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البطولة العربية لبناء الأج�سام 
حتت �سعار ل للمن�سطات

عربي ودويل

هزاع بن زايد يوؤكد اأن جناح هيئة اأبوظبي للإ�سكان 
يكون بالعتماد على الكوادر واخلربات الوطنية

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

تنظيم اأن�سار ال�رشيعة 
يتوّعد بحّمام دم يف تون�ص

   

االحتاد العام للغرف التجارية 
امل�صرية ي�صيد بدعم االإمارات مل�صر

•• القاهرة-وام:

ال�شكر  خال�ص  عن  امل�شرية  التجارية  للغرف  العام  االحت��اد  اأع��رب 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  االإم���ارات  لدولة  االمتنان  وعظيم  والتقدير 
الدولة حفظه اهلل على كل  اآل نهيان رئي�ص  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن 
ما تبذله من اأجل م�شر. واأ�شاد رئي�ص االإحتاد العام للغرف التجارية 
امل�شرية اأحمد الوكيل بدعم �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة حفظه اهلل 
الدائم ملا فيه �شالح م�شر خا�شة يف ظل الظروف الع�شيبة التي متر 
واالأم��ن  االإ�شتقرار  لتحقيق  لها  تتعر�ص  التي  الكبوات  ظل  ويف  بها 

الدائمني.
القلب  يف  و�شعبا  ح��ك��وم��ة  و�شتظل  ك��ان��ت  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  واأك����د 
والوجدان ولن ين�شى �شعب م�شر وقوفها اإىل جواره يف عظم حمنه 

ت�شد من اأزره وتع�شد من قوته لتحقيق اأمنه وا�شتقراره.
يف غ�شون ذلك ثمنت الهيئة التاأ�شي�شية جلمعية ال�شداقة امل�شرية 
بقيادة �شاحب  االإم��ارات  لدولة  الرائع  التاريخى  املوقف  االإماراتية 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
دعما وم�شاندة و�شدا الأزر وتقوية �شواعد م�شر فى مواجهة االإرهاب 
اأع���داء  ال��داخ��ل وامل�����ش��ارك��ني فيه واملحر�شني عليه م��ن  ف��ى  االأ���ش��ود 

اخلارج.
واأكدت الهيئة اأن هذا املوقف االأخوى النبيل واملبهر لدولة االإمارات 
لي�ص بجديد وال م�شتغرب فقد اإعتادت م�شر على هذا الفي�ص من 
الف�شل والدعم وامل�شاندة بغري حدود �شريا على درب القائد املوؤ�ش�ص 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  العظيم  ال��راح��ل 
االأخيار وفى مقدمتهم �شاحب  الربرة  اأبناوؤه  الكرمي  اأثره  ويقتفى 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان والذى يعد وبحق ن�شريا قويا 

و�شندا مل�شر الكنانة وللأمة العربية جمعاء. التفا�شيل )�ص3(

حممد بن زايد خلل ا�شتقباله وفد الكونغر�ص االأمريكي)وام(

بحثا اجلهود املبذولة لتحقيق اال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة 

حممد بن زايد ي�صتقبل وفدا من الكونغر�س االأمريكي

االإمارات الثالثة عامليا يف ثقة املواطنني بالقادة ال�سيا�سيني

حممد بن را�صد: دولتنا بقيادة خليفة 
تتقدم بثبات يف كافة موؤ�صرات التنمية 

برعاية حمدان بن زايد 

انطالق فعاليات املعر�س الدويل لل�صيد والفرو�صية اأبوظبي 2013

بوتني: ال يحق للكوجنر�س االإمريكي اإجازة �صرب �صوريا
 •• مو�سكو-وكاالت:

فلدميري  الرو�شي  الرئي�ص  قال 
بوتني االربعاء انه لي�ص من حق 
ال���ك���وجن���ر����ص االم���ري���ك���ي اج����ازة 
دون  �شوريا  م��ع  ال��ق��وة  ا�شتخدام 
���ش��دور ق���رار م��ن جمل�ص االم��ن 
ذلك  وان  املتحدة  ل��لمم  التابع 

�شيكون عمل عدوانيا.
وزي��ر اخلارجية  بوتني  اتهم  كما 
ك���ريي بالكذب  االم��ري��ك��ي ج���ون 
على الكوجنر�ص ب�شاأن دور تنظيم 
ال���ق���اع���دة يف ال�������ش���راع ب�����ش��وري��ا 
يف غ��م��ار ���ش��ع��ي��ه ل��ل��ح�����ش��ول على 
االمريكيني  امل�����ش��رع��ني  م��واف��ق��ة 
على القيام بتحرك ع�شكري �شد 

احلكومة ال�شورية.
وقال الرئي�ص الرو�شي فلدميري 
ب��وت��ني اإن ب���لده ق��د ت��واف��ق على 
اإذا  �شوريا  �شد  ع�شكرية  عملية 
ا���ش��ت��خ��دم��ت  احل��ك��وم��ة  اأن  ث��ب��ت 
�شدد  ولكنه  الكيميائي،  ال�شلح 
ع��ل��ى اأن م��ث��ل ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ال 
االأم��ن  جمل�ص  مبوافقة  اإال  تتم 

با�شتخدام ال�شلح �شد دولة ذات 
اأخرى  �شبل  اأو  ذرائ��ع  واأي  �شيادة 
ل��ت��ربي��ر ا���ش��ت��خ��دام ال���ق���وة بحق 
غري  ���ش��ي��ادة  ذات  م�شتقلة  دول����ة 
اإال  ت�شنيفها  ميكن  وال  مقبولة 
باتهامات  يتعلق  كعدوان. ويف ما 
يف  الكيميائي  ال�شلح  ا�شتخدام 
ري���ف دم�����ش��ق، ق���ال ب��وت��ني يجب 
على االأقل انتظار نتائج التحقيق 
الذي اأجراه فريق حمققي االأمم 
لدينا  توجد  ال  واأ�شاف  املتحدة. 
اجلي�ص  اأن  اإىل  ت�شري  معطيات 
ال����ن����ظ����ام����ي ال�����������ش�����وري ه�����و م��ن 
الكيميائية.  امل��واد  ه��ذه  ا�شتخدم 
ولي�ص من املعروف حتى االآن ما 
اأو  كيميائيا  �شلحا  ذلك  كان  اإذا 

جمرد مواد كيميائية ما �شارة.
واع���ت���رب اأن����ه ل��ي�����ص م���ن امل��ع��ق��ول 
النظامي  اجل��ي�����ص  ي�شتخدم  اأن 
ال��ذي يحقق تقدما على االأر���ص 
وهو  املحظور  الكيميائي  ال�شلح 
اأن ذل���ك ق��د يتخذ  ي���درك ج��ي��دا 
اإىل  ذريعة لفر�ص عقوبات ت�شل 

ا�شتخدام القوة.

ال�������دويل. ويف م��ق��اب��ل��ة م��ط��ول��ة 
الرو�شي  التلفزيون  معه  اأجراها 
)الكرملني(  موقع  على  ون�شرت 
���ش��وؤال حول  ردا على  ق��ال بوتني 
عملية  على  �شيوافق  ك��ان  اإذا  م��ا 
ع�����ش��ك��ري��ة يف ح����ال وج�����ود اأدل����ة 
دام����غ����ة ع����ن ت��ن��ف��ي��ذ احل���ك���وم���ة 
الكيميائية  للهجمات  ال�شورية 
ال اأ�شتثني ذلك، ولكنه اأ�شاف اأن 
جمل�ص االأمن الدويل هو اجلهة 
تفوي�ص  مبنح  املخولة  الوحيدة 

•• ابوظبي-وام:

زايد  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة ب��اأب��وظ��ب��ي اأم�����ص وف���د اأع�����ش��اء 
حاليا  ال��ب��لد  ي���زور  ال���ذي  االأم��ري��ك��ي  الكونغر�ص 
برئا�شة النائب دانا رورابات�شر رئي�ص جلنة ال�شوؤون 

اخلارجية والعلوم و الف�شاء و التكنولوجيا.
االأمريكي  الكونغر�ص  وف��د  ب��زي��ارة  �شموه  ورح��ب 
التي  امل��ت��م��ي��زة  الثنائية  ال��ع��لق��ات  معهم  وب��ح��ث 
والواليات  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  جتمع 

امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة وح���ر����ص ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن 
يخدم  مب��ا  وتطويرها  تعزيزها  على  ال�شديقني 
الزيارات  باأهمية  �شموه  منوها  امل�شرتكة  امل�شالح 
�شاأنها  والتي من  امل�شتويات  املتبادلة على خمتلف 
اأن ت��ع��زز اوج����ه ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����ش��رتك بني 

البلدين.
وفد  اللقاء  خلل  اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو  واطلع 
االإم���ارات  دول���ة  روؤي���ة  االأم��ري��ك��ي على  الكونغر�ص 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل 

يف حتقيق النه�شة ال�شاملة.    التفا�شيل )�ص2(

•• دبي - وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
حاكم  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب 
اأن دولة االإم��ارات حتت قيادة �شاحب  دبي رعاه اهلل 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
التنمية  موؤ�شرات  كافة  يف  بثبات  تتقدم  اهلل  حفظه 
واأن ح��ك��وم��ة دول���ة االإم�����ارات ت��ت��اب��ع ب��ا���ش��ت��م��رار ه��ذه 
العريقة  الدولية  املوؤ�ش�شات  عن  ال�شادرة  املوؤ�شرات 
اأحد خياراتنا يف احلكومة.. جاء  الأن الرتاجع لي�ص 
ال��دويل  التناف�شية  تقرير  نتائج  على  تعقيبا  ذل��ك 

ال�شادر عن املنتدى االقت�شادي العاملي دافو�ص للعام 
2013 2014- والذي تقدمت فيه دولة االإمارات 
خم�ص مراتب يف التناف�شية الكلية القت�شادها خلل 
واإي��رل��ن��دا  كفرن�شا  دول  ع��ل��ى  ل��ت��ت��ق��دم  واح����دة  ���ش��ن��ة 
واأ�شرتاليا ولتحرز مراكز عاملية متقدمة يف العديد 
من املوؤ�شرات حيث حلت الدولة االأوىل عامليا يف جودة 
عامليا  واالأوىل  املنظمة  اجل��رمي��ة  غياب  ويف  ال��ط��رق 
عامليا  الثانية  وحلت  الت�شخم  اآث��ار  احتواء  يف  اأي�شا 
التكنولوجيا  ون��ق��ل  املبا�شر  االأج��ن��ب��ي  اال�شتثمار  يف 
ال�شيا�شيني  بالقادة  املواطنني  ثقة  يف  عامليا  والثالث 
والرابع عامليا يف كفاءة اأ�شواقها .  التفا�شيل )�ص3(

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�ص نادي �شقاري 
ال�  ال��دورة  ام�ص فعاليات  ..انطلقت �شباح  االإم��ارات 
11 من املعر�ص الدويل لل�شيد والفرو�شية اأبوظبي 
2013 الذي ينظمه نادي �شقاري االإمارات و �شركة 
اإنفورما للمعار�ص بدعم من جلنة اإدارة املهرجانات 

والربامج الثقافية والرتاثية يف اإمارة اأبوظبي خلل 
الفرتة من 4 اىل 7 �شبتمرب احلايل يف مركز اأبوظبي 
�شهد  ال��ذي  احل��دث  يدعم  كما  للمعار�ص.  الوطني 
منذ يومه االأول اإقباال جماهرييا وح�شورا اإعلميا 
مكثفا من خمتلف اأنحاء العامل كل من هيئة اأبوظبي 
لل�شياحة والثقافة ومهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن 

زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية االأ�شيلة.
التفا�شيل )�ص9(

فل�شطينيون يتظاهرون يف وجه اجلنود اال�شرائيليني داخل االأق�شى)ا ف ب(

اأطفال �شوريون يعربون فوق ركمام بيوتهم املهدمة بفعل ق�شف قوات النظام على دوما)رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

مناطق  يف  عنيفة  م��ع��ارك  ت���دور 
وحيي  دم�شق  ري��ف  م��ن  متفرقة 
دم�شق  بالعا�شمة  وب���رزة  ج��وب��ر 
ب���ني مقاتلي  ام�����ص  م��ن��ذ ���ش��ب��اح 
اجل���ي�������ص ال���������ش����وري احل������ر م��ن 
وملي�شيات  النظام  وق��وات  ناحية 
طرف  م��ن  ل��ه  التابعة  ال�شبيحة 
اآخر، و�شط ق�شف عنيف ومكثف 
اأوقع قتلى وجرحى ودمر العديد 
املنازل. كما تعر�شت مناطق  من 
واإدل����ب وحم�ص  اأخ���رى يف حلب 
ودرعا ودير الزور لق�شف عنيف.

الثورة  وقال ع�شو جمل�ص قيادة 
يف ري�������ف دم���������ش����ق ع����م����ر ح���م���زة 
م��ك��ث��ف  ال��ق�����ش��ف  اإن  ل���ل���ج���زي���رة 
وع���ن���ي���ف ح���ي���ث مت ر����ش���د ث���لث 
مناطق  على  الدقيقة  يف  قذائف 
م��ع��ل��وال وج��ب��ع��دي��ن وال��رح��ي��ب��ة، 
العنيف  الق�شف  اأن  اإىل  م�شريا 
ج����اء ب��ع��دم��ا ق����ام اجل��ي�����ص احل��ر 
ب��ع��م��ل��ي��ات و���ش��ف��ه��ا ب��ال��ن��وع��ي��ة يف 
حواجز  على  ب�شيطرته  املنطقة 
م��ع��ل��ول��ة وج��ب��ع��دي��ن ع��ل��ى طريق 
وتدمري  حم�ص  دم�شق  اأ���ش��رتاد 
اأرب������ع دب����اب����ات وق���ت���ل ع����دد كبري 

ال�شباح االأوىل من جبال الفرقة 
الرابعة بقذائف املدفعية الثقيلة 
وال���ف���ودي���ك���ا م�����ش��ت��ه��دف��ة امل��ب��اين 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة و����ش���ط امل���دي���ن���ة، مم��ا 
و�شقوط  وام���راأة  �شاب  ملقتل  اأدى 
ا�شتباكات  ت��دور  جرحى، يف حني 
بني اجلي�ص احلر وق��وات النظام 

على اجلبهة الغربية للمدينة. 
من جهة اخري يتجه الكونغر�ص 
االأم���ريك���ي مل��ن��ح ال��رئ��ي�����ص ب���اراك 
�شربة  لتوجيه  تفوي�شا  اأوب��ام��ا 
ع�شكرية حمدودة لنظام الرئي�ص 
ال�������ش���وري ب�����ش��ار االأ�����ش����د.. ي��اأت��ي 
اأوب���ام���ا على  ب��ع��دم��ا ح�شل  ذل���ك 
ت��اأي��ي��د اأع�����ش��اء ك��ب��ار وب���ارزي���ن يف 
جمل�ص  رئي�ص  بينهم  الكونغر�ص 

النواب اجلمهوري جون بونر.
واأع���ل���ن زع���م���اء جل��ن��ة ال��ع��لق��ات 
اخل����ارج����ي����ة مب��ج��ل�����ص ال�����ش��ي��وخ 
االأم������ريك������ي ت���و����ش���ل���ه���م الت���ف���اق 
ال��ث��لث��اء ع��ل��ى م�����ش��ودة تفوي�ص 
يف  الع�شكرية  ال��ق��وة  ال���ش��ت��خ��دام 
�شوريا مما ميهد الطريق الإجراء 
ت�شويت يف اللجنة.. لكن امل�شودة 
ج�����اءت اأق�����ل مم���ا ط��ل��ب��ه اأوب���ام���ا 
وحتظر ن�شر قوات اأمريكية على 

االأر�ص.

الكونغر�ض يتجه ملنح تفوي�ض ملعاقبة النظام ال�سوري 

تقدم للثوار وق�صف عنيف بريف دم�صق

•• القد�س املحتلة-وكاالت:
ا�شرائيلية خا�شة  حا�شرت قوات 
امل�شلني  م��ن  ع���ددا  ام�����ص،  �شباح 
بامل�شجد  القبلي  امل�شجد  داخ���ل 
االق�������ش���ى، وه�������ددت ب��اق��ت��ح��ام��ه 

واعتقال املتواجدين بداخله.
واو�شح حممود ابو عطا امل�شوؤول 
االأق�شى  موؤ�ش�شة  يف  االإع��لم��ي 
للوقف والرتاثان �شاحات امل�شجد 
التوتر  من  حالة  ت�شهد  االق�شى 
ومواجهات متفرقة، منذ �شاعات 
ال�شباح بعد ان حاولت جمموعات 
م�����ن امل�������ش���ت���وط���ن���ني اق���ت���ح���ام���ه 
بحماية قوات كبرية من ال�شرطة 

واجلي�ص االإ�شرائيلي.
ان مرابطني  ع��ط��ا  اب���و  وا����ش���اف 
ت�شدوا ملجموعة من امل�شتوطنني، 
حاولوا  م�شتوطنا،   14 وعددهم 
ال��دخ��ول م��ن ج��ه��ة ب���اب امل��غ��ارب��ة 
ومت الت�شدي لهم وطردهم، ومن 
ثم اعتدت قوات خا�شة ا�شرائيلية 
على املرابطني، حيث ا�شيب عدد 

نتيجة  وح���روق  بر�شو�ص  منهم 
ر�ص غاز الفلفل.

�شخ�شني  اع��ت��ق��ال  مت  وا����ش���اف: 
واالف����راج عنهم الح��ق��ا، وب��ني ان 
�شلطات االحتلل تفر�ص ح�شارا 
م�����ش��ددا على ال��ط��رق��ات وامل��ف��ارق 
حيث  االق�شى،  للم�شجد  امل��وؤدي��ة 
اح��ت��ج��زت ع����ددا م���ن احل��اف��لت 
الداخل  من  مواطنني  تقل  التي 

ج��������اءوا ل���ل���دف���اع ع����ن امل�����ش��ج��د، 
املقرر  النفري  ي��وم  يف  وامل�����ش��ارك��ة 

عقده ام�ص.
وع���رب اب���و ع��ط��ا ع��ن ت��خ��وف��ه من 
حم���اول���ة جم��م��وع��ة اخ�����رى من 
امل�شجد،  اقتحام  امل�شتوطنني من 
ت���واج���د  ه���ن���اك  ان  اىل  م�������ش���ريا 
ملجموعة من امل�شتوطنني بالقرب 

من حائط الرباق.

�شباط  بينهم  النظام  ق��وات  م��ن 
اإ�شافة لقتلى من ال�شبيحة، وهو 

ما اأكدته �شبكة �شام.
الثورة  تن�شيقيات  احت��اد  وحت��دث 
ال���������ش����وري����ة ع�����ن ق�������ش���ف ق�����وات 
وجريود  جبعدين  بلدات  النظام 
يف  بالقلمون  وع���درا  والنا�شرية 
املدفعية  با�شتخدام  دم�شق  ري��ف 

وراجمات ال�شواريخ.
ال�شياق  يف  ���ش��ام  �شبكة  واأ����ش���ارت 
للنظام  الطريان احلربي  اأن  اإىل 
ا�شتهدف منطقة ال�شقي مبدينة 
النظام  النبك، كما ق�شفت قوات 
واملدفعية  ال�����ش��واري��خ  ب��راج��م��ات 
ال�شام  الثقيلة مدينتي مع�شمية 
بالغوطة  م��ن��اط��ق  وع����دة  وداري�����ا 

���ش��ق��ط��ت  ال���������ش����رق����ي����ة، يف ح�����ني 
ع��دة ���ش��واري��خ اأر����ص اأر����ص على 
الدم�شقي  بالريف  دوم��ا  مدينة 
مم��ا اأ���ش��ف��ر ع��ن ���ش��ق��وط جرحى 

معظمهم اأطفال.
املجل�ص  اأف�����اد  ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  ويف 
املدينة  بتعر�ص  داري���ا  يف  املحلي 
ل���ق�������ش���ف ع���ن���ي���ف م���ن���ذ ����ش���اع���ات 

كارثة غذائية تهدد 11 مليون مواجهات واعتقاالت خالل اقتحام م�صتوطنني لالأق�صى
�صخ�س يف ال�صاحل االفريقي

•• روما-ا.ف.ب:

اعلنت منظمة االغذية والزراعة الدولية )الفاو( التابعة للمم املتحدة 
ام�ص ان حواىل 11 مليون �شخ�ص يعانون من انعدام خطري يف االمن 
التربعات  جلمع  نداء  موجهة  االفريقية،  ال�شاحل  منطقة  يف  الغذائي 
لدعم املزارعني ومربي املا�شية ال�شغار..ويف بيان، قالت املنظمة ومقرها 
روما ان العائلت الفقرية ا�شتنفدت خمزوناتها من الغذاء وتواجه االن 

ا�شعارا مرتفعة للمواد الغذائية يف انتظار املو�شم املقبل.
وتبدي الفاو قلقها النها مل تت�شلم �شوى 19،4 مليونا )من التربعات( 
التي  ال�����ش��روري��ة  دوالر  مليون  ال�113،1  ا���ش��ل  م��ن  االن  حتى  فقط 
التربعات،  ه��ذه  العام..وبف�شل  ب��داي��ة  يف  االمم��ي��ة  املنظمة  احت�شبتها 
م���زارع وم��رب��ي ما�شية  ال��دع��م ل1،6 مليون  م��ن تقدمي  ال��ف��او  متكنت 
وراع يف هذه املنطقة جنوب ال�شحراء..واعلن المورديا ثيومبينو احد 
ال�شاحل  �شربت  ال��ت��ي  املتتالية  االزم���ات  ان  الفريقيا  ال��ف��او  م�����ش��وؤويل 
على  ال��ف��ق��راء  ال�شكان  ق���درة  ا�شعفت  و2012  و2008   2005 يف 
االحتفاظ بو�شائل البقاء على قيد احلياة او جتديدها..والو�شع مثري 

للقلق ال�شديد يف �شمال مايل و�شمال نيجرييا والدول املجاورة. 
قلق  حمل  العمر  من  اخلام�شة  دون  للطفال  الغذائية  احلالة  وتبقى 
كبري..واو�شحت الفاو اي�شا ان فرتة احلاجة )او مو�شم اجلوع( بدات 
قبل اوانها املعتاد ب�شبب االثار ال�شلبية الزمة 2012 على اال�شر االكرث 
عوزا التي جتد نف�شها جمربة على بيع حما�شيلها من احلبوب لت�شديد 

ديونها.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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حممد بن زايد ي�صتقبل وفدا من الكونغر�س االأمريكي
••  ابوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
اأم�ص  باأبوظبي  امل�شلحة  للقوات 
وفد اأع�شاء الكونغر�ص االأمريكي 
برئا�شة  البلد حاليا  ي��زور  ال��ذي 
دان����ا روراب���ات�������ش���ر رئي�ص  ال��ن��ائ��ب 
جلنة ال�شوؤون اخلارجية و العلوم 

و الف�شاء و التكنولوجيا.
ورح���������ب �����ش����م����وه ب�������زي�������ارة وف����د 
ال���ك���ون���غ���ر����ص االأم����ري����ك����ي وب��ح��ث 
املتميزة  الثنائية  العلقات  معهم 
التي جتمع دولة االإمارات العربية 
امل����ت����ح����دة وال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 
االأم����ري����ك����ي����ة وح����ر�����ص ق���ي���ادت���ي 
البلدين ال�شديقني على تعزيزها 
وت��ط��وي��ره��ا مب���ا ي��خ��دم امل�����ش��ال��ح 

••  ابوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 
الوطني  االأم���ن  م�شت�شار  نهيان 
التنفيذي  املجل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
الإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي رئ��ي�����ص جمل�ص 
ل��لإ���ش��ك��ان  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
خ���لل ت��روؤ���ش��ه الج��ت��م��اع جمل�ص 
ل��لإ���ش��ك��ان  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
ال�������ذي ت����اب����ع م�����ن خ����لل����ه اآخ�����ر 
تاأ�شي�ص  ي�شهدها  التي  التطورات 
م�شروع  درا���ش��ة  ..���ش��رورة  الهيئة 
ال���ت���اأ����ش���ي�������ص م����ن ج���وان���ب���ه ك��اف��ة 
وال���وق���وف ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات التي 
ت��واج��ه��ه واحل��ل��ول املقرتحة  ق��د 
لكل من هذه التحديات مبا يكفل 
حتقيق الروؤية احلكيمة ل�شاحب 
زاي��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
�شمو  اأول  الفريق  اهلل وتوجيهات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
االأعلى للقوات امل�شلحة باأن تكون 
هذه الهيئة مبثابة نقطة االرتكاز 
يف كافة م�شاريع االإ�شكان يف اإمارة 
برامج  تنفيذ  يكفل  مبا  اأبوظبي 
ال�شيا�شات  تقوم  اأن  على  االإ�شكان 
واالإ������ش�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ات مل�������ش���روع 
ت���اأ����ش���ي�������ص ال���ه���ي���ئ���ة ع���ل���ى اأح�����دث 
والتنظيمية  االإداري����ة  املمار�شات 

وال��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة مب���ا ي�����ش��ك��ل نقلة 
اح���ت���ي���اج���ات  ت���ل���ب���ي���ة  ن���وع���ي���ة يف 
املواطنني انطلقا من الفهم التام 
وقال  االحتياجات.  لهذه  واملعمق 
عملية  اإن  ال�شياق:  هذا  �شموه يف 
تنه�ص  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة  التنمية 
حجم  ت��راع��ي  اأبوظبي  اإم���ارة  بها 
تاأخذ  كما  امل��ط��روح��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
االإ�شرتاتيجي  البعد  يف احل�شبان 

ه���ذا امل�����ش��روع ����ش���رورة االع��ت��م��اد 
الوطنية  واخل��ربات  الكوادر  على 
ال���ق���وى  ت���ط���وي���ر  اإىل  وال�������ش���ع���ي 
الب�شرية لن�شهم جميعا يف حتقيق 
للإ�شكان.  اأبوظبي  هيئة  اأه��داف 
�شعيد  ���ش��ع��ادة  ح�����ش��ر االج���ت���م���اع 
حم��م��د ���ش��ع��ي��د امل��ق��ب��ايل و���ش��ع��ادة 
خ��ل��ي��ف��ة حم��م��د ح��م��د امل���زروع���ي 
و����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور م��ط��ر حممد 

وتطوير  والتخ�شي�ص  االإ���ش��ك��ان 
ال����ن����م����وذج امل��������ايل وامل����ي����زان����ي����ات 
وموؤ�شرات  الت�شغيلية  واخل��ط��ط 
ك���اف���ة  ع�����ر������ص  وب�����ع�����د  االأداء. 
م�����ش��ت��ج��دات م�����ش��روع ال��ت��اأ���ش��ي�����ص 
ا�شتكمال  ب�����ش��رورة  ���ش��م��وه  وج���ه 
املتبعة  النظم  ح�شب  االإج����راءات 
اجلهات  بني  التن�شيق  وموا�شلة 
امل���ع���ن���ي���ة ب���ق���ط���اع االإ�����ش����ك����ان م��ن 

لهذه العمليات ذلك اأن ما نوؤ�ش�شه 
للم�شتقبل  ركيزة  �شي�شكل  اليوم 
ح��ت��ى ن���وف���ر ل���لأج���ي���ال احل��ال��ي��ة 
الكرمي  العي�ص  �شبل  كل  واملقبلة 
اآخ���ذي���ن يف احل�����ش��ب��ان م���ا ي��ط��راأ 
تتطلب  م�����ش��ت��م��رة  م���ن حت�����والت 
منا وعيا واإحاطة بها لكي نتمكن 
لها.  االأن�شب  احللول  انتهاج  من 
واأ�شاف �شموه اأن من اأ�ش�ص جناح 

يف ك���ل م��رح��ل��ة. وع���ر����ص ���ش��ع��ادة 
العام  املدير  القبي�شي  ب��در  �شيف 
الثماين  امل�شروع  مراحل  باالإنابة 
وال���ت���ي ت��ت��ن��اول ال���ب���دء ب��امل�����ش��روع 
والهيكل  احل��ايل  الو�شع  وتقييم 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي وامل���������وارد ال��ب�����ش��ري��ة 
واأدل������ة ال�����ش��ي��ا���ش��ات واالإج�������راءات 
واحل��وك��م��ة امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة وت��ط��وي��ر 
اال�شرتاتيجيات و�شيا�شات برامج 

���ش��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي و���ش��ع��ادة حممد 
و�شعادة  اخل���وري  ع��ب��داهلل  حاجي 
الرميثي  م��ط��ر  خ��ل��ف��ان  ���ش��ل��ط��ان 
و���ش��ع��ادة ف��لح االأح��ب��اب��ي و�شعادة 
العام  املدير  القبي�شي  ب��در  �شيف 
ب�����االإن�����اب�����ة. ون���اق�������ص االج���ت���م���اع 
م���راح���ل م�����ش��روع ت��اأ���ش��ي�����ص هيئة 
اأب����وظ����ب����ي ل���لإ����ش���ك���ان واالإط��������ار 
العمل  وتطور  الأن�شطته  الزمني 

البيانات  ق��اع��دة  ا���ش��ت��ك��م��ال  اأج���ل 
املطلوبة وو�شع اخلطط التي من 
م�شروع  مراحل  يف  ال�شري  �شاأنها 
كل  اأه���داف  يحقق  مبا  التاأ�شي�ص 
م��رح��ل��ة ب��اأف�����ش��ل ����ش���ورة ممكنة 
بيانات  قاعدة  اإن�شاء  على  ويعمل 
���ش��ام��ل��ة ل��ل��م��واط��ن��ني وط��ل��ب��ات��ه��م 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب������ربام������ج االإ�����ش����ك����ان 

املختلفة. 

خ����لل ال���ل���ق���اء وف����د ال��ك��ون��غ��ر���ص 
االأمريكي على روؤية دولة االإمارات 
�شاحب  ب��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة  العربية 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
يف حت��ق��ي��ق ال��ن��ه�����ش��ة ال�����ش��ام��ل��ة.. 
كبرية  طموحاتنا  ان  �شموه  واك��د 
من  امل��زي��د  حتقيق  يف  ومتوا�شلة 
الوطنية  واملكت�شبات  االإجن�����ازات 
ال����رائ����دة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت.. 
وت�����ب�����ادل ����ش���م���و ال�������ش���ي���خ حم��م��د 
وف���د  م�����ع  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب�����ن 
حول  النظر  وجهات  الكوجنر�ص 
على  وامل�شتجدات  التطورات  اآخ��ر 
ال�����ش��اح��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة 
وا���ش��ت��ع��را���ص امل���ب���ادرات واجل��ه��ود 
ال�����دول�����ي�����ة امل�����ب�����ذول�����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 
املنطقة  يف  وال�����ش��لم  اال���ش��ت��ق��رار 
واأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك بني 

ال�شلم  فر�ص  تعزيز  يف  البلدين 
جهود  ودف��ع  اال�شتقرار  وتر�شيخ 
جانبه  من   .. املنطقة  يف  التنمية 
اأك�������د رئ���ي�������ص وف������د ال���ك���ون���غ���ر����ص 
االأم����ري����ك����ي... ح��ر���ص ال���والي���ات 
املتحدة االأمريكية على مد ج�شور 

ال�������ش���داق���ة وال���ت���ع���اون م���ع دول���ة 
االإمارات الفتا اىل اأهمية موا�شلة 
الزيارات والتي من خللها ميكننا 
م�شتويات  على  قرب  عن  التعرف 
الذي  والتقدم  واالزده��ار  التطور 
تتمتع به دولة االم��ارات .. ح�شر 

�شلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اء 
و�شعادة  دول��ة  وزي��ر  احمد اجلابر 
حم��م��د م���ب���ارك امل����زروع����ي وك��ي��ل 
ديوان ويل عهد ابوظبي و �شعادة 
االمريكي  ال�شفري  كوربن  مايكل 

لدى الدولة.
باأهمية  ���ش��م��وه  م��ن��وه��ا  امل�����ش��رتك��ة 
ال���زي���ارات امل��ت��ب��ادل��ة ع��ل��ى خمتلف 

امل�����ش��ت��وي��ات وال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا ان 
ت���ع���زز اوج������ه ال����ت����ع����اون وال��ع��م��ل 

امل�شرتك بني البلدين.
واط��ل��ع ���ش��م��و ويل ع��ه��د اب��وظ��ب��ي 

هزاع بن زايد يوؤكد اأن جناح هيئة اأبوظبي لالإ�صكان يكون باالعتماد على الكوادر واخلربات الوطنية

�صرطة اأبوظبي ت�صدر مطويات اإر�صادية لل�صائحني بـ 15 لغة

�صرطة اأبوظبي تطمئن على اال�صتعدادات االأمنية يف معر�س ال�صيد والفرو�صية
•• اأبوظبي-وام:

اط���ل���ع���ت ����ش���رط���ة اأب����وظ����ب����ي ع��ل��ى 
ا�����ش����ت����ع����دادات ال���ل���ج���ن���ة االأم���ن���ي���ة 
ل����ل����م����ع����ر�����ص ال�������������دويل ل���ل�������ش���ي���د 
انطلق  ال��ذي   2013 والفرو�شية 
ام�������ص مب���رك���ز اأب���وظ���ب���ي ال��وط��ن��ي 
الدكتور  العميد  وق��ام  للمعار�ص. 
���ش��ي��ف ب��وظ��ف��رية ال��ع��ام��ري مدير 
ب�شرطة  واملنافذ  االأم��ن  �شوؤون  عام 
اأب��وظ��ب��ي ب���زي���ارة ال��ل��ج��ن��ة االأم��ن��ي��ة 
ب��امل��رك��ز واط��ل��ع على اال���ش��ت��ع��دادات 
واإج�����راءات ت��اأم��ني امل��ع��ر���ص وكافة 
اال�شتعدادات والتجهيزات اخلا�شة 
باإنهاء اإجراءات تراخي�ص االأ�شلحة 
حميد  العقيد  وق���دم  للمواطنني. 
االأ���ش��ل��ح��ة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ف��ري��ت 
واملتفجرات ب�شرطة اأبوظبي رئي�ص 

ا�شتنادات  �شاهد  حيث  املعر�ص  يف 
اإدارة التفتي�ص االأمني كي 9 والتي 
�شتقدم عرو�شا للكلب البولي�شية 
العميد  واأو����ش���ى  امل��ع��ر���ص.  ل����رواد 
االأمنية  اللجنة  اأع�����ش��اء  ال��ع��ام��ري 
ت��وع��ي��ة مل�شرتي  ت��وج��ي��ه  ب�����ش��رورة 
ت�شاريحها  وم�شتخرجي  االأ�شلحة 
تتعلق بعمليات حفظ ال�شلح داخل 
امل���ن���زل وال�����ذي ي��ج��ب اأن ي��ك��ون يف 
مكان اآمن بعيدا عن اأيدي االآخرين 
وك����ذل����ك ال����ذخ����ائ����ر اخل���ا����ش���ة ب��ه 
واإجراء ال�شيانة الدورية له. وثمن 
به  قامت  مل��ا  املنظمة  اجلهة  جهود 
اإ�شتعدادات كبرية الإخراج هذا  من 
احلدث يف �شورة م�شرفة .. موؤكدا 
اأن اللجنة العليا املنظمة للمعر�ص 
ال ت��األ جهدا يف اإب���راز ه��ذا احلدث 
بالدولة  امل�شوؤولني  كبار  بدعم من 

عن  واف��ي��ا  �شرحا  االأم��ن��ي��ة  اللجنة 
اال���ش��ت��ع��دادات ال��ت��ي ت��ك��ف��ل تقدمي 
للمواطنني  متميزة  اأمنية  خدمات 
وال�����زائ�����ري�����ن ب�����ش��ك��ل ع������ام وذل����ك 
ب��ح�����ش��ور ال��ع��ق��ي��د ع��ب��دال��رح��م��ن 
االأدل�������ة  اإدارة  م����دي����ر  احل�����م�����ادي 
اجلنائية. والتقى مدير عام �شوؤون 
اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  وامل��ن��اف��ذ  االأم����ن 

اأع�شاء اللجنة االأمنية ..
 م��ث��م��ن��ا ج���ه���وده���م يف ال��ت��ح�����ش��ري 
اللجنة  دور  الإب������راز  واال����ش���ت���ع���داد 
مكتب  وتفقد  املعر�ص.  يف  االأمنية 
امل���ع���ر����ص م��ط��م��ئ��ن��ا  ال��ب�����ش��م��ة يف 
ع���ل���ى ال���ت���ج���ه���ي���زات االل���ك���رتون���ي���ة 
بحث  �شهادة  اإج����راءات  تنجز  التي 
احلالة اجلنائية لراغبي تراخي�ص 
االأ���ش��ل��ح��ة م��ن امل��واط��ن��ني. كما زار 
قطاعات ال�شرطة االأخرى امل�شاركة 

••  ابوظبي-وام:

مدونة  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  اأ���ش��درت   
15 لغة  ب����  ل��ل�����ش��ائ��ح��ني  اإر����ش���ادي���ة 
خم��ت��ل��ف��ة ل���ل���ق���واع���د االإر�����ش����ادي����ة 
يف  ال�������ش���ي���اح���ة  واأخ������������لق  الآداب 
اإم��������ارة اأب���وظ���ب���ي ح���ي���ث ت�����ش��ه��م يف 
رف����ع م�����ش��ت��وى ال��ث��ق��اف��ة ب��ت��ق��ال��ي��د 
ت��ع��زي��زا لتطوير  ال���دول���ة  وع�����ادات 
التوعية  ون�شر  ال�شياحة  مفاهيم 
وتت�شمن  ال�����ش��ي��اح��ي��ة.  وال��ث��ق��اف��ة 
امل���ط���وي���ة ن�������ش���ائ���ح ل���ل���وق���اي���ة م��ن 
وا�شتغلل  الركاب  تهريب  ظاهرة 
وكيفية  االأج�����رة  ���ش��ي��ارات  ���ش��ائ��ق��ي 
االأمتعة  ف��ق��دان  ح��ال  يف  الت�شرف 
�شيارات  يف  ال�شخ�شية  املتعلقات  اأو 

واالأمل��ان��ي��ة وال��ي��اب��ان��ي��ة واالإي��ط��ال��ي��ة 
والتايلندية  واالإ�شبانية  والكورية 
ب��االإ���ش��اف��ة  والفلبينية  وال��رتك��ي��ة 
اإىل الهندية واالأردو. وقال العقيد 
ال���دك���ت���ور را����ش���د حم��م��د ب��ور���ش��ي��د 
وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات  ادارة  م��دي��ر 
اجلنائية يف القيادة العامة ل�شرطة 
اأب��وظ��ب��ي ان اإع�����داد امل��ط��وي��ة ي��اأت��ي 
التي  التطويرية  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف 
للنهو�ص  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  تبذلها 
ب��ال�����ش��رط��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة وحت�����ش��ني 
اخل����دم����ات االأم���ن���ي���ة وال���ت���وع���وي���ة 
املقدمة لل�شياح بهدف تهيئة جميع 
باأوقات  والتمتع  لهم  الراحة  �شبل 
�شعيدة واحلفاظ على اأمن املجتمع. 
واأ�شاف انه الإ�شفاء مزيد من االأمن 

ق�����ش��م ال�����ش��رط��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة عرب 
اأم��ان /8002626/. من  خدمة 
العتيبي  املقدم مزيد  اأو�شح  جانبه 
يف  ال�شياحية  ال�شرطة  ق�شم  رئي�ص 
واملباحث اجلنائية  التحريات  اإدارة 
يف �شرطة اأبوظبي اأن املطوية تقدم 
لل�شائح  هامة  اإر���ش��ادي��ة  ن�شائح   5
ف�����ش��ل ع���ن ال��ت��ع��ري��ف ب��اخل��دم��ات 
ال�����ش��ال��ف ذك��ره��ا وال��ت��ي م��ن بينها 
ت���و����ش���ي���ح ����ش���ع���ر �����ش����رف ال����دره����م 
مقابل العملت االأخرى بالتقريب 
وج�������دول ب���ال���ت���ع���رف���ة ال��ت��ق��دي��ري��ة 
ل�شيارات االأجرة مبا يوفر خدمات 
القياكم  ال�شائح من  متميزة متكن 
اأن��ه  وذك��ر   . اطمئنان  بكل  برحلته 
امل���ط���وي���ة يف جميع  ت���وزي���ع  ���ش��ي��ت��م 

االأجرة ف�شل عن التعريف باأ�شعار 
�شرف  وفروق  التقريبي  الرحلت 
العملت التقريبية واآلية التوا�شل 
اأبوظبي  ال�شياحية يف  ال�شرطة  مع 
امل�شاعدة مع تو�شيح عنوان  لطلب 
االنرتنت.  على  االلكرتوين  املوقع 
ومت ادراج املدونة يف موقع ال�شرطة 
التوا�شل  هاتف  وتوفري  ال�شياحي 
ط��ل��ب  ح��������ال  يف   8002626
�شيارة  وطلب  ال�شياحية  ال�شرطة 
االأج����رة م��ن خ��لل ال��ت��وا���ش��ل على 
واأع���د   .600535353 ال���رق���م 
ق�شم ال�شرطة ال�شياحية يف �شرطة 
اأبوظبي املدونة االإر�شادية ال�شياحية 
ب��ال��ل��غ��ات ال��ع��رب��ي��ة واالإجن���ل���ي���زي���ة 
والفرن�شية  وال�شينية  والرو�شية 

والطماأنينة ولتحقيق �شياحة اآمنة 
ومتت  امل��دون��ة  اأ�شدر”الق�شم  فقد 
ملد  مب�شط  ب�شكل  عباراتها  �شياغة 
ج�شور التعاون مع هذه الفئة وخلق 
اإح�شا�ص باالأمن للحد من احلوادث 
التي يتعر�ص لها ال�شائح عرب و�شع 
احللول الوقائية والتوا�شل معهم. 
وحث بور�شيد ال�شائحني على عدم 
الرتدد يف طلب امل�شاعدة يف احلاالت 
ال���ط���ارئ���ة م���ن ع��ن��ا���ش��ر ال�����ش��رط��ة 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة م����وؤك����دا ج��ه��وزي��ت��ه��م 
لتقدمي اخلدمة على وجه ال�شرعة 
امل�شرقة  ال�شورة  يعك�ص  نحو  على 
االت�شال  وذل��ك من خ��لل  للدولة 
على رقم غرفة العمليات /999/ 
مع  امل��ج��اين  الهاتفي  التوا�شل  اأو 

اأعداد  بت�شاعف  متتاز  والفرو�شية 
ال��ع��ار���ش��ني وامل�������ش���ارك���ني وي��ت��وق��ع 
زيادة االأعداد عن ال�شنوات ال�شابقة 
مل����ا ي�����ش��ك��ل��ه امل���ع���ر����ص م����ن م��ل��ت��ق��ى 
ولرعاة  والفرو�شية  ال�شيد  لهواة 

املحافظة على البيئة.

مما اأك�شبه يف دوراته املا�شية �شهرة 
عاملية حتى بات وجهة لكل منتجي 
معدات ال�شيد والفرو�شية واأ�شبح 
التي  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��ع��ار���ص  مناف�شا 
تنظم يف هذا املجال. جدير بالذكر 
اأن الدورة اجلديدة ملعر�ص ال�شيد 

ب��ح��ي��ث ت�شمل  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  امل���راف���ق 
م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال�����دويل وال��غ��رف 
ال��ف��ن��دق��ي��ة وم���ي���ن���اء زاي������د ف�����ش��ل 
ع�����ن ت���وزي���ع���ه���ا ع���ل���ى ال�������ش���ف���ارات 
على  للعمل  املعنية  والقن�شليات 
خلدمة  بينها  االإج����راءات  تقلي�ص 
ان  العتيبي  امل��ق��دم  وق���ال  ال�����ش��ائ��ح. 
وق��وع  عند  ال�شرطة  وج���ود  �شرعة 

التوعية  ي�شهم يف توفري  احل��وادث 
املنا�شبة باأ�شرع وقت ممكن وكذلك 
االطلع على االأفعال والظروف يف 
التي  املختلفة  ال�شياحية  االأم��اك��ن 
ي�����رتدد ع��ل��ي��ه��ا ال�����ش��ائ��ح��ون وال��ت��ي 
عدم  اأو  ا�شتمتاعهم  يف  �شلبيا  توؤثر 
اإح�����ش��ا���ش��ه��م ب���االأم���ن واال���ش��ت��ق��رار. 
واأ����ش���ار اإىل ال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د من 

احلوادث التي يتعر�ص لها ال�شائح 
وذل�����ك م���ن خ����لل و����ش���ع احل��ل��ول 
وتعزيز  معهم  والتوا�شل  الوقائية 
لديهم  واالط��م��ئ��ن��ان  االأم���ن  �شعور 
ال��ع��ام��ل��ني يف  اأداء  رف���ع  ع��ن  ف�شل 
وموظفي  ال�شرطة  ومراكز  الق�شم 
مبا�شرة  املت�شلني  العامة  اخلدمة 

مع ال�شائح. 

الهوية تبحث م�صروع الربط االإلكرتوين مع قطاع التعليم 
•• اأبوظبي-وام:

امل��رك��زي��ة يف  العمليات  ق��ط��اع  ب��ح��ث 
هيئة االإم���ارات للهوية ووف��د قطاع 
���ش��ب��ل تعزيز  ال���دول���ة..  ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
ال����ت����ع����اون ب����ني ال����ط����رف����ني ب��ه��دف 
وتب�شيط  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأداء  حت�����ش��ني 
االإج����������������راءات وت����ط����وي����ر خ����دم����ات 
املتعاملني من خلل اال�شتفادة من 
توفرها  التي  واملعلومات  البيانات 
ه��ي��ئ��ة االإم������ارات ل��ل��ه��وي��ة الأغ��را���ص 
االأف���راد  وه��وي��ات  ال�شخ�شية  اإث��ب��ات 
الزائر  الوفد  واأك��د  منها.  والتحقق 
جهوزية موؤ�ش�شات التعليم يف الدولة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال���رب���ط االإل�����ك�����رتوين مع 
العام  للهوية خلل  االإم���ارات  هيئة 
 2013-2014 اجلديد  الدرا�شي 
. ون��اق�����ص االج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د يف 

املبنى الرئي�ص الإدارة هيئة االإمارات 
للهوية يف اأبوظبي موؤخرا .. املفاهيم 
االإل��ك��رتوين  ال��رب��ط  ببنية  املتعلقة 
بني الهيئة وموؤ�ش�شات الدولة لدى 
الف�شلى لل�شتفادة  وال�شبل  الهيئة 
لديها  املتوفرة  البيانات  قاعدة  من 
يف دعم عمليات التحديث يف خمتلف 

القطاعات ومن بينها قطاع التعليم 
. وناق�ص الطرفان واقع التزام كافة 
م���دار����ص ال���دول���ة ب��اع��ت��م��اد ب��ط��اق��ة 
االإمارات  ال�شادرة عن هيئة  الهوية 
ل���ل���ه���وي���ة ل������دى ت�����ش��ج��ي��ل ال��ط��ل��ب��ة 
الإث��ب��ات  رئي�شيا  مرجعا  باعتبارها 

ال�شخ�شية .

