرئي�س يف 21 متوز-يوليو 
الفائت وتكونت من 10 خراء يف 
ال�شوؤون الد�شتورية والقانونية قد 
دة اأو�شت باإجراء  تو�شلت اإىل م�شوَّ
38 مادة من مواد  تعديلت على 
 236 ن من  املكوَّ ل  املعطَّ الد�شتور 
مــادة، والــذي اأثــار خلفات عميقة 
اأدت اإىل الثورة على النظام ال�شابق 

والإطاحة به.

الثورة ومن ناحية ثانية، انتخبت 
مبناق�شة  املعنية  اخلم�شني  جلنة 
امل�شري  الد�شتور  على  تــعــديــلت 
ـــل، بــعــد ظــهــر امـــ�ـــس وزيـــر  املـــعـــطَّ
اخلــارجــيــة الأ�ــشــبــق عــمــرو مو�شى 

لرئا�شتها.
وح�شل مو�شى على 30 �شوتاً من 
اإجــمــايل عــدد اأ�ــشــوات احلا�شرين 
 48 وهــم  للجنة،  اجــتــمــاع  اأول  يف 
حا�شراً، فيما ح�شل مناف�شه على 
رئــا�ــشــة الــلــجــنــة نــقــيــب املــحــامــني 
املحامني  احتــاد  ورئي�س  امل�شريني 

ويكيليك�س .
الر�شمية  الأهــرام  �شحيفة  وكانت 
ذكرت اأن مكتب النائب العام تلقى 
 35 تتهم  مواطنني  مــن  بــلغــات 
�شخ�شا بتلقي دعم مايل من دول 
املتحدة  الوليات  وخا�شة  اأجنبية 
يــقــول  اإىل مـــا  ويــ�ــشــتــنــد التــــهــــام 
املّدعون اإنه معلومات وردت مبوقع 
ويــكــيــلــيــكــ�ــس لــتــ�ــشــريــب الـــوثـــائـــق 

ال�شرية الأمريكية.
ومــــن بـــني املــتــهــمــني وائـــــل غنيم 
ووائـــــل عــبــا�ــس وعـــمـــرو حــمــزاوى 

ــــــراء عـــبـــدالـــفـــتـــاح واأ�ـــشـــمـــاء  واإ�ــــــش
حمـــفـــوظ واأحــــمــــد دومــــــة وعــــلء 
عــبــدالــفــتــاح ونــــــوارة جنـــم واملــعــتــز 
بـــاهلل عــبــد الــفــتــاح واأحـــمـــد مــاهــر 
وغادة �شهبندر وحافظ اأبو �شعدة.

جمال  احلقوقي،  املحامي  وانتقد 
عــيــد، الـــدعـــاوى قــائــل لــرويــرتز 
اإنــــهــــا اتــــهــــامــــات كــــاذبــــة واأ�ــــشــــاف 
�ـــشـــادرة عن  التـــهـــامـــات  اأن  عــيــد 
كــاذب  التــهــام  اأن  تعلم  �شخ�شيات 
لــكــنــهــا حتــــاول اإ�ـــشـــكـــات الــنــ�ــشــطــاء 
عـــن املــطــالــبــة بــتــحــقــيــق مــطــالــب 

•• لندن-يو بي اأي:

حـــّذر وزيـــر اخلــارجــيــة الــريــطــاين، ولــيــام هيغ، 
امـــ�ـــس مـــن اأن الــتــقــاعــ�ــس عـــن اتـــخـــاذ اجـــــراءات 
ع�شكرية �شد �شوريا �شيكون حلظة مثرية للقلق، 
واعتر اأن الرد مطلوب لردع ا�شتخدام الأ�شلحة 

الكيميائية.
بهيئة  الأوىل  الــتــلــفــزيــونــيــة  لــلــقــنــاة  هــيــغ  وقــــال 
الإذاعـــــة الــريــطــانــيــة )بـــي بــي �ــشــي( اإنـــه يــوؤمــن 

�شد  واحـــداً  �شفاً  يقف  اأن  يجب  العامل  اأن  بقوة 
ا�ــشــتــخــدام الأ�ــشــلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة مـــع ا�ــشــتــمــرار 
النقا�س الدائر الآن يف الكونغر�س الأمريكي، لأن 
املخاطر الناجمة عن عدم القيام بذلك، يف نظره، 
الــرد ب�شكل حمدد  اأكــر بكثري مــن خماطر  هــي 

وبطريقة متنا�شبة ودقيقة .
وا�شاف يف حال قررت برملانات خمتلفة يف العامل 
بــــاأن دولـــهـــا لـــن تــقــف �ــشــد ا�ــشــتــخــدام الأ�ــشــلــحــة 
�شيكون  ذلــك  فــاإن  اجــراء،  اأي  وتتخذ  الكيميائية 

•• لندن-وكاالت:

والتحليل  بالنقد  الريطانية  ال�شحف  معظم  تــنــاولــت 
توجيه  اقـــرتاب  مــع  وخا�شة  املتفاقمة،  ال�شورية  الأزمـــة 
�شربة لنظام الأ�شد ل�شتخدامه للكيميائي، وقالت اإحداها 
الأمن  موافقة جمل�س  دون  ال�شربة  على  عــازم  اأوباما  اإن 
يــوؤيــدون  اإن هناك بريطانيني ل  اأخـــرى  وقــالــت  الـــدويل، 

ال�شربة، ودعت ثالثة اإىل اإ�شلح املجل�س.
للكاتب  اأون �شنداي، يف مقال  اإندبندنت  فقد و�شفت ذي 
املتحدة  التابع للأمم  بول فاليلي، جمل�س الأمن الدويل 
باأنه معطل، ون�شبت اإىل �شفرية الوليات املتحدة الأممية 
�شمانثا باور القول اإن املجل�س مل يعد يقوم بالواجبات التي 

ن�شاأ من اأجلها يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية.
واأو�شحت ال�شحيفة اأنه كان يجب على جمل�س الأمن منع 
اإبــادة  جرائم  اقــرتاف  من  الأ�ــشــد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س 
معاقبة  املجل�س  على  يجب  وكــان  الــ�ــشــوري،  ال�شعب  بحق 
الأ�شد على ا�شتخدامه الأ�شلحة الكيميائية يف الهجوم على 
املدنيني يوم 21 من ال�شهر املا�شي يف مدن ريف دم�شق، 

املدنيني  من  الآلف  واإ�شابة  املئات  مقتل  عن  اأ�شفر  مما 
ومــعــظــمــهــم مــن الأطـــفـــال. واأ�ــشــافــت اأن جمــلــ�ــس الأمـــن 
الأمــريكــي  الرئي�س  اإعــاقــة  يف  يت�شبب  احلــالــيــة  ب�شورته 
اأوبــامــا عن القيام بكبح جماح الأ�ــشــد وزمــرتــه من  بــاراك 
ال�شتمرار بارتكاب جمازر جماعية بحق املدنيني يف �شوريا، 
مو�شحة اأن النظام الأممي اُبتكر عام 1945 للتعامل مع 

التهديدات من هذا النوع يف املقام الأول.
واأ�شافت اأن جمل�س الأمــن الــدويل ل يقوم مبنع الأخيار 
يتيح  ولكنه  وكبحها،  الأ�ــشــرار  اأفــعــال  على  ال�شيطرة  مــن 
حليفها  حماية  اأجـــل  مــن  الفيتو  حــق  ا�ــشــتــخــدام  لرو�شيا 
اإمــعــان الأخـــري يف ذبــح املدنيني بدم  الأ�ــشــد، وذلــك برغم 
بــــارد وبـــالـــغـــازات الــ�ــشــامــة، ومــ�ــشــيــفــة اأن رئــيــ�ــس الــــوزراء 
الريطاين ديفد كامريون يتبنى نف�س وجهة النظر من 
املجل�س الأممي. من جانبها اأ�شارت �شحيفة ذي اأوبزيرفر 
انعدقت  التي  الع�شرين  قمة  يف  كامريون  ت�شريحات  اإىل 
يف  واملتمثلة  اأيـــام،  قبل  رو�شيا  يف  بطر�شرغ  �شان  مبدينة 
قوله اإن على داعمي توجيه �شربية ع�شكرية لنظام الأ�شد 

عدم الرجوع اإىل جمل�س الأمن.

حلــظــة خميفة جـــداً يف الــ�ــشــوؤون الــعــاملــيــة ، رغــم 
الرتياح  عدم  �شعور  من  الكثري  بوجود  اعرتافه 
اعقاب  يف  اخلــارجــي  التدخل  ب�شاأن  بريطانيا  يف 

جتربة غزو العراق.
وحّذر من اأن ال�شماح بانت�شار ا�شتخدام الأ�شلحة 
الكيميائية يف القرن احلادي والع�شرين هو ال�شر 
الذي يجب اأن نقف يف وجهه بطريقة اأو باأخرى 
الأ�شلحة  حــول  تـــدور  الق�شية  اأن  اإىل  مــ�ــشــرياً   ،

الكيميائية، وهي ق�شية اأكر من �شوريا .

هيغ يحّذر من التق�ع�ص حي�ل �شوري� 

�شحف بريط�نية: اقرتاب 
�شربة  اأمريكية �ش�حقة لقوات الأ�شد 

دير �شبيغل: وا�شنطن تتج�ش�ص على الهواتف الذكية 
•• برلني-د ب اأ:

قالت جملة دير �شبيغل الإخبارية الأملانية اإن وكالة الأمن القومي الأمريكية ت�شتطيع الدخول اإىل بيانات امل�شتخدمني 
اأن  الرائدة يف �شنع هذه الأجهزة عامليا.  واأو�شحت املجلة يف تقرير لها  ال�شركات  التي تنتجها جميع  للهواتف الذكية 
امل�شتندات ال�شرية للوكالة التي متكنت املجلة من الطلع عليها اأظهرت قدرة هذه الوكالة على التج�ش�س عر اأجهزة 
اأبل اآي فون واأجهزة بلك بريي ونظام اأندرويد لت�شغيل حمرك البحث غوغل، للو�شول خفية اإىل بيانات م�شتخدميها. 
واأ�شافت اأنه بناء على ذلك ت�شتطيع وكالة الأمن القومي الأمريكية الطلع على املعلومات الدقيقة املوجودة يف هذه 
الأجهزة، مثل قائمة الت�شال وحركة الر�شائل الق�شرية وامللحظات امل�شجلة، بالإ�شافة اإىل اأماكن وجود حاملي هذه 
الأجهزة. وذكرت املجلة اأن امل�شتندات تظهر اأن الوكالة �شكلت جمموعة عمل خا�شة للتعامل مع اأجهزة كل �شركة من هذه 
ال�شركات لتي�شري الدخول اإىل حمتويات تلك الأجهزة ب�شورة �شرية وت�شري البيانات التي اطلعت عليها دير �شبيغل اإىل اأن 

الأمر ل يتعلق بعمليات جت�ش�س مو�شعة، واإمنا بعمليات موجهة وخمتارة متت دون علم من ال�شركات امل�شتهدفة.

• عوا�صم-وكاالت:

اجنلي�س  لــو�ــس  �ــشــحــيــفــة  افـــــادت 
الـــدفـــاع  وزارة  ان  امـــ�ـــس  تـــاميـــز 
المــريكــيــة )الــبــنــتــاغــون( حت�شر 
�ـــشـــربـــات اقـــــوى ولـــفـــرتة زمــنــيــة 
اطـــــول ممـــا كــــان مـــقـــررا ا�ــشــا�ــشــا 
ت�شتمر  ان  ويــرتــقــب  �ــشــوريــا  �ــشــد 
لثلثة ايام ونقلت ال�شحيفة عن 
املخططني  ان  قولهم  م�شوؤولني 
لــلــحــرب يــ�ــشــعــون حــالــيــا لطـــلق 
تتبعها  كثيفة  �شاروخية  �شربات 
قد  اهــداف  على  ا�شافية  هجمات 
قائمة  تــزال  ل  او  اخطاأتها  تكون 

بعد ال�شربة الوىل.
ـــــوؤولن عـــ�ـــشـــكـــريـــان  ـــــش وقــــــــال مـــــ�
الــبــيــت البــيــ�ــس  ان  لــلــ�ــشــحــيــفــة 
طــلــب لئــحــة مــو�ــشــعــة لــلهــداف 
ا�شافية  اهـــداف  عــدة  ت�شمل  لكي 
ال�شا�شية  الــلئــحــة  مــع  مــقــارنــة 
ـــتـــي كـــانـــت تــ�ــشــم حــــــواىل 50  ال
هدفا وهذه اخلطوة هدفها القيام 
بق�شف ا�شايف لحلاق �شرر بقوات 
الــرئــيــ�ــس الـــ�ـــشـــوري بــ�ــشــار ال�ــشــد 

امل�شتتة.
ويدر�س خمططو البنتاغون حاليا 
ا�ـــشـــتـــخـــدام قــــاذفــــات �ـــشـــلح اجلــو 
�شواريخ  مدمرات  خم�س  وكذلك 
�شرق  يف  بــدوريــات  تقوم  امريكية 
كــروز  �شواريخ  لطــلق  املتو�شط 
و�ـــشـــواريـــخ جـــو ار�ـــــس مـــن خـــارج 
مرمى الدفاعات اجلوية ال�شورية 

بح�شب تقرير ال�شحيفة.
ا�س  يو  الطائرات  حلاملة  وميكن 
ا�س نيميتز و�شفينة حربية وثلث 
مــــدمــــرات مـــتـــمـــركـــزة يف الــبــحــر 
الحـــمـــر اطــــلق �ـــشـــواريـــخ كـــروز 

�شابط  وقـــال  �ــشــوريــا.  على  اي�شا 
ل�شحيفة  التخطيط  على  مطلع 
ــيــ�ــس تـــاميـــز �ــشــتــكــون  لـــو�ـــس اجنــل
هناك عدة دفعات و�شيجري تقييم 
بعد كل دفعة، لكنها كلها ملدة 72 
�ــشــاعــة مــع ا�ـــشـــارة وا�ــشــحــة ملوعد 

النتهاء .
وياتي تكثف املخططات الع�شكرية 
المــريكــي  الرئي�س  ي�شتعد  فيما 
باراك اوباما للتوجه بخطاب اىل 
المة لكي ي�شرح موقفه وال�شغط 
بـــ�ـــشـــكـــل ا�ــــــشــــــايف عــــلــــى اعـــ�ـــشـــاء 
الــكــونــغــر�ــس لعـــطـــاء مــوافــقــتــهــم 
على التحرك �شد النظام ال�شوري 
املتهم با�شتخدام ا�شلحة كيميائية 

�شد �شعبه ال�شهر املا�شي.
اليوم الثنني عدة  اوباما  ويعطي 

تـــوؤدي اىل تغيري كبري  ولــن  ايـــام 
يف الـــو�ـــشـــع عــلــى الر�ـــــــس. وقـــال 
لل�شحيفة  اخـــر  امــريكــي  �ــشــابــط 
ان الــ�ــشــربــة المــريكــيــة املــزمــعــة 
لن توؤثر ا�شرتاتيجيا على الو�شع 
احلايل للحرب رغم ان القتال قد 

ي�شتمر ل�شنتني ا�شافيتني .
من ناحية اأخرى، قال جون كريي 
وزيــــر اخلــارجــيــة الأمـــريكـــي من 
فــرنــ�ــشــا: عـــدم الـــرد عــلــى الهجوم 
الـــكـــيـــمـــاوي �ــشــيــكــون اأخـــطـــر من 
الـــهـــجـــوم نــفــ�ــشــه ، وكــــــان نــظــريه 
الــفــرنــ�ــشــي لــــوران فــابــيــو�ــس اأكــرث 
انــفــعــاًل، على غــري عــادتــه، عندما 
�ـــشـــدد عــلــى اأهـــمـــيـــة الـــــرد الـــــرادع 
جمــزرة  اأ�ــشــمــاه  مــا  على  والعقابي 

الكيماوي.

تلفزة  �شبكات  ابـــرز  مــع  مــقــابــلت 
وطنية وكذلك مع �شي ان ان و بي 

بي ا�س وفوك�س نيوز.
وتـــبـــث املــــقــــابــــلت مـــ�ـــشـــاء الـــيـــوم 
ال�شعب  اىل  اوبـــامـــا  خــطــاب  قــبــل 
المريكي الثلثاء وقبل الت�شويت 

املرتقب يف جمل�س ال�شيوخ.
الــرئــيــ�ــس  الــ�ــشــحــيــفــة ان  وقـــالـــت 
عدد  مع  حمــدودا  هجوما  يف�شل 
التي  للطائرات احلربية  خمف�س 
تلقي قــنــابــل فـــوق �ــشــوريــا وو�ــشــط 
الــ�ــشــربــة  تــــــــوؤدي  ان  يف  �ـــشـــكـــوك 
كبح  اىل  المـــريكـــيـــة  الــعــ�ــشــكــريــة 
قـــــدرات ال�ـــشـــد الــعــ�ــشــكــريــة، قــال 
الــعــمــلــيــة  لــلــ�ــشــحــيــفــة ان  �ــشــابــط 
الــــتــــي يــــجــــري الـــتـــخـــطـــيـــط لــهــا 
لعدة  قــوة  عــر�ــس  مبثابة  �شتكون 

رفـــــع الـــــوزيـــــران �ــشــقــف الــلــهــجــة 
حـــدودهـــا  اأقـــ�ـــشـــى  اإىل  احلــــازمــــة 
واأقـــ�ـــشـــى عـــبـــاراتـــهـــا، كــــريي قـــارن 
و�ــشــدام  بهتلر  الــ�ــشــوري  الرئي�س 
ح�شني اللذين ا�شتخدما وحدهما 
الــكــيــمــاوي قــبــلــه، واأ�ـــشـــاف: ب�شار 
الأ�ــــشــــد جتــــــاوز اخلـــــط الأحــــمــــر، 
مل  املا�شي  ال�شهر  قتلهم  والــذيــن 
يكونوا جنودا يف اخلنادق بل �شبانا 
قادر  وهو  �شعبه،  اأبناء  �شغارا من 

على تكرار فعلته اإذا مل نرد .
فرن�شا  تــكــون  اأن  فــابــيــو�ــس  ونــفــى 
معزولة يف حلفها الأمريكي، واأ�شار 
اإىل تاأييد �شيا�شي اأوروبي وعربي، 
عن  وحتــدث  خليجي،  وخ�شو�شا 
قناعة كاملة لديه حول م�شوؤولية 
نــظــام الأ�ــشــد عــن هــجــوم الغوطة 
الــكــيــمــاوي، واأكـــــد: املـــ�ـــشـــوؤول عن 
الأ�شد، ل يوجد  ب�شار  املجزرة هو 
اأدنــــى �ــشــك يف ذلـــك، يــجــب النظر 
اإىل الأطفال املمددين يف اأكفانهم 
كيف ماتوا اختناقا دون اأن ي�شابوا 

باأي جرح، ناموا للأبد .
رئي�س الدبلوما�شية الفرن�شية اأقر 
ياأتي  الــعــامل ل  بـــاأن اخلــطــر على 
اأي�شاً  بــل  الأ�ــشــد  نــظــام  فقط مــن 
يقاتلونه  اإرهابيني  اأ�شماهم  ممن 
على  �شوريا  على  لل�شيطرة  �شعياً 

ح�شاب املعار�شة الدميقراطية.
وبانتظار ت�شويت الكونغر�س يبدو 
املــحــلــلــون هــنــا مــتــ�ــشــائــمــني حــيــال 
فر�س الت�شويت بنعم، فكري�شتيان 
مالر من القناة الفرن�شية الثالثة 
قــــــال: اأوبـــــامـــــا �ــشــيــتــوجــه بــكــلــمــة 
احلــ�ــشــد  و�ــشــيــوا�ــشــل  الأمــــــة  اإىل 
بــكــل الــو�ــشــائــل، لــكــن فـــوزه بدعم 

الكونغر�س ل يبدو اأكيدا .

كريي يقارن الأ�صد بهتلر و�صدام ح�صني

وا�شنطن تخطط لق�شف مكثف وهجم�ت اإ�ش�فية يف �شوري�

�شحيفة: اعرتا�ص مق�تلتني 
�شوريتني قرب قرب�ص 

•• لندن-يو بي اأي:

)تــايــفــون(  طـــراز  مــن  مــقــاتــلت  اأن  امــ�ــس،  بيبول  ذكـــرت �شحيفة �شندي 
بالقرب  �شوريتني  مقاتلتني  اعرت�شت  الــريــطــاين،  اجلــو  ل�شلح  تابعة 
اإن  ال�شحيفة،  املتحدة يف قر�س. وقالت  للمملكة  الرئي�شية  القاعدة  من 
املواجهة املثرية وقعت بعد اأن اأر�شل قادة القوات اجلوية ال�شورية مقاتلتني 
من طراز )�شوخوي- 24( الرو�شية ال�شنع ل�شتك�شاف الدفاعات اجلوية 
برج  قبل  املتكررة من  املحاولت  على  الــرد  رف�شتا  الريطانية يف قر�س 
بهما.  للت�شال  )اأكـــروتـــريي(  الريطانية  اجلــويــة  الــقــاعــدة  يف  املــراقــبــة 
ال�شوريتني  املقاتلتني  دخــول  قبل  حّلقت  )تايفون(  مقاتلت  اأن  وا�شافت 
من طراز )�شوخوي- 24( منطقة احلظر اجلوي التي تفر�شها بريطانيا 
على م�شافة ت�شل اإىل نحو 22 كيلومرتاً عن قاعدتها اجلوية اأكروتريي، 
املقاتلتني  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وا�شارت  ب�شكل مرئي مع طياريها.  للت�شال 
راداراتهما  على  ر�شدتا  اأن  بعد  بلدهما  اإىل  عادتا  ال�شوريتني  القاذفني 
اأنهما دخلتا  لو  �شت�شقطهما  كانت  والتي  الريطانية،  )تايفون(  مقاتلت 
منطقة احلظر اجلوي وفقاً مل�شادر ع�شكرية بريطانية. ون�شبت اإىل متحدث 
با�شم وزارة الدفاع الريطانية، قوله اإن طائرات من طراز )تايفون( تعمل 
حّلقت  )اأكــروتــريي(  الريطاين  امللكي  اجلو  ل�شلح  التابعة  القاعدة  من 
الثنني املا�شي للتحقيق يف طائرة جمهولة الهوية �شرق قر�س وا�شاف 
الدويل،  اأن الطائرة كانت حتّلق ب�شكل قانوين يف املجال اجلوي  املتحدث 

ومل تكن هناك حاجة لعرتا�شها .

املع�ر�شة ال�شورية ت�شيطر على مدينة معلول
•• بريوت-ا ف ب:

ا�شتوىل م�شلحو املعار�شة ال�شورية على مدينة معلول امل�شيحية يف �شمال 
دم�شق ح�شب ما ذكر الحد املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان واحد �شكان 
املدينة. وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س ليل 
دخلت قوات النظام اىل املدينة لكنها عاودت الن�شحاب جراء دخول اأعداد 
كبرية من مقاتلي الكتائب املقاتلة، اإىل البلدة، والتي �شيطرت عليها ب�شكل 
كامل . واكدت امــراأة من �شكان املدينة يف ات�شال هاتفي ان�شحاب اجلي�س 
وانت�شار مقاتلي املعار�شة يف املدينة وقال املر�شد ان املعارك ادت اىل �شقوط 
القتلى  وع�شرات  املعار�شة  مقاتلي  من  جريح  مئة  من  واكرث  قتيل   17

واجلرحى يف �شفوف القوات احلكومية

الع�هل الأردين يزور ال�شني ونيويورك 
•• عمان-ا ف ب:

امللكي الردين يف بيان ام�س ان امللك عبد  اعلن الديوان 
اهلل الــثــاين �ــشــيــقــوم مطلع ال�ــشــبــوع املــقــبــل بـــزيـــارة اىل 
ال�شني ومقر المم املتحدة يف نيويورك لبحث تداعيات 
ال�شرق  تواجه منطقة  التي  والتحديات  ال�شورية  الزمة 

الو�شط.
ال�شبوع  �ــشــيــزور مطلع  اهلل  املــلــك عبد  ان  الــبــيــان  وقـــال 
املقبل ال�شني تلبية لدعوة من قيادتها اجلديدة، لجراء 
امل�شوؤولني  وكــبــار  جينبينغ  �شي  الرئي�س  مــع  مباحثات 
الــ�ــشــيــنــني، تــتــنــاول �ــشــبــل تــطــويــر الــعــلقــات الــثــنــائــيــة، 

ال�شاحتني الإقليمية  الراهنة على  اإىل التطورات  اإ�شافة 
والدولية، خ�شو�شا م�شتجدات الأزمة ال�شورية، وم�شاعي 
وال�ــشــرائــيــلــيــني(  الفل�شطينيني  )بـــني  الــ�ــشــلم  حتقيق 

ا�شتنادا اإىل حل الدولتني .
وا�شاف ان امللك �شيتوجه بعدها اإىل نيويورك للم�شاركة 
العامة  للجمعية  وال�شتني  الثامنة  الــدورة  اجتماعات  يف 
مع  امل�شتمر  والتن�شيق  الت�شاور  اإطــار  يف  املتحدة،  لــلأمم 
الــقــرار الــعــاملــي ، حــيــال الــتــطــورات التي  عــوا�ــشــم �شنع 
بتداعيات  يت�شل  ما  خ�شو�شا  الأو�شط،  ال�شرق  ي�شهدها 
الأزمة ال�شورية، وجهود حتقيق ال�شلم بني الفل�شطينيني 

والإ�شرائيليني، ومبا يحمي امل�شالح الأردنية العليا .

اأمـــام  رئــيــ�ــشــا  �شيلقي خــطــابــا  املــلــك  ان  الــبــيــان  واو�ـــشـــح 
اجلمعية العامة ي�شتعر�س خلله املوقف الأردين حيال 
ما  خا�شة  املنطقة،  ت�شهدها  التي  والتحديات  التطورات 
وجهود  وتداعياته،  ال�شوري  الو�شع  مب�شتجدات  يت�شل 
مبا  والإ�شرائيليني،  الفل�شطينيني  بني  ال�شلم  حتقيق 
يلبي تطلعات ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق يف اإقامة دولته 

امل�شتقلة على ترابه الوطني .
كما �شيلتقي امللك، على هام�س اجتماعات اجلمعية العامة 
للأمم املتحدة، الأمني العام للمم املتحدة بان كي مون 
وعـــددا مــن روؤ�ــشــاء الـــدول والــوفــود، وكــبــار ال�شخ�شيات 

ال�شيا�شية والقيادات الدولية امل�شاركة، بح�شب البيان.

اليونيفيل تنفي تغيري تدابريه� الأمنية 
حت�شب� لتطور الأو�ش�ع يف املنطقة

•• بريوت-وام:

العاملة  الدولية  الطوارئ  قوات  با�شم  الر�شمي  املتحدث  تيننتي  اندريا  نفى 
الأمنية.. الدولية تدابريها  القوات  الـ يونيفيل ام�س تغيري  يف جنوب لبنان 

موؤكدا حمافظتها على امل�شتوى نف�شه من اجلهوزية. وقال املتحدث الر�شمي 
املر�شلة  اليطالية  ال�شفينة  حول  لدينا  معلومات  ل  اإنــه..  يونيفيل  الـ  با�شم 
لرتحيل الكتيبة الإيطالية و ال�شفارة الإيطالية وحدها من ميلك جوابا حول 
هذا املو�شوع . واأ�شاف تيننتي اأن لدينا معداتنا وبحريتنا اخلا�شة واليونيفيل 
مل تغري تدابريها الأمنية وهي حتافظ على امل�شتوى نف�شه من اجلهوزية ول 

تغيري يف اأي من قواعد ال�شتباك الذي ترعى عملها جنوب الليطاين .
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تاور  انف�شال جمموعة وتوجهها �شوب  اعتقلوا بعد  150 حمتجا مناه�شا 
بريدج حيث كان من املقرر ان تنتهي م�شرية رابطة الدفاع الجنليزية. وا�شاف 
ان 14 اخرين من رابطة الدفاع الجنليزية ا�شا�شا اعتقلوا خلل اليوم ب�شبب 
ال�شطرابات العنيفة وحيازة ا�شلحة بي�شاء والعاب نارية بال�شافة اىل رجل 
عمره 30 عاما لتحري�شه الخرين على ك�شر ال�شروط املحددة للحتجاج. 
وقالت رابطة الدفاع الجنليزية على ح�شابها على تويرت ان زعيم اجلماعة 
تومي روبن�شون اعتقل بتهمة التحري�س وعلى الرغم من العدد الكبري من 
العتقالت قال متحدث با�شم ال�شرطة 
انه مل تقع ا�شتباكات خطرية وا�شاف 
ان وجود ال�شرطة جنح يف الف�شل بني 
املجموعتني. وبعث برملانيون حمليون 
بـــر�ـــشـــالـــة لــلــ�ــشــرطــة تـــطـــالـــب بــحــظــر 
املــ�ــشــرية خــ�ــشــيــة تـــكـــرار ال�ــشــتــبــاكــات 
بني   2011 عام  وقعت  التي  العنيفة 
وال�شرطة  الجنليزية  الــدفــاع  رابطة 
تاور  يف  للفا�شية  مناه�شة  وجماعات 

هاملت�س. 
وقـــالـــوا ان ارتـــبـــاط مــ�ــشــريات رابــطــة 
املا�شي  يف  بالعنف  الجنليزية  الدفاع 
والــتــهــديــدات املــتــزايــدة الــتــي وجهت 
للجالية ال�شلمية منذ قتل اجلندي 

الريطاين يل ريجبي .

ن�ف�لني يتحدى الكرملني يف النتخ�ب�ت البلدية  اعتق�ل 160 �شخ�شً� اأثن�ء احتج�ج�ت يف لندن 
•• مو�صكو-ا ف ب:

�شهدت مو�شكو ام�س انتخابات لختيار رئي�س بلدية لها، يتحدى فيها املعار�س 
الك�شي نافالني النظام ال�شيا�شي لفلدميري بوتني الذي ميثله رئي�س البلدية 
املنتهية وليته �شريغي �شوبيانني وت�شكل م�شاركة املعار�س البالغ من العمر 
37 عاما، النا�شط يف مكافحة الف�شاد واملعار�س ب�شدة لبوتني بعدما قاد حركة 
فيها  تبدو  �شيا�شية  �شاحة  يف  تغيريا   ،2012-2011 �شتاء  يف  الحتجاج 

�شنوات.  ع�شر  منذ  مهم�شة  املعار�شة 
حكم  عليه  �شدر  الــذي  نافالني  ودعــا 
اجلمعة  التنفيذ،  وقــف  مــع  بال�شجن 
الناخبني يف مو�شكو اىل الت�شويت له 
مقابلة  يف  واكـــد  بــوتــني  هيمنة  لك�شر 
غازيتا.رو  اللكرتونية  ال�شحيفة  مع 
ان بوتني يهيمن على املجال ال�شيا�شي 
النتخابات  نتائج  ان  واكــد   . الرو�شي 
الـــبـــلـــديـــة �ــشــتــوجــه ا�ــــشــــارة وا�ــشــحــة 
كــان  اذا  مـــا  و�ــشــتــحــدد  الــ�ــشــلــطــة  اىل 
ال�شجون  اىل  النا�س  ادخــال  بالمكان 
ــلــة �ــشــرقــة المــــــوال . وحــكــم  ومــوا�ــش
املا�شي  متوز-يوليو  يف  نافالني  على 
اديــن  بعدما  �ــشــنــوات  خم�س  بال�شجن 
بــاخــتــل�ــس امـــــوال، وهـــي تهمة يــوؤكــد 

•• لندن-رويرتز:

خلل  لندن  �شرق  يف  �شخ�شا   160 من  اكــرث  الريطانية  ال�شرطة  اعتقلت 
واخــرى  لل�شلميني  املعار�شني  النا�شطني  مــن  مــئــات  نظمها  احتجاجات 
اكر  احــدى  تقطنها  منطقة  قــرب  املناه�شني  املتظاهرين  من  الف  نظمها 
للف�شل  �شرطي  الف  ثلثة  نحو  وار�شل  بريطانيا.  يف  ال�شلمية  اجلاليات 
بـــني جمــمــوعــة تــ�ــشــم 500 عــ�ــشــو يف جــمــاعــة رابـــطـــة الـــدفـــاع الجنــلــيــزيــة 

اليمينية وجمموعة اكر من املحتجني 
الحتــاد  ت�شم  للعن�شرية  املناه�شني 
ال�شرطة  و�شكلت  الفا�شية  مواجهة  يف 
خــطــوطــا عـــر الـــ�ـــشـــوارع ملــنــع م�شرية 
التوجه  الدفاع الجنليزية من  رابطة 
جلادة تاور هاملت�س التي تقطنها جالية 
متظاهرين  ولبـــقـــاء  كــبــرية  م�شلمة 
املخ�ش�شة  املنطقة  يف  لهم  مناه�شني 
القيود  تلك  ال�شرطة  وفــر�ــشــت  لــهــم. 
الدفاع  اجلغرافية على م�شرية رابطة 
زمني  قيد  اىل  بال�شافة  الجنليزية 
للخطر.  الــعــام  النظام  تعر�س  خ�شية 
وخــ�ــشــرت رابــطــة الـــدفـــاع الجنــلــيــزيــة 
معركة قانونية اجلمعة للغاء احلظر. 
نحو  ان  ال�شرطة  با�شم  وقــال متحدث 

انها مفركة. وقد �شجن لفرتة ق�شرية ثم افرج عنه الق�شاء ب�شكل مفاجىء 
حتى جل�شات ال�شتئناف. وقام املعار�س بحملة ن�شيطة جدا يف ال�شارع وعلى 
تبلغ بني  ن�شبتهم  ا�شبحت  الذين  بزيادة عدد موؤيديه  له  النرتنت �شمحت 
18 و20 باملئة. لكن الفارق بينه وبني �شوبيانني يبقى كبريا اذ يلقى رئي�س 
وقد ح�شد  الناخبني.  باملئة من   60 اىل   58 تاأييد  وليته  املنتهية  البلدية 
اآلف املتطوعني ووظف اكرث من مئة مليون روبل )2،3 مليون يورو( من 
الترعات وعر عدد من روؤ�شاء �شركات قطاع النرتنت عن دعمهم العلني 
لنافالني بينما اعد اخلبري القت�شادي 
برناجمه  غورييف  �شريغي  املــعــروف 

القت�شادي.
وكــــان نــافــالــنــي الــــذي يــرفــع �ــشــعــار ل 
املــا�ــشــي  وعــــد يف   ، كــــذب  ول  �ــشــرقــة 
واملحيطني  بــوتــني  فــلدميــري  بو�شع 
كـــانـــوا مــو�ــشــوع حتقيقات  الـــذيـــن  بـــه 
املــعــار�ــس، يف  بها  قــام  ف�شاد  يف ق�شايا 
ال�شجن. وقال �شم�شار العقارات فيدور 
اينوكاييف �شا�شوت لنافالني انه نزيه 
ويـــكـــره الــفــ�ــشــاد والـــنـــفـــاق . وا�ـــشـــاف 
نــحــتــاج اىل طبيب  لــعــلج المـــرا�ـــس 
الف�شاد  مكافحة  طبيب  هو  ونافالني 
امـــا الــكــ�ــشــنــدرا فــومــيــنــا وهـــي ر�ــشــامــة 
فلم  العمر،  من  وال�شبعني  الثالثة  يف 

مع  املــرم  العقد  يتجاوز  التزامه 
الإنـــقـــاذ،  اأحـــــزاب وحـــركـــات جبهة 
جماهري  مــع  مــبــا�ــشــر  الـــتـــزام  اإىل 
الراف�شة  واجلــمــاهــري  العت�شام 

حلكم الإ�شلميني والرتويكا.
مــ�ــشــاركــة تــدحــ�ــس مـــا راج حــول 
ح�شب  ولكنها  الكوالي�س،  �شفقات 
ال�شيا�شة  بتقّلبات  العارفني  بع�س 
والغنو�شي،  ال�شب�شي  وبراغماتية 
خا�شة  حدوثها،  اإمكانية  تنفي  ل 
تدفع  ودولــيــة  داخلية  اأطــرافــا  اأّن 
باجتاه زيجة �شيا�شية جتمع حزب 
مبا  النه�شة،  بحركة  تون�س  نــداء 
اأّن الرتويكا القائمة اليوم تتنّف�س 
ا�شطناعيا وماتت �شريرّيا ،ح�شب 

اغلب املراقبني لل�شاأن التون�شي.
الأ�شبوع،  هــذا  يجعل من  هــذا  كل 
اأ�شبوع ح�شم فعل، ل كما تطرحه 
الواقع  واإمّنا كما ميليه  املعار�شة، 
انحياز  بني  احل�شم  اأي  التون�شي، 
الــعــامــلــني  مــنــطــق  اإىل  اجلـــمـــيـــع 
من اجــل اخلــروج من الأزمـــة ولو 
ــــة، وبـــني  ــــازلت مــــوؤمل ــــن بـــتـــقـــدمي ت
الدفع بتون�س اإىل املجهول ونقطة 
الــلعــودة، وجــعــل خــيــار الحتكام 
اإىل الــ�ــشــارع هــو اخلــيــار الــوحــيــد 
املتاح اأمام التون�شيني، وما ي�شتتبع 
مثل هذا اخليار من خماطر على 
متا�شك الن�شيج الوطني والتوازن 

املجتمعي!.
اأملهم  يخفون  ل  املحللني  بع�س 
وفــاق  عــن  الأو�ـــشـــاع  تف�شح  اأن  يف 
ــبــا  مـــفـــاجـــئ يـــنـــهـــي الأزمــــــــــة جتــّن
الـــ�ـــشـــارع،  �ــشــلــطــة  اإىل  لــلحــتــكــام 
حّل  مقدمة  الت�شعيد  يف  ويـــرون 
امليدان،  حقيقة  اإىل  اجلميع  يعيد 
تقوم  اأن  ال�شلطة  عــلــى  ويــفــر�ــس 
ا�شتجابة  مــوؤملــة  بــتــنــازلت  اإراديـــــا 
ال�شغل  العام لحتاد  الأمني  لنداء 

ح�شني العبا�شي .
بعد خيبة منتخبهم لكرة القدم يف 
العامل،  كا�س  نهائيات  اإىل  التاأهل 
واأجواء احلزن التي واكبت هزميته 
يف عقر داره واأمام منتخب متوا�شع 
المكانيات قيا�شا لر�شيد املنتخب 
التون�شيني  اأمـــام  لي�س  التون�شي، 
تكون  ل  اأن  النــتــظــار..اآمــلــني  اإل 

النتيجة خمّيبة للآمال اأي�شا!.

اأّن  اإىل  الــهــمــامــي  اإنـــقـــاذ، وخــلــ�ــس 
اأمــام  الــوقــوف  بعد  اليوم  املطلوب 
الرتويكا وحتــديــدا حركة  اإ�ــشــرار 
الــنــهــ�ــشــة عـــلـــى اإفــــ�ــــشــــال احلـــــوار 
الــــوطــــنــــي فــــاإنــــه مل يـــعـــد هــنــاك 
ما  اإىل  املــ�ــشــاورات  ملوا�شلة  جمــال 

ل نهاية.
ويف هـــذا الإطـــــار اأعــلــن عــن قــرار 
يف  وخلــ�ــشــهــا  الــتــحــركــات  ت�شعيد 

اأربع نقاط تتمثل يف :
اإىل  بــــــــاردو  اعـــتـــ�ـــشـــام  - حتـــويـــل 

اعت�شام وطني مفتوح. 
- الإعلن عن اإطلق اعت�شام ثان 
يف �شاحة احلكومة بالق�شبة بداية 

من اليوم الثنني.
الإعـــــلن عــن دخــــول جمموعة   -
من النواب املن�شحبني من املجل�س 
الوطني التاأ�شي�شي يف اإ�شراب جوع 

مفتوح. 
اجلهوية  العــتــ�ــشــامــات  تفعيل  ـ   
وتــكــثــيــف املـــ�ـــشـــريات يف املــنــاطــق 
احلكومة  اإجــبــار  بهدف  الداخلّية 

على ال�شتجابة ملطالب ال�شعب.
وهــو ذات املــوقــف الـــذي عــّر عنه 
الــقــيــادي يف حــزب  الــطــيــب  �شمري 
اأنــه لن ي�شتاأنف  اأكــد  الــذي  امل�شار، 
احلوار مع اأحزاب الرتويكا اإّل بعد 
ا�شتقالتها  عن  احلكومة  تعلن  اأن 
وحتـــــل حمــلــهــا حـــكـــومـــة كـــفـــاءات 

وطنية.
وجــــــدد الـــقـــيـــادي يف حـــــزب نــــداء 
تــونــ�ــس حمــ�ــشــن مــــــرزوق، مت�شك 
معترا  مبطالبها  الإنــقــاذ  جبهة 
حكم  يف  هي  احلالية  احلكومة  اأن 
املنحلة وموؤكدا اأن تون�س اأ�شبحت 

تعي�س فراغا يف ال�شلطة.
ودعا القيادي يف حزب نداء تون�س 
ال�شعب  مــطــالــب  يف  احلــ�ــشــم  اإىل 
الـــــذي طـــالـــب بــرحــيــل احلــكــومــة 
مـــ�ـــشـــددا عــلــى �ــــشــــرورة الــ�ــشــمــود 
لإنقاذ تون�س وم�شريا اإىل اأن جبهة 

الت�شور  عن  الأ�شبوع  هذا  للحوار 
املــبــادرة الــتــي مت  اجلــديــد لتنفيذ 

تقدميها للأحزاب.
اأن هــذا  املـــ�ـــشـــادر  بــعــ�ــس  وذكــــــرت 
الــقــبــول  اأول  يــ�ــشــرتط  الــتــ�ــشــور 
على  والإبــقــاء  احلكومة  با�شتقالة 
املجل�س التاأ�شي�شي، و�شيتم تقدمي 
مـــ�ـــشـــروع لــــروزنــــامــــة تــفــ�ــشــيــلــيــة 
لــلــمــحــطــات الــقــادمــة تــنــطــلــق من 
احلكومة  ا�شتقالة  موعد  حتديد 
ومــــوعــــد انـــتـــهـــاء عـــمـــل املــجــلــ�ــس 

التاأ�شي�شي . 
ا�ــشــتــقــالــة  �ــــشــــرط  اأّن  ومــــعــــلــــوم 
احلـــكـــومـــة، هــــو الـــ�ـــشـــخـــرة الــتــي 
ا�ــشــطــدمــت بــهــا مـــبـــادرة املــركــزيــة 
واآلت  النقابية يف ن�شختها الأوىل، 
مــن  الأوىل  اجلــــولــــة  فــ�ــشــل  اإىل 
املفاو�شات. واأمام اإ�شرار الرتويكا 
عـــلـــى عـــــدم ا�ـــشـــتـــقـــالـــة حــكــومــتــهــا 
الإنــقــاذ،  جبهة  تطالب  كما  فـــورا، 
تــعــرف  اأن  مــراقــبــون  ي�شتبعد  ل 
نف�س  املبادرة  من  الثانية  ال�شيغة 
امل�شري، مّما ُيبقي الأزمة مفتوحة 

بل �شُيعّمقها.

م�صاركة ودللت
اإذن، كل اخليارات تبقى مفتوحة، 
مبــا يف ذلـــك مــا يـــدور مــن حديث 
مــــن وراء  تـــطـــبـــخ  عــــن �ـــشـــفـــقـــات 
ال�شتار وخارج اطر احلوار املعلنة، 
واأ�ــشــا�ــشــا بــني قطبي الــّرحــى نــداء 
ان  غــري  النه�شة.  وحــركــة  تون�س 
تون�س  نــداء  حــزب  رئي�س  م�شاركة 
الباجي قائد ال�شب�شي، يف فعاليات 
اأربــعــيــنــيــة حمــمــد الـــراهـــمـــي يف 
متجاوزا  الرحيل،  اعت�شام  �شاحة 
بــذلــك العــتــبــارات الأمــنــيــة التي 
طاملا بّررت غيابه عن تلك ال�شاحة 
، كــانــت ر�ــشــالــة وا�ــشــحــة املــفــردات، 
مــفــادهــا اأنـــه لــن يــقــدم على اإبـــرام 
واأن  الــنــهــ�ــشــة،  مــع  �ــشــرّيــة  �شفقة 

وعـــــن نـــيـــة الــتــغــيــري يف الــ�ــشــيــغــة 
احلـــالـــيـــة ملــــبــــادرة الحتــــــاد الــعــام 
الــتــونــ�ــشــي لــلــ�ــشــغــل، قــــال الــطــيــب 
اإدخــــال  يف  الــتــفــكــري  اإّن  الــبــكــو�ــس 
تعديل طفيف على املبادرة ل يعني 
التغيري  من  الهدف  وان  ف�شلها.. 
اإقامة احلجة على النوايا املوجودة 
وطـــــرح تـــ�ـــشـــورات جـــديـــدة مّتــكــن 
مــن اخلـــروج بــحــّل يف ظــل الأزمـــة 
الراهنة اأمام تعنت حركة النه�شة 

اإىل اجلذب اإىل اخللف.
يف املقابل، اأكد رئي�س حركة النه�شة 
اأن  �ــشــرورة  على  الغنو�شي،  را�ــشــد 
يــقــوم الـــربـــاعـــي الـــراعـــي لــلــحــوار 
اأقــرب وقــت بجمع كل  الوطني يف 
املعار�شة  و  ال�شلطة  يف  الــفــرقــاء 
اأزمــة  لتبديد  واحـــدة  على طــاولــة 
حل  اإىل  والــتــو�ــشــل  بينهما  الثقة 
وفاقي وحا�شم ينهي الأزمة. ومن 
املنتظر اأن تعلن املنظمات الراعية 

جــــوع ابـــتـــداء مـــن الـــيـــوم الثــنــني 
ــــطــــلق اعــتــ�ــشــام  تـــزامـــنـــا مــــع ان
دعت  بالق�شبة  احلكومة  ب�شاحة 

اإليه اجلبهة الوطنية للإنقاذ.
واأو�ــــشــــح الــنــائــب املــنــ�ــشــحــب عبد 
اليوم  �شيتم  اأنـــه  الــقــطــي،  الــعــزيــز 
الإعـــــــــــلن عـــــن قــــائــــمــــة الــــنــــواب 
مفتوحة  تبقي  والــتــي  املــ�ــشــربــني 
اأمـــــــــام الـــ�ـــشـــخـــ�ـــشـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة 
اإىل  امل�شاركة، م�شريا  الراغبني يف 
اتـــخـــاذ هـــذه اخلــطــوة  اأ�ــشــبــاب  اأّن 
تتمثل يف تعّنت الرتويكا احلاكمة، 
ورفـــ�ـــس حـــركـــة الــنــهــ�ــشــة ملـــبـــادرة 
املــنــظــمــات الــوطــنــيــة وحمــاولــتــهــا 
املـــنـــاورة واملــــراوغــــة، اإ�ــشــافــة اإىل 
والو�شع  املـــرتدي  الأمــنــي  الو�شع 

القت�شادي املتدهور.

ت ومل تف�صل تعرثرّ
ال�شارمة  املــواقــف  هــذه  اأن  ويبدو 

لن ترتاجع عن مطالبها  الإنــقــاذ 
اإىل حــل احلــكــومــة على  الــداعــيــة 

حد قوله.
يف حــــني قـــــال الـــرئـــيـــ�ـــس الــ�ــشــريف 
لــرابــطــة حــقــوق الإنــ�ــشــان خمتار 
الطريفي، اإن من يف�شل يف حماية 
الــتــونــ�ــشــيــني لــيــ�ــس لــــه مـــكـــان يف 
النائب  اأكــد  جهته  ومــن  ال�شلطة. 
توا�شل  ق�شيلة  خمي�س  املن�شحب 
الــ�ــشــغــط الــ�ــشــلــمــي والــ�ــشــعــبــي يف 
حركة  لتح�شي�س  املناطق  خمتلف 
الراف�شة  الوحيدة  باأنها  النه�شة 
ال�شياق  يف  ق�شيلة  ودعـــا  لــلــحــوار. 
ذاتــــه حــركــة الــنــهــ�ــشــة بــــاأن تلملم 
وحكمة  عقل  مــن  لديها  تبقى  مــا 
حتى ت�شتجيب لطموحات ال�شعب 

ح�شب تعبريه.
وقــــــــد قــــــــرر عــــــــدد مــــــن الـــــنـــــواب 
الوطني  املجل�س  مــن  املن�شحبني 
الــتــاأ�ــشــيــ�ــشــي الـــدخـــول يف اإ�ـــشـــراب 

ابتعاد  تعني  ل  ب�شقفها  واملتم�شكة 
جبهة الإنـــقـــاذ عــن دائــــرة احلـــوار 
تلويح  وان  الرباعية،  ترعاه  الذي 
مل  ال�شارع  اإىل  بالحتكام  اجلبهة 
من  للخروج  الو�شيلة  هــذه  يــعــدم 

املاأزق الذي تردت فيه تون�س.
ويف هـــذا الــ�ــشــيــاق، اأعـــلـــن الأمـــني 
الطيب  تون�س  نـــداء  الــعــام حلــزب 
الإنقاذ  جبهة  ممثلي  اأن  البكو�س، 
الـــوطـــنـــي �ــشــيــلــتــقــون بـــدايـــة هــذا 
الراعية  املنظمات  الأ�شبوع ممثلي 
للحوار الوطني، معترا اأن مبادرة 
الرباعي مل تف�شل و لكنها متعرثة 
احلاكمة  الــرتويــكــا  تعنت  ب�شبب 

ح�شب قوله.
اأّن الجتماع يهدف  وقال البكو�س 
اىل التفكري يف اخلطوات القادمة 
م�شريا اإىل اأنه يجب يف هذا الوقت 
بالذات زحزحة الو�شع فل جمال 

لرتكه على ما هو عليه.

تدخل يف اعت�صام ب�صاحة احلكومة

هل هي املواجهة املفتوحة بني جبهة الإنق�ذ والرتويك� احل�كمة يف تون�ص؟
اول ظهور لل�شب�شي يف �شاحة العت�شام

راية تون�س فوق رايات الحزاب

النواب املن�صحبون يدخلون يف اإ�صراب جوع ابتداء من اليوم 

زي�رة وفد اأمني اأوروبي للحدود كريي يتودد لفرن�ش� ب�للغة الفرن�شية 
التون�شية-الليبية يثري حفيظة اجلزائر

•• الفجر- تون�س: 

ك�شفت م�شادر على �شلة مبلف الإرهاب اأن اإعلن تون�س عن منطقة ع�شكرية td جنوب البلد تزامنا مع زيارة 
اأثار حفيظة  التون�شية-الليبية-اجلزائرية،  اإىل تون�س وليبيا موؤخرا، وتواجده على احلدود  امني  اأوروبــي  وفد 
لإذاعــة موزاييك  امل�شدر  واأو�شح  باملنطقة.  ع�شكرية غربية  قاعدة  لإر�شاء  الدفع  اأطــراف يف  نية  اجلزائر حول 
التون�شية اخلا�شة، اأن الوفد الأوروبي املكون من خراء يف الأمن عاين املثلث احلدودي موؤخرا، وجمعته لقاءات 
مع اأطراف تون�شية وليبية حول مو�شوع الإرهاب و تهريب ال�شلح، ا�شتجابة لطلب ال�شلطات الليبية التي اأ�شارت 
اإىل عجزها يف حماية حدودها مع اجلزائر و تون�س. وتابع امل�شدر اأن ملف التواجد الع�شكري الأجنبي يف املثلث 
احلدودي قيد الدرا�شة على م�شتوى اأعلى ال�شلطات الأمنية الغربية و ينتظر ال�شوء الأخ�شر ملبا�شرة تطبيقه، 

مرجحا اأن يتم اإقامة القاعدة الع�شكرية الغربية على الأرا�شي الليبية بالقرب من تون�س واجلزائر.

•• باري�س-رويرتز:

المــريــكــي جون  وزيــر اخلــارجــيــة  ا�شتعر�س 
كريي طلقته يف اللغة الفرن�شية يف خطاب 
يتودد فيه لفرن�شا وهي واحدة من عدد قليل 
مــن الــقــوى الــتــي يــبــدو مــرجــحــا ان تن�شم 
ع�شكرية  �شربة  توجيه  يف  املتحدة  للوليات 
ل�شوريا ويف اعقاب رف�س الرملان الريطاين 
ا�شتخدام  اب  اأغ�شط�س   29 يف  اقــرتاعــه  يف 
بلده للقوة يف �شوريا التي تتهمها الوليات 
مل  الــ�ــشــاريــن  بــغــاز  مواطنيها  بقتل  املــتــحــدة 

واأ�شاف واليوم يف مواجهة الهجوم الوح�شي 
العلقة  فان  �شوريا  يف  الكيماوية  بال�شلحة 
التي ذكرها الرئي�س كنيدي اأهم من اي وقت 

م�شى.
لـــوران  الفرن�شي  اخلــارجــيــة  وزيـــر  وحــر�ــس 
فــابــيــو�ــس عــلــى جمـــــاراة كـــريي واأتـــــي بــاحــد 
املـــحـــظـــورات حـــني حتــــدث بــالجنــلــيــزيــة يف 
مببنى  ال�شبت  عقد  الــذي  ال�شحفي  املوؤمتر 
وزارتــــــه النـــيـــق عــلــى نــهــر الــ�ــشــني يف نف�س 
املكان الذي �شبق ان وبخ فيه �شحفيا بقوله 

�شيدي.. هنا نحن نتحدث الفرن�شية.

تخف فرن�شا رغبتها يف ان تلعب دور ال�شريك 
الداعم لوا�شنطن. وحتدث كريي بالفرن�شية 
ملــــــدة ثــــمــــاين دقـــــائـــــق وتـــــنـــــاول الـــعـــلقـــات 
التاريخية بني الوليات املتحدة وفرن�شا منذ 
من  الكثري  عن  متغا�شيا  المريكية  الثورة 

اخللفات الب�شيطة بني البلدين.
الرئي�س جــون كيندي  زار  وقــال كــريي حني 
اأكـــرث من  قــبــل  اجلــــرنال ديــجــول يف فرن�شا 
وامريكا  فرن�شا  بني  العلقة  قال  عاما   50
مهمة للحفاظ على احلرية يف جميع ارجاء 

العامل.

•• الفجر - تون�س - خا�س:

هل اأعلنت جبهة الإنقاذ الت�شعيد 
مــن اجــل فــر�ــس احلــل مــن خلل 
اأعلنت عنها  التي  الــقــرارات  جملة 
عــنــد اإحــيــائــهــا اأربــعــيــنــيــة حممد 

الراهمي م�شاء ال�شبت ؟
الــقــرارات ر�شالة  وهــل متّثل هــذه 
بــاجتــاه الــرتويــكــا احلاكمة  قــويــة 
واأ�ـــشـــا�ـــشـــا حــــزب حـــركـــة الــنــهــ�ــشــة 
الإ�ـــشـــلمـــي مــفــادهــا انـــه ل حـــوار 
ا�ـــشـــتـــقـــالـــة  بـــعـــد  اإل  مــ�ــشــتــقــبــل 
الت�شعيد  هــذا  اأّن  وهــل  احلكومة، 
هو بداية ملواجهة اعنف اأم مقدمة 

حّل؟
انـــتـــقـــال جبهة  ــئــلــة يــطــرحــهــا  اأ�ــش
جديد  طور  اإىل  التون�شية  الإنقاذ 
من حركة الحتجاج التي تقودها 
اإ�ـــشـــقـــاط حــكــومــة  اإىل  والـــرامـــيـــة 
بحكومة  وا�ــشــتــبــدالــهــا  الــنــهــ�ــشــة 
اإنــقــاذ وطــنــي تت�شكل مــن كــفــاءات 

وطنية م�شتقلة.

ل حوار قبل 
ا�صتقالة احلكومة

فقد اأكد رئي�س نداء تون�س الباجي 
مبنا�شبة  كلمته  يف  ال�شب�شي  قائد 
الراهمي  حممد  اأربعينية  اإحياء 
الــدميــقــراطــيــة  الـــقـــوى  كـــل  اأن   ،
�ــشــتــعــمــل بـــكـــل حـــــزم حـــتـــى تــخــرج 
قائل:  الزجاجة  عنق  من  تون�س 
امل�شرية  يعطل  من  على  �شننت�شر 
الــدميــقــراطــيــة اأحــــــّب مـــن اأحــــّب 
وكــره مــن كــره .  و�ــشــّدد ال�شب�شي 
الــوطــنــي  اأّن جــبــهــة الإنـــقـــاذ  عــلــى 
ومــوّحــدة  ومتجان�شة  مت�شامنة 
لإخراج البلد من الأزمة الراهنة 
الرتويكا  حكومة  اأن  اعــتــر  الــتــي 
مــ�ــشــوؤولــة عــنــهــا. مــن جــهــتــه، اأكــد 
ال�شعبية  اجلــبــهــة  بــا�ــشــم  الــنــاطــق 
اأهمية  كلمته  يف  الــهــمــامــي  حــّمــة 
احلـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة و متــا�ــشــك 
جبهة الإنقاذ الوطني، م�شددا على 
اأن اجلبهة لن تقبل باأي حوار مع 
الرتويكا احلاكمة اإل بعد الإعلن 

عن ا�شتقالة احلكومة.
كما اأ�شار اإىل اأن اجلبهة �شرعت يف 

م�شاورات حول ت�شكيل حكومة 
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العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
الثوب  ال�شـــــادة/مغ�شلة  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1181046:الذهبي للملب�س رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد م�شعود حممد بوحبل املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة �شعيد �شامل �شعيد النيادي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/حفلتي
رخ�شة رقم:CN 1125086 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ذياب حممد �شعيد عبداهلل الكعبي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم حممد احمد ح�شن احلو�شني

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
اليحر  ال�شـــــادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للدواجن رخ�شة رقم:CN 1517280 قد تقدموا الينا بطلب
تراجع عن العلن ال�شابق +

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي هادي حمد فرحان الحبابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل جابر �شعيد علي جابر اجلابري

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
لروج  ال�شـــــادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1322995:لتجميل ال�شيدات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة منى غنام مبخوت ال�شيعري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شها عبا�س زوجة يو�شف عبداهلل حممد التميمي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
الذيب  ال�شـــــادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1062080:للحدادة واللحام رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شعيد �شعيد مرزوق العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد �شعيد �شعيد مرزوق العامري

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
ال�شلع  ال�شـــــادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1178427:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد قما�س طار�س خليفة �شليمان املن�شوري )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد ح�شن حممد ح�شن احلمادي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
لل�شيلة  البي�شاء  ال�شـــــادة/الزمردة  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

والعبايا ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1269954 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شني عبداهلل ح�شني عبداهلل احلارثي )%99(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر عبداهلل ح�شني احلارثي )%1(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل ح�شني عبداهلل ال ب�شر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عي�شى �شلطان احمد لوتاه
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خلل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
ال�شـــــادة/مطعم اجلريان  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1046318 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد جمعه �شعيد نا�شر فرحان القبي�شي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جمعه �شعيد نا�شر فرحان القبي�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف كافارودي علي كوتي

تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية اىل موؤ�ش�شة فردية
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
المانه  التجاري:  بال�شم   CN  1426454 رقم 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  الفندقية  للتوريدات 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
ال�شـــــادة/هاي  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

�شتار للعمال املعدنية
 رخ�شة رقم:CN 1195052 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
للطابوق  املجد  ابو  ال�شـــــادة/ماهر  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

واعمال البل�شرت رخ�شة رقم:CN 1150782  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.40*0.60

تعديل ا�شم جتاري:من/ماهر ابو املجد للطابوق واعمال البل�شرت
MAHER ABOU ELMAGD BLOCK & PLASTER WORKS

اىل/النجاح للو�شاطة التجارية
AL NAJAH COMMERCIAL BROKERS

تعديل ن�شاط/ا�شافة و�شيط جتاري )6499014(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطابوق )4330001(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البل�شرت( )4330009(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خلل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
لتجميل  باري�س  �شيدة  ال�شـــــادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ال�شيدات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1427975 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عائ�شة علي �شعيد املنهايل من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عائ�شة علي �شعيد املنهايل من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف لبنى عامر زوجة عي�شه �شامل هادي الريكي

تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 7*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/مركز �شيدة باري�س لتجميل ال�شيدات ذ.م.م
MISS PARIS LADIES BEAUTY CENTRE LLC

اىل/مركز �شيدة باري�س لتجميل ال�شيدات  
MISS PARIS LADIES BEAUTY CENTRE

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/مدينة الطفال العاملية ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1046031 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداملجيد عثمان ابو جنمي من 40% اىل %44

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اوي�س حممد رفيع ابو جنمي
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 1*48.22

تعديل ا�شم جتاري:من/مدينة الطفال العاملية ذ.م.م
BABIES CITY INTERNATIONAL LLC

اىل/مدينة الطفال ذ.م.م  
BABY CITY LLC

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/عيادة الدكتورة غزل ماهري 

التخ�ش�شية رخ�شة رقم:CN 1122899 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/عيادة الدكتورة غزل ماهري التخ�ش�شية

DR. GHAZAL MAHERI SPECIALISED CLINIC

اىل/ عيادة الدكتورة غزل ماهري التخ�ش�شية ذ.م.م  
DR. GHAZAL MAHERI SPECIALISED CLINIC LLC

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/�شمارت �شاين لتلميع وتنظيف 

ال�شيارات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1122771 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*3.70 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شمارت �شاين لتلميع وتنظيف ال�شيارات ذ.م.م
SMART SHINE CAR POLISHING AND CLEANING LLC

اىل/ املركز الذهبي لعمال النجارة امل�شلحة ذ.م.م  
GOLDEN CENTER SHUTTERING CARPENTRY LLC

تعديل عنوان/من العني �شناعية العني �شناعية العني علي �شيف عبدالرحمن 
النا�شري اىل العني العني �شناعية هيلي بناية عبداهلل خادم �شعيد الغيثي

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/حذف تلميع وتنظيف ال�شيارات )4520017(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/دلتا درمي لعمال ال�شباغ 

والديكور رخ�شة رقم:CN 1133130 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/دلتا درمي لعمال ال�شباغ والديكور 
اىل/دلتا درمي لعمال ال�شباغ  

DELTA DREAM PANNTING

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/بان باركيه للديكور

 رخ�شة رقم:CN 1077667  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 3*1.5 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بان باركيه للديكور
BAN PARQUET DECORATION

اىل/ميني كرك
MINI KARAK

تعديل ن�شاط/ا�شافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

او  الباركه  او  بالبلط  واجلدران  الر�شيات  تغطية  ن�شاط/حذف  تعديل 
الرخام او ال�شرياميك او املوزاييك )4330019(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
ال�شـــــادة/اول  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للمقاولت اللكرتوميكانيكية
 رخ�شة رقم:CN 1080379   قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10891 بتاريخ 2013/9/9   

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/تيتانيوم للعقارات وال�شيانة العامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1020314 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ابو الها�شم حممد مياه من 49% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ام دي عبدور ر�شيد ليت احمد مياه )%24(
تعديل راأ�س املال/من 300000 اىل 150000

تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*2 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/تيتانيوم للعقارات وال�شيانة العامة ذ.م.م

TITANIUM REALESTATE & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ جدة للمواد البناء ذ.م.م  
JIDDAH BUILDING MATERIALS LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن 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 10891 بتاريخ 2013/9/9   
اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )قــطــاع  للموا�شلت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
قد  ابوظبي  مدينة  بلدية  الــ�ــشــادة/  بـــان  الــبــحــري( 
بياناتها  املــذكــورة  ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدموا 

بعد وهي:

ال�شفينة  عــلــى ت�شجيل  اعــرتا�ــس  لــه  كــل مــن  عــلــى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خلل مدة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العلن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

جديده جديده ام ال�شطان
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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بخدمة فائقة اجلودة عرب فريق عمل موؤهل ب�صكل احرتايف

مي�شالن الع�ملية تفتتح خم�شة فروع لت�ير بال�ص ب�أبوظبي والعني
البالغة  بال�شعادة  ن�شعر  فــيــه:   قــال 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع مـــيـــ�ـــشـــلن الـــعـــاملـــيـــة، 
تاير بل�س  فــروع  مــن  عــدد  وافتتاح 
فريق  لدينا  يوجد  حيث  باأبوظبي، 
عـــمـــل مــــوؤهــــل مــــــدرب بــ�ــشــكــل كـــفء 
اإن  دائماً.  للعملء  الأف�شل  لتقدمي 
وامليكانيكون  امل�شت�شارون،  الفنيني، 
لــديــنــا يــقــومــون بــتــقــدمي بــا�ــشــلح 
الأعـــطـــال وتـــقـــدمي اخلـــدمـــة ب�شكل 
تاير  فـــروع  تتمتع   . و�ــشــلــ�ــس  �ــشــريــع 
بـــل�ـــس اجلــــديــــدة بــاأبــوظــبــي بــاأنــهــا 
الــو�ــشــول  ي�شهل  اأمــاكــن حــيــويــة،  يف 
مبنطقة  فــرعــني  يــوجــد  حيث  اإليها 
ـــع  املــ�ــشــفــح، واآخـــــر يف الــبــطــني، وراب
�شابقاً(،  )ال�شلم  زايد  ال�شيخ  ب�شارع 

يف  الــ�ــشــنــاعــيــة  باملنطقة  واخلــامــ�ــس 
مــديــنــة الـــعـــني. لــطــاملــا �ــشــعــت تــايــر 
وتقدمي  ذاتها  لتطوير  دومــاً  بل�س 
الــوقــت  ذات  ويف  تــنــافــ�ــشــيــة  خـــدمـــات 
اللتزام باملهنية واحلرفية. وبنهاية 
العام احلايل يكون لدى ال�شركة 15 
لفتتاح  تخطط  كما  بالدولة،  فرعاً 
100 فرعاً جديداً باململكة العربية 
القليلة  ال�شنوات  خــلل  ال�شعودية 
الــقــادمــة، و80 فــرعــاً جـــديـــداً اآخــر 
اأعــمــال  �شهدت  اخلــلــيــج.  دول  ببقية 
تاير بل�س زيادة خلل الربع الأول 
 ،35% بن�شبة  اجلــــاري  الــعــام  مــن 
لـ15  املــتــو�ــشــط  يف  تــ�ــشــل  بـــعـــوائـــد 

مليون درهم. 