هيئة الهالل االأحمر واالحتاد للطريان يدعمان الطلبة املعوزين يف اليمن
ت��ع��اون م�����ش��رتك م��ع االإحت����اد ل��ل��ط��ريان ل��دع��م امل�����ش��اري��ع االإن�شانية 
اخلريية التي يقدمها الهلل االأحمر .. فيما تهدف االتفاقية اإيل 
دعم م�شروع الغدير الذي يعمل حتت مظلة الهيئة من خلل ال�شماح 
بعر�ص وبيع منتجات م�شروع الغدير من منافذ البيع املتاحة لدى 

االإحتاد للطريان 
مبا يف ذلك املوقع االإلكرتوين وال�شوق احلرة واملبنى الرئي�شي وكافة 
حملت االإحتاد للطريان . يذكر اأن طريان االحتاد تدعم الكثري من 
املوؤ�ش�شات املجتمعية يف الدولة وت�شهم يف اأن�شطتها وتقدم امل�شاعدات 
املادية واملعنوية لهذه املوؤ�ش�شات بهدف اقامة �شراكات جمتمعية تعود 

بالفائدة على الفئات املحتاجة يف املجتمع .

العام املا�شي 2012 وهي عبارة عن 25 الف حقيبة مدر�شية و 25 
الفا من االدوات والقرطا�شية املتنوعة لتوزيعها على طلبة املدار�ص 

يف ليبيا .
االحمر  الهلل  االن�شانية من جانب  امل�شاعدات  اأن هذه  واأو�شحت   
االماراتي تهدف اىل تلبية االحتياجات ال�شرورية لكثري من الفئات 
التنوع يف جم��االت  واأن  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  داخ��ل  واملحتاجة  امل��ع��وزة 
تغطى خمتلف  وبرامج  وفق خطط  يتم  واالإن�شاين  اخل��ريي  العمل 

احلاالت امل�شتحقة للم�شاعدة. 
اإىل  تدعو  االأحمر  للهلل  العليا  االإدارة  توجيهات  اأن  اىل  واأ���ش��ارت 
الرتكيز واالهتمام بال�شرائح املعوزة واملتعففة والو�شول للعديد من 

ال�شرائح الفقرية وتقدمي يد العون وامل�شاعدة لهم يف �شور م�شاعدات 
اإن�شانية خمتلفة .. وذلك بالتعاون مع �شركاء الهيئة االإ�شرتاتيجيني 
وموؤ�ش�شات  الر�شمية  الهيئات  م��ن  واالإن�����ش��اين  اخل���ريي  العمل  يف 

القطاع اخلا�ص . 
واأ�شادت نائب االمني العام ل�شوؤون امل�شاعدات الدولية بهيئة الهلل 
البارز  االحمر االماراتي بجهود االإحت��اد للطريان اخلريية ودوره��ا 
وال�شراكة  االأحمر  للهلل  االإن�شانية  وامل�شروعات  امل��ب��ادرات  دعم  يف 
املجتمعية بينهما والتعاون اخلريي الذي ي�شفي بعدا اإن�شانيا خا�شا 

يعك�ص دور دولة االإمارات يف االأن�شطة اخلريية حمليا ودوليا.
اتفاقية   2012 ع��ام  االأح��م��ر وقعت يف مايو  ال��ه��لل  وك��ان��ت هيئة   

•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون مع االحت��اد للطريان حوايل  االأحمر  الهلل  قدمت هيئة 
اإحدى  يف  املعوزين  للطلبة  قرطا�شية  واأدوات  مدر�شية  حقيبة  األ��ف 

املدار�ص يف العا�شمة اليمنية �شنعاء . 
وق���ال���ت ���ش��ع��ادة ن��ع��ي��م��ة ع��ي��د امل���ه���ريي ن��ائ��ب االأم�����ني ال���ع���ام ل�����ش��وؤون 
امل�شاعدات  اإطار  االأحمر..اإنه يف  الهلل  الدولية يف هيئة  امل�شاعدات 
ال�شعيدين  على  الهيئة  تنفذها  التي  اخلريية  وامل�شاريع  االإن�شانية 
املحلي واخلارجي فقد قدمت الهيئة الكثري من هذه امل�شاعدات من 
ليبيا  اىل  والقرطا�شية  املدر�شية  االدوات  من  طنا   24 �شحن  بينها 
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االإمارات الثالثة عامليا يف ثقة املواطنني بالقادة ال�سيا�سيني

حممد بن را�صد : االإمارات بقيادة خليفة بن زايد توا�صل تقدمها يف كافة موؤ�صرات التنمية
 فرق العمل االحتادية واملحلية تعمل كخلية نحل واحدة .. واالإمارات فر�صت نف�صها على ال�صاحة العاملية

نائب وزير �صوؤون الرئا�صة ي�صيد بالتفوق العلمي الذي حققه معهد خليفة بن زايد للتعليم املهني يف لبنان
•• ابوظبي-وام:

الزعابي  اأحمد جمعة  اأ�شاد معايل 
نائب  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  نائب 
اآل  رئي�ص موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
نهيان للأعمال االإن�شانية بالتفوق 
ال��ذي حققه معهد خليفة  العلمي 
املهني  للتعليم  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
مب���دي���ن���ة ����ش���ي���دا ب���ج���ن���وب ل��ب��ن��ان 
م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة.  ت���رع���اه  وال�����ذي 
ورفع معاليه يف كلمة له مبنا�شبة 
املراكز  على  املعهد  طلب  ح�شول 
ال��ر���ش��م��ي��ة  ال�������ش���ه���ادات  يف  االوىل 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ل��ب��ن��ان ا���ش��م��ى اي��ات 
�شاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
ال��ذي يحمل  املعهد  بتفوق ط��لب 
نبعا من  وال��ذي ميثل  �شموه  ا�شم 
االإن�شاين  العطاء  �شموه يف  ينابيع 
نحو تنمية االإن�شان واملجتمع. كما 
اأ�شاد معاليه باجلهود املبذولة من 
قبل االإدارة وامل�شرفني على املعهد 
وجهود ومثابرة الطلب للو�شول 
على  امل�����ش��رف��ة  امل����راك����ز  ه����ذه  اىل 
اللبنانية.  اجل��م��ه��وري��ة  م�����ش��ت��وى 
واأ�����ش����اف ان االإ���ش��ت��ث��م��ار االأم���ث���ل 
هي  للمجتمعات  املثلى  وامل�شاعدة 
يف التنمية الب�شرية تعلميا وتدريبا 
اإىل  مهنيا وحماربة ثقافة ال�شعي 
العمل  وتن�شيط  الوظيفة  اإي��ج��اد 
يف القطاع اخلا�ص وهذا ما ت�شعى 
اآل نهيان  زايد  موؤ�ش�شة خليفة بن 

م���ن ج��ه��ت��ه اك����د ط�����ارق ال��ظ��ري��ف 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  معهد  م��دي��ر 
له  كلمة  يف  املهني  للتعليم  نهيان 
املتميز  النجاح  ان  التخرج  بحفل 
الدعم  ثمرة  ي��اأت��ي  املعهد  لطلب 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  من  املتوا�شل 
زايد اآل نهيان للأعمال االإن�شانية 
اأ�شيل يف هذا النجاح  فهي �شريك 
الذي نعتز به لطلبنا على م�شتوى 
اجل���م���ه���وري���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. واأل���ق���ى 
نيابة عن  املعهد كلمة  احد طلب 
كل  اىل  ال�شكر  فيها  ق��دم  زم��لئ��ه 
من وقف اىل جانب الطلب واعاد 
لهم الثقة بالنف�ص والعلم والنجاح 
ملوؤ�ش�شة  والتقدير  ال�شكر  كما قدم 
خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال 
من  الطلب  دع��م  على  االأن�شانية 
..موؤكدا  واملعنوية  املادية  الناحية 
امل���ع���ه���د ع��ل��ى  ان ح�������ش���ول ط�����لب 
امل��راك��ز االوىل ما هو رد ج��زء من 
اجلميل للموؤ�ش�شة التي ترعى هذا 
املعهد وط��لب��ه وت��ق��دم ال��دع��م له 
على  طلبه  ح�شول  اىل  ادى  مما 
ه���ذا ال��ت��ف��وق ال��ع��ل��م��ي امل��م��ي��ز على 

م�شتوى لبنان.
ت����وزي����ع  مت  احل����ف����ل  ن����ه����اي����ة  ويف 
الطلب  على  والهدايا  ال�شهادات 
اخل���ري���ج���ني ال���ذي���ن ب��ل��غ ع��دده��م 
م��ائ��ة ط��ال��ب و���ش��ط ت�����ش��ف��ي��ق من 
تقدموا  الذين  واالأه��ايل  الطلب 
االإم���ارات  ل��دول��ة  بال�شكر اجل��زي��ل 
ق��ي��ادة وحكومة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
زاي��د  ب��ن  خليفة  وملوؤ�ش�شة  و�شعبا 

املهني ميثل اأحد الركائز االأ�شا�شية 
يف اإ�شرتاتيجية موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد اآل نهيان للأعمال االإن�شانية 
وحت�����ر������ص ع����ل����ى دع�������م ال��ت��ع��ل��ي��م 
مثل  ال��دول  من  العديد  يف  املهني 
واأب���دى  وال�شنغال.  وكينيا  لبنان 
املبداأ  حيث  من  املوؤ�ش�شة  اإ�شتعداد 
ف���ى دع���م وت��ط��وي��ر اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وال��ربام��ج  واملهنى  الفنى  التعليم 
التى  امل��ن��اه��ج  وت��ط��وي��ر  التدريبية 
تواكب املتغريات وتلبى احتياجات 
الفنية  امل�شاعدة  وت��ق��دمي  ال�شوق 
واخل�������ربات الإع�������ادة ه��ي��ك��ل��ة ن��ظ��ام 
ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ه��ن��ي وت��غ��ي��ري ال��ن��ظ��رة 
يف  امل��ه��ن��ي  التعليم  جت���اه  ال�شلبية 
ب��ح��ي��ث ي�شبح  امل��ج��ت��م��ع��ات  ب��ع�����ص 
داع��م��ا اأ���ش��ا���ش��ي��ا ل��ربام��ج واأن��ظ��م��ة 
التعليم يف املنطقة. واأو�شح معاليه 
انه من خلل االطلع على اأو�شاع 
التعليم املهني يف العديد من الدول 

لتحقيقه  االإن�����ش��ان��ي��ة  ل���لأع���م���ال 
اخل��ارج��ي��ة  م�شاريعها  خ���لل  م��ن 
..موؤكدا ان معهد خليفة بن زايد 
لبنان  يف  املهني  للتعليم  نهيان  اآل 
����ش���ورة م�����ش��رف��ة مل���ا و���ش��ل��ت ال��ي��ه 
اإح�����دى اأه����م رك���ائ���ز اإ���ش��رتات��ي��ج��ة 
املهني يف  التعليم  املوؤ�ش�شة يف دعم 
املنطقة. واأعرب نائب وزير �شوؤون 
الرئا�شة عن فخره بدعم موؤ�ش�شة 
خليفة للعمال االإن�شانية للمعهد 
وم�����ش��اع��دة ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ال��ت��خ��رج 
وحمل �شهادات متكنهم دخول �شوق 
وعلمية  مهنية  اأ�ش�ص  على  العمل 
وهي خطوة طيبة يتم من خللها 
بالعلم  مت�شلحني  �شباب  تخريج 
ينطلقون اإىل �شوق العمل مبا�شرة 
ليعينوا اأهلهم وي�شاهموا يف تنمية 
جمتمعهم وبلدهم. ولفت معاليه 
اىل ان التعليم والرعاية ال�شحية 
التعليم  وب���االأخ�������ص  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

املهني  التعليم  ان  ت��ب��ني  ال��ن��ام��ي��ة 
تاأ�ش�ص  ال��ذي  م�شاره  ع��ن  ان��ح��رف 
م���ن اأج���ل���ه ل��دع��م ال��ت��ع��ل��ي��م الفني 
واأ����ش���ب���ح ي����دار م���ن ج��ه��ة ال��ق��ط��اع 
ع�شوائية  ب��رام��ج  وي��ن��ف��ذ  اخل��ا���ص 
اأن  اإىل  اإ�شافة  الهدف  خارجة عن 
متطلبات  بني  كبرية  فجوة  هناك 
التي  واالإخت�شا�شات  العمل  �شوق 
امل��ع��اه��د وامل��راك��ز  ت��در���ص يف بع�ص 
م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  واأ������ش�����اف  امل���ه���ن���ي���ة. 
خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال 
االإن�شانية ت�شعى اىل دعم وتقدمي 
امل�شاعدة الآلية تقييم اإ�شرتاتيجية 
التعليم الفنى يف الدول التي تعمل 
اإعداد  فى  امل�شاعدة  واإمكانية  فيها 
اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة ج��دي��دة يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات امل�����ش��ت��ه��دف��ة وت��ق��ي��ي��م 
م��ن��اه��ج وب���رام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ى 
لتتنا�شب مع احتياجات ومتغريات 
واالإقليمية.  املحلية  العمل  �شوق 

•• دبي - وام:

 اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
دول����ة  اأن  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
االإم����������ارات حت����ت ق����ي����ادة ���ش��اح��ب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
ت��ت��ق��دم ب��ث��ب��ات يف ك��اف��ة م��وؤ���ش��رات 
دول�����ة  ح����ك����وم����ة  واأن  ال���ت���ن���م���ي���ة 
االإم������ارات ت��ت��اب��ع ب��ا���ش��ت��م��رار ه��ذه 
املوؤ�ش�شات  عن  ال�شادرة  املوؤ�شرات 
ال��ع��ري��ق��ة الأن ال��رتاج��ع  ال��دول��ي��ة 
اأحد خياراتنا يف احلكومة..  لي�ص 
ج�����اء ذل�����ك ت��ع��ق��ي��ب��ا ع���ل���ى ن��ت��ائ��ج 
ال�شادر  الدويل  التناف�شية  تقرير 
امل��ن��ت��دى االق��ت�����ش��ادي العاملي  ع��ن 
 2014-  2013 للعام  داف��و���ص 
والذي تقدمت فيه دولة االإمارات 
خم�ص مراتب يف التناف�شية الكلية 
الق��ت�����ش��اده��ا خ����لل ���ش��ن��ة واح����دة 
لتتقدم على دول كفرن�شا واإيرلندا 
عاملية  مراكز  ولتحرز  واأ�شرتاليا 
املوؤ�شرات  من  العديد  يف  متقدمة 
عامليا  االأوىل  ال��دول��ة  حلت  حيث 
غ���ي���اب  ويف  ال������ط������رق  ج���������ودة  يف 
عامليا  واالأوىل  املنظمة  اجل��رمي��ة 
الت�شخم  اآث����ار  اح���ت���واء  يف  اأي�����ش��ا 
اال�شتثمار  يف  عامليا  الثانية  وحلت 
االأجنبي املبا�شر ونقل التكنولوجيا 

اب��راه��ي��م ال��ه��ا���ش��م��ي وزي�����رة دول���ة 
رئي�شة جمل�ص االإمارات للتناف�شية 
�شهادة من  يعد  التقرير  ه��ذا  ب��اأن 
املجتمع الدويل على ريادة الدولة 
ومكانتها العاملية يف م�شاف الدول 
االأك����رث ت��ط��ورا واإب����داع����ا. وق��ال��ت 
نتيجة  االإجن���از  ه��ذا  يعد  معاليها 
حل��ك��م��ة ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي 
تطمح اإىل حتقيق روؤي��ة االإم��ارات 
2021 والهادفة اإىل و�شول دولة 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اإىل 
العامل  دول  اأف�����ش��ل  م��ن  ت��ك��ون  اأن 
اأن  واأود   .2021 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
احلكومية  اجلهات  بتظافر  اأ�شيد 
االإحتادية واملحلية على حد �شواء 
التح�شن  ه����ذا  ع��ن��ه��ا  ن��ت��ج  وال���ت���ي 
امللحوظ على مر االأعوام ال�شابقة. 
واأ�����ش����ادت م��ع��ال��ي��ه��ا ب��ج��ه��ود ف��رق 
املختلفة  احلكومية  ال��ت��ي  العمل 
والتي نتج عنها التح�شن امللحوظ 
ن���ت���ائ���ج م���ع���اي���ري وم����وؤ�����ش����رات  يف 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ح��ي��ث اأرت���ق���ى م��وؤ���ش��ر 
ج���ودة م��وؤ���ش�����ش��ات ال��دول��ة لتحتل 
االإمارات املرتبة 11 عامليا ويذكر 
ي�شم  املوؤ�ش�شات  ج��ودة  ب��اأن موؤ�شر 
التي  الفرعية  املوؤ�شرات  من  ع��دد 
ال��دول��ة مثل م��دى ثقة  ارتقت به 
احتلت  والتي  بال�شا�شة  اجلمهور 
ويجدر  عامليا  الثالثة  امل��رت��ب��ة  ب��ه 
تتوافق  النتيجة  هذه  ب��اأن  بالذكر 
مع التقارير العاملية االأخرى مثل 

ال��ع��امل��ي يف ���ش��وي�����ش��را ع���ن ارت��ق��اء 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  ت��رت��ي��ب 
املتحدة بخم�ص مراتب لتقفز من 
املرتبة 24 يف العام املا�شي وحتتل 
ال��ع��ام  ال��ت�����ش��ن��ي��ف  19 يف  امل��رت��ب��ة 
وقد  العام.  لهذا  الدول  لتناف�شية 
الثامن  ول��ل��ع��ام  ال���دول���ة  ح��اف��ظ��ت 
ع��ل��ى ال���ت���وايل ع��ل��ى ت���واج���ده���ا يف 
على  القائمة  االإقت�شادات  مرحلة 
االإب������داع واالإب���ت���ك���ار وال��ت��ي تعترب 
اأك���رث م��راح��ل ت��ط��وراالإق��ت�����ش��ادات 
العاملية بناء على منهجية املنتدى 
العاملي والذي ي�شنف  االإقت�شادي 
مراحل  ث��لت  �شمن  دول��ة   148
ويتم  ال��ت��ق��ري��ر.  ي�شملها  رئي�شية 
ق��ي��ا���ص ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف ال��ت��ق��ري��ر 
ال�شنوي من خلل ثلثة حماور 
م��وؤ���ش��را   12 مت�شمنة  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
اأ���ش��ا���ش��ي��ا وت�����ش��ن��ف ال�����دول �شمن 
ثلث مراحل خمتلفه من التطور 
االإقت�شادي وهي مرحلة املتطلبات 
االأ���ش��ا���ش��ي��ة وامل��رح��ل��ة االإن��ت��ق��ال��ي��ة 
ت��ع��زي��ز  ع���وام���ل  وم��رح��ل��ة  االأوىل 
ال��ف��ع��ال��ي��ة وامل���رح���ل���ة االن��ت��ق��ال��ي��ة 
ال��ث��ان��ي��ة واأخ�����ريا م��رح��ل��ة ع��وام��ل 
االإب���داع واالإب��ت��ك��ار. وتعترب  تعزيز 
املرحلة الثالثة هي االأكرث تطورا. 
اإىل  االإم����ارات  اإن�شمت دول��ة  وق��د 
مرحلة االإقت�شاديات املعتمدة على 
االإبداع واالإبتكار منذ عام 2006 
اأي  ت�شجلها  م���دة  اأط����ول  وت��ع��ت��رب 

واملعروفة  االإقت�شادية  والتنمية 
االإق��ت�����ش��ادي  وت��ط��وره��ا  بتقدمها 
وجد فريق عمل جمل�ص االإمارات 
ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ب����اأن ث��م��ان م���ن تلك 
ال�����دول ف��ق��ط ���ش��ج��ل��ت حت�����ش��ن��ا يف 
ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا ل���ه���ذا ال����ع����ام. وك���ان 
منظمة  ل��دول  التح�شن  متو�شط 
هو  االإقت�شادية  والتنمية  التعاون 
ثلث مراتب فقط مما يدل على 
اأن ترتيب دول��ة االإم����ارات وال��ذي 
حت�����ش��ن ب��خ��م�����ص م����رات����ب ت��ف��وق 
اأداء ع���دد ك��ب��ري م��ن ال���دول  ع��ل��ى 
املتقدمة.  باالإقت�شادات  امل�شنفة 
ول��ه��ذا فنحن ف��خ��ورون ج��دا باأنه 
يف ه����ذه ال��ت��ق��اري��ر ب����ات اإق��ت�����ش��اد 
االإم�����ارات ي��ع��د يف م�����ش��اف ال���دول 
امل���ت���ط���ورة وال�����رائ�����دة اإق��ت�����ش��ادي��ا 
تخطى  وتناف�شيتها  الدولة  واأداء 
االإقت�شادية  بقوتها  معروفة  دول 
واإيرلندا  وفرن�شا  اأ�شرتاليا  مثل 
القدرة  نتيجة  وت�شتند  وغ��ريه��ا. 
التناف�شية  تقرير  يف  التناف�شية 
ال���ع���امل���ي ال���������ش����ادر ع����ن امل���ن���ت���دى 
عاملني  على  العاملي  االإق��ت�����ش��ادي 
اآالف  اآراء  ا�شتطلع  هما  اأ�شا�شني 
االأعمال حول  التنفيذيني ورجال 
العامل اإ�شافة اإىل اإعتماد البيانات 
واالإح�شائيات ال�شادرة عن الدول 
تعرب  وال��ت��ي  التقرير  يف  امل�شاركة 
عن قطاعات حيوية مثل ال�شحة 
وع��دد  االأ����ش���واق  وح��ج��م  والتعليم 

املواطنني  ثقة  يف  عامليا  وال��ث��ال��ث 
عامليا  والرابع  ال�شيا�شيني  بالقادة 
يف كفاءة اأ�شواقها واأحرزت حكومة 
االإمارات اأي�شا املركز الثالث عامليا 
يف موؤ�شر م�شرتيات احلكومة من 
حلت  كما  املتقدمة.  التكنولوجيا 
االإم�����ارات ال��راب��ع ع��امل��ي��ا يف ج��ودة 
يف  عامليا  وال��ث��اين  التحتية  البنية 
ق��ل��ة ت��اأث��ري اجل��رمي��ة ع��ل��ى قطاع 
البنية  يف  عامليا  والثالث  االأع��م��ال 
واأ���ش��اف  اجل���وي.  للنقل  التحتية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
هذه  على  تعقيبا  مكتوم  اآل  را�شد 
اأن دولة االإم��ارات فر�شت  النتائج 
ن��ف�����ش��ه��ا ع���ل���ى ال�������ش���اح���ة ال��ع��امل��ي��ة 
ب�����ش��ب��ب ف�����رق ال���ع���م���ل االحت����ادي����ة 
كخلية  يعملون  ال��ذي��ن  وامل��ح��ل��ي��ة 
ن��ح��ل واح�����دة وف����ق روؤي�����ة واح����دة 
متتد للعام 2021 ووفق اأجندات 
وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات وخ��ط��ط تخ�شع 
ب�شكل م�شتمر للمراجعة والتقييم 
كافة  يف  املتزايدة  طموحاتنا  وفق 
اقت�شادنا  �شموه  القطاعات. وقال 
وم��وؤ���ش��رات   .. م�شتمر  ت��ط��ور  يف 
االأم������ن واال����ش���ت���ق���رار ل��دي��ن��ا بني 
االأف�����������ش�����ل ع�����امل�����ي�����ا.. ورف����اه����ي����ة 

مواطنينا هي اأوىل اأولوياتنا . 
ه����ذا وق����د ك�����ش��ف اأح�����دث اإ����ش���دار 
ل���ت���ق���ري���ر ال���ت���ن���اف�������ش���ي���ة ال���ع���امل���ي 
ي�شدر  وال����ذي   2014-2013
���ش��ن��وي��ا ع��ن امل��ن��ت��دى االإق��ت�����ش��ادي 

للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب  تقرير 
ال��ع��امل��ي ال���ذي ي�����ش��در ���ش��ن��وي��ا عن 
االإداري����ة  للتنمية  ال���دويل  املعهد 
وال��ذي �شنف االإم���ارات يف اأح��دث 
اإ�شدار له هذا العام باالأوىل عامليا 
يف م���وؤ����ش���ر ال���ك���ف���اءة احل��ك��وم��ي��ة. 
واأ����ش���اف���ت م��ع��ال��ي��ه��ا ب��ال��رغ��م من 
املرتبة  يف  واالإرت���ق���اء  التقدم  ه��ذا 
اأمامنا  م���ازال  اأن��ه  اإال  والت�شنيف 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ع��م��ل و���ش��وف نبذل 
كاأفراد  �شوية  ونتعاون  اجلهد  كل 
وم���وؤ����ش�������ش���ات ل����لإرت����ق����اء مب��ك��ان��ة 
االإمارات وتبووؤها املراكز املتقدمة 
ب�شكل دائم وم�شتمر . ومن جهته 
االأم��ني  لوتاه  نا�شر  عبداهلل  علق 
العام ملجل�ص االإمارات للتناف�شية: 
يعمل جمل�ص االإمارات للتناف�شية 
ك��ح��ل��ق��ة و����ش���ل ب����ني ال��ق��ط��اع��ني 
احل����ك����وم����ي واخل������ا�������ص وي���ه���دف 
اإىل  للتناف�شية  االإم����ارات  جمل�ص 
دعم تناف�شية مواطني وموؤ�ش�شات 
دول����ة االإم�������ارات وي��ت��م ذل����ك عرب 
العاملية  التناف�شية  التقارير  ر�شد 
التي  العوامل  وحتديد  ودرا�شتها 
بتناف�شية  االإرت����ق����اء  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن 

االإمارات. 
هذا  نتائج  اإىل  بالنظر  واأ���ش��اف: 
االإم��ارات  اأداء  مقارنة  وعند  العام 
الثالثة  املرحلة  يف  نظرياتها  م��ع 
م���ن ال��ن��م��و االإق���ت�������ش���ادي وال��ت��ي 
ت�شمل معظم دول منظمة التعاون 

دولة عربية يف تلك املرحلة.
على  القائمة  االإقت�شادات  وتعرف 
االإبداع واالإبتكار باأنها االإقت�شادات 
ال����ت����ي مي���ك���ن���ه���ا امل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 
والعمل  ل��لأج��ور  اأع��ل��ى  م�شتويات 
للإرتقاء  ا�شرتاتيجي  بتخطيط 
املعي�شة  وم�شتويات  احلياة  بجودة 
على  االإقت�شادات  ه��ذه  تعمل  كما 
الوطنية  ���ش��رك��ات��ه��ا  ق����درة  ت��ع��زي��ز 
ع���ل���ى امل���ن���اف�������ش���ة حم���ل���ي���ا وع���امل���ي���ا 
م���ن خ���لل امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات 
اع���ت���م���اد  اأن  وي����ذك����ر  ال���ن���وع���ي���ة. 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة 
املعتمد  االإق��ت�����ش��اد  مرحلة  �شمن 
ع��ل��ى االإب��������داع واالإب���ت���ك���ار وت��ب��ن��ي 
اإدارة  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
اأحدث  اأعمالها من خلل تطبيق 
عمليات الت�شميم واالإنتاج واالإدارة 
وال��ت��م��وي��ل وال��ت�����ش��وي��ق وغ��ريه��ا. 
احتلت  العام  هذا  تقرير  وبح�شب 
دولة االإمارات املرتبة االأوىل عامليا 
يف ���ش��ت��ة م��وؤ���ش��رات ف��رع��ي��ة وه��ي: 
املنظمة  اجل���رائ���م  غ��ي��اب  م��وؤ���ش��ر 
التاأثر  قلة  ال��ط��رق  ج���ودة  م��وؤ���ش��ر 
على  امل��لري��ا  تاأثري  الت�شخم  من 
امللريا  حاالت  التجارية  االأعمال 
من كل 000.100 و قلة انت�شار 
الب�شرية.  املناعة  نق�ص  ف��ريو���ص 
وي��ذك��ر ب���اأن مت��ت اأ���ش��اف��ة خم�شة 
م��وؤ���ش��رات ج��دي��دة يف ت��ق��ري��ر ه��ذا 
بنت  رمي  معايل  و�شرحت  ال��ع��ام. 

ب�����راءات االخ�����رتاع وك���م االأب��ح��اث 
ال�شركات من خلل  وم��دى تقدم 
ب���رام���ج االإب������داع االإب���ت���ك���ار. وي��ع��د 
ال�شادر  العاملي  التناف�شية  تقرير 
امل��ن��ت��دى االق��ت�����ش��ادي العاملي  ع��ن 
م��ن اأه���م ال��ت��ق��اري��ر ال��ع��امل��ي��ة حيث 
ي���ه���دف اىل م�����ش��اع��دة ال������دول يف 
ال��ت��ي تعرت�ص  ال��ع��ق��ب��ات  حت��دي��د 
ال���ن���م���و االق����ت���������ش����ادي امل�������ش���ت���دام 
للحد  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  وو����ش���ع 
ال��رخ��اء ويقيم  م��ن الفقر وزي���ادة 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت���وف���ري م�����ش��ت��وي��ات 
ع��ال��ي��ة م��ن االإزده������ار وال��رف��اه��ي��ة 
ملواطنيها ويعد من التقارير التي 
القوة  لنقاط  �شامل  تقييم  توفر 
وال��ت��ح��دي��ات الق��ت�����ش��ادات ال���دول. 
االإم��ارات  و�شاهمت جهود حكومة 
تفوق  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وق��ط��اع��ات��ه��ا 
دول���ة االإم�����ارات ع��رب��ي��ا وع��امل��ي��ا يف 
التناف�شية  ت��ق��اري��ر  اأه���م  ع��دد م��ن 
ال�����ش��اب��ق��ة ح��ي��ث حققت  ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ث��ام��ن��ة ع��امل��ي��ا يف تقرير  امل��رت��ب��ة 
لعام  للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب 
2013 ال�شادر عن املعهد الدويل 
للتنمية االإدارية. وت�شنيف الدولة 
و17  ع��رب��ي��ا  االأوىل  امل���رت���ب���ة  يف 
العاملي  ال�����ش��ع��ادة  تقرير  يف  عامليا 
التنمية  حلول  �شبكة  عن  ال�شادر 
املتحدة  ل��لأمم  التابع  امل�شتدامة 
ال��ت��اب��ع جلامعة  وم��ع��ه��د االأر������ص 

كولومبيا االأمريكية.

ال��ع�����ش��ر امل��ا���ش��ي��ة ك��م��ا ان ال��و���ش��ع 
االإقت�شادي واالإجتماعي ال�شاغط 
كان ال�شبب االأول يف توقف االطفال 
عن الدرا�شة ب�شن مبكرة ونزولهم 
اىل �شوق العمل دون تاأهيل علمي 
وع�شري يواكب احتياجات ال�شوق 
مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��م ع��ر���ش��ة ل��لأخ��ط��ار 
امل��ادي  االإ���ش��ت��غ��لل  ع��دا  اجل�شدية 
واجل�شدي وحتى املعنوي. ويهدف 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  معهد 
ع��دة  حت��ق��ي��ق  اىل  امل��ه��ن��ي  للتعليم 
ال�شباب  اإ���ش��ت��ق��ط��اب  منها  اأه����داف 
ال���ع���ام���ل���ني ال����ذي����ن ت���وق���ف���وا ع��ن 
ونزولهم  عديدة  الأ�شباب  الدرا�شة 
اىل ال�شوارع اأو �شوق العمل يف �شن 
برنامج  اىل  واإخ�����ش��اع��ه��م  م��ب��ك��رة 
تاأهيلي تربوي يرفع من كفاءتهم 
ي�شتهدف  ك��م��ا  امل��ه��ن��ي��ة  وخ��ربت��ه��م 
امل�������ش���روع ال�����ش��رائ��ح االإج��ت��م��اع��ي��ة 

اآل نهيان للأعمال االإن�شانية على 
مل��ع��ه��د خليفة  امل���ت���وا����ش���ل  دع��م��ه��ا 
املهني  للتعليم  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
وعلى ما بذ لوه من جهد كبري يف 
�شبعة من  . وح�شل  اأبنائهم  جناح 
طلب املعهد على املراكز االأوىل يف 
التخ�ش�شات التي يدر�شها وابرزها 
م��ي��ك��ان��ي��ك امل���ح���رك���ات وت��خ�����ش�����ص 
واملعلومات.  واملحا�شبة  الكهرباء 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  معهد  ويعترب 
مدينة  يف  امل��ه��ن��ي  للتعليم  ن��ه��ي��ان 
�شيدا وخميماتها من اأهم ال�شروح 
ال��ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اجل��ن��وب 
ال��ل��ب��ن��اين خل��دم��ات��ه ال��وا���ش��ع��ة يف 
جم��ال احل��د م��ن عمالة االط��ف��ال 
..الظاهرة التي اإنت�شرت يف منطقة 
مثار  واأ�شبحت  و�شواحيها  �شيدا 
ال�شاأن  يف  العاملني  ل��دى  اإه��ت��م��ام 
ال�شنوات  يف  وخا�شة  االإج��ت��م��اع��ي 

للمحافظة  وحرمانا  فقرا  االأك��رث 
امل��ع��ر���ش��ني مل�شاكل  ع��ل��ى االأط���ف���ال 
اإج���ت���م���اع���ي���ة خم���ت���ل���ف���ة وت���ق���دمي 
يف  لهم  املهني  والتدريب  التاأهيل 
املطلوبة  االإخ��ت�����ش��ا���ش��ات  خمتلف 
ال�شيارات  امليكانيك و كهرباء  مثل 
والتمديدات  التربيد  و  التدفئة  و 
و  ترميم  و  وال�شحية  الكهربائية 
اإ�شافة  الكمبيوتر  �شيانةاأجهزة 
اىل برنامج االإعداد الرتبوي حمو 
يهدف  كما  مهني.  وتوجيه  اأم��ي��ة 
يجدون  م��ن  م�شاعدة  اإىل  املعهد 
���ش��ع��وب��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م االأك����ادمي����ي 
الذي  املهني  التعليم  اإىل  والتوجه 
يوؤهلهم لنيل ال�شهادات احلكومية 
االإخ���ت�������ش���ا����ش���ني  يف  ال���ر����ش���م���ي���ة 
ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة وال��ب��ك��ل��وري��ا 
حت�شليهم  تكملة  ثم  وم��ن  الفنية 

االأكادميي يف اجلامعات.

موؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية تطلق فعاليات برنامج تثقيفي توعوي اأ�صري
•• اأبوظبي-وام :

االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج م���ا ه���و ال����زواج 
خ���لل ���ش��ه��ر ���ش��ب��ت��م��رب احل����ايل يف 
للموؤ�ش�شة  التابعة  امل��راك��ز  جميع 
يف امل��ن��اط��ق ال�����ش��رق��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة 
وال��و���ش��ط��ى م���ن اإم������ارة اأب��وظ��ب��ي. 
وي�������ش���ع���ى ال����ربن����ام����ج م����ن خ���لل 
ال����ور�����ص ال���ت���ي ���ش��ت��ن��ط��ل��ق يف 15 
���ش��ه��ر  م����ن   25 وت�������ش���ت���م���ر ح���ت���ى 
����ش���ب���ت���م���رب احل�����������������ايل..اإىل ط����رح 
اأ�شا�شيات احلياة الزوجية الناجحة 
على  املقبلني  امل�����ش��ارك��ني  واإك�����ش��اب 
ال�������زواج امل���ع���ل���وم���ات امل��ه��م��ة ح��ول 
اأه��م��ي��ة ال����زواج ودور ال��زوج��ني يف 

امل�شروع املهم يف حياتهم واالرتقاء 
مبجتمعهم . ويركز الربنامج من 
خلل ور�شة خطط ل�شعادتك التي 
ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن امل�����ش��ت�����ش��اري��ن 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف جم����ال ال�����زواج 
واال�شت�شارات االأ�شرية .. على دورة 
االت�شال الزواجي الفعال واأهميته 
وع��ن��ا���ش��ره واأ���ش��ك��ال��ه وم��ع��وق��ات��ه 
واك��ت�����ش��اب امل����ع����ارف واالجت����اه����ات 
ال�����لزم�����ة ل��ت��ح�����ش��ني ال���ت���وا����ش���ل 
الفاعل من خ��لل من��وذج ثلثية 
التمثيلية  واالأن���ظ���م���ة  االت�������ش���ال 
ل�������لأف�������راد واك����ت���������ش����اب امل�����ع�����ارف 
وامل����ه����ارات واالجت����اه����ات ال��لزم��ة 
التحدث  مهارات  وتنمية  لتطبيق 
واالإ�����ش����غ����اء واحل��������وار وامل����ه����ارات 

وتعزيز  ا�شتقرارهم  على  احلفاظ 
اإنتمائهم ملنزلهم الزوجي اجلديد 
االإنطلقة  مبثابة  �شيكون  وال��ذي 
 . ن��اج��ح��ة  اأ����ش���ري���ة  االأوىل حل���ي���اة 
ت��ع��زي��ز م���ه���ارات  اإىل  ي���ه���دف  ك��م��ا 
االت�������ش���ال االإي���ج���اب���ي وال��ت��وا���ش��ل 
الفاعل بني الزوجني ل�شمان حياة 
التفاهم  اأج�����واء  ت�����ش��وده��ا  زوج��ي��ة 
وال�شعادة وذلك من خلل التدرب 
وحل  ال�شغوط  اإدارة  اآل��ي��ات  على 
امل�شكلت االأ�شرية . ويعد الربنامج 
اخلطوة التمهيدية االأوىل لتاأهيل 
ال�����ش��ب��اب م���ن اجل��ن�����ش��ني خل��و���ص 
من  كافية  ثقة  يف  ال����زواج  جت��رب��ة 
خ�����لل اإك�������ش���اب���ه���م اأه������م امل���ع���ارف 
واملفاهيم التي ت�شهم يف جناح هذا 

املعارف  الت�شع للت�شال واكت�شاب 
واالجت�����اه�����ات ال����لزم����ة ل��ت��ح��دي��د 
االأ������ش�����ب�����اب اخل���ف���ي���ة ل���ل���خ���لف���ات 
ال��زوج��ي��ة واآل���ي���ات ال��ت��ع��ام��ل معها 

باالإ�شافة اإىل التعرف على مراحل 
بفاعلية  االأ���ش��ري��ة  امل�����ش��ك��لت  ح��ل 
وال��ق��واع��د االأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ن��ج��اح يف 

اإدارة اخللفات . 

دبي خلدمات االإ�صعاف تنظم ور�صة عمل 
عن ال�صحة املهنية وال�صالمة البيئية 

•• دبي-وام:

عمل  ور�شة  االإ�شعاف  خلدمات  دب��ي  موؤ�ش�شة  نظمت 
ت��دري��ب��ي��ة ح���ول م��ب��ادئ ال�����ش��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة وال�����ش��لم��ة 
البيئية التي ينبغي اإتباعها يف بيئة العمل ب�شفة عامة 
اأف�شل  واإخ��ت��ي��ار  خا�شة  ب�شفة  احلكومية  وال��دوائ��ر 
تلك املعايري لتطبيقها مبا يتنا�شب مع مهام املوؤ�ش�شة 
الفنية .. حا�شر يف الور�شة التي ا�شتمرت ثلثة اأيام 
اخلبري  ف��راج  ع��ادل  الدكتور  بدبي  املوؤ�ش�شة  مقر  يف 
الربيطاين  املعهد  قبل  من  املعتمد  وامل���درب  ال��دويل 
ال���ور����ش���ة كيفية  ت��ن��اول��ت   . ل��ل��م��وا���ش��ف��ات وامل���ع���اي���ري 

املحافظة على �شلمة و�شحة الكوادر الب�شرية اأثناء 
العمل باإعتبارهم الر�شيد االإ�شرتاتيجي للموؤ�ش�شة . 
وركز املحا�شرعلى تطبيق املوا�شفات العاملية يف جمال 
اختارتها  وال��ت��ي  البيئية  وال�شلمة  املهنية  ال�شحة 
املعتمدة  الربيطانية  املعايري  �شل�شلة  م��ن  املوؤ�ش�شة 
للحفاظ  متميز  اإدارة  ن��ظ��ام  تت�شمن  اأن��ه��ا  اإذ  عامليا 
على �شحة العاملني من االأمرا�ص املهنية والتي قد 
اإىل  اإ�شافة  بعملهم  قيامهم  نتيجة  املوظفني  ت�شيب 
من  �شلمتهم  على  واحلر�ص  حياتهم  على  احلفاظ 
احلوادث واالإ�شابات املبا�شرة خا�شة بالن�شبة لطبيعة 

عمل امل�شعفني وال�شائقني يف امليدان .

االحتاد العام للغرف التجارية امل�صرية ي�صيد بدعم االإمارات مل�صر
والوجدان ولن ين�شى �شعب م�شر وقوفها اإىل جواره يف عظم حمنه 

ت�شد من اأزره وتع�شد من قوته لتحقيق اأمنه وا�شتقراره.
يف غ�شون ذلك ثمنت الهيئة التاأ�شي�شية جلمعية ال�شداقة امل�شرية 
االإم��ارات بقيادة �شاحب  الرائع لدولة  التاريخى  املوقف  االإماراتية 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
دعما وم�شاندة و�شدا الأزر وتقوية �شواعد م�شر فى مواجهة االإرهاب 
اأع��داء  م��ن  عليه  واملحر�شني  فيه  وامل�شاركني  ال��داخ��ل  ف��ى  االأ���ش��ود 

اخلارج.
واأكدت الهيئة اأن هذا املوقف االأخوى النبيل واملبهر لدولة االإمارات 
لي�ص بجديد وال م�شتغرب فقد اإعتادت م�شر على هذا الفي�ص من 
الف�شل والدعم وامل�شاندة بغري حدود �شريا على درب القائد املوؤ�ش�ص 

•• القاهرة-وام:

ال�شكر  خال�ص  عن  امل�شرية  التجارية  للغرف  العام  االحت��اد  اأع��رب 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  االإم��ارات  لدولة  االمتنان  وعظيم  والتقدير 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل على كل ما 
تبذله من اأجل م�شر. واأ�شاد رئي�ص االإحتاد العام للغرف التجارية 
امل�شرية اأحمد الوكيل بدعم �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة حفظه اهلل 
الدائم ملا فيه �شالح م�شر خا�شة يف ظل الظروف الع�شيبة التي متر 
واالأمن  االإ�شتقرار  لتحقيق  لها  تتعر�ص  التي  الكبوات  ويف ظل  بها 

الدائمني.
القلب  يف  و�شعبا  ح��ك��وم��ة  و�شتظل  ك��ان��ت  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  واأك����د 

ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  العظيم  ال��راح��ل 
اأبناوؤه الربرة االأخيار وفى مقدمتهم �شاحب  اأثره الكرمي  ويقتفى 
ن�شريا  وبحق  يعد  وال��ذى  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 

قويا و�شندا مل�شر الكنانة وللأمة العربية جمعاء.
الق�شاة  م��ن  نخبة  ت�شم  ال��ت��ى   � التاأ�شي�شية  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الن�شاط  ورم���وز  واالأدب����اء  والفنانني  والعلماء  وال�شفراء  وال����وزراء 
الن�شائى واالإعلم � �شت�شكل من بني اأع�شائها وفدا �شعبيا ينتقل اإىل 
دولة االإمارات ليقدم نيابة عن �شعب م�شر واجب ال�شكر واالإمتنان 
حكومته  واإىل  الدولة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والعرفان  والوفاء 
الر�شيدة واإىل ال�شعب االإماراتى ال�شقيق الذى ندعو له بدوام التقدم 

والعزة واالإزدهار فى الظلل الوارفة لقيادته احلكيمة الر�شيدة .