•• ابوظبي رم�صان عطا:

افــتــتــحــت مــيــ�ــشــلن والـــتـــي تـــاأتـــي يف 
املتخ�ش�شة  العاملية  ال�شركات  طليعة 
مبختلف  ال�شيارات  اإطــارات  انتاج  يف 
تاير  لعلمة  فــروع  خم�شة  اأنواعها، 
بـــل�ـــس يف اأبـــوظـــبـــي والـــعـــني وذلـــك 
بــالــتــعــاون مـــع املـــركـــزيـــة لــلــ�ــشــيــارات 
امل�شفح،  منطقة  مــن  بكل  واملــعــدات 
والـــبـــطـــني، والـــوطـــنـــيـــة لــــلإطــــارات 
املدينة،  النور و�شط  بامل�شفح، وجبل 
ال�شرقية  مــع  بــالــتــعــاون  الــعــني  ويف 
لــلــ�ــشــيــارات. تــايــر بــل�ــس هــو وجهة 
ــيــارات حيث  مــتــكــامــلــة خلــدمــة الــ�ــش
تعر�س لعدد كبري من اأنواع الإطارات، 

ارتف�ع موؤ�شر �شوق دبي امل�يل بن�شبة 1.46 %
•• دبي-وام:

ارتفع موؤ�شر �شوق دبي املايل يف بداية تعاملت الأ�شبوع بن�شبة 1.46 يف املائة 
التي  ام�س  تــداولت  2371.2 نقطة يف ختام  ليغلق على  34 نقطة  مكت�شبا 
بلغت قيمتها 571.8 مليون درهم و�شط ارتفاع اأ�شعار اأ�شهم 22 �شركة وهبوط 
اأكرث  المــارات  تكافل  وكانت   . �شركات  اأربــع  اأ�شعار  وثبات  �شركات  اأ�شهم ثلث 
ال�شركات ارتفاعا من حيث التغري يف اأ�شعارها باإغلق 0.63 درهم بن�شبة تغري 
اأكرث ال�شركات انخفا�شا يف  املائة بينما كانت ال�شمنت الوطنية  9.7 يف  بلغت 
�شهم  وكــان  املــائــة.  9.8 يف  �شالب  بن�شبة تغري  درهــم   3.22 بــاإغــلق  اأ�شعارها 
اأرابتك القاب�شة الأكرث ن�شاطا من حيث قيمة التداول اإذ بلغت نحو 101.6 
ال�شوق  تـــداولت  قيمة  من  املائة  يف   17.8 ن�شبته  ما  با�شتحواذ  درهــم  مليون 
الــعــقــارات  قــطــاع  وتــ�ــشــدر   . درهـــم   2.18 عــلــى  ليغلق  فل�شني  �ــشــعــره  مرتفعا 
والإن�شاءات الهند�شية باقي القطاعات املتداول اأ�شهمها من حيث قيمة التداول 
وفيما  املائة.  يف   50.3 ن�شبته  ما  اأي  درهــم  مليون   287.8 مببلغ  ال�شوق  يف 
يتعلق بال�شتثمار الأجنبي يف �شوق دبي املايل فقد بلغ اإجمايل قيمة م�شرتيات 
الأجانب من الأ�شهم ام�س نحو 253.6 مليون درهم لت�شكل ما ن�شبته 44.4 
مبيعاتهم  قيمة  اإجــمــايل  بلغ  حــني  يف  امل�شرتيات  قيمة  اإجــمــايل  مــن  املــائــة  يف 
229.7 مليون درهم بن�شبة 40.2 يف املائة من اإجمايل قيمة املبيعات لي�شل 

بذلك �شايف ال�شتثمار الأجنبي اإىل نحو 24 مليون درهم كمح�شلة �شراء.

دبي  يف  العق�رات  ت�شرف�ت  قيمة  درهم  مليون   315
•• دبي-وام:

بلغت قيمة ت�شرفات العقارات من اأرا�س و�شقق وفيلت واجراءات بيع ورهن 
 276 315 مليون درهم منها  اإجــارة منتهية بالتملك يف دبي ام�س نحو  و 
مليون درهم معاملت بيع اأرا�س و�شقق وفيلت وعمليات رهن بقيمة حوايل 
39 مليون درهم. وذكر التقرير اليومي للت�شرفات الذي ي�شدر عن دائرة 
الأرا�شي والأملك بدبي اأن الدائرة �شجلت ام�س 323 مبايعة منها 178 
لأرا�س بقيمة 102 مليون درهم و/144 مبايعة ل�شقق بقيمة 171 مليون 
درهم ومبايعة لفيل بقيمة ثلثة مليني درهم. وكان اأهم مبايعات الأرا�شي 
من حيث القيمة يف منطقة مر�شى دبي الأوىل مببلغ 11 مليون درهم الثانية 
بقيمة �شبعة مليني درهم. وت�شدرت احلبية الثالثة مناطق دبي من حيث 
فمنطقة  درهــم  مليون   25 بقيمة  مبايعات  ت�شع  بت�شجيلها  املبايعات  عــدد 

الثنية اخلام�شة بت�شجيلها �شبع مبايعات قيمتها 29 مليون درهم. 

مبنطقة  فرن�شايز  �شبكة  اأول  اأنــهــا 
اخلليج.  مع افتتاح الفروع اخلم�شة 
اجلدد لتاير بل�س بكل من اأبوظبي 
قريباً  يفتتح  �شاد�س  وفــرع  والــعــني، 
بـــدبـــي، يــ�ــشــل عــــدد فـــــروع الــ�ــشــركــة 
ت�شريح  فــرعــاً.  ويف  لـ15  بــالــدولــة 
تاير  مديربرنامج  �شكربزاك،  لهريف 
اأفريقيا،  الأو�ـــشـــط،  بال�شرق  بــل�ــس 
الـــتـــطـــور  اإن  فــــيــــه:   قـــــال  والـــهـــنـــد 
ت�شهده  الــــذي  الــهــائــل  القــتــ�ــشــادي 
عد،  ال�شُ كــافــة  اأبــوظــبــي عــلــى  اإمــــارة 
دفعنا للتو�شع بها وذلك ملا تتمتع به 
وبنية  واعــد  اقت�شادي  م�شتقبل  من 
حتــتــيــة تــ�ــشــاعــد املــ�ــشــتــثــمــريــن على 
تــعــزيــز اأعــمــالــهــم بـــالإمـــارة وحتقيق 

وزيــــــوت الـــ�ـــشـــيـــارات، والـــبـــطـــاريـــات، 
واأنــظــمــة الـــفـــرامـــل، و�ــشــبــط اتـــزان 
ال�شيارة، كما يوفر املحل اأي�شاً خدمة 
ومــلء  بــالــغــاز،  ال�شيارة  تعبئة  اإعـــادة 
تتميز  بـــالـــنـــيـــرتوجـــني.  الإطـــــــــارات 
عمل  طاقم  ت�شم  باأنها  بل�س  تاير 
من  كبرية  جمموعة  وتقدم  مــدرب، 
تناف�شية  وباأ�شعار  املعتمدة  املنتجات 
اأن  يذكر  للعملء  مريحة  اأجــواء  يف 
 15 تــقــدم خدماتها يف  بــل�ــس  تــايــر 
دولة بعدد فروع ي�شل لـ1500 فرع 
املنطقة فلدى  اأما عن  العامل.  حول 
باململكة  فــرعــاً   50 حــالــيــاً  الــ�ــشــركــة 
الــعــربــيــة الــ�ــشــعــوديــة و35 فــرعــاً يف 
كما  الـــتـــعـــاون،  جمــلــ�ــس  دول  بــقــيــة 

الأربـــــــــاح. ويف هــــذا الإطـــــــار يــ�ــشــرنــا 
افتتاح خم�شة فروع بكل من اأبوظبي 
والـــعـــني، حــيــث تــقــدم هــــذه الــفــروع 
العملء  خدمة فائقة اجلودة لكافة 
عر فريق عمل موؤهل ومدرب ب�شكل 
املركبة  �شاحب  ليح�شل  احــــرتايف، 
على اخلدمة التي يتمناها ويف زمن 
قيا�شي وباأ�شعار تناف�شية. اإن اللتزام 
طاقم  بها  يتمتع  الــتــي  وامل�شداقية 
العمل لدى تاير بل�س �شيمكنها من 
من  املزيد  وحتقيق  تواجدها  تعزيز 
الربعي  لبلل  تعقيب  ويف  النجاح.  
املــديــر الــعــام لــلــمــركــزيــة لــلــ�ــشــيــارات 
واملــــعــــدات وهــــي اإحــــــدى الــ�ــشــركــات 
باأبوظبي،  الفهيم  ملجموعة  التابعة 

ارتف�ع موؤ�شر بور�شة ن��شداك دبي بن�شبة 0.8 يف امل�ئة يف خت�م تداولت ام�ص
•• دبي-وام:

ارتفع موؤ�شر فوت�شي نا�شداك دبي الإمارات 20 لبور�شة نا�شداك دبي بن�شبة 0.8 
يف املائة متقدما 20.5 نقطة ليغلق على 2547 نقطة يف ختام تداولت ام�س. 
واقت�شر التداول يف البور�شة على �شهم �شركة موانئ دبي العاملية ـ من بني ت�شع 
اإذ  اأمريكي  األف دولر   233 �شهم بقيمة  األف   16 ـ بنحو  �شركات م�شجلة لديها 
ويتعقب  املائة.  2.3 يف  ن�شبته  بانخفا�س  دولر   14.65 �شعر  ال�شهم عند  اأغلق 
موؤ�شر فوت�شي نا�شداك دبي الإمارات 20 اأداء 20 �شهما لأكر ال�شركات املدرجة 
اأبو ظبي لــلأوراق املالية و نا�شداك دبي ومت ت�شميمه  يف �شوق دبي املايل و �شوق 
ليكون اآلية للتحوط وال�شتثمار بالن�شبة للم�شتثمرين من منطقة اخلليج العربي 
وخمتلف اأنحاء العامل. وتعد نا�شداك دبيـ  التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقرا 
اآ�شيا  اأوروبــا و�شرق  ـ بور�شة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب  لها 
وت�شتقبل امل�شدرين �شواء من املنطقة اأو من �شتى اأنحاء العامل الذين يتطلعون 
اإىل ال�شتفادة من الفر�س ال�شتثمارية على امل�شتويني الإقليمي والدويل. وتدرج 
واملنتجات  البور�شات  يف  املــتــداولــة  وال�شلع  وامل�شتقات  الأ�ــشــهــم  حاليا  البور�شة 
املهيكلة وال�شكوك ال�شندات الإ�شلمية وال�شندات التقليدية. وكانت نا�شداك دبي 
قد قامت بتعهيد عمليات التداول والت�شوية واملقا�شة وحفظ الأوراق املالية اإىل 
�شوق دبي املايل بتاريخ 11 يوليو من عام 2010 يف اإطار ا�شرتاتيجيتها الهادفة 
اإىل تعزيز تداول الأ�شهم املدرجة لديها من قبل امل�شتثمرين الأفراد وجمعهم يف 

جمموعة واحدة مع �شيولة املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية. 

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية من منتدى جمل�س 
الإلكرتونية  املجتمعية  للم�شاركة  اخلليجي  التعاون 
واحلوكمة الإلكرتونية والذي تنظمه جمموعة جامعة 
اأبوظبي للمعارف يف فندق دو�شيت ثاين اأبوظبي وي�شتمر 
التطورات  مناق�شة  اإىل  ويهدف  اأيــام  ثلثة  مــدار  على 
املحلية والإقليمية يف جمال تطوير خدمات احلكومة 
الإلكرتونية وت�شليط ال�شوء على اأبرز النماذج العاملية 
بالإ�شافة  الإلــكــرتونــيــة  املجتمعية  امل�شاركة  جمــال  يف 
وحماية  البيانات  خ�شو�شية  �شمان  اآليات  درا�شة  اإىل 
الإلكرتونية.  احلكومية  للخدمات  امل�شتخدمني  هوية 
�شناع  مــن  املتحدثني  مــن  نخبة  املــنــتــدى  وي�شتقطب 
بالتعاون  الإلكرتونية  احلوكمة  قطاع  وخــراء  القرار 
الهيئات  خمتلف  مــن  ال�ــشــرتاتــيــجــيــني  الــ�ــشــركــاء  مــع 
منطقة  يف  والإقليمية  والحتــاديــة  املحلية  احلكومية 
التنفيذي  الرئي�س  بــدر  اأحمد  الدكتور  واأكــد  اخلليج. 

املنتدى  اأهمية هذا  اأبوظبي للمعارف  ملجموعة جامعة 
يف دورته الثانية حيث ي�شلط ال�شوء على جناح جتربة 
دولـــة الإمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة يف جمـــال احلوكمة 
الإلكرتونية وامل�شاركة املجتمعية الإلكرتونية. واأو�شح 
الدكتور بدر اأن املنتدى الذي ي�شتمر على مدار ثلثة 
اأيام �شيفتتح اأعماله مبناق�شة ق�شية �شمان خ�شو�شية 
احلكومة  خدمات  م�شتخدمي  هوية  وحماية  البيانات 
للحكومة  امل�شتقبلية  التطورات  ودرا�ــشــة  الإلكرتونية 
الإلكرتونية يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي 
قطاعات  �شتى  يف  الإلكرتونية  اخلــدمــات  دمــج  واآلــيــات 
اخلدمات احلكومية بالإ�شافة اإىل كيفية دمج خدمات 
احلـــكـــومـــة الإلـــكـــرتونـــيـــة لــتــوفــري اأقـــ�ـــشـــى جـــــودة من 
اخلدمات للم�شتخدمني وخمتلف التطورات التي ميكن 
الإلكرتونية  احلكومةي  اخلدمات  قطاع  يف  تتطبق  اأن 
عالية  حكومة  لت�شكيل  الــقــدرات  وبــنــاء  بها  لــلإرتــقــاء 
اأن ترتقي بخدماتها مل�شتوى اخلدمات  الأداء ت�شتطيع 

الإلكرتونية االعاملية.

انطالق منتدى جمل�ص التع�ون اخلليجي للم�ش�ركة 
املجتمعية الإلكرتونية واحلوكمة الإلكرتونية
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امل�شتاأنف : ذاكر ح�شني ام دي عبداجلليل اجلن�شية: بنغلدي�س امل�شتاأنف عليه / 
ركن املثايل لعمال ال�شبغ والبل�شرت اجلن�شية: المارات  مو�شوع ال�شتئناف 
: تعديل احلكم يف امل�شتحقات العمالية   املطلوب اعلنه/  ركن املثايل لعمال 
ال�شبغ والبل�شرت اجلن�شية: المارات العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/3083 عم جز- م ع-ب-اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/9/30 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9    
 اعالن للم�ستاأنف �سدهما- ن�سرا

ا�ستئناف رقم 59 ل�سنة 2013 )اداري(
 ا�شتئناف حكم حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية ال�شادر بتاريخ 2013/3/27 
يف الق�شية رقم 187 ل�شنة 2009) اداري-كلي( اىل /امل�شتاأنف �شدهما/1-�شامر 
الثانية   -  للمرة  ن�شرا  الدريدي وعنوانه:  حممد عيا�س 2- عزالدين حممد 
اعلم ان ال�شتئناف يف الدعوى اعله �شتنظره املحكمة امام الدائرة التجارية 
مل  فــاذا  2013/9/17م  املوافق  الثلثاء  يــوم  من  �شباحا   9.30 ال�شاعة  الوىل، 
ويف�شل  �شي�شمع  ال�شتئناف  فان  املعتمد  وكيلك  بوا�شطة  او  ب�شخ�شك  حت�شر 

فيه يف غيبتك. �شدر بتوقيعي يف تاريخ 2013/7/8م.
قلم ال�ستئناف

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية ال�ستئنافية

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/840 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ص التجاري
ابوظبي  �شركة  عليه:  مدعي  الهند    : اجلن�شية  باندي  بومانا  باندي  مدعي/ 
تعوي�س    الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  للتاأمني  الوطنية 
بالن�شر  املطلوب اعلنه/ حممد عادل حممد ح�شني اجلن�شية: م�شر عنوانه: 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/10/06
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  بـ حمكمة  الدائرة اخلام�شة  امام  �شباحاً 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  مبع�شكر  التجارية 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/615 جتاري جزئي  

امل�شماه/ التجارية  الرخ�شة  مالكة  )ب�شفتها  ابــراهــام  فــرويــن  عليه/  املــحــكــوم  اىل 
املوافق  بتاريخ  انــه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  الثيوبية(  للماأكولت  اق�شوم  كافترييا 
2013/6/24م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�شالح 
امل�شماه/ التجارية  الرخ�شة  خدمات  وكيل  ب�شفته  حماد  بن  ح�شن  يو�شف  حممد   /
احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  الثيوبية  للماأكولت  اق�شوم  كافترييا 
بف�شخ عقد وكالة اخلدمات املرم بني املدعي واملدعى عليها ب�شاأن الرخ�شة التجارية 
اق�شوم للماأكولت الثيوبية والزمت املدعى عليه  رقم )1051655( وامل�شماه كافترييا 
بالر�شوم وامل�شاريف.   �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/9/5  حكما 

قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 345 /2013 عقاري كلي     

اىل املدعى عليه /1-  كفاج عادل ح�شني علي   جمهول حمل القامة مبا ان 
اآل  الناخي  غريب  خمي�س  عبداهلل  وميثله:  التجاري  ابوظبي  بنك   / املدعي 
علي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بان 
يوؤدوا مت�شامنني للبنك مببلغ وقدره )359900 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شداد بحكم  التوقف عن  تاريخ  بواقع 12% من  والفائدة  املحاماة  والتعاب 
التعامل التجاري وحتى ال�شداد التام. . وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2013/9/15 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 671 /2013 مدين جزئي       

ان  القامة مبا  بــدوي يو�شف   جمهول حمل  املدعى عليه /1-  مي�شال  اىل 
املدعي / �شركة المارات للت�شالت املتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود حجاج 
املتنازع  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ابوجريدة   عزب 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3645.53 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�شاعة  املوافق 2013/9/25  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وحــددت   . ال�شداد   متام 
ميثلك  مــن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا   ch2D.17 بالقاعة  �ــس   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 441 /2013 مدين جزئي       

اىل املدعى عليه /1-  �شلمى كريوبو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
�شركة المــارات للت�شالت املتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ابوجريدة  
مببلغ وقدره )9616.83 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. . وحددت لها 
 ch2D.17 جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 663 /2013 مدين جزئي       

اىل املدعى عليه /1-  �شتار ابراهيم ميمان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات للت�شالت املتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ابوجريدة  
مببلغ وقدره )3233.21 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. . وحددت لها 
 ch2D.17 جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/9/25 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

الم�رات ت�ش�رك يف الجتم�ع�ت التح�شريية للمجل�ص القت�ش�دي 
للمجل�س  الــوزاريــة  للدورة  للتح�شري  الجتماع  اهمية  ال�شالح  فائقة  ال�شفرية 
القت�شادي املقررة يوم اخلمي�س املقبل لفتة ايل ان اللجنة الجتماعية �شتناق�س 
الفقر  وحمــاربــة  التنمية  بق�شايا  تتعلق  التي  الهامة  املو�شوعات  مــن  العديد 
والبطالة. وا�شافت ال�شالح ان الجتماع يناق�س اي�شا متابعة تنفيذ قرارات الدورة 
ال�شابقة للمجل�س ف�شل عن متابعة ن�شاط القطاع الجتماعي فيما بني دورتي 
املجل�س الـ 91 - 92 وتفعيل اعمال اللجنة والتوجهات ال�شيا�شية ل�شرتاتيجية 
تبحث  كما   .2016 اىل   2014 الفرتة من  الجتماعية خلل  قطاع احلماية 
والتنموية  الجتماعية  املجالت  الــدويل يف  العربي  التعاون  تفعيل  �شبل  اللجنة 
والنظر يف قرارات الدورة العادية التا�شعة والثلثني ملجل�س وزارء ال�شحة العرب 
والثلثني ملجل�س  ال�شاد�شة  العادية  الــدورة  وقــرارات  املا�شي  التي عقدت مار�س 

وزارء ال�شباب والريا�شة العرب الذي عقد ابريل املا�شي. 

•• القاهرة-وام:

انــطــلــقــت امــ�ــس مبــقــر المـــانـــة الــعــامــة جلــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة الجــتــمــاعــات 
التح�شريية للدورة العادية الثانية والت�شعني للمجل�س القت�شادي والجتماعي 
املغرب  برئا�شة  املقبل  الــوزاري يوم اخلمي�س  امل�شتوي  املقرر عقدها علي  العربي 
املجل�س  عــن  املنبثقة  الجــتــمــاعــيــة  اللجنة  اعــمــال  امــ�ــس  بــــداأت  و   . مل�شر  خلفا 
الدول  العلقات مع  ق�شم  رئي�س  اآبالون  احمد  برئا�شة  والجتماعي  القت�شادي 
ال�شالح  فائقة  وال�شفرية  باملغرب  واملالية  القت�شاد  بــوزارة  وال�شلمية  العربية 
المني العام امل�شاعد باجلامعة العربية رئي�س قطاع ال�شوؤون الجتماعية وممثلي 
وزارات القت�شاد العربية. تراأ�س وفد الدولة امل�شارك يف الجتماع �شعادة حممد 
�شالح �شلواح وكيل وزارة القت�شاد امل�شاعد ل�شوؤون ال�شيا�شات القت�شادية . واكدت 

 بوينج توقع على مب�درة لغرفة التج�رة الأمريكية يف اأبوظبي
••  اأبوظبي-وام:

 اأعلنت جلنة �شيدات الأعمال التابعة لغرفة التجارة الأمريكية يف اأبوظبي 
ك�شب  مــبــادرة  على  املوقعني  لقائمة  مــوؤخــرا  بوينج  �شركة  ان�شمام  عــن 
املراأة وهو برنامج مبتكر ي�شهم يف تعزيز التطور املهني للن�شاء. وجرى 
تطوير هذه املبادرة على يد جلنة �شيدات الأعمال التابعة لغرفة التجارة 
تزويد  على  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ت�شجيع  بهدف  اأبوظبي  يف  الأمريكية 
منا�شب  اإىل  الوظيفي  الرتقاء  اأكر من فر�س  بعدد  العاملت  الن�شاء 
للرنامج  الداعمة  وباعتبارها من اجلهات  اأكر.  م�شوؤولية  ذات  قيادية 
تعهدت �شركة بوينج بتوفري بيئة ت�شمح للن�شاء بتطوير مهارات القيادة 
خلل  مــن  وذلــك  بوينج  �شركة  �شمن  تخ�ش�شهن  جمــالت  يف  والتميز 

احلفاظ على جوهر الثقافة املوؤ�ش�شية ال�شاملة لدى ال�شركة يف منطقة 
ال�شرق  ملنطقة  بوينج  رئي�س  جون�شون  جيفري  وقــال  الأو�ــشــط.  ال�شرق 
لتطوير  الــلزمــة  والأدوات  باملهارات  الن�شاء  دعــم  كــان  لطاملا  الأو�ــشــط: 
وياأتي  ثقافتنا  مــن  جــزءا  بوينج  �شركة  يف  ومنــوهــن  املهنية  م�شريتهن 
تعهدنا بتح�شني براجمنا احلالية من خلل دعم هذا الرنامج كخطوة 
هم  اأن موظفينا  نــدرك متاما  ك�شركة  ونحن  نتخذها  اأن  علينا  طبيعية 
املتنوع  فريقنا  يقدمه  ما  ونقدر  التناف�شية  وميزتنا  قوتنا  دائما م�شدر 
من مهارات وطاقات واأفكار خلقة و�شنوا�شل البحث عن فر�س كفيلة 
يف  اإطلقه  ومنذ  بوينج.  �شركة  �شفوف  �شمن  وتطورهم  منوهم  بدعم 
يناير من عام 2013 يركز الرنامج على �شبعة اأهداف رئي�شية تعتمدها 

ال�شركات كدليل لتطوير بيئة عمل ت�شمح بنمو وتطور الن�شاء مهنيا.
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العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 478 /2012 جتاري جزئي 
اىل اخل�شم املدخل /1-  �شركة ياكانا لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة 
واخلفيفة ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / الفي�شل لنقل الركاب 
اقام  قد  املــدين  كميل  احمد  �شالح  احمد  وميثله:  ذ.م.م  املوؤجرة  باحلافلت 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )97000 
�شنويا   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم( 
املــوافــق 2013/9/23  الثنني  يــوم  لها جل�شة  الــتــام.   وحــددت  ال�شداد  وحتى 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1210 /2013 جتاري كلي 
اىل املدعى عليه   /1-  تامر �شعيد عبدالفتاح مرعى جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شليمان بن مو�شى بن حمد العليان/ب�شفته �شاحب/ موؤ�ش�شة العليان للتجارة 
بجبل علي وميلثه: علي ابراهيم حممد احلمادي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(  عليه مببلغ )8.379.159  املدعى  بالزام  املطالبة 
ال�شداد  وحتى   2005/2/21 يف  التحويل  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة 
التام. وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2013/9/17 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا   ch1C.15
القــل.ويف  ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 234 /2013 عقاري كلي 

�شرفي�شز    جمهول حمل  كونفيان�شر  بروبرتي  /1-  اميريات�س  عليه    املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حميد عبا�س خادم خرا�شاين وميثله: �شلح ح�شن حممد 
ب�شداد  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقــام  قد  مبا�شري  
بالت�شامن  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  درهــم(   479.400( مبلغ 
لها  املحاماة.   وحــددت  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامهم  بينهم  فيما  والتكافل 
جل�شة يوم الحد املوافق 2013/9/29 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت 
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  او  باحل�شور  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1001 /2013 جتاري كلي 

اىل املدعى عليه   /1-  في�شل ح�شن ابراهيم حممد  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / م�شبح را�شد م�شبح خمي�س اليماحي وميثله: �شلح ح�شن حممد مبا�شري    
يــوؤدي للمدعي  بان  املدعى عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهــم(   135.000( مبلغ 
يوم  لها جل�شة  وحــددت  املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد 
لذا فانت مكلف   ch1C.15 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/10/6  الحد 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القــل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 224 /2013 تظلم جتاري   

ذ.م.م  جمهول حمل  �شركة روبا�شت للمقاولت- دبي-  املتظلم �شده/1-  اىل 
القامة مبا ان املتظلم / �شركة يونيمار للتجارة �س.ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن 
عمر عبداهلل خمري  قد اقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�شوعه تظلم من 
القرار ال�شادر يف احلجز التحفظي رقم 2013/211 جتاري والر�شوم وامل�شاريف.  
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2013/9/15  الحد  يوم  لها جل�شة  وحــددت 
ch1B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/519  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�شتاأنف �شدهم / 1 -�شركة ديزرت درمي انف�شتمنت�س ذ.م.م 2- حممود اجاز خان 
ديــزرت درمي  �شي 4-  ال  ال  بروبريتي  ديفيلومبنت  اند  انف�شتمنت�س  ديــزرت درمي   -3
اند ديفيلومنت  انف�شتمنت�س  ديــزرت درمي  ال �شي 5-  ال  انف�شتمنت�س  اند  ا�شتيت  ريل 
�ــس.ذ.م.م(    العقاري  والتطوير  ال�شحراء لل�شتثمارات  �شي )احلم  ال  ال  بروبريتيز 
جمــهــويل حمــل القـــامـــة مبــا ان املــ�ــشــتــاأنــف /كـــمـــران مـــريدامـــادي خــــوزان وميــثــلــه: 
الــقــرار/ احلــكــم ال�شادر  ا�ــشــتــاأنــف  ابــوبــكــر احــمــد احلــمــادي  قــد  عبداللطيف حممد 
يوم  جل�شه  لها  وحـــددت   2013/6/25 بــتــاريــخ  كلي  عــقــاري   2012/36 رقــم  بــالــدعــوى 
اخلمي�س املوافق 2013/10/3 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch1C.11 وعليه 
يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/200  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شدهم / 1 -حممد طارق بارل�س 2- طاهر بارل�س حممد 
امل�شتاأنف / 3- امريال حممد بارل�س جمهويل حمل القامة مبا ان 
حممد  اهلل  مــال  نا�شر  وميــثــلــه:  ح  م  �ــس  �شوليو�شنز  بزين�س  جــلــوبــال 
 2010/1458 رقــم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  الــقــرار/  ا�شتاأنف  قد  غــامن 
جتاري كلي بتاريخ 2013/2/13 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 
وعليه   ch2D.19 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/9/18
�شتجري  تخلفكم  حــال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/935 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شرمد مظفر العبيدي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ احمد كاظم جواد قد اأقام عليكم الدعوى 
وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــله  املــذكــورة  التنفيذية 
)311638 ( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/466 تنفيذ جتاري
تــر�ــشــت للو�شاطة  �ــشــركــة امــرييــتــ�ــس امــرييــكــان  املــنــفــذ �ـــشـــده/1-  اىل 
�شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القــامــة  حمل  جمهول  ذ.م.م  التجارية 
لوك�س بروبرتي فند ليمتد- وميثلها مديرها فرانك نوربرت وميثله: 
التنفيذية  الدعوى  اأقــام عليكم  ال�شام�شي قد  الغبار  را�شد  �شعيد  �شيف 
املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )209047.5 ( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة     خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2011/353 تنفيذ �سرعي