بحث م�صروع مراكز 
الدفاع املدين الذكية

•• اأبوظبي-وام:

ن��اق�����ص جمل�ص ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��دف��اع امل���دين االحت����ادي خ���لل اجتماعه 
اأمني  النعيمي  خلريباين  نا�شر  اللواء  برئا�شة   ..  2013 لعام  اخلام�ص 
عام مكتب �شمو نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية رئي�ص املجل�ص 
.. م�شروعي مراكز الدفاع املدين الذكية و التحول االإلكرتوين خلدمات 
الدفاع املدين. كما ناق�ص االجتماع اأم�ص عددا من املوا�شيع املدرجة على 
جدول االأعمال. ح�شر االجتماع الذي عقد يف قاعة االجتماعات يف مقر 

القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي اأع�شاء املجل�ص وعدد من كبار ال�شباط.
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•• ابوظبي – فوؤاد علي

للتعليم  اب��وظ��ب��ي  جمل�ص  ا�شتعر�ص 
خلل مع الكليات الرتبية باملوؤ�ش�شات 
التعليم العايل بالدولة حول النموذج 
امل��در���ش��ي اجل��دي��د و درا���ش��ة ظ��اه��رة 
���ش��ع��ف االإق����ب����ال م���ن ق��ب��ل ال��ط��لب 
امل��واط��ن��ني مب��ه��ن��ة ال��ت��دري�����ص و هى 
م�شكلة توؤرق �شناع القرار التعليمي 
على امل�شتوى العامل اأ�شبحت ظاهرة 

توؤرق القائمني على التعليم .
و ا�شتطلعت )الفجر( اراء امل�شاركني 
بامللتقى اأم�ص االأول بفندق فريمونت 
ب���اب ال��ب��ح��ر ح���ول وج���ه���ات نظرهم 
بخ�شو�ص النموذج املدر�شي اجلديد 
و ح���ول ا���ش��ت��ف��ادة ال��ن��م��وذج امل��در���ش��ي 
العاملية مع  امل��م��ار���ش��ات  اجل��دي��د م��ن 

اأخذ بعني االإعتبار باخل�شو�شية .
اخلييلي  الدكتور مغري خمي�ص  قال 
للتعليم  اأبوظبي  جمل�ص  ع��ام  مدير 
االإقت�شاد  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ال  ج��زء  نحن 
العاملي  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  و  ال��ع��امل��ي 
على  ن��ن��اف�����ص  اأن  ن�����ش��ت��ط��ي��ع  ح��ت��ى  و 
ن��ط��ب��ق  اأن  ال���ع���امل���ي الب�����د  امل�������ش���ت���وى 
ال��ي��وم  و  ال��ع��امل  ي��ت��م تطبيقه يف  م��ا 
ن��ق��ا���ص ب���االإخ���ت���ب���ارات ال��ع��امل��ي��ة مثل 
معايري  ه��ن��ال��ك  اإذاً  ت��رمي�����ص  و  بيتا 
تعليمنا  يف  نطبقها  اأن  الب���د  ع��امل��ي��ة 
 21 ب���اأب���وظ���ب���ي و م����ه����ارات ال���ق���رن 
ولي�ص حملياً فقط و  مطلوبة عاملياً 
املحلية  على  ت��رك��ز  ت��ق��در  ال  بالتايل 
و نن�شى دورن����ا ك��ج��زء م��ن ال��ع��امل و 
االإ اأن هناك اأ�شياء ال ميكن االإغفال 
عنها و هى لغتنا و الهوية الوطنية و 
اعداد املعلم املواطن القادر على نقل 

و  العاملية  الثقافة فهنالك  و  املعرفة 
باأخذ  يتعلق  وفيما   . املحلية  كذلك 
الرتبوي  امليدان  مع  والتوا�شل  اآراء 
ح������ول ن����ظ����ام ال����ن����م����وذج امل���در����ش���ي 
اجل���دي���د  اأك�����دت ال���دك���ت���ورة ك��رمي��ة 
املناهج  اإدارة  مديرة  امل��زروع��ي  مطر 
امليدان  م��ع  التوا�شل  على  باملجل�ص 
الرتبوي و اأخذ اآراءهم فعملية تبادل 
اأم��ر  امل��ع��ل��م��ني  م��ع  االأف���ك���ار  و  االأراء 
�شروري و مهم الأنه اأ�شا�ص جناح اأي 
عمل تربوي و لدينا جهات خارجية 
املدر�شي  النموذج  تقييم  على  تعمل 
ب�شفة دورية باالإ�شافة اإىل االإختبار 
الداخلي و الذي ي�شمى ام�شي للتاأكد 
املدار�ص تقوم بتطبيق و حتقيق  بان 
خمرجات التعلم و نقي�ص املخرجات 
امل�شتوى  ذات  ال��ط��لب  يحتاج  ال��ت��ي 
لديهم  الرتكيز  لزيادة  اإليها  االأدن��ى 
يف امل�����واد و ك��ذل��ك امل��خ��رج��ات ال��ت��ي 
يتفوق فيها الطلب و هذا موؤ�شر من 
االإختبارات  اأي�شاً  لدينا  و  املوؤ�شرات 
تذهب  التي  االإ�شتبيانات  و  العاملية 
للمدار�ص ب�شفة �شنوية و العمل على 
تاأتي  التي  امللحظات  بجميع  االأخذ 
م��ن املعلمون و ه��ى م��اأخ��وذة يف عني 

االإع��ت��ب��ار .  و كيف وج��دمت م�شتوى 
ر�شا املعلمون ؟

امل��زروع��ي يف  ال��دك��ت��ورة كرمية  قالت 
البداية كانت هناك �شعوبة يف تقبل 
امل��ع��ل��م��ني ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى امل��ع��اي��ري و 
االإقلل من ا�شتخدام الكتاب املدر�شي 
االإ�شتفادة يف فهم  و مل�شاعدتهم على 
االأو�����ش����ع ل��ل��م��ع��اي��ري ق��م��ن��ا ب��دع��م��ه��م 
م���ن خ����لل ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة و 
امل��وؤمت��رات حتى  املعلمون يف  ا���ش��راك 
ب����داأوا  ع��ن��دم��ا  و  ك��ث��رية  راأوا من����اذج 
بالتجربة قفز م�شتوى الطلب قفزاً 
عالياً لكون املعلم اقتنع بهذه املعايري 
و �شاروا اأكرث ابداعاً .  و بخ�شو�ص 
مدة فرتة الزمنية للح�شة الواحدة 
م��دار���ص  اأن  دق��ي��ق��ة ح��ي��ث   45 م���ن 
ت��ك��ون  اأن  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ق  ن���ي���وزالن���دة 
احل�������ش���ة ال�����واح�����دة ����ش���اع���ت���ان و ك��ل 
جمموعة تبقى 15 دقيقة ثم ينتقل 

اإىل اجلزء االأخر و هكذا ؟
امل��زروع��ي  ك��رمي��ة  ال��دك��ت��ورة  ك�شفت 
الدرا�شي  العام  هذا  تطبيقه  بداأ  اأنه 
ع��ل��ى ال�����ش��ف ال�����ش��اد���ص الأول م���رة و 
تكون  و  جم��م��وع��ات   4 على  �شتكون 
مدة الزمنية للح�شة الواحدة �شاعة 

و ن�����ش��ف يف امل����واد ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة و 
و  والريا�شيات  العلوم  و  االإجنليزية 
باإ�شلوب  امل��ادة  من  الطالب  ي�شتفيد 
على  تطبيقه  �شيتم  و  مبتكر  علمي 
ان  القادم  العام  ففي  بالتدريج  بقية 
ال�شابع  ال�شف  يف  �شي�شاف  اهلل  �شاء 
و  الثامن  ال�شف  يليه  ال��ذي  العام  و 

الذي يليه ال�شف التا�شع .
كلية االإمارات للتطوير الرتبوي

و او�شح الدكتور حممد يو�شف بني 
للتطوير  االإم���ارات  كلية  يا�ص مدير 
���ش��ت��ق��وم ب��ج��ذب  اأن ك��ل��ي��ة  ال���رتب���وي 
و  التدري�ص  ملهنة  املواطنني  الطلب 
نبني لهم اأن التدري�ص واجب وطني 
ويخدم البلد و يقوم باإعداد القادةة 
مهنة  اأ�شبحت  و  امل�شتقبل  وع��ل��م��اء 
ال��ت��ن��وع و ���ش��ار لها  ال��ت��دري�����ص مهنة 
و  االإداري���ة  كالقيادة  متعددة  جوانب 
جانب و�شع ال�شيا�شات و علم النف�ص 
الرتبوي و التكنولوجيا لذلك جتعل 
املجاالت  املعلم يتعرف على كل هذه 

.
و اأ�شاف اأن حكومة ابوظبي و جمل�ص 
منح  بتوفري  قاما  للتعليم  ابوظبي 
متوفرة  العمل  فر�ص  و  الت�شجيعية 

لهم و ت�شعى كلية االإمارات للتطوير 
الرتبوي بطرح برامج على م�شتوى 
تخ�ش�شات  يف  وال��دب��ل��وم  املاج�شتري 
بالتعليم بحيث  ذات علقة  خمتلفة 
ي��ع��م��ل  اأن  ف���ر����ش���ة  ي���ج���د  ال���ط���ال���ب 
تخ�ش�شاً  مي��ار���ص  اأي�شاً  و  بالتعليم 
اآخر فاإذا در�ص بجانب التعليم در�ص 
خبري  يعمل  اأن  ميكن  التكنولوجيا 
تكنولوجي و اإذا در�ص بجانب التعليم 
يعمل  اأن  مي��ك��ن  امل��در���ش��ي��ة  االإدارة 
و  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ملوؤ�ش�شات يف  م��دي��ر 
ال���دك���ت���ور حممد  اك����د  و   . اخل���ا����ص 
على  االآن  ت��ع��م��ل  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  ي��و���ش��ف 
مهنة  بني  الدمج  و  التكامل  مفهوم 
امل��ه��ن االآخ�����رى بحيث  ال��ت��دري�����ص و 
للمدر�ص يف  اآف��اق رحبة  تكون هناك 
مهنة  تكون  ال  حتى  العملية  احلياة 
و  ب��ل ج��اذب��ة  التدري�ص مهنة ط���اردة 

ذات خيارات متعددة .
التعلم االإلكرتوين 

اأهميته  و  االإل��ك��رتوين  التعلم  ح��ول 
يف ال��ن��م��وذج امل��در���ش��ي اجل��دي��د علماً 
ا���ش��ت��خ��دام  يف  اأف�������ش���ل  ال���ط���لب  ان 

التكنولوجيا من املعلم 
قالت الدكتورة جنلء النقبي مديرة 

الربامج باملجل�ص �شحيح هناك طلب 
التكنولوجيا  ا�شتخدام  يف  متميزين 
حيث يبداأون ا�شتخدامها و اعمارهم 
3 �شنوات االإ ان امل�شكلة لدى طلبنا 
ان ا�شتخدامهم للكمبيوتر يتم بدون 
اأن  ن��ري��د  و  ف��ق��ط  كم�شتهلك  ه���دف 
نغريهذه النظرة من خلل تعليمهم 
ك��ي��ف��ي��ة االإ����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف امل��ج��ال 
ال��ري��ا���ش��ي��ات  ك��م��ادة  خ��ا���ش��ة  العلمي 
مهارات  اكت�شاب  و  غريها  و  والعلوم 
حياتية اخرى و التكنولوجيا ت�شاعد 
يف نقل و تبادل املعرفة بينهم و بني 
اأنا�ص خارج نطاق عملهم و هدفنا اأن 
يتم ا�شتخدام التكنولوجيا بكل املواد 
م�شتقلة  ك��م��ادة  ول��ي�����ش��ت  ال��درا���ش��ي��ة 
ل��وح��ده��ا ف��ق��ط م�����ش��ريًة ل���زي���ارة كل 
من �شنغافورة و و اليابان وا�شرتاليا 
وب��ع�����ص ال����دول ال��غ��رب��ي��ة و اأك��رثه��م 
كمادة  التكنولوجيا  م���ادة  اأن  اأك����دوا 
منف�شلة وىل عهدها و اأ�شبحت مادة 
تدخل باملواد االأخرى بحيث ت�شختدم 
بطريقة �شحيحة و لها هدف حمدد 
ال  و  ط���ال���ب   300000 ول���دي���ن���ا 

ن�شتطيع توفري الكمبيوتر بكل �شف 
كمبيوتر  االآن  لدينا  اأ�شبح  و  حالياً 
اأن نوفر لكل طالب  بعجلة و هدفنا 

كمبيوتر الب توب .

جامعة احل�سن
ح�شب  �شعيد  حممد  الدكتور  ق��ال  و 
وال��ع��ل��وم  االآداب  كلية  عميد  ال��ن��ب��ي 
نحن  احل�شن  بجامعة  االإجتماعية 
ك��م��وؤ���ش�����ش��ة ت���ق���وم ب����اإع����داد امل��ع��ل��م��ني 
ن�����ش��ع��ى ب���ك���ل ج���ه���د ل���رف���د امل��ج��ت��م��ع 
طلبنا  معظم  و  االأك��ف��اء  باملعلمني 
م����ن امل���وط���ن���ني وامل����واط����ن����ات ح��ي��ث 
حوايل %90 تقريباً من املواطنني 
100 طالب وطالبة  ويقدر عددهم 
و التحديات امللقى على عاتقنا كبرية 
الإعداد برامج علمية تربوية تلبي و 
تتكيف مع طموحات جمل�ص ابوظبي 
اجلديد  املدر�شي  النموذج  و  للتعليم 
و  املعلمني  تطوير  اإىل  ي�شعى  ال��ذي 
ا�شتخدام  و  التدري�ص  يف  مهاراتهم 
العملية  يف  التكنولوجيا  توظيف  و 
التعليمية و كجامعة احل�شن طبقنا 

مزيد  اإىل  نحتاج  و  اخلطوات  بع�ص 
م���ن امل����ه����ارات و م���زي���د م���ن ت��ط��وي��ر 
ال���ربام���ج احل��ال��ي��ة ل��ت��واك��ب روؤي����ة و 

تطلعات جمل�ص ابوظبي للتعليم .
تربوية  تخ�ش�شات  لدينا  ا���ش��اف  و 
ك��ت��خ�����ش�����ص ب��ك��ال��وري��و���ص ت��رب��ي��ة يف 
اللغة العربية و لدينا دبلوم التاأهيل 
ال���رتب���وي ي�����ش��اع��د احل��ا���ش��ل��ني على 
الرتبية على  العلمية يف غري  درج��ة 
تاأهيلهم باأ�شاليب و املناهج الرتبوية 

احلديثة على طرق التدري�ص .
حول اأزمة �شعف االإقبال على مهنة 
ال���رتب���ي���ة على  ك��ل��ي��ات  ال��ت��دري�����ص و 

امل�شتوى العامل 
و اأكد على عمق االأزمة و هى م�شكلة 
اأداء  تقييم  يف  عملت  اأن���ا  و  حقيقية 
املعلمني يف م�شر و االإم��ارات وجدت 
ت��ط��وي��ر  اإىل  ب��ح��اج��ة  امل��ع��ل��م��ني  اأن 
يف  امل�شكلة  تكمن  و  ك��ث��رية  م���ه���ارات 
املعلم القدمي لكونه ما زال يحتفظ 
ب��ال��ف��ك��رة و روؤي����ت����ه و وج���ه���ة ن��ظ��ره 
اع����ادة  اإىل  ب��ج��اح��ة  ف��ه��و  ال���ق���دمي���ة 

تاأهيل مرة اخرى .

جمل�س اأبوظبي للتعليم ي�صتعر�س النموذج املدر�صي اجلديد

••  را�س اخليمة-وام:

القا�شمي  �شقر  ب��ن  ج��م��ال  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شهد   
مدير ادارة �شوؤون املواطنني بالديوان االمريي يف راأ�ص 
املو�شلت  ا���ش��ب��وع  فعاليات  خ��ت��ام  حفل  اأم�����ص  اخليمة 
حممد  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  اقيم  ال��ذي  املدر�شية 
اخليمة  را���ص  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن 
وب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن م��و���ش��لت االم������ارات يف را�����ص اخليمة 
املرورية  ال�شلمة  �شعار  حتت  ع�شرة  ال�شابعة  بدورتها 
على  نظمت  التي  الفعاليات  �شملت   . امل��دار���ص  لطلبة 
للطب  را�ص اخليمة  م�شرح جامعة  على  اال�شبوع  مدار 
رفع  اىل  تهدف  وار�شادية  توعوية  ون��دوات  حما�شرات 
والتوعية  الت�شغيلية  العملية واجلاهزية  الكفاءة  مدى 
باأهمية ال�شلمة املرورية لطلبة املدار�ص لدى العاملني 
يف املوؤ�ش�شة مع اقرتاب بداية العام الدرا�شي 2013 - 
التعليمية  اخليمة  را���ص  منطقة  مع  بالتعاون   2014
وادارة  راأ�ص اخليمة  �شرطة  والدوريات يف  املرور  واإدارة 
را�ص  مبنطقة  ال�شحي  التثقيف  وق�شم  امل��دين  ال��دف��اع 
را�ص  واأكادميية  را�ص اخليمة  الطبية وحماكم  اخليمة 
اخل��ي��م��ة ل��ل��ق��ي��ادة ..ح��ي��ث ا���ش��ت��ه��دف ال��ربن��ام��ج م���دراء 
ال�شائقني  وجميع  ال�شلمة  وح���دة  وروؤ���ش��اء  امل��ح��ط��ات 
وم�����ش��ريف ال��ن��ق��ل وال�����ش��لم��ة يف احل��اف��لت امل��در���ش��ي��ة . 
االم��ارات  موا�شلت  مدير  الربيكي  را�شد  عبيد  واك��د 

فرع را�ص اخليمة ان هذا العام �شي�شهد تطبيق م�شروع 
مل�شار  االل��ك��رتوين  التعقب  خ��لل  من  الذكية  احلافلة 
الطالب يف  املدر�شية وتوفري بطاقة �شلمة  احلافلت 
الداخلية  املراقبة  نظام  وتركيب  املدر�شية  احل��اف��لت 
واخلارجية للحافلت �شعيا نحو تطبيق خطط التميز 
ال��ت��ي ت�شعى ال��ي��ه��ا م��وا���ش��لت االم�����ارات وال��ت��ي ت��اأت��ي 
اعلى  لتطبيق  االحتادية  احلكومة  م�شاعي  مع  متا�شيا 
للحكومة  والتحول  واجل���ودة  للتميز  املعايريالدولية 
الذكية. واأو�شح ان موا�شلت االمارات حتر�ص كل عام 
التوعية  ا�شبوع  تنفيذ  على  الدرا�شي  العام  بداية  ومع 
املرورية وال�شلمة اذ حتتفل هذا العام بالدورة ال�شابعة 
ع�شرة .. مو�شحا ان �شعار هذا العام يوؤكد على االهمية 
ال�شلمة  معايري  كافة  لتطبيق  املوؤ�ش�شة  توليها  التي 
امل���روري���ة ل��ط��ل��ب��ة امل���دار����ص ب���اال����ش���رتاك م���ع ال�����ش��رك��اء 
اال�شرتاتيجيني . وتقدم بال�شكر والتقدير ل�شمو ال�شيخ 
اأ�شبوع  ل��رع��اي��ة  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد 
�شقر  ب��ن  ج��م��ال  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  واىل  امل��وا���ش��لت 
نهاية  ويف   . الفعاليات  ختام  حفل  حل�شوره  القا�شمي 
احلفل قام ال�شيخ �شلطان بن جمال بن �شقر القا�شمي 
النقبي  ال�شم  اح��م��د  وامل��ق��دم  ال��ربي��ك��ي  عبيد  ي��راف��ق��ه 
مدير اإدارة املرور والدوريات باالإنابة بتكرمي ال�شائقني 
واالأ�شخا�ص  واجلهات  املتميزين  واملوظفني  وامل�شرفني 

املتعاونني.

ختام فعاليات ا�صبوع املوا�صالت 
املدر�صية براأ�س اخليمة

جمل�س اإدارة هيئة ال�صوؤون االإ�صالمية اجلديد يقر 
عددًا من امل�صاريع اخلدمية يف املجتمع 

•• ابوظبي- الفجر

حققت نتائج اختبارات ال�شيبا للعام الدرا�شي 
الثانوية  لطلبة   2013-2012 امل��ا���ش��ي 
ابوظبي  اإم��ارة  مدار�ص  يف  املواطنني  العامة 
حت�����ش��ن��ا م��ل��ح��وظ��ا م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام ال�����ش��اب��ق 
واالأعوام اخلم�ص املا�شية، حيث ارتفع املعدل 
ال��ع��ام   CEPA ل��ن��ت��ائ��ج اخ��ت��ب��ار  امل��ت��و���ش��ط 
عن   2% بن�شبة   2013-2012 الدرا�شي 
قفزة  ميثل  ما  وهو   ،2012-2011 العام 
كبرية مقارنة بامل�شتوى الثابت عرب ال�شنوات 
%0.3 وقد بلغ  التي كانت  املا�شية  االربعة 
العام  159 خلل  الدرجات  متو�شط معدل 
الدرا�شي 2013-2012 بعد اأن كان حواىل 
157 خلل الفرتة بني 2008 و2012. 

لقيا�ص  العام  االمتحان  هو  ال�شيبا  واختبار 
االإجنليزية  اللغة  وي�شمل  الرتبوية  الكفاءة 
املواطنني  الطلبة  جميع  وعلى  والريا�شيات 
املوؤ�ش�شات  يف  تعليمهم  موا�شلة  يف  الراغبني 
ل���ه���ذا االخ��ت��ب��ار  ي��خ�����ش��ع��وا  اأن  احل��ك��وم��ي��ة 

باإعتباره احد اهم �شروط القبول. 
املدير  ال��ظ��اه��ري  �شامل  حممد  �شعادة  وق��ال 
جمل�ص  اإن  امل��در���ش��ي��ة،  للعمليات  التنفيذي 
على  م�شتمر  ب�شكل  يعمل  للتعليم  اأبوظبي 
والقيم  وامل���ه���ارات  ب��امل��ع��ارف  الطلبة  ت��زوي��د 

املزيد  على  للح�شول  توؤهلهم  التي  اللزمة 
التعليم وااللتحاق ب�شوق بالعمل  من فر�ص 
واالل����ت����زام مب���ب���داأ ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����ش��ت��م��ر، حيث 
ي�شعى املجل�ص لتوفري خيارات تعليم متميز، 
العايل  بالتعليم  لللتحاق  الطلب  وتاأهيل 
من خلل �شل�شلة من اختبارات تقييم االأداء 
والريا�شيات  واالجنليزية  العربية  اللغة  يف 
وم��ت��اب��ع��ة ت��ط��ور م�����ش��ت��وي��ات��ه��م وج��اه��زي��ت��ه��م 

للم�شتوى اجلامعي يف التعليم.
وا�شاف الظاهري اأن املجل�ص يعمل من خلل 
خطته اال�شرتاتيحية اإىل معاجلة التحديات 
وتاأهليهم  التعليم  يف  الطلبة  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
لللتحاق مبا�شرة يف التخ�ش�شات اجلامعية 
التاأ�شي�شى  التاأهيل  اإىل برنامج  دون احلاجة 
ال����ذي ق��د ي�����ش��ت��غ��رق ع��ام��ني ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
عمل  املجل�ص  ان  اإىل  الفتا  الدرا�شة،  �شنوات 
الثانوية  امل��رح��ل��ة  طلبة  جميع  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى 
الخ���ت���ب���ارات ال�����ش��ي��ب��ا ف�����ش��ل ع���ن زي�����ادة ع��دد 
االإجنليزية  اللغة  يف  اال�شبوعية  احل�ش�ص 
اللغة  جانب  اإىل  اأ�شبوعية  ح�ش�ص   10 اإىل 
ق��درات  م��ن  يعزز  مب��ا  والريا�شيات  العربية 
الطالب يف اللغتني واإك�شابه مهارات التوا�شل 

القيادية والريادية. 
 4 وت��ن��ق�����ش��م درج������ات اخ���ت���ب���ار ال�����ش��ي��ب��ا اإىل 
م�شتويات، االأول من 180 واأعلى، وامل�شتوى 

وامل�شتوى   ،165 وح��ت��ى   179 م��ن  ال��ث��اين 
وامل�شتوى   ،150 وح��ت��ى   164 م��ن  ال��ث��ال��ث 
ال���راب���ع اأق����ل م���ن 150 وه���م ال��ط��ل��ب��ة غري 
املوؤهلني لللتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل 

مبا�شرة. 
ال�شيبا  لنتائج  التحليلة  الدرا�شة  وبناءا على 
للعام الدرا�شي 2013/2012 فقد �شهدت 
 CEPA ن�����ش��ب جن���اح ال��ط��ل��ب��ة يف اخ��ت��ب��ار 
حت�شناً ملحوظاً على مدار ال�شنوات اخلم�ص 
فقد  باالإمارة  احلكومية  املدار�ص  يف  املا�شية 
ت��ق��دم الخ��ت��ب��ار ال��ع��ام ال��درا���ش��ي )2012-
م��ن  وط����ال����ب����ة  ط����ال����ب   5826  )2013
%10 منهم على امل�شتوى  املواطنني ح�شل 
%8 يف العام الدرا�شي  اأالول مقارنة بن�شبة 
 .2008-2009 ع���ام  يف   5% و  ال�����ش��اب��ق 
%25 ف��ى  ال�����زي�����ادة ح������واىل  ت���ل���ك  ومت���ث���ل 
ن�شبة الطلبة احلا�شلني على امل�شتوى االأول 
 26% امل��ا���ش��ي فيما ح�شل  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة 
الثاين يف  امل�شتوى  على  الطلبة  اأجمايل  من 
و37%   ،2013-2012 ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 
و27%  ال��ث��ال��ث  امل�شتوى  على  الطلبة  م��ن 
يف امل�شتوى الرابع وما هو جدير بالذكر هنا 
املا�شي يف  العام  ازدادت عن  اأن نتائج الطلبة 
تناق�ص  هناك  وك��ان  الثاين  االأول  امل�شتويني 
يف اإعداد الطلبة يف امل�شتويني الثالث والرابع 

يف  التعليم  تطوير  خطط  جهود  ي��وؤك��د  مم��ا 
حت�شني مهارات الطلبة جميعهم مبا يوؤهلهم 

لللتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل. 
كان   2012-2011 الدرا�شي  العام  اأم��ا يف 
عدد احلا�شلني على امل�شتوى الثاين 24%، 
وعدد الطلبة احلا�شلني على امل�شتوى الثالث 
احلا�شلني  الطلبة  ع��دد  ك��ان  فيما   ،38%

على امل�شتوى الرابع 29%. 
وق���د و���ش��ل %9 م��ن ال��ط��لب ال��ذك��ور اإىل 
-2012 الدرا�شي  العام  يف  االأول  امل�شتوى 
املا�شي2011- ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   2013
2012 فقد كانت الن�شبة %8، فيما حققت 
بينما  االأول،  امل�شتوى  يف   11% الطالبات 
كانت الن�شبة %9 يف العام الدرا�شي ال�شابق 

 .2012-2011
والعلمي  االأدب�����ي  الق�شمني  ب��ني  وب��امل��ق��ارن��ة 
فقد ح�شل %24 من اأجمايل طلبة الق�شم 
امل�شتوى  على  للختبار  املتقدمني  العملي 
طلبة  اأج��م��ايل  من   5% ح�شل  فيما  االأول، 
العام  يف  االأول  امل�شتوى  على  االأدب���ي  الق�شم 
العام  يف  بينما   ،2013-2012 ال��درا���ش��ي 
 19% ح�شل   2012-2011 ال��درا���ش��ي 
من طلبة الق�شم العلمي على امل�شتوى االأول، 
و%4 من طلبة الق�شم االأدبي على امل�شتوى 

االأول. 

ت����راأ�����ص ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور ح��م��دان 
م�شلم املزروعي، االجتماع اخلام�ص 
ملجل�ص اإدارة الهيئة العامة لل�شوؤون 
االإ�����ش����لم����ي����ة واالأوق������������اف يف ع���ام 
اأع�شاء  اأرب��ع��ة  �شم  وق��د   ،  2013
جدد يف الت�شكيل اجلديد للمجل�ص 
وه����م ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور ع��م��ر عبد 
الدكتور  النعيمي، و�شعادة  الرحمن 
حم��م��د ع��ت��ي��ق ال��ف��لح��ي ، و���ش��ع��ادة 
ع��ل��ي خ��ل��ف��ان امل��ن�����ش��وري، و���ش��ع��ادة 

مرمي حممد الرميثي .
�شعادة  اأثنى  االجتماع  م�شتهل  ويف 
ال����دك����ت����ور امل�����زروع�����ي ع���ل���ى ح�����ش��ن 
الر�شيدة  القيادة  اأولتها  التي  الثقة 

 ، االإدارة  ملجل�ص  اجل��دي��د  للت�شكيل 
الهيئة  لر�شالة  املتوا�شل  ودعمها 
العامة لل�شوؤون االإ�شلمية واالأوقاف 
واخلدمية   ، الوقفية  وم�شاريعها   ،
واالجتماعية و�شواها ، معاهداً اهلل 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب   ، �شبحانه 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل، و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ، 
الدولة، رئي�ص جمل�ص  نائب رئي�ص 
ال�������وزراء، ح��اك��م دب����ي، واإخ��وان��ه��م��ا 
املجل�ص  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
االأع���ل���ى ل��لحت��اد ح��ك��ام االإم�����ارات، 
ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأول  وال����ف����ري����ق 

نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي، ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د 
االأعلى للقوات امل�شلحة ، اأن ينه�ص 
جمل�ص االإدارة بكل م�شوؤولية وروح 
وطنية لتعزيز ر�شالة الهيئة العامة 
، يف  واالأوق���اف  االإ�شلمية  لل�شوؤون 
ال�شحيحة  االإ�شلمية  القيم  ن�شر 
فكرية  ان��زي��اح��ات  الأي  وال��ت�����ش��دي 
واالع��ت��دال  الو�شطية  منهجية  عن 
اإب��راز الهوية الوطنية ،  ، واأن يويل 
العليا  املكانة   ، واالأ�شالة  واالنتماء 
ملقا�شد  وتاأ�شيًل  وممار�شة  فكراً   ،
والفتوى  الفقه  يف  احلنيف  ال�شرع 
وال������وع������ظ واخل�����ط�����اب�����ة ث�����م ق����دم 

الأع�شاء  �شكره  امل��زروع��ي  ال��دك��ت��ور 
ال�شابق مثياً على جهودهم  املجل�ص 
التي بذلوها لتطوير اأداء الهيئة يف 

املرحلة ال�شابقة .
ل��ق��اء تعريفي  وب��ع��د ذل���ك مت ع��ق��د 
 ، االإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  ب��ني  فيما 
التنفيذيني  وامل��دراء   ، العام  واملدير 
، وم���ن ث��م وا���ش��ل اأع�����ش��اء جمل�ص 
االأعمال  جدول  بنود  درا�شة  االإدارة 
، واتخذوا ب�شاأنها القرارات املنا�شبة 
، وك����ان م��ن اأب���رزه���ا امل��واف��ق��ة على 
اإمارة عجمان  بناء ج�شر للم�شاة يف 
�شكاين  وم��رب��ع  امل�شجد  ب��ني  ي��رب��ط 
ل��ي��ج��ن��ب ال���ن���ا����ص خم���اط���ر ال��ع��ب��ور 

يف ���ش��ارع م��زدح��م ب��ال�����ش��ي��ارات، كما 
امل�شاجد  ت�شمية  على  املجل�ص  واف��ق 
باأ�شماء االأ�شخا�ص الذين  اجلديدة 
 ، مل��اآث��ره��م  ال��دول��ة تخليداً  خ��دم��وا 

ولرد اجلميل من االأجيال لهم .
من  ع��ددا  املجل�ص  اعتمد  ذل��ك  اإىل 
امل�������ش���اري���ع االإن�������ش���ائ���ي���ة واخل��دم��ي��ة 
واالإداري���������������ة مم�����ا ي����ع����زز ال���ر����ش���ى 
وي������دف������ع مب�������ش���رية   ، ال����وظ����ي����ف����ي 
التميز  اإىل  اخل��دم��ي��ة  االجن������ازات 
وم���وا����ش���ل���ة ال��ت�����ش��ي��ي��د احل�������ش���اري 
ل��ل��م�����ش��اج��د وامل�������ش���اري���ع ال��وق��ف��ي��ة ، 
ب���ن���اء مقر  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ص  واف�����ق  اإذ 
ت�شمل  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ل���ف���رع 

املناطق  وجميع  العا�شمة  خدماته 
وامل������دن اجل����دي����دة امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا ، 
وواف����ق ع��ل��ى اع��ت��م��اد امل��ب��ال��غ املالية 
يف  وق���ف  بنايتي  ل�شيانة  ال��لزم��ة 
بناء م�شجد  ، وعلى  ال�شارقة  اإم��ارة 

وعلى   ، اأبوظبي  يف  امل��رور  مبنطقة 
الفقراء  لفئة  ح��ج  منح  تخ�شي�ص 
واملعوزين من مواطني بع�ص الدول 
فري�شة  الأداء  ال�شقيقة  ال��ع��رب��ي��ة 

احلج لهذا العام .

بعدد من  اجتماعه  املجل�ص  واختتم 
ال��ت��و���ش��ي��ات وامل��ق��رتح��ات ال��ت��ي من 
الوقفية،  اال�شتثمارات  زيادة  �شاأنها 
املوظفني  من  عدد  اأو�شاع  وت�شوية 

واملوظفات.

جمل�س ابوظبي للتعليم يعلن عن نتائج امتحانات ال�صيبا

•• لندن-وام:

�شاركت وزارة اخلارجية يف اأعمال امللتقى القن�شلي الدويل االأول 
ال��ذي ب���داأت فعالياته ي��وم ال��ث��اين م��ن �شبتمرب يف ول��ن ب��ارك يف 
اململكة املتحدة. وا�شتعر�ص �شعادة اأحمد الهام الظاهري مدير اإدارة 
اخلدمات القن�شلية يف الوزارة.. جتربة وزارة اخلارجية يف جمال 
التي  املتميزة  القن�شلية  اخلدمات  اإىل  القن�شلي..م�شريا  العمل 
تقدمها الدولة لرعاياها يف اخلارج ال�شيما اخلدمات االإلكرتونية 
.. وذلك متا�شيا مع االأه��داف  املبتكرة يف جمال العمل القن�شلي 
الدولة. من  تلبية الحتياجات مواطني  و  للوزارة  اال�شرتاتيجية 
جانبهم اأ�شاد امل�شاركون يف امللتقى بتجربة دولة االإمارات يف جمال 

االإلكرتونية  الربامج  يف  اأحرزته  الذي  والتقدم  القن�شلي  العمل 
حيث  ن��وع��ه  م��ن  االأول  امللتقى  وي��ع��د  ال�����وزارة.  ت�شتخدمها  ال��ت��ي 
املوؤ�ش�شني  ال�شبعة  االأع�شاء  اأح��د  لتكون  االإم���ارات  دول��ة  اختريت 
للملتقى �شمن اللجنه التاأ�شي�شية اإىل جانب كل من كندا وا�شرتاليا 
امللتقى  ويهدف  واملك�شيك.  اجلنوبية  وكوريا  وبريطانيا  وهولندا 
اإ�شافة اإىل  لتبادل اخلربات والتجارب يف جمال العمل القن�شلي 
ملعاجلتها  والت�شورات  االأف��ك��ار  وو�شع  امل�شرتكة  التحديات  بحث 
بجانب مناق�شة فر�ص التعاون القن�شلي الدويل. �شارك يف امللتقى 
عدد من ممثلي القطاع القن�شلي يف وزارات اخلارجية من خمتلف 
دول العامل ..اإ�شافة اإىل م�شاركة عدد من اخلرباء و االأكادمييني 

ممثلي معاهد و جامعات دولية.

•• دبي-وام:

الرئي�ص  ت�شلم  عن  االإم���ارات  بريد  جمموعة  اأعلنت   
بريدية  بطاقات  اأول  حممد  �شيخ  ح�شن  ال�شومايل 
23 عاما م��ن االنقطاع  اأك��رث م��ن  دول��ي��ة بعد م�شي 
ب�شار ح�شني  م��ن  ك��ل  وق��ام  ال�شومال.  ع��ن  ال��ربي��دي 
مدير عام االحتاد العاملي للربيد والوزير ال�شومايل 
ع��ب��داهلل م��وج��ي ح��ر���ش��ي وف��ه��د احل��و���ش��ن��ي الرئي�ص 
بكتابة  بالوكالة  االإم���ارات  بريد  ملجموعة  التنفيذي 
بطاقات بريدية للرئي�ص ال�شومايل وعليه مت ا�شتلم 
بدبي.  م��رورا  ال�شوي�شرية  برن  البطاقات من مدينة 

ب��ني جمموعة  التفاهم  م��ذك��رة  بناء على  ذل��ك  وج��اء 
بريد االإمارات والربيد ال�شومايل والتي مت مبوجبها 
الربيد  ال�شتقبال  رئي�شا  م��رك��زا  دب��ي  اإم����ارة  حت��دي��د 
ال�شومايل لت�شتعيد فيه ال�شومال ا�شتئناف اخلدمات 
ال��ربي��دي��ة ب��ع��د ت��وق��ف دام اأك���رث م��ن 23 ع��ام��ا. ويف 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  ق��ال  االجن��از  ه��ذا  �شياق 
بريد االإم��ارات بالوكالة اأن احلدث الذي مت حتقيقه 
جاء نتاج عمل من جمموعة بريد االإم��ارات لتحقيق 
الريادة واالب��داع حمليا وعامليا يف  روؤي��ة املجموعة يف 
كما  املالية.  واللوج�شتية  الربيدية  اخلدمات  جم��ال 
اأعرب عن �شعادة املجموعة يف ال�شعي لتحقيق الرابط 

بريد  خ��دم��ات  اأن  ..م�شيفا  ال�شومال  م��ع  ال��ربي��دي 
العمل وتقوية �شلة االت�شال  االإم��ارات تتمتع بجودة 
على جميع النطاقات �شواء املحلية اأم الدولية ..الفتا 
اأن���ه اأ�شبح مب��ق��دور ال���دول االأع�����ش��اء يف االحت��اد  اإىل 
اإىل  بريد  اإر�شال  دول��ة   192 للربيد وعددها  العاملي 
على  م��وؤ���ش��را  يعترب  وه��ذا  وي�شر  ب�شهولة  ال�شومال 
الوقت  اإن  حر�شي  اهلل  عبد  ق��ال  جانبه  من  التفاوؤل. 
الربيدية  لتقدمي اخلدمات  ال�شومال  حان حلكومة 
لل�شعب نظرا الأن التوا�شل هو حق من حقوق االإن�شان 
..منوها اإىل اأن وجود خدمات االإنرتنت والهواتف لن 

حتل اأبدا مكان االر�شال الربيدي. 

الرئي�س ال�صومايل ي�صتلم اأول بريد دويل من برن ال�صوي�صرية مرورا بدبياخلارجية ت�صارك يف امللتقى الدويل القن�صلي يف بريطانيا
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خالل افتتاحه معر�ض العودة للمدار�ض

القطامي: احللول التكنولوجية املطروحة ت�صهم يف جتويد التح�صيل العلمي لدى الطلبة
•• دبي- الفجر:

اأكد حميد حممد القطامي وزير 
امل��ع��ار���ص  اأن  ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ت��ع��د ���ش��م��ة رئ��ي�����ش��ة 
���ش��م��ن ال��ن�����ش��اط ال�����ش��ن��وي على 
اإىل  الفتاً  التعليم،  قطاع  �شعيد 
من  امل��ع��ار���ص  تطرحه  م��ا  اأهمية 
حلول تكنولوجية واأفكار مبتكرة، 
التح�شيل  على  الطالب  ت�شاعد 
العلمي اجل��ي��د، ج��اء ذل��ك خلل 
افتتاحه، معر�ص العودة للمدار�ص 
الذي انطلق �شباح اأم�ص يف مركز 
دب����ي ال���ت���ج���اري ال��ع��امل��ي ب��رع��اي��ة 
من  وب��ت��ن��ظ��ي��م  ال���رتب���ي���ة،  وزارة 
انرتنا�شيونال،  كوجنر�ص  �شركة 
م�شتهدفاً تقدمي اآخر م�شتجدات 
والرتفيه  التعليم  وو�شائل  حلول 
لطلبة املدار�ص بداية من مرحلة 

ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي وف��رت��ه��ا جل��م��ه��ور 
امل���ت���ع���ام���ل���ني م����ع����ه����ا، وال����ش���ي���م���ا 
مت  كما  والطلبة،  االأم���ور  اأول��ي��اء 
امل��ب��ادرات  م��ن  ح��زم��ة  ا�شتعرا�ص 
ال���ت���ط���وي���ري���ة ال����ت����ي ت�����ش��ت��ه��دف 
الدرا�شية وجعلها  البيئة  حت�شني 

اأ�شد جذباً للطلبة .
و�����ش����ارك يف امل���ع���ر����ص ع�����دد م��ن 
بينها  م��ن  احلكومية،  املوؤ�ش�شات 
م���وا����ش���لت االإم�����������ارات، وه��ي��ئ��ة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي، وبع�ص من 
جم��ال  يف  املتخ�ش�شة  ال�����ش��رك��ات 
، وح�شر  واأدوات��ه  التعليم  و�شائل 
االف���ت���ت���اح ف���وزي���ة ح�����ش��ن غ��ري��ب 
للعمليات  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل 
ال���رتب���وي���ة، وحم���م���د اخل��م��ريي 
مدير اإدارة املدار�ص التخ�ش�شية، 
ونوال خالد مديرة اإدارة االعتماد 

املدر�شي .

الثانية  ال��رو���ش��ة وح��ت��ى احل��ل��ق��ة 
من مرحلة التعليم االأ�شا�ص .

ال��ق��ط��ام��ي خ���لل جولته  واأ����ش���اد 

حيا اجلهود الكبرية التي بذلتها 
التي جنحت يف  املنظمة،  ال�شركة 
تقدمي عرو�ص امل�شاركني ب�شورة 

امل��دار���ص  و  التعليمية،  املعلومات 
املدر�شي،  واالعتماد  التخ�ش�شية 
اخلدمات  جمموعة  تقدمي  على 

باملوؤ�ش�شات  املعر�ص  يف  التفقدية 
تطرحه  ما  على  واأثنى  امل�شاركة، 
كما  حديثة،  تعليمية  من��اذج  م��ن 

راقية ، كما حر�شت وزارة الرتبية 
م�����ن خ������لل ج���ن���اح���ه���ا اخل���ا����ص 
نظم  اإدارات  عليه  اأ���ش��رف��ت  ال��ذي 

الرتبية تعلن خطتها للتدريب والتطوير املهني يف 127 برناجما

نظـام الكرتوين جديد يحدد احتياجات التدريب للعاملني يف امليـدان
فوزيه غريب: التنفيذ على 4 مراحل وت�صمل 12 األفا و448 تربويا 

جمال بن فار�س: البداية بـ 3429 معلمـا �صبتمرب اجلاري و 3058 باأكتوبر
•• دبي- الفجر:

والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
للتدريب  املركزية  اخلطة  موؤخرا 
وال���ت���ط���وي���ر امل��ه��ن��ي ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
ال��درا���ش��ي  ال��رتب��وي للعام  امل��ي��دان 
ارت��ك��زت  ال��ت��ي   2014  -2013
ت��ب��داأ يف  4 م��راح��ل خمتلفة  ع��ل��ى 
حتى  وت�شتمر  اجل����اري،  �شبتمرب 
 127 وت�شم   ،2014 مايو  �شهر 
الف   12 فيهم  ي�����ش��ارك  ب��رن��اجم��ا 
ال���ف���ئ���ات  خم���ت���ل���ف  م�����ن  و448 
املعلمني  امليدان منها  الرتبوية يف 
وامل����وج����ه����ني وم����دي����ري امل����دار�����ص 
واالخ�شائيني”،  وامل�������ش���اع���دي���ن 
وح�����ددت ال������وزارة ال��ب��ع��د ال��زم��ن��ي 
االأول  ال�����رب�����ع  خ������لل  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
والثاين والثالث والرابع من العام 
لفوزية  وف��ق��اً   2014  -  2013
الرتبية  وزارة  وكيل  غريب  ح�شن 
التي  الرتبوية،  للعمليات  امل�شاعد 
اخل��ط��ة  اأن  ل�”اخلليج  ك�����ش��ف��ت 
اأداء  ت���دري���ب وت��ط��وي��ر  ت�����ش��ت��ه��دف 
ال����ك����ادر ال����رتب����وي م����ن امل��ع��ل��م��ني 
وامل����وج����ه����ني، وال���ف���ئ���ات االإداري��������ة 
مب�شتوياتهم  للرتقاء  وامل�شاندة 
يف  ه��ام��ة  ا�شرتاتيجية  ن��واح��ي  يف 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال���رتب���وي���ة ع��ل��ى راأ���ش��ه��ا 
والتوجيه  الذكي،  التعلم  م�شروع 
وال����رق����اب����ة، وت���ط���وي���ر ال���ق���ي���ادات، 

ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ���ش��ن��ة، 2013 
على  االأداء  اإدارة  ن��ظ��ام  وت��ط��ب��ي��ق 
جميع موظفي االإدارة بكل مراحلة 
بن�شبة %100 مع نهاية دي�شمرب 

.  2013
ت�شميم  �شيتم  اأن��ه  غريب  واأك���دت 
واإجن���از ن��ظ��ام ال��ك��رتوين لتحديد 
ال��ت��دري��ب��ي��ة جلميع  االح��ت��ي��اج��ات 
ال��ع��ام��ل��ني يف امل����ي����دان ال���رتب���وي، 
امل��درب��ني واجل��ه��ات  واآخ����ر حل�شر 
ال����ت����دري����ب����ي����ة، وب������ي������وت اخل������ربة 
التدريب،  جم��ال  يف  واال�شت�شارات 
وت��ط��وي��ر ال��ربن��ام��ج االل���ك���رتوين 
لنظام تدريب املعلمني واملوجهني، 
وت�������ش���م���ي���م واإجن����������از ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
االل���ك���رتون���ي���ة ل��ت��ق��ومي ال���ربام���ج 
حتقيق  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
امل�شتهدف الرقمي لن�شبة املدار�ص 
بن�شبة  ف��ع��ال��ة  م��در���ش��ي��ة  ب���ق���ي���ادة 

.  12%
عبد  جمال  اأك��د  مت�شل  �شياق  ويف 
اإدارة  م���دي���ر  ف���ار����ص  ب���ن  ال���ع���زي���ز 
ال���ت���دري���ب وال���ت���ط���وي���ر امل��ه��ن��ي يف 
اأن تنفيذ اأهداف وحماور  الوزارة، 
تنفيذية  الآل��ي��ات  خ�شعت  اخل��ط��ة 
اأهمها  الآخ����ر،  حم���ور  م��ن  تختلف 
حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
من  امل��دار���ص  يف  العاملني  جلميع 
خلل املناطق التعليمية، ومتابعة 
ن���ت���ائ���ج زي�����������ارات ف������رق ال���رق���اب���ة 

اإدارة  اإىل  ال���ت���اب���ع���ة  ل���ل���م���دار����ص 
امل��دار���ص  على  وال��رق��اب��ة  التوجيه 
وت�شكيل  ودرا���ش��ت��ه��ا  احل��ك��وم��ي��ة، 
جل���ن���ة ل����درا�����ش����ة ال����ع����رو�����ص م��ن 
اجل��ه��ات اخل��ا���ش��ة ال��ع��ر���ص الفني 
امل�شاعد  الوكيل  وامل��ايل من خلل 

للعمليات الرتبوية .
ت�����ش��م  االآل�������ي�������ات  اأن  واأ��������ش�������اف 
ا���ش��ت��لم االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وامل��ن��اط��ق  امل��رك��زي��ة  االإدارات  م��ن 
التدريب  واإع��داد خطة  التعليمية، 
ال�������ش���ن���وي���ة وف����ق����اً ل��لح��ت��ي��اج��ات 
التدريبية والتطويرية مبا يحقق 
واإدراج  ل��ل��م��وؤ���ش��رات،  امل�شتهدفات 
التي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج  جميع 
 2013 ب��دءاً من �شبتمرب  �شتنفذ 
وحتى نهاية 2014 �شمن اخلطة 
ال�����ش��ن��وي��ة، م��راج��ع��ت��ه��ا ل��ل��ت��دري��ب 
واإج��������راء ال���ت���ع���دي���لت امل��ط��ل��وب��ة، 
واإعداد قرارات الربامج التدريبية 

للفئة التخ�ش�شية والفنية .

واأو����ش���ح اأن����ه ي��ت��م ت��زوي��د امل��ن��اط��ق 
التدريبية  ب��ال��ربام��ج  التعليمية 
امل���ط���ل���وب���ة وف����ق����اً ل���لح���ت���ي���اج���ات، 
وم���ت���اب���ع���ة اإج�����������راءات امل���واف���ق���ات 
االإداري��������ة ل��ل��م��درب��ني م���ن اجل��ه��ة 
امل��خ��ت�����ش��ة وا���ش��ت��لم��ه��ا، وجت��م��ي��ع 
واإدخال بيانات الربامج التدريبية 
املركزية على نظام تدريب املعلمني 
و املوجهني االلكرتوين، والتن�شيق 
مع اإدارة التخطيط اال�شرتاتيجي 
امل�شتهدف  حتقيق  متابعة  ب�����ش��اأن 
ت���ق���اري���ر   3 واإع������������داد  ال����رق����م����ي، 
التدريبية  الربامج  عن  اإح�شائية 

. عن كل ربع �شنوي 2013 
على  ت�����ش��ت��م��ل  االآل����ي����ات  اأن  واأف������اد 
اإجن������از 3 م��ل��ف��ات مل����ب����ادرة م��ع��دل 
ال�������ش���اع���ات ال���ت���دري���ب���ي���ة ون�����ش��ب��ة 
املتدربني ورفعها الإدارة التخطيط 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي، ودرا�����ش����ة ت��ع��دي��ل 
ال����رق����م����ي يف ����ش���وء  امل�������ش���ت���ه���دف 
م���ع���وق���ات ال��ت��ن��ف��ي��ذ واالم���ك���ان���ات 

املادية والب�شرية املتاحة وتوجهات 
واإع��داد  العليا،  القيادة  ومتطلبات 
باأعداد الفئة االإ�شرافية  اإح�شائية 
مدير وم�شاعد مدير مدر�شة من 
ال��ب�����ش��ري��ة، وحت��دي��ث  امل����وارد  اإدارة 
للمدار�ص  االإداري���ة  الهيئة  بيانات 
يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وخ��ط��ط 
تطوير االإدارات املدر�شية، وخطط 
ال��ت��وج��ي��ه  اإدارة  م����ن  ال����ت����دري����ب 
املدار�ص احلكومية،  والرقابة على 
واإدخال بيانات الربامج التدريبية 
املركزية على نظام تدريب املعلمني 

واملوجهني االإلكرتوين.
بالتخطيط  تقوم  االإدارة  اأن  واأك��د 
واح��رتايف  متطور  برنامج  لتنفيذ 
ال���ذي���ن �شبق  امل����درب����ني  ل���ت���دري���ب 
ل����ه����م احل�����������ش�����ول ع����ل����ى رخ�������ش���ة 
ا�شتلم  وا�شتدراج  معتمد،  م��درب 
ال�����ع�����رو������ص م�����ن ب����ي����وت اخل�����ربة 

وموؤ�ش�شات التدريب اخلا�شة .

وال����ت����دري����ب ال���ت���ق���ن���ي، وامل���ن���اه���ج، 
عملية  يف  احل���دي���ث���ة  وال���و����ش���ائ���ل 

التعليم والتعلم.
ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك���ي���ل  واأف����������ادت 
اأن  ال��رتب��وي��ة  للعمليات  امل�����ش��اع��د 
اخلطة تدريب %50 من املعلمني 
مب���ع���دل ����ش���اع���ات ت���دري���ب���ي���ة 10 
�شاعات، اإ�شافة اإىل %40 مبعدل 
10 ���ش��اع��ات، م���وزع���ة ع��ل��ى م���دار 
تدريبي  برنامج  خ��لل  من  العام، 
للفئة  باملدار�ص،  االإ�شرافية  للفئة 

التخ�ش�شية والفنية.
تركز  اخلطة  اأن  غريب  واأ���ش��اف��ت 
على تدريب 30 موجهاً للح�شول 
على �شهادة مدرب معتمد يف الربع 

ال��ث��اين م��ن ع��ام، 2013 ودرا���ش��ة 
ت���ع���دي���ل امل�����ش��ت��ه��دف ال���رق���م���ي يف 
�شوء معوقات التنفيذ واالإمكانات 
املادية والب�شرية املتاحة وتوجهات 
وتنفيذ  العليا،  القيادة  ومتطلبات 
برامج تدريبية متخ�ش�شة ل�382 
ج����دي����داً،  م���وج���ه���اً  و50  م��ع��ل��م��اً 
ال���رب���ع  خ�����لل   432 ب����اإج����م����ايل 

. الثاين لعام 2014 
اإجن��از  ت�شم  اخلطة  اأن  واأو�شحت 
اإع���داداً  والتطوير  التدريب  دليل 
وتخطيطاً وتنفيذاً وطباعة بن�شبة 
امل�����ش��ت��ه��دف  وحت���ق���ي���ق   ،100%
ب��ق��ي��ادة  امل���دار����ص  لن�شبة  ال��رق��م��ي 
يف   10% بن�شبة  فعالة  مدر�شية 

اأخبار ال�صاعة : دور حيوي يف تاأهيل الكوادر املواطنةفعاليات موؤمتر النور الدويل االأول للتمري�س تنطلق غدا يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام :

للدرا�شات  االإم����ارات  مركز  اإن  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  قالت 
والبحوث اال�شرتاتيجية ا�شتطاع منذ اإن�شائه يف مار�ص عام 
1994 .. اأن يقوم بدور حيوي يف تاأهيل الكوادر املواطنة 
وذلك بف�شل الرغبة املخل�شة وال�شادقة من قبل القائمني 
وخطط  املجتمع  خلدمة  نوعية  م�شاهمة  تقدمي  يف  عليه 
التنمية الوطنية والتفاعل االإيجابي مع طموحات القيادة 
الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل و روؤيتها للموقع املحوري 
للبحث العلمي والقائمني عليه يف امل�شرية التنموية ال�شاملة 
.  وحتت عنوان دور حيوي يف تاأهيل الكوادر املواطنة اأ�شارت 
اأنه من هذا املنطلق افتتح �شعادة الدكتور جمال �شند  اإىل 
من  املا�شي..عددا  االأح��د  ي��وم  املركز  ع��ام  مدير  ال�شويدي 
والتاأهيلية  التدريبية  خططه  اإطار  يف  التدريبية  الربامج 
وبرنامج  العلمي  البحث  دبلوم  برنامج  تت�شمن  ال�شنوية 
الدبلوم االإداري وبرنامج دبلوم التاأهيل ت�شتهدف يف جمملها 
اخل��ربات  واإك�شابهم  موظفيه  وم��ه��ارات  ب��ق��درات  االرت��ق��اء 
اأو  ال�شعبة  املواقف  ت�شاعدهم على مواجهة  التي  املختلفة 
الطارئة بكل ثقة وحيوية وت�شمن لهم تبووؤ املكان املنا�شب 
ي�شدرها  التي  الن�شرة  واأ�شافت    . وامل�شتقبل  احلا�شر  يف 
م��رك��ز االإم������ارات ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة..
افتتاح  لدى  اأك��د  ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور  �شعادة  اأن 
هذه الربامج التدريبية ا�شتعداد مركز االإمارات للدرا�شات 
موؤ�ش�شات  تر�شحهم  من  لتدريب  اال�شرتاتيجية  والبحوث 

الدولة كافة اأو من دول جمل�ص التعاون اخلليجي والبلدان 
العربية لتاأهيلهم ليكونوا باحثني وقيادات اإدارية ووظيفية 
وم�����ش��رف��ني وف��ن��ي��ني م��ن خ���لل رب��ط��ه��م ب��ربام��ج ومناهج 
متخ�ش�شني  وخ��رباء  اأكادمييني  باإ�شراف  متقدمة  علمية 
من املركز .. مبينة اأن هذا يعرب بجلء عن الدور احليوي 
الذي يقوم به املركز يف اإعداد وتدريب الكوادر املواطنة من 
اإع��داد  يف  رئي�شيا  عامل  يعد  التدريب  ب��اأن  اإميانه  منطلق 
  . التنمية  ج��وان��ب  ك��ل  عليه  تقوم  ال��ذي  الب�شري  العن�شر 
واأكدت اأن املركز - منذ ن�شاأته - و�شع ن�شب عينيه �شرورة 
اأعتاب  على  االآن  وه��و  يغفل  ومل  الع�شر  ت��ط��ورات  مواكبة 
ال�شنة الع�شرين من عمره حقيقة اإ�شرتاتيجية مهمة وهي 
ب�شكل  وتاأهيلها  وتدريبها  املواطنة  الكوادر  اإع��داد  �شرورة 
تدريبية  وبرامج  دورات  تنظيم  خلل  من  مدرو�ص  علمي 
خمتلف  موظفي  وك��ذل��ك  موظفيه  ل��ت��دري��ب  متخ�ش�شة 
املوؤ�ش�شات العاملة يف الدولة متكن املتدرب من ج�شر الهوة 
بني النظرية والتطبيق ليكون قادرا على االإب��داع والتميز 
والنهو�ص مبوؤ�ش�شته .  واأ�شارت اإىل اأن الربامج التدريبية 
من  ع��دد  على  تقوم  منهجية  تعتمد  امل��رك��ز  يوفرها  التي 
املكونات واالأ�شاليب التفاعلية اأهمها : املحا�شرة والتمارين 
وامل�شاريع  احلالة  ودرا���ش��ات  واجلماعية  الفردية  العملية 
وطرق  اجلماعية  والنقا�شات  الذهني  والع�شف  ال�شغرية 
وت�شتهدف  الع�شر  روح  مع  تتما�شى  اأ�شاليب  وهي  املحاكاة 
تنمية االإب�����داع واالب��ت��ك��ار وال��ت��م��ي��ز ل���دى امل��ت��درب��ني وه��ي 
ب��االأداء الأي  منظومة القيم التي ال غنى عنها يف االرتقاء 

موؤ�ش�شة تن�شد التفوق والتميز . 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب 
م��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات  اجل��م��ع��ة  غ��د  ي���وم  اأب��وظ��ب��ي  املجتمع..ت�شت�شيف  وتنمية 
االآمن..بناء وتعزيز  التمري�ص  للتمري�ص حتت عنوان  االأول  الدويل  النور 
للطالبات.. العليا  التقنية  كلية  مقر  يف  امل��وؤمت��ر  تنظم   . والتميز  للجودة 
التمري�ص  م��دي��ري  مب�����ش��ارك��ة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ن��ور  م�شت�شفيات  جم��م��وع��ة 
و�شركة  اأبوظبي  يف  ال�شحة  وهيئة  ال�شحة  وزارة  واملخت�شني من  واالأطباء 
ال��ط��ب��ي��ة يف  ال�����ش��ي��خ خليفة  وم��دي��ن��ة  ���ش��ح��ة  ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي 
قا�شم  الدكتور  واأك��د  العامل.  دول  خمتلف  من  حما�شرين  بجانب  اأبوظبي 
املوؤمتر..اأهمية  رئي�ص  النور  التنفيذي ملجموعة م�شت�شفيات  الرئي�ص  العوم 
املوؤمتر الذي يركز على اخلدمات التمري�شية والتي تعترب عن�شرا رئي�شيا 
وهاما يف تقدمي اخلدمات ال�شحية .. م�شريا اىل تطور م�شتوى اخلدمات 
اإن  وق��ال  الدولة.  يف  واخلا�شة  احلكومية  ال�شحية  املن�شاآت  يف  التمري�شية 
اأهداف املوؤمتر تتمثل يف التفريق بني املمار�شات التقليدية واجلديدة يف مهنة 
والعلقة  العدوى  مكافحة  يف  واأهميتها  اجلديدة  املعارف  تطبيق  و  الطب 
بني املمر�ص واملري�ص والدور الهام الذي تقوم به املمر�شة يف تطبيق نظام 
ال�شعوبات يف تطبيق جتارب �شريرية فاعلة وذات نوعية  اجل��ودة و حتديد 
و  املبكر  االإن����ذار  ن��ق��اط  وحت��دي��د  ال�شريعة  اال�شتجابة  ف��رق  بجانب  ج��ي��دة 
مناق�شة عقلنية ال�شتخدام اأدلة معتمدة يف املمار�شات التمري�شية و تف�شري 
الق�شايا االخلقية والقانونية التي ترتتب عليها اأثار يف ممار�شة التمري�ص 
وتعريف مبادئ �شلمة املر�شى واأخطاء الرعاية ال�شحية وامل�شاءلة والعدالة 
املحا�شرات  القاء  يف  ي�شارك  اإنه  العوم  الدكتور  وقال  ال�شحية.  الرعاية  يف 

خلل جل�شات املوؤمتر االأربع..العاملون يف وزارة ال�شحة وهيئة ال�شحة يف 
اأبوظبي ويف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية ويف م�شت�شفيات الكورني�ص والنور 
واأ�شار  العامل.  دول  من  عدد  يف  ال�شحية  اجلهات  ممثلي  بجانب  وال�شارقة 
يعادل  مبا  املوؤمتر  جل�شات  اعتماد  ق��ررت  اأبوظبي  يف  ال�شحة  هيئة  اأن  اإىل 
اىل   250 ما بني  الفعاليات  اأن يح�شر  املتوقع  و من  �شاعات معتمدة  �شت 
كافة  وتخ�ش�شاتهم  بفئاتهم  وممر�شني  متري�ص  مدير  و  خمت�ص   300
وطلب التمري�ص. واأو�شح الدكتور اأمان الدويني مدير التعليم امل�شتمر يف 
اأمينة  الدكتورة  االوىل  انه يتحدث يف اجلل�شة  النور  جمموعة م�شت�شفيات 
الق�شايا  على  املرتتبة  االآث��ار  عن  النور  م�شت�شفيات  جمموعة  من  ال�شالح 
االأخلقية والقانونية على ممار�شة التمري�ص و يتحدث الدكتور خور�شيد 
خواجة جمموعة م�شت�شفيات النور عن براهني ممار�شة التمري�ص يف بناء 
وتعزيز اجلودة والتمييز . واأ�شاف اأنه يف اجلل�شة الثانية تتحدث الدكتورة 
فاطمة الرفاعي مدير االإدارة املركزية للتمري�ص يف وزارة ال�شحة عن بناء 
ال�شريرية  النجار عن اخل��ربة  كاترين  .. فيما تتحدث  املر�شى  اأم��ن  ثقافة 
ودورها يف جودة وممار�شة التمري�ص االآمن .. بينما تتناول نازين ماميون 
من منطقة ال�شارقة الطبية..التميري يف التمري�ص . كما يتحدث يف اجلل�شة 
ال�شريعة وتعديل نقاط  اال�شتجابة  الثالثة حممد علي عبد اهلل عن فريق 
االأنذار املبكر .. بينما تتناول ليندا ميكا لو�شكا�ص طرق مكافحة العدوى . 
ويف اجلل�شة الرابعة ت�شلط ايلينكا بافلوفا من م�شت�شفى النور ال�شوء على 
العلقة بني املري�ص واملمر�شة .. وتتحدث ليندا ها�شكينز من مدينة ال�شيخ 
اأروى  الدكتورة  تتناول  كما   .. العدالة  اأ�شا�ص  امل�شاءلة  عن  الطبية  خليفة 
امل�شواحي من هيئة ال�شحة يف اأبوظبي جودة خدمات التمري�ص من وجهة 

نظر ال�شحة العامة يعقب ذلك جل�شة حوار ومناق�شة عامة. 

  القطامي خالل جولته التفقدية يف املعر�ض

جمال بن فار�ضفوزية غريب

عدد من الكادر الرتبوي خالل اأحد برامج التدريب

مرور اأبوظبي تنظم دورة توعوية لـ700 �صائق وم�صرف حافلة مدر�صية
••  اأبوظبي-وام:

اأبوظبى  يف  االإم���ارات  موا�شلت  مع  بالتن�شيق  اأبوظبي  ب�شرطة  وال��دوري��ات  امل��رور  مديرية  نظمت 
والنقل  امل��روري��ة  ال�شلمة  قواعد  ح��ول  مدر�شية  حافلة  وم�شرف  �شائق   700 لنحو  توعوية  دورة 
�شلمة  املرورية حلملة  التوعية  برامج  وذل��ك �شمن  الدرا�شي اجلديد  العام  للطلب خلل  االأم��ن 
الطلب م�شئولية اجلميع. وذكر الرائد خالد الفيل رئي�ص ق�شم العلقات العامة باالإنابة يف مديرية 
املرور والدوريات ب�شرطة ابوظبي انه مت خلل هذه الدورة التوعوية الرتكيز على �شرورة االلتزام 
الناحية  من  �شلمتها  من  والتاأكد  الداخلية  وزارة  حددتها  التي  املدر�شية  احل��اف��لت  مبوا�شفات 
امليكانيكية وجتهيزها مبا ي�شهم يف توفري نقل امن للطلب. وحث الرائد خالد الفيل �شائقي وم�شريف 
االأعمار  من  الطلب  اإىل  واالنتباه  للطلب  امل��روري��ة  ال�شلمة  بتعليمات  االل��ت��زام  على  احل��اف��لت 
ال�شغرية والتاأكد من نزولهم وابتعادهم عن احلافلت وعدم وقوفهم خلفها اأو بجانبها قبل التحرك 

وعدم جلو�ص اأكرث من طالب يف املقعد الواحد والتاأكد من �شلحية وعمل اأجهزة تكييفها . 

ع�صابة البنوك اأمام حمكمة اجلنايات براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة -الفجر :

اأم�ص  راأ���ص اخليمة يف جل�شتها  ا�شتمعت حمكمة اجلنايات يف 
موظفتني  �شهادة  اىل  البنوك  ع�شابة  ق�شية  تداولها  اأث��ن��اء 
ت��ع��م��لن يف ال��ب��ن��ك ال���ذي ت��ع��ر���ص مل��ح��اول��ة ال�شطو م��ن قبل 
خم�شة اأ�شخا�ص من اجلن�شية االأفريقية بينهم امراأة واأرجاأت 

موا�شلة النظر يف الق�شية اإىل منت�شف ال�شهر اجلاري .
اإلقاء القب�ص على  وكانت �شرطة راأ���ص اخليمة قد جنحت يف 
مايل  مبالغ  �شرقة  حماولتهم  من  ق�شري  وقت  بعد  املتهمني 
اأثناء  كان بحوزة املوظفتني اللتان تعملن يف البنك الوطني 

نقل املبالغ اإيل البنك الذي �شهد الواقعة .

وجددت املتهمة اخلام�شة يف الق�شية اأم�ص عدم �شلتها بباقي 
املتهمني وقالت اإنها كانت تقود ال�شيارة التي ا�شتقلها املتهمون 
ومل تكن تعرفهم قبل هذا احلادث، وا�شطرت لقيادة ال�شيارة 
من  فرارهم  بعد  االأرب��ع��ة  االأ�شخا�ص  قبل  من  التهديد  حتت 

اأمام البنك قبل القب�ص عليهم .
ويف التفا�شيل كان اأفراد الع�شابة قد نفذوا يف فرباير املا�شي 
البنوك  باأحد  موظفتني  بحوزة  كانت  الأم���وال  �شرقة  عملية 
للبنك  املبالغ  بنقل  قيامهما  اأثناء  اخليمة  راأ���ص  يف  الوطنية 
الذي تعملن فيه ويف اطار خطة ال�شرقة فوجئت املوظفتان 
ب�شخ�ص يقف على باب البنك وينق�ص على اإحداهما حماواًل 
انتزاع احلقيبة التي حتوي االأموال لكن املوظفة قاومته ب�شدة 

وموظفي  بعملء  حدا  مما  بال�شراخ  زميلتها  ا�شتغاثت  فيما 
البنك لنجدتهما وقد جنح ال�شاهد الرئي�شي يف الق�شية الذي 
�شرقة  وم��ن��ع  لل�ص  الت�شدي  م��ن  البنك  يف  وج���وده  ت�شادف 
احلقيبة من املوظفة قبل ان يتدخل بقية املوظفني والعمال 
الل�ص  القب�ص على  الذين متكنوا خلل مطاردة مثرية من 

بعد مقاومة �شديدة منه .
ومن جهتها طاردت �شرطة راأ�ص اخليمة باقي اأفراد الع�شابة 
ال��ط��ريان  م�شتخدمة  ���ش��ح��راوي��ة  منطقة  اىل  جل���اأوا  ال��ذي��ن 
جميعا  عليهم  القب�ص  القاء  من  ومتكنت  اخلا�شة  وال��ق��وات 
ب��ت��ه��م ال�شطو  اأم�����ام حم��ك��م��ة اجل��ن��اي��ات  ح��ي��ث مي��ث��ل��ون االن 

وال�شرقة.



06 اخلميس  -  5   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10888
Thursday    5    September    2013  -  Issue No   10888

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حملت حميد 
للقم�شة رخ�شة رقم:CN 1102669 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شينه بي بي بري مل خان )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بري مل خان جول ازار

االعلن مراجعة  هذا  على  االعرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خلل  التنمية  دائرة 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ميدينوفا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1208576:للتوريدات الطبية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شاتي�ص جوبلكري�شنا بيلي ناير )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف راداكر ي�شنان ناير با�شكار ان ناير

االعلن مراجعة  هذا  على  االعرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خلل  التنمية  دائرة 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميزان ا�شماعيل خليلي 

االلكرتوين رخ�شة رقم:CN 1043592 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شماعيل بهزاد خليلي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

ا�شماعيل بهزاد خليلي من 49% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

عبداهلل يو�شف احمد احلمادي من �شريك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبداهلل يو�شف احمد احلمادي من 51% اىل %0
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  االعرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا االعلن واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االولوية للطباعة 

والت�شوير رخ�شة رقم:CN 1375134 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هيثم جمال قدوره )%100(
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة عبداهلل �شعيد حبان �شعيد الكثريي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداحلميد �شالح عبدالعزيز احلمود النعيمي
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

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

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ال�ص فيغا�ص 

جيم ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1256431 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد امري تيكيكايل من 25% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بيجو كومار يوثامان

تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1.20*1
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

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

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 
CN 1019844:عرادة للمواد الزراعية رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

االعلن  هذا  على  االعرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللم�شة 

املتقنة العمال الرخام وال�شرياميك
 رخ�شة رقم:CN 1154484 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  االعرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شانيتارت 
�شي�شتمز ذ.م.م )فرع من امارة ال�شارقة( - فرع ابوظبي 

CN 1193616:منفذ بيع رخ�شة رقم /
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  االعرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خلل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/برت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تاميز )فرع ل�شركة ميك�شت�شر ذ.م.م( فرع العني
 رخ�شة رقم:CN 1132011 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  االعرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة مرزوق حمد لل�شيانة العامة 

رخ�شة رقم:CN 1052139  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع،ا�شافة بدر علي نا�شر علي املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مرزوق حمد ح�شن عبداهلل العبيدي
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة مرزوق حمد لل�شيانة العامة
MARZOOQ HAMAD GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

اىل/ريتال لل�شيانة العامة
RETAL GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من ابوظبي ال�شهامة املالك حممد �شعيد علي الكتبي )4956 - ق 111 
- حمل 3( اىل العني ابوظبي مدينة العني منطقة ناهل املالك دائرة ال�شوؤون البلدية 

)ال�شوق مكتب(
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
االجهزة  لت�شليح  ال�ش�����ادة/م�شرف  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االلكرتونية رخ�شة رقم:CN 1070594  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/م�شرف لت�شليح االجهزة االلكرتونية
MUSHARRAF ELECTRONICS REPAIRING

اىل/�شكاي لينك للهواتف املتحركة
SKY LINK MOBILE PHONES

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شلح اجهزة الفيديو والراديو والتلفزيون واجهزة 

الت�شوير املنزلية )9521002(
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خلل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجليل ال�شاعد للمقاوالت 

وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1073392 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل ا�شم جتاري:من/اجليل ال�شاعد للمقاوالت وال�شيانة العامة 
NEW GENERATION CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/اجليل ال�شاعد لل�شيانة العامة  
NEW GENERATION GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/غوري للمقاوالت وال�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1143096 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 60*40 اىل 0.60*0.40

تعديل ا�شم جتاري:من/غوري للمقاوالت وال�شيانة العامة 
GHOORY CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/غوري لل�شيانة العامة  
GHOORY GENERAL MAINTENANCE EST

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خلل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تاب توب للكمبيوتر 

والهواتف رخ�شة رقم:CN 1490819 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خلف �شلطان خلف �شلطان احلمادي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد جا�شم حممد جا�شم احلمادي
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/برج املا�شي للكمبيوتر 

رخ�شة رقم:CN 1150628 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خلف �شلطان خلف �شلطان احلمادي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد جا�شم حممد جا�شم احلمادي
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

اإعــــــــــالن
للنجارة  امللكية  احلدائق  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحلدادة امل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1011077 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شالح مو�شى - زغيب من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شالح مو�شى - زغيب من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل نا�شر عبداهلل خمي�ص ال�شام�شي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل نا�شر عبداهلل خمي�ص ال�شام�شي من 0% اىل %51
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 4*2 اىل 0.40*0.60
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة احلدائق امللكية للنجارة واحلدادة امل�شلحة
اىل/عيون اال�شايل للنجارة واحلدادة امل�شلحة ذ.م.م  

EYOON AL ASAIL RE-INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH LLC
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي قطعة 33 حمل 100 اىل املنطقة الغربية 

املنطقة الغربية ليوا املالك بلدية املنطقة الغربية يثي ق 35 مكتب 115
فعلى كل من له حق االعرتا�ص على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   
اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شلت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
البحري( بان ال�شادة/ �سركة الفاميد ابوظبي املحدودة 
قد تقدموا بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها 

بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��رتا���ص  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خلل مدة 

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

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

جديده ايكو فرينديل
رقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

جديده
 العلم ال�سابق

العدد 10888 بتاريخ 2013/9/5   

 اإعـــالن �سطب قيد
 - للهند�شة  �شام  ال�شادة/�شركة  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
مهند�شون ا�شت�شاريون )لبنان اجلن�شية( قد تقدمت بطلب 
حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب 
رقم )3323( يف �شجل ال�شركات االجنبية بالوزارة. وتنفيذا 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  الحكام 
ال�شركات التجارية وتعديلتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف االعرتا�ص ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة االقت�شاد اإدارة الت�شجيل 

التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:م�شت�شفى ال ال ات�ص ذ م م
 طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية:

LLH HOSPITAL THE HEALING TOUCH م�شت�شفى ال ال ات�ص

املودعة بالرقم:194458       بتاريخ:2013/7/3 م
با�ش��م:م�شت�شفى ال ال ات�ص ذ م م

وعنوانه:�شارع ال�شيخ زايد الثاين ، �ص.ب:94666 ، هاتف: 026335522 ، فاك�ص: 026339997
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 اخلدمات الطبية العيادات الطبية والرعاية ال�شحية 
اجلراحة  وامل�شاج  الب�شريات  ف��ن  خ��دم��ات  التمري�ص  القابلت  خ��دم��ات  اال�شنان  وط��ب  الطبية  امل�شاعدة 

التقوميية واجلراحة والعلج الطبيعي وامل�شت�شفيات والن�شائح ال�شيدالنية .
 LLH HOSPITAL و�شف العلمة:العلمة عبارة عن م�شت�شفى ال ال ات�ص باللون االزرق الغامق يدنوها
 THE HEALING باللون االزرق الغامق ا�شفلها �شكل �شريط باللون الرمادي وكتابة باللون االبي�ص

TOUCH على ي�شار ال�شكل خطني باللون االحمر ي�شكلن �شعله. 
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  5  �سبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:حميد ر�شا حاجي اأقاجاين
G FENOVA:طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية 

املودعة بالرقم:192449       بتاريخ:2013/5/30 م
با�ش��م:حميد ر�شا حاجي اأقاجاين

وعنوانه:دبي ، دولة االمارات ، �ص.ب:42620 دبي ، هاتف: 042999862 ، فاك�ص: 042999673 ،
looba@emirates.net.ae :الربيد االلكرتوين 

واملنتجات  املقلدة  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود  بالفئة:18  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اخرى جلود احليوانات اخلام او املدبوغ ال�شناديق واحلقائب 

ال�شفرية املظلت وال�شما�شي والع�شي ال�شياط واطقم احليوانات وال�شروج .
و�شف العلمة:هي عبارة عن حرف G مكتوب باحلروف اللتينية الكبرية باللون اال�شود واالحمر ب�شكل 

معني وحجم كبري وا�شفلها كلمة GENOVA مكتوبة باحلروف اللتينية الكبرية باللون اال�شود . 
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  5  �سبتمرب 2013 العدد 10888
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•• عجمان ـ الفجر 

اأ�شاد ال�شيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن 
را�شد النعيمي االأمني العام جلمعية االح�شان 
ال�شيخ  ل�شمو  املتوا�شلة  ب��اجل��ه��ود  اخل��ريي��ة 
را�شد بن حميد النعيمي رئي�ص دائرة البلدية 
وال��ت��خ��ط��ي��ط يف ع��ج��م��ان يف دع����م م�����ش��اري��ع 
الفقراء  رعاية  يف  اخلريية  االح�شان  جمعية 
واملحتاجني وخا�شة يف جمال الرعاية الطبية 
وم�شاعدة  متابعة  على  �شموه  يحر�ص  حيث 
ال��ت��اب��ع للجمعية  ال��ط��ب��ي  االح�����ش��ان  جم��م��ع 

ب�شكل م�شتمر، والذي يقدم اخلدمات الطبية 
و ي�����ش��ت��ف��ي��د م���ن ه����ذه اخل����دم����ات اك����رث من 
وذوي  الفقراء  من  �شنويا  مري�ص   13000

الدخل املحدود.
ح��ي��ث ت����ربع ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
ال�شوتية  باالأمواج  الفح�ص  بجهاز  النعيمي 
الف   250 قيمته  بلغت  وال���ذي  ال�شونار(   (
التابع  الطبي  اماراتي ملجمع االح�شان  درهم 
�شموه  جلمعية االح�شان اخلريية كدعم من 

لتطوير العمل يف هذا املجمع اخلريي.
وعرب ال�شيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن 

را�شد النعيمي االمني العام جلمعية االح�شان 
اخل���ريي���ة ع���ن ���ش��ك��ره وام��ت��ن��ان��ه ب��ا���ش��م ك��اف��ة 
اع�شاء جمل�ص االدارة للجمعية لهذه املبادرة 
الكرمية والتي هي واحدة من مبادرات �شموه 
اللحمدودة يف كافة جماالت العمل االن�شاين 

واخلريي.
وق�����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ج��م��ع ال��ط��ب��ي 
املرة  لي�شت  ه��ذه  ان  ا�شماعيل  حقي  الدكتور 
رعاية  الطبي  املجمع  فيها  ينال  التي  االوىل 
���ش��م��وه ب��ل ت��ع��ودن��ا دائ��م��ا ع��ل��ى ت��ل��ق��ي ال��دع��م 
ال���لحم���دود ب��ت��وف��ري االدوي�����ة وامل�����ش��ت��ل��زم��ات 

ال��ف��ق��راء وذوي  م��ن  امل��ج��م��ع  مل��ر���ش��ى  الطبية 
الدخل املحدود.

وقال الدكتور حقي : ان مبادرة �شموه بتوفري 
هذا اجلهاز �شيطور العمل يف املجمع من جهة 
وي��خ��ف��ف م��ن ك��اه��ل امل��ري�����ص ال����ذي ي�شطر 
اىل دف����ع م��ب��ال��غ ك���ب���رية الج������راء م��ث��ل ه��ذه 
ويحتاج هذه  القطاع اخلا�ص  الفحو�شات يف 
الفحو�شات كل من الطبيب الباطني وطبيب 
احل��وام��ل  متابعة  او  للت�شخي�ص  الن�شائية 
حيث من املتوقع ان ي�شتفيد من هذا اجلهاز 

اكرث من 100 مري�ص �شهريا.

•• ال�سارقة-الفجر:

لربنامج  الت�شغيلية  اخلطة  اط��ار  يف 
مركز  نظم  �شحية  مدينة  ال�����ش��ارق��ة 
ال�����ش��ارق��ة ل��لإح�����ش��اء جم��م��وع��ة من 
امل�شاهمة  ���ش��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م��ن  ال��ربام��ج 
ال��ربن��ام��ج وف��ق تطلعات  يف �شري ه��ذا 
����ش���اح���ب ال�������ش���م���و ال�������ش���ي���خ ال���دك���ت���ور 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
املجل�ص االعلى حاكم ال�شارقة لتعزيز 
امل�شتوى االجتماعي وال�شحي والبيئي 

واالقت�شادي.  
امل�������ش���وح���ات  ت�����ش��م��ي��م  دورة  وك����ان����ت 
اخلطط  برامج  اهم  اأحد  االإح�شائية 
الت�شغيلية التي نظمها مركز ال�شارقة 

ل���لإح�������ش���اء ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل��ك��ت��ب 
مدينة  ال�شارقة  لربنامج  التنفيذي 
���ش��ح��ي��ة ب��امل��ج��ل�����ص االأع����ل����ى ل�����ش��وؤون 
االأ����ش���رة وال��ت��ي ب���دوره���ا ت�����ش��اه��ه��م يف 
ت��ط��ب��ي��ق امل���ع���اي���ري ال���دول���ي���ة ل�����ش��م��ان 
حقيقية  وم���وؤ����ش���رات  ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق 
الأمناط ال�شلوك ال�شحي يف ال�شارقة، 
وت��ع��د ال�����دورة مب��ث��اب��ة ت��دري��ب جل��زء 
يف  �شي�شارك  ال���ذي  العمل  ف��ري��ق  م��ن 
عملية م�شح الأمناط ال�شلوك ال�شحي 
يف االإم�������ارة وال�����ذي ���ش��ي��ن��ف��ذه امل��ك��ت��ب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ربن��ام��ج ب��ال��ت��ع��اون مع 

مركز ال�شارقة للإح�شاء.
التي  التدريبية  ال���دورة  بتقدمي  ق��ام 
ا�شتمرت 3 ايام وانطلقت يف 2 �شبتمرب 

نادر احللق اخلبري  االأ�شتاذ  اجل��اري 
االإح�شائي مبركز ال�شارقة للإح�شاء 
مب�شاركة جمموعة من موظفي املركز 
الذين قاموا بدورهم ب�شرح جتاربهم 
ال��ع��م��ل��ي��ة يف امل�����ش��وح��ات االإح�����ش��ائ��ي��ة 
ومنهم ب�شام حداد، ماجدة الزرعوين، 
ع��ائ�����ش��ة امل����زروع����ي، ع��ل��ي ال���زرع���وين، 

وهدى ال�شاعر.
و ا�شتعر�ص اخلبري االإح�شائي مبركز 
ال�شارقة للإح�شاء جميع املراحل التي 
امل�شوحات االإح�شائية  متر بها عملية 
اب�����ت�����داء م����ن االأع�����م�����ال ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
اال���ش��ت��م��ارة  وت�شميم  وال��ت��ح�����ش��ريي��ة 
وانتقاال اىل جمع البيانات وت�شنيفها 
ن�شرها  ب��ط��ري��ق��ة  ان��ت��ه��اًء  وت��ق��ي��ي��م��ه��ا 

اإ�شافة اىل ما ي�شاحب امل�شوحات من 
حملت اإعلمية وتثقيفية.

وم������ن ج����ان����ب اآخ�������ر اأ�������ش������ارت ع��ل��ي��اء 
التدريبية  ال���دورة  من�شقة  احلو�شني 
ل��لإح�����ش��اء  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  اأن  اإىل 
الكوادر  ي�شم عدد من اخل��رباء ومن 
ال��وط��ن��ي��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى ت��دري��ب ف��رق 
الدرا�شات  الإج��راء  ت�شعى  التي  العمل 
وامل�شوحات ونقل جتارب عملية ت�شهم 

يف حتقيق م�شتوى عال من االأداء. 
مدير  الكديد  ع��ب��داهلل  ال�شيد  اأف���اد  و 
مركز  يف  االإح�شائية  القطاعات  اإدارة 
ال�����ش��ارق��ة ل��لإح�����ش��اء ب���ال���دور ال���ذي 
يلعبه املركز يف حتقيق التعاون الإجناح 
الربنامج ودعم جهود القائمني عليه 

امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة و املحلية  م��ن 
على م�شتوى االإمارة من خلل تنمية 
امل����ه����ارات و ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي و ب��ن��اء 

القدرات.
وذكر الكديد: اأننا ن�شعى اإىل بذل كل 
اإل��ي��ه  يتطلع  م��ا  لتنفيذ  مم��ك��ن  ج��ه��د 
ال�شيخ حم��م��د بن  امل��رك��ز  م��دي��ر ع���ام 
توجيهات  لتحقيق  ث��اين  ال  ع��ب��داهلل 
لتكري�ص  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  وت��ط��ل��ع��ات 
مكانة ال�شارقة الريادية يف جمال تبوء 
الدولة  يف  اإم���ارة  اأول  تكون  اأن  �شرف 
م�شتوى  على  الربنامج  بتطبيق  تبداأ 
دول���ة االم����ارات وب��ذل��ك ت��ك��ون املرجع 
الدولة  اإم����ارات  لكافة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 

لتكون مدينة الثقافة و ال�شحة.

ال��ق��ط��اع��ات  اإدارة  م���دي���ر  واأ������ش�����اف 
االإح�شائية : نعمل يف مركز ال�شارقة 
درجات  اأق�شى  للإح�شاء على تقدمي 
التعاون مع املكتب التنفيذي لربنامج 
ال�شارقة مدينة �شحية التابع للمجل�ص 

بامل�شح  للقيام  االأ�شرة  ل�شوؤون  االأعلى 
بال�شكل اللئق كما  ال�شامل  ال�شكاين 
فاعلة  م�����ش��ارك��ة  ل��ن��ا  ت��ك��ون  ان  ن�شعى 
تعود بالنفع على املجتمع وذلك اإميانا 
ب�شرورة ان�شمام ال�شارقة �شمن املدن 

طريق  ع��ن  وذل���ك  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�شحية 
املركز من و�شع خطط  به  �شيقوم  ما 
للم�شح وطريق تنفيذها وتدريب فرق 
املهام  بع�ص  تقا�شم  �شيتم  كما  العمل 

االأخرى معهم.

•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

ال�شام�شي  ع��ل��ي  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
رئي�ص دائرة بلدية راأ�ص اخليمة على 
اأن اإغناء اإمارة راأ�ص اخليمة باللوحات 
على  لل�شتدالل  �شروري  االإر�شادية 
واأحيائها  و�شوارعها  االإم���ارة  مناطق 
واأ�شاف: اإن مثل هذه اللوحات تعك�ص 
بعداً ح�شارياً وتواكب التطور والنمو 
الذي ت�شهده االإمارة بتوجيهات ودعم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 
القا�شمي ع�شو املجل�ص االأعلى حاكم 

راأ�ص اخليمة و�شمو ال�شيخ حممد بن 
�شعود بن �شقر القا�شمي ويل العهد .

وقال ال�شام�شي : اإن م�شروع اللوحات 
االإر������ش�����ادي�����ة ي��ن��ظ��م ال�������ش���ري ومي��ن��ع 
ال�شائح  ويفيد  واالزدح�����ام  احل����وادث 
املمكنة  بال�شرعة  اإىل هدفه  للو�شول 

ودون عوائق .
 ج����اء ذل����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة اإجن������از وح���دة 
امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة وق�شم  ن��ظ��م 
واملباين  الهند�شة  ب����اإدارة  االإع��لن��ات 
بدائرة بلدية راأ�ص اخليمة وبالتعاون 
مع دائرة االأ�شغال واخلدمات العامة 

اللوحات  م�شروع  من  االأوىل  املرحلة 
االإر�����ش����ادي����ة يف م���دخ���ل اإم�������ارة راأ�����ص 
اخل��ي��م��ة )���ش��ارع االحت����اد ال���ذي ي��ب��داأ 
زاي��د وحتى دوار  من دوار حممد بن 
ال�����ش��اع��ة( واأجن����ز امل�����ش��روع م��اي��ق��ارب 
ث��لث��ني ل��وح��ة اإر���ش��ادي��ة خ��لل فرتة 
من  االأول  يف  اأن��ت��ه��ت  اأ���ش��ه��ر  ث��لث��ة 

ال�شهر احلايل.
عائ�شة  املهند�شة  قالت  جانبها  وم��ن 
دروي�ص مدير اإدارة الهند�شة واملباين 
اإن هذه اللوحات التي اعتمدت ت�شكل 
حيث  امل�����ش��روع  م���ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة 

على  الثانية  املرحلة  البلدية  �شتنفذ 
����ش���ارع را����ش���د ب���ن ���ش��ع��ي��د اب���ت���داء من 
ج�����ش��ر االحت�����اد وح��ت��ى دوار اخل���ران 
بداية  الثالثة  املرحلة  تنفذ  اأن  على 
ال��ع��ام ال���ق���ادم يف ���ش��ارع خ���زام و���ش��ارع 
حم���م���د ب����ن ����ش���امل وق����ال����ت : ي��ع��ت��رب 
الرتقيم  مل�شروع  مكمًل  امل�شروع  هذا 
ال�شوارع  بت�شمية  اخل��ا���ص  والعنونة 
ال���داخ���ل���ي���ة وت���رق���ي���م امل����ن����ازل ال����ذي 
اأجن����زت م��ن��ه دائ����رة ال��ب��ل��دي��ة املرحلة 
االأوىل يف مناطق )الظيت – اخلران 
– الرفاعة – اجل��زي��رة احل��م��راء – 

احلمرا فلج – خزام ( .
 و�شرحت �شعاد الدرة اخت�شا�شي اأول 
اخت�شا�شي   ) اأ���ص  اأي  م�شاريع ) جي 
و�شنفت  ال��ع��ن��ون��ة  جل��ن��ة  ع�����ش��و  اأول 
ال��ل��وح��ات امل��رح��ل��ة ال��ت��ي اأجن����زت من 
ال�شهمية   : اأق�شام  اإىل ثلثة  امل�شروع 
)وتعني اللوحات ذات احلجم ال�شغري 
ال�شوارع(  مداخل  على  تو�شع  والتي 
ذات احلجم  )ال��ل��وح��ات  واالإر���ش��ادي��ة 
ال��ك��ب��ري وال���ت���ي ت��و���ش��ع ع��ل��ى ال�����ش��ارع 
الرئي�ص( والقناطر )التي تو�شع قبل 

اجل�شور(.

را�صد بن حميد النعيمي يتربع بجهاز طبي ملجمع االإح�صان الطبي 

�سمن برنامج اخلطط الت�سغيلية لربنامج ال�سارقة مدينة �سحية

مركز ال�صارقة لالإح�صاء يعقد دورة تدريبة حول ت�صميم امل�صح االح�صائي 

تفيد ال�سياحة وتنظم املرور 

بلدية راأ�س اخليمة تنجز املرحلة االأوىل مل�صروع اللوحات االر�صادية 

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأمام �شاحب  القانونية  اليمني  اأدى 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ����ش���ع���ود ب����ن ���ش��ق��ر 
القا�شمي ع�شو املجل�ص االأعلى حاكم 
راأ����ص اخليمة يف ال��دي��وان االأم��ريي 
معينون  ج��دد  ق�شاة  ام�����ص..ث��لث��ة 
يف ال�شلك الق�شائي يف دائرة حماكم 
راأ�ص اخليمة. ورحب �شاحب ال�شمو 
حاكم راأ�ص اخليمة بان�شمام الق�شاة 
يكونوا  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا  اجل���دد 

يف  الق�شائي  للجهاز  نوعية  اإ�شافة 
يعترب  الق�شاء  اأن  االإم��ارة..م��وؤك��دا 
اأرك����ان التطوير  اأ���ش��ا���ش��ي��ا م��ن  رك��ن��ا 
جمتمع  اأي  يف  ال�شامل  والتحديث 
. وحث �شموه الق�شاة على ا�شتقبال 
عملهم اجلديد بروح التفاين والعزم 
ي�شهم  ال��ذي  االأم��ث��ل  العطاء  وب��ذل 
ب�����ش��ورة اإي��ج��اب��ي��ة وف��ع��ال��ة يف دع��م 
 . اأهدافها  وحتقيق  العدالة  م�شرية 
ووجه ب�شرورة بذل اجلهد واكت�شاب 
اأج��ل تطوير  املعرفة واخل��ربات من 

ع��ل��ى حمل  امل��ح��اك��م واحل��ر���ص  اأداء 
االأمانة وحما�شبة ال�شمري وتطبيق 
القوانني  عليها  تن�ص  التي  العدالة 
دول���ة  اإىل مت��ت��ع  ���ش��م��وه  م�����ش��ريا   ..
االإمارات باالأمان والت�شامح وحفظ 
حقوق النا�ص بف�شل تطور وفعالية 
جانبه  م��ن   . وحم��اك��م��ه��ا  قوانينها 
حممد  اأحمد  امل�شت�شار  �شعادة  تقدم 
اخل����اط����ري رئ��ي�����ص دائ������رة امل��ح��اك��م 
والتقدير  بال�شكر  اخل��ي��م��ة  ب��راأ���ص 
�شعود  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإىل 

ال�شيخ  و���ش��م��و  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
راأ���������ص اخل���ي���م���ة رئ��ي�����ص  ويل ع���ه���د 
الكبري  حلر�شهما  الق�شاء  جمل�ص 
الق�شائي  بال�شلك  ال��ن��ه��و���ص  ع��ل��ى 
اال�شتقللية  وحت��ق��ي��ق  االإم�����ارة  يف 
القيام  ل��ه  ليت�شنى  للق�شاء  التامة 
مبادئ  تر�شيخ  يف  كاملة  بواجباته 
الق�شاة  . من جانبهم عرب  العدالة 
�شاحب  بلقاء  �شعادتهم  عن  اجل��دد 
ال�شمو حاكم راأ�ص اخليمة..موؤكدين 

اأن ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه ت��ع��د ن��ربا���ش��ا 
مهامهم  الأداء  الطريق  لهم  ي�شيئ 
بني  ليحكموا  واإخ��ل���ص  اأمانة  بكل 
واأدى   . وامل�������ش���اواة  ب��ال��ع��دل  ال��ن��ا���ص 
القا�شي  من  كل  القانونية  اليمني 
اأح��م��د ط��اه��ر ول���د ع��ل��ي وال��ق��ا���ش��ي 
حمكمة  ل��دى  ال�شابر  ج��لل  نبيل 
اال���ش��ت��ئ��ن��اف وال��ق��ا���ش��ي ع�����ش��ام اأب���و 
ال�شخ�شية  االأح��وال  قا�شي  العد�ص 
ح�شر   . االب��ت��دائ��ي��ة  املحكمة  ل���دى 
ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ي��م��ني  اأداء  م���را����ش���م 

رئي�ص  ال��روغ��ة  ب��و  ح�شن  امل�شت�شار 
حم��ك��م��ة راأ�����ص اخل��ي��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة 

احلم�شي  ط��لل  حممد  وامل�شت�شار 
وامل�شت�شار  التمييز  حمكمة  رئي�ص 

امل���ن���اع���ي رئ��ي�����ص حمكمة  اإب���راه���ي���م 
اال�شتئناف . 

•• اأم القيوين-وام:

قام �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن 
القيوين  اأم  عهد  ويل  امل��ع��ل  را���ش��د 
اأم���������ص ب����زي����ارة اث���ن���ني م����ن اأف������راد 
ب��اأم  ب����اإدارة ال��دف��اع امل��دين  ال�شرطة 
اأم�ص  �شري  القيوين تعر�شا حلادث 
مهمة  يف  ت��وج��ه��ه��م��ا  اث���ن���اء  االأول 

مبنطقة فلج املعل.
واطماأن �شمو ويل عهد ام القيوين 
على كل من ال�شرطي م�شبح �شامل 
ب�����لل وال�������ش���رط���ي ع������ادل م�����ش��ب��ح 
ن�شيب ومتنى لهما ال�شفاء العاجل 
.. مثمنا جهودهما يف اداء الواجبات 
التي  امل��ه��م��ات  امل��ن��وط��ة بهما خ��لل 

ينفذونها.
وث��م��ن ���ش��م��وه ج��ه��ود رج����ال االم��ن 
م���ن ���ش��ب��اط واأف������راد وت��ف��ان��ي��ه��م يف 

عملهم وحر�شهم الدائم يف حتقيق 
االم�����ن واالأم�������ان الأف�������راد امل��ج��ت��م��ع 

وال��ت�����ش��ح��ي��ة ب���اأرواح���ه���م م���ن اج��ل 
ممتلكاتهم  على  واحلفاظ  راحتهم 

جلميع  بال�شكر  �شموه  متوجها   ..
حماية  تعزز  التي  االمنية  االجهزة 

وا�شتقرار اأمن الدولة.
رافق �شموه خلل زيارته للم�شابني 
اأم القيوين العام ال�شيخ  مب�شت�شفى 
احمد بن �شعود بن را�شد املعل نائب 
اأم  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص 
�شعيد  ب��ن  نا�شر  و���ش��ع��ادة  القيوين 
ال���ت���لي م��دي��ر ال���دي���وان االم���ريي 
مدير  �شرم  بن  علي  ح�شن  واملقدم 

ادارة الدفاع املدين بام القيوين.
م���ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن امل���ق���دم ح�����ش��ن بن 
ام  ���ش��م��و ويل ع���ه���د  زي�������ارة  ����ش���رم 
ال���ق���ي���وي���ن ل��ل�����ش��رط��ة ال���ت���ي رف��ع��ت 
م��ن روح��ه��م املعنوية وت��رك��ت االث��ر 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. ل��دي��ه��م  ال��ط��ي��ب 
هذه الزيارة توؤكد حر�ص القيادة يف 
املجتمع  فئات  �شوؤون جميع  متابعة 
واالهتمام با�شتقرارهم و�شلمتهم.
املدين  الدفاع  �شيارات  احدى  كانت 

وه���ي  االأول  اأم���������ص  ت��ع��ر���ش��ت  ق����د 
يف  امل��ع��ل  فلج  منطقة  اىل  متجهة 
مهمة حلادث �شري ب�شبب خلل فني 

ت�شبب يف  ال�����ش��ي��ارة مم��ا  م��ك��اب��ح  يف 
تدهورها وتعر�ص اثنني من رجال 
متو�شطة  ا����ش���اب���ات  اىل  ال�����ش��رط��ة 

ام  م�شت�شفى  اىل  اث��ره��ا  على  نقل 
العلج  اج���راء  ومت  ال��ع��ام  القيوين 

اللزم لهما .