القامة  حمــل  جمهول  احل�شيني  هيثم  حممد  �شبحي  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
اأقــام عليك  قد  غــادة حممد حممود حممود ح�شن    التنفيذ/  ان طالب  مبا 
رقم  الــدعــوى  يف  ال�شادر  احلكم  لتنفيذ  اعــله  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى 
2009/1021/1080 احوال نف�س م�شلمني ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )62943 
املحكمة  فان  وعليه  ال�شتحقاق  تاريخ  وامل�شاريف من  للر�شوم  �شامل  درهــم( 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �شتبا�شر 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/726 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهم/1- جموهرات ال�شهباء ذ.م.م 2- جموهرات كانوار ذ.م.م 3- رم�شي�س 
ل�شياغة الذهب 4- جرجنيت �شينغ كنوار 5- ماجنيت �شينغ كانوار امريك �شينغ 6- 
كانوا   -8 �شينغ  كور منجيت  7- جورميت  �شينغ  �شينغ جرجنيت  �شيمران جيت  كنوار 
للملا�س �س م ح  9- كانوار جيولريي مانوفيكتورينج ث م ح  جمهويل حمل القامة مبا 
اأقام عليكم  ان طالب التنفيذ/ بنك امل�شرق وميثله:را�شد حممد �شعيد بوج�شيم  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22125982 
( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العلن. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/982  عقاري كلي                  
اىل املدعى عليهما/1- �شركة نيوورلد انف�شتمنت جروب �س.ذ.م.م 2-�شركة 
 / املــدعــي  ان  مبــا  القــامــة  حمــل  جمهويل  ليمتد   اك�شيكلو�شيف  مارينا 
بجل�شتها  قـــررت  املحكمة  بــان  نعلنكم  الــقــ�ــشــاب   جــابــر  بــن  عبداحلميد 
املنعقدة  بتاريخ 2013/9/5 يف الدعوى املذكورة اعله. اخطاركم بورود 
تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم اخلمي�س 
ch1B.8 للتعقيب  املوافق 2013/9/26 ال�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة 

على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 363 /2013 مدين جزئي   

ان  القــامــة مبــا  ذ.م.م جمهول حمــل  �شركة متويل  املــدعــى عليه   /1-   اىل 
عبداهلل  عبدالرحمن عمر  جــوبــاره وميثله:  الــديــن  �ــشــلح  خــالــد   / املــدعــي 
خمري  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان 
توؤدي للمدعى مبلغ )50.544 درهم( قيمة �شيك ال�شمان الذى ا�شتوفته من 
واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  املدعى عليها  والــزام  املوكل دون وجه حق  ح�شاب 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام 

على القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 651 /2013 جتاري كلي     

اىل املدعى عليه   /1-  �شركة اف اند ا�س انرتنا�شيونال �س م ح   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / نقي بور لللكرتونيات ذ.م.م وميثله: حكمت حممود فيا�س قد اقام 
بان  والت�شامن  بالتكافل  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   700.000( وقــدره  مببلغ  ال�شيك  قيمة  للمدعية  يوؤديا 
التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
واثبات �شحة احلجز التحفظي ال�شادر بامللف رقم 2013/130 حجز حتفظي جتاري 
�س   9.30 ال�شاعة   2013/9/17 املــوافــق  الثلثاء  يــوم  جل�شة  لها  وحـــددت  وتثبيته.  
بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1011 /2013 جتاري كلي     

الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  ب�شفتها  غبا�س  غــامن  عبيد  مــوزة    -1/ عليه    املدعى  اىل 
امل�شماة )املودة ل�شيانة املباين(  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / جمعة للتطوير 
التجاري �س .ذ.م.م وميثلها قانونا مديرها/ الفرد ن�شر املا�شي وميثله: نبيه احمد 
بالتكافل  عليهما  املــدعــى  بــالــزام  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اقــام  قــد  بــدر 
والت�شامن مببلغ )134.305 درهم( والفائدة التاخريية بواقع 12% �شنويا اعتبارا من 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
ch1B.8 لذا  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/9/22  لها جل�شة يوم الحد 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 196 /2013 عقاري كلي     

  )FZCO( كون�شرتك�شن  ا�شتيت  ريــل  امريت�س  هومز  ب�شت    -1/ عليه  املــدعــى  اىل 
اقــام عليك الدعوى  املــدعــي / زاهــد قا�شم علي  قــد  جمهول حمــل القــامــة مبــا ان 
ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد الوحدة العقارية رقم 1004 الطابق العا�شر- م�شروع 
جلوبال جرين فيو - واحلكم ببطلنه واعــادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد 
واحلكم علي املدعى عليها باعادة املبالغ التي �شددتها ومقدارها 200000 درهم واتعاب 
املوافق  يوم اخلمي�س  لها جل�شة  وامل�شاريف. وحددت  والر�شوم  والفائدة %9  املحاماة 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا   ch1A.1 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/10/10
للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 
مبثابة  �شيكون  احلكم  فــان  تخلفك  حالة  القـــل.ويف  على  ايــام  بثلثة  اجلل�شة  قبل 

ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 713 /2012 عقاري كلي     

القامة  حمل  جمهول  ليمتد     انفي�شتمنت  نيوورلد  �شركة    -1/ عليه  املدعى  اىل 
عبدالرحيم  امــني  عــبــداهلل  وميثله:  بروتري�شتون  راين  �ــشــاروجــي   / املــدعــي  ان  مبــا 
التفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اقــام  قــد  الــزرعــوين   كيخوه 
درهم  واملدعى مبلغ 309720346  يــوؤدوا  بان  عليها  املدعى  والــزام  املوؤرخة 2007/6/6 
التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
وت�شمنه تقرير ال�شيد اخلبري من تعوي�س قد اقره يف تقريره والزام املدعى عليها 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/9/11 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�شة بثلثة ايام على القل. علما بانه مت تعديل الطلبات.
 ق�سم الدعاوي العقارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2039   

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

�شد  - املنذر اليها: مرمي لتنظيم احلفلت )ح�شب العقد(
 مرمي لتنظيم احلفلت )ح�شب الرخ�شة(  )جمهول حمل القامة(

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

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2037   

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

�شد  - املنذر اليها: حممد نواز )ح�شب العقد(  حممد نواز مالك غلم فريد )ح�شب القامة( 
حمل  )جمهولة  الــتــجــاري(  ال�ــشــم  )ح�شب  امللب�س  لكي  ولــيــد  الــنــواز  اجلن�شية(  )باك�شتاين 
القامة( تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتلم 
النذار العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذلــك  على  املرتتبة  القانونية  الجــــراءات  كافة  باتخاذ  الق�شاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2038   

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

�شد  - املنذر اليها: مرمي لتنظيم احلفلت )ح�شب العقد(
 مرمي لتنظيم احلفلت )ح�شب الرخ�شة(  )جمهول حمل القامة(

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

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/67 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد عبدالرحيم عبداملعبود اجلن�شية: بنغلدي�س  املنفذ 
�شده : موؤ�ش�شة بيت اخلري لتمديدات ال�شحية اجلن�شية: المارات   املطلوب 
المارات    اجلن�شية:  ال�شحية  لتمديدات  اخلري  بيت  موؤ�ش�شة  اعلنه/ 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2517 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/9/18 املوافق  الربعاء  يوم 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1346 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ عبدال�شلم مونوار ح�شني اجلن�شية: بنغلدي�س املنفذ �شده 
املطلوب اعلنه/  العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات  : فلك �شري للمقاولت 
بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  �شري  فلك 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2013/876 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 
2013/9/29 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1301 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ �شمام خان �شهد اهلل خان اجلن�شية: بنغلدي�س   املنفذ �شده 
املطلوب اعلنه/  العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات  : فلك �شري للمقاولت 
فلك �شري للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2013/882
2013/9/16 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  751/ 2013 -عمايل - م ع - �ص- اأظ

امل�شتاأنف : حممد موراد ها�شمي حممد جوينال ابدين اجلن�شية: بنغلدي�س     
امل�شتاأنف عليه / الق�شر املا�شي للديكور اجلن�شية: المارات مو�شوع ال�شتئناف 
: ا�شتئناف على  كامل مبلغ احلكم   املطلوب اعلنه/ الق�شر املا�شي للديكور 
احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  المارات   اجلن�شية: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/3303 عم جز- م ع-ب-اأظ وحدد لنظره جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2013/9/23 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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عــمــل الــغــرفــة واخلــــدمــــات الــتــي 
قـــطـــاع  جمـــتـــمـــع  ايل  تـــقـــدمـــهـــا 
العــــمــــال املــحــلــي والــتــ�ــشــهــيــلت 
املتوفرة ايل فعاليات القت�شادية 
القن�شلية  حر�س  ايل  بالإ�شافة 

عـــلـــى مـــ�ـــشـــاركـــة فـــعـــالـــة ونــوعــيــة 
ومـــوؤثـــرة لــلــ�ــشــركــات واملــوؤ�ــشــ�ــشــات 
الإنــدونــيــ�ــشــيــة يف مــعــر�ــس حــلل 
ال�شرق الو�شط الذي �شيحت�شنه 
مركز اك�شبو ال�شارقة يف دي�شمر 

والمـــــــــــــارات الـــ�ـــشـــمـــالـــيـــة امـــ�ـــس 
من  عــدد  بح�شور  الــغــرفــة  مبقر 
ومدير  القن�شلية  يف  امل�شئولني 
ــتــثــمــاري  مــكــتــب الــتــطــويــر ال�ــش
ومدير  اأبوظبي  يف  الندوني�شي 
مــــــركــــــز الــــــــرتويــــــــج الـــــتـــــجـــــاري 
الإنــدونــيــ�ــشــي يف دبـــي بــالإ�ــشــافــة 
مـــديـــر  ـــالـــح  �ـــش ـــى  عـــل عـــمـــر  ايل 
بــالإنــابــة  الــــدويل  الــ�ــشــئــون  ادارة 
على  الغرفة  واثــنــت   . الغرفة  يف 
املتنامية  القت�شادية  الــعــلقــات 
القائمة بني المارات واإندوني�شيا 
القليلة  ال�شنوات  يف  ت�شهد  والتي 
يف  انعك�س  مــطــردا  منــوا  املا�شية 
التجارية  املــبــادلت  ارتــفــاع حجم 
وتطرق  طموحه.  م�شتويات  ايل 

•• ال�صارقه-وام:

اكــــــدت غـــرفـــة جتــــــارة و�ــشــنــاعــة 
ال�شارقة اهمية الدور الذي تلعبه 
البعثات الدبلوما�شية وامللحقيات 
التجارية املعتمدة للدول ال�شقيقة 
وال�شديقة لدى الدولة يف تنمية 
القت�شادية  الــعــلقــات  وتــوطــيــد 
بني دولــة المـــارات وتلك الــدول 
الو�شائل  مــن  العديد  خــلل  مــن 
بالفر�س  التعريف  ايل  الــهــادفــة 
والتجارية  ال�شتثمارية  واملــزايــا 
. جـــاء ذلـــك خـــلل لــقــاء ح�شني 
حمـــمـــد املــــحــــمــــودي مــــديــــر عـــام 
ــانــتــو�ــشــو  الــــغــــرفــــة مـــــع امـــــــام �ــش
قــنــ�ــشــل عـــام اإنــدونــيــ�ــشــيــا يف دبــي 

الـــعـــلقـــات  ـــقـــاء ايل جمـــمـــل  الـــل
الـــقـــائـــمـــة بــــني الـــبـــلـــديـــن و�ــشــبــل 
بــالإ�ــشــافــة  وتــطــويــرهــا  تنميتها 
مدى امكانية العمل امل�شرتك بني 
امل�شاهمة  يف  والقن�شلية  الغرفة 
بـــدعـــم تــلــك الـــعـــلقـــات وايـــجـــاد 
قــنــوات لــلــتــعــاون يف مــا بينهم مب 
يخدم الع�شاء املنت�شبني للغرفة 
مــــن ممـــثـــلـــي الــــقــــطــــاع اخلـــا�ـــس 
القت�شادية  والفعاليات  املحلي 
الإندوني�شية للو�شول ايل �شراكة 

اقت�شادية مثالية .
مناق�شة  الــلــقــاء  خـــلل  مت  كــمــا   
عـــدد مــن املــوا�ــشــيــع الــتــي ت�شعى 
ايل ايجاد مبادرات تخدم القطاع 
اخلــا�ــس لـــدى كــل مــن الــ�ــشــارقــة 

واندوني�شيا على وجه اخل�شو�س. 
واكــــد مــديــر عـــام الــغــرفــة خــلل 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع الــقــنــ�ــشــل الـــعـــام 
لتوفري  ال�ــشــتــعــداد  الندوني�شي 
والت�شهيلت  المــكــانــيــات  كــافــة 
م�شاعي  لإجنــاح  بالغرفة  املتاحة 
اجلــانــب النــدونــيــ�ــشــي لــلرتــقــاء 
بـــالـــعـــلقـــات القـــتـــ�ـــشـــاديـــة ايل 

م�شتويات متقدمة .
وثـــمـــن حــ�ــشــني املـــحـــمـــودي دعـــوة 
بامل�شاركة  الإنــدونــيــ�ــشــي  اجلــانــب 
التجاري  اإندوني�شيا  معر�س  يف 
�شيقام  الــذي  والع�شرين  الثامن 
منت�شف  يف  جــاكــرتــا  بالعا�شمة 
اكتوبر املقبل .. موؤكدا انه �شيتم 
املنت�شبني  الأع�شاء  على  التعميم 

املعنية  بالقطاعات  العلقة  ذوي 
املعر�س  يف  للم�شاركة  بـــالإمـــارة 
. مـــن جــانــبــه ا�ـــشـــاد قــنــ�ــشــل عــام 
اإنــدونــيــ�ــشــيــا بــالــدور الـــذي تلعبه 
امــــارة الــ�ــشــارقــة ب�شكل خــا�ــس يف 
البلدين  بــني  الــعــلقــات  تــطــويــر 
ل�ــشــيــمــا يف اجلـــوانـــب الــثــقــافــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــالإ�ــــشــــافــــة ايل 
وجود  اىل  م�شريا   .. القت�شادية 
فـــر�ـــس واعـــــــدة ومـــغـــريـــة ميــكــن 
الــعــمــل عــلــيــهــا مـــن خـــلل ايــجــاد 
مـــبـــادرات جتــاريــة يف الــقــطــاعــات 
الـــتـــي حتـــظـــى بــــاأولــــويــــة خــا�ــشــة 
. وا�شار اىل  ال�شارقة  امــارة  لــدى 
الرغبة  اطــار  تاأتي يف  الــزيــارة  اأن 
وواقــع  طبيعة  على  التعرف  على 

ت�شهد  بــلده  وان  ل�شيما  الــقــادم 
منــــوا كـــبـــريا يف قـــطـــاع مــنــتــجــات 
احلــــلل وتــعــد مـــن ابــــرز الــــدول 
ال�شلمية ا�شتثمارا واهتماما يف 

هذا القطاع . 

بحث تعزيز وتطوير العالق�ت القت�ش�دية بني ال�ش�رقة واإندوني�شي�

امل�ش�ركون بربن�مج اأجي�ل ال�شي�حة 
يكت�شفون فر�ص تطوير امل�ش�ريع يف اأبوظبي

انـــطـــلقـــاً مــــن �ــشــعــيــه املــتــوا�ــشــل 
املواطن  ال�شباب  املزيد من  جلذب 
اإىل  النــ�ــشــمــام  عــلــى  وت�شجيعهم 
اخلليج  بنك  قام  امل�شريف،  القطاع 
املــالــيــة  املــوؤ�ــشــ�ــشــات  اإحــــدى  الأول، 
الرائدة يف دولة الإمــارات العربية 
الثالثة  املرحلة  بــاإطــلق  املتحدة، 
مـــــن بــــرنــــامــــج جنــــــوم لـــلـــمـــتـــدرب 
تطوير  ي�شتهدف  الـــذي  الإداري 
مهارات قادة امل�شتقبل من الكفاءات 

الإماراتية املتخرجة حديثاً.
الثالثة  املــرحــلــة  اإىل  انــ�ــشــم  وقـــد 
املواطنني  مــن   16 الرنامج  مــن 
ال�شباب املتخرجني حديثاً من عدد 
والدولية،  املحلية  اجلامعات  من 
جنوم  بــرنــامــج  لهم  �شيوفر  حيث 
مــعــرفــة مــعــمــقــة بــالــقــطــاع املـــايل 
واملـــ�ـــشـــريف، كــمــا �ــشــيــعــزز املـــهـــارات 
النجاح  لتحقيق  يحتاجونها  التي 
يف م�شتقبلهم املهني. ومع ان�شمام 
يرتفع  اجلــديــدة،  املجموعة  هــذه 
جمــمــوع املــ�ــشــاركــني يف الــرنــامــج 

حتى الآن اإىل 58 متدرباً. 
ميــتــد بــرنــامــج جنـــوم لــفــرتة 18 
�شهراً وينق�شم اإىل ثلثة مراحل، 
حيث ت�شت�شيف كلية بنك اخلليج 

بالقطاع امل�شريف، واإتاحة الفر�س 
ورئي�شي  فاعل  دور  للعب  اأمامهم 
وحتــ�ــشــريهــم لــلــعــمــل يف الــقــطــاع 

امل�شريف. 
الريا�شي،  نــورة  قالت  ومن جهتها 
املواطنني  مــهــارات  تطوير  مــديــر 
ومــديــر الــرنــامــج: عــقــب النجاح 
الــــــــذي حـــقـــقـــه الـــــرنـــــامـــــج مــنــذ 
اإطــــلقــــه، يــ�ــشــعــدنــا الإعــــــلن عن 
اإطـــــــــلق املــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
املــتــخــ�ــشــ�ــس،  ’جنوم‘  بــــرنــــامــــج 

املـــحـــا�ـــشـــرات   ، لـــلأعـــمـــال  الأول 
الرنامج  بهذا  اخلا�شة  الدرا�شية 
الـــــذي �ــشــيــتــيــح لــلــمــ�ــشــاركــني فيه 
احلــــ�ــــشــــول عــــلــــى خـــــــرة عــمــلــيــة 
ويعك�س  واإداريــة.  قيادية  ومهارات 
اخلليج  بنك  التزام  جنوم  برنامج 
املــزيــد من  بـــذل  الأول مبــوا�ــشــلــة 
التوطني،  عملية  لتعزيز  اجلــهــود 
حـــيـــث اأنـــــــه ل يـــعـــتـــر بـــرنـــاجمـــاً 
تدريبياً فح�شب، بل يزود املنت�شبني 
العملية  واملـــهـــارات  بــاملــعــرفــة  اإلــيــه 

العمل  بيئة  يف  �شيحتاجونها  التي 
الرحمن  عــبــد  وقـــال  امل�شتقبلية. 
�شقر، نائب رئي�س اأول ورئي�س ق�شم 
الأول:  اخلليج  بنك  يف  الــتــوطــني 
ليتما�شى  الـــرنـــامـــج  هــــذا  �ــشــمــم 
ــــة الــبــنــك ال�ــشــرتاتــيــجــيــة  مــع روؤي
مهارات  تطوير  اإىل  تهدف  والتي 
املواطنة  الكفاءات  قــدرات  وتنمية 
ن�شعى  حــيــث  الــبــنــك،  اإىل  لتن�شم 
لتعزيز  الرنامج  هــذا  مــن خــلل 
ال�شابة  الإمــاراتــيــة  املــواهــب  كفاءة 

الــــــذي يــــنــــدرج �ــشــمــن جمــمــوعــة 
قام  التي  التدريبية  الــرامــج  مــن 
ت�شتهدف  والتي  بابتكارها  البنك 
املواطنني ب�شكل خا�س. كما ي�شرنا 
انــ�ــشــمــام جمــمــوعــة مـــن جنــومــنــا 
الأوىل  باملرحلة  التحقوا  الــذيــن 
فريق  اإىل  الرنامج،  والثانية من 
اأقــ�ــشــامــه  الــبــنــك يف خمتلف  عــمــل 
و�شن�شعى  الــرئــيــ�ــشــيــة.  واإداراتــــــــه 
مــن خــلل هــذا الــرنــامــج لتهيئة 
التحديات  مع  للتعامل  امل�شاركني 
اأن  ميــكــن  الــتــي  الــيــومــيــة  العملية 
تواجههم خلل عملهم، بالإ�شافة 
التوجيه والإر�شاد لهم  اإىل توفري 

ب�شكل م�شتمر. 
الأول  اخلــــلــــيــــج  بــــنــــك  ويــــــقــــــدم 
التوجيهية  الــرامــج  مــن  الــعــديــد 
املــنــارة  ــاديــة منها بــرنــامــج  والر�ــش
وبــــرنــــامــــج الــــتــــدريــــب الــ�ــشــيــفــي 
الإمــــاراتــــيــــني. كما  لــلــمــواطــنــني 
بــنــك اخلــلــيــج الأول خــلل  اأطــلــق 
الــعــام املــا�ــشــي كــلــيــة بــنــك اخلليج 
ت�شتهدف  الــتــي  لــلأعــمــال  الأول 
مهاراتهم  لتعزيز  البنك  موظفي 
وتزويدهم باأخرى جديدة تتنا�شب 

مع م�شماهم الوظيفي.

انطالق فع�لي�ت معر�ص ال�شني 
الدويل لال�شتثم�ر والتج�رة

•• �صيامن-وام:

والــتــجــارة  لل�شتثمار  الــــدويل  الــ�ــشــني  مــعــر�ــس  فــعــالــيــات  امــ�ــس  انطلقت 
 2013 �شبتمر  �شهر  من   11 اإىل  الثامن  من  الفرتة  خــلل  تقام  التي 
يف �شيامن اإحدى مدن حمافظة فوجيان جنوب �شرقي جمهورية ال�شني 
اآل �شالح وكيل  املعر�س �شعادة عبداهلل  اإىل  الدولة  ال�شعبية. ويراأ�س وفد 
�شعادته  ي�شارك  فيما  القت�شاد..  وزارة  يف  اخلارجية  التجارة  قطاع  وزارة 
 . املعر�س  اإطـــار  يف  �شتعقد  التي  الفعاليات  خمتلف  يف  رئي�شي  كمتحدث 
وافتتح اآل �شالح جناح دولة الإمارات يف املعر�س بح�شور �شعادة ت�شان ت�شو 
�شيوم نائب الأمني العام حلكومة �شيامن وم�شوؤولني من وزارة القت�شاد 
واأع�شاء الوفد امل�شارك يف املعر�س اإىل جانب عدد من امل�شوؤولني ال�شينيني 
. وي�شم جناح دولة الإمارات عددا من املن�شات الرتويجية لكل من دائرة 
التنمية  ودائــرة  و�شروق  لل�شادرات  ودبي  اأبوظبي  يف  القت�شادية  التنمية 
راأ�س اخليمة يف خطوة تهدف  ال�شارقة واملنطقة احلرة يف  القت�شادية يف 
اإىل اإبراز م�شاركتها �شمن بوتقة واحدة وذلك يف اإطار تن�شيق اجلهود بني 
اجلهات الحتادية واملحلية املعنية يف الرتويج وجذب ال�شتثمارت الأجنبية 
ا�شتعرا�س  يف  املعر�س  �شالح..اأهمية  اآل  عبداهلل  �شعادة  اأكد   . الدولة  اإىل 
بني  القوية  القت�شادية  ال�شراكات  لتعزيز  والتجاري  ال�شتثماري  املناخ 
اليوم  و�شهد  الدولة.  اإىل  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  اآفــاق  وفتح  البلدين 
اإ�ــشــتــثــمــاريــة منها منتدى  مــنــتــديــات  عــقــد  الفــتــتــاح  الأول عــقــب مــرا�ــشــم 
ال�شتثمار الدويل حتت عنوان اإعادة هيكلة وابتكار �شل�شلة القيمة العاملية 

برعاية وزارة التجارة جلمهورية ال�شني ال�شعبية .

والعمل على �شقل مهاراتهم ال�شخ�شية. واأ�شار حممد 
ذراع  وال�شفر  لل�شياحة  �شفر  �شركة  عام  مدير  الفهيم 
�شناعة  اأن  اإىل  الفهيم  ملجموعة  والــ�ــشــفــر  ال�شياحة 
الكبرية  التجارية  العلمات  على  تعتمد  ل  ال�شياحة 
فح�شب بل حتتاج اأي�شا اإىل م�شاريع �شغرية ومتو�شطة 
من  وعــدد  ال�شياحية  اجلـــولت  وكـــالت  لإدارة  احلجم 
املتخ�ش�شة.  والرتفيهية  ال�شياحية  واخلدمات  املعامل 
اإدارة  ق�شم  مــديــر  عبيد  مـــوزة  اأو�ــشــحــت  جانبها  ومــن 
املحا�شرة  اأن  خليفة  �شندوق  يف  الأعمال  رواد  تطوير 
واخللقة من  اجلــادة  واملــداخــلت  بالتفاعلية  ات�شمت 
لبدء  وا�شحا  حما�شا  اأبــدوا  الذين  والطالبات  الطلبة 

م�شاريعهم اخلا�شة يف امل�شتقبل. 

•• اأبوظبي-وام:
تعرف امل�شاركون يف الرنامج التدريبي ال�شيفي اأجيال 
ال�شياحة الذي تنظمه هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة 
الأوروبـــيـــة  الكلية  الأكـــادميـــي  �شريكها  مــع  بــالــتــعــاون 
الـــدولـــيـــة عــلــى الأهـــمـــيـــة الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة لــلــمــ�ــشــاريــع 
عجلة  دفع  يف  احلجم  ومتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات 
قطاع ال�شياحة يف الإمارة ودورها كاأحد الروافد املهنية 
الرئي�شية للكوادر املواطنة ال�شابة. ويف اإطار الرنامج 
تــرتاوح  اإمــاراتــيــا  60 طالبة وطالبا  مــن  اأكــرث  ح�شر 
اأعمارهم ما بني 15 و17 عاما ور�س عمل وحما�شرات 
بهدف تعزيز وعيهم باأن�شطة القطاع ال�شياحي يف اإمارة 
والبيئية  والجتماعية  القت�شادية  وعوائده  اأبوظبي 

بلغ جمموع امل�صاركني فيه حتى اليوم 58 متدربًا

برن�مج جنوم من بنك اخلليج الأول يوا�شل ا�شتقط�ب املزيد
مـن الكفـ�ءات املواطنــة للقط�ع امل�شريف يف مرحلته الث�لثـة 

هيئة تنظيم الت�ش�لت ت�شت�شيف الدورة التدريبية الرابعة للن�شخة ال�ش�د�شة من بروتوكول الإنرتنت 
••  اأبوظبي-وام:

 اأعلنت هيئة تنظيم الت�شالت عن حتديد الفرتة املمتدة بني 8 و12 �شبتمر 
بروتوكول  من  ال�شاد�شة  للن�شخة  التدريبية  الــدورة  ل�شت�شافة   2013
الإمــــارات  دولـــة  يف  العاملة  احلكومية  للهيئات  تنظمها  والــتــي  الإنــرتنــت 
العربية املتحدة. ومن املقرر اأن تقام احلملة للمرة الرابعة يف مقر الهيئة يف 
دبي حيث �شيتم توفري الدورة التدريبية من قبل مركز �شبكة التن�شيق رايب 
اأوروبــا ال�شرق الأو�شط واأجــزاء من و�شط  ل�شجلت الإنرتنت الإقليمية يف 
اآ�شيا. و قال �شعادة حممد نا�شر الغامن مدير عام هيئة تنظيم الت�شالت: 

تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  اإطــار  يف  ال�شهر  لهذا  التدريبية  الــدورة  تاأتي 
ال�شاد�شة  الن�شخة  اإىل  الرابعة  الن�شخة  الهيئة لت�شهيل عملية النتقال من 
اأهــمــيــة توقيت هذه  مــن بــروتــوكــول الإنــرتنــت يف دولـــة الإمـــــارات. وتكمن 
الن�شخة  عناوين  الو�شيك يف  النق�س  ملواجهة  ال�شتعداد  الــدورة يف �شرورة 
الرابعة من بروتوكول الإنرتنت بحيث ت�شتبق دولة الإمارات الأزمة املرتقبة 
بتح�شري كادر موؤهل من امل�شوؤولني احلكوميني وتزويدهم باملعرفة اللزمة 
التقنية..  من  عالية  درجــة  على  مكثفة  تدريبية  دورات  تنظيم  طريق  عن 
الأمر الذي يوؤدي اإىل حت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة للم�شتخدمني يف 
دولة الإمارات وحتقيق غاية الهيئة ور�شالتها ال�شامية بدعم النمو ال�شحي 

ملمثلي  انه ميكن  الغامن  واأ�شاف  والت�شالت.  املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع 
على  يكونوا  اأن  الرتويجية  احلملة  هــذه  يف  امل�شاركني  احلكومية  الهيئات 
املعايري  التدريبية قد مت ت�شميمها وفقا لأعلى  الــدورة  باأن هذه  ثقة تامة 
الدولية واأف�شل املمار�شات يف هذا املجال للرتقاء بقدرات قطاع الت�شالت 
اإىل  اإ�شافة  التدريبية  الـــدورات  النوع من  ان تنظيم هــذا  واكــد  الــدولــة.  يف 
احلما�س التي يبديه امل�شاركون �شهادة على تقدم الأمة ورقي الفكر يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات والت�شالت. وقد حددت الهيئة �شهر �شبتمر لتنفيذ 
الدورة التدريبية الرابعة للن�شخة ال�شاد�شة من بروتوكول الإنرتنت وذلك 

بعد ا�شت�شافتها لدورتها التدريبية الأخرية يف مار�س من العام 2013.

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:جوبيرت انرتنا�شيونال م.م.ح
 طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: Time Food تامي فود

املودعة بالرقم:193863       بتاريخ:2013/6/24 م
با�شــم:جوبيرت انرتنا�شيونال م.م.ح

فاك�س:   ،  0505248729 هاتف:   ، �ـــس.ب:9469   ، الــدويل  ال�شارقة  ملطار  احلــرة  املنطقة   ، وعنوانه:ال�شارقة 
065376344 ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 اللحوم وال�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد خل�شات 
بال�شكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هلم  ومطهوة  وجمففة  حمفوظة  وخ�شراوات  فواكه  اللحم 

البي�س واحلليب ومنتجات احلليب الزيوت والدهون ال�شاحلة للكل .
باللون  الجنليزية  باللغة   time كلمة  بالعلى  مكتوب  الحمر  باللون  بي�شاوي  العلمة:�شكل  و�شف 
باللون  كبرية  والثانية  ال�شفر  باللون  �شغريه  الوىل  نباتيتان  ورقــتــان  اليمني  على  وبجانبها  البي�س 
يوجد حتتها خط  كما  ال�شفر  باللون  باللغة الجنليزية   food كلمة  بي�شوي  ال�شكل  ا�شفل  الخ�شر يف 
ا�شفر ب�شكل هلل متجه للعلى وفالو�شط يوجد �شكل بي�شوي فراغ ب�شكل مقو�س باللون البي�س بداخله 

كلمتي تامي فود باللغة العربية . 
ال�شــرتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  9  �سبتمرب 2013 العدد 10891

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:ارا�شكا كويف �شوب
  ARASCA COFFEE :طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية 

املودعة بالرقم:176385       بتاريخ:2012/7/9 م
با�شــم:ارا�شكا كويف �شوب

وعنوانه:�س.ب:89444 ، هاتف: 042501788 ، فاك�س: 042501799
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 مقهى كويف �شوب .

العلى  مــن  بداخله  مكتوب  برتقايل  الكبرية  الــدائــرة  لــون  �شغرية  ودائـــرة  كبرية  الــعــلمــة:دائــرة  و�شف 
ال�شفل  من  الجنليزية  باللغة   ARASCA كلمة  اليمني  اىل  الي�شار  من  قو�س  ربــع  ب�شكل  مو�شوعة 
مكتوب على �شكل ربع قو�س كلمة COFFE وعلى اليمني والي�شار يوجد جنمتني ويف الو�شط دائرة داخلها 
خيال رجل وله حلية جال�س يف ال�شحراء يوجد امامه دلة قهوة يخرج منها حرارة ال�شائل وعلى ميينه يوجد 

نخلتني وعلى ي�شاره يوجد نخله ويف ال�شماء يوجد هلل. 
ال�شــرتاطات:ل يوجد . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  9  �سبتمرب 2013 العدد 10891

كون�شريج خلدمات رجال  برايفت  الت�شجيل/املالك:كوليت  وكيل  تقدم  التجارية عن  العلمات  ادارة  تعلن 
  C :العمال طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:186955       بتاريخ:2013/2/17 م
با�شــم:كوليت برايفت كون�شريج خلدمات رجال العمال
وعنوانه:�س.ب:11681 دبي ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 التعليم والتهذيب التدريب الرتفيه الن�شطة الريا�شية 
والثقافية .