ق�صاة جدد يوؤدون اليمني القانونية اأمام حاكم راأ�س اخليمة

ويل عهد اأم القيوين يزور اثنني من رجال ال�صرطة تعر�صا حلادث 

•• دبي-وام:

األغت دائرة التنمية االقت�شادية بدبي ام�ص الر�شوم 
اإلكرتونيا  التذاكر  حجز  على  املفرو�شة  االإ�شافية 
ورود  ب��ع��د  دب���ي  ب���اإم���ارة  ال�شينما  دور  م��ن  ث���لث  يف 
اخلا�شة  االجتماعي  التوا�شل  �شفحة  يف  �شكاوى 
اإ�شافية  ر�شوم  احت�شاب  مفادها  امل�شتهلك  بحماية 
بدرهمني اأو ثلثة دراهم لقاء حجز تذكرة ال�شينما 
ب��ي��ان �شحايف �شدر  ال��دائ��رة يف  اإل��ك��رتون��ي��ا. وق��ال��ت 
عنها اإن هذه االإجراءات �شملت كل من �شينما �شيتي 
وفوك�ص �شينما وريل �شينما بعد و�شكلت اإدارة حماية 

امل�شتهلك فريق عمل خا�ص لتحري امل�شاألة فور تلقي 
�شل�شلة من االجتماعات  ال�شكوى وبناء عليه عقدت 
ال�شينما املطبقة للر�شوم االإ�شافية  مع خمتلف دور 
احلجز  لقاء  اإ�شافية  ر�ش�وم  فر�ص  م�شاألة  لتو�شيح 
�شبب  وج��ود  دون  م��ن  ال�شينما  لتذاكر  االإل��ك��رتوين 
مقنع حيث مت االتفاق على اإلغاء الر�شوم املحت�شبة. 
واأ�شافت اأن ا�شتجابة قطاع الرقابة التجارية وحماية 
حيادية  على  حر�شا  ت��اأت��ي  ال��دائ��رة  ل��دى  امل�شتهلك 
اإج��راءات  اأي  ومنع  والتاجر  امل�شتهلك  بني  العلقة 
بن  العزيز  عبد  واأو���ش��ح  امل�شتهلكني.  حقوق  تنتهك 
حثبور مدير اإدارة حماية امل�شتهلك يف اقت�شادية دبي 

اأن �شفحة حماية امل�شتهلك تلقت على موقع تويرت 
املا�شي  ال�شهر  مطلع  يف  االإ�شافية  الر�شوم  �شكوى 
ومت على اإثرها عقد اأربعة اجتماعات بح�شور ممثلي 
ب�شكل  ت��ع��اون��وا  ال��ذي��ن  دب���ي  اإم����ارة  يف  ال�شينما  دور 
واأكد  الر�شوم.  تلك  باإلغاء  وقاموا  ومتفهم  اإيجابي 
اأن قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�شتهلك ي�شعى 
تفاعل  ويعترب  االأف���راد  ل��دى  ال��وع��ي  م�شتوى  لرفع 
التوا�شل  �شفحات  عرب  �شكاوى  وتلقيه  امل�شتهلكني 
اإىل  ال��رام��ي��ة  م��ث��ال على ج��ه��وده��ا  االجتماعي خ��ري 
بقنوات  ومعرفتهم  امل�شتهلكني  ل��دى  ال��وع��ي  زي���ادة 

التوا�شل يف حال مواجهتهم اأي م�شكلة. 

اقت�صادية دبي تلغي الر�صوم االإ�صافية املفرو�صة على حجز التذاكر اإلكرتونيا يف دور ال�صينما باالإمارة

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

قررت �شرطة راأ�ص اخليمة تطبيق حظر حلركة ال�شاحنات الثقيلة على 
الطرق خلل الفرتة التي يكون الطلبة يف طريقهم اىل مدار�شهم اأو 
عائدين اىل اأ�شرهم وذلك اعتبارا من يوم االأحد القادم وتغلق ا�شارات 
اللواء  بناء على توجيهات  القرار  وياأتي   . �شيف وعبيداهلل  م�شت�شفى 
ال�شيخ طالب بن �شقر القا�شمي قائد عام ال�شرطة ليتزامن مع بداية 
وبالتايل  املدر�شية  احل��اف��لت  حركة  لعرقلة  جتنبا  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 
�شريان  ب��ان  املحتملةعلما  احل���وادث  الأخ��ط��ار  الطلبة  حياة  تعري�ص 
ال�شباحية  ال��ف��رتة  خ��لل  الداخلية  ال�����ش��وارع  جميع  يغطي  احل��ظ��ر 

واأي�شا يف اأوقات الذروة عندما يكونون يف طريقهم اىل بيوتهم .
وقال العميد حممد النوبي حممد نائب قائد عام �شرطة راأ�ص اخليمة 
اأخ��رى حر�ص  اأن توجيهات �شمو القائد العام جاءت لتوؤكد مرة بعد 
ال�شرطة على توفري اأ�شباب ال�شلمة الأبنائنا الطلبة واأولياء امورهم 

مع بداية العام الدرا�شي اجلديد .  
تنظم  كانت  التي  ال�شوئية  اال�شارة  ال�شرطة  األغت  اأخ��رى  ومن جهة 
اأو  اجل��وازات  باجتاه  عبيداهلل  م�شت�شفى  من  للقادمني  ال�شري  حركة 
الدخول اىل �شوق النخيل ونتيجة لذلك بات لزاما ملن يرغب منهم 
الدخول اىل منطقة النخيل االنعطاف ي�شارا اىل �شارع �شوق اخل�شرة 

اجلديد .

اإغالق اال�سارة جهة م�ست�سفى عبيداهلل
�صرطة راأ�س اخليمة حتظر حركة ال�صاحنات �صباحا والذروة مع عودة املدار�س
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العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 678 /2013 مدين جزئي 
املدعي  ان  االقامة مبا  اينجيل فيل  جمهول حمل  اىل املدع��ى عليه /1-  
حجاج  حممود  وميثله:  )�����ص.م.ع(  املتكاملة  للت�شاالت  االم���ارات  �شركة   /
املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ابوجريدة   عزب 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  )5096.68دره�����م(  وق��دره  مببلغ  عليه 
  . التام   ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة 
وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2013/9/17 ال�شاعة 8.30 �ص 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 

االقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 642 /2013 مدين جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  كيمري يل ماري مكوروميك جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �شركة االمارات للت�شاالت املتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   3653.01( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى 
ال�شداد  تاريخ اال�شتحقاق وحتى  القانونية بواقع 12% من  املحاماة والفائدة 
التام .  وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2013/9/17 ال�شاعة 8.30 �ص 
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 االقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 509 /2013 مدين جزئي 
اىل املدع��ى عليه /1-  م��لزم ح�شني �شاهلي  جمهول حمل االقامة مبا ان 
حممود  وميثله:  )����ص.م.ع(  املتكاملة  للت�شاالت  االم���ارات  �شركة   / املدعي 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  )11189.80دره�����م(  وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شاعة 8.30  املوافق 2013/9/17  الثلثاء  .  وحددت لها جل�شة يوم  ال�شداد 
او من ميثلك قانونيا  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �ص 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 444 /2013 مدين جزئي 
اىل املدعى عليه /1-  ارمند تر�شن �شيوانيبويل  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �شركة االمارات للت�شاالت املتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   9233.86( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى 
ال�شداد  تاريخ اال�شتحقاق وحتى  القانونية بواقع 12% من  املحاماة والفائدة 
التام .  وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2013/9/17 ال�شاعة 8.30 �ص 
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 االقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 658 /2013 مدين جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  �شرياز كا�شيف عبدالباري  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �شركة االمارات للت�شاالت املتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
والفائدة  دره��م(  وق��دره  )7.124.84  للمتنازع مبلغ  ي��وؤدي  بان  املتنازع �شده 
والر�شوم  ال�شداد  مت��ام  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية 
وامل�����ش��اري��ف وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل���ح���ام���اة.    وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم ال��ث��لث��اء 
املوافق 2013/9/17 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة ch2D.17 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1109 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك االحتاد الوطني اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: احمدع�شكر ح�شني 
و�شحة احلجز  احلق  ثبوت  الدعوى:  االمارات  مو�شوع  اجلن�شية:  العبيديل  علي 
اجلن�شية:  العبيديل  علي  ح�شني  احمدع�شكر  اعلنه/   املطلوب  درهم    1693903
االمارات عنوانه: بالن�شر)باأ�شل ال�شحيفة  (   حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/22 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعله 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �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 االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/790 جت جز- م ت-ب- اأظ

ح�شني  عليه:  مدعي  �شوريا   اجلن�شية:  م�شلماين  عبدالرحمن  فهد  مدعي/ 
علي علويه اجلن�شية: لبنان   مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 70000 
درهم    املطلوب اعلنه/  ح�شني علي علويه اجلن�شية: لبنان  عنوانه: بالن�ص 
اخلمي�ص  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/19 املوافق 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
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 االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/752 ك.ع.غ
�شابو  عجمان:ال�شيد/  والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   
كوريان بي ك �شاكو اجلن�شية: الهند    وطلب الت�شديق على التوقيع يف حمرر يت�شمن 
 ) والهدايا/ذ.م.م    املنزلية  االواين  لتجارة  )اوليف  التجاري  اال�شم  يف  :ت��ن��ازل 
وامل�شجل   )63066( امللف  رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة 
لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل  :�شاينلي فارجي�ص اجلن�شية: الهند مبوافقة: 
نا�شر عبداملح�شن احمد النعيمي اجلن�شية: االمارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا االعلن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلديةوالتخطيط يف عجمان                                     

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/996 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك االحتاد الوطني اجلن�شية: االمارات   مدعي عليه: �شركة امللك االبي�ص 
وثبوت  �شحة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  واخرون  ت�شامن  �شركة  للزياء 
احلجز التحفظي بقيمة 97417درهم   املطلوب اعلنه/�شهام كامل زوجة يعقوب عبداهلل 
املن�شوري ب�شفتها �شريكه مت�شامنه بال�شركة املطلوب �شدها االوىل اجلن�شية: االمارات  
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شاعة  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/9/18 موعدا لنظر  االربعاء 
او  الكائنة  �شخ�شيا   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  8.30 �شباحاً 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
انذار عديل بالن�سر

   رقم 2013/130489   
 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لل�شتثمار

بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 
حمل  )جم��ه��ول    858  -597 رق��م-  قطعة  ذ.م.م  للمقاوالت  النموذجية  النظم  ال��ي��ه:  امل��ن��ذر   -
االقامة( فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها والبالغ 882.394.97 
درهم ) ثمامنائة واثنان وثمانون الفا وثلثمائة واربع وت�شعون درهم و�شبع ت�شعون فل�شا فقط(    
باال�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�ص عن اخل�شائر التي يتكبدها املنذر من جراء انهاء االتفاقية 
املبكر خلل 30 يوم من تاريخ االنذار واال �شن�شطر اآ�شفني اىل اللجوء للق�شاء وحتميلكم كافة 

الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2015   

 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لل�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

- املنذر اليه: تيمبري تيك قطعة رقم 598-1625  )جمهول حمل االقامة(
 فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها والبالغ 1.084.910.05 درهم 
اىل  باال�شافة  فلو�ص فقط(    درهم خم�شة  وت�شعمائة وع�شرة  الفا  وثمانون  واربعمة  ) ميلون 
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 
خلل  املبكر  االتفاقية  انهاء  ج��راء  من  املنذر  يتكبدها  التي  اخل�شائر  عن  بالتعوي�ص  الزامكم 
الر�شوم  كافة  وحتميلكم  للق�شاء  اللجوء  اىل  اآ�شفني  �شن�شطر  واال  االن��ذار  تاريخ  من  يوم   30

وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2016   

 املنذر/النابودة لل�شيارات )�ص.ذ.م.م(
املعلقة  �شركة دليب للأ�شقف  بيتامباران 2(  تانيموتيل  اليه: 1( دليب  املنذر   

واخلدمات الفنية )�ص.ذ.م.م( جمهول حمل االقامة.
والبالغ  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شروة  اليهما  املنذرة  وتكلف  تنذر  املنذرة  فان   
قدره  1.288.000 درهم ) مليون ومائتي وثمانية وثمانون درهما( باال�شافة 
اىل اح�شارة �شيك باملبلغ االآخر او �شداد قيمته ، وذلك خلل ا�شبوع من تاريخ 
بلوغ هذا االنظار اليهما، واال �شن�شطر يف حالة عدم ال�شداد اىل اللجوء للق�شاء 
اللزامكم باملبلغ مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2018   

 املنذر/بنك امل�شرق )�ص م ع(
املنذر اليه: افوال جنايه �شرينيفا�شان )جمهول حمل االقامة( 

اىل املنذر اليه ا�شيد/افوال جنايه �شرينيفا�شان يكلفك املنذر بنك امل�شرق )�ص م ع( ب�شداد مبلغ 
ع�شر  وت�شعة  درهما  وثلثون  و�شتة  مئة  و�شبع  الفا  وثلثون  و�شبع  )ثمامنائة   837.936.19
فل�شا( مبوجب اتفاقية القر�ص املوؤرخة يف 2008/3/31 خلل ثلثني يوما من تاريخ ن�شر هذا 
االخطار �شندا الحكام املادة )144( من قانون االجراءات املدنية. ويف حال اخفق املخطر اليه يف 
دفع املبلغ خلل مدة الثلثني يوما املذكورة، فان املخطر �شيتخذ االجراءات القانونية اللزمة 
ملبا�شرة نزع ملكية ال�شقة رقم )210( مبنى ترفلجار ايك�شيكوتيف ، رقم املبني )1( الواقع على 
قطعة االر�ص رقم )63( منطقة ور�شان االوىل، دبي ، االمارات العربية املتحدة واملرهونة ل�شالح 

املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�شارية يف هذا ال�شان.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 585 /2013 عمايل  كلي   

اىل املدعى عليه /1-  نذير احمد للتجارة �ص.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / عبداهلل �شا�شي الرا�شدي وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني      قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )68133 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  ات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م( 
بلكفالة. رقم ال�شكوى )2013/138136(.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص 
لذا فانت مكلف   ch1C.15 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ص  املوافق 2013/9/12 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 551 /2013 عقاري   كلي   

اىل املدعى عليه /1-  مدينة دبي الريا�شية )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(      جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / احمد مبارك عبداهلل مبارك الع�شم وميثله: ابراهيم 
املدعى  العقد بني  املطالبة بف�شخ  الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  املو�شى    قد  علي 
واملدعى عليهما الزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل ب�شداد مبلغ وقدره )351215 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والر�شوم 
امل��واف��ق 2013/9/16  امل��ح��ام��اة.    وح��ددت لها جل�شة ي��وم االثنني  وامل�شاريف وات��ع��اب 
ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

    مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 206 /2013 تظلم جتاري       

اىل املتظلم �شده/ ابراهيم ا�شينا ابوتني جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم 
/ بنك ام القيوين الوطني �ص م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني      قد 
اقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف االمر 
على عري�شة رقم 2012/516 جتاري والر�شوم وامل�شاريف .     وحددت لها جل�شة 
يوم االحد املوافق 2013/9/8 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 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 االق��ل.ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�ص الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1120 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �شفيق عبدال�شلم عبدال�شلم اجلن�شية: الهند  املنفذ �شده : 
ا�شرت االمارات للعمال الكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات    املطلوب 
اعلنه:  ا�شرت االمارات للعمال الكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات 
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   ع-ب-  م  جز-  عم   2013/459 رقم  الدعوى  يف 
االثنني املوافق 2013/9/16 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة   - التنفيذ  بادارة  الثانية  الدائرة  امام 
التنفيذ  اجراءات  التخاذ  تفاديا  اعله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة 

اجلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2017 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حبيب الرحمن خمتيار خان اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: ال�شواعد 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الذهبية 
عمالية املطلوب اعلنه/ ال�شواعد الذهبية للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم 
الثلثاء املوافق 2013/9/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 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 االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/31
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1863 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد ابو احل�شني ليت موالنا عبدال�شتار اجلن�شية: بنغلدي�ص   مدعي 
مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  ال�شحي  حممد  عبداهلل  عليه: 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعلنه/ عبداهلل حممد ال�شحي للمقاوالت 
العامة اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/9/25 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول  مزيد  زايد  بن  حممد  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 
اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/8/1

قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1639 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ ماجد خالد مو�شى علونة اجلن�شية: االردن مدعي عليه: ور�شة الريف 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  لت�شليح 
ال�شيارات اجلن�شية: االمارات  عنوانه:  املطلوب اعلنه/ ور�شة الريف لت�شليح 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االربعاء 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/11 املوافق 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/48 مد كل- م رب- اأظ

مدعي/ خالد �شمري عبدالعزيز الب�شيوين اجلن�شية: م�شر مدعي عليه: خالد 
مببلغ  تعوي�ص  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  حممد  عبداهلل  �شيف 
101.000 درهم املطلوب اعلنه/ خالد �شيف عبداهلل حممد اجلن�شية: االمارات    
عنوانه: بالن�شر)اعادة الدعوى من الوقف( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
املوافق 2013/9/30 موعدا لنظر الدعوى،  اعله وحددت املحكمة يوم االثنني 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة  لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  دائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/9/03
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/406 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ يونايتد بنك ليمتد وميثله ال�شيد/ ا�شد ح�شن بورين اجلن�شية: االمارات 
مدعي عليه: طاهرة بيجم ا�شماعيل اجلن�شية: الهند مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق 
و�شحة احلجز 73630 درهم بقيمة + 12% فائدة قانونية    املطلوب اعلنه/ طاهرة 
بيجم ا�شماعيل اجلن�شية: الهند عنوانه: بالن�شر)بورود التقرير(   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 الثانية 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  الكائنة  �شخ�شيا   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 

الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/8/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  602/ 2013 -عمايل  - م ع- �ص- اأظ

عليه:�شعاع  امل�شتاأنف  بنغلدي�ص  اجلن�شية:  اال�شلم  رفيق  ا�شلم   : امل�شتاأنف 
تعديل   : اال�شتئناف  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الذروة 
احلكم يف امل�شتحقات العمالية املطلوب اعلنه/�شعاع الذروة للمقاوالت العامة 
اجلن�شية: االمارات العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
-اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم  ع - ب  م  الدعوى رقم 2013/611 عم جز-  يف 
الثلثاء املوافق 2013/9/17 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
العمالية    الكائنة-حمكمة  ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  الثانية  الدائرة  امام 
التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  �شخ�شيا 

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

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

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
 اعالن احلكم يف الدعوى العمالية الكلية رقم 2013/281

اىل املحكوم عليه: �شركة الفكري الكهربائية املحدودة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   
عليك  حكمت  قد  2013/7/22م  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان: 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�شالح /�شاجده هدايت ز وجة خلف 
احمد املن�شوري اجلن�شية /االمارات التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: 
بالزام املدعى عليهابان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 79.441 درهم وامل�شاريف 
مع رف�ص ما عدا ذلك من طلبات.   حكما قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ 2013/7/25.
                                                                                رئي�ص قلم الدائر املحكمة العمالية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي العمالية البتدائية
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برعاية حمدان بن زايد 

انطالق فعاليات املعر�س الدويل لل�صيد والفرو�صية اأبوظبي 2013

ختام فعاليات برنامج �صيف بالدي 2013 يف عجمان واأم القيوين وال�صارقة واملنطقة الغربية

•• اأبوظبي-وام:

حمدان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ن��ادي  رئ��ي�����ص  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة  يف 
����ش���ق���اري االإم�����������ارات ..ان���ط���ل���ق���ت 
���ش��ب��اح ام�����ص ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال��� 
لل�شيد  ال���دويل  املعر�ص  م��ن   11
والفرو�شية اأبوظبي 2013 الذي 
االإم�����ارات  ���ش��ق��اري  ن����ادي  ينظمه 
ل��ل��م��ع��ار���ص  اإن����ف����ورم����ا  ����ش���رك���ة  و 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  من  بدعم 
وال��رتاث��ي��ة يف  الثقافية  وال��ربام��ج 
اأبوظبي خ��لل ال��ف��رتة من  اإم���ارة 
4 اىل 7 �شبتمرب احلايل يف مركز 
كما  للمعار�ص.  الوطني  اأبوظبي 
ي���دع���م احل�����دث ال�����ذي ���ش��ه��د منذ 
ج��م��اه��ريي��ا  اإق����ب����اال  االأول  ي���وم���ه 
وح�������ش���ورا اإع���لم���ي���ا م��ك��ث��ف��ا م��ن 
خم��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال����ع����امل ك����ل م��ن 

وال����ذي����ن ي����ج����دون ف��ي��م��ا ي��ق��دم��ه 
املعر�ص فر�شة نادرة للتعرف على 

الرتاث والعراقة االإماراتية. 
وي���ع���م���ل امل���ع���ر����ص ع���ل���ى ت�����ش��ج��ي��ع 
اجل��م��ي��ل  ال���������رتاث  اإىل  ال�����ع�����ودة 
ذات��ه على خلق  ال��وق��ت  والعمل يف 
حماية  اأج��ل  من  متطورة  اأ�شاليب 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ش��ي��د امل�����ش��ت��دام وي��ع��زز 
من ا�شتخدام االأدوات التقليدية يف 
ا�شتعملها  التي  واملقنا�ص  ال�شيد 
التاريخ القدمي ف�شارت  العرب يف 
ج�����زءا م���ن ���ش��خ�����ش��ي��ة ال���ع���رب���ي يف 
جنب  اإىل  جنبا  العربية  اجل��زي��رة 
م���ع ك���ل ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
امل��ت��وف��رة ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا اإع��ط��اء 
ويعك�ص  فعالية.  واأك��رث  اأدق  نتائج 
امل��ع��ر���ص م�����ش��ارك��ة ق��وي��ة يف قطاع 
اأ���ش��ل��ح��ة ال�����ش��ي��د م���ن ق��ب��ل ك��ربى 
التي  وال��دول��ي��ة  املحلية  ال�شركات 
ت�����ش��ع��ى ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى زي�����ادة يف 

ه����ي امل�������ش���اح���ة االأك�������رب يف ت���اري���خ 
امل���ع���ر����ص ال�������ذي ي���ج���م���ع م����ا ب��ني 
اأ�شالة الرتاث القدمي واأحدث ما 
ويوا�شل  اليوم  تكنولوجيا  تقدمه 
م�����ش��ريت��ه ال��ن��اج��ح��ة يف ال���رتوي���ج 
ل����رتاث وت��ق��ال��ي��د دول����ة االإم�����ارات 
وا�شتقطاب العار�شني والزوار من 
خمتلف اأنحاء العامل. واأكد �شعادة 
م�شت�شار  امل���زروع���ي  خ��ل��ف  حم��م��د 
�شمو  دي���وان  يف  وال����رتاث  الثقافة 
اللجنة  رئي�ص  اأبوظبي  عهد  ويل 
العليا املنظمة للمعر�ص اأن االإقبال 
املتزايد على املعر�ص خلل �شنواته 
املا�شية �شواء على �شعيد امل�شاركة 
اأو على �شعيد الزيارة اليومية من 
قبل اجلمهور يو�شح وب�شكل جلي 
كل  اإىل  وحاجتهم  النا�ص  تعط�ص 
عن  ويعرب  مبا�شيهم  يربطهم  ما 
وقد  املوروثة.  وعاداتهم  اأ�شالتهم 
اك��ت�����ش��ب امل���ع���ر����ص خ����لل دورات�����ه 

وع������رو�������ص ل���ل���خ���ي���ول واجل����م����ال 
ي��ن��ظ��م��ه��ا ن�����ادي ت�����راث االإم�������ارات 
و م�����ش��اب��ق��ة ج���م���ال ك��ل��ب ال�����ش��ي��د 
ال�����ش��ل��وق��ي ال���ع���رب���ي ب��ت��ن��ظ��ي��م من 
و حتليق  االإم����ارات  �شقاري  ن���ادي 
العني  منتزه  من  بتنظيم  للطيور 
للهجن  م�����زاد  و  ال���ربي���ة  ل��ل��ح��ي��اة 
البيطري  االأبحاث  باإ�شراف مركز 
و عرو�ص حية للكلب البولي�شية 

تقدمها �شرطة اأبوظبي.
قبل  م��ن  امل��ق��دم��ة  الفعاليات  اأم���ا   
املعر�ص  اأجنحة  داخ��ل  العار�شني 
فتت�شمن ور�شة عمل حول ت�شنيع 
ب��رق��ع ال��ط��ري م��ق��دم��ة م��ن �شركة 
اإ����ش���ب���ان���ي���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة وع��ر���ش��ا 
ت�شنيع  لكيفية  عمل  وور���ش��ة  حيا 
جودتها  واختبار  ال�شيد  �شكاكني 
واأدائ����ه����ا م���ن ق��ب��ل ���ش��رك��ة مت��ري��ن 
االإم����ارات����ي����ة وجم������االت ال��رم��اي��ة 
بالذخائر  الت�شويب  التهديفية 

والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة 
من�شور  ال�����ش��ي��خ  �شمو  وم��ه��رج��ان 
العاملي للخيول  اآل نهيان  بن زايد 
العربية االأ�شيلة وجمل�ص اأبوظبي 
اأ�شلحة  ق��ط��اع  و�شريك  الريا�شي 
نيوز-  �شكاي  وقناة  ت��وازن  ال�شيد 
ع��رب��ي��ة ك��ن��اق��ل اإع����لم����ي ر���ش��م��ي 
الدويل  املعر�ص  للحدث. ويحظى 
ل��ل�����ش��ي��د وال���ف���رو����ش���ي���ة ب��اأب��وظ��ب��ي 
مبكانة متقدمة يف طليعة معار�ص 
من  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ال�شيد 
ح��ي��ث ع���دد ال���زوار..وي���ل���ع���ب دورا 
هاما يف ا�شتقطاب الزوار وال�شياح 
التعاون  جمل�ص  دول  منطقة  من 
اخلليجي والعامل عموما. وحتظى 
ال��������دورة اجل����دي����دة م����ن امل��ع��ر���ص 
40 دول�����ة مم��ث��ل��ة مبا  مب�����ش��ارك��ة 
و�شركة  ع��ار���ص   600 ع��ن  ي��زي��د 
م�شاحة  على  اأبوظبي  حتت�شنهم 
ت��ت��ج��اوز ال����� 39 األ����ف م��رتم��رب��ع 

ال�شفقات  وع��ق��د  امل��ب��ي��ع��ات  ن�شبة 
�شمن جمال اأ�شلحة ال�شيد وذلك 
م����ن خ�����لل ال����رتوي����ج مل��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

املميزة اأمام جمهور املعر�ص.
 ومت�������ت�������از ال���������������دورة اجل������دي������دة 
م����ن امل����ع����ر�����ص ال��������دويل ل��ل�����ش��ي��د 
وال��ف��رو���ش��ي��ة ب��ت�����ش��اع��ف م�����ش��ارك��ة 
العار�شني يف ق�شم �شيد االأ�شماك 
�شعيا  وذل���ك  البحرية  واالأن�����ش��ط��ة 
وا�شعة  �شريحة  اهتمامات  لتلبية 
م���ن ال����ه����واة واخل�������رباء ع��ل��ى حد 
����ش���واء يف جم���ال ���ش��ي��د االأ���ش��م��اك 
والرحلت  والن�شاطات  والغو�ص 
ال��ب��ح��ري��ة. وي��ت�����ش��م��ن ال��ربن��ام��ج 
من  ال��ع��دي��د  للمعر�ص  امل�����ش��اح��ب 
ال���ف���ع���ال���ي���ات امل���ت���ن���وع���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
فعاليات  ت�شمل  ح��ي��ث  وال��رتاث��ي��ة 
ق��اع��ة ال��ع��رو���ص ال��ت��ي ت��ق��ام للعام 
ال��ث��اين على ال��ت��وايل ع��ر���ص خيل 
العامري  علي  االإم��ارات��ي  للفار�ص 

امل��ا���ش��ي��ة ���ش��ه��رة ع��امل��ي��ة ح��ت��ى ب��ات 
وجهة لكل منتجي معدات ال�شيد 
واأ�شبح  ومتعلقاتهما  والفرو�شية 
يف  ال��ع��امل  معار�ص  الأه���م  مناف�شا 
امل��ج��ال وذل���ك ع��رب فعالياته  ه���ذا 
املتميزة..وبات  واأن�شطته  العديدة 
ي�شكل ملتقى لدعاة املحافظة على 
ولل�شعراء  ال�شيد  ول��ه��واة  البيئة 
وال���ف���ن���ان���ني مم���ا مي��ن��ح��ه ال�����ش��م��ة 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة امل��ت��م��ي��زة يف 
امل�شتدام  بال�شيد  ال��وع��ي  تعميق 
بكل  التاريخي  االإرث  ه��ذا  و�شون 
من  وقيمه.  وف�شائله  خ�شائ�شه 
جانبه قال عبداهلل القبي�شي ع�شو 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة م��دي��ر امل��ع��ر���ص 
ان  وال��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد  ال�����دويل 
املعر�ص اأ�شبح مهرجانا جماهرييا 
اأفراد  باهتمام كافة  عائليا يحظى 
االأ����ش���رة وامل��ج��ت��م��ع م��ن امل��واط��ن��ني 
�شواء  حد  على  وال�شياح  واملقيمني 

ال�شارقة  نادي  ينظمها  التجريبية 
للجولف والرماية والرماية احلية 
بال�شهام باإ�شراف منتجع الفر�شان 
ال��ري��ا���ش��ي ال����دويل ب��اأب��وظ��ب��ي اإىل 
ج��ان��ب ع��ر���ص اأر���ش��ي��ف ال�����ش��ق��ارة 
ال�����دويل يف ج��ن��اح ن����ادي ���ش��ق��اري 
االإمارات حيث ميكن االطلع على 
ال�شقارة  خمطوطات  من  العديد 
يف ال�شرق االأو�شط والعامل. وتقام 
م�شابقة  ال���ن���ادي  ج��ن��اح  ك��ذل��ك يف 
االأ�شر  يف  املكاثرة  ال�شقور  جمال 
اأجمل لوحة  ا�شافة اىل م�شابقتي 
فوتوغرافية  �شورة  واأج��م��ل  فنية 
يف ال�����ش��ي��د وال��ف��رو���ش��ي��ة وال���رتاث 
ح���ي���ث م��ك��ان��ه��م��ا يف ج���ن���اح ه��ي��ئ��ة 
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة علوة 
القهوة  ت�شنيع  ف��ن  م�شابقة  على 
التقليدية  الطريقة  وفق  العربية 
وبع�ص العرو�ص احلية لل�شناعات 

اليدوية التقليدية االإماراتية.

•• ابوظبي-وام:

بعجمان  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���راك���ز  نظمت 
واملركز  اخليمة  وراأ����ص  القيون  واأم 
اأم�����ص االأول  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال�����ش��اط��ئ��ي 
�شمن فعاليات ختام برنامج �شيف 
م��ف��ت��وح��ا  ي����وم����ا   2013 ب�������لدي 
ت�����ش��م��ن ع���رو����ش���ا الأف�������ش���ل م����ا مت 
ت��ق��دمي��ه خ���لل اأرب��ع��ة اأ���ش��اب��ي��ع من 

فعاليات الربنامج.
وقدم الطلب والطالبات امل�شاركون 
وتراثية  فنية  عرو�شا  بالفعاليات 
واأ�شغاال  فنية  ومعار�ص  وم�شرحية 
يدوية وعرو�شا ع�شكرية وريا�شية 
متميزة مع قرب انتهاء الفعاليات. 
اأع�شاء  الفعاليات  و�شهد جانبا من 
�شيف  على  امل�شرفة  العليا  اللجنة 
بلدي 2013 برئا�شة خالد املدفع 
رئي�ص اللجنة والدكتور حبيب غلوم 
املن�شق  اللجنة  رئي�ص  نائب  العطار 
العام للفعاليات كما ح�شرها �شعادة 
الثقافة  وزارة  وك��ي��ل  ال��ب��دور  ب��لل 
امل�شاعد  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
كبار  م��ن  وع���دد  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
القيوين  واأم  بعجمان  امل�����ش��وؤول��ني 
املدفع  وع��رب خالد  وراأ���ص اخليمة. 
ع����ن ����ش���ع���ادت���ه ب���امل�������ش���ت���وى ال���رائ���ع 
طلب  م��ن  امل�شاركون  قدمه  ال��ذي 
وط��ال��ب��ات ���ش��ي��ف ب����لدي ..م���وؤك���دا 

على  امل�شرفني  جهود  على  ..مثمنا 
من  اك��رث  يف  واملتطوعني  االن�شطة 
55 مركزا م�شاركا يف �شيف بلدي 

 .2013
اأك���د ���ش��ع��ادة ب���لل ال��ب��دور اأن  فيما 
البداية  من  حر�شت  الثقافة  وزارة 
ع��ل��ى ان ت��ك��ون اإم��ك��ان��ات م��راك��زه��ا 
املنت�شرة يف ربوع الدولة يف متناول 
الطلبة كافة لل�شتفادة مما يقدمه 
وبرامج  فعاليات  ب��لدي من  �شيف 
يف االإج��������ازة ال�����ش��ي��ف��ي��ة ..م�����ش��ي��دا 

يف اأك����رث م���ن م��رك��ز ���ش��ه��دت حجم 
ال�����ربام�����ج وال���������دورات  اجل��������ودة يف 
والتنظيم اجليد ومدى  واالأن�شطة 
وثقة  االأن�شطة  الطلب مع  تفاعل 
اأول���ي���اء االأم�����ور يف ال��ق��ائ��م��ني على 
اأن  اإىل  ..م�������ش���ريا  ب������لدي  ���ش��ي��ف 
حتقيق  يف  جنح  الوطني  الربنامج 
واأكد  كافة.  اال�شرتاتيجية  اأهدافه 
خالد املدفع اأن اللجنة العليا كانت 
تعمل طوال الوقت وفق التوجيهات 
بن  نهيان  ال�شيخ  مل��ع��ايل  ال�����ش��دي��دة 

جيدة واأك�شبهم مهارات يحتاجونها 
�شواء يف العام الدرا�شي او يف احلياة 
ب�شكل عام. وقال البدور اإن اللوحات 
وال����ف����ق����رات ال���ث���ق���اف���ي���ة ام���ت���زج���ت 
ب���ال���ل���وح���ات ال����رتاث����ي����ة وال���ف���ن���ون 
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة مب����ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ج���اذب���ة 
للأن�شطة  وامل��ت��اب��ع��ني  للم�شاركني 
التي  امل�شرحية  امل�شاهد  اإىل  اإ�شافة 
ل��ل��ور���ص  كنتيجة  ال��ط��لب  ق��دم��ه��ا 
امل�شرح  اأدارها جنوم  التي  امل�شرحية 
االإم����ارات����ي ع��ل��ى م���دى 3 اأ���ش��اب��ي��ع 

ان ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي ي��ع��د االأه���م 
الدولة ويعد  واالب��رز على م�شتوى 
فر�شة متميزة للطلب يف االإجازة 
ال�شيفية لل�شتفادة مبا يقدمه من 
واأن�����ش��ط��ة ودورات ورح��لت  ب��رام��ج 
للم�شاركني  االمثل  اال�شتثمار  تعد 
خ����لل االإج�������ازة مل���ا ي��ك��ت�����ش��ب��ون من 
خربات وما يتمتعون به من ان�شطة 
وعلمية.  ثقافية  ورحلت  ترفيهية 
وقال خالد املدفع اإن اللجنة العليا 
من خلل تفقدها خلتام الفعاليات 

وه��و  للفعاليات  اجل��ي��د  بالتنظيم 
ال��ط��لب  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ا  انعك�ص  م��ا 
امل�������ش���ارك���ني. واأ�����ش����اف ال����ب����دور اأن 
باالأن�شطة  وال��ف��ن��ون  الثقافة  دم��ج 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة وال�������دورات 
االأمنية والور�ص الرتاثية والفنون 
ال�������ش���ع���ب���ي���ة م�����ن خ�������لل ب���رن���ام���ج 
الفعاليات اك�شبها زخما رائعا وجعل 
م���ن ���ش��ي��ف ب����لدي م���ائ���دة منوعة 
امل�����ش��ارك��ة يف  ل��ك��اف��ة االع��م��ار  تت�شع 
خ��ربات  ال��ط��لب  وم��ن��ح  الفعاليات 

ال��ث��ق��اف��ة  ن��ه��ي��ان وزي�����ر  اآل  م���ب���ارك 
وال�شباب وتنمية املجتمع الذي قدم 
كل الدعم من اجل جناح الفعاليات 
اأب��ن��اء  ي�شتفيد  اأن  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه 
وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  م��ن  االإم�����ارات 
كافة مما يقدمه الربنامج الوطني 
م����ن اأن�������ش���ط���ة وف���ع���ال���ي���ات. واأ�����ش����اد 
ب���ال���دور االإي��ج��اب��ي ل��ل�����ش��رك��اء كافة 
واملحلية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من 
واخل��ا���ش��ة ال��ذي��ن ا���ش��ه��م��وا بجهود 
ال��ف��ع��ال��ي��ات  م�������ش���ك���ورة يف اإجن��������اح 

�شيف  فعاليات  اأن  ..م��وؤك��دا  كاملة 
ب������لدي ك���ان���ت ف���ر����ش���ة الك��ت�����ش��اف 
املواهب واملبدعني يف كافة املجاالت 
ل��رع��اي��ت��ه��م ك��م��ا ع���ربت ال��ف��ع��ال��ي��ات 
يف جم��م��ل��ه��ا ع��ل��ى اه��م��ي��ة االن��ت��م��اء 
وكر�ص  ال��ر���ش��ي��دة  وق��ي��ادت��ه  للوطن 
نفو�ص  يف  الوطنية  الهوية  ملفهوم 
اجلميع. من جانبه اأو�شح الدكتور 
الثقافية  امل���راك���ز  اأن  غ��ل��وم  ح��ب��ي��ب 
وال�شبابية وال�شاطئية واملتخ�ش�شة 
كافة امل�شاركة يف الفعاليات حر�شت 
ع��ل��ى ت��ق��دمي اأف�����ش��ل م��ا ل��دي��ه��ا من 
مواهب واإبداعات من خلل فقرات 
ول��وح��ات فنية وري��ا���ش��ي��ة وت��راث��ي��ة 
الفعاليات  ج��ودة  على  تدل  متميزة 
وهو  منها  الطلبة  ا�شتفادة  وم��دى 
ما يوؤكد على جناح �شيف بلده يف 
اأن اللجنة  اأهدافه. واأ�شاف  حتقيق 
اأك��رب  متابعة  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت  العليا 
ع���دد مم��ك��ن م���ن امل���راك���ز امل�����ش��ارك��ة 
حر�شا منها على انتظام الفعاليات 
وجودتها وتقبل الطلب امل�شاركني 
لها وا�شتفادتهم منها وهو ما حتقق 
عن  ..م��ع��ربا  للغاية  ك��ب��رية  بن�شبة 
�شعادته مب�شتوى الثقة التي حظي 
بها �شيف بلدي لدى اولياء االمور 
ك��اف��ة ����ش���واء م���ن خ���لل ال��ت��وا���ش��ل 
�شيف  موقع  عرب  اأو  معهم  املبا�شر 

بلدي. 

البيئة واملياه ت�صارك يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 2013هيئة البيئة باأبوظبي ت�صارك يف املعر�س الدويل لل�صيد والفرو�صية 
••  اأبوظبي-وام:

 ت�����ش��ارك ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة ب��اأب��وظ��ب��ي يف ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ص ال����دويل لل�شيد 
الوطني  اأبوظبي  اليوم مبركز  انطلق  الذي   2013 اأبوظبي  والفرو�شية  

للمعار�ص.
ال�شوء  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  البيئية  التنظيمية  اجلهة  وهي  الهيئة  وت�شلط 
امل�شتدامة  باملمار�شات  املتعلقة  الرائدة  الوطنية  االإ�شهامات  من  عدد  على 
لل�شيد بال�شقور. وتاأتي م�شاركة هيئة البيئة باأبوظبي يف املعر�ص الدويل 
الذي  لل�شقور  اأبوظبي  م�شت�شفى  م�شاركة  خلل  من  والفرو�شية  لل�شيد 
لل�شقور  اأكرب م�شت�شفى  اليوم  واأ�شبح   1999 عام  باإن�شائه  الهيئة  قامت 
ا�شتقبل منذ  امل�شت�شفى احلائز على عدة جوائز عاملية قد  كان  العامل.  يف 
ان�شائه اأكرث من 55.000 �شقر من خمتلف اأنحاء منطقة اخلليج حيث 

مت معاجلة وفح�ص حوايل 7.000 �شقر يف كل عام.
كما فتح امل�شت�شفى خلل ال�شت �شنوات املا�شية اأبوابه لع�شرات االآالف من 
اأنحاء العامل مما جعله اإحدى  ال�شياح وال��زوار الذين قدموا من خمتلف 

املعامل ال�شياحية البارزة يف اأبوظبي.

وا�شتقطب امل�شت�شفى يف العام املا�شي 9.960 �شائح حيث ارتفع بذلك عدد 
ال�شياح بن�شبة 16.17 يف املائة مقارنة بالعام 2011.

عام  ففي  احل��ي��وان��ات  الإي���واء  كملجاأ  لل�شقور  اأب��وظ��ب��ي  م�شت�شفى  ويعمل 
و207  كلبا   238 ت�شمنت  462 حيوانا  ما جمموعه  تبني  2012 مت 
قطة و17 حيوانا األيفا كاالأرانب واخلنزير الغيني .. كما مت اإخ�شاء اأكرث 
االإم�شاك  ت�����ي.اإن.اآر   برنامج  م��ن  كجزء  �شالة  وقطة  كلب   8.000 م��ن 

االإخ�شاء االإعادة  الذي تنفذه حكومة اأبوظبي.
اأبوظبي  البيئة  لهيئة  العام  االأم��ني  املبارك  خليفة  رزان  �شعادة  واأو�شحت 
ان م�شاركة الهيئة يف املعر�ص الدويل لل�شيد والفرو�شية يتيح لها فر�شة 

التفاعل مع هواة ال�شيد وحمبي االأحياء الطبيعية واحليوانية.
واأ�شارت اإىل اأن هذا املعر�ص يعترب من�شة مثالية ميكن للهيئة من خللها 
التاأكيد على اأهمية ال�شيد باالأ�شاليب التي تتما�شى مع املعايري االأخلقية 
البيولوجي  التنوع  على  باملحافظة  واملخت�شة  التنظيمية  اجلهة  ب�شفتنا 
حول  ال��وع��ي  لن�شر  مم��ي��زة  فر�شة  �شيمثل  املعر�ص  ه��ذا  اأن  اإىل  الف��ت��ة   ..
باملمار�شات  تتعلق  اإيجابية  اإ�شهامات  من  االإم���ارات  دول��ة  اإليه  و�شلت  ما 

امل�شتدامة لل�شيد بال�شقور . 

•• دبي-وام:

ت�شارك وزارة البيئة واملياه يف فعاليات الدورة احلادية ع�شرة من املعر�ص 
وي�شتمر  ام�����ص  ب���داأ  ال���ذي   2013 اأب��وظ��ب��ي  والفرو�شية  لل�شيد  ال���دويل 
7 �شبتمرب اجلاري .. وتاأتي م�شاركة ال��وزارة يف اإطار جهودها لرفع  حتى 
م��ع��دالت االأم����ن احل��ي��وي ون��ظ��را للمكانة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا ال�����ش��ق��ور يف 
الطيور  وباعتبارها من  املنطقة  وت��راث  بتاريخ  االإم���ارات الرتباطها  دول��ة 
بتنظيم  اخلا�شة  �شايت�ص  اتفاقية  مبلحق  واملدرجة  باالنقرا�ص  املهددة 
الأكرث  وذل��ك  باالنقرا�ص  امل��ه��ددة  والنباتات  باحليوانات  ال��دويل  االجت��ار 
من 35000 نوع حيواين ونباتي. ويقدم جناح ال��وزارة يف املعر�ص عددا 
ت�شدير  واإع���ادة  وت�شدير  ا�شترياد  �شهادات  اإ���ش��دار  اأب��رزه��ا  اخل��دم��ات  من 
االأنواع املدرجة حتت اإتفاقية ال�شايت�ص والتي يتم اإبرازها مبنافذ الدخول 
واخلروج . و�شيتم اإر�شاد وتوعية اجلمهور باخلدمات التي تقدمها الوزارة 
التنظيمية �شمن االتفاقية وذلك من خلل توزيع  والقوانني والقرارات 
م��ن�����ش��ورات وك��ت��ي��ب��ات اإر���ش��ادي��ة وت��ق��دمي اال���ش��ت�����ش��ارات وامل��ع��ل��وم��ات العامة 

للزائرين بخ�شو�ص ا�شترياد احليوانات االأليفة والطيور. 
بالوزارة  الغربية  املنطقة  اإدارة  مدير  مبارك  �شامل  مبارك  املهند�ص  واأك��د 
بحلقات  ومعرفة  اإك��ث��ار  م��راك��ز  م��ن  ال�شقوراملعرو�شة  ت��ك��ون  اأن  ���ش��رورة 

اإذا  اأن على العار�شني اإعطاء ن�شخة من �شهادة تفريخ ال�شقر  م�شريا اىل 
كان من�شاأه دولة االإم��ارات اأو�شهادة ت�شدير ال�شقر من البلد االأ�شلي اإىل 

املالك اجلديد وذلك يف حال بيعهم لل�شقور. 
باملعر�ص حتى تتم عملية  �شايت�ص  اتفاقية  ال��وزارة وف��رت مكتب  اإن  وق��ال 
نقل ملكية ال�شقر للمالك اجلديد ب�شهولة و�شمن االإج��راءات املعتمدة . 
اأن دولة االإمارات ان�شمت التفاقية ال�شايت�ص عام1990  اجلدير بالذكر 
يكفل  اإذ  االن��ق��را���ص  م��ن  وال�شقور  الفطرية  احل��ي��اة  حلماية  منها  �شعيا 
القانون االحتادي ال�شادر �شنة 2002 تطبيق االتفاقية بالدولة لتنظيم 
القانون  . وجاء  املهددة باالنقرا�ص  والنباتات  اأنواع احليوانات  االجتار يف 
تناق�ص  اإىل  اأدت  خطرية  لتهديدات  ال�شقور  لتعر�ص  نتيجة  االإحت���ادي 
اأعداده ب�شكل ملحوظ حيث مت و�شع �شوابط م�شددة لل�شترياد والت�شدير 
واإعادة الت�شدير وذلك من خلل اإدراجه بامللحقني االأول والثاين باتفاقية 
�شايت�ص . كما اأ�شدرت الوزارة جواز �شقر وفقا لقرار موؤمتر دول االأطراف 
ت�شجيل  مكاتب  اإن�شاء  عاتقها  على  بالدولة  املخت�شة  ال�شلطات  واأخ���ذت 
ال�شقر  ال�شقر وميكن ملالك جواز  ال�شقور واعتبارها وثيقة ملكية ملالك 
اأو من ينوب عنه ر�شميا باالنتقال بال�شقرعرب احلدود وا�شتخدامها لعدد 
اإذ متتد ف��رتة �شلحيته ث��لث �شنوات منذ  ال��رح��لت  غ��ري حم��دود م��ن 

تاريخ االإ�شدار .

كراكال العاملية تك�صف النقاب عن مناذج جديدة مل�صد�صاتها خالل معر�س ال�صيد والفرو�صية
اأح��دث  ت��ق��دمي  م��ن خللها  ل��ك��راك��ال  مثالية ميكن  امل��ع��ر���ص من�شة  ه��ذا 
هذه  مثل  لها  تتيح  كما  وال��رم��اي��ة  ال�شيد  ل��ه��واة  منتجاتها  م��ن  ال��ن��م��اذج 
املعار�ص فر�شة االلتقاء بعملئها وجها لت�شتمع اإىل اآرائهم حول املنتجات 
اأفكارا قيمة حول حاجاتهم يف مكان واحد يربز فيه تراث  وتتبادل معهم 

ال�شيد العريق.
وتقوم كراكال باالإ�شافة اإىل خطوط االإنتاج املتعددة بت�شنيع جمموعة من 
امل�شتلزمات حيث ميكن لعملئها اإ�شافة هذه امل�شتلزمات مما ي�شفي على 

م�شد�شات كراكال اخلا�ص بهم مل�شة مميزة وفريدة من نوعها.
وقد تاأ�ش�شت كراكال العاملية يف اأبوظبي عام 2007 حتت مظلة جمموعة 
ت�شنيع  جم��ال  يف  اإقليميا  ال��رائ��دة  ال�شركة  تعترب  حيث  القاب�شة  ت���وازن 
للأ�شواق  اخلفيفة  االأ�شلحة  م��ن  وغ��ريه��ا  القنا�شة  وال��ب��ن��ادق  امل�شد�شات 

املدنية والع�شكرية والريا�شية وموؤ�ش�شات اإنفاذ القانون.

ت�شنيع وفح�ص هذه النماذج يف اأبوظبي يف م�شنع كراكال.
وتعترب خطوط الت�شنيع كراكال �شي و اف و ا�ص �شي واملعروفة حاليا بخط 
�شي بي من خطوط الت�شنيع امل�شهورة لل�شركة حيث كانت اأوىل اخلطوط 
التي مت اإن�شاوؤها والتي عملت على تلبية جمموعة وا�شعة من ا�شتخدامات 

واهتمامات العملء املدنية والع�شكرية والريا�شية واإنفاذ القانون.
وا�شبحت كراكال خلل ال�شنوات املا�شية اإحدى اأف�شل العلمات التجارية 
املعروفة للأ�شلحة اخلفيفة يف دولة االإمارات ويف املنطقة ويرجع ذلك اإىل 
قيامها باإجراء البحوث على كل ميزة من مميزات منتجاتها باهتمام بالغ 

وت�شميمها ب�شكل ا�شرتاتيجي وت�شنيعها مبهارة فائقة.
وقال �شلطان عودة الرئي�ص التنفيذي لكراكال ان ثقافة ال�شيد والرماية 
ال��دويل  املعر�ص  يعترب  حيث  االإم����ارات  جمتمع  يف  كبري  باهتمام  حظيت 
وميثل  االإم��ارات  يف  اال�شتهلكية  املعار�ص  اأ�شهر  اأحد  والفرو�شية  لل�شيد 

•• اأبوظبي-وام:

والبنادق  امل�شد�شات  ت�شنيع  جمال  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  كراكال  ك�شفت 
للأ�شواق املدنية والع�شكرية واإنفاذ القانون واالأ�شواق الريا�شية النقاب عن 
خم�شة مناذج جديدة مل�شد�شاتها يف خطوط االإنتاج امل�شهورة واملعروفة �شابقا 
با�شم كراكال �شي و اف و ا�ص �شي . جاء ذلك خلل م�شاركتها يف فعاليات 
معر�ص اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية الذي ي�شت�شيفه مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�ص وي�شتمر حتى ال�شابع من �شبتمرب اجلاري حيث متثل 

توازن املجموعة التي تندرج كراكال حتتها - ال�شريك الداعم للمعر�ص.
وتتميز االأ�شلحة اخلفيفة للجيل اجلديد �شي بي 660 و �شي بي 661 و 
�شي بي 662 و �شي بي 663 و �شي بي 664 بت�شاميم ديناميكية جديدة 
و�شيتم  لل�شلمة  م��ط��ورة  ووح���دات  للتبديل  قابلة  ومم��ي��زات  معزز  واأداء 
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بوتني ال ي�صتبعد �صرب �صوريا مبوافقة اأممية
•• مو�سكو-يو بي اأي:

قال الرئي�ص الرو�شي فلدميري بوتني اإن بلده قد توافق على 
ا�شتخدمت  احلكومة  اأن  ثبت  اإذا  �شوريا  �شد  ع�شكرية  عملية 
ال  العملية  هذه  مثل  اأن  على  �شدد  ولكنه  الكيميائي،  ال�شلح 

تتم اإال مبوافقة جمل�ص االأمن الدويل.
ون�شرت  الرو�شي  التلفزيون  معه  اأجراها  مطولة  مقابلة  ويف 
على موقع )الكرملني( قال بوتني ردا على �شوؤال حول ما اإذا 
كان �شيوافق على عملية ع�شكرية يف حال وجود اأدلة دامغة عن 
تنفيذ احلكومة ال�شورية للهجمات الكيميائية ال اأ�شتثني ذلك 
ال��دويل هو اجلهة الوحيدة  اأن جمل�ص االأم��ن  اأ�شاف  ، ولكنه 

امل��خ��ول��ة مب��ن��ح ت��ف��وي�����ص ب��ا���ش��ت��خ��دام ال�����ش��لح ���ش��د دول���ة ذات 
�شيادة و اأي ذرائع اأو �شبل اأخرى لتربير ا�شتخدام القوة بحق 
دولة م�شتقلة ذات �شيادة غري مقبولة وال ميكن ت�شنيفها اإال 

كعدوان .
ريف  يف  الكيميائي  ال�شلح  ا�شتخدام  باتهامات  يتعلق  ما  ويف 
التحقيق  نتائج  انتظار  االأق��ل  على  يجب  بوتني  ق��ال  دم�شق، 

الذي اأجراه فريق حمققي االأمم املتحدة .
واأ�شاف ال توجد لدينا معطيات ت�شري اإىل اأن اجلي�ص النظامي 
من  ولي�ص  الكيميائية.  امل��واد  ه��ذه  ا�شتخدم  من  هو  ال�شوري 
اإذا كان ذلك �شلحا كيميائيا اأو جمرد  املعروف حتى االآن ما 
اأن  املعقول  اأن��ه لي�ص م��ن  . واع��ت��رب  م��واد كيميائية م��ا ���ش��ارة 

االأر���ص  على  تقدما  يحقق  ال��ذي  النظامي  اجلي�ص  ي�شتخدم 
ال�شلح الكيميائي املحظور وهو يدرك جيدا اأن ذلك قد يتخذ 

ذريعة لفر�ص عقوبات ت�شل اإىل ا�شتخدام القوة .
وتابع ننطلق من اأنه يف حال توفر اأي معلومات حول ا�شتخدام 
تقدمي  فيجب  الكيميائي،  لل�شلح  حتديدا  النظامي  اجلي�ص 
اأن تكون  هذه االأدل��ة ملجل�ص االأم��ن ال��دويل واملفت�شني ويجب 
اأو معلومات ح�شلت عليها  ما  �شائعات  اإىل  ت�شتند  مقنعة وال 

االأجهزة اخلا�شة عن طريق التن�شت اأو حمادثات ما . 
وحول تزويد احلكومة ال�شورية بال�شلح الرو�شي، قال بوتني 
اننا نوا�شل تنفيذ العقود ب�شاأن توريد اال�شلحة و�شيانتها يف 
�شوريا انطلقا من اأننا نتعامل مع حكومة �شرعية ومن دون 

انتهاك اي من احكام القانون الدويل واأية التزامات اأخرى .
واأ�شاف ال توجد اأية قيود فر�شتها االأمم املتحدة على ار�شال 
اإىل  االأ�شلحة  ار���ش��ال  ان  ج��دا  ويوؤ�شفنا  �شوريا.  اىل  اال�شلحة 
املعار�شة جتري ب�شورة كاملة ومنذ بداية هذا النزاع امل�شلح .

 – )ا���ص  �شواريخ  نظام  بتوريد  عقد  يوجد  اإن��ه  بوتني  وق��ال 
300( اىل �شوريا ، وقد �شلمت اليها عدة مكونات منها لكن 

مل تنفذ ال�شفقة ب�شورة كاملة بعد.
املتعلقة  ه��ن��اك بع�ص اخل��ط��وات  ان  م��ا وج��دن��ا  اذا  واأ����ش���اف  
ما يجب  ف�شنفكر يف  املرعية  ال��دويل  القانون  احكام  بانتهاك 
عمله يف امل�شتقبل ومن �شمن ذلك ما يخ�ص ار�شال مثل هذه 

اال�شلحة احل�شا�شة اىل بع�ص مناطق العامل .

بالعراق هجمات  يف  واحدة  عائلة  من  اأغلبهم  قتياًل   31
•• بغداد-ا ف ب:

قتل 31 �شخ�شا اغلبهم من عائلة 
واح�����دة ، ب��ي��ن��ه��م ن�����ش��اء واط���ف���ال، 
وا�شيب اكرث من ع�شرين اخرين 
م��ت��ف��رق��ة  ه����ج����م����ات  ب�����ج�����روح يف 
مناطق  ع���دة  االرب���ع���اء  ا�شتهدفت 
اف��ادت م�شادر  ، ح�شبما  العراق  يف 
برتبة  �شابط  وق��ال  وطبية  امنية 
ل��وك��ال��ة  اجل���ي�������ص  يف  اول  م������لزم 
من  �شخ�شا   18 ان  بر�ص  فران�ص 
�شخ�شا  و12  قتلوا  واح��دة  عائلة 
ا�شيبوا بجروح اثر قيام م�شلحني 
جم����ه����ول����ني ب���ت���ف���ج���ري م���ن���زل���ني 

متجاورين لعائلة �شيعية .
بعد  وق����ع  ال��ت��ف��ج��ري  ان  وا�����ش����اف 
منت�شف ليلة )الثلثاء( يف منطقة 
ال�شاخة واحد التي تقع يف منطقة 
ال�شنية  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات  اللطيفية 
وعلى بعد اربعني كيلومرتا جنوب 
م�شت�شفى  يف  طبيب  واك���د  ب��غ��داد 
ال�شحايا  ج��ث��ث  تلقي  امل��ح��م��ودي��ة 
عن  يقل  ال  م��ا  وج���ود  اىل  م�شريا 
خ��م�����ص ن�����ش��اء و���ش��ت��ة اط���ف���ال بني 
ع�شرة  من  اك��رث  ومعاجلة  القتلى 

جرحى بينهم ن�شاء واطفال.
االع���وام  خ���لل  اللطيفية  وك��ان��ت 
ي�شمى ب  م��ا  م��واق��ع  اح��د  املا�شية 
مثلث املوت احد املعاقل الرئي�شية 

لتنظيم القاعدة جنوب بغداد.
ويف هجوم اخر، قال �شابط برتبة 

يف  خ�شو�شا  امل�شلحة  اجل��م��اع��ات 
بغداد واملناطق املحيطة بها.

التي  املتلحقة  الهجمات  وت��ه��دد 
ت�شرب البلد منذ عدة ا�شهر بعودة 
موجة العنف التي اجتاحت البلد 
 .2008 و   2006 ع���ام���ي  ب���ني 
مقتل  اىل  الهجمات  موجة  وادت 
اكرث من 3900 �شخ�ص يف عموم 
احل��ايل،  العام  ال��ع��راق منذ مطلع 
وف���ق���ا حل�����ش��ي��ل��ة اع��دت��ه��ا ف��ران�����ص 

بر�ص ا�شتنادا اىل م�شادر ر�شمية.

اع���ل���ن���ت م�������ش���ادر ام���ن���ي���ة وط��ب��ي��ة 
الهجمات  ق��ت��ل��ى  ح�شيلة  ارت���ف���اع 
ام�ص  ال��ع��راق  ع��م��وم  ال��ت��ي �شربت 
54 واجل��رح��ى اىل  ال��ث��لث��اء اىل 
قتيل   43 ب��ي��ن��ه��م   ،140 ن��ح��و 
مفخخة  ���ش��ي��ارة   12 ان��ف��ج��ار  يف 
ج��ه��ة  اي  ت��ع��ل��ن  ومل  ب�����غ�����داد.  يف 
التي  ال��ه��ج��م��ات  ع��ن  م�شوؤوليتها 
القاعدة  تنظيم  يتبناها  ما  غالبا 
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، تنفذ ق���وات االم��ن 
العراقية عمليات متلحقة ملطاردة 

عقيد يف وزارة الداخلية ان خم�شة 
برتبة  ���ش��اب��ط  بينهم  ع�����ش��ك��ري��ني 
ن��ق��ي��ب ق��ت��ل��وا وا���ش��ي��ب ���ش��ب��ع��ة من 
رف��اق��ه��م ب��ج��روح يف ه��ج��وم بثلث 
ع���ب���وات ن��ا���ش��ف��ة ا���ش��ت��ه��دف دوري����ة 
للجي�ص . وا�شاف ان الهجوم وقع 
ال���دوري���ة يف منطقة  م����رور  ل���دى 
الطارمية )45 كلم �شمال بغداد( 
. واك�������د م�������ش���در ط���ب���ي ح�����ش��ي��ل��ة 
كلم  املو�شل )350  ال�شحايا ويف 
�شمال بغداد( قال امللزم اول عبد 
امل��ن��ع��م ال��دل��ي��م��ي يف ال�����ش��رط��ة ان 
خم�شة من عنا�شر ال�شرطة قتلوا 
ا���ش��خ��ا���ص بينهم  وا���ش��ي��ب ث��لث��ة 
�شرطي بجروح يف هجوم انتحاري 
ب�����ش��ي��ارة م��ف��خ��خ��ة . وا�����ش����اف ان 
لل�شرطة  مقرا  ا�شتهدف  الهجوم 
االحتادية يف منطقة �شوق املعا�ص، 
الطبيب  واك����د  امل��و���ش��ل  غ����رب  يف 
ابراهيم جبار يف م�شت�شفى املو�شل 
العام ح�شيلة ال�شحايا ويف منطقة 
ال�شرقي  اجل��ن��وب  اىل  الب�شماية، 
م��ن ب��غ��داد، ق���ال م�����ش��در يف وزارة 
جمهولني  م�شلحني  ان  الداخلية 
لت�شليح  حم���ل  ���ش��اح��ب  اغ��ت��ال��وا 
واب���ن �شقيقه  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات 
 ، بالفرار  الذي يعمل معه، والذوا 
فيما اكد م�شدر طبي يف م�شت�شفى 

املدائن تلقي ال�شحايا.
���ش��م��ال  ك��ل��م   160( ت��ك��ري��ت  ويف 
نقيب  برتبة  �شابط  ق��ال  ب��غ��داد( 

يف ال�شرطة ان طفل قتل وا�شيبت 
ام���راأة بجروح يف تفجري منزل يف 
قرية عوينات، جنوب تكريت، بعد 
فجر  كما  الثلثاء  ليلة  منت�شف 
منازل  اربعة  جمهولون  م�شلحون 
اخ�������رى يف م���ن���اط���ق م���ت���ف���رق���ة يف 
الدين دون وقوع  حمافظة �شلح 

�شحايا، وفقا للم�شدر.
م�شت�شفى  يف  ط��ب��ي  م�����ش��در  واك����د 
ت��ك��ري��ت ال���ع���ام ت��ل��ق��ي ج��ث��ة طفل 
ام��راأة ويف غ�شون ذلك،  ومعاجلة 

•• باري�س-ا ف ب:

ينظم الربملان الفرن�شي جل�شة نقا�ص بدون ت�شويت حول 
�شوابية تدخل ع�شكري يف �شوريا، وذلك يف ظل تهديدات 
بهذا  االمريكي  الكونغر�ص  من  ق��رار  انتظار  ويف  دم�شق 
ويعر�ص  ايلول-�شبتمرب  من  التا�شع  من  اعتبارا  ال�شدد 
رئي�ص ال���وزراء ج��ان م��ارك اآي��رول��ت جم��ددا على النواب 
اخل���ط ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ال��ف��رن�����ش��ي ال���ذي ي��ق��وم ع��ل��ى جمع 
اال�شد على  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ص  ملعاقبة  ائتلف دويل 

ا�شتخدام ا�شلحة كيميائية �شد �شعبه.
من  امل��زي��د  ه��والن��د  فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�ص  واب���دى 
يحمله  ال��ذي  اال���ش��د  نظام  �شد  التدخل  على  الت�شميم 
يف  اب-اغ�شط�ص   21 يف  وقعت  التي  امل��ج��زرة  م�شوؤولية 
واعلن  كيميائية  ا�شلحة  فيها  وا�شتخدمت  دم�شق  ري��ف 
اليميني  املعار�شة  �شعبية، حزب  االحت��اد من اجل حركة 
يف  الربملان  يف  ت�شويت  بعملية  �شيطالب  انها  الرئي�شي، 

حال التدخل ع�شكريا خارج اطار االمم املتحدة.

غري ان رئي�ص كتلة احلزب يف اجلمعية الوطنية كري�شتيان 
جاكوب ا�شاف ان عملية ت�شويت الثلثاء لن يكون لها 
اي معنى اذ مل يتم اتخاذ اي قرار بالتدخل بعد وال يلزم 
الد�شتور الفرن�شي با�شت�شارة الربملان اال يف حال تخطت 
العمليات الع�شكرية اخلارجية مدة اربعة ا�شهر. وميكن ان 
تطرح م�شالة تنظيم نقا�ص جديد يليه ت�شويت يف فرن�شا 
بعد طرح التدخل على الكونغر�ص االمريكي اعتبارا من 
اىل  ن�شل  مل  هوالند  وق��ال  ايلول-�شبتمرب.  من  التا�شع 
هذه املرحلة بعد م�شريا اىل انه �شيتوجه اىل الفرن�شيني 
يف امللف ال�شوري حني تتوفر لدي جميع العنا�شر . ويوؤيد 
اي  قبل  ت�شويت  عملية  اجراء  الفرن�شيني  من   74%
ا�شتطلع  ك�شفه  ما  بح�شب  �شوريا،  �شد  ع�شكري  حترك 
للراي اجراه معهد �شي ا�ص اآ حل�شاب �شبكة بي اف ام تي 
 953 و�شمل  ايلول-�شبتمرب  من  والثالث  الثاين  يف  يف 
التحرك  االم��ريك��ي  الكونغر�ص  رف�����ص  م��ا  واذا  �شخ�شا 
ع�شكريا �شد نظام دم�شق، فان الرئي�ص الفرن�شي اكد ان 

فرن�شا لن تتحرك وحدها .

عدد  دع��م  على  ال��ث��لث��اء  الرئي�ص 
اجلمهوريني  امل�شوؤولني  كبار  من 
قرار  تبني  فر�ص  ثقته يف  واب��دى 
اىل  ال��ل��ج��وء  يجيز  الكونغر�ص  يف 
البيت  يف  م�شوؤولون  واف��اد  ال��ق��وة. 
ا�شمهم  االبي�ص طلبوا عدم ك�شف 
رحلته  فر�شة  �شيغتنم  اوب��ام��ا  ان 

اىل اوروبا ل�شرح موقفه.
وحذر وزير اخلارجية جون كريي 
يف ج��ل�����ش��ة ا���ش��ت��ج��واب ام����ام جلنة 
جمل�ص  يف  اخل���ارج���ي���ة  ال�������ش���وؤون 
ال�����ش��ي��وخ ال��ث��لث��اء م���ن ال��ع��واق��ب 
ا�شتخدام  رف�ص  ح��ال  يف  الدولية 
ن��ت��ح��رك )يف  اذا مل  وق����ال  ال���ق���وة 
من  اق��ل  ع��دد  لنا  �شيكون  �شوريا( 
احللفاء وعدد اقل من اال�شخا�ص 
الذين يعتمدون علينا يف املنطقة .
ال�شبت،  اوباما قراره  وقبل اعلن 
ا�شتعدادها  وح��ده��ا  فرن�شا  اب���دت 
املتحدة  ال��والي��ات  اىل  للن�شمام 
يف توجيه �شربة اىل �شوريا، بعدما 
ارغم جمل�ص العموم رئي�ص الوزراء 
على  كامريون  ديفيد  الربيطاين 
التخلي عن موقفه املوؤيد للتحرك 

الع�شكري.

الربملان الفرن�صي يناق�س عملية �صد �صوريا 

اأع�صاء كبار يف الكوجنر�س 
يوؤيدون �صربة �صوريا

•• وا�سنطن-رويرتز:

ح�شل الرئي�ص االمريكي باراك اأوباما على تاأييد اع�شاء كبار يف الكوجنر�ص 
بتنفيذ �شربات حمدودة يف �شوريا ملعاقبة  من بينهم جمهوريون لدعوته 
الرئي�ص ال�شوري ب�شار اال�شد على هجوم مزعوم باال�شلحة الكيماوية �شد 
مدنيني واأعلن زعماء جلنة العلقات اخلارجية مبجل�ص ال�شيوخ االمريكي 
الع�شكرية يف  القوة  تفوي�ص ال�شتخدام  م�شودة  على  تو�شلوا التفاق  انهم 

�شوريا مما ميهد الطريق اىل اجراء ت�شويت يف اللجنة .
لكن امل�شودة جاءت اأقل كثريا مما طلبه اأوباما وحتظر ن�شر قوات اأمريكية 
ان نحو مليونني  املتحدة  قالت االمم  ان  بعد  اأوب��ام��ا  االر���ص و�شرح  على 
العاملي  االم��ن  على  خطر  اأك��رب  ي�شكل  وال��ذي  ال�شوري  ال�شراع  من  ف��روا 
منذ حرب فيتنام باأن الواليات املتحدة لديها خطة اأو�شع مل�شاعدة مقاتلي 
ما  لل�شحفيني  اأوباما  وق��ال  اال�شد.  بقوات  الهزمية  احل��اق  على  املعار�شة 
نت�شوره �شيء حمدود انه �شيء متنا�شب �شيحد من قدرات اال�شد ويف نف�ص 
وبعد  املعار�شة  ق��درات  برفع  لنا  �شت�شمح  او�شع  ا�شرتاتيجية  لدينا  الوقت 
اىل  لل�شد  العقابية  ال�شربة  بتاأجيل  معا  واالع���داء  اال�شدقاء  اأذه��ل  ان 
حني عودة الكوجنر�ص من عطلته وموافقته على القرار اجتمع اأوباما مع 
زعماء الكوجنر�ص يف البيت االبي�ص وقال لهم ان الواليات املتحدة لديها 
خطة وا�شعة مل�شاعدة مقاتلي املعار�شة على االنت�شار على قوات احلكومة 

ال�شورية.
من  التا�شع  يف  ال�شيفية  عطلتهما  م��ن  وال�شيوخ  ال��ن��واب  جمل�شا  وي��ع��ود 
زال  ما  ولكن  التفوي�ص  على  املجل�شني  موافقة  وتتعني  اي��ل��ول.  �شبتمرب 
من غري الوا�شح ما اذا كانت ادارة اأوباما �شتح�شل على اال�شوات اللزمة 
وي�شعى اأوباما للح�شول على موافقة الكوجنر�ص لكنه �شبق واأن قال انه ال 
يحتاج فعليا تفوي�شا ب�شرب �شوريا. وتتهم دم�شق مقاتلي املعار�شة ب�شن 
يف  اجلمهوريني  من  اثنني  اب��رز  ق��ال  االجتماع  وبعد  الكيماوي.  الهجوم 
جمل�ص النواب وهما جون بيرن رئي�ص املجل�ص واريك كانتور زعيم االغلبية 
�شيدعمون  ان��ه��م  بيلو�شي  نان�شي  الدميقراطيني  زعيمة  اىل  باال�شافة 
التدخل الع�شكري �شد �شوريا وقال بيرن لل�شحفيني الواليات املتحدة هي 
انحاء  االخرين يف  اال�شد وحتذير  وقف  على  القدرة  التي متتلك  وحدها 

العامل من ان انتهاج مثل هذا ال�شلوك لن يتم التغا�شي عنه. 

برملاين ميني يطالب بعزل الرئي�س هادي 
•• �سنعاء-يو بي اأي:

طالب برملاين ميني ام�ص االأربعاء، باإقالة الرئي�ص عبد ربه من�شور هادي، 
العظمى  باخليانة  واتهمه   ، املدنيني  بقتل  االأمريكية  للطائرات  ل�شماحه 
اىل  طلباً  ب�شر،  عبد  امل�شتقل  النائب  وق��ّدم  وحماكمته  عزله  اىل  داع��ي��اً   ،
للطائرات  و�شماحه  ب�شبب موافقته  الرئي�ص هادي  الإقالة  الربملان  رئا�شة 
من  مفرت�شني  عنا�شر  ملحقة  بحجة  املدنيني  با�شتهداف  االأمريكية 
القاعدة ، وب�شبب ف�شاد احلكومة االنتقالية . وقال ب�شر يف طلبه اإن الرئي�ص 
وطالب   ، العظمى  ب�شبب خيانته  االإقالة  ي�شتحق  ه��ادي  من�شور  ربه  عبد 
ببدء االإجراءات القانونية لعزله من 

من�شبه واإحالته للمحاكمة.
للرئي�ص  ب�شر  ات��ه��ام  برملانيون  واأّي���د 
ه����ادي واحل���ك���وم���ة، ب��ي��ن��م��ا اع��رت���ص 
اآخرون وطالبوه ب�شحب االتهام، لكنه 
االأ�شباب  على  ب��ن��اًء  طلبه  على  اأ���ش��ّر 
عنا�شر   105 وقتل  عر�شها.  التي 
م��ف��رت���ش��ني م����ن ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة 
دون طيار  م��ن  اأم��ريك��ي��ة  غ����ارات  يف 
ا�شتهدفتهم يف االأرا�شي اليمنية منذ 
ال��ع��ام احل���ايل، يف ح��ني تقول  مطلع 
ه��وؤالء  اأغلبية  اإن  حقوقية  منظمات 

هم من الن�شاء واالأطفال وال�شيوخ.

حمتجون يف بلغاريا يطالبون احلكومة باال�صتقالة 

•• عوا�سم-وكاالت:

اأبحرت �شفينتا اإنزال رو�شيتان اإىل 
البحر املتو�شط حيث يزداد التوتر 
يف ظ��ل اال���ش��ت��ع��دادات االأم��ريك��ي��ة 
ردا على  �شوريا  اأه��داف يف  ل�شرب 
امل��ع��ار���ش��ة  ت��ق��ول  كيميائي  ه��ج��وم 
ال�شورية ودول غربية اإنه ا�شتهدف 
بلدات بريف دم�شق ال�شهر املا�شي 
واأوقع مئات القتلى وقال متحدث 
اأم�ص  الرو�شية  الدفاع  وزارة  با�شم 
االإن������زال  ���ش��ف��ي��ن��ت��ي  اإن  ال���ث���لث���اء 
ن��وف��وت�����ش��ريك��ا���ش��ك و م��ي��ن�����ش��ك ، 
التابعتني الأ�شطويل البحر االأ�شود 
وال��ب��ل��ط��ي��ق ال���رو����ش���ي���ني، غ���ادرت���ا 
���ش��م��ن عملية  امل��ت��و���ش��ط  ب���اجت���اه 
الرو�شية  احلربية  لل�شفن  مناوبة 

هناك.
م�شيقي  من  مرتا  اأنهما  واأ���ش��اف 
ال���ب�������ش���ف���ور وال�����دردن�����ي�����ل، وت���وق���ع 
حم���ددة  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ت�����ش��ل  اأن 
يف ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ش��ط اخل��م��ي�����ص اأو 
اجل��م��ع��ة ل���ت���ب���داآ م��ه��م��ت��ه��م��ا حتت 
ال�شفينة  ظهر  على  مقرها  قيادة 
االأدم��������ريال ب��ان��ت��ي��ل��ي��ي��ف امل��ج��ه��زة 
ب�������ش���واري���خ م�������ش���ادة ل��ل��غ��وا���ش��ات 
وك���ان���ت ���ش��ف��ي��ن��ة اال���ش��ت��ط��لع اإ����ص 
اأب��ح��رت  ب����ري����ازويف   201 اإ�����ص يف 
م�����ش��اء االأح����د امل��ا���ش��ي م��ن ميناء 
املطل  االأوك������راين  ���ش��ي��ف��ا���ش��ت��وب��ول 
البحر  اإىل  االأ����ش���ود  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى 

املتو�شط. ونقلت الوكالة الرو�شية 
ه���ذه  اأن  ع�������ش���ك���ري  م�������ش���در  ع����ن 
م��ن��ط��ق��ة  اإىل  اأب����ح����رت  ال�����ش��ف��ي��ن��ة 
اخل��دم��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة امل���ح���ددة لها 
جلمع  مهمة  يف  املتو�شط  �شرق  يف 
املعلومات عن العمليات يف املنطقة 

التي ت�شهد نزاعا متفاقما .
وك����ان امل�����ش��در ي�����ش��ري اإىل ال��ت��وت��ر 
ال��والي��ات  حت�شد  بينما  باملنطقة 
امل���ت���ح���دة وح���ل���ف���اوؤه���ا م���زي���دا من 
ال�شفن يف البحر املتو�شط ا�شتعدادا 

امل��ا���ش��ي مما  ال�����ش��ه��ر  21 م���ن  يف 
 1400 من  اأك��رث  مقتل  اإىل  اأدى 
����ش���خ�������ص. وي�����اأت�����ي االإع���������لن ع��ن 
اإر�������ش������ال ���ش��ف��ي��ن��ت��ي اال����ش���ت���ط���لع 
بعد  مين�شك  و  نوفوت�شريكا�شك 
ال���دف���اع  وزارة  اإع������لن  م���ن  اأي������ام 
ال���رو����ش���ي���ة اأن����ه����ا ���ش��ت��دف��ع ب�����ش��ف��ن 
جديدة اإىل البحر املتو�شط لتحل 
حمل �شفن اأخرى متمركزة هناك 
يف ع��م��ل��ي��ة ا���ش��ت��ب��دال م���ق���ررة منذ 

فرتة طويلة.

ل��ت��وج��ي��ه ���ش��رب��ات ���ش��اروخ��ي��ة اإىل 
اأهداف ع�شكرية يف �شوريا. وحذرت 
الع�شكرية  ت��داع��ي��ات  م���ن  رو���ش��ي��ا 
ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��م��ل��ة ���ش��د ���ش��وري��ا، 
وقالت اإنها قد تق�شي على فر�ص 

احلل ال�شلمي.
مبا  مقتنعة  لي�شت  اإنها  قالت  كما 
ت��ق��ول وا���ش��ن��ط��ن اإن���ه���ا اأدل�����ة على 
ال�شوري  الرئي�ص  نظام  ا�شتخدام 
ب�����ش��ار االأ����ش���د غ���از ال�����ش��اري��ن �شد 
ب��ري��ف دم�شق  ب��ل��دات  امل��دن��ي��ني يف 

الرئي�ص  و���ش��ل  ذل����ك،  غ�����ش��ون  يف 
االم��ريك��ي ب���اراك اوب��ام��ا االرب��ع��اء 
من  االوىل  امل��ح��ط��ة  ال�����ش��وي��د  اىل 
ايام الوروبا  ت�شتغرق ثلثة  زي��ارة 
���ش��ي�����ش��ع��ى خ���لل���ه���ا ل�����ش��م امل���زي���د 
حيال  �شيا�شته  اىل  ال�����ش��رك��اء  م��ن 
�شاعة   24 اوباما  �شوريا. ويق�شى 
رو�شيا  يف  �شاعة  و36  ال�شويد  يف 
ال��ت��ي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف ق��م��ة جم��م��وع��ة 
يف  واجل��م��ع��ة  اخلمي�ص  الع�شرين 
����ش���ان ب���ط���ر����ش���ربغ. وم����ن امل��ت��وق��ع 
املحادثات  على  �شوريا  تهيمن  ان 
ال��ت��ي ���ش��ت��ج��ري ع��ل��ى ه��ام�����ص ه��ذا 
القرار  ال��دويل على �شوء  املنتدى 
الذي اعلنه اوباما ال�شبت بتوجيه 
�شربات اىل نظام الرئي�ص ال�شوري 
هجوم  على  ملعاقبته  اال���ش��د  ب�شار 
كيميائي اتهم بتنفيذه يف 21 اب-
ان  دم�شق. غري  ريف  اغ�شط�ص يف 
اذ طلب من  اثار مفاجاأة  الرئي�ص 
يدعم  ان  االم���ريك���ي  ال��ك��ون��غ��ر���ص 
مبداأ مثل هذا التحرك الع�شكري 
امل������ح������دود وم�������ع ط����ل����ب ال�������ش���وء 
االخ�شر من الكونغر�ص بعد انتهاء 
من  ال��ت��ا���ش��ع  يف  ال�شيفية  عطلته 
ال�شربة  ارج��ئ��ت  ايلول-�شبتمرب، 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة امل��ح��ت��م��ل��ة ع�����ش��رة اي��ام 
بعدما بدت اجلمعة املا�شي و�شيكة. 
ال�شبت  منذ  اوباما  ادارة  وبا�شرت 
اع�شاء  حملة م�شاع مكثفة القناع 
الكونغر�ص بتاأييد موقفها وح�شل 

رو�سيا تعزز قواتها البحرية يف البحر املتو�سط 

اأوباما يبحث عن دعم دويل ل�صرب �صوريا 

•• �سوفيا-رويرتز:

االربعاء  البلغاري  الربملان  ام��ام  املحتجني  مئات  احت�شد 
التي يقودها اال�شرتاكيون  با�شتقالة احلكومة  مطالبني 
اذ يتهموها باقامة روابط غام�شة مع دوائر اعمال ذات 
اقتحام  املحتجني  من  �شغرية  جمموعة  وح��اول��ت  نفوذ 
التي  ال�شغب  مكافحة  �شرطة  لهم  ت�شدت  لكن  الربملان 
طوقت املبنى م�شتخدمة مركبات مدرعة. والتقي القب�ص 
ع��ل��ى �شتة ا���ش��خ��ا���ص. وردد ق��راب��ة ال��ف��ي حم��ت��ج ع��ب��ارات 
تطالب احلكومة باال�شتقالة وتتهمها بالف�شاد اثناء اأول 
جل�شة للم�شرعني بعد عطلة ف�شل ال�شيف التي ا�شتمرت 
معلمة خلل  وهي  كوفات�شيفا  وقالت دميرتينكا  �شهرا. 
اق��رب  يف  مبكرة  النتخابات  حاجة  يف  بلغاريا  االحتجاج 
اأخ��رى. واندلعت  وقت ممكن لت�شبح دولة طبيعية مرة 
امل��ظ��اه��رات ���ش��د احل��ك��وم��ة ب��ع��د ا���ش��ب��وع��ني ع��ل��ى توليها 

ال�شلطة اواخر مايو اأيار يف اعقاب تعيني قطب يف جمال 
اعتربه كثريون مثاال  وه��و ما  امني  االع��لم يف من�شب 
ل�شيطرة امل�شالح اخلا�شة على موؤ�ش�شات الدولة. واألغت 
احل��ك��وم��ة ال��ت��ع��ي��ني ل��ك��ن ذل���ك مل ي��ه��ديء م��ن الغ�شب 
ب��االحت��اد  دول���ة  اف��ق��ر  يف  املتف�شي  ال��ف�����ش��اد  ���ش��د  ال�شعبي 
2007 لكنها تكافح  االوروب��ي وال��ذي ان�شمت اليه عام 
الر�شيد  للحكم  ح��دده��ا  التي  باملعايري  ال��وف��اء  اج��ل  م��ن 
واظهرت ا�شتطلعات للراأي تراجع �شعبية احلكومة اىل 
ادنى م�شتوى منذ عام 1997 فيما يقول بع�ص املحللني 
واليتها.  م��دة  االرج���ح  على  تكمل  ل��ن  ان��ه��ا  ال�شيا�شيني 
وحزب  اال�شرتاكي  احل��زب  من  ائتلف  احلكومة  ويقود 
حركة احلقوق واحلريات املمثل للبلغار االتراك. ورئي�ص 
وي�شيطر  ح��زب��ي.  غ��ري  اوري�شار�شكي  بلمني  احلكومة 
االئتلف بالكاد على ن�شف مقاعد الربملان ويعتمد على 

حزب الهجوم القومي للبقاء يف احلكم.
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قوات االحتالل تطلق �صراح ال�صيخ رائد �صالحاملالكي يطلق مبادرة الإنهاء االأزمة ال�صورية 
من االأرا�شي ال�شورية . كما تت�شمن املبادرة دعم ا�شتمرار 
التحقيق املحايد الذي جتريه منظمة االأمم املتحدة حول 
التدّخل  رف�ص  اىل  اإ�شافة  الكيمياوي،  ال�شلح  ا�شتخدام 
االأجنبي يف ال�شاأن ال�شوري، واأية عملية ع�شكرية ت�شتهدف 
املالكي  مبادرة  تت�شمن  كما   . ال�شورية  واالأرا���ش��ي  الدولة 
اأخ���رى، واإط��لق  اأي��ة دول��ة  اأو  االل��ت��زام بعدم �شرب �شوريا 
واإع���ادة  ال�شوريني  اللجئني  ع��ودة  لدعم  عربي  �شندوق 
بجدول  واملعار�شة  ال�شوري  النظام  واإل���زام  �شوريا،  اإع��م��ار 
ودويل،  عربي  باإ�شراف  مبا�شرة  مفاو�شات  الإج��راء  زمني 
وو�شع خارطة طريق الإجراء انتخابات حرة يف �شوريا حتت 

اإ�شراف عربي ودويل يعقبها تداول �شلمي لل�شلطة .

•• بغداد-يو بي اأي:

مبادرة  ام�ص  املالكي،  ن��وري  العراقي  ال��وزراء  رئي�ص  اأطلق 
م��ن 8 ن��ق��اط الإن��ه��اء ال�����ش��راع ال��دائ��ر يف ���ش��وري��ا، واإي��ق��اف 
اإطلق النار ب�شكل فوري، من اأبرز فقراتها رف�ص التدّخل 
ع�شكرية  عملية  اأي��ة  ورف�ص  ال�شوري،  ال�شاأن  يف  االأجنبي 
ت�شتهدف ال��دول��ة واالأرا����ش���ي ال�����ش��وري��ة. وق���ال امل��ال��ك��ي يف 
ال��دع��وة  تت�شمن  امل��ب��ادرة  اإن  امل��ت��ل��ف��زة،  االأ���ش��ب��وع��ي��ة  كلمته 
لوقف اإطلق النار ب�شكل فوري و�شامل على كامل االأرا�شي 
اأط���راف  اأي ط���رف م��ن  ال�����ش��وري��ة، ووق���ف عمليات ت��زوي��د 
االأجانب  املقاتلني  وان�شحاب جميع  وال�شلح،  باملال  النزاع 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اال�شلمي  القيادي  �شراح  االربعاء  اال�شرائيلية  ال�شرطة  اطلقت 
الفل�شطيني داخل ا�شرائيل ال�شيخ رائد �شلح الذي تتهمه ال�شرطة 
بالتحري�ص على الدولة العربية، ب�شروط مقيدة بح�شب ال�شرطة 
وقالت الناطقة با�شم ال�شرطة لوبا ال�شمري لوكالة فران�ص بر�ص 
مت اليوم االفراج عن ال�شيخ رائد �شلح رئي�ص احلركة اال�شلمية 
ل�شروط  امتثل  ان  بعد  ال��ي��وم،  ال�شلح  حمكمة  ام��ام  عر�شه  قبل 
القد�ص  مدينة  عن  االب��ع��اد  �شملت  والتي  املقيدة  �شراحه  اط��لق 
مل�شافة 30 كلم ملده 180 يوما ودفع كفالة �شمان مادية نقدية 

م�شرتدة بقيمة 50 الف �شاقل )نحو 14 الف دوالر( .

ال�شيخ  الثلثاء  اوقفت  اال�شرائيلية  ال�شرطة  ان  الناطقة  وتابعت 
رائ���د ���ش��لح ق��ب��ل ت��وج��ه��ه اىل ال��ق��د���ص، وج���رى اع��ت��ق��ال��ه بتهمة 
اح��راق  م�شوؤوولية  القى  ان��ه  اذ  ا�شرائيل،  دول��ة  �شد  التحري�ص 
ان  ق��ال  ا���ش��رائ��ي��ل، كما  دول���ة  1968 على  ع��ام  االق�����ش��ى  امل�شجد 
العربي  ال��ع��امل  وي��ن�����ش��ط الح����راق  اال���ش��رائ��ي��ل��ي يعمل  االح���ت���لل 

اال�شلمي واحراق م�شر .
التي املتها  املقيدة  ال�شروط  ال�شيخ رائد �شلح الثلثاء  ورف�ص 
عليه حمكمة ال�شلح ك�شرط الطلق �شراحه، ولكنه قبل بها اليوم 

بح�شب ال�شرطة.
وكان ال�شيخ �شلح يف طريقه اىل القد�ص لعقد موؤمتر �شحايف يف 

امل�شجد االق�شى الثلثاء عند اعتقاله.

يف  عاماً   35 بال�شجن  عليه  املحكوم  مانينغ  ب��راديل  اجلندي  تقدم 
اأكرب ق�شية ت�شريب وثائق �شرية يف تاريخ الواليات املتحدة، بطلب 
عفو اأمام الرئي�ص باراك اأوباما، وفق ما اأعلن حماميه وذكر املحامي 
ديفد كومب�ص اأن مكتبه بعث الطلب الثلثاء، بح�شب ر�شالة من�شورة 
على موقع تويرت االإلكرتوين للتوا�شل االجتماعي. واأ�شاف كومب�ص 
رابطاً ملوقع اإلكرتوين لللتما�شات املقدمة اإىل البيت االأبي�ص، وقع 
وك��ان  مانينغ.  ع��ن  العفو  تدعم  وثيقة  على  �شخ�ص  األ��ف   22 فيه 
اأغ�شط�ص-اآب،   21 اأعلن عزمه على تقدمي هذا الطلب يف  املحامي 
حني اأعلنت القا�شية الع�شكرية دنيز ليند عقوبة ال�شجن 35 عاماً 
 700 ت�شريب  وتزوير يف  بوقائع جت�ش�ص  اأُدي��ن  ال��ذي  بحق مانينغ 

األف وثيقة دبلوما�شية وع�شكرية �شرية اإىل موقع ويكيليك�ص.
ومانينغ الذي اأُثري خلل حماكمته ما يعانيه من ا�شطرابات تت�شل 
كا�شفاً  ت�شيل�شي،  ُيدعى  ب��اأن  اإدانته  اإث��ر  طلب  كان  اجلن�شية  بهويته 
اأنه ي�شعر باأنه امراأة اأكرث من كونه رجًل. واعتربت منظمة العفو 
الرئي�ص  على  اأن  تويرت  عرب  كومب�ص  ديفد  ن�شره  بيان  يف  الدولية 
يف  اأم�شاها  التي  الزمنية  الفرتة  ملانينغ عن  العفو  اأن مينح  اأوباما 
وراأت  ك�شفها مانينغ  التي  ال�شجن، لتحمل م�شوؤوليته عن اجلرائم 
املنظمة غري احلكومية اأن عقوبة مانينغ تتناق�ص مع الت�شاهل الذي 
عومل به امل�شوؤولون عن عمليات التعذيب وانتهاكات اأخرى خطرية 

حلقوق االإن�شان ك�شفها مانينغ .

عاد ال�شفري الرتكي يف م�شر ح�شن عوين بوت�شايل اإىل القاهرة م�شاء 
ام�ص االأربعاء بعد اأن كان ا�شتدعي اىل اأنقرة على خلفية االأحداث التي 
اأنباء  وكالة  وكانت  املا�شي.  ال�شهر  مر�شي  حممد  الرئي�ص  عزل  تلت 
اإىل القاهرة يف وقت متاأخر  االأنا�شول قد ذكرت ان بوت�شايل �شيعود 
التي  امللحقات  حول  للت�شاور  ا�شتدعائه  من  اأ�شبوعني  بعد  االأرب��ع��اء 
اإىل مقتل  واأدت  بعد عزل مر�شي  املجرمني  موؤيدين للأخوان  طالت 
املئات ال�شهر املا�شي. وقد اأطلع بوت�شايل احلكومة على التطورات يف 
ال��وزراء رجب طيب  ورئي�ص  اهلل غول  الرئي�ص عبد  التقى  كما  م�شر 
بني  العلقات  وكانت  اأوغ��ل��و  داوود  اأحمد  اخلارجية  ووزي��ر  اأردوغ���ان 
القاهرة واأنقرة توترت مع وقوف احلكومة الرتكية �شد عزل مر�شي 
اإلغاء  ومت  �شالح  الرحمن  عبد  اأنقرة  يف  �شفريها  القاهرة  وا�شتدعت 
مناورات م�شرتكة بني البلدين كانت مقررة يف ت�شرين االول-اأكتوبر.

ق��ال االأم���ني ال��ع��ام ل��لأمم املتحدة، ب��ان ك��ي م��ون، ام�����ص، اإن موؤمتر 
جنيف2- اخلا�ص ب�شوريا قد يعقد يف ت�شرين االأول-اأكتوبر القادم.

ونقلت و�شائل اإعلم رو�شية عن بان الذي و�شل اىل بطر�شبورغ اليوم 
للم�شاركة يف اأعمال قمة الع�شرين التي تبداأ غداً اخلمي�ص، قوله اإن 

موؤمتر جنيف2- اخلا�ص ب�شوريا قد يعقد ال�شهر القادم.
واأعرب بان، يف كلمة اأمام طلب جامعة بطر�شبورغ احلكومية، عن 
بالغ القلق مما و�شفه بتدفق االأ�شلحة امل�شتمر اإىل �شوريا، وقال اإن 
تدفق االأ�شلحة اىل منطقة النزاع يف �شوريا ال يرتاجع ، معترباً ان 
ذلك يوؤدي اإىل تعميق االأزمة و�شدد على اأن ممثلي جمموعة الع�شرين 

يجب اأن ي�شاركوا يف امل�شاورات ب�شاأن ت�شوية الو�شع ب�شورية.