و�شف العلمة:حرف c داخل معني ينق�شم اىل لونني ال�شود والذهبي وهو يرمز اىل ا�شتمرارية اخلدمات 
على مدار ال�شاعة . 

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

بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  9  �سبتمرب 2013 العدد 10891

هيئة موا�شف�ت تكثف اإجراءاته� ملراقبة الأ�شواق وحم�ية امل�شتهلك
•• اأبوظبي-وام:

كـــــثـــــفـــــت هـــــيـــــئـــــة الإمــــــــــــــــــارات 
لــــلــــمــــوا�ــــشــــفــــات واملـــقـــايـــيـــ�ـــس 
مـــوا�ـــشـــفـــات جـــهـــودهـــا ملــراقــبــة 
امل�شتهلك من  الأ�شواق وحماية 
ونفذت  الأ�ـــشـــواق.  م�شح  خــلل 
عــدة  بــالــهــيــئــة  املــقــايــيــ�ــس  اإدارة 
حملت تفتي�شية ميدانية على 
منافذ البيع يف مناطق متفرقة 
لــلــتــاأكــد مــن مطابقة  بــالــدولــة 

مفاجئة  ب�شورة  مت  التفتي�شية 
خمططا  كـــان  منها  عـــددا  وان 
لــــه وبــعــ�ــشــهــا جـــــاء اإ�ــشــتــجــابــة 
اإىل  وا�ــشــار   . العملء  ل�شكاوي 
اأنــه مت اجـــراء زيـــارات ميدانية 
متخ�ش�شون  فــنــيــون  بــهــا  قـــام 
من الهيئة �شملت كافة اأ�شناف 
الدجاج الفروج الطازج واملجمد 

مبختلف منتجاتها واوزانها.. 
واأ�شاف اأن احلملت التفتي�شية 
املـــيـــدانـــيـــة اأظــــهــــرت مــطــابــقــة 

احلملة  هـــذه  �شمن  اأنـــه  وذكـــر 
قـــــامـــــت الــــهــــيــــئــــة بـــالـــتـــحـــقـــق 
املرتولوجي للموازين التجارية 
يف حمــــلت الــتــجــزئــة وبــعــ�ــس 
الـــ�ـــشـــركـــات املـــنـــتـــجـــة لــلــدجــاج 
الفروج ومت �شبط هذه املوازين 
مبـــا �ــشــيــ�ــشــاهــم بــالــتــقــلــيــل من 
م�شبقا  املعباأة  العبوات  اخطاء 
ا�شتخدام  عند  الــدجــاج  ومنها 
املنتجات  لتعبئة  املــوازيــن  هــذه 

الغذائية. 

الــدجــاج  منتجات  مــن  الــعــديــد 
لــتــعــلــيــمــات الــــعــــبــــوات املـــعـــبـــاأة 
الدجاج  منتج  با�شتثناء  م�شبقا 
وزن  ال�شركات  لإحـــدى  املجمد 
800 غرام حيث جتاوزت قيمة 
احلــدود  املنتج  وزن  يف  النق�س 
املـــ�ـــشـــمـــوح بـــهـــا يف الــتــعــلــيــمــات 
عن  ال�شادرة  الفنية  والقواعد 
الــ�ــشــركــة  اأن  الــهــيــئــة مــو�ــشــحــا 
املخالفة نفذت تعليمات الهيئة 
املخالفة  الــعــبــوات  بــعــدم و�ــشــع 

الـــ�ـــشـــركـــات  مـــنـــتـــجـــات  اأوزان 
املــحــلــيــة واملـــ�ـــشـــتـــوردة لــلــدجــاج 
الــــــفــــــروج الــــــطــــــازج واملـــجـــمـــد 
للمعايري واملوا�شفات القيا�شية 
املعتمدة  المــاراتــيــة  اللــزامــيــة 

لهذا القطاع.
 وذكر حممد اأحمد املل مدير 
الإمــارات  بهيئة  املقايي�س  اإدارة 
لـــلـــمـــوا�ـــشـــفـــات واملـــقـــايـــيـــ�ـــس يف 
الهيئة  اأ�ــشــدرتــه  �شحفي  بيان 
احلــــمــــلت  هـــــــذه  مـــعـــظـــم  اأن 

اإدخـــالـــهـــا اىل  اأو  املــبــاعــة  غـــري 
ت�شويب  قــبــل  املــحــلــي  الــ�ــشــوق 
هذه املخالفة وت�شويب الو�شع 
بـــ�ـــشـــكـــل جـــــــذري خــــــلل فـــرتة 
اأ�شبوع و�شحب العبوات املماثلة 
املوجودة يف الأ�شواق خلل مدة 
ل تزيد عن ثلثة اأيام وتقدمي 
تــعــهــد ر�ـــشـــمـــي لــلــهــيــئــة بــعــدم 
م�شتقبل  املخالفة  هــذه  تــكــرار 
اتخاذ  طائلة  حتــت  �شتقع  واإل 
الجراءات القانونية اللزمة. 
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العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 470 /2013 مدين جزئي       
بــورمــان   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  اىل املدعى عليه /1-  دافيد 
حجاج  حممود  وميثله:  ع(  م  )�ــس  املتكاملة  للت�شالت  المــــارات  �شركة   /
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ابوجريدة   عزب 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(  وقــدره )14242.21  عليه مببلغ 
 . ال�شداد.  متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/9/25 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 518 /2013 مدين جزئي       

اىل املدعى عليه /1-  �شركة 32 جروب بروبرتيز ليمتد جمهول حمل القامة 
وميثله:  ع(  م  )�ــس  املتكاملة  للت�شالت  المــــارات  �شركة   / املــدعــي  ان  مبــا 
حممود حجاج عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3064.60 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شاعة 8.30  املوافق 2013/9/25  الربعاء  لها جل�شة يوم  . وحــددت  ال�شداد. 
او من ميثلك قانونيا  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 486 /2013 مدين جزئي       

مبا  القامة  حمل  جمهول  عبدال�شتار  فــاروق  حممد    -1/ عليه  املدعى  اىل 
ان املدعي / �شركة المــارات للت�شالت املتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقــام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   11924.79( وقــدره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شاعة 8.30  املوافق 2013/9/25  الربعاء  لها جل�شة يوم  . وحــددت  ال�شداد. 
او من ميثلك قانونيا  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 450 /2013 مدين جزئي       

اىل املدعى عليه /1-  توما�س دى واينى هيل  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شركة المارات للت�شالت املتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود حجاج 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ابوجريدة   عزب 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   8909.09( وقــدره  مببلغ  عليه 
 . ال�شداد.  متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/9/25 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 445 /2013 مدين جزئي       
اىل املــدعــى عليه /1-  بــول مــارتــني وارنـــوك  جمهول حمــل القــامــة مبــا ان 
حممود  وميثله:  ع(  م  )�ــس  املتكاملة  للت�شالت  المـــارات  �شركة   / املــدعــي 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقــام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   10098.21( وقــدره  مببلغ  عليها  املدعي 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شداد. . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 647 /2013 مدين جزئي       

القامة مبا  �شات�شني نرياجنان بيرت   جمهول حمل  املدعى عليه /1-   اىل 
ان املدعي / �شركة المــارات للت�شالت املتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقــام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(    4938.09( وقــدره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شاعة 8.30  املوافق 2013/9/25  الربعاء  لها جل�شة يوم  . وحــددت  ال�شداد. 
او من ميثلك قانونيا  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 679 /2013 مدين جزئي       

اىل املدعى عليه /1-  عا�شور عبداللطيف ر�شمى فراج  جمهول حمل القامة 
وميثله:  ع(  م  )�ــس  املتكاملة  للت�شالت  المــــارات  �شركة   / املــدعــي  ان  مبــا 
حممود حجاج عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5412.30 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شاعة 8.30  املوافق 2013/9/25  الربعاء  لها جل�شة يوم  . وحــددت  ال�شداد. 
او من ميثلك قانونيا  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

 مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر
    رقم الدعوى  2013/160-كلي

اىل املدعي عليها: �شركة را�س اخليمة لتجارة مواد البناء وميثلها/�شجني عمر 
اذاهاثودار موياو عمر  حيث ان املدعية: موؤ�ش�شة المارات للتجارة العامة وميثلها 
ال�شيخ/وليد بن خالد بن �شقر القا�شمي  قد اقام عليك الدعوى احلقوقية رقم 
يقت�شى  وعليه  )4.629.396.65درهـــــم(  مببلغ  للمطالبة  كلي  مدين   2013/160
اخليمة  براأ�س   2 رقم  القاعة  يف  الكلية(  )الدائرة  املدنية  املحكمة  اىل  ح�شورك 
على  للجابة  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  2013/9/23م  املوافق  الثنني  يوم  �شباح 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفــوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او 

ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا بحقك.
 امانة �سر الدائرة الكلية          

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
 مذكرة اعالن بورود التقرير بالن�سر

    رقم الدعوى  2013/58-كلي
املــالــك احلـــايل ل�شركة حــافــظ جــروب  مـــراد حممد ب�شفته  املــدعــي عليه: �ــشــري  اىل 
تريدينغ م م ج احلرة برا�س اخليمة رخ�شة جتارية رقم 5002924   حيث ان املدعيان:1- 
الدعوى  اقــام عليك  قد  الــهــواري   �شعيد  2- حممد خري  الدبجي  �شلمة  عمر حممد 
احلقوقية رقم 2012/58 مدين كلي للمطالبة بندب خبري ح�شابي وقد قررت املحكمة 
اودع تقريره بالدعوى وعليه يقت�شى ح�شورك  احالة الدعوى اىل خبري ح�شابي وقد 
اىل املحكمة املدنية  )الدائرة الكلية( يف القاعة رقم 2 براأ�س اخليمة �شباح يوم الثنني 
التا�شعة �شباحا للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك  املوافق 2013/9/16م ال�شاعة 
من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا بحقك.
 امانة �سر الدائرة الكلية          

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/282   

 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لل�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

- املنذر اليه ال�شيد: روابي دبي لتجارة املواد الغذائية )�س.ذ.م.م(   قطعة رقم 597-633 )جمهول 
والبالغ  ذمتها  يف  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  تنذر  املــنــذرة  فــان  القــامــة(  حمل 
1.903.323.63 درهم ) مليون وت�شعمائة وثلثة الف وثلثمائة وثلثة وع�شرون درهم وثلثة 
و�شتون فل�شا( بال�شافة اىل غرامة تاخريية مبعدل2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة 
املحدد من قبل البنك املركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ا�شتحقاق املبالغ وحتى تاريخ 
ال�شداد الفعلي من قبلكم مع الزامكم بالتعوي�س عن اخل�شائر التي يتكبدها املنذر من جراء 
انهاء التفاقية املبكر خلل 30 يوم من تاريخ النذار وال �شن�شطر اآ�شفني اىل اتخاذ الجراءات 
القانونية املنا�شبة �شدكم عن طريق التحكيم مبوجب احكام املواد ارقــام: 2، 20، 3، 20 و4، 20 

الواردة يف اتفاقية تاأجري الر�س وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1340   

 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لل�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

رقــم 597-219 )جمهول  )�ــــس.ذ.م.م(   قطعة  املــحــدودة  �شيفيل  ال�شيد: منتجات  اليه  املنذر   -
حمل القامة( فان املنذرة تخطركم باخللكم اجل�شيم ببنود عقد اليجار فيما يخ�س النباء 
على املاجور يف غ�شون �شتة �شهور من تاريخ بدء العلقة اليجارية وعدم اقامتكم اي ا�شا�شات 
البدء  ب�شرورة  ننذركم  لــذا  بالعقد  عليها  املتفق  الفرتة  خــلل  حتتية  بينة  او  مدنية  واعمال 
باعمال البناء خلل فرتة 30 يوم من تاريخ هذا النذار وال �شن�شطر اآ�شفني اىل اللجوء للجنة 
مع  وال�شاغلني  ال�شواغل  يف  خاليا  للمنذرة  وت�شليمه  املاجور  باخلئكم  للمطالبة  الق�شائية 
خلل  املبكر  التفاقية  انهاء  جــراء  من  املنذر  يتكبدها  التي  اخل�شائر  عن  بالتعوي�س  الزامكم 
الر�شوم  كافة  وحتميلكم  للق�شاء  اللجوء  اىل  اآ�شفني  �شن�شطر  وال  النــذار  تاريخ  من  يوم   30

وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2028   

 مقدم من املنذر: بيرت دي�شوزا ب�شفته وكيل عن براديب �شتيفن دي�شوزا
�شد : املنذر اليها: بروك�س للو�شاطه العقارية جمهول القامة

املو�صوع انذار عديل بالن�صر
مبوجب هذا النذار العدىل فان املنذر ينذر املنذر اليها بتنفيذ مامت التفاق عليه يف 
عقد البيع او رد املبلغ الذى حت�شلت عليه من املنذر والبالغ قدره 180.440 درهم فقط 
مائة وثمانية واربعمائة واربعون درهما فقط لغري، مقابل اق�شاط ال�شقه بال�شافة 
تاريخ  ايــام من  ع�شرة  وذلــك خلل  باملنذر  التي حلقت  ال�شرار  التعوي�شات عن  اىل 
اعلنه بهذا النذار وال �شيقوم املنذر باتخاذ الجــراءات القانونية اللزمة من قبله 

مع حفظ كافة حقوقه اى نوع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/149  جتاري كلي
�ـــس.ذ.م.م    وامليكانيكية  الكهربائية  للعمال  الفانور  �شركة   -1 عليهما/  املدعى  اىل 
املــحــدودة  التجارية  اخلليج  اترنيت  �شركة   / املــدعــي  ان  القــامــة مبــا  جمهويل حمــل 
بتاريخ  املحكمة حكمت  بان  اعــله وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى  اقــام  �س ذ.م.م  قد 
وقبل  احلــ�ــشــوري:  مبثابة  املحكمة:  حكمت  الــتــايل:  التمهيدي  احلكم   2013/7/18
الف�شل يف مو�شوع الدعوى بندب اخلبري املحا�شبى املخت�س �شاحب الدور مامل يتفق 
اوراق  �شائر  مطالعة  مهمته  تكون  تاريخه  من  ا�شبوع  خــلل  ت�شميته  على  الطرفان 
الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه الية اخل�شوم من دونها والنتقال مقر طريف 
التداعي للطلع على مالديهم من اوراق وم�شتندات، وحددت املحكمة مبلغ خم�شة  
ع�شر الف درهم الزمت املدعية ب�شدادها خزينة املحكمة. وحددت لها  املحكمة جل�شة 

ch2.E.22  يوم الثلثاء املوافق 2013/10/1. ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9     

 تبليغ حكم بالن�سر
يف الدعوى: مدين )كلي( رقم : 2011/804       

 اىل املحكوم عليهما: حممد فتحي حممد �شند 2- �شركة الفريد لتجارة الطــارات وقطع غيار 
ال�شيارات ذ.م.م عجمان - ال�شناعية اجلديدة بجوار حمطة ايبكو   نحيطكم علما بانه بتاريخ: 
2012/12/30م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�شالح : بنك ام 
القيوين الوطني �س م ع بالتايل: حكمت املحكمة : بالزام املدعى عليهما بالت�شامن او يوؤديا للبنك 
املدعي مبلغ 165504.66 درهم مائة وخم�شة و�شتون الف وخم�شمائة واربعة دراهم- والزمتها ان 
يوؤديا له فائدة قانونية قدرها  11% على ا�شل الدين وقيمته 165122.67 درهم - مائة وخم�شة 
املطالبة احلا�شل يف 2011/5/25 وحتى  تاريخ  درهما- من  واثنان وع�شرون  الف ومائة  و�شتون 
متام ال�شداد والزمت املدعي عليهما الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
اليوم  اعتبارا من  يوما   30 قابل لل�شتئناف خــلل  ذلــك من طلبات. حكما  ومــاجــاوز  ورف�شت 

التايل لعلنك بهذا التبليغ.حرر بتاريخ 2013/9/1.
قلم الكتاب املحكمة   

المارات العربيةاملتحدة
وزارة العدل

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: ايه اي زد انفراتك للتجارة  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 312 ملك حممد امني كاظم- املنخول-  ال�شكل القانوين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 593498  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1007865 
ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  مبوجب هذا تعلن دائــرة 
اأعــله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  املذكورة  ال�شركة  باإنحلل  التجاري لديها 
 2009/6/28 بتاريخ  دبــي  حماكم  الــعــدل  كاتب  لــدى  واملــوثــق   2009/06/28 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �صي ان كيه قايد 
ديرة-  للعقارات-  بخيت  ال  304 ملك  رقم  العنوان: مكتب   ، لتدقيق احل�صابات  
اخلبي�شي  هاتف: 2659550 04 فاك�س/2659250 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: حليمة الدغوغي للو�صاطة التجارية  )ذ.م.م(.
العنوان: حمل رقم عي�شى عبداهلل عبدالعزيز- ديرة- الرقة   ال�شكل القانوين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 605841  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1022590 
ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  مبوجب هذا تعلن دائــرة 
اأعــله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  املذكورة  ال�شركة  باإنحلل  التجاري لديها 
 2013/8/25 بتاريخ  دبــي  حماكم  الــعــدل  كاتب  لــدى  واملــوثــق   2013/08/25 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني العاملية لتدقيق 
�شارع عمان هاتف:  املرجان -  بناية  النهده-  العنوان: مكتب رقم 501  احل�صابات  
2630678 04 فاك�س/2630679 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:ن �صي ان كيه قايد لتدقيق احل�صابات 
هــاتــف:  اخلبي�شي   ديــــرة-  لــلــعــقــارات-  بخيت  ال  مــلــك   304 رقـــم  مكتب  الــعــنــوان: 
2659550 04 فاك�س/2659250 04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية   ايه اي زد انفراتك 
للتجارة  )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2009/6/28 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2009/6/28  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:العاملية لتدقيق احل�صابات 
  العنوان: مكتب رقم 501 النهده- بناية املرجان - �شارع عمان هاتف: 2630678 
04 فاك�س/2630679 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
الدغوغي  حليمة  لت�شفية    اأعـــله  املــذكــور  امل�شفي  تعيني  مت  قــد  بــاأنــه 
بتاريخ  دبــي  حماكم  قــرار  مبوجب  وذلــك  التجارية)ذ.م.م(  للو�صاطة 
2013/8/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/8/25  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأعــله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1540 جت كل- م ت-ب- اأظ

كر�شتال  ب�شركة  �شريكا  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  العمري  علي  عامر  مدعي/ طالب 
املركزية ذ.م.م واخرون اجلن�شية: المارات مدعي عليه:  املطابخ  �شتيل لتجارة معدات 
من  عزل  الدعوى:  مو�شوع  م�شر    اجلن�شية:  حممد  عبدالباقي  عبداحلميد  مدحت 
الدارة املطلوب اعلنه/ مدحت عبداحلميد عبدالباقي حممد اجلن�شية: م�شر عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
2013/9/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بـ  اخلام�شة  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان   اآل 
القل.  على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 

�شدر بتاريخ  2013/7/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ   2013/9/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1369 عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ اياز امتياز امتياز ح�شني اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �شاهني الف�شاء 
للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  
المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  الف�شاء  �شاهني  اعلنه/  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم 
الثلثاء املوافق 2013/9/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

رقم  )����س.ذ.م.م(-  الفنية  للخدمات  زون  جرين  اميريالد  ال�شركة:  ا�ــشــم 
للعمال  مفتاح  جمموعة  ملك   5-203 رقــم  مكتب  عنوانها:   580595 الرخ�شة 
م�شئولية  ذات  القانوين:  ال�شكل  بور�شعيد   العــمــال(  رجــال  )مركز  ال�شتثمارية 
التنمية  دائــرة  تعلن  هــذا  التجاري: 80351 مبوجب  بال�شجل  القيد  رقــم  حمــدودة 
القــتــ�ــشــاديــة بــدبــي بــانــه قــد مت الــتــا�ــشــري يف الــ�ــشــجــل الــتــجــاري لــديــهــا بــاإنــحــلل 
العمومية  مــن اجلمعية  الــ�ــشــادر  الــقــرار  وذلــك مبوجب  اعـــله،  املــذكــورة  ال�شركة 
بتاريخ    )2013/1/83534( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/05/07( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف: )2226266-
04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن .            
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10891 بتاريخ 2013/9/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

رقم  )����س.ذ.م.م(-  والتنظيفات    الفنية  لالعمال  لك��رو  الــ�ــشــركــة:  ا�ــشــم 
الــرخــ�ــشــة 580322 عــنــوانــهــا: مــكــتــب رقـــم 404 مــلــك جمــمــوعــة مــفــتــاح لــلعــمــال 
القيد  رقــم  حمــدودة  م�شئولية  ذات  القانوين:  ال�شكل  املــرر  ديـــرة-   ال�شتثمارية- 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائــرة  تعلن  هذا  مبوجب   1008878 التجاري:  بال�شجل 
اعله،  املذكورة  ال�شركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  قد  بانه 
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اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني 
حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه 
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القرار  املــرر  وذلــك مبوجب  ديــرة-   ال�شتثمارية-  ملك جمموعة مفتاح للعمال 
ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم 
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حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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عبداهلل بن �ش�مل ي�شيد بدعم ح�كم ال�ش�رقة للكرة الإم�راتية

•• ال�صارقة-وام:

�شهد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل القا�شمي نائب 
حاكم ال�شارقة م�شاء اأم�س الأول احلفل اخلتامي 
بنادي   2013 لعام  اخلام�س  ال�شيفي  للن�شاط 
ال�شارقة لل�شطرجن الذي نظمه جمل�س ال�شارقة 
الريا�شي. ح�شر احلفل اخلتامي كل من �شعادة 
حممد جمعة بن هندي رئي�س املجل�س ال�شت�شاري 
الهديدي  حميد  اللواء  و�شعادة  ال�شارقة  لإمــارة 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  للقيادة  الــعــام  القائد 
املجل�س  رئــيــ�ــس  ال�شام�شي  عبيد  ثـــاين  و�ــشــعــادة 
احلمرية  نــادي  رئي�س  احلمرية  ملنطقة  البلدي 
رئي�س  �شاحوه  بن  �شعيد  علي  عبداهلل  والدكتور 
ذياب  و�شعادة حممد  ال�شعب  نــادي  اإدارة  جمل�س 
واإبراهيم  الأمــريي  الديوان  يف  امل�شت�شار  املو�شى 
لرعاية  العامة  للهيئة  الــعــام  الأمـــني  امللك  عبد 
الأمني  املدفع  عي�شى  وخالد  والريا�شة  ال�شباب 
ال�شباب  لــرعــايــة  الــعــامــة  للهيئة  امل�شاعد  الــعــام 
املجال�س  واأعــ�ــشــاء  الــنــوادي  وروؤ�ــشــاء  والريا�شة 

الإدارية واأمناء ال�شر يف نوادي ال�شارقة وعدد من 
واملهتمني  والفائزين  الإمــارات  الريا�شة يف  رواد 
بالن�شاط الريا�شي. ورحب اأحمد نا�شر الفردان 
كلمته  يف  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  عــام  اأمــني 
بــراعــي احلــفــل �شمو الــ�ــشــيــخ عــبــداهلل بــن �شامل 
واحل�شور..ورفع  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي 
اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير والمتنان اإىل مقام 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�شارقة  حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
الإن�شان  بناء  ا�شرتاتيجية  قــواعــد  اأر�ــشــى  الــذي 
قــبــل �ــشــمــوخ الــبــنــيــان كــاأ�ــشــا�ــس لــبــنــاء الأوطـــــان. 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  انــه  واأ�ــشــاف 
الــ�ــشــيــخ الــدكــتــور �ــشــلــطــان بــن حمــمــد القا�شمي 
الريا�شي �شمن اخلطة  ال�شارقة  اعتمد جمل�س 
واأنــ�ــشــطــة �شبابية  بــرامــج  ال�ــشــرتاتــيــجــيــة خــلــق 
ترتقي بال�شباب فكريا وثقافيا ومعرفيا وريا�شيا 
من خلل �شغل اأوقــات فراغهم مبا يعود عليهم 
اآفاقا  ويفتح  قدراتهم  تنمية  يف  وي�شهم  بالنفع 
اأن  الــفــردان  ذكــر  و  رحــبــة لكت�شاف مــواهــبــهــم. 

عـــدد املــ�ــشــاركــني يف هـــذا املــو�ــشــم جتـــاوز 2400 
ت�شعة  يف  تناف�شوا  ناديا  ع�شر  ثلثة  يف  م�شارك 
اأن�شطة �شملت م�شابقة القراآن الكرمي والت�شوير 
الثقافية  واملــ�ــشــابــقــة  والــ�ــشــطــرجن  الــفــوتــوغــرايف 
والألعاب الرتاثية والريا�شات البحرية والألعاب 
اأ�شبوع الأبــداع.  اإىل جانب  املائية وكرة ال�شالت 
واأ�ـــشـــاد بــدعــم �ــشــمــو الــ�ــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن �ــشــامل 
للحفل  وبرعايته  ال�شارقة  نائب حاكم  القا�شمي 
ال�شارقة  اإ�شدارات جمل�س  اإىل  اخلتامي.. ولفت 
الــريــا�ــشــي حــيــث اجنـــز كــتــابــه الــثــاين يف �شل�شلة 
اإ�شداراته الذي يروي ق�شة كرة ال�شارقة وزمن 
احل�شاد و يظهر الكتاب ا�شهامات اأندية ال�شارقة 
يف رفد منتخباتنا الوطنية بعدد كبري من جنوم 
كرة  مبكانة  الرتــقــاء  يف  اأ�شهموا  الــذيــن  اللعبة 
بــاتــت رقــمــا �شعبا على  الإمــاراتــيــة حتى  الــقــدم 
امل�شتويني العربي والدويل اإىل اأن بلغت نهائيات 
كاأ�س العامل باإيطاليا 1990.. منوها ان ا�شدار 
ال�شمو  �شاحب  ــادة  وا�ــش مبــبــاركــة  حظي  الــكــتــاب 
الــ�ــشــيــخ الــدكــتــور �ــشــلــطــان بــن حمــمــد القا�شمي 

يوؤرخ  ال�شارقة حيث  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
اأ�ش�س  اإر�ــشــاء  كــان ل�شموه يف  الــذي  الكبري  للدور 
تلك املرحلة حتى حتققت هذه الإجنازات وقطف 
الثمار بف�شل جهود جمال�س اإدارات هذه الأندية 
هذا  رايــة  لرفع  واإخل�شهم  وتفانيهم  ولعبيها 
الفردان  واختتم  عالية.  خفاقة  العزيز  الوطن 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  بــدور  بــالإ�ــشــادة  حديثة 
نائب  العهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  بــن  حممد 
الأندية وجمل�س  ال�شارقة يف دعم م�شرية  حاكم 
الـــ�ـــشـــارقـــة الـــريـــا�ـــشـــي و �ــشــكــر الــقــائــمــني على 
ل�شت�شافتهم  لل�شطرجن  الــ�ــشــارقــة  نـــادي  اإدارة 
فلم  عر�س  احلفل  فعاليات  وت�شمنت  للحفل. 
توثقي  فلم  و  ال�شارقة  اإمـــارة  يف  الريا�شة  حــول 
 2013 لــعــام  اخلــامــ�ــس  ال�شيفي  الــنــ�ــشــاط  عــن 
بــالإ�ــشــافــة اإىل فـــقـــرات مــتــنــوعــة �ــشــمــت فــنــون 
ال�شيخ  �شمو  وتف�شل  لليولة.  وعــر�ــس  �شعرية 
ال�شارقة  عبداهلل بن �شامل القا�شمي نائب حاكم 
الأمــني  الــفــردان  نا�شر  اأحمد  يرافقه  ذلــك  بعد 
العام مبجل�س ال�شارقة الريا�شي بتكرمي الأندية 

الــنــ�ــشــاط  الأوىل يف  الــثــلثــة  بــاملــراكــز  الــفــائــزة 
ال�شيفي والتي فاز بها على التوايل كل من نادي 
الثقايف  الذيد  الريا�شي ونادي  الثقايف  احلمرية 
الريا�شي ونادي مليحة الثقايف الريا�شي. وكرم 
يف  ال�شيفي  الن�شاط  بــرامــج  الــفــائــزيــن  �شموه 
الكرمي  والــقــراآن  الفوتوغرايف  الت�شوير  جمــال 
الثقافية  وامل�شابقة  ال�شالت  وكــرة  وال�شطرجن 
والألعاب  املائية  والألــعــاب  البحرية  والريا�شات 
�شموه  د�شن  ثم  ومن  الإبـــداع.  واأ�شبوع  الرتاثية 
حفل كتاب كرة ال�شارقة وزمن احل�شاد وهو من 
يلقي  حيث  احلم�شي  حممد  ال�شحفي  تــاألــيــف 
الكتاب ال�شوء على اجنازات اأندية ال�شارقة خلل 
ثلثة عقود من الزمن. و اأهدى جمل�س ال�شارقة 
الريا�شي ن�شخة من الكتاب ل�شمو ال�شيخ عبداهلل 
الــ�ــشــارقــة على  نــائــب حــاكــم  �ــشــامل القا�شمي  بــن 
بالإمارة.. وقدم  الريا�شة  جهوده لرفع م�شتوى 
�شموه ن�شخا من الكتاب لعدد من روؤ�شاء الأندية 
و عدد من كبار ال�شخ�شيات ورواد الريا�شة ممن 
�شموه  ا�شتعر�س  كما  الريا�شي.  املــجــال  خــدمــوا 

يــ�ــشــم �شور  والــــذي  للحفل  املــ�ــشــاحــب  املــعــر�ــس 
ال�شارقة  امل�شاريع التي ي�شرف عليها جمل�س  عن 
�شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  قدم  و  الريا�شي. 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة بهذه املنا�شبة ال�شكر 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�شارقة  حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
لدعمه الكبري للريا�شة يف دولة الإمــارات ب�شكل 
عام ويف اإمارة ال�شارقة على وجه اخل�شو�س. كما 
بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو  �شكره  وجــه 
�شلطان القا�شمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة 
الإمــارة.  يف  الريا�شي  بالن�شاط  احلثيثة  ملتابعته 
اإن  قائل  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  بدور  واأ�شاد 
جمل�س ال�شارقة الريا�شي اهتم بكل الألعاب واأن 
تابعة  الذي  ال�شيفي  للن�شاط  تتويج  هذا احلفل 
اإ�ــشــدارات  �شل�شلة  اأن  اإىل  �شموه  م�شريا  املجل�س 
جمل�س ال�شارقة الريا�شي هي توثيق لكرة القدم 
الــتــي بذلها  يف الإمـــــارات. وثــمــن �شموه اجلــهــود 
اأحمد نا�شر الفردان وال�شحفي حممود  كل من 

احلم�شي يف اإ�شدارهم للكتاب . 