قتل 3 م�شلحني وعن�شر اأمني واحد خلل عملية اأمنية يف منطقة لياري 
البحرية  �شلح  يف  نقيب  بينهم  اأ�شخا�ص   4 قتل  حني  يف  الباك�شتانية، 
اإع��لم  و�شائل  واأف���ادت  بكرات�شي.  متفرقة  عنف  ح���وادث  يف  الباك�شتاين 
اإىل عن�شر من حرا�ص  باالإ�شافة  3 م�شلحني قتلوا  ان حوال  باك�شتانية 
احلدود الباك�شتانيني يف العملية االأمنية بلياري. من جهة اأخرى ذكرت 
�شاه في�شل بكرات�شي، فيما عرث على  ان رج��ًل قتل يف منطقة  ال�شرطة 
باملدينة، فيما قتل  القدمي  اآخرين قرب مع�شكر حاجي  جثتي �شخ�شني 
نقيب يف �شلح البحرية واأ�شيبت زوجته عندما اأطلق م�شلحون جمهولون 
النار عليهما قرب ميدان كرات�شي واعتقل 8 اأ�شخا�ص ي�شتبه بانتمائهم 

اإىل ع�شابات م�شلحة، وعرث لديهم على خمباأ �شخم للأ�شلحة.

عوا�سم

وا�سنطن

مو�سكو

ا�سلم اباد

اأنقرة

االإ�صعاعات يف فوكو�صيما ت�صل الأعلى م�صتوى 
•• طوكيو-رويرتز:

قالت هيئة الرقابة النووية يف اليابان ان قراءات اال�شعاع حول خزانات املياه 
امللوثة يف حمطة فوكو�شيما النووية ارتفعت ما يربو على 20 يف املئة لت�شل 
اأ�شواأ كارثة  اأ�شئلة حول تنظيف  اأخرى  اأعلى م�شتوى لها مما يثري مرة  اىل 
نووية منذ 27 عاما تقريبا. وامتد جمال اال�شعاع اىل ثلث مناطق بها مئات 
اخلزانات التي بنيت على عجل وحتوي املياه التي تلوثت نتيجة لتدفقها اعلى 
ثلث مفاعلت ان�شهرت يف حمطة فوكو�شيما دايت�شي يف مار�ص اذار 2011 
واثارت م�شتويات وت�شربات اال�شعاع املتزايدة قلقا دوليا وقالت احلكومة يوم 
500 مليون دوالر ملعاجلة م�شتويات  انها �شتقدم متويل بحوايل  الثلثاء 
التلوث املتزايد يف املياه. وقالت هيئة الرقابة النووية ان القراءات يف املحطة 
 1800 ارت��ف��اع��ا م��ن  زي��ف��رت  2200 مللي  اأن اال���ش��ع��اع و�شل اىل  اأظ��ه��رت 
مللي زيفرت مطلع اال�شبوع. ويكفي التعر�ص لل�شعاع بتلك امل�شتويات لقتل 
�شخ�ص غري حممي يف غ�شون �شاعات. وقالت �شركة طوكيو الكرتيك باور 
املا�شي ان مياها ت�شربت من احد اخلزانات.  ال�شهر  امل�شغلة للمحطة  تيبكو 
واكت�شفت ت�شربا حمدودا اخر يف وقت الحق. ويثري العدد املتزايد للمناطق 
الرقابة  هيئة  ورفعت  اخ��رى.  ت�شربات  ح��دوث  خم��اوف  املركز  اال�شعاع  ذات 
النووية �شدة الت�شرب االول من امل�شتوى 1 غري معتاد اىل امل�شتوى 3 حادث 
كويدي  ه��ريواك��ي  وق��ال  اال�شعاعي.  للت�شرب  ال���دويل  املقيا�ص  على  خطري 
اال�شتاذ امل�شاعد مبعهد ابحاث املفاعلت بجامعة كيوتو هناك احتمال قوي 
ان  ال�شابق. وق��ال يجب  انها �شربت يف  او  بحدوث ت�شرب من هذه اخلزانات 
نقلق ب�شاأن التاأثري على املياه اجلوفية القريبة.. هذه اخلزانات لي�شت متينة 
انها  احلكومة  قالت  اخ��ريا  وا�شاف  عامني  قبل  ان�شئت  منذ  م�شكلة  ومتثل 

�شتتدخل يف هذه امل�شكلة لكنهم مازالوا ال ينوون التدخل ب�شكل كامل.

ال�سلطة تطالب بوقف العدوان على االأق�سى

م�صوؤول فل�صطيني ي�صف املحادثات مع اإ�صرائيل بالعقيمة

مقتل �سرطي وم�سلح با�ستباك يف اأ�سوان

جلنة احلكماء االأفريقية تدعم املرحلة االنتقالية يف م�صر
•• القاهرة-وكاالت:

اأك�����������دت جل����ن����ة ح����ك����م����اء االحت�������اد 
االأف���ري���ق���ي، ام�������ص دع��م��ه��ا خلطة 
خ���ارط���ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا 
م�����ش��ر خ���لل امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة 
احلالية وقال رئي�ص جلنة احلكماء 
مايل  جمهورية  ورئي�ص  االأفريقية 
خلل  ك��ون��اري،  عمر  األ��ف��ا  ال�شابق 
مبقر  ام�ص  عقده  �شحايف  م��وؤمت��ر 
وزارة اخلارجية امل�شرية، اإن الهدف 
هي  م�شر  اإىل  الثانية  زيارتنا  من 
دعم خارطة الطريق خلل املرحلة 
االن��ت��ق��ال��ي��ة الأن����ه المي��ك��ن ال��ع��ودة 
 25 )ث��ورة  يناير   25 اإىل ما قبل 
بنظام  اأطاحت  التي   2011 يناير 

الرئي�ص االأ�شبق ح�شني مبارك( .
اإىل  امل�شريني  جميع  كوناري  ودعا 
امل�شاركة يف بناء م�شر يف هذا العهد 
امل�شتقبل  ه���و  ه����ذا  الأن  اجل���دي���د، 
م�شاندة  ع��دم  اإن  ق��ائ��ًل  وا�شتطرد 
خارطة الطريق يوؤدي اإىل املهالك، 
واأن�����ه ي��ج��ب وق���ف ال��ع��ن��ف وك���ل ما 
لي�ص  وه��ذا  امل�شادمات،  اإىل  ي��وؤدى 
نتحلى  اأن  ويجب  املعجزات،  ع�شر 
ع��ل��ى كل  وي��ج��ب  ب��ال�����ش��رب،  جميعاً 
ج��ه��ة اأن ت��ق��دم ت���ن���ازالت م��ن اأج��ل 
امل�شي قدماً؛ الأن االأمور لن تتقدم 

الكوريتان ت�صتاأنفان 
املحادثات حول جممع كي�صونغ 

•• �سيول-يو بي اأي:

مفاو�شات  ام�ص  الكوريتان  ب��داأت 
اإدارة  اإ�شلح  �شبل  ب�شاأن  تف�شيلية 
ن�شاطه،  املجمد  ال�شناعي  املجمع 
وح��م��اي��ة اال���ش��ت��ث��م��ار ف��ي��ه واف����ادت 
ال��ك��وري��ة اجلنوبية  وك��ال��ة االأن��ب��اء 
اجلنوبي  الطرفني  ان  )ي��ون��ه��اب( 
كوريا  يف  اجتماعاً  ب��داآ  وال�شمايل 
العا�شرة  ال�شاعة  عند  ال�شمالية 
اأن  بعد  املحلي،  بالتوقيت  �شباحاً 
اتفقا يف 14 اآب-اأغ�شط�ص املا�شي 
ف��ت��ح جم��م��ع كي�شونغ  اإع�����ادة  ع��ل��ى 
ال�شناعي يف ال�شمال، ووقعا اتفاقاً 
يوم اخلمي�ص املا�شي الإن�شاء جلنة 

اإدارية م�شرتكة جديدة .
م�������ش���وؤول���ني مي��ث��ل��ون  ان  وذك�������رت 
���ش��ي��ول وب��ي��ون��غ ي��ان��غ ي�����ش��ارك��ون يف 
رئ��ا���ش��ة ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش��رتك��ة، وه��ي 
وتتلقى  ف��رع��ي��ة،  جل����ان   4 ت�����ش��م 
امل�شاعدة االإدارية من اأمانة دائمة، 
ت�شغيل  ع���ن  م�����ش��وؤول��ة  و���ش��ت��ك��ون 
امل���ج���م���ع ال�������ش���ن���اع���ي ال�������ذي ي��ق��ع 
املنزوعة  املنطقة  �شمال  مبا�شرة 
ال�شلح ويظل الرابط االقت�شادي 

الرئي�شي بني البلدين .
وك����ان����ت ال���ل���ج���ن���ة اج���ت���م���ع���ت ي���وم 
االث���ن���ني ل��ك��ن��ه��ا ف�����ش��ل��ت يف اإح����راز 
يتمكن  ح��ي��ث مل  م��ل��م��و���ص  ت��ق��دم 
الطرفان من حل امل�شاألة احلا�شمة 
املجمع  افتتاح  اإع���ادة  م��وع��د  ح��ول 

ب�شكل كامل .

ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي ع��ل��ى ن��ح��و ن�شف 
حم���اف���ظ���ات م�����ش��ر وق�����ال امل�����ش��در 
ب��ال��ع��ن��ف  ل���ه  ان احل������ادث ال ���ش��ل��ة 
ال�شيا�شي الذي �شهدته البلد بعد 
ع���زل ال��رئ��ي�����ص اال���ش��لم��ي حممد 
متوز  يوليو  من  الثالث  يف  مر�شي 
مطالبة  �شعبية  احتجاجات  عقب 
بتنحيته وال��ذي قتل فيه اكرث من 
م��وؤي��دي  م��ن  اغلبهم  �شخ�ص  األ���ف 

الرئي�ص املعزول.
 900 نحو  بعد  على  اأ���ش��وان  وتقع 
كيلومرت اىل اجلنوب من القاهرة 
الداخلية  وزارة  يف  م�����ش��وؤول  وك���ان 
قال ان �شرطيا قتل واأ�شيب اخر يف 

هجوم على نقطة تفتي�ص باأ�شوان.
وقالت وزارة الداخلية يف �شفحتها 
الر�شمية على في�شبوك ان م�شلحني 
كانا ي�شتقلن �شاحنة �شغرية وقت 
وق���وع احل����ادث. واأ���ش��اف��ت فوجئت 
باالرتداد  ال�شيارة...  بقيام  القوات 
م�شرعة للخلف هروبا من الكمني 
وا���ش��ط��دام��ه��ا مب��رك��ب��ة ت���وك ت��وك 
دراجة نارية لنقل االف��راد وا�شابة 
م�����ش��ت��ق��ل��ي��ه��ا وق��ي��ام��ه��م��ا مب���ب���ادرة 
ال��ق��وات ب��اط��لق االع����رية ال��ن��اري��ة 
ال��ق��وات  بادلتهم  واأ���ش��اف��ت  بكثافة 
ال�شيطرة  النريان حتى مت  اط��لق 

على املوقف وايقاف ال�شيارة.

واأط��ل��ق��ا  ال�شطب  ب��ق��ري��ة  متحركة 
حماولة  اأنها  بدا  فيما  النار  عليها 
للهرب خ�شية القاء القب�ص عليهما 
بدون  وذخ��رية  �شلح  بتهمة حيازة 

ترخي�ص.
اأن جمندا ورفيقا للم�شلح  واأ�شاف 
اأ�شيبا كما اأ�شيب اثنان من ال�شكان 
التجول  واأ�شوان خارج نطاق حظر 
منت�شف  م��ن��ذ  امل���ف���رو����ص  ال��ل��ي��ل��ي 

بني ع�شية و�شحاها .
وت��ق��وم جل��ن��ة احل��ك��م��اء يف االحت���اد 
 8 االأفريقي بزيارة اإىل م�شر منذ 
اأيام، فيما تعد الزيارة الثانية منذ 
عزل الرئي�ص ال�شابق حممد مر�شي 
وبعد  ال��ف��ائ��ت  مطلع مت��وز-ي��ول��ي��و 
التابع  ال�شلم واالأم��ن  قرار جمل�ص 
للحتاد االفريقي الذي ي�شم 54 
لديه،  م�شر  ع�شوية  تعليق  دول��ة، 

اع��رتا���ش��اً ع��ل��ى م��ا ���ش��ّم��اه ب��ان��ت��زاع 
ال�شلطة ب�شكل غري د�شتوري .

م���ي���دان���ي���ا ق���ال���ت م�������ش���ادر اأم��ن��ي��ة 
جنوب  اأق�شى  يف  اأ�شوان  مبحافظة 
م�شر ان رجل �شرطة وم�شلحا قتل 
يف ال�شاعات االوىل من �شباح ام�ص 
يف تبادل الطلق النار باحدى قرى 
امل�شلح  ان  م�شدر  وق���ال  املحافظة 
وزم���ي���ل ل���ه ���ش��اه��دا دوري�����ة اأم��ن��ي��ة 

•• لندن-وكاالت:

اهتمامها  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�شحف  ا���ش��ت��م��رت 
ال���غ���رب عموما  ���ش��وري��ا وم���واق���ف  ب��ال��و���ش��ع يف 
ب�شاأنه،  خ�شو�شا  املتحدة  والواليات  وبريطانيا 
وكذلك ات�شاع اآثار احلرب ال�شورية على الدول 
املجاورة واملنطقة خا�شة لبنان. وتناول الكاتب 
روبرت في�شك يف مقال له يف �شحيفة اإندبندنت 
���ش��ورة اأم��ريك��ا يف ال�����ش��رق االأو����ش���ط ح��ي��ث ق��ال 
اأن  اإىل  م�شريا  جذريا،  تغريت  ال�شورة  هذه  اإن 
دم�شق وبريوت والقاهرة كانت ترجتف يف املا�شي 
العوا�شم  ه��ذه  لكن  وا�شنطن،  تتحدث  عندما 
وا�شنطن.  عن  �شيء  اأي  �شدر  اإذا  االآن  ت�شحك 
الغرب  �شورة  على  التغري  ه��ذا  الكاتب  و�شحب 
عموما. وعزا هذا التغرّي اإىل ما اأ�شماه ت�شليل 
بو�ص  دبليو  ج��ورج  ال�شابق  االأم��ريك��ي  الرئي�ص 
ورئي�ص الوزراء الربيطاين ال�شابق توين بلري. 

واأ����ش���اف اأن روؤ����ش���اء ال��ي��وم ي��دف��ع��ون ث��م��ن ذل��ك 
اأ�شبح  اأوب��ام��ا، ال��ذي  ب��اراك  اإن  الت�شليل. وق��ال 
حلملة  ق��ائ��دا  ي�شبح  اأن  اإىل  يطمح  ك��ال��واع��ظ، 
بالقانون  م�شتعينا  ال��ربب��ري��ة  االأمم  حت�شري 
يعتقد  اأح��د  ال  في�شك  وق��ال  بال�شلب.  والقتل 
وال  ت�شر�شل،  ون�شتون  ه��و  ك��ام��ريون  دي��ف��د  اأن 
م�شت�شهدا  روزفلت،  فرانكلني  هو  اأوباما  ب��اراك 
يوم  الأوباما  العن�شرية  الرثثرة  ب�  و�شفها  مبا 
ال�شبت املا�شي وعباراته عن النزاعات الطائفية 
االأو�شط. و�شكك يف معرفة  ال�شرق  القدمية يف 
املنطقة.  ن��زاع��ات  م��ن  اأوب��ام��ا مب��ا يتحدث عنه 
واأ�شاف اأنه ال يعني اأن ب�شار االأ�شد مل ي�شتخدم 
ال�شلح الكيميائي �شد �شعبه بل يريد اأن يربز 
اأن االأمر برمته يتعلق بامل�شداقية التي افتقدها 
الغرب. ون�شرت تلغراف تقريرا ملرا�شلها لل�شوؤون 
ال�شيا�شية عن اأن الربملان الربيطاين رمبا يعيد 
ال��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ى ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ش��ك��ري ب�����ش��وري��ا. 

وزراء  ع��ن  املعلومات  م��ن  كثريا  التقرير  ونقل 
ال��ربي��ط��اين يرجحون فيه  ب��ال��ربمل��ان  واأع�����ش��اء 
ال�شوري  ال�شاأن  على  للت�شويت  ال��ربمل��ان  ع��ودة 
التقارير  اأن  واأورد  مهمة،  متغريات  حدثت  اإذا 
ا���ش��ت��خ��دام  ت��وؤك��د  اأدل����ة ج��دي��دة  ال��ت��ي ت�شمنت 
نظام االأ�شد اأ�شلحة كيميائية هي ما يجعل هذه 
العودة مرجحة. كذلك ن�شرت ال�شحيفة نف�شها 
تقريرا من لبنان بعنوان اخلوف ينت�شر ب�شوارع 
ب����ريوت ع���ن ت��دف��ق ال��لج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني اإىل 
لبنان واالأو�شاع املزرية التي يعي�شها جزء منهم 
م�شردين يف العراء وحتت اجل�شور اأو مبع�شكرات 
وقال  بريوت.  بجنوب  الفل�شطينيني  اللجئني 
بعد  واح����دة  ال���ك���وارث  ت��ه��زه��ا  ال��ت��ي  املنطقة  اإن 
-ن�شوء  االأوىل  كارثتها  �شحايا  يعي�ص  االأخ��رى 
اإىل جنب  عاما- جنبا   65 قبل  اإ�شرائيل  دول��ة 
�شحايا اآخر كوارثها متمثلة يف احلرب االأهلية 

ب�شوريا.

باك�صتان ت�صتاأنف اإمدادات 
النفط للناتو يف اأفغان�صتان 

•• بي�ساور-ا ف ب:

افغان�شتان عرب  االطل�شي يف  ق��وات احللف  اىل  النفط  ام��دادات  ا�شتوؤنفت 
ا�شتمر  توقف  بعد  االمنية  االج���راءات  تعزيز  مع  ام�ص  امل��ج��اورة  باك�شتان 
اربعة ا�شهر ب�شبب الهجمات املتكررة على قوافل االمداد، بح�شب م�شوؤولني 
ام��دادات  نقل  عن  الباك�شتانيون  ال�شاحنات  �شائقو  وتوقف  باك�شتانيني. 
النفط يف �شهاريج من ميناء كرات�شي على بحر العرب اىل معرب تورخام 
على  املتكررة  الهجمات  ب�شبب  حزيران-يونيو  يف  االفغانية  احل��دود  على 
قوافلهم وقال املتعهد ازاد خان افريدي لوكالة فران�ص بر�ص لقد ا�شتاأنفنا 
االم��دادات ابتداء من اليوم بعد ان ا�شتعنا بخدمات �شركة خا�شة �شتوفر 
�شاحنات- ارب��ع  اج��ت��ازت  وق��د   . ت��ورخ��ام  االم��ن لقوافلنا من كرات�شي اىل 
�شهاريج االربعاء مركز تورخام احلدودي، كما اكد م�شوؤول باك�شتاين كبري، 

مو�شحا انها عملية االمداد الربية االوىل عرب باك�شتان منذ الربيع.
متوز-يوليو  حتى   2011 الثاين-نوفمرب  ت�شرين  من  باك�شتان  واغلقت 
للحلف  الربية  االم��دادات  جميع  ام��ام  افغان�شتان  مع  حدودها   2012

االطل�شي ب�شبب غارة امريكية ادت اىل مقتل 24 جنديا باك�شتانيا خطاأ .

�صحف: اأمريكا مل تعد تخيف اأحدًا بال�صرق االأو�صط 

ال�شلطات  ويف تطور الح��ق، منعت 
للقد�ص  العام  املفتى  االإ�شرائيلية 
وال�����دي�����ار ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، رئ��ي�����ص 
ال�شيخ  االأع���ل���ى،  االإف���ت���اء  جم��ل�����ص 
حم�����م�����د ح�����������ش�����ني، وع������������دد م���ن 
واالعتبارية  الدينية  ال�شخ�شيات 
االأخ����������رى م����ن دخ�������ول امل�����ش��ج��د، 
واح���ت���ج���زت���ه���م ع���ل���ى م���دخ���ل ب���اب 
عملية  ت�شهيلها  مع  تزامناً  حطة، 
و�شاحاته  امل�شجد  حرمات  اقتحام 

من قبل املتطرفني اليهود.

االأق�شى  حماية  اأج��ل  من  العاجل 
اإىل جانب  وامل��ق��ّد���ش��ات، وال��وق��وف 
دفاعه عن  الفل�شطيني يف  ال�شعب 
ال��ق��د���ص وم��ق��ّد���ش��ات��ه��ا، وه��وي��ت��ه��ا 

ال�شيا�شية والدينية والثقافية .
ك���م���ا دع������ت امل���ن���ظ���م���ات االأمم����ي����ة 
مب�شوؤولياتها  القيام  اىل  املخت�شة 
وواجباتها جتاه القد�ص واملقّد�شات، 
امل��ب��ارك،  االأق�����ش��ى  امل�شجد  خا�شة 
وم���لح���ق���ة امل�������ش���وؤول���ني ع���ن ه��ذا 

العدوان وحما�شبتهم .

مثل هذا احل��ل. وجت��ري اللقاءات 
الفل�شطينية اال�شرائيلية بجو من 
ال�شرية التامة دون الك�شف عن ما 
عبد  ت�شريحات  وتاتي  فيها  ي��دور 
ع��دم  االوىل  ل��ل��م��رة  لتك�شف  رب���ه 

احراز اي تقدم يف اللقاءات.
وق����ال ع��ب��د رب���ه ه���ذه امل��ف��او���ش��ات 
او  تبداأ عقدت جل�شة  او مل  ب��داأت 
مل تعقد النتيجة واحدة ال يوجد 

اي تقدم او اي انفراج فعلي.
اتوقع ان يحدث  وا�شاف قائل ال 
مثل هذا التقدم على االطلق ما 
هائلة  ق���وة �شغط  ه��ن��اك  ت��ك��ن  مل 
االن  ن���راه  م��ا  غ���رار  امريكية على 
م��ن اجل  امريكي  دور وج��ه��د  م��ن 
وغريه  ال�شوري  املو�شوع  معاجلة 
من املوا�شيع اما البقاء يف االطار 
احلايل فهذا هو دوران يف الفراغ ال 

يقود وال يوؤدي اىل اي نتائج.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ط��ال��ب��ت ال�شلطة 
ال��ع��امل  دول  ام�����ص  الفل�شطينية، 
الدولية،  الرباعية  خا�شة  ك��اف��ة، 
بوقف  الكفيلة  االإج���راءات  باتخاذ 
امل�شجد  على  االإ�شرائيلي  العدوان 
من  حم��ذرة  القد�ص،  يف  االأق�شى، 
اأن ذلك يهّدد بتقوي�ص مفاو�شات 

ال�شلم اجلارية بني الطرفني.
ودعت وزارة اخلارجية الفل�شطينية 
يف ب����ي����ان ت���ل���ق���ت ي���ون���اي���ت���د ب��ر���ص 
العاملني  منه،  ن�شخة  اإنرتنا�شونال 
ال���ع���رب���ي واالإ�����ش����لم����ي ل��ل��ت��ح��ّرك 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ق����ال م�������ش���وؤول ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي رف��ي��ع 
الفل�شطينية  امل��ح��ادث��ات  ان  ام�����ص 
بعد  ا�شتوؤنفت  ال��ت��ي  اال�شرائيلية 
التوقف برعاية  �شنوات من  ثلث 

امريكية عقيمة.
وق�����ال ي��ا���ش��ر ع��ب��د رب����ه ام����ني �شر 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفل�شطينية ل�شوت فل�شطني رغم 
بها  بامل�شاركة  ق���رارا  ات��خ��ذن��ا  ان��ن��ا 
كنا  ما  االن  ن��رى  نحن  املفاو�شات 
نتوقعه بان هذه املفاو�شات االمل 
هو  ب��ل..  للغاية  �شعيف  تتقدم  ان 

امل معدوم يف هذه اللحظة.
العملية  ه����ذه  ان���ق���اذ  ان  وا����ش���اف 
ف��ق��ط تكثيف  ي��ك��ون  ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال 
ال��ل��ق��اءات واالج��ت��م��اع��ات و تقدمي 
وع���������ود مب�����زي�����د م������ن ال�����ل�����ق�����اءات 

االمريكية مع االطراف.
وقالت وزارة اخلارجية االمريكية 
املبعوث  ان  االح���د  ي��وم  م��رة  الول 
االمريكي للمحادثات اال�شرائيلية 
�شارك  انديك  مارتن  الفل�شطينية 
يف اج���ت���م���اع ب����ني ال���ط���رف���ني م��ن��ذ 
ا���ش��ت��ئ��ن��اف امل���ف���او����ش���ات يف اواخ����ر 
عن  امتنعت  ولكنها  مت���وز  ي��ول��ي��و 
ك��ان قد مت  اذا  او ما  تو�شيح متى 

احراز اي تقدم.
واو�شح يا�شر عبد ربه انه حتى االن 
مل يتحقق اي تقدم قلت هذا الكلم 

ب�����ش��ك��ل وا����ش���ح وا����ش���اف ا���ش��رائ��ي��ل 
نحن  اال�شتيطان  بوقف  تلتزم  مل 
بعلميات  ق��ي��ام��ه��ا  ا���ش��ت��م��رار  ن���رى 
امام  فر�شة  اي  يدمر  اال�شتيطان 
هذه العملية ال�شيا�شة لهذا ال�شبب 
ام��ا ان ي���زول ه��ذا االح��ت��لل وكل 
تكون  ان  وام��ا  اال�شتيطان  مظاهر 
حمكوم  ال�شيا�شية  العملية  ه���ذه 

عليها بالف�شل واالنهيار.
ويرى عبد ربه ان مواعيد اللقاءات 
التفاو�شية وعددها لي�ص هو املهم 
ات��اب��ع م��واع��ي��د اجلل�شات  وق���ال ال 
ال��ذي يجب  ال�شان  ولي�ص هذا هو 
مل  ومتى  عقدت  متى  ب��ه  نهتم  ان 
تعقد ولكن االمر اال�شا�شي هو انه 
م��وؤ���ش��رات  اي  ت��وج��د  ال  االن  حتى 
على ان هذه املفاو�شات قد حققت 

اي تقدم على االطلق.
وا����ش���اف امل��وق��ف اال���ش��رائ��ي��ل��ي هو 
نعرفه  ال���ذي  اال�شرائيلي  امل��وق��ف 
ع��ل��ى االر�����ص وم���ا ت��ق��وم ب��ه ق��وات 
االح����ت����لل م���ن اج����ل ان ت��وا���ش��ل 
كل  وتخريب  اال�شتيطان  �شيا�شة 
ف���ر����ش���ة مم��ك��ن��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ���ش��لم 
ع������ادل وم�����ت�����وازن ول��ت��ط��ب��ي��ق ح��ل 
ان  ال��واق��ع  قائل  وت��اب��ع  الدولتني 
الفعلية هي  اال�شرائيلية  ال�شيا�شة 
ال�شيا�شة التي ت�شدر بني ان واخر 
االحتلل  وزعماء  ق��ادة  بع�ص  عن 
وه���ذه احل��ك��وم��ة وال��ذي��ن يقولون 
ب��ك��ل ����ش���راح���ة ان���ه���م ال ي���ري���دون 

وك��ان��ت م��واج��ه��ات ان��دل��ع��ت �شباح 
االأق�شى  امل�شجد  ب��اح��ات  يف  ام�����ص 
ب����ع����د ق�����ي�����ام ج����م����اع����ات ي���ه���ودي���ة 
اإح��ي��اًء  امل�شجد  باقتحام  متطّرفة 
لراأ�ص ال�شنة العربية عند اليهود.

الفل�شطينيني  م��ن  ع��دد  واأ���ش��ي��ب 
ب��������ج��������روح وح����������������االت اخ�����ت�����ن�����اق 
خ����لل امل���واج���ه���ات ال���ت���ي ان��دل��ع��ت 
اإث�������ر االق����ت����ح����ام ف���ي���م���ا اع��ت��ق��ل��ت 
ال�����ش��رط��ة االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع����دداً من 

الفل�شطينيني.
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•• لندن-وكاالت:

انتقدت منظمة العفو الدولية ب�شدة النظام الق�شائي 
ال�شابق  الرئي�ص  اب��ن��ة  ال��ع��ن��ود  اخ��ت��ط��اف  بعد  الليبي 
وطالبت  ال�شنو�شي،  اهلل  عبد  الليبية  لل�شتخبارات 
وك��ان  املحتجزين  �شلمة  م��ن  االأدن���ى  احل��د  ب�شمان 
وزير العدل الليبي �شلح املريغني قد اأعلن يف وقت 
من  خروجها  ل��دى  االثنني  خطفت  العنود  اأن  �شابق 
ع�شرة  مدتها  عقوبة  اأم�شت  اأن  بعد  ليبيا  يف  �شجن 
م�شلحني  ك��ان��وا  اخل��اط��ف��ني  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  اأ���ش��ه��ر، 

وي�شتقلون خم�ص �شيارات. 
وعد الوزير الليب�ي عملية االختطاف 
ظلما وجرمية بحق مواطنة ليبي���ة 
اإه����ان����ة جلميع  ل���ه���ا، وه����ي  ذن����ب  ال 
الليبيني ولطمة يف وج��������ه ثورة 17 
لتع������زز  اإال  قام�����ت  ما  التي  فرباير 

مك��������ارم االأخ������لق .
م���دي���ر منظمة  م�����ش��اع��دة  و���ش��ك��ك��ت 
ال��ع��ف��و ال���دول���ي���ة ل��ل�����ش��رق االأو����ش���ط 
ال�شلطات  ق��درة  يف  اأفريقيا  و�شمال 
ال��ل��ي��ب��ي��ة وال���ق�������ش���اء ع���ل���ى اإج�������راء 
حم����اك����م����ات ن���زي���ه���ة وق�����ال�����ت ك��ي��ف 

ت�شتطيع ال�شلطات الليبية اأن جتري حماكمات عادلة 
جدا  احل�شا�شة  ال�شيا�شية  امللفات  يف  القانون  وتطبق 
ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ع��اج��زة ع��ن ���ش��م��ان احل���د االأدن�����ى من 

�شلمة املحتجزين .
وال��ع��ن��ود ال�����ش��ن��و���ش��ي ال��ب��ال��غ��ة ال��ع�����ش��ري��ن م��ن ال��ع��م��ر، 
اأن  ب��ع��د   2012 االأول  اأك��ت��وب��ر-ت�����ش��ري��ن  يف  اعتقلت 
بال�شجن  عليها  �شفر مزور وحكم  بجواز  ليبيا  دخلت 
اأ���ش��ه��ر واأ����ش���درت املحكمة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة  ع�����ش��رة 
ال�����ش��ن��و���ش��ي م���ذك���رة توقيف  ب��ح��ق وال���ده���ا ع��ب��د اهلل 
الثورة  خ��لل  االإن�شانية  �شد  ج��رائ��م  ارت��ك��اب  بتهمة 
التي اأ�شقطت نظام العقيد معمر القذايف يف 2011، 
وهو ملحق اأي�شا من قبل الق�شاء 
الليبي بتهمة ارتكاب �شل�شلة جرائم 
للتحري�ص  وال��ت��واط��وؤ  )اغ��ت��ي��االت 
على االغت�شاب( قبل ثورة 2011 

وخللها. 
���ش��م��ح��ت  ي��ون��ي��������������������و-ح��زي��ران  ويف 
امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ل��ل��ي��ب��ي��ا ب��اإب��ق��اء 
ال�����ش��ن��و���ش��ي ع��ل��ى اأرا���ش��ي��ه��ا ب��ع��د اأن 
���ش��ل��م��ت��ه م��وري��ت��ان��ي��ا يف ���ش��ب��ت��م��رب-

اأيلول -2012 بانتظار قرار ب�شاأن 
قدرتها على حماكمته.

•• الفجر – تون�س - خا�س

اأرم��ل��ة  اخل��ل��ف��اوي  ب�شمة  اأع��ل��ن��ت 
امل���ح���ام���ي وامل����ع����ار�����ص ال��ي�����ش��اري 
ال��ت��ون�����ش��ي ���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د ال���ذي 
اغ��ت��ي��ل ب��ال��ر���ش��ا���ص يف ال�����ش��اد���ص 
، خلل ندوة  املا�شي  من فيفري 
ح�شرها  االأرب��ع��اء  اأم�ص  �شحفية 
ممثلون عن منظمة �شد الن�شيان 
وعدد من اأع�شاء اللجنة الدولية  
املكلفة مبتابعة الق�شية يف املحاكم 
الدولية عن تدويل ق�شية اغتيال 
اأّك��دت وجود رغبة  زوجها بعد ما 
الك�شف  عدم  يف  وا�شحة  �شيا�شية 
ملفه  ع��ل��ى  وال��ت��ع��ت��ي��م  قتلته  ع��ن 
ت���ق���ف وراء  ال���ت���ي  وع�����ن اجل���ه���ة 

االغتيال.
وق������ال ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة ال���دول���ي���ة 
امل���ح���ام���ي ال��ف��رن�����ش��ي ج����ون ب��ي��ار 
ال��ت��ح��ق��ي��ق  ق��ا���ش��ي  اإن  م��ول��ي��ي��ري 
تتوف���ر  ال  بالق�شي������ة  امل��ت��ع��ّه��د 
ل���دي���ه االإم����ك����ان����ي����ات امل��ادي�����������������������ة 
بق�شي�������ة  لل�شطلع  والب�شرية 
اأن���ه  ب��ه��ذه احل��ج��م م�����ش��������ريا اإىل 
��ل ب��ع��د ع���ن ال��ت��ق��ري��ر  مل ي��ت��ح�����شّ
ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي ال�����ش��ادر ع���ن خمرب 
اأّن  م����ن  ي����ت����اأّك����د  ومل  ه���ول���ن���دي 
امل�����ش��ت��ع��م��ل يف ع��م��ل��ي��ة  ال�������ش���لح 

اغ��ت��ي��ال ب��ل��ع��ي��د ه���و ن��ف�����ش��ه ال���ذي 
ا�شتعمل يف تنفيذ عملي���ة اغتي�ال 

حممد الرباهمي.
وكانت ب�شمة اخللفاوي قد قالت 
يف ت�شريح اإذاع��ي، اإن التحقيقات 
التون�شية  ال�شلطات  اأجرتها  التي 
يف اغ���ت���ي���ال ب��ل��ع��ي��د ل��ي�����ص ف��ي��ه��ا 
ب�  ال�����ش��ل��ط��ات  م��ت��ه��م��ة  ع���م���ق،  اأي 
والتغطية  باملعلومات  ال��ت��لع��ب 

الظاهرة على قتلة بلعيد. 
اأّن وزارت����ي  وق��ال��ت ب���ات وا���ش��ح��ا 
اأن  تريداننا  ال  والعدل  الداخلية 

نعرف احلقيقة. 
وزارة  ت��ك��ون  اأن  واأ���ش��اف��ت مي��ك��ن 
و���ش��ك��ك��ت  متورطة".  ال��داخ��ل��ي��ة 
وزارة  رواي�����������ة  يف  اخل�����ل�����ف�����اوي 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت االأ���ش��ب��وع 
املا�شي اأن جماعة اأن�شار ال�شريعة 
بتون�ص املرتبطة بتنظيم القاعدة 
يف ب���لد امل��غ��رب االإ����ش���لم���ي، هي 

التي اغتالت بلعيد. 
)وزارة  م���ن���ه���م  ف���ه���م���ت  وق����ال����ت 

االأي���ام  الك�شف يف  ان��ه مت  وي��ذك��ر 
ت�����ش��ري��ب حما�شر  ع���ن  االأخ������رية 
حتقيق يف ق�شية اغتيال ال�شيا�شي 

نحو  توجها  هناك  اأّن  الداخلية( 
كاملة  التهمة  ورم���ي  امل��ل��ف  غ��ل��ق 

على اأن�شار ال�شريعة. 

املعار�ص �شكري بلعيد اإىل عنا�شر 
متورطة يف الق�شية. 

واتهم الناطق با�شم هيئة الدفاع 

وثائق �شرية اإىل االإرهابيني. 
ك�شف  الوثائق،  ت�شريب  ف�شيحة 
ع��ن��ه��ا ع��ب��د ال�������روؤوف ال��ط��ال��ب��ي، 
املكّنى بالدكتور وهو اأحد املتهمني 
يف ق�شّية اغتيال املعار�ص �شكري 
اإذ ����ش���ّرح ل����دى اجل��ه��ات  ب��ل��ع��ي��د، 
الق�شائية املخت�شة باأن املجموعة 
ال��ت��ي ك��ان��ت م��ت��خ��ّف��ي��ة مب��ن��زل يف 
العا�شمة،  ���ش��م��ال  رّواد  ���ش��اح��ي��ة 

بالتحقيقات  اط����لع  ع��ل��ى  ك��ان��ت 
ق�شية  يف  اجل����اري����ة  واالأب�����ح�����اث 
االغ����ت����ي����ال، م����ن خ������لل ق��ر���ص 
ل���ي���زري اح���ت���وى م��ل��ف��ات ال��ب��ح��ث 
وت�شريحات املتهم �شابر امل�شرقي 
ال������ذي األ����ق����ي ع��ل��ي��ه ال��ق��ب�����ص يف 
�شاحب  باعتباره  املنيهلة،  عملية 
ف��ي��ه تخزين  ال����ذي مت  امل�����ش��ت��ودع 

ال�شلح.

املحامي  بلعيد  اغتيال  ق�شية  يف 
ج��ه��ات متنفذة  ال�����ش��ن��و���ش��ي  ن����زار 
بالتج�ش�ص على االأبحاث وت�شريب 

ب�سبب تعتيم ال�سلطات التون�سية على امللف

االإعالن ر�صمّيا عن تدويل ق�صية اغتيال �صكري بلعيد

اأمن�صتي تنتقد ليبيا بعد خطف بنت ال�صنو�صي  برامج للقاعدة للت�صدي للطائرات دون طيار 
•• وا�سنطن-وكاالت:

ب����و�����ش����ت  وا������ش�����ن�����ط�����ن  اأوردت 

ال��ق��اع��دة  تنظيم  اأن  االأم��ريك��ي��ة 
ك���ل���ف خ���لي���ا م��ه��ن��د���ش��ني ت��اب��ع��ة 
ل��ه ب��اك��ت�����ش��اف و���ش��ائ��ل مت��ّك��ن من 

اأو  ال��ط��ائ��رات دون طيار  اإ���ش��ق��اط 
اختطافها  اأو  عليها  الت�شوي�ص 
من ُبعد با�شتغلل نقاط ال�شعف 
الذي  ال�شلح  بهذا  التكنولوجية 
ك��ب��د ال���ق���اع���دة خ�����ش��ائ��ر ب�����ش��ري��ة 

كبرية ُتقدر باالآالف.
ون�������ش���رت ال�����ش��ح��ي��ف��ة يف ت��ق��ري��ر 

ل��ه��ا م��ع��ل��وم��ات ع��ن وث��ائ��ق عالية 
ال�شرية لل�شتخبارات االأمريكية 
ع����ن ب���رن���ام���ج ت��ت��ب��ن��اه ال���ق���اع���دة 
طيار  دون  ل��ل��ط��ائ��رات  للت�شدي 
�شنودن  اإدوارد  من  عليه  ح�شلت 
االأمن  وكالة  مع  ال�شابق  املتعاقد 
تطارده  الذي  االأمريكي  القومي 
وا�شنطن حاليا. وقالت كذلك اإن 
من �شمن ما ح�شلت عليه تقريرا 
حول  املعلومات  عن  للغاية  �شريا 
جهود القاعدة ملواجهة الطائرات 
اأمام  تهديدات  بعنوان  طيار  دون 
وه��و عبارة  دون طيار  ال��ط��ائ��رات 
ع���ن م��ل��خ�����ص ل��ع�����ش��رات ال��وث��ائ��ق 
ال��ت��ق��ي��ي��م��ي��ة م����ن ق���ب���ل وك������االت 
اال�شتخبارات االأمريكية املختلفة 

منذ عام 2006.
وي�����ش��ري ال��ت��ق��ري��ر اإىل اأن���ه ورغ��م 
اأن  ع����ل����ى  دل�����ي�����ل  ع��������دم وج����������ود 
ال��ق��اع��دة ق��د جن��ح��ت يف اإ���ش��ق��اط 
ت��دخ��ل��ت يف  اأو  ط��ائ��رة دون ط��ي��ار 
م�����ش��ار ط��ريان��ه��ا، ف����اإن م�����ش��وؤويل 

اال���ش��ت��خ��ب��ارات االأم��ريك��ي��ة ظلوا 
ع��ام  م��ن��ذ  وث��ي��ق  ب�شكل  يتعقبون 
2010 اجلهود املثابرة للتنظيم 
ل��ت��ط��وي��ر ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مل��واج��ه��ة 
هذه الطائرات. واأ�شارت وا�شنطن 
بع�ص  تن�شر  مل  اأن��ه��ا  اإىل  بو�شت 
بالوثائق  التف�شيلية  املعلومات 
ال���������ش����ري����ة ال�����ت�����ي رمب�������ا ت�����ش��ل��ط 
معينة  �شعف  نقاط  على  ال�شوء 

بالطائرات دون طيار.
اأمريكيني  م�شوؤولني  عن  ونقلت 
اإن  وخ��رباء ملحة جوية قولهم 
الطائرات  يف  ال�شعيفة  النقطة 
باالأقمار  االت�شال  هي  طيار  دون 
ال�شناعية والتحكم من بعد الذي 
ميّكن الطيارين من ت�شيري هذه 
اأحيانا  ويبلغ  بعد  من  الطائرات 

اآالف االأميال.
وذك����رت اأن وك��ال��ة اال���ش��ت��خ��ب��ارات 
الدفاعية االأمريكية )دي اآي اأي( 
على  ت�شرف  ال��ق��اع��دة  ب��اأن  اأبلغت 
م�شروعات بحثية لتطوير اأجهزة 

ت�����ش��وي�����ص ل��ت��ع��ط��ي��ل ب���ث اإ����ش���ارات 
اجلغرافية  االأماكن  حتديد  نظم 
اأ����ص( وم��ع��دات االأ�شعة  )ج��ي ب��ي 
للمتحكمني  حتدد  التي  احلمراء 
ط��ي��ار  دون  ال���ط���ائ���رات  ���ش��ري  يف 
يوجهوا  اأن  يجب  التي  االأه���داف 
ل���ه���ا ال�������ش���رب���ات. وت�����ش��م��ل ه���ذه 
امل�شروعات البحثية اأي�شا تطوير 
مناطيد مراقبة وطائرات �شغرية 
يتم التحكم فيها مبوجات الراديو 
ل��ل��ه��واة  ال���ت���دري���ب  ط����ائ����رات  اأو 
ملراقبة �شري الطائرات دون طيار 
وتقول الوثائق اإن رجال القاعدة 
الليزر  ا�شتخدام  ي��ح��اول��ون  رمب��ا 
لتعطيل  ال�����ش��اط��ع��ة  واالأ������ش�����واء 
ك���ام���ريات وم���ع���دات اال���ش��ت�����ش��ع��ار 
اأن  توقعت  كما  ال��ط��ائ��رات،  بهذه 
م�شتقبلت  ا���ش��ت��خ��دام  ي��ح��اول��وا 
����ش���وت غ���ري م���ت���ط���ورة ل��ت��ح��دي��د 
اأ���ش��ال��ي��ب  اأو  ال���ط���ائ���رات  اأم���اك���ن 
ت�����ش��وي�����ص ب�����ش��ي��ط��ة ل��ل��ت��دخ��ل يف 
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تنظيم  رّد  انتظار  يف  اجلميع  كان 
اأن�شار ال�شريعة على ت�شنيفه من 
التون�شية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق��ب��ل 
ك��ت��ن��ظ��ي��م اإره����اب����ي و ���ش��ل��وع��ه يف 
التون�شيني  اجل��ن��ود  قتل  اأح����داث 
ب��ج��ب��ل ال�����ش��ع��ان��ب��ي وذب��ح��ه��م ويف 
االغ����ت����ي����االت ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة، ل��ك��ن 
ال�شادر عنه جاء منقو�شا  البيان 
هذه  يف  تورطه  م�شالة  على  وم��ّر 
اجل��رائ��م االإره��اب��ي��ة م��رور الكرام  
مبا�شرة  اإليها  التطّرق  وحتا�شى 

بل وجتاهلها.
فقد ا�شدر تنظيم اأن�شار ال�شريعة 
الذي يتزعمه امللقب باأبي عيا�ص 
ب��ي��ان��ا ال���ث���لث���اء ع���ّل���ق ف��ي��ه على 
ت�����ش��ن��ي��ف��ه ت��ن��ظ��ي��م��ا اإره���اب���ي���ا من 
طرف حكومة النه�شة االإ�شلمية 

يف االأيام االأخرية.
جتاهل اأم اإقرار �سمني

اأن عدم  وذهب عدد من املراقبني 
ال�شريعة  اأن�����ش��ار  تنظيم  ت��ط��رق 
اإليه  امل��وج��ه��ة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  للتهمة 
ولزعيمه يف اأحداث ال�شعانبي هو 
نوع من االإقرار ال�شمني بتورطه 
ال��ت��ي جتاهلها  يف ه��ذه االأح����داث 
ال��ب��ي��ان مت��ام��ا ف��ي��م��ا ت��ط��رق اإىل 
تهمة االإرهاب عموما واإىل م�شائل 
اأخ�������رى ث���ان���وي���ة م��ن��ه��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة 
تون�ص.  يف  املعي�شة  تكلفة  بارتفاع 

والح���ظ حم��ّل��ل��ون وج���ود تناق�ص 
الفت يف بيان اأن�شار ال�شريعة من 
خلل قوله يف اآخر البيان انه لي�ص 
ب��اإب��داء  اأن يلزمنا  الأح��د احل��ق يف 
االآراء وامل��واق��ف جت��اه اأي��ة اأح��داث 
للعموم  بيانا  ا���ش��در  ان��ه  ح��ني  يف 
ح فيه عددا من امل�شائل خا�شة  و�شّ
منها ال�شيا�شية اإال انه مل يتطرق 
ال�شعانبي  الأح��داث  واح��دة  بكلمة 
ومن يقف وراءه��ا رغم اعرتافات 
م��وق��وف��ني ب�����ش��اأن��ه��ا ح���ول ت���ورط 
تنظيم ال�شريعة فيها وفق بيانات 

وزارة الداخلية التون�شية.
من جهة اأخرى و يف ال�شياق ذاته 
اتهام  اإىل  يتطرق  مل  البيان  ف��ان 
اأبو  زعيمه  بالتحديد  و  التنظيم 
عيا�ص يف عمليات اغتيال كل من 
املعار�شني  �شكري بلعيد و حممد 

الرباهمي.
وك�����ان امل������دون رم�����زي ب��ال��ط��ي��ب��ي، 
ال���������ش����ح����اف����ة  يف  وامل������خ������ت�������������ص 
اال�شتق�شائية، قد قال الثلثاء يف 
تعقيبه على بيان اأن�شار ال�شريعة، 
بل  البيانات  اإ���ش��دار  يكفي  ال  ان��ه 
ال�شريعة  اأن�شار  يف�شح  اأن  يجب 
ع�����ن ك����اف����ة امل���ع���ط���ي���ات ال����ت����ي يف 
االغتياالت  قائمة  ح��ول  حوزتهم 
ال���ت���ي حت�����ّدث ع��ن��ه��ا اأب�����و ع��ي��ا���ص 
وم��ن يقف حقيقة وراءه��ا و�شبب 
بلعيد  ب�شكري  اأبي عيا�ص  اّت�شال 
من  لُيحّذره  بيومني  مقتله  قبل 

ك��ارث��ة ال��ت��ح��ال��ف م��ع زع��ي��م ن��داء 
ال�شب�شي  ق���اي���د  ال��ب��اج��ي  ت��ون�����ص 
واأول����ي����ائ����ه ال������ذي ك�����ان ب���االأم�������ص 
القريب ميثل بقايا التجمع ، وفق 

تعبري حمرر البيان.
امل���ع���رك���ة قد  اإن  ال��ت��ن��ظ��ي��م  وق�����ال 
ك�������ّش���رت ع���ن اأن���ي���اب���ه���ا م�����ش��ريا يف 
ب��اأن  النه�شة  ح��رك��ة  اإىل  ر���ش��ال��ة 
اأ�شواق  التجارة يف  الدين ال يقبل 
ال��ن��خ��ا���ش��ة وال����ت����ربوؤ م���ن ن�����ش��رة 
تعلنون- كما  العاملني  رب  �شريعة 

يف دينكم الدميقراطي.
وب�����نّي ال��ت��ن��ظ��ي��م ب���اأن���ه ال جم��ال 
الإعادة منوذج احلرب التي وجهت 
الت�شعينات،  يف  النه�شة  حل��رك��ة 
نف�ص  انتهاج  من  احلركة  حم��ذرا 
ال��ط��ري��ق ال����ذي ان��ت��ه��ج��ه ال��ن��ظ��ام 

ال�شابق معها.
واأو�شح التنظيم اأن هذا الت�شنيف 
احل����ك����وم����ة  ه���������ذه  اأن  ُي�����خ�����ف�����ي 
 ، ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة  ال��ط��اغ��وت��ي��ة 
ه���ي ال��ت��ي ت��ري��د ال��ف��و���ش��ى ل��ه��ذه 
البلد وجرها اإىل حمام دماء، يف 
اإعلن وا�شح عن حرب دموية قد 

يخو�شها هذا التنظيم.
واع���ت���رب ع���دد م���ن امل��راق��ب��ني من 
اأن�شار  اأّن  الت�شريح  ه��ذا  خ��لل 
�شد  علنا  احل��رب  تعلن  ال�شريعة 
احل��ك��وم��ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة واإم��ك��ان��ي��ة 
للت�شدي  �شدها  بعمليات  القيام 

لها.