حكومية  اتفاقية  الريا�شي  اأبــوظــبــي  جمل�س  وقــع 
مــ�ــشــرتكــة مـــع دائـــــرة الـــ�ـــشـــوؤون الــبــلــديــة – بلدية 
ابوظبي ملدة خم�شة اأعوام قابلة للتجديد، وذلك يف 
اإطار م�شاعيه املتوا�شلة لتو�شيع دائرة �شركائه من 
اأبوظبي  ملجتمع  الريا�شية  املمار�شة  وتفعيل   ، جهة 

على نطاق اأو�شع من جهة اأخرى.
وجــــرت مــرا�ــشــم تــوقــيــع التــفــاقــيــة بـــني الــطــرفــني 
جمل�س  مقر  يف  ُعــقــد  م�شرتك  �شحفي  مــوؤمتــر  يف 
ابــوظــبــي الــريــا�ــشــي يـــوم الأحـــــد املـــوافـــق 09-8-

املحمود  اإبــراهــيــم  حممد  �شعادة  بح�شور   ،2013
نائب رئي�س الهيئة العامة لل�شباب والريا�شة المني 
القبي�شي  احمد  عوي�شة  و�ــشــعــادة  للمجل�س،  الــعــام 
املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات بالبلدية بالإنابة، 
خــدمــات  اإدارة  مــديــر  اجلــنــيــبــي  نــا�ــشــر  اهلل  وعــبــد 
الها�شمي مدير  اأبوظبي، وطلل  بلدية  املجتمع يف 

اإدارة ال�شوؤون الفنية مبجل�س ابوظبي الريا�شي.
وتهدف التفاقية اىل جت�شيد ال�شراكات احلكومية 
مبـــا يــتــمــا�ــشــى مـــع ا�ــشــرتاتــيــجــيــة اإمــــــارة اأبــوظــبــي، 
وتقدمي املزيد من الرامج واملبادرات مبا ي�شهم يف 

تعزيز املمار�شة الريا�شية بجميع املراكز املجتمعية 
والــعــمــل على  اأبــوظــبــي،  اأفــــراد جمتمع مدينة  بــني 
و�ــشــع خــطــط لــلــتــعــاون املــ�ــشــرتك بـــني الــطــرفــني ، 
املــدن الــرائــدة يف  اأبــوظــبــي كــاإحــدى  للرتويج ملكانة 
العاملية  الريا�شية  الفعاليات  واهــم  ابــرز  احت�شان 
تــو�ــشــي التــفــاقــيــة يف  . كــمــا  الــريــا�ــشــات  مبختلف 
واملراكز  امللعب  من  ال�شتفادة  اأهمية  على  بنودها 
واملرافق الريا�شية املتوافرة، وت�شجيع اأفراد املجتمع 
على امل�شاركة والتفاعل مع الرامج التي �شتوفرها 
التــفــاقــيــة لــتــطــويــر الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة واكــتــ�ــشــاب 
املهارات، وجعل الريا�شة و�شيلة للتقارب والتوا�شل 
التفاقية  ت�شهم  كما  املجتمعية،  الفئات  جميع  بني 
يف اإثراء الأحياء ال�شكنية باملرافق الريا�شية لإقامة 
الن�شاطات وامل�شابقات الهادفة لن�شر الوعي والثقافة 
التعاون  يكون  ان  على  الطرفان  واتفق  الريا�شية. 
بينهما �شامل ملحاور رئي�شية من بينها اإن�شاء واإدارة 
وت�شغيل املراكز املجتمعية الريا�شية، وتنفيذ خطة 
الفر�شة  واإتــاحــة  الريا�شية،  والــرامــج  الن�شاطات 
ن�شاطاتهم  عــلــى ممــار�ــشــة  املــجــتــمــع  فــئــات  جلــمــيــع 

وهواياتهم الريا�شية املختلفة.
من جهته توجه �شعادة حممد اإبراهيم املحمود نائب 
رئي�س الهيئة العامة لل�شباب والريا�شة المني العام 
ملجل�س اأبوظبي الريا�شي بال�شكر والتقدير، تثمينا 
للدعم والرعاية من �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل 
واهتمامه  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان 
املبا�شر مبوا�شلة التطور والنماء بريا�شة ابوظبي، 
م�شيفا ان اتفاقية ال�شراكة مع بلدية ابوظبي تعد 
�شركائنا  قائمة  يف  املهمة  التــفــاقــيــات  مــن  واحـــدة 
احلــكــومــيــني، والـــتـــي �ــشــتــقــدم املـــزيـــد مـــن الــرامــج 
الريا�شية التوعوية و�شت�شاهم بتوفري فر�س مميزة 
الريا�شي،  التفاعل  لت�شجيل  املجتمع  فئات  جلميع 
الــريــا�ــشــي يحر�س  ابــوظــبــي  مــو�ــشــحــا ان جمــلــ�ــس 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع  �شركائه  دائــرة  تو�شيع  على 
احلكومية، لتوظيف جميع التوجهات من اجل دعم 
م�شار التقدم الريا�شي مبزيد من التجارب الرثية 
اإ�ــشــفــاء  املــهــمــة، اىل جــانــب تطلعاته يف  واخلــــرات 
كل  يف  ومبادراته  براجمه  على  اجلديدة  الب�شمات 
عام، لتحقيق التنوع يف ن�شاطاته الريا�شية خلدمة 

اكر قدر ممكن من �شرائح املجتمع .
واأعـــــرب املــحــمــود عـــن اعـــتـــزازه بــالــتــعــاون وتــوثــيــق 
الــ�ــشــراكــة مـــع بــلــديــة ابــوظــبــي الــتــي تــ�ــشــرف على 
الريا�شية  واملرافق  ال�شكنية  الأحياء  ملعب  اإدارة 
والرتفيهية مبدينة ابوظبي، م�شريا ان هذا الأمر 
برفع  وتطلعاتنا  اأهدافنا  ترجمة  على  �شي�شاعدنا 
الــوعــي  ن�شبة  لــزيــادة  الــريــا�ــشــي  الــنــ�ــشــاط  م�شتوى 
والــثــقــافــة بــاأهــمــيــة الــريــا�ــشــة ملــواجــهــة الــتــحــديــات 
املــجــتــمــع، مــوؤكــدا ان التفاقية  اأبــنــاء  بــني �ــشــفــوف 
قدمت  الــتــي  ابــوظــبــي  بلدية  مــع  بالتن�شيق  جـــاءت 
املجتمع  فئات  من  الأغلبية  ورغبات  احتياجات  لنا 
ب�شرورة التخطيط واإن�شاء ملعب ومرافق ريا�شية 
والهـــتـــمـــام بــتــنــظــيــم مــ�ــشــابــقــات ونــ�ــشــاطــات تــخــدم 
اأهدافهم، م�شريا ان التفاقية �شتحر�س على توفري 
الــنــواحــي  الــنــجــاح مــن  كــل متطلبات ومــ�ــشــتــلــزمــات 
مع  يتما�شى  مبــا   ، والريا�شية  والتثقيفية  الفنية 
خطط جمل�س ابوظبي الريا�شي ال�شاعية للرتقاء 

بجميع مفا�شل احلركة الريا�شية .
وقدم املحمود �شكره وتقديره لبلدية ابوظبي على 

ال�شراكات  حتقيق  يف  البناء  ودورهــا  املميز،  تعاونها 
وحر�شها  الوطني  نهجها  من  انطلقا  احلكومية، 
اأف�شل اخلدمات للمواطنني واملقيمني  على تقدمي 

من �شكان اأبوظبي.
اإدارة  مــديــر  اجلنيبي  نا�شر  اهلل  عبد  ثمن  بـــدوره 
خدمات املجتمع يف بلدية ابوظبي الدعم والهتمام 
اآل  زايــد  ال�شيخ نهيان بن  الــذي يوليه �شمو  الكبري 
الــريــا�ــشــي لقطاع  ابــوظــبــي  رئــيــ�ــس جمل�س  نــهــيــان 
والتقدير  بال�شكر  متقدما  والريا�شيني،  الريا�شة 
الريا�شي،  ابوظبي  جمل�س  اإدارة  جمل�س  لأع�شاء 
ولــ�ــشــعــادة حمــمــد املــحــمــود المـــــني الـــعـــام ملجل�س 
بفكرة  الــوا�ــشــع  ترحيبهم  على  الــريــا�ــشــي  ابــوظــبــي 
التفاقية  لرامج  وتبنيهم  التعاون  اتفاقية  توقيع 
مبا يخدم امل�شلحة العامة ملجتمع مدينة اأبوظبي .

التعاون  ظل  يف  تاأتي  التفاقية  ان  اجلنيبي  واأ�ــشــار 
الدور  الريا�شي وانطلقا من  ابوظبي  مع جمل�س 
الــتــكــمــيــلــي بـــني املــوؤ�ــشــ�ــشــات والــهــيــئــات احلــكــومــيــة، 
واحلــر�ــس عــلــى تــقــدمي اأفــ�ــشــل اخلــدمــات لل�شكان 
مـــــن مــــواطــــنــــني ومـــقـــيـــمـــني يف جمـــتـــمـــع مــديــنــة 

اأبوظبي، خ�شو�شا وان الدور الذي يقوم به جمل�س 
اأهم الأدوار املوجودة يف  ابوظبي الريا�شي يعد من 
الريا�شية  بالرامج  املجتمع  ودعــم  العمل  تنظيم 
التعاون مع جمل�س  ان  اجلنيبي  واأو�شح  التثقيفية 
كان  وان  و�شبق  باجلديد  لي�س  الريا�شي  اأبوظبي 
اأقيمت  التي  وامل�شابقات  املبادرات  من  الكثري  هناك 
ب�شفة م�شرتكة، ال ان التفاقية امل�شرتكة �شت�شهم 
الطرفني  بــني  الأدوار  وتــو�ــشــح  الــعــمــل  تنظيم  يف 
ـــزامـــات مـــن جــانــب كـــل طـــرف،  ـــت والـــواجـــبـــات والل
بــالإ�ــشــافــة اىل ذلـــك �ــشــتــقــدم املــزيــد مــن الــدوافــع 

لتحقيق اأف�شل النتاجات واملخرجات.
بدرا�شة  قــامــت  ابــوظــبــي  بلدية  ان  اجلنيبي  ولــفــت 
بــ�ــشــرورة  طــالــبــت  الــتــي  اجلــمــاهــري  اأراء  ا�شتق�شاء 
توفري مراكز جمتمعية وملعب للأحياء ال�شكنية، 
جمل�س  مــع  فـــورا  بالتن�شيق  قمنا  ذلـــك  اثـــر  وعــلــى 
ابــوظــبــي الــريــا�ــشــي لــتــخــطــيــط واإنـــ�ـــشـــاء املــلعــب 
الريا�شية  الن�شاطات  واإقــامــة  الريا�شية  واملــرافــق 
�شعادة  جانب  من  الــدوؤوبــة  باملتابعة  م�شيدا  عليها، 

خليفة املزروعي مدير عام بلدية اأبوظبي.

لتو�صيع نطاق املمار�صة الريا�صية مبجتمع اإمارة اأبوظبي

جمل�ص اأبوظبي الري��شي يربم اتف�قية حكومية م�شرتكة مع بلدية اأبوظبي لتخطيط واإن�ش�ء مالعب ومرافق ري��شية 

ن�دي احلمرية يجدد عقد مدربه الربتغ�يل فيتور هوجو لتدريب فريق كرة قدم ال�ش�لت
مع  تعاقده  الريا�شي  احلمرية  نــادي  جــدد 
مــــدرب كـــرة الــ�ــشــالت بــالــنــادي الــرتــغــايل 
فــيــتــور هـــوجـــو 33 �ــشــنــة بــعــد جنـــاحـــه مع 

الفريق طوال املو�شم ال�شابق .
املــهــريي ع�شوا  الكتبي وعــمــار  اأحــمــد  وقـــام 
بــالــتــوقــيــع  احلــمــريــة  نـــــادي  اإدارة  جمــلــ�ــس 
فــريــق  مــــع  دوره  ل�ـــشـــتـــكـــمـــال  املـــــــدرب  مــــع 
كـــرة الــ�ــشــالت بــالــنــادي لــتــاأهــيــل اللعبني 

لل�شتحقاقات املقبلة .
نــادي  اإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  الكتبي  واأ�ـــشـــار 
احلمرية برئا�شة ثاين عبيد ال�شام�شي وجه 

بعد الطلع على حجم ما قدمه فريق كرة 
مع  ال�شابق  املو�شم  طــوال  بالنادي  ال�شالت 
ا�شتكمال  اإىل جتديد عقده ليوا�شل  املدرب 
وو�ــشــع  الــفــريــق  عنا�شر  تــدريــب  يف  خطته 
اخلــطــط والـــرامـــج الــكــفــيــلــة بــرفــع لياقة 

الفريق للمو�شم الريا�شي احلايل .
فيما ا�شار املهريي اإىل اأن النادي لديه روؤية 
اختيار  اإىل  التدريبية  عنا�شره  خــلل  مــن 
الأكـــفـــاأ مـــع الـــفـــرق وذلــــك بــغــيــة تــطــويــرهــا 
�شتقدم  التي  الجنبية  باخلرات  وتاأهيلها 
خــراتــهــا لــلــنــادي داعــيــا املــــدرب هــوجــو اإىل 

تـــقـــدمي الفـــ�ـــشـــل يف مـــ�ـــشـــوار فـــريـــق كـــرة 
ال�شالت يف املباريات القادمة والو�شول مع 

الفريق اإىل نتائج متقدمه .
املـــــدرب فــيــتــور هــوجــو كــــان قبل  اأن  يــذكــر 
املا�شي  العام  يف  احلمرية  نــادي  مع  تعاقده 
قـــــد حـــ�ـــشـــل عـــلـــى الـــــــــــدوري 3 مــــــــرات يف 
الثامنه  �شن  بــداأ كلعب يف  الرتغال حيث 
�شنه   18 �شن  وفــى  الرتغال  يف  العمر  من 
لعب يف عدة النوادي يف اوروبــا كما يف نادي 
 2001 حــتــى  مريامار)برتغال(1998 
ونادي تاخي بون ) ا�شبانيا ( 2002 ونادي 

على  واحلــ�ــشــول   2004 ايطاليا(   ( رومـــا 
الدوري 2 مرة ونادي �شيتي ا�س )رومانيا( 
وبلتك  )بولند(2008  ويــاجنــو   2006
2009 كما  الــتــ�ــشــيــك(  فــلــور ) جــمــهــوريــة 
عمل مــدرب وح�شل على الــدورى مع نادى 
كذلك  و�شغل   2010  ) )اجنــلــرتا  هلف�شيا 
ومـــدرب  كــلعــب  �شلف�شيا  اكــادميــى  مـــدرب 
16 �ــشــنــه ويف احتـــــاد بـــاكـــو )  فـــريـــق حتـــت 
كــمــدرب احلــ�ــشــول على   2011) اجنــلــرتا 
نــادي احلمرية  وانــتــهــاء  الـــدوري  الكا�س يف 

.2012
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•• ر�صالة ايطاليا-وليد اجلابري:

هيمنت زورق الإمارات على الألقاب 
من  اخلام�شة  اجلولة  مناف�شات  يف 
دبي(  دايــف  )�شكاي  العامل  بطولة 
والتي  كات  اك�س  ال�شريعة  للزوارق 
ارونا  مدينة  يف  اأم�س  يوم  اختتمت 
والـــتـــي تــقــع عــلــى �ــشــفــاف بــحــرية 
مـــاجـــيـــوري اخلــــلبــــة ثـــــاين اكـــر 

البحريات اليطالية.
وجنح زورق فزاع 3 بقيادة الثنائي 
العاملي عارف �شيف الزفني وحممد 
الأول  املركز  انــتــزاع  املــري يف  �شيف 
يف �ــشــبــاق )اعــــمــــار( لأفــ�ــشــل زمــن 
والـــــذي جـــرت وقــائــعــه �ــشــبــاح يــوم 
اأم�س حيث �شجل الزورق زمنا قدره 
التي  املــدة  هــي  دقيقة   2:25:81
احتاجها لقطع م�شافة لفة ال�شباق 
والتي و�شل طولها اإىل 3.5 ميل 
بحريا وذلــك بعد 5 حمــاولت قام 

بها.
يف  مـــوقـــفـــه   3 فــــــزاع  زورق  وعــــــزز 
ملناف�شات  الــعــام  الــرتتــيــب  �ــشــدارة 
رافعا  زمــن  لأف�شل  اعــمــار  بطولة 
بفارق  نقطة   1425 اإىل  ر�شيده 
مت�شدر  عــن  كــامــلــة  نــقــطــة   100
البطولة بعد اجلولة الرابعة زورق 
7 والـــذي ح�شل  �شكاي دايــف دبــي 
عــلــى املـــركـــز الــثــالــث يف حمــــاولت 
اأم�س م�شجل  اأف�شل زمن  ت�شجيل 

زمنا قدره 2:26:48 دقيقة.
 33 الـــفـــيـــكـــتـــوري  زورق  وحـــ�ـــشـــل 
بقيادة الثنائي طالب ال�شيد �شرف 
املركز  على  الــعــديــدي  علي  و�ــشــامل 
الثاين يف �شباق اعمار لأف�شل زمن 
 2:26:23 قــــدره  زمــنــا  م�شجل 
اأف�شلية  لي�شمن  حمــاولت   5 من 
يف الــ�ــشــبــاق الــرئــيــ�ــشــي الـــذي جــرت 

اأحداثه يوم اأم�س.
الــــــزورق  املــــراكــــز جـــــاء  بـــاقـــي  ويف 
اليـــطـــايل 6 يف املــركــز الـــرابـــع ثم 
املــركــز  94 يف  الـــقـــطـــري  الـــــــزورق 
ــــــــــــزورق اليــــطــــايل  اخلــــامــــ�ــــس وال
املركز  يف   22 بروكري�س  كون�شول 
املركز  يف   8 ووي�شرتلوند  ال�شاد�س 
املــركــز  50 يف  ومــعــو�ــس  الــ�ــشــابــع 
املــركــز  يف   11 دبـــي  وروح  الــثــامــن 
التا�شع والــزورق الكويتي رهيب يف 

املركز العا�شر.

�صوق دبي احلرة
بقيادة   33 الفيكتوري  زورق  تــوج 
الثنائي طالب ال�شيد �شرف و�شامل 
ل�شباق )�شوق  العديدي بطل  علي 
دبــي احلــرة( لل�شرعة والــذي جرت 
اأحداثه يوم اأول من اأم�س يف مدينة 
)ارونا( اليطالية على مياه بحرية 
13 زورقــــا  مـــاجـــيـــوري مبــ�ــشــاركــة 

تناف�شت يف جميع املراحل.
وا�ــشــتــحــدثــت جــمــعــيــة املــحــرتفــني 
دبليو  ال�شريعة  لــلــزوارق  الــدولــيــة 
بي بي اأيه �شباق )�شوق دبي احلرة( 
لل�شرعة هذا املو�شم من اجل اإثراء 
املــنــافــ�ــشــة وتــنــوعــهــا بــني الــفــرق يف 
دبي(  دايــف  )�شكاي  العامل  بطولة 
بني  كـــات  اكــ�ــس  ال�شريعة  لـــلـــزوارق 
هذه  تعتمد  حيث  امل�شاركة  الــفــرق 
الثنائية  املــواجــهــات  على  البطولة 
املـــراحـــل  كـــل  يف  واآخــــــر  زورق  بـــني 

و�شول اإىل املواجهة النهائية.
وظفر الزورق الإماراتي بلقب هذا 
املــو�ــشــم  يف  الأوىل  لــلــمــرة  الــ�ــشــبــاق 
وا�شتحق  جــيــدا  بـــلءا  ابــلــي  بعدما 
على  متفوقا  جــــدارة  عــن  الــتــتــويــج 
باقي املناف�شني ومن بينهم مناف�شه 
بــقــيــادة   3 فــــزاع  زورق  الــنــهــائــي  يف 
الثنائي العاملي عارف �شيف الزفني 
املـــري والـــذي احتل  وحمــمــد �شيف 

مركز الو�شيف.
الــثــالــث يف الرتتيب  املــركــز  وذهـــب 
ــــعــــام لـــ�ـــشـــبـــاق اعــــمــــار لــلــ�ــشــرعــة  ال
دايــــف دبــي  �ــشــكــاي  ملــ�ــشــلــحــة زورق 
�شهيل  را�ـــشـــد  الــثــنــائــي  بــقــيــادة   7
الــطــايــر والأمـــريـــكـــي جـــي بــرايــ�ــس 
املركزين  مواجهة  يف  تفوق  والــذي 
والرابع على مناف�شه زورق  الثالث 
كــونــ�ــشــول بــروكــري�ــس 22 بــقــيــادة 
الــثــنــائــي اليـــطـــايل الـــفـــارو امــاتــو 

وماركو بين�شي.
ورفع زورق الفيكتوري 33 ر�شيده 
من النقاط يف املناف�شة على بطولة 
اإىل  لل�شرعة  احلــــرة(  دبـــي  )�ــشــوق 
الــثــاين الــذي  املــركــز  30 نقطة يف 
يتقا�شمه بالتايل مع الزورق )قطر 
الــقــطــري  الــثــنــائــي  بـــقـــيـــادة   )94
حمـــمـــد الـــنـــ�ـــشـــر وعـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الن�شر والذي خرج من الدور الأول 

يف املناف�شة بارونا كمفاجاأة كبرية.
بــقــيــادة   3 فـــــزاع  زورق  واحـــتـــفـــظ 

الثنائي عارف �شيف الزفني وحممد 
�شيف املري ب�شدارة الرتتيب العام 
اأ�شاف  بعد  منفردا  املناف�شة  لهذه 
حاجز  متخطيا  جــديــدة  نــقــاط   8
الأربــــعــــني نــقــطــة بــر�ــشــيــد 42 يف 
الــــ�ــــشــــدارة مـــنـــفـــردا وبــــفــــارق 12 
زورقــي  املناف�شني  اقــرب  عن  نقطة 

الفيكتوري 33 وقطر 94.
و�شهد الدور الأول مواجهات مثرية 
اأ�شفرت عن تاأهل زورق �شكاي دايف 
زورق  عـــلـــى  تـــفـــوقـــه  بـــعـــد   7 دبـــــي 
الكويتي  والــــــزورق   20 الــفــجــرية 
رهــيــب 17 عــلــى جــيــل طــــارق 66 
والــــــزورق الــ�ــشــويــدي ويــ�ــشــرتلــونــد 
فــزاع  وزورق   11 دبــي  روح  على   8
 30 �ــــشــــوق دبــــــي احلـــــــرة  3 عـــلـــى 
 50 33 على معو�س  والفيكتوري 

وزورق ايطاليا 6 على قطر 94.
وجـــرت بعد ذلــك مــواجــهــات الــدور 
ربـــع الــنــهــائــي لــ�ــشــبــاق )�ـــشـــوق دبــي 
احلــــرة( حــيــث تــفــوق �ــشــكــاي دايــف 
وزورق   17 رهـــيـــب  عـــلـــى   7 دبـــــي 
وي�شرتلوند  مناف�شه  اأمــام   3 فــزاع 
على   33 الــفــيــكــتــوري  وزورق   8
وزورق   6 ايــطــالــيــا  زورق  مناف�شه 
22 على �شوق  كون�شول بروكري�س 

دبي احلرة 30.
ويف الـــــدور نــ�ــشــف الــنــهــائــي تــفــوق 
زورق الفيكتوري 33 على مناف�شه 
 22 بـــروكـــري�ـــس  كــونــ�ــشــول  زورق 
 3 فـــزاع  زورق  الــنــهــائــي  يف  ليقابل 
الذي جنح يف تخطي عقبة مناف�شه 
زورق �شكاي دايف دبي 7 حيث كان 
التتويج يف �شباق )�شوق دبي احلرة( 
33 يف  مـــن نــ�ــشــيــب الــفــيــكــتــوري 
�شكاي  زورق  ا�شتطاع  بينما  النهاية 
الثالث  املركز  اإن يح�شم  دبي  دايــف 
زورق  على  متفوقا  اأي�شا  مل�شلحته 

كون�شول بروكري�س 22.

حكومة  م���ن  ك��ب��رية  اه��ت��م��ام 
لورمبارديا اليطالية

حظا  الأوفـــر  دبــي  �شال:  فابريزيو 
لحت�شان )اك�شبو 2020(

بحرية  يف  العاملية  البطولة  اإقــامــة 
ماجيوري ا�شعد جماهرينا

حـــر�ـــس �ـــشـــعـــادة فـــابـــريـــزيـــو �ــشــال 
)�شمال  لومبارديا  حكومة  رئي�س 
ايــطــالــيــا( الأمـــــني الـــعـــام لــ�ــشــئــون 

 2015 )اك�شبو  ملعر�س  الإعــمــال 
مــيــلنــو- ايــطــالــيــا( عــلــى الإ�ـــشـــادة 
بحدث بطولة العامل )�شكاي دايف 
كات  اك�س  ال�شريعة  لــلــزوارق  دبــي( 
الرابعة  جــولتــهــا  اختتمت  والــتــي 
�شرتي�شا  مــديــنــتــي  يف  واخلــامــ�ــشــة 
وارونـــــــا عــلــى بـــحـــريى مــاجــيــوري 
ثـــاين اكـــر الــبــحــريات اليــطــالــيــة 

يوم اأم�س.
وقــــال املــ�ــشــئــول اليـــطـــايل بــزيــارة 
مــديــنــة  يف  الـــبـــطـــولـــة  مـــوقـــع  اإىل 
امل�شئولني  بــرفــقــة عـــدد مــن  ارونــــا 
مــــن بــيــنــهــم �ــشــتــيــفــانــو بــريــ�ــشــاي 
الثقافية  الــعــلقــات  قــ�ــشــم  رئــيــ�ــس 
يف حــكــومــة لـــورمـــبـــارديـــا وامــالــيــا 
الــوزراء  رئا�شة  حمامية  غرافنتي 
وزارة  حمامي  فران�شيكو  ولويكلو 
رئي�س  نــوو  ميل  والدكتور  العدل 
والعقيد  الــقــلــب يف رومـــا  جــراحــي 
ماكيا لويجي رئي�س جمارك مطار 
)مــالــنــبــيــ�ــشــا( يف مــيــلنــو وبـــاولـــو 
جالياردي م�شئول امن يف ميلنو.

الرفيع  الــوفــد  ا�ــشــتــقــبــال  وكـــان يف 
خالد  الــدكــتــور  املحلية  للحكومة 
حممد الزاهد نائب رئي�س جمعية 
املــــحــــرتفــــني الــــدولــــيــــة لــــلــــزوارق 
ال�شريعة دبليو بي بي اأيه والدكتور 
مدينة  عمدة  غو�شمريويل  األرتو 
راو�ــس  عبداهلل  والروف�شري  ارونــا 
رئي�س جمعية ال�شداقة اليطالية-

اإ�ــشــافــة اإىل عـــدد من  الإمـــاراتـــيـــة 
البطولة  يف  امل�شاركني  املت�شابقني 
الفيكتوري  زوارق  طاقم  تقدمهم 
تيم عـــارف الــزفــني وحمــمــد املــري 
و�شامل  ال�شيد  وطــالــب   )3 )فـــزاع 
العديدي )الفيكتوري 33( ورا�شد 

الطاير )�شكاي دايف دبي 7(.
وقـــــام رئــيــ�ــس حــكــومــة لــومــبــارديــا 
ــمــال ايــطــالــيــا( الأمـــــني الــعــام  )�ــش
)اك�شبو  ملعر�س  الإعــمــال  ل�شئون 
بجولة  ميلنو-ايطاليا(   2015
على مرافق البطولة للتعرف على 
املنجز  والــعــمــل  التجهيزات  حجم 
من قبل جمعية املحرتفني الدولية 
اأيــه مبا يف ذلــك مقر  دبليو بي بي 
الــفــرق والــلــجــنــة املــنــظــمــة واملــركــز 
ال�شيوف  كــبــار  وقــاعــة  الإعـــلمـــي 
والــ�ــشــخــ�ــشــيــات املــهــمــة حــيــث اأ�ــشــاد 
بحجم التجهيزات والعمل الكبري.

وابــــــدي �ـــشـــعـــادة فــابــريــ�ــشــيــو �ــشــال 
)�شمال  لومبارديا  حكومة  رئي�س 
ايــطــالــيــا( الأمـــــني الـــعـــام لــ�ــشــوؤون 
 2015 )اك�شبو  ملعر�س  الإعــمــال 
البالغ  ترحيبه  ايطاليا(  ميلنو- 
بــــاإقــــامــــة حــــــدث بـــطـــولـــة الـــعـــامل 
للزوارق ال�شريعة اك�س كات هنا يف 
بحرية ماجيوري الأمر الذي يعزز 
تتاأهب  والــتــي  املنطقة  مكانة  مــن 
واأكــــد   2015 عــــام  كــبــري  لــعــر�ــس 
اإقــامــة حــدث كبري مثل بطولة  اأن 
الـــعـــامل ا�ــشــعــد جــمــاهــري املــنــطــقــة 
بكل تاأكيد لأنه حتول اإىل تظاهرة 

�شعبية ور�شمية نادرة.
وقال اأن جمعية املحرتفني الدولية 
اأيه  للزوارق ال�شريعة دبليو بي بي 
اإىل جمهور  كــبــرية  هــديــة  قــدمــت 
ايطاليا بني ع�شاق  املنطقة هنا يف 
هــــذه الـــريـــا�ـــشـــة الــعــريــقــة والــتــي 
ايطاليا عن دونها من  ا�شتهرت يف 
اأكرث  الأوروبية مما يجعلنا  الدول 

�شعادة بهذا احلدث.
وعـــــن مـــلـــف ا�ــشــتــ�ــشــافــة )اكــ�ــشــبــو 
العربية  دبـــــي-الإمـــــارات   2020
املــتــحــدة( قـــال اأن مـــا لــفــت نــظــره 
بــالــتــاأكــيــد يف الــبــطــولــة الـــرتويـــج 
بــ�ــشــكــل رائـــــع لــلــحــدث مـــن خــلل 
خطط اجلمعية الإعلمية موؤكدا 
املقومات  كــل  دبــي متلك  اإمـــارة  اأن 
اللزمة واأكرث لتنظيم احلدث لن 
مــا تــقــدمــه لــلــعــامل اأمنــــوذج جدير 
بالهتمام متمنيا اأن تكون دبي هي 
الأبــرز  لأنــهــا   2020 عــام  املحطة 

بكل تاأكيد.

الكبري  ب��ال��ن��ج��اح��ات  اأ����ص���اد 
للمونديال العاملي

تــهــلــك:)�ــشــوق دبــي احلـــرة( ت�شعي 
لتعزيز دورها مع )اك�س كات(

ما يهمنا ك�شركاء حتقق يف و�شول 
الــعــامل  اإىل  الـــتـــجـــاريـــة  عــلمــتــنــا 

واجلمهور
اأول  نـــائـــب  ابــــــدى �ـــشـــلح تــهــلــك 
املوؤ�ش�شي  الت�شال  مدير  الرئي�س 
يف �شوق دبي احلرة �شعادته الكبرية 
بالنجاح التنظيمي الوا�شح حلدث 
ال�شريعة  لــلــزوارق  الــعــامل  بطولة 
اك�س كات والــذي متثل فيه )�شوق 
دبــــي احلـــــرة( املــوؤ�ــشــ�ــشــة الــوطــنــيــة 

الــعــمــلقــة �ــشــريــكــا اأ�ــشــا�ــشــيــا من 
�شركاء النجاح اإىل جانب املوؤ�ش�شات 
الوطنية الخري مثل �شكاي دايف 
وقناة  العقارية  اعمار  و�شركة  دبي 

بي الريا�شية.
تــابــع فعاليات  الــــذي  تــهــلــك  وقــــال 
اجلـــولـــة اخلــامــ�ــشــة مـــن الــبــطــولــة 
اأم�س  يــوم  اختتمت  والــتــي  العاملية 
يف مدينة ارونا اليطالية واأبهرته 
التنظيمي  واملــ�ــشــتــوي  التجهيزات 
املــتــمــيــز مـــن جــمــعــيــة املــحــرتفــني 
الدولية للزوارق ال�شريعة دبليو بي 
بــان يري  انــه �شعيد للغاية  اأيــه  بي 
كل هذا النجاح الباهر والذي يقف 
تــبــدع يف هذا  كـــوادر وطنية  ورائـــه 
املجال وخا�شة جمل�س اإدارة جمعية 
�شعادة  برئا�شة  الدولية  املحرتفني 
�ــشــيــف بـــن مـــرخـــان الــكــتــبــي مهنئا 
اجلــمــيــع مـــن جلــــان ومــتــ�ــشــابــقــني 
على تقدمي لوحة رائعة من العمل 

الحرتايف )النادر(.
واأ�شار اإىل انه يتابع احلدث للمرة 
بــعــدمــا ظل  الـــدولـــة  خـــارج  الأوىل 
حــريــ�ــشــا عــلــى الـــتـــواجـــد يف عــدد 
مــن الأحــــداث الــتــي ينظمها نــادي 
البحرية  للريا�شات  الـــدويل  دبــي 
وملــ�ــس مــــدي الــ�ــشــعــبــيــة الــعــريــ�ــشــة 
التي يحظي بها احلدث خا�شة يف 
اإقليم لورمبارديا )�شمال ايطاليا( 
وعــلــى �ــشــفــاف بــحــرية مــاجــيــوري 
اخللبة م�شيدا مب�شتوي احل�شور 
الإعلمية  والتغطية  اجلماهريي 
املواكبة للحدث من خلل ال�شحف 
والعاملية  ايــطــالــيــا  يف  هــنــا  املحلية 
دولة  يف  املحلية  ال�شحافة  واأي�شا 

الإمارات العربية املتحدة.
مدير  الرئي�س  اأول  نــائــب  واأعــــرب 
التــ�ــشــال املــوؤ�ــشــ�ــشــي يف �ــشــوق دبــي 
احلــــــــرة عـــــن �ــــشــــعــــادتــــه بـــو�ـــشـــول 
البطولة  من  الرتويجية  الر�شالة 
اأي�شا  يهمنا  كرعاة  نحن  وبالطبع 
مل�شته  ما  وهذا  ملوؤ�ش�شاتنا  الرتويج 
حــقــيــقــة هـــنـــا حـــيـــث كـــــان حــر�ــس 
اللجنة املنظمة وجمعية املحرتفني 
الدولية للزوارق ال�شريعة دبليو بي 
ات�شح لكل  اأيــه كبريا وهــذا ما  بي 
املــتــابــعــني بــعــدمــا اأطــلــقــت اأ�ــشــمــاء 
املختلفة  ال�شباقات  على  ال�شركات 
امـــــراأ متميزا  فــكــان  كـــل جــولــة  يف 

ت�شتحق عليه الثناء وال�شكر.
واأكد اإن كل هذه الأمور اليجابية 
واملـــردود الإعــلمــي الكبري يف ظل 
احلــ�ــشــور اجلـــمـــاهـــريي واملــتــابــعــة 
عــر الــ�ــشــا�ــشــة الــ�ــشــغــرية ومــواقــع 
التوا�شل الجتماعي حتفزنا نحن 
ا�شتمرار  احلــرة على  دبــي  �شوق  يف 
جمعية  مـــع  مــ�ــشــتــقــبــل  الـــتـــعـــاون 
بي  بــي  )دبليو  الـــدويل  املحرتفني 
اأيه( يف رعاية حدث بطولة العامل 
للزوارق ال�شريعة اك�س كات خا�شة 
وان احلـــدث �ــشــوف يــجــوب الــعــامل 
ـــاه خـــلل  اأقـــ�ـــش اإىل  ـــاه  اأقـــ�ـــش مــــن 
الفرتة املقبلة مما يجعلنا نتم�شك 
مبـــوا�ـــشـــلـــة الـــ�ـــشـــراكـــة الــنــاجــحــة 
املــ�ــشــرتك مع  الــنــجــاح  مــن حتقيق 
الخـــري لن  والــ�ــشــركــات  اجلمعية 

العمل ين�شب يف بوتقة واحدة.
واأ�ـــشـــاد �ــشــلح تــهــلــك بـــالجنـــازات 
اأمـــراء  الــتــي ظــل ير�شمها  املــدويــة 
الــــبــــحــــار اأبــــــطــــــال الإمـــــــــــــــارات يف 
خمتلف  عــر  البحرية  ال�شباقات 
ال�شنني والتي تعززت ب�شكل وا�شح 
يف بطولة العامل للزوارق ال�شريعة 
زورق  لقبها  التي يحمل  كات  اك�س 
فزاع 3 بقيادة الثنائي العاملي عارف 
املري  �شيف  وحممد  الزفني  �شيف 
العام  الرتتيب  يت�شدر  يـــزال  ومــا 
للمناف�شات اإ�شافة اإىل زورق �شكاي 
را�شد  الثنائي  بقيادة   7 دبي  دايــف 
والفيكتوري  براي�س  وجي  الطاير 
و�شامل  ال�شيد  طــالــب  بــقــيــادة   33
بــقــيــادة   11 دبـــي  وروح  الــعــديــدي 

را�شد املري و�شامل الهاملي.

ب����ن خ����رب����ا�����س: )ج��م��ع��ي��ة 
امل���ح���رتف���ني( ق���دم���ت ���ص��ورة 

فريدة
اأ�شاد عي�شي بن خربا�س مدير اإدارة 
ال�شئون البحرية مبكتب �شمو ويل 
الكبري  بالدعم  التهنئة  دبــي  عهد 
البحرية  الــريــا�ــشــات  الـــذي جتــده 
بن  حــمــدان  ال�شيخ  �شمو  قبل  مــن 
حمــمــد بـــن را�ـــشـــد اآل مــكــتــوم ويل 
عـــهـــد دبــــــي رئـــيـــ�ـــس جمـــلـــ�ـــس دبـــي 

الــريــا�ــشــي الأمـــر الـــذي انعك�س يف 
الريا�شة  لهذه  امل�شتمر  التطوير 

وجعلها حتتل املقدمة.
وهــــنــــاأ �ـــشـــمـــوه عـــلـــى اإطـــــــلق ا�ــشــم 
فــــزاع عــلــى الــواجــهــة الــبــحــريــة يف 
مدينة �شرتي�شا وع�شاق الريا�شات 
البحرية يف بحرية ماجيوري حيث 
اأكـــدت هــذه املــبــادرة مــدي التقدير 
الكبري العاملي لتلك اجلهود املثمرة 
والــدور  هــذا اخل�شو�س  م�شيدا يف 
الــذي لعبته جمعية  واملــهــم  املــوؤثــر 
املــــحــــرتفــــني الــــدولــــيــــة لــــلــــزوارق 
ال�شريعة دبليو بي بي اأيه يف تقدمي 

منتج مبوا�شفات عاملية.
العمل الحــرتايف  اإن حقيقة  وقــال 
اجلماهري  فيهم  مبا  اجلميع  مل�شه 
اأنف�شهم  واملــتــ�ــشــابــقــني  اليــطــالــيــة 
التجهيزات  حلجم  ذهلوا  واللذين 
م�شئولو  بــهــا  قــــام  الـــتـــي  الــكــبــرية 
اجلمعية واأ�شاد بن خربا�س بالتاألق 
املتوا�شل لأمراء البحار يف خمتلف 
اإن  موؤكدا  والبطولت  التظاهرات 
هذا الأمر لي�س بغريب عليهم فهم 

اأهل الثقة وعلى قدر التحدي.

)اأوروب���ا(  ي��ودع  ك��ات(  )اك�س 
اإىل ال�صني

يف  امل�شاركة  الـــزوارق  قافلة  تنتقل 
دبي(  دايــف  )�شكاي  العامل  بطولة 
بعد  كــات  اكــ�ــس  ال�شريعة  لــلــزوارق 
الرابعة  اجلــولــتــني  فعاليات  خــتــام 
واخلــامــ�ــشــة مـــن احلــــدث يف رحــلــة 
طــويــلــة عــر الــبــحــر لــتــتــحــول من 
حتت�شن  التي  ال�شني  اإىل  ايطاليا 
فــعــالــيــات اجلـــولـــة الــ�ــشــاد�ــشــة من 
ال�شني  و�شت�شبح  العاملي  البطولة 
الــ�ــشــعــبــيــة ثــــاين حمــطــة خــارجــيــة 
لــلــحــدث بــعــد ايــطــالــيــا حــيــث كانت 
جـــمـــعـــيـــة املــــحــــرتفــــني الــــدولــــيــــة 
ـــزوارق الــ�ــشــريــعــة دبــلــيــو بـــي بي  ـــل ل
�شهر فراير  اأيــه قد وقعت خــلل 
املــا�ــشــي عــقــد اإقـــامـــة اجلـــولـــة مع 
احلفل  هام�س  على  املحلي  املـــروج 
اأي  الـــدويل )يــو  ال�شنوي لــلحتــاد 

اأم( يف اإمارة موناكو.

•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

البحرينية  الأوملبية  للجنة  العام  الأمــني  باأعمال  القائم  اأكــد 
دعم  على  الأوملبية  اللجنة  حر�س  ع�شكر  عبدالرحمن  ال�شيد 
متثيل  اأجــل  مــن  الريا�شية  لــلحتــادات  اخلارجية  امل�شاركات 

الوطن واإعلء رايته يف خمتلف املحافل اخلارجية.
للألعاب  البحريني  الحتــاد  رئي�س  ا�شتقباله  ذلك خلل  جاء 
�شر الحتــاد طه  واأمــني  النائب ح�شن عيد بوخما�س  الذهنية 
باأعمال  القائم  بح�شور  العفو،  �شاكر  الحتــاد  ومدير  ح�شني 
واملن�شق  البلو�شي  ه�شام  الريا�شية  لل�شئون  التنفيذي  املدير 
التنفيذي لإدارة الحتادات حمد الباكر واخت�شا�شي الحتادات 

عقيل علي. ورحب القائم باأعمال الأمني العام للجنة الأوملبية 
بوفد الحتاد البحريني للألعاب الذهنية وبحث معه م�شاركة 
املنتخب يف نهائيات كاأ�س العامل للريدج والتي �شتنطلق يوم 
بعد  البطولة  اإىل  تاأهلوا  لعبني   6 مب�شاركة  املقبل  ال�شبت 

حلولهم يف املركز الثاين مبجموعة غرب اآ�شيا.
اول  بــاعــتــبــاره  املنتخب  حققه  الـــذي  بـــالإجنـــاز  ع�شكر  وا�ــشــاد 
منتخب خليجي ي�شل لنهائيات كاأ�س العامل، مطالباً اللعبني 
بــتــقــدمي اأفــ�ــشــل املــ�ــشــتــويــات يف هـــذا املــحــفــل الــعــاملــي والــظــهــور 
مب�شتوى لئق وم�شرف، مو�شحاً باأن هذا الإجناز يعطي دللة 
وا�شحة على حجم العمل الذي يقوم به جمل�س اإدارة الحتاد 
والرتــقــاء  النهو�س  يف  بوخما�س  عيد  ح�شن  النائب  برئا�شة 

خا�س،  ب�شكل  الــريــدج  ولعبة  عــام  ب�شكل  الذهنية  بــالألــعــاب 
اأعــرب  جهته،  ومــن  والــنــجــاح.  التوفيق  كــل  للمنتخب  متمنياً 
برئا�شة  الأوملــبــيــة  للجنة  وتقديره  �شكره  بالغ  عــن  بوخما�س 
�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة على ما تقدمه من دعم 
مادي ومعنوي ملختلف الحتادات ، الأمر الذي �شاهم يف حتقيق 
�شل�شلة من الإجنازات الريا�شية على خمتلف الأ�شعدة. واأكد 
بوخما�س حر�س املنتخب الوطني للريدج على حتقيق اأف�شل 
النتائج وامل�شتويات يف ظل ال�شتعدادات اجلادة للعبني، معرباً 
يف  للمملكة  الأول  الظهور  بهذا  الوطن  ت�شريف  يف  امله  عن 
بطول العامل للتاأكيد على امل�شتوى املتطور الذي و�شلت اإليه 

املنتخبات البحرينية يف ريا�شة الألعاب الذهنية.

زوارق الإمارات تهيمن على املراكز الأوىل

فـــــزاع 3 يقبــــ�ص علـــى لقــــب )اإعمــــ�ر( لأف�شــــــل زمـــــــن
)الفيكتوري 33( بطل �صباق )�صوق دبي احلرة( لل�صرعة

اأ�صاد باإجناز احتاد الألعاب الذهنية

ع�شكر يبحث مع بوخم��ص م�ش�ركة منتخب الربيدج بنه�ئي�ت ك�أ�ص الع�مل

•• ابوظبي-وام:

ينظم نادي اأبوظبي للريا�شات ال�شراعية واليخوت �شباق البواني�س 
اإقبال  الت�شجيل من ام�س و�شط  املقبل ومت فتح باب  يوم اجلمعة 
امل�شجلني  ال�شباق وو�شل عدد  امل�شاركة يف  البحارة على  كبري من 
بالنادي حتى الأم�س 34 بانو�شا على منت كل منها 4 بحارة ويتوقع 
بانو�شا   50 من  اأكــرث  اإىل  العدد  ي�شل  اأن  ال�شباق  على  القائمون 
حتمل على متنها 200 بحار. ومن املننتظر اأن ينطلق ال�شباق يف 

ال�شيادين  ميناء  من  املقبل  اجلمعة  ع�شر  بعد  والن�شف  الرابعة 
على  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  نــادي  مقر  باجتاه 
تفاديا حلرارة  الع�شر  بعد  املوعد  العا�شمة ومت حتديد  كورني�س 
اجلو والرطوبة ما ي�شهل من مهمة البحارة خلل ال�شباق الذي 
و رحب ماجد  اأي�شا.  النادي  ولدى  لديهم  اأهمية خا�شة  يكت�شب 
عتيق املهريي املدير التنفيذي لنادي اأبوظبي للريا�شات ال�شراعية 
واليخوت بامل�شاركني يف �شباق البواني�س موؤكدا اأنه يلبي رغبة قطاع 
عري�س من املنت�شبني للريا�شات البحرية واأن النادي يحر�س على 

تنظيم الفعاليات مبختلف اأ�شكالها حتى تكون الريا�شات الرتاثية 
حا�شرة يف امل�شهد الريا�شي ب�شكل عام ملا لذلك من دور يف تعزيزها 
وتاأ�شيلها لدى الأجيال احلالية من خلل ربطها باملا�شي. و من 
جهة اأخرى عادت اإىل الدولة بعثة فريق نادي اأبوظبي للريا�شات 
اإيطاليا  يف  مبع�شكر  انتظم  اأن  بعد  اأبوظبي  واليخوت  ال�شراعية 
17 مت�شابقا مواطنا من  مبنطقة ريفا ديل جاردا ببعثة قوامها 
اأوبتيم�شت وخم�شة بحارة ليزر4.7 و ثلثة  بينهم ثمانية بحارة 

بحارة يف فئة الليزر ريديال.

نـــ�دي اأبوظبـــي للري��شـــ�ت ال�شــراعيـــــة واليخــــوت ينظـــم 
يلتقي منتخب قطر لكرة القدم نظريه اللبناين اليوم الثنني بالدوحة يف مباراة دولية ودية يف �شبـــ�ق البوانيــ�ص اجلمعـــة القـــ�دم

اطار ا�شتعداداتهما لت�شفيات كاأ�س ا�شيا 2015 يف ا�شرتاليا.
موري�شيو�س  علي  بــفــوزه  انتهت  املا�شي  اخلمي�س  اوىل  وديــة  مــبــاراة  القطري  الفريق  وخــا�ــس 
الت�شكيلة بحثا عن  ان يعتمد مدرب منتخب قطر فهد ثاين على نف�س  املتوقع  3-�شفر. ومن 

املزيد عن التفاهم والن�شجام وال�شتقرار بني اللعبني على حد قوله.
 2014 املا�شي يف ت�شفيات كاأ�س العامل  املنتخبان القطري واللبناين مرتني يف املو�شم  والتقى 

وفاز الول ذهابا وايابا بهدف يف كل مباراة �شجله �شيبا�شتيان �شوريا.
ال�شهر اجلاري،  الول من  بداأ يف  الذي  الول  املباراة جتمعه  بعد هذه  القطري  املنتخب  وينهي 
على ان يبداأ جتمعه الثاين يف 5 ت�شرين الول-اكتوبر املقبل ا�شتعدادا للقاء اليمن يف 13 منه 

بالدوحة يف اجلولة الثالثة من الت�شفيات ال�شيوية.

ودية بني قطر ولبن�ن ا�شتعدادًا لت�شفي�ت اآ�شي�
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فر�س املنطق نف�شه بو�شول اف�شل لعبي كرة امل�شرب يف العامل حاليا، ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س 
المريكية  ميدوز  فل�شينغ  لبطولة  النهائية  املــبــاراة  اىل  الثاين  نــادال  رافايل  وال�شباين  الول 
التي تقام على ملعب فل�شينغ ميدوز يف نيويورك. وبعد ان تغلب ديوكوفيت�س على ال�شوي�شري 
2-6 و7-6 )7-4( و3-6 و6-3 و6-4 يف مباراة ماراتونية يف  التا�شع  �شتاني�شلف فافرينكا 
ن�شف النهائي، حلق به نادال بفوزه بطريقة ا�شهل ن�شبيا على الفرن�شي ري�شار غا�شكيه الثامن 4-6 
و7-6 )7-1( و6-2. وتقام املباراة النهائية يف فل�شينغ ميدوز اليوم الثنني وكان دفوكووفيت�س 
 2-6 تغلب عليه  بالذات حني  نــادال  2011 على ح�شاب  عــام  البطولة المريكية  تــوج بطل يف 
و6-4 و6-7 )3-7( و6-1، وو�شل اىل املباراة النهائية فيها خم�س مرات، وقد خ�شر يف نهائي 

العام املا�شي امام الريطاين اندي موراي 
الذي خرج هذه املرة من ربع النهائي.

واحــــرز الــ�ــشــربــي )26 عــامــا( 37 
لــقــبــا يف مــ�ــشــريتــه الحـــرتافـــيـــة 
البطولت  يف   6 منها  الن،  حتى 

ا�ـــــشـــــرتالـــــيـــــا  يف   4( الـــــــكـــــــرى 
و2011   2008 اعــوام  املفتوحة 
يف  وواحــــــــد  و2012و2013، 

 ،2011 عام  النكليزية  وميبلدون 
وفل�شينغ ميدوز عام 2011(.

اما نادال )27 عاما(، فعرف طعم الفوز 
اي�شا  واحــــدة  مـــرة  مــيــدوز  فل�شينغ  يف 

ح�شاب  على  وكانت   2010 يف  كانت 
النهائي  يف  بـــالـــذات  ديــوكــوفــيــتــ�ــس 

و7-5   4-6 عــلــيــه  تــغــلــب  حــني 
و6-4 و2-6.

الكبري  لقبه  اىل  ي�شعى  لكنه 
الثالث ع�شر بعد لقب واحد 
يف بطولة ملبورن ال�شرتالية 
عام 2009 وثمانية القاب يف 

من  الفرن�شية  غارو�س  رولن 
2005 حتى 2013 ولقبني يف 

وميبلدون عامي 2008 و2010، 
واللقب المريكي يف 2010.

الن  حتى  طائلة  ثــروة  الــلعــبــان  وجمع 
فو�شلت  فيها،  �شاركا  التي  الـــدورات  من 

5ر51  نحو  اىل  ديوكوفيت�س  جوائز 
مليون دولر، ونادال اىل نحو 57 

مليونا.
 36 يف  الـــــلعـــــبـــــان  الــــتــــقــــى 

نادال على  ويتفوق  مباراة، 
 21 بواقع  ديوكوفيت�س 

فوزا.
 2013 عــام  و�شهد 

ثـــلث مــواجــهــات 
بينهما، الوىل يف 
نهائي دورة مونتي 

للما�شرتز  كــارلــو 
وفـــــــــــــاز على امللعب الرتابية 

 ،)1-7( و6-7   2-6 ديـــوكـــوفـــيـــتـــ�ـــس 
نهائي رولن غارو�س  والثانية يف ن�شف 

على امللعب الرتابية اي�شا وفاز فيها نادال 6-4 و3-6 و6-1 و6-7 )3-7( و9-7، والثالثة 
كانت قبل اقل من �شهر يف ن�شف نهائي دورة مونرتيال الكندية على امللعب ال�شلبة وفاز فيها 
نــادال يف  �شطوة مطلقة على  ديوكوفيت�س حقق  ان  يذكر  و6-7 )2-7(.  و6-3   4-6 ال�شباين 
نهائي فل�شينغ  نهائية منها يف  �شت مباريات  �شت مــرات وكانت يف  تغلب عليه  2011 حني  عام 
ميدوز، لكن ال�شباين فاز يف خم�س من املواجهات ال�شبع الخرية مع مناف�شه. احتاج ديوكوفيت�س 
الثالث ع�شر على فافرينكا مقابل هزميتني وبالتايل �شمن الحتفاظ ب�شدارة  الذي حقق فوزه 
الت�شنيف العاملي الذي �شي�شدر الثلثاء غداة املباراة النهائية ويت�شدره منذ 97 ا�شبوعا، اىل 4 
�شاعات و9 دقائق يف لقاء هو القوى يف هذه البطولة حتى الن. وكاد فافرينكا )29 عاما( ي�شيف 
ديوكوفيت�س اىل �شحاياه ال�شبعة بني امل�شنفني الع�شرة الذين ا�شقطهم منذ بداية املو�شم وكان 
ربع  ال�شوي�شري بخروجه من  يد  لقبه على  الــذي فقد  الثالث  مــوراي  انــدي  الريطاين  اآخرهم 
ق�شري  وبزمن   6-2 ب�شهولة  الوىل  املجموعة  فافرينكا  وانهى  و6-2(.  و6-3   6-4( النهائي 
)34 دقيقة( بعد ان ا�شتوىل على ار�شال ال�شربي 3 مرات وخ�شر ار�شاله مرة واحدة، ما اوحى بانه 
�شيكرر ما فعله مع موراي قبل يومني، لكن بدا على اللعبني �شعف وا�شح جدا يف الر�شال الول 
)اما يف ال�شبكة واما خارج اخلطوط املحددة(، خ�شو�شا ديوكوفيت�س الذي ارتكب على غري العاد 
خطاأين مزدوجني يف ال�شوط ال�شابع.  ويف املجموعة الثانية، تبادل اللعبان ك�شر الر�شال اكرث من 
مرة حتى وقع التعادل 5-5 و6-6 ثم انهاها ديوكوفيت�س يف م�شلحتها مدركا التعادل 1-1 بعد 
�شوط فا�شل و�شاعة و8 دقائق وةهي الطول يف املباراة. وذهبت املجموعة الثالثة لفافرينكا بعد 
ان ك�شر ار�شال مناف�شه ال�شربي وتقدم 5-3 ثم انهاها 6-3 يف 38 دقيقة. وتكرر م�شهد 
ك�شر الر�شال يف املجموعة الثالثة لكن اكرث ل�شالح ال�شربي الذي فاز بها 6-3 يف 44 
دقيقة، ثم جنح يف خطف ار�شال ال�شوي�شري مرة جديدة يف ال�شوط ال�شاد�س من 
املجموعة اخلام�شة احلا�شمة وانهاها 6-4 واملباراة يف 4 �شاعات و9 دقائق 

جنح  بانه  علما  التوايل،  على  الثالثة  للمرة  النهائي  اىل  ليتاأهل 
4 مرات فقط يف ال�شتيلء على ار�شال ال�شوي�شري من 

ا�شل 19 فر�شة �شنحت له.
وقـــال ديــوكــوفــيــتــ�ــس مــن اجـــل هـــذا الــنــوع من 

املــــبــــاريــــات، نــلــعــب كـــــرة املـــ�ـــشـــرب لــعــب 
�ــشــتــانــيــ�ــشــل�ــس افــ�ــشــل مــنــي الــيــوم 
وكانت لدي فر�شة ان العب جيدا 

عندما اكون بحاجة اىل ذلك 
ومن جانبه، قال فافرينكا 
يل  �ــشــواء  قا�شية  الهزمية 
او لنوفاك. انه لل�شف قوي 

جدا .
وعن مواجهة نادال يف النهائي قال ال�شربي انه 
اف�شل لعب يف العامل هذا العام من دون ادنى �شك، و�شتكون 

مواجهته �شعبة جدا .
لــكــن الــ�ــشــربــي ا�ــشــتــكــى مــن �ــشــوء بــرجمــة مــبــاريــاتــه يف 

كانت  التي  بــالمــطــار  كثريا  تــاأثــرت  التي  البطولة 
ترحيل  اىل  وتـــوؤدي  ايامها  معظم  يف  تت�شاقط 

عدد من املباريات اىل اليوم التايل.
وخــــلفــــا لـــلـــمـــبـــاريـــات الخـــــــرى يف ربـــع 

مباراته  ديوكوفيت�س  خا�س  النهائي، 
يف وقت متاأخر مع الرو�شي ميخائيل 
 3-6 عــلــيــه  يتغلب  ان  قــبــل  يــوجــنــي 
ا�شطر  ثــم  و6-�شفر،  و6-3  و2-6 
اىل مواجهة فافرينكا يف ن�شف النهائي 
على  ال�شربي  التايل.وعلق  الــيــوم  ظهر 
ذلك قائل ل يعقل ان انهي مباراتي يف هذا 
ثم  �شباحا  الثالثة  يف  انـــام  وان  املــتــاأخــر  الــوقــت 

اخو�س مباراة يف ن�شف النهائي ظهرا بينما اللعبون الخرون يف ربع النهائي ارتاحوا لثلثة ايام 
وتابع مل اجد ذلك منطقيا، فهناك امور اخرى على ما اعتقد توؤثر يف اختيار برنامج املباريات . 
ومتلك �شركة تيليكا�شت بارترنز التي متول البطولة التاأثري الكبري يف اختيار املباريات التي تبث 
مبا�شرة ايام ال�شبت. ويف حني اعلن انه ل يف�شل اقامة النهائي يوم الثنني، اعتر ديوكوفيت�س انه 

ذلك قد يكون مفيدا هذه املرة بعد ان خ�شت ن�شف النهائي ال�شبت من خم�س جمموعات .
واعتر  متقارب  كانت  بينهما  النقاط  لكن  غا�شكيه  على  للتغلب  ذاتها  ال�شعوبة  يواجه  نــادال مل 
ال�شباين انه كان يف�شل مواجهة لعب اخر غري ديوكوفيت�س يف النهائي بقوله اف�شل مواجهة 
واجهت  لكنني  ، م�شيفا  للفوز  اكــرث  امامه فر�شا  املك  اريــد مواجهة لعــب  اآخــر، لنني  لعــب 

ديوكوفيت�س يف مباريات كثرية وغالبا ما كنا نقدم 
اداء رائعا .

واحــــــرز نــــــادال تــ�ــشــعــة الـــقـــاب هــذا 
املو�شم منذ عودته من ال�شابة 

يف �شباط-فراير املا�شي بعد 
غياب نحو �شبعة ا�شهر.

اوملبياد  تنظيم  �شرف  على  طوكيو  ح�شلت 
الـــدورة  يف  ا�شطنبول  ح�شاب  على   2020
الثانية من ت�شويت اع�شاء اللجنة الوملبية 

الدولية يف بوينو�س اير�س.
60 �ــشــوتــا مقابل  وحــ�ــشــلــت طــوكــيــو عــلــى 
36 ل�شطنبول. وكانت مدريد خرجت من 
الدورة الوىل بعد جولة متايز مع ا�شطنبول 
فيما  ال�ـــشـــوات،  مــن  نف�شه  الــعــدد  لنيلهما 

جاءت العا�شمة اليابانية يف الطليعة.
ورغــــم الـــتـــ�ـــشـــاوؤلت الــكــثــرية الــتــي طــرحــت 
فوكو�شيما  مفاعل  كــارثــة  انعاكا�شات  حــول 
النووي يف اآذار-مار�س 2011 وعن خماطر 
اغلبية  ف�شلت  امل�شتقبل،  يف  نـــووي  حـــادث 
يحق  الذين  ال97  اللجنة  اللجنة  اع�شاء 
العا�شمة   ،103 ا�شل  مــن  الت�شويت  لهم 
الوا�شل  اجل�شر  ا�شطنبول،  على  اليابانية 

بني قارتي اوروبا واآ�شيا.
و�شتنظم طوكيو اللعاب الوملبية ال�شيفية 
تاريخها بعد مرة اوىل يف  الثانية يف  للمرة 
احل�شول  يف  احلــظ  يحالفها  ومل   .1964
اذ   2016 اوملــبــيــاد  ا�شت�شافة  �ــشــرف  عــلــى 
منح لريو دي جانريو وف�شلت مدريد للمرة 
الثالثة على التوايل بعد 2012 )يف لندن( 

و2016.
وتــعــتــمــد طــوكــيــو عــلــى مــلــف فــنــي ومـــايل 

�شلب جدا يجمع بني منطقتني، م�شتفيدة 
التي  التحتية  والبنى  من�شاآت  ق�شم من  من 
ال�شت�شافة الوىل، ومنطقة  ا�شتخدمت يف 

جديدة كليا يف مواجهة البحر.
اقامة  مكان  عن  املوقعني  من  اي  يبعد  ول 
ثمانية  �شوى  الوملبية  القرية  يف  اللعبني 

كيلومرتات على ابعد تقدير.
واخــتــارت طوكيو التي قــررت النــخــراط يف 
بعد  مبا�شرة   2020 اوملبياد  تنظيم  حملة 
الكارثة النووية، اللعب على الوتر احل�شا�س 
لدى اع�شاء اللجنة مررة خيارها بالرغبة 
يف اعــــادة المـــل اىل بــلــد تــاأثــر كــثــريا بهذه 

الكارثة.
الـــيـــابـــاين �شينزو  الـــــــوزراء  رئــيــ�ــس  وانــتــقــل 
الــــدول الع�شرين  اآبــــي مــن قــمــة جمــمــوعــة 
الــرو�ــشــيــة  بــطــر�ــشــبــورغ  �ــشــان  يف   )G20(
مبا�شرة اىل بوينو�س اير�س للدفاع عن ملف 
مدينته على غرار نظرييه ال�شباين ماريانا 

راخوي والرتكي طيب رجب اردوغان.
قد  الت�شويت  عملية  قبل  للع�شاء  وقــال 
يكون لدى البع�س قلق بخ�شو�س مو�شوع 
فوكو�شيما لكن ا�شمحوا يل ان اوؤكد لكم ان 

الو�شع حتت ال�شيطرة .
وا�شاف عندما افتح عيني، تعود اىل خميلتي 
ذكرى حفل افتتاح دورة 1964. كانت رائعة 

عمره  مــن  الــعــا�ــشــرة  يف  �شبي  اىل  بالن�شبة 
وهذا ال�شبي هو انا. وهذا التجمع ي�شتحق 
فوكو�شيما  �شماء  حتت  انــه  له  نوؤكد  ان  منا 
الزرقاء، يلعب اطفال كرة القدم ويتطلعون 

اىل امل�شتقبل ولي�س اىل املا�شي .
ف�شلت  ا�شطنبول  على  طوكيو  وباختيارها 
الــلــجــنــة الوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة عــــدم الــذهــاب 
منطقة  حتى  او  جديدة  مــدن  اكت�شاف  اىل 
العامل تربط بني قارتني، ولعب  جديدة يف 

ورقة المن املايل والفني.
يف املقابل، تعر�شت مدريد ل�شفعة ثالثة على 
الــوزراء  رئي�س  كلمات  تنقذها  ومل  التوايل، 
راخوي الذي اكد ان التمويل �شيكون يف حال 

احل�شول على التنظيم عقلنيا وم�شوؤول .
واعــتــر غــالــبــيــة اعــ�ــشــاء الــلــجــنــة الوملــبــيــة 
ا�شت�شافة  مل�شلحة  �شوتوا  الذين  الدولية 
طوكية اوملبياد 2020 انهم ف�شلوا اخليار 
اللجنة  رئي�س  نــائــب  قــال  مــا  ح�شب  المـــن 

الملاين توما�س باخ.
املر�شحني  ابــرز  يعتر من  الــذي  بــاخ  وتابع 
رئــا�ــشــة  الــبــلــجــيــكــي جــــاك روغ يف  خلـــلفـــة 
اللجنة الوملبية الدولية يف ت�شريح لفران�س 
بعر�س  مقنعني  اليابانيون  كــان  لقد  بر�س 
ت�شتحق  طــوكــيــو  م�شيفا   ، لــلــمــلــف  ممــتــاز 
هــذا الفوز .  من جهته، قــال المــري البري 

الوملبية  اللجنة  يف  ع�شو  وهــو  موناكو،  دو 
تواجهها  التي  امل�شكلت  ان  اي�شا،  الدولية 
ريـــو دي جـــانـــريو يف ا�ــشــتــعــدادهــا لوملــبــيــاد 
الت�شويت  على  كبري  ب�شكل  اثــرت   2016
يـــريـــدون مــواجــهــة خطر  لن العــ�ــشــاء ل 

مماثل بتعلق با�شطنبول.
قوية،  ملفات  ثلثة  امامنا  كانت  وا�ــشــاف 
م�شاكل  ان ل  كما  المــان،  �شمنت  فطوكيو 
بناء  يف  ول  الــتــمــويــل،  اىل  بالن�شبة  لــديــهــا 

املن�شاآت ول يف التنظيم .
اجليو�شيا�شي  الــو�ــشــع  بـــاأن  اعتقد  واو�ــشــح 
لــرتكــيــا لــعــب دورا ايــ�ــشــا يف هـــذا املــو�ــشــوع، 
فزملئي يف اللجنة الوملبية الدولية ف�شلوا 
المان وذلك يف ا�شارة اىل احلرب الدائرة يف 
تاأثرت  والتي  عامني  من  اكــرث  منذ  �شوريا 

بها تركيا ب�شكل كبري.
وليته  تنتهي  الذي  الوملبية  اللجنة  رئي�س 
قــال  روغ  جـــاك  البلجيكي  املــقــبــل  الــثــلثــاء 
بدوره قدمت طوكيو ملفا قويا من الناحية 
الفنية، فاملدن الثلث قادرة على ا�شت�شافة 
2020 ولــكــن يف الــنــهــايــة كــان  اللــعــاب يف 
حلملة طوكيو ال�شدى الكر لدى اع�شاء 
اىل  دعتنا  الــتــي  الــدولــيــة  الوملــبــيــة  اللجنة 
وباأمن  جيد  بتنظيم  بالتعهد  الغد  اكت�شاف 

اللعاب وبتعزيز القيم الوملبية .

اأكد الرازيلي نيمار الوافد اجلديد 
اأن  اإىل �شفوف بر�شلونة الإ�شباين 
ليونيل  الأرجنتيني  الفريق،  جنم 
بعد  وذلـــك   ، اجلميع  فــوق  مي�شي 
اللقاء  بــلده يف  تاألقه مع منتخب 
الــــــودي الـــــذي جــمــعــه مـــع نــظــريه 
الأ�شرتايل، وانتهى ل�شالح راق�شي 
نظيفة.  اأهــــــداف  بــ�ــشــتــة  الــ�ــشــامــبــا 
وقال نيمار، يف ت�شريحات �شحفية 
اجلميع.  فوق  مي�شي  اللقاء،  عقب 
كــــرمــــز يل، ولبـــــــد مــن  اأعـــ�ـــشـــقـــه 
جائزة  على  ح�شل  لقد  احــرتامــه. 
اأف�شل لعب يف العامل اأربع مرات، 
ولــديــه رغــبــة كــبــرية يف الــفــوز بها 
جمــددا .وحــول تاألقه مع املنتخب 
الــرازيــلــي قـــال ل زلـــت كــمــا كنت 
دائما. يف بر�شلونة كما كان يحدث 
املنتخب،  يف  وكــذلــك  �شانتو�س  يف 
مينحوين حرية الهجوم. والدفاع 
اأمــرا جديدا  لي�س  لتغطية اجلناح 
علي. يف الرازيل اأقوم بهذا الدور 
منذ تويل لوي�س فيليبي �شكولري 
ومــن  للمنتخب.   الفنية  الإدارة 
نــاحــيــة اأخـــــرى حتــــدث نــيــمــار عن 
حياته يف بر�شلونة قائل حياتي يف 
بر�شلونة هادئة، تروق يل الطريقة 
التي ت�شري بها الأمور ، موؤكدا اأحب 
املدينة، والنادي والأ�شخا�س الذين 
املقومات  كــل  لدينا  معهم.  اأعــمــل 

التي جتعل الأمر مثاليا .

نيم�ر يعترب مي�شي فوق اجلميع  طـــوكيــــــو تـفــــوز بحــــق تنظيـــــم اأوملبيـــــ�د 2020

خــيــم احلــــزن عــلــى اأجــــــواء مــديــنــة ا�ــشــطــنــبــول الــرتكــيــة 
للمرة  حلمها  تــل�ــشــى  بــعــدمــا  مــدريــد،  مناف�شتها  مــثــل 
وجود  رغم  الأوملبية،  الألعاب  دورة  ا�شت�شافة  يف  الثالثة 
الرتكية  للحكومة  املعار�شني  �شفوف  يف  الرتياح  بع�س 
هــذا  تنظيم  يف  املتمثل  الــتــحــدي  يف  الــدخــول  لتجنبهم 

احلدث العاملي.
وبعدما تواجد اآلف الأ�شخا�س يف ت�شع مناطق خمتلفة 
باإ�شطنبول حيث و�شعت ال�شلطات �شا�شات عملقة ملتابعة 
عملية القرتاع والقرارات من بوينو�س اآير�س، يف انتظار 

ا�شت�شافة  تنال �شرف  التي  املدينة  النهائي عن  العــلن 
تل�شى  بالن�شر،  الحــتــفــال  يف  اآمــلــني   2020 اأوملــبــيــاد 
احللم الرتكي للمرة الثالثة، حيث فازت طوكيو بح�شد 

60 �شوتا مقابل 36 �شوتا ل�شالح اإ�شطنبول.
اأفرغت احلدائق  النتيجة،  اإعــلن  وبعد دقائق فقط من 
اإىل منازلهم  اآلف الأ�شخا�س  اإ�شطنبول وعاد  العامة يف 
حمبطني، حيث اأعرب اأحد ال�شباب اأنا حزين للغاية عند 
امل�شجد  مــن  بالقرب  اأحــمــد،  ال�شلطان  مــيــدان  مــغــادرتــه 

الأزرق، حيث احت�شد الآلف ملتابعة نتيجة الت�شويت.

ومن بني الذين حللوا اخل�شارة من جانب �شيا�شي، كتب 
ل  الرتكية   حرييت  �شحيفة  منتدى  يف  القارئني  اأحــد 
الأوليمبية  الألــعــاب  دورة  اأ�ش�شوا  اليونانيني  اأن  نن�شى 
لــتــعــزيــز الــ�ــشــلم، بينما رجـــب طــيــب اإردوغــــــان )رئــيــ�ــس 
الوقت  ويف  �شوريا،  يف  للحرب  موؤيد  الرتكية(  احلكومة 
اإنه  الأوليمبية.  الألعاب  دورة  ا�شت�شافة  نف�شه يرغب يف 

يعي�س على �شطح القمر! .
وكتب اآخر على �شبكة التوا�شل الإجتماعي تويرت  تلعب 
ومن�شطات وحرب وغاز م�شيل للدموع حيث يرى اأن هذه 

الأمــور كانت وراء خ�شارة تركيا يف احل�شول على �شرف 
ال�شت�شافة.

ويف الواقع، يرى العديد اأن رد احلكومة الرتكية العنيف 
جتاه الحتجاجات التي �شهدتها البلد يف يونيو ويوليو 
حديقة  لإزالـــة  احلكومة  خطة  على  اعرتا�شا  املا�شيني 
يف  ت�شببت  املدينة،  و�شط  تق�شيم  �شاحة  وتغيري  جيزي 
الدورة  ل�شت�شافة  ي�شعى  كان  لبلد  قامتة  �شورة  اإعطاء 

الأوليمبية على اأر�شه.
وكتب اآخر على منتدي ال�شحيفة املذكورة اأن متظاهرين 

منه  اإ�ــشــارة  يف  فخورين  يكونوا  اأن  يجب  جيزي  حديقة 
اإىل ت�شريحات وزير ال�شوؤون الأوروبية ايجمني باجي�س، 
ا�شطنبول  اأن هزمية  اأ�شابيع حذر من  ب�شعة  الــذي قبل 

�شتكون ب�شبب الحتجاجات.
على  الأوليمبياد  اإعطائنا  عليهم  لي�س  �شعار  �شاد  وقــد 
الأخــرية،  الأيــام  ب�شكل كبري يف  الرتكية  ح�شابات تويرت 
ثمانية من  بــاأن  تفيد  التي  الر�شمية  الــروايــة  ينفي  مما 
ل�شت�شافة  اإ�شطنبول  تر�شيح  اأيــدوا  اأتــراك  ع�شرة  اأ�شل 

الأوملبياد.

�شـــدمــــة يف تركيــــ� مـــــن �شيــــ�ع حلـــــم اأوملبيــــــ�د 2020 
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الرج�ل اأكرث عر�شة حل�شى الكلى 
واأن  الن�شاء،  مــن  الكلى  بح�شى  اإ�ــشــابــة  اأكـــرث  الــرجــال  اأن  درا�ــشــة  ك�شفت 
ا�شطرابات  اأو  البولية  امل�شالك  التهابات يف  يعانون من  الذين  الأ�شخا�س 
ال�شبب الأ�شا�شي  الكلى لديهم، ولكن  اأكرث عر�شة لتكون ح�شى  الكلى  يف 

لت�شكل احل�شى يف الكليتني هو عدم ا�شتهلك كميات كافية من ال�شوائل.
تتبلور  م�شدرها،  البول  ي�شكل  ومــعــادن  اأمــلح  من  الكلى  ح�شى  وتتكون 
لت�شّكل ح�شى �شغرية. وقد تكون احل�شى �شغرية بحجم حبيبات الرمل، 
اأو كبرية بحجم كرة الغولف، ومن املمكن اأن تبقى احل�شى داخل الكليتني 

اأو اأن تتحرك اإىل خارج اجل�شم بوا�شطة اجلهاز البويل.
اأمل مــفــاجــئ وحـــاد عــنــد حتــركــهــا اىل خــارج  وتت�شبب احلــ�ــشــى يف ظــهــور 
جتويف  يف  اأو  اجلانبني  اأحــد  يف  باأوجاع  وال�شعور  املثانة،  باجتاه  الكليتني 
اإ�شافة اىل ال�شعور  اأو الــوردي،  البطن، وقد مييل لون البول اإىل الأحمر 

بالغثيان والقيء.
وعادة ما تكون ح�شى الكلى �شغرية ول حتتاج اإىل تدخل جراحي، اإل اإذا 

كانت عالقة داخل امل�شالك البولية.
كميات  تناول  على  احلر�س  يجب  الكلى،  بح�شى  الإ�شابة  من  وللوقاية 
يدّر  امللح  اإن  املاحلة، حيث  املاأكولت  والبتعاد عن  يومياً،  املياه  كافية من 
القهوة  املنبهات مثل  تناول  املياه، وجتنب  الكال�شيوم من اجل�شم ويحب�س 

وال�شاي.

الن�ش�ط البدين يخفف اكتئ�ب املراأة
البدين وكرثت  املـــراأة  ن�شاط  م�شتوى  قل  كلما  بــاأن  درا�ــشــة حديثة  افــادت 
اأمرا�س  اأكــرث  اأحــد  بالكتئاب،  اإ�شابتها  احتمال  زاد  كلما  جلو�شها  �شاعات 

الع�شر النف�شية �شيوعا .
واأو�شحت الدرا�شة اأن اأعرا�س الكتئاب ظهرت لدى الن�شاء اللواتي يجل�شن 
اأكرث من �شبع �شاعات يف اليوم مقارنة باللواتي يجل�شن فقط اأربع �شاعات 

يف اليوم . ح�شب ما ذكر موقع اخبار 24 
كما تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن الن�شاء اللواتي مل ميار�شن اأي ن�شاط ريا�شي، 
مع  مقارنة   %  90 جتــاوزت  بن�شبة  بالكتئاب  للإ�شابة  عر�شة  اأكــرث  كن 

اللواتي اعتدن ممار�شة التمرينات الريا�شة .
فاجللو�س لفرتات طويلة دون بذل اأي جمهود حركي.. يعطي املراأة ال�شعور 

بالنعزال التام والإحباط.. والتوتر النف�شي.
ومينحها  بنف�شها  املـــراأة  ثقة  يقوي  بــدين  ن�شاط  يف  الــوقــت  ق�شاء  بينما 

الإح�شا�س بال�شيطرة والإقبال على احلياة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�شرطة توقف 
الأمري اندرو 

اوقــــــــف عـــنـــا�ـــشـــر مـــــن الـــ�ـــشـــرطـــة 
الـــريـــطـــانـــيـــة الأمــــــــري انــــــــدرو يف 
حــــدائــــق قــ�ــشــر بــاكــنــغــهــام لــوقــت 
ق�شري عــن طــريــق اخلــطــاأ، وذلــك 
بــعــدمــا عـــــززت املـــراقـــبـــة الأمــنــيــة 
ال�شرقة  حماولة  اإثــر  الق�شر  على 
لها، بح�شب  التي تعر�س  الأخــرية 
مـــا اأعــلــنــت الــ�ــشــرطــة. فــفــيــمــا كــان 
الأمري اندرو، البن الثالث للملكة 
اليزابيث، يتجول يف حدائق الق�شر 
الأربـــــعـــــاء، تـــقـــدم مــنــه �ــشــرطــيــان 
�شرطة  اأعلنت  ما  بح�شب  واأوقفاه، 
ونــفــى متحدث   . �ــشــكــوتــلنــديــارد 
بــا�ــشــم الــ�ــشــرطــة املــعــلــومــات الــتــي 
وجها  ال�شرطيني  اأن  عــن  حتدثت 
البالغ من  الأمــري  اأ�شلحتهما نحو 
اأن  53 عـــامـــاً وطــلــبــا مــنــه  الــعــمــر 
يتمدد على الأر�س. وقال املتحدث 
اأيلول  الرابع من  الأربعاء يف  »يــوم 
)�ـــشـــبـــتـــمـــر(، اقـــــــرتب �ــشــرطــيــان 
بـــزيـــهـــمـــا الـــر�ـــشـــمـــي مــــن رجـــــل يف 
حدائق ق�شر باكينغهام للتثبت من 
اأنــهــمــا مل ي�شهرا  هــويــتــه«، مــوؤكــداً 

ال�شلح ومل ي�شتخدما القوة.

ميوت من الفرحة 
بجائزة  فــوزه  نباأ  �شماعه  فــور  م�شرعه  باك�شتاين  لقي 
الــذي  املــايل  ال�شند  اأن  ي�شدق  مل  حيث  �شخمة،  مالية 
الفائزة،  ال�شندات  بني  �شيدخل  �شنوات  منذ  به  احتفظ 

بح�شب �شحيفة اليوم ال�شعودية. 
احلياة  فــارق  عبدالرزاق  ال�شتيني  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
عند و�شوله للبنك املركزي الباك�شتاين ل�شتلم جائزته 
التي تقدر مبليون ومئتي األف روبية باك�شتانية نحو 12 
األف دولر اأمريكي ، حيث �شقط عبدالرزاق على الأر�س 

مغ�شًيا عليه و�شط اأبنائه من �شدة الفرحة. 
وعند و�شوله اإىل امل�شت�شفى، اأعلن الأطباء وفاته ب�شبب 

�شدمة دماغية رافقتها نوبة قلبية.

ميّزقون ج�شد لعب ويطعمونه للحيوان�ت
فجعت الأو�شاط الكروية يف الرازيل مرة اأخرى بجرمية 

مرّوعة قتل خللها لعب �شاب بطريقة وح�شية. 
اأوليفريا  اأن غابرييل دي  اإعلم برازيلية  وذكرت و�شائل 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 19 عــــامــــاً، والــــــذي يــلــعــب لــنــادي 

فلومينينزي ، قتل بطريقة مرّوعة. 
اأجــزاء منه  اأقــدم اجلناة على تقطيع ج�شده واإلقاء  فقد 
يف اأحد الأنهار، وتقدمي جزء اآخر من ج�شده للحيوانات، 

من اأجل عدم ترك اأي اأثر للجرمية. 
ياأتي ذلك بعد اأ�شهر من اختفاء اآثار اللعب يف ظروف 
غام�شة. وقد اكت�شفت ال�شلطات الرازيلية اأنه قتل على 

اأيدي جماعات املافيا . 
واخــتــفــت اآثــــار غــابــريــيــل يف 16 مــايــو املــا�ــشــي، حــيــث مل 
جتِد عمليات البحث عنه نفعاً، قبل اأن تتو�شل ال�شرطة 
من  تبقى  ما  على  وتعرث  اجلرمية  خليوط  الرازيلية 
ج�شده، بينما اعتقلت عدداً من امل�شتبه بهم يف ارتكابهم 

اجلرمية. 
قتل  ال�شاب  اللعب  يكون  اأن  تقارير �شحافية  ورجحت 

على يد اإحدى ع�شابات املافيا املنت�شرة يف هذا البلد. 
واأ�شارت التقارير اإىل اأن �شقيق اللعب تورط قبل اأ�شهر 
ب�شرقة �شيارة من �شيدة حتت تهديد ال�شلح، وقد يكون 

اجلناة قتلوه انتقاماً من �شقيقه. 

اأ�شد يتجول يف �شوارع الكويت 
متكن مواطن كويتي من الإم�شاك باأ�شد كان يتجول يف 
منطقة بيان ال�شكنية بجنوب العا�شمة الكويتية بعد اأن 

هرب من بيت �شاحبه الأ�شلي 
اأ�شد  على  عــرث  مواطنا  ان  لــرويــرتز  اأمــنــي  م�شدر  قــال 
مــتــو�ــشــط الــعــمــر وهـــــادئ الــطــبــع يــتــجــول يف الــ�ــشــوارع 
ال�شيارة  اأن يقود  �شيارته وحاول  واأدخله اىل  فا�شتدرجه 
ال�شرطة  فا�شتدعى  �شعر باخلطر  لكنه  ال�شد  وبداخلها 
ــيــارة الــنــجــدة ثم  الــتــي حــ�ــشــرت ونــقــلــت ال�ـــشـــد اىل �ــش
لــلــزراعــة  الــعــامــة  الهيئة  مــن  بيطريا  طبيبا  ا�ــشــتــدعــت 

والرثوة ال�شمكية للتعامل معه.
غري  اأمــر  املفرت�شة  احلــيــوانــات  اقتناء  ان  امل�شدر  وقــال 
قانوين وغري معتاد يف الكويت م�شريا اىل اأنه مت التعرف 
على املالك ال�شلي لل�شد الذي �شيجري التحقيق معه 

فور و�شوله للبلد التي يتواجد خارجها حاليا.

�شراف اآيل ي�شرف بط�ط� مقلية
حتاول �شركة اإقناع البلجيكيني ب�شراء بطاطا مقلية من موزع اآيل و�شع منوذج اأول منه يف العا�شمة بروك�شيل، يف 

بلد يفتخر مبطاعمه املخت�شة يف هذا الطبق، بح�شب �شحيفة الأنباء الكويتية. 
وقالت ال�شحيفة، اإن مبادرة مماثلة كانت قد اأطلقت قبل حواىل ع�شرين عاما لكنها مل تنجح، ويعاد اإطلقها الآن 
مع موزع اآيل يقرتح على الزبون وجبة بطاطا من 135 جراماً مع �شل�شلة وكي�س ملح �شغري و�شوكة �شغرية يف 

مقابل 2.5 يورو، وينتظر الزبون 1.30 دقيقة للح�شول على وجبته. 
وقالت تولني بيي - مديرة ال�شركة التي ت�شوق املوزع الآيل: بعد �شنة من التجارب والختبارات تو�شلنا اإىل اأول 

موزع اآيل ل�شنع البطاطا املقلية على الطريقة البلجيكية . 
واأ�شافت اأن اأول موزع من هذا النوع يف مدخل �شوبرماركت يف العا�شمة ويفرت�س اأن تو�شع موزعات يف اأنحاء اأخرى 

من بلجيكا، م�شيفة وردتني طلبات اأي�شاً من دول مثل �شنغافورة وفرن�شا والرازيل. 
من جهة اأخرى، قالت مواطنة بلجيكية دعيت اإىل تذوق البطاطا املقلية هذه اأن املفهوم ل باأ�س به ، مو�شحة اأن 
التي تقدم يف مطاعم  البطاطا  اأنها مثل  اآخر اعتر  ، لكّن زبوناً  اإيجابي  اأمر  املقلية لي�شت د�شمة وهذا  البطاطا 

الوجبات ال�شريعة . 
واأكدت تولني بيي اأن طموحها ل يقوم على مناف�شة مطاعم اأو اأك�شاك البطاطا املقلية ال�شعبية التي يزيد عددها 
عن خم�شة اآلف يف بلجيكا والتي تقاوم �شل�شل الوجبات ال�شريعة بف�شل نوعية البطاطا التي تقدمها والأجواء 

املنت�شرة فيها. 
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ابت�شم.. فُحكم ب�ل�شجن 14ع�مً�
ُحكم على م�شوؤول �شيني بال�شجن 14 �شنة، والذي اأثار غ�شباً بعد 

ت�شويره وهو يبت�شم يف موقع حادث �شري مميت. 
ر�شاوى  بتلقيه  اإدانــتــه  ثبتت  ال�شعودية  النــبــاء  �شحيفة  وح�شب 

وعجزه عن تف�شري م�شدر ثروته الكبرية. 
ذكرت ال�شحيفة اأن ال�شاعة الفاخرة التي كان ي�شعها يف مع�شمه 
تــ�ــشــاوؤلت حول  اأثـــارت  اأثــنــاء ح�شوره موقع احلــادثــة،  ال�شور  يف 
م�شدر اأمواله، وهذا كان بداية اخليط الذي قاد اإىل فتح حتقيق 

ر�شمي حول ثروته. 

توقف قلب ر�شيع 20 دقيقة
اإنعا�س ملدة ع�شرين  قام اطباء مدينة امللك �شعود الطبية بعملية 

دقيقة لقلب ر�شيع مل يتجاوز عمره ال�شهرين. 
الـــطـــواريء فايز  وحــ�ــشــب تــقــريــر �شحيفة الــريــا�ــس ذكـــر مــديــر 
العنزي: ا�شتقبلت الطوارئ ر�شيعاً مل يتجاوز عمره �شهرين قلبه 
علمات  عليه  تظهر  وبــداأت  اإنعا�س  عملية  له  واأجــريــت  متوقف، 
اإىل ق�شم العناية املركزة يف م�شت�شفى  احلياة، ومت نقله بعد ذلك 

الأطفال باملدينة، وهو يف حالة حرجة . 
ما  الر�شاعة  عملية  اأثــنــاء  لإهــمــال  تعّر�س  الر�شيع  اأن  واأو�ــشــح 
جعله ي�شرق و�شط غياب احلا�شنة عنه، حمذراً يف الوقت ذاته من 
احل�شانات غري املرخ�شة، لأنها ل متلك اخلرة يف كيفية التعامل 
على  الرعاية  موؤهلت  وتفتقد  ع،  الر�شّ وخ�شو�شاً  الأطفال  مع 

اأ�ش�ٍس علمية �شليمة. 

حملة لإ�شالح اأمن الإنرتنت 
دعـــا خــــراء يف اأمــــن الإنـــرتنـــت اإىل حــمــلــة لإعـــــادة �ــشــيــاغــة اأمــن 
الإنرتنت، يف اأعقاب ك�شف النقاب عن تطوير وكالة الأمن القومي 
الأمريكي القدرة على خرق الت�شفري الذي يحمي مليني املواقع 

مثل برنامج بريزم .
وقال خراء تكنولوجيا كبار اإنهم �شعروا باخلذلن ملحاولة وكالة 
املعايري  مــن  بع�س  �شاهمت يف  -الــتــي  الأمــريكــي  القومي  الأمـــن 
الأمنية املهمة- العمل على اأن تبقى هذه املعايري �شعيفة مبا يكفي 

لخرتاق الوكالة لها.
وقال البع�س اإنهم �شدموا لتثمني احلكومة قدرتها على املراقبة 

ب�شكل كبري اإىل حد ا�شتعدادها لتقلي�س اأمن اجلميع.
واعرتف اخلراء باأن مهمة اإعادة �شياغة اأمن الإنرتنت لن تكون 
ب�شكل كبري  الإنــرتنــت يعتمد  اأمــن  اإىل حد مــا، لأن  �شهلة وذلــك 
بـ علماء حكوميني نابهني يت�شكك فيهم الآن  على من و�شفوهم 

كثريون على ما يبدو.
وقال اأ�شتاذ الت�شفري يف جونز هوبكنز ماثيو غرين، اإنهم يفرت�شون 
اإمكانياتهم  ا�ــشــتــخــدام  احلــكــومــيــني  الــعــلــمــاء  هــــوؤلء  بــاإمــكــان  اأن 
املتحدة  الوليات  يف  اجلميع  يجعل  هذا  ولكن  املعايري،  لإ�شعاف 

غري اآمن، على حد قوله.
جمموعة  رئي�س  عن  املا�شي  ال�شبت  نقلت  رويــرتز  وكالة  وكانت 
للإنرتنت  الأ�شا�شية  التكنولوجيا  قواعد  عن  م�شوؤولة  تطوعية 
الأ�شا�شية  للحركة  الت�شفري  لإ�شافة  عملها  �شتكثف  اللجنة  ترانور بالنيت�صولر اأكرب قارب يف العامل يعمل بالطاقة ال�صم�صية يبحر عرب نهر ال�صني يف فرن�صا حيث اأنهى رحلة اأن 

حول العامل بداأها يف 27 �صبتمرب 2010  حيث قطع اأكرث من 60،000 كم )رويرتز(

ال�شينيون ح�ئرون 
من خ�مت الرئي�ص

اأ�ـــشـــبـــح مــ�ــشــتــخــدمــو النــــرتنــــت 
اأمــرهــم  مــن  حـــرية  يف  ال�شينيون 
بعد اأن ن�شرت و�شائل اعلم �شينية 
و�شع  روايـــة  ينفي  غريبا  تقريرا 
بينغ  جــني  �شي  ال�شيني  الرئي�س 
خامت زواجه خلل قمة جمموعة 

الع�شرين يف رو�شيا.
ن�شرت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة 
واحــد  �شطر  مــن  تقريرا  �شينخوا 
عن  النــرتنــت  عن  احلديث  يقول 
و�شع �شي جني بينغ خــامت زواجــه 
الع�شرين  جمــمــوعــة  قــمــة  خـــلل 
خــر كـــاذب. ومل تذكر املــزيــد من 

التفا�شيل.
بداأت  الــذي  الوقت  النفي يف  ياأتي 
ما  على  اأخــرى  حملة  ال�شني  فيه 
النــرتنــت  �ــشــائــعــات  عليها  تــطــلــق 
الــــــــذي حتــــــــاول فــيــه  يف الـــــوقـــــت 
احلــكــومــة مــن جــديــد كــبــح جماح 
على  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 

النرتنت.
ن�شر  �ــشــيــنــخــوا  تــقــريــر  اأن  ويـــبـــدو 
التلفزيون  يف  ظــهــرت  �ــشــورة  بعد 
�شي  ليد  املا�شي  ال�شبوع  الر�شمي 
اليمنى وبها اخلامت وذكرت مواقع 
�شورة  انها  الجتماعي  التوا�شل 
للرئي�س ال�شيني ي�شع فيها خامت 
املطربة  من  متزوج  و�شي  زواجـــه. 
تكرث  التي  يــوان  يل  بنغ  ال�شهرية 
العامة  املنا�شبات  يف  الظهور  مــن 
�ــشــابــقــة يف  �ــشــيــدة اوىل  اي  عــكــ�ــس 

البلد.
وعادة ما ل ي�شع ال�شينيون خامت 
الــــزواج رغـــم اأن هـــذا الجتــــاه بــداأ 
ي�شود بني الطبقة الو�شطى خا�شة 

يف بكني و�شنغهاي.

وفي�ت بكورون� يف   3
ال�شعودية 

اأعلنت وزارة ال�شحة ال�شعودية ام�س 
نوفل  وفاة مواطن بفريو�س كورونا 
، وذلـــك بــعــد اأن اأعــلــنــت اأمــ�ــس وفــاة 
مواطنتني به، مما يرفع العدد الكلي 
للوفيات اإىل 45 �شخ�شا. كما اأ�شارت 
اإىل اإ�شابة ثلث ن�شاء بهذا الفريو�س 
املــ�ــشــبــب ملــتــلزمــة الــ�ــشــرق الأو�ــشــط 
التنف�شية مري�س . ويف البحرين نفت 
ت�شجيل  ال�شحة  وزارة  يف  م�شوؤولة 
اململكة.  بــكــورونــا يف  اإ�ــشــابــة  حـــالت 
واأكدت وزارة ال�شحة ال�شعودية على 
مــواطــن  وفـــاة  الإلـــكـــرتوين  موقعها 
مبــنــطــقــه املــديــنــة املـــنـــورة يــبــلــغ من 
الــعــمــر 74 عـــامـــا، وكـــــان خمــالــطــا 
بالفريو�س،  م�شابة  مــوؤكــدة  حلــالــة 
مواطنتني،  وفــاة  اأمــ�ــس  اأعلنت  فيما 
يف  وتعمل  عاما   41 عمرها  الأوىل 
بالعا�شمة  وتــوفــيــت  ال�شحة  قــطــاع 
79 عاما  والثانية عمرها  الريا�س، 

وكانت تعاين من اأمرا�س اأخرى.

لن�شيت  ذي  جمــلــة  يف  ُنــ�ــشــرت  علمية  درا�ــشــة  اأظــهــرت 
الريطانية اأن ال�شيجارة الإلكرتونية هي اأكرث فعالية 

للكّف عن التدخني من ل�شقات النيكوتني.
من  كبري  عدد  حمور  الإلكرتونية  ال�شيجارة  ومازالت 

الدرا�شات.
واأظــهــر الأ�ــشــبــوع املــا�ــشــي اخــتــبــار اأجــــراه طبيب قلب 
يوناين اأن ال�شيجارة الإلكرتونية، وهي جهاز دون تبغ 
ل  الــفــم،  يف  بخار  �شكل  على  بالنيكوتني  اجل�شم  يـــزّود 

ت�شر بالدورة الدموية، كما تفعل ال�شيجارة العادية.
اأمــــا الـــدرا�ـــشـــة الأخــــــرية فــقــد اأجـــريـــت يف نــيــوزيــلــنــدا، 
التخل�س  يف  الإلكرتونية  ال�شيجارة  فعالية  واأظــهــرت 

من عادة التدخني.
الريطانية  لن�شيت  ذي  جملة  يف  الــدرا�ــشــة  ونــ�ــشــرت 
الإلكرتونية  ال�شيجارة  اأن  اىل  تخل�س  وهــي  العلمية، 

اأن ت�شاعد على الإقلع عن التدخني خلل  من �شاأنها 
�شتة اأ�شهر على الأقل.

و�ــشــمــلــت الـــدرا�ـــشـــة 657 �ــشــخــ�ــشــاً مـــن الــراغــبــني يف 
ال�شيجارة  هــذه  فعالية  واأظــهــرت  التدخني،  عن  الكفِّ 
ل�شقات  فعاليتها على  تفوق  اأظهرت  كما  الإلكرتونية، 

النيكوتني.
وتبني اأن 57 % من الذين جّربوا ال�شيجارة الإلكرتونية 
الن�شف،  اىل  التبغ  ا�شتهلكهم من  تقلي�س  جنحوا يف 
تو�شلوا  الل�شقات  ا�شتخدموا  ممن  فقط   %  41 فيما 

اىل هذه النتيجة نف�شها.
وقــــال املــ�ــشــرفــون عــلــى الـــدرا�ـــشـــة يف بــيــان نــ�ــشــر يف ذي 
لن�شيت : ل تظهر درا�شتنا فرقاً كبرياً يف النتيجة بني 
يبدو  النيكوتني، لكن  الإلكرتونية ول�شقات  ال�شيجارة 

لنا اأن ال�شيجارة الإلكرتونية اأكرث فعالية .

ال�شيج�رة الإلكرتونية اأكرث فع�لية للكف 
عن التدخني 

ال�شريرة اأحدث اأفالم اأجنيلين� جويل
ك�شفت �شركة ديزين للنتاج ال�شينمائي عن ال�شور الأولية لأحدث اأفلمها بعنوان ال�شريرة 

التي تلعب بطولته النجمة ال�شينمائية ال�شهرية اأجنيلينا جويل واملاأخوذة ق�شته عن رواية 
اجلميلة النائمة.

وجت�شد اأجنيلينا يف هذا الفيلم دور ال�شاحرة ال�شريرة، الأمر الذي اأدى اإىل رعب 
البالغة من  فيفيان  ابنتها  عدا  ما  الغريبة  �شخ�شيتها  ومن  منها  اأطفالها 

العمر 5 �شنوات، التي ت�شارك والدتها باأحد الأدوار يف الفيلم.
ال�شيف  يف  ال�شينمائية  العر�س  بــدور  الفيلم  يعر�س  ان  املفرت�س  ومــن 

املقبل.