حماولة قتل �شت�شتهدفه، بح�شب 
�شفحته  على  بالطيبي  كتبه  م��ا 

الر�شمية على الفاي�شبوك .
يف  ت��ط��رق  ق��د  التنظيم  اأّن  ي��ذك��ر 
وتف�شي  املعي�شة  غ��لء  اإىل  بيانه 
ظ���اه���رة ال��ب��ط��ال��ة واجل���رمي���ة يف 
يوؤكد  ومل  ينفي  مل  فيما  تون�ص 
التي  االغتيال  عمليات  يف  تورطه 
جدت بالبلد وال مذبحة اجلنود 

التي �شدمت ال�شعب التون�شي.
ورغ������م ن���ف���ي اأن���������ش����ار ال�����ش��ري��ع��ة 
ل��ت��ورط��ه��م يف االإره������اب ع��ام��ة يف 
تون�ص واعتباره اأّن هذا الت�شنيف 
موؤامرة دنيئة و م�شرحية من قبل 
وزارة الداخلية التون�شّية اإاّل اأّنهم 
ودقيق  مبا�شر  ب�شكل  ي��ع��رّبوا  مل 
االتهام اخلطري خا�شة  هذا  على 
انه راج��ت يف امل��دة االأخ��رية اأخبار 
ع��دد من  ف�شح  التنظيم  نية  ع��ن 
قيادات حركة النه�شة املورطة مع 

التنظيم.
اإعالن حرب 

على احلكومة والنه�سة
البيان  وم���ا مي��ك��ن م��لح��ظ��ت��ه يف 
حركة  �شد  �شريح  ح��رب  اإع���لن 
اأّن  خ��ا���ش��ة  االإ���ش��لم��ي��ة  النه�شة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م اع��ت��ربه��ا خ���ارج���ة عن 
اإىل  باالإ�شافة  االإ���ش��لم��ي  ال��دي��ن 
اإرهابيا  ت�شنيفه  قرار  اأّن  اعتباره 
هو اختلق مل�شكلة  الإلهاء ال�شعب 
عن  االأن��ظ��ار  ولي�شرف  التون�شي 

االأخ�شر الأمريكا للتدخل املبا�شر 
وتربير �شفقة القاعدة االأمريكية 
ب���رم���ادة وال��ت��م��ه��ي��د ل��ه��ا ب��اإع��لن 
امل��ن��ط��ق��ة احل�����دودي�����ة اجل��ن��وب��ي��ة 
بدعوى  م��ع��زول��ة  مغلقة  منطقة 

مكافحة االإرهاب.
اأّن اأيوب امل�شعودي امل�شت�شار  يذكر 
قد  التون�شية  الرئا�شة  يف  االأ�شبق 
املا�شي  اأوت   30 اجلمع����ة  ح���ّذر 
ع���ل���ى ���ش��ف��ح��ت��ه ال���ر����ش���م���ي���ة ع��ل��ى 
ال��ف��ي�����ش��ب��وك م���ن ق�����رار ال��رئ��ي�����ص 
التون�شي املوؤقت من�شف املرزوقي 
حدودي������ة  منطقة  اإح���داث  ب�شاأن 
عازل����ة يف جنوب البلد التون�شية، 
وراءه  االأم�����ر  ي��ك��ون  ب����اأن  م�شككا 
قاعدة  الإر�ش���������اء  اأمريكية  خطة 
ع�����ش��ك��ري��ة حت���ت غ���ط���اء م��ق��اوم��ة 

االإرهاب.

اجلهادي اأبو قتادة الفل�شطيني.
ب��ع��د ذل���ك ان��ت��ق��ل اأب���و ع��ي��ا���ص اإىل 
طلبه  ُرف�����ص  اأن  بعد  اأفغان�شتان 
اللجوء ال�شيا�شي الذي قّدمه اإىل 
ال�شلطات الربيطانية وبقي هناك 
�شبتمرب2001  اأح���داث  ح��ني  اإىل 
ال���ف���رتة  ت���ل���ك  ان�����ه يف  وي����ذك����ر   .
بن  اأ�شامة  القاعدة  بزعيم  التقى 
الدن واأ���ش�����ص جت��ّم��ع اجل��ه��ادي��ني 
ال��ت��ون�����ش��ي��ني.  ت��ن��ق��ل ب��ع��ده��ا بني 
ا�شتقّر  اأن  اإىل  ال����دول  م��ن  ك��ث��ري 
برتكيا حيث مّت اعتقاله وترحيله 
  2003 ف���ي���ف���ري  يف  ت���ون�������ص  اإىل 
لُيحاكم بعّدة تهم اأبرزها االنتماء 
ب�68  وحوكم  القاعدة  تنظيم  اإىل 
�شنوات   8 منها  ق�شى  �شجنا  �شنة 
قبل اأن يفرج عنه يف مار�ص 2011 

يف اإطار العفو الت�شريعي العام.

هذا هو موؤ�س�ض التنظيم
اأّن �شيف اهلل بن ح�شني  ي�شار اإىل 
امل���ك���ّن���ى ب����اأب����ي ع���ي���ا����ص م��وؤ���ش�����ص 
التنظيم والذي اقرتن ا�شم اأن�شار 
ال�شريعة با�شمه، هو اأ�شيل مدينة 
ال�شواحي  اإح����دى  االأن����ف،  ح��م��ام 
ولد  تون�ص،  للعا�شمة  اجلنوبية 
ان��ت��م��ى  ان����ه  وي���ب���دو   1965 ���ش��ن��ة 
بداية  يف  االإ�شلمية  احلركة  اإىل 
تون�ص  ي��غ��ادر  اأن  قبل  الثمانينات 
بعد   1991 �شنة  املغرب  اجت��اه  يف 
ان���ط���لق احل��م��ل��ة االأم���ن���ي���ة ���ش��ّد 
االإ���ش��لم��ي��ني وه���ن���اك يف امل��غ��رب 
لكنه ظل ملحقا  در�ص احلقوق، 
مّم��ا  التون�شية  ال�شلط  ق��ب��ل  م��ن 
جديد  م��ن  الهجرة  اإىل  ا���ش��ط��ّره 
اإىل بريطانيا حيث بقي ين�شط يف 
ال�شّر، وهناك تتلمذ على يد املنّظر 

وكان  اخلبري التون�شي يف االإرهاب 
تنظيم  اإن  ق����ال  ال���ع���لين  ع��ل��ّي��ة 
�شيلجاأ  تون�ص  يف  ال�شريعة  اأن�شار 
اإرهابي من  بعد ت�شنيفه كتنظيم 
قبل احلكومة التون�شية اإىل القيام 
االن��ت��ح��اري��ة  العمليات  م��ن  ب��ع��دد 

غري املنظمة.
اإعطاء ال�سوء

 االأخ�سر الأمريكا
التنظيم  اأك�����د  اأخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
ا���ش��ت��ق��لل��ه وع����دم ارت���ب���اط���ه ب���اأي 
ال  ان������ه  اإال  اخل��������ارج  يف  ج���م���اع���ة 
لتنظيم  والءه  ي��خ��ف  ومل  ي��ن��ك��ر 

القاعدة.
وق������ال ال��ت��ن��ظ��ي��م ب�����ان ت�����ش��ن��ي��ف��ه 
ك��ت��ن��ظ��ي��م اإره�����اب�����ي ه����ي ن�����وع م��ن 
امل�����وؤام�����رة ال���دن���ي���ئ���ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
اإيجاد ذريعة ُتخّول اإعطاء ال�شوء 

جتاهل الرّد على تهم توّرطه:

تنظيم اأن�صار ال�صريعة يتوّعد بحّمام دم يف تون�س
ان�شار ال�شريعة يف جتمع مبدينة القريوان التون�شية

زوجة بلعيد و�شخ�شيات دوليةيف ندوة �شحفية

بلعيد

تعزيز االأمن يف �صان بطر�صربغ ب�صبب قمة الـ20الرئي�س املايل اجلديد يوؤدي اليمني 
•• �سان بطر�سبورغ-ا ف ب:

ت�شتعد �شان بطر�شربغ ال�شت�شافة روؤ�شاء دول جمموعة الع�شرين اليوم اخلمي�ص وبدت وكاأنها يف حالة حرب حيث 
فر�شت اجراءات امنية ا�شتثنائية قبل بدء القمة التي تنظم يف ق�شر ميكن الو�شول اليه عرب البحر فقط. ورو�شيا 
والنا�شئة اخلمي�ص واجلمعة  املتطورة  ال��دول  ابرز  روؤ�شاء  ت�شت�شيف  ال�شنة  الع�شرين هذه  تراأ�ص جمموعة  التي 
الق�شر  وه��ذا  �شابقا  الرو�ص  االب��اط��رة  غ��رب عا�شمة  كلم جنوب   15 بعد  �شرتيلنا على  يف ق�شر ق�شطنطني يف 
�شتبلغ  امل��رة  الثماين لكن هذه  2006 قمة ملجموعة  ا�شت�شاف يف  ان  �شبق  الثامن ع�شر  القرن  يعود اىل  ال��ذي 
االج��راءات االمنية م�شتويات م�شددة جدا. و�شيغلق احد مدرجي مطار بولكوفو يف �شان بطر�شربغ امام حركة 
املعامل  ا�شهر  �شيغلق احد  الر�شمية. ولل�شباب نف�شها  الوفود  ان يخ�ش�ص فقط لو�شول  ل�شاعتني على  امللحة 
ال�شياحية يف املدينة، ق�شر بيرتهوف الواقع قرب �شرتيلنا امام العموم . واملنطقة الواقعة حول ق�شر ق�شطنطني 
حولت اىل جزيرة مغلقة باحكام ومنذ 22 اب-اغ�شط�ص ا�شبح املقيمون بالقرب منها بحاجة اىل ت�شريح مرور 

للتوجه اىل منازلهم او اجتياز احلاجز الذي يراقب كل من يدخل اىل املنطقة.

•• باماكو-ا ف ب:

ادى ابراهيم ابو بكر كيتا رئي�ص الوزراء املايل 
اب-اغ�شط�ص   11 يف  انتخب  ال��ذي  ال�شابق 
رئي�شا للبلد ام�ص اليمني الد�شتورية لوالية 

من خم�ص �شنوات امام املحكمة العليا.
اأق�������ش���م ام�����ام اهلل  وق�����ال ك��ي��ت��ا )68 ع���ام���ا( 
وال�����ش��ع��ب امل����ايل ب��احل��ف��اظ ب��ك��ل وف����اء على 
النظام اجلمهوري واح��رتام وفر�ص احرتام 
ال��د���ش��ت��ور وال��ق��ان��ون واداء م��ه��ام��ي مب��ا فيه 
امل�����ش��ل��ح��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل�����ش��ع��ب واحل����ف����اظ على 

يف مايل.
ال���دورة  خ�شر  ال���ذي  مناف�شه  اي�شا  وح�شر 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة ال��وزي��ر 
الرئي�ص  وك��ذل��ك  �شي�شي  �شومايل  ال�شابق 
ب��ه يف  اط��ي��ح  ال���ذي  ت��راوري��ه  ال�شابق مو�شى 
ع�شكري  ان��ق��لب  اث���ر   1991 اذار-م���ار����ص 

بعدما تراأ�ص مايل على مدى 23 �شنة.
وقبل اداء اليمني، نظم حفل ت�شليم ال�شلطات 
كولوبا  يف  املالية  الرئا�شة  مقر  يف  االرب��ع��اء 
تراوريه  ديونكوندا  �شلم  حيث  باماكو  ق��رب 

ر�شميا ال�شلطة اىل ابراهيم ابو بكر كيتا.

الوحدة  و�شمان  الدميوقراطية  املكت�شبات 
الوطنية وا�شتقلل الوطن و�شلمة ارا�شيه 
يف  نظم  ر�شمي  حفل  خ��لل  وذل��ك  الوطنية 
وا�شاف  املالية  العا�شمة  املوؤمترات يف  مركز 
�شيء  بكل  بالقيام  اتعهد  اليمنى  ي��ده  رافعا 

من اجل حتقيق الوحدة االفريقية .
ت��راوري��ه  ديونكوندا  بح�شور  يتحدث  وك��ان 
ال����ذي ح��ك��م ال���ب���لد يف ال���ف���رتة االن��ت��ق��ال��ي��ة 
17 �شهرا، اىل جانب اكرث من  املمتدة على 
�شيا�شيون  م�����ش��وؤول��ون  بينهم  �شخ�ص  ال���ف 
وع�شكريون ماليون ودبلوما�شيون معتمدون 



13

املال والأعمال
اخلميس  -  5   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10888

Thursday    5    September    2013  -  Issue No   10888

جائزة زايد لطاقة امل�صتقبل تغلق باب تقدمي طلبات امل�صاركة لدورة عام 2014 

وزارة االقت�صاد ت�صتعر�س مقومات االقت�صاد االإماراتي مع وفد الكونغر�س االأمريكي

مركز ال�صارقة لالإح�صاء يعقد دورة تدريبة حول ت�صميم امل�صح االح�صائي 
عملية م�شح اأمناط ال�شلوك ال�شحي يف االإمارة والذي 
�شينفذه املكتب التنفيذي للربنامج بالتعاون مع مركز 
ال�شارقة للإح�شاء. قام بتقدمي الدورة التدريبية نادر 
ال�شارقة للإح�شاء  احللق اخلبري االإح�شائي مبركز 
جانبها  من   . املركز  موظفي  من  جمموعة  مب�شاركة 
اإىل  التدريبية  ال��دورة  من�شقة  احلو�شني  علياء  اأ�شارت 
اخلرباء  من  ع��ددا  ي�شم  للإح�شاء  ال�شارقة  مركز  اأن 
العمل  ف��رق  ت��دري��ب  على  ال��ق��ادرة  الوطنية  وال���ك���وادر 
التي ت�شعى الإجراء الدرا�شات وامل�شوحات ونقل جتارب 
عملية ت�شهم يف حتقيق م�شتوى عال من االأداء. واو�شح 
االإح�شائية  ال��ق��ط��اع��ات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��دي��د  ع��ب��داهلل 
التعاون  املركز يف حتقيق  يلعبه  ال��ذي  ال��دور  املركز  يف 
الإجن����اح ال��ربن��ام��ج ودع����م ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه من 
املوؤ�ش�شات احلكومية و املحلية على م�شتوى االإمارة من 
خلل تنمية املهارات و التدريب املهني و بناء القدرات.

•• ال�سارقة-وام:

 نظم مركز ال�شارقة للإح�شاء جمموعة من الربامج 
الت�شغيلية  اخلطة  �شري  يف  امل�شاهمة  �شاأنها  م��ن  التي 
لربنامج ال�شارقة مدينة �شحية وفق تطلعات �شاحب 
القا�شمي  حممد  ب��ن  الدكتور�شلطان  ال�شيخ  ال�شمو 
امل�شتوى  لتعزيز  ال�شارقة  حاكم  االعلى  املجل�ص  ع�شو 
االجتماعي وال�شحي والبيئي واالقت�شادي. وتعد دورة 
ت�شميم امل�شوحات االإح�شائية اأحد اهم برامج اخلطط 
املكتب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��رك��ز  نظمها  ال��ت��ي  الت�شغيلية 
باملجل�ص  �شحية  مدينة  ال�شارقة  لربنامج  التنفيذي 
االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة والتي ت�شاههم يف تطبيق املعايري 
حقيقية  وم��وؤ���ش��رات  ن��ت��ائ��ج  حتقيق  ل�شمان  ال��دول��ي��ة 
الأمناط ال�شلوك ال�شحي يف ال�شارقة . وتعترب الدورة 
مبثابة تدريب جزء من فريق العمل الذي �شي�شارك يف 

الطاقة  م��وارد  على  للحفاظ  م�شتدامة  اإيجاد حلول  على 
اال�شتدامة  بتحقيق خطط  وثيقة  �شلة  لذلك  فاإن  واملياه 
التي جت�شد اأحد املوا�شيع يف ملف اال�شت�شافة اإىل جانب 
الرئي�ص  واأك��د  والتنقل.  الفر�ص  هما  اآخرين  مو�شوعني 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة اإمباور اأنه يف حال فوز دبي باال�شت�شافة 
�شت�شهد املدينة حركة عمرانية وا�شعة يف اإطار اإ�شتعداداتها 
ال�شت�شافة احلدث والرتحيب بالعامل يف االمارة ..م�شيفا 
اإننا يف اإمباور نتطلع قدما اإىل لعب دور اأكرب يف النه�شة 
لتطبيق  ج��ه��وده��ا  ودع���م  دب���ي  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ران��ي��ة 
البيئية. اجلدير بالذكر يف حال  اأعلى معايري اال�شتدامة 
 2020 اإك�شبو الدويل  ا�شت�شافة معر�ص  فوز دبي مبلف 
�شتكون هذه املرة االأوىل التي تتم فيها ا�شت�شافة حدث من 

هذا النوع يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. 

•• دبي-وام:

اإمباور  اأعلنت موؤ�ش�شة االإم��ارات الأنظمة التربيد املركزي 
اليوم عن  املنطقة  املناطق يف  م��زود خلدمات تربيد  اأك��رب 
ا�شت�شافة  مللف  الر�شميني  الداعمني  لقائمة  ان�شمامها 
2020. ويف ه���ذا االإط����ار  ال����دويل  اإك�����ش��ب��و  مل��ع��ر���ص  دب���ي 
اإننا  للموؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ص  �شعفار  بن  اأحمد  ق��ال 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  م�شاعي  ب��دع��م  للغاية  ف��خ��ورون 
املتحدة ال�شت�شافة هذا احلدث العاملي البارز. واأ�شاف اأن 
دبي تتمتع مبكانة عاملية بارزة كملتقى يجمع بني خمتلف 
اال�شا�شية  كالبنية  املقومات  جميع  متتلك  وهي  الثقافات 
االأب���رز.  املر�شح  لتكون  توؤهلها  التي  واخل��دم��ات  وامل��راف��ق 
واأو����ش���ح اأن���ه ويف ال��وق��ت ال���ذي ت��وا���ش��ل اإم���ب���اور تركيزها 

اأم  املنطقة  �شواء من  امل�شدرين  وت�شتقبل  اآ�شيا  و�شرق  اأوروب��ا  بني غرب 
الفر�ص  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  اإىل  ال��ذي��ن يتطلعون  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  �شتى  م��ن 

اال�شتثمارية على امل�شتويني االإقليمي والدويل. 
وتدرج البور�شة حاليا االأ�شهم وامل�شتقات وال�شلع املتداولة يف البور�شات 
واملنتجات املهيكلة وال�شكوك ال�شندات االإ�شلمية وال�شندات التقليدية. 
كانت نا�شداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول والت�شوية واملقا�شة 
عام  من  يوليو   11 بتاريخ  امل��ايل  دب��ي  �شوق  اإىل  املالية  االأوراق  وحفظ 
2010 يف اإطار اإ�شرتاتيجيتها الهادفة اإىل تعزيز تداول االأ�شهم املدرجة 
مع  واح���دة  جمموعة  يف  وجمعهم  االأف���راد  امل�شتثمرين  قبل  م��ن  لديها 

�شيولة املوؤ�ش�شات اال�شتثمارية. 
اإىل  نا�شداك دبي  املدرجة يف بور�شة  املالية  االأوراق  ت��داول  ويعد تعهيد 
من�شة �شوق دبي املايل اأحد املحطات الرئي�شة على طريق اإجناز التكامل 

بني البور�شتني. 

••  دبي-وام:

دبي  نا�شداك  لبور�شة   20 االإم��ارات  دبي  نا�شداك  هبط موؤ�شر فوت�شي 
بن�شبة 3.4 يف املائة مرتاجعا 90.9 نقطة ليغلق على 2621.2 نقطة 
يف ختام تداوالت اأم�ص.  واقت�شر التداول يف البور�شة على �شهم �شركة 
بنحو   � البور�شة  م�شجلة يف  �شركات  ت�شع  بني  � من  العاملية  دب��ي  موانئ 
58 األف �شهم بقيمة 886 األف دوالر اإذ اأغلق ال�شهم عند �شعر 15.25 
نا�شداك  املائة. ويتعقب موؤ�شر فوت�شي  0.3 يف  دوالر بانخفا�ص ن�شبته 
اأداء 20 �شهما الأكرب ال�شركات املدرجة يف �شوق دبي  دبي االإم��ارات 20 
املايل و �شوق اأبو ظبي للأوراق املالية و نا�شداك دبي ومت ت�شميمه ليكون 
اخلليج  منطقة  من  للم�شتثمرين  بالن�شبة  واال�شتثمار  للتحوط  اآلية 
تتخذ مركز  التي   � دبي  نا�شداك  وتعد  العامل.   اأنحاء  العربي وخمتلف 
دبي املايل العاملي مقرا لها � بور�شة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جائزة زايد لطاقة امل�شتقبل 
اجل���ائ���زة ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة ال��ت��ي 
العملية  واحل��ل��ول  االبتكار  ت�شجع 
يف قطاع الطاقة املتجددة والتنمية 
تقدمي  ب��اب  اإغ��لق  عن  امل�شتدامة 
ع���ام  دورة  يف  امل�������ش���ارك���ة  ط���ل���ب���ات 
طلبات  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث   2014
 552 ت�شلمتها  ال��ت��ي  اال����ش���رتاك 
ط��ل��ب��ا. وج����اءت ط��ل��ب��ات اال���ش��رتاك 
غطت  بلدا   88 من  والرت�شيحات 
خمتلف مناطق العامل مبا يف ذلك 
جنوب �شرق اآ�شيا وال�شرق االأو�شط 
واأمريكا  واأوروب���ا  اأفريقيا  و�شمال 
ال�����ش��م��ال��ي��ة واأم����ري����ك����ا ال��و���ش��ط��ى 
واأمريكا  الكاريبي  البحر  ومنطقة 
ال�شحراء  جنوب  ودول  اجلنوبية 
واأوقيانو�شيا.  االأفريقية  الكربى 
وح���ق���ق���ت ف���ئ���ة اجل����ائ����زة ال��ع��امل��ي��ة 
اأ�شيفت  التي  الثانوية  للمدار�ص 
لفئات اجلائزة يف عام 2012 رقما 
املقدمة  الطلبات  ع��دد  يف  قيا�شيا 
بزيادة و�شلت اإىل 49 يف املئة عن 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي. وج����اء اإغ����لق ب��اب 
وا�شعة  بعد حملة  الطلبات  تقدمي 
رف��ع م�شتوى  اإىل  ه��دف��ت  ال��ن��ط��اق 
اأ���ش��واق��ا  و�شملت  ب��اجل��ائ��زة  ال��وع��ي 
ال�شمالية  اأم��ري��ك��ا  م��ث��ل  رئ��ي�����ش��ي��ة 
واآ���ش��ي��ا ال�شني  اأف��ري��ق��ي��ا  وج���ن���وب 
ال���ي���اب���ان ك���وري���ا وال��ه��ن��د واأوروب������ا 
بريطانيا واأملانيا وال�شويد وغريها. 
وبهذه املنا�شبة قال معايل الدكتور 
اجلابر  �شلطان  اأحمد  بن  �شلطان 
وزي����ر دول����ة امل���دي���ر ال���ع���ام جل��ائ��زة 
ان اجلائزة  امل�شتقبل:  لطاقة  زايد 
�شهدت منذ انطلقها منوا مطردا 

ال�شلم  عبد  ال�شيد  اللقاء  ح�شر 
ال�شيا�شات  اإدارة  م��دي��ر  ع��ل��ي  اآل 
ال���ت���ج���اري���ة اخل���ارج���ي���ة واالآن�������ش���ة 
اإدارة  م���دي���ر  ال��ك��ب��ي�����ش��ي  ع��ائ�����ش��ة 
امل��ن��ظ��م��ات ال���ت���ج���اري���ة ال���دول���ي���ة. 
و�شهد حجم التبادل التجاري بني 
فالواليات  م��ط��ردا  من��وا  البلدين 
املتحدة االأمريكية تاأتي يف املرتبة 
التجاريني  ال�شركاء  كاأهم  الثالثة 
ل����ل����دول����ة وق�������د ح����ق����ق ال����ت����ب����ادل 
النفطي  غ��ري  ال�شلعي  ال��ت��ج��اري 
بني اجلانبني قفزة نوعية مبعدل 
ف��رتة  امل���ائ���ة خ����لل  46 يف  من���و 
خم�ص �شنوات ما�شية ..فيما بلغت 
ر24   9 ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  قيمة 
 2012 ع���ام  خ���لل  دوالر  م��ل��ي��ار 
 17 مقارنة بحجم تبادل جت��اري 
مليار دوالر عام 2008 .. وتعترب 
للمنتجات  ���ش��وق  اأك���رب  االإم������ارات 

االأمريكية يف ال�شرق االأو�شط.

•• اأبوظبي-وام :

االق��ت�����ش��اد  وزارة  م�����ش��وؤول��و  ب��ح��ث 
ووف�����د ال��ك��ون��غ��ر���ص االأم����ريك����ي..
العلقات االقت�شادية بني الدولة 
والواليات املتحدة و�شبل تعزيزها 
واالرت�����ق�����اء ب���ه���ا. ���ش��م ال���وف���د يف 
النائب  �شعادة  م��ن  ك��ل  ع�شويته 
ماتي  ال�شيناتور  و  ديفي�ص  داين 
�شانرتيل  دانييل  وال�شيد  ه��ان��رت 
اإىل جانب ال�شيدة عايدة عراي�شي 
رئ��ي�����ش��ة غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��رب��ي��ة 
روؤ�شاء  من  وجمموعة  االأمريكية 
عدد من ال�شركات االأمريكية من 

خمتلف القطاعات .
 واأك���������د �����ش����ع����ادة ج���م���ع���ة ال��ك��ي��ت 
وك���ي���ل ال��������وزارة امل�����ش��اع��د ل��ق��ط��اع 
ال����ت����ج����ارة اخل����ارج����ي����ة يف ك��ل��م��ت��ه 
خ����لل م����اأدب����ة اإف����ط����ار ال��ع��م��ل يف 
ف��ن��دق ف��ريم��ون��ت ب���اب ال��ب��ح��ر يف 

القائم  االقت�شاد  بناء  يف  اجلهود 
على املعرفة فاإ�شرتاتيجية الدولة 
يف ظل روؤيتها املمتدة لعام 2021 
م�شاهمة  ن�شبة  زي����ادة  ت�شتهدف 
الناجت  تكوين  يف  املعرفة  اقت�شاد 
املحلي اإىل خم�شة يف املائة. واأ�شار 
الكيت اإىل اأنه على �شعيد العلقات 
ال�شديقني..متيزت  البلدين  بني 
ع���ل���ى م�����دى ال�������ش���ن���وات امل��ا���ش��ي��ة 
ع�شري  مفهوم  على  قائمة  باأنها 
علمية  اأ�ش�ص  اإىل  ي�شتند  ومتطور 
ع��ل��ى ت�شخري  ي��ع��ت��م��د  وم��ن��ه��ج��ي��ة 
ال����ط����اق����ات ال���ك���ام���ن���ة وا���ش��ت��ث��م��ار 
الطرفني  ل��دى  التكاملية  امل��زاي��ا 
كافة  امل��ج��االت على  م��ن  يف عديد 
وال�شيا�شة  االقت�شادية  امل�شتويات 

والعلمية  واالجتماعية  والثقافية 
واالن�شانية. من جانبه قدم ال�شيد 
امللحق  م�شت�شار  القي�شي  ط���لل 
التجارية يف  امللحقية  التجاري يف 
وا���ش��ن��ط��ن..ع��ر���ش��ا ت��ط��رق خلله 
االإماراتية  الثنائية  العلقات  اإىل 
االأمريكية على امل�شتوى التجاري 
واال���ش��ت��ث��م��اري وم���ا ���ش��ه��دت��ه ه��ذه 
ال���ع���لق���ات م����ن من����و يف خم��ت��ل��ف 
اإىل وج���ود  ال��ق��ط��اع��ات.. م�����ش��ريا 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���ص ال��ت��ي ميكن 
للجانبني خلق �شراكات فيها �شواء 
يف اجلانب التجاري اأو ال�شناعي اأو 
اال�شتثماري. بعد ذلك فتح املجال 
للنقا�شات واال�شئلة واال�شتف�شارات 
م��ع ال��وف��د االأم���ري���ك���ي. ه���ذا وق��د 

االأف��������راد وال�������ش���رك���ات وامل��ن��ظ��م��ات 
ق��دم��ت م�شاهمات  ال��ت��ي  وامل��دار���ص 
يف  م���ل���م���و����ص  اأث��������ر  وذات  ق���ي���م���ة 
جم�����������االت ال�����ط�����اق�����ة امل�����ت�����ج�����ددة 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة واحل����د من 
املناخ. ويتم حتديد  تداعيات تغري 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة زاي�����د ل��ط��اق��ة 
متتد  تقييم  عملية  بعد  امل�شتقبل 
اأرب����ع م��راح��ل ت�شمل درا���ش��ة  ع��رب 
���ش��رك��ة م�شتقلة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  دق��ي��ق��ة 
بلومبريغ  ه��ي  والتحليل  للبحث 
نيو اإنرجي فاينان�ص ومن ثم ياأتي 
امل��راج��ع��ة واالخ��ت��ي��ار  دور جل��ن��ت��ي 
اختيار  بعملية  ت�شطلعان  اللتني 
ملعايري  وفقا  النهائيني  املر�شحني 
اجلائزة التي ت�شمل االأثر امللمو�ص 
وال����روؤي����ة ب��ع��ي��دة امل����دى وال���ري���ادة 
الرابعة  املرحلة  وخلل  واالبتكار. 
التحكيم  جل��ن��ة  ت���ق���وم  واالأخ�������رية 
ب��اإج��راء م����داوالت وم��ن ث��م تختار 
فئات  فئة من  الفائزين �شمن كل 

اجلائزة. 

االقت�شاد  وزارة  دور  اأب��وظ��ب��ي..اأن 
يف  امل�شاهمة  يف  يتجلى  االإماراتية 
تناف�شي  اقت�شاد  لبناء  التخطيط 
ع��امل��ي وم��ت��ن��وع وب���ق���ي���ادة ك��ف��اءات 
خلل  من  باملعرفة  تتميز  وطنية 
وتهيئة  الوطني  االقت�شاد  تنمية 
االأع��م��ال  مل��م��ار���ش��ة  م�شجعة  ب��ي��ئ��ة 
مب���ا ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل���ت���وازن���ة وامل�����ش��ت��دام��ة ل��ل��دول��ة . 
الت�شريعات  وحت��دي��ث  ب�شن  ون���وه 
االق��ت�����ش��ادي��ة و���ش��ي��ا���ش��ات ال��ت��ج��ارة 
اخل���ارج���ي���ة وت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ن��اع��ات 
وال�������ش���ادرات ال��وط��ن��ي��ة وت��ط��وي��ر 
وت�����ش��ج��ي��ع اال����ش���ت���ث���م���ار وت��ن��ظ��ي��م 
املناف�شة وقطاع امل�شاريع ال�شغرية 
حقوق  حماية  بجانب  واملتو�شطة 

االأزم�������ة امل���ال���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة ومت��ك��ن 
اإىل  االن����ت����ق����ال  اىل  اق���ت�������ش���اده���ا 
وج��رى  االإي��ج��اب��ي.  النمو  مرحلة 
خلل اللقاء ا�شتعرا�ص ما متتلكه 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 
م���ن م��ق��وم��ات اق��ت�����ش��ادي��ة وب��ي��ئ��ة 
حديثة  ببنية  مدعمة  ا�شتثمارية 
م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن م���ط���ارات وم��وان��ئ 
وات�����ش��االت وم��وا���ش��لت وخدمات 
عاملية  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ذات  ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
اأف�شت اإىل اأن تتبواأ الدولة املرتبة 
موؤ�شر  على  عامليا  ع�شرة  التا�شعة 
 2013 العاملي  التناف�شية  تقرير 
امل��ن��ت��دى  ع���ن  ال�����ش��ادر   2014  -
االق���ت�������ش���ادي ال��ع��امل��ي يف داف���و����ص 
ووجود اأكرث من 30 منطقة حرة 

امل�شتهلك وامللكية الفكرية وتنويع 
االأن�������ش���ط���ة االق���ت�������ش���ادي���ة ب��ق��ي��ادة 
ك�����ف�����اءات وط���ن���ي���ة وف����ق����ا مل��ع��اي��ري 
ولفت  ال��ع��امل��ي��ة.  والتميز  االإب����داع 
االإم�����ارات  دول����ة  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه 
منهجية  اتخذت  املتحدة  العربية 
االن��ف��ت��اح االق��ت�����ش��ادي وال��ت��ج��اري 
ك��و���ش��ي��ل��ة ل��ل��ن��م��و االق���ت�������ش���ادي..
االن��ف��ت��اح  ن�����ش��ب��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
املائة  يف   170 بلغت  االقت�شادي 
القطاعات  م�شاهمة  زي��ادة  يف ظل 
الناجت  اإج��م��ايل  يف  النفطية  غ��ري 
60 يف املائة  اأكرث من  املحلي اإىل 
خ��لل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي..وق��د �شاعد 
ذل�����ك يف جن�����اح دول������ة االإم��������ارات 
العربية املتحدة يف جتاوز تداعيات 

للم�شاريع  ال��ك��ام��ل  التملك  تتيح 
اال�شتثمارية وحرية حتويل االأرباح 
بن�شبة 100 يف املائة بجانب ابرام 
ال���ع���دي���د م����ن ات���ف���اق���ي���ات ح��م��اي��ة 
وت�����ش��ج��ي��ع اال���ش��ت��ث��م��ارات وك��ذل��ك 
ال�شريبي  االزدواج  منع  اتفاقيات 
مب���ا ���ش��اه��م يف حت��وي��ل االإم������ارات 
م����ن جم�����رد ط���ري���ق جت������اري ب��ني 
اإىل  اأوروب��ا واأفريقيا واآ�شيا  ق��ارات 
القطاعات  م��ت��ع��ددة  عاملية  وج��ه��ة 
لل�شتثمارات  جاذبة  االقت�شادية 
 .. ال������ع������امل  دول  خم���ت���ل���ف  م������ن 
ال��ت��ي  ال���ب���واب���ة  االآن  واأ����ش���ب���ح���ت 
الدخول  الدولية  التجارة  تف�شل 
اإىل االأ����ش���واق االإق��ل��ي��م��ي��ة  ع��ربه��ا 
تعزيز  ذات��ه  الوقت  وا�شتطاعت يف 

حت��ظ��ى ب��ه اجل���ائ���زة. ك��م��ا ت�شلمت 
االأوىل  وللمرة  متميزة  م�شاركات 
يعك�ص  مم��ا  البا�شيفيك  ج��زر  م��ن 
م����دى االن��ت�����ش��ار ال��ع��امل��ي ال��وا���ش��ع 
الذي حتظى به اجلائزة. واكت�شبت 
التي  امل�شتقبل  لطاقة  زاي��د  جائزة 
بقيمة   2008 ع����ام  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
مكانة  اأمريكي  دوالر  مليني   4
لنف�شها  ور�شخت  مرموقة  دول��ي��ة 
���ش��م��ع��ة ق���وي���ة ب��اع��ت��ب��اره��ا االأك����رث 
وت���اأث���ريا يف جم���ال الطاقة  مت��ي��زا 
امل��ت��ج��ددة. وك��رم��ت اجل���ائ���زة على 
مدى ال�شنوات اخلم�ص املا�شية 21 
نتائج  حتقيق  يف  و�شاهمت  مبتكرا 
اإيجابي ملمو�شة على املجتمعات يف 
جميع اأنحاء العامل. ومتنح جائزة 
زايد لطاقة امل�شتقبل �شنويا �شمن 
خم�ص فئات هي: ال�شركات الكبرية 
واملتو�شطة  ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات 
واملنظمات غري احلكومية واأف�شل 
اإجن���از ل��لأف��راد واجل��ائ��زة العاملية 
ل��ل��م��دار���ص ال��ث��ان��وي��ة ح��ي��ث ت��ك��رم 

امل�شاركة  طلبات  ع��دد  يف  وبخا�شة 
من االأ�شواق النا�شئة حول العامل. 
باأهمية  ت��ام��ة  ق��ن��اع��ة  ون��ح��ن ع��ل��ى 
و�شرورة تقدمي الدعم والت�شجيع 
ومنح املكافاآت للبتكارات يف جمال 
الطاقة املتجددة من خلل التمويل 
منو  لتعزيز  وذل��ك  واال�شتثمارات 
هذا  ويف  جناحه.  و�شمان  القطاع 
االإط��ار تقوم اجلائزة بدور رئي�شي 
يف حتفيز ودعم تقدم حلول الطاقة 
امل��ت��ج��ددة واال���ش��ت��دام��ة . واأ���ش��اف: 
لقد ترك لنا الوالد املوؤ�ش�ص ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه والذي تت�شرف اجلائزة بحمل 
ا�شمه اإرثا عريقا تعلمنا من خلله 
اجلهود.  وت�شافر  التعاون  اأهمية 
ويف ظ��ل روؤي����ة ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة 
اإط��لق  مت  ال�شديدة  وتوجيهاتها 
وموا�شلة  قدما  للم�شي  اجل��ائ��زة 
جهود التنمية �شريا على هذا النهج 
. وحول الزيادة الكبرية يف طلبات 
امل�شاركة �شمن فئة اجلائزة العاملية 

معاليه:  ق��ال  الثانوية  للمدار�ص 
تاأكيدا  امل��دار���ص  اإ���ش��اف��ة فئة  مت��ت 
توليها  التي  الكبرية  االأهمية  على 
املقبلة  االأج��ي��ال  لت�شجيع  اجل��ائ��زة 
م�شتقبل  ب��ن��اء  يف  امل�����ش��اه��م��ة  ع��ل��ى 
اأف�شل للجميع. واإنه ملن امل�شجع اأن 
نرى اأن اأ�شرع الفئات تطورا لدينا 
هي التي ت�شم م�شاركات فعالة من 
فهم  الثانوية  املدار�ص  طلب  قبل 
ياأخذون االآن زمام املبادرة ليقوموا 
ب���������دور ف�����اع�����ل يف ر������ش�����م م���لم���ح 

م�شتقبلهم . 
و�����ش����ه����دت ج�����ائ�����زة زاي�������د ل��ط��اق��ة 
ن�شبتها  زي��ادة  العام  ه��ذا  امل�شتقبل 
من  الطلبات  ع��دد  يف  امل��ئ��ة  يف   9
57 يف  االأ�شواق النا�شئة مع زي��ادة 
تعترب من  ال��ت��ي  ال�شني  م��ن  امل��ئ��ة 
ال���دول ال��رائ��دة يف جم��ال الطاقة 
م�����ش��ارك��ات  ت�شلمت  ك��م��ا  امل��ت��ج��ددة 
جزر  م��ن  االأوىل  ول��ل��م��رة  متميزة 
ال��ب��ا���ش��ي��ف��ي��ك مم����ا ي��ع��ك�����ص م���دى 
االن��ت�����ش��ار ال��ع��امل��ي ال���وا����ش���ع ال���ذي 

هبوط موؤ�صر بور�صة نا�صداك دبي بن�صبة 3.4 يف املائة يف ختام تداوالت اأم�ساإمباور تدعم ملف االإمارات ال�صت�صافة معر�س اإك�صبو الدويل 2020

الوطني لل�صياحة واالآثار ي�صارك يف الدورة الع�صرين للجمعية العامة ملنظمة ال�صياحة العاملية
تلته  للمنظمة  التنفيذي  املجل�ص  اجتماع  اىل  ا�شافة  والتقنية  الفنية 
اأن  واأ���ش��اف  للمنظمة.   العامة  اجلمعية  باجتماع  اخلا�شة  اجلل�شات 
من  كواحدة  املوا�شلت  منها  املو�شوعات  من  العديد  تناول  االجتماع 
املوا�شلت  توفر  و�شرورة  ال�شياحي  للمجال  الداعمة  القطاعات  اأهم 
احلديثة والبنية االأ�شا�شية لت�شهيل عملية التنقل بني الدول والتعاون 
امل�شرتك بني منظمات الطريان ومنظمة ال�شياحة العاملية لتطوير هذا 
االجتماع  اإن  وق��ال  ال�شياحة.   احلركة  تن�شيط  يف  ي�شهم  مما  القطاع 
ال�شرائب  تخفي�ص  اإىل  ودع��ا  ال�شرائب  لقيا�ص  برنامج  اإط���لق  اأق��ر 
ال�شياحية  احلركة  وتن�شيط  ال�شفر  لت�شهيل  ال�شياحية  االأن�شطة  على 
والتدريب  للتعليم  املنظمة  برنامج  املجل�ص دعم  اأقر  ..كما  ال��دول  بني 
وحملية  اإقليمية  م�شاركة  مع  ميدانية  وحلقات  برامج  عمل  وكذلك 

للدول االأع�شاء وم�شاركة اللجان الفنية والتقنية التابعة للمنظمة.

يف  ال�شياحة  دور  االإج��ت��م��اع  ناق�ص  كما  االقت�شادي.  واأث��ره��ا  ال�شياحة 
التنمية االقت�شادية وتوفري فر�ص العمل متا�شيا مع االإهتمام املتنامي 
االقت�شادية  التنمية  يف  ي�شهم  كقطاع  لل�شياحة  ال���دول  توليه  ال���ذي 
ويوفر فر�شا للعمل. واأكد املهريي ان حر�ص املجل�ص على امل�شاركة يف 
اجتماعات اجلمعية العامة ملنظمة ال�شياحة العاملية ياأتي �شمن جهود 
اإىل االرتقاء بالقطاع ال�شياحي يف دولة االإم��ارات من  املجل�ص الرامية 

خلل االإطلع على اأف�شل املمار�شات العاملية يف القطاع ال�شياحي . 
للأمم  التابعة  العاملية  ال�شياحة  ملنظمة  العامة  اجلمعية  اأن  واو���ش��ح 
املتحدة اإحدى اجلهات العاملية الهامة التي تعني بال�شاأن ال�شياحي بني 
دول العامل وتعمل على تفعيل ال�شياحة واال�شتثمارات ..حيث تاأتي هذه 
لتح�شني  ال�شياحي  بالقطاع  العاملة  العاملية  اجلهات  بني  االإجتماعات 

بيئة اال�شتثمار و ال�شياحة و اخلدمات امل�شاندة لهذا الن�شاط . 

•• دبي-وام:

الع�شرين  ال���دورة  اأع��م��ال  يف  واالآث���ار  لل�شياحة  الوطني  املجل�ص  �شارك 
يف  املتحدة  ل��لأمم  التابعة  العاملية  ال�شياحة  ملنظمة  العامة  للجمعية 
جمهوريتي زامبيا وزميبابوي مب�شاركة وفود مما يزيد عن 141 دولة 
من خمتلف دول العامل . تراأ�ص وفد الدولة امل�شارك �شعادة حممد خمي�ص 
املهريي املدير العام للمجل�ص الوطني لل�شياحة واالآثار وخالد بن ن�شار 
مدير اإدارة االإت�شال احلكومي باملجل�ص . وتناول االإجتماع الذي ا�شتمر 
على مدى �شبعة اأيام عددا من املحاورمن اأبرزها مناق�شة برنامج عمل 
املنظمة لعام 2014 و 2015 ونتائج اأعمال املنظمة يف الفرتة املا�شية 
وامل�شاريع املزمع تنفيذها مع الدول االأع�شاء على امل�شتويات االأقليمية 
والدولية باالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�ص عدد من التقارير الدولية يف �شناعة 

واأ�شاف اأن هذا االإجتماع يعد فر�شة جيدة للتعاون ولتبادل املعلومات 
امل�شاركة  ال��دول  اأن تفيد وت�شتفيد منها جميع  التي ميكن  و اخل��ربات 
متنوعة  طبيعية  م���وارد  فيها  يتوافر  االإم����ارات  اأن  وذك��ر   . باالإجتماع 
زاخر  واجتماعي  ثقايف  واإرث  وت��راث  ومتميزة  �شياحية كثرية  ومرافق 
وبنية اأ�شا�شية متطورة اإ�شافة اإىل متانة االقت�شاد الوطني وقوته ..وهي 
اأمور هياأت بيئة ملئمة للتنمية ال�شياحية ال�شاملة وامل�شتدامة يف جمع 
يف  اجليدة  اال�شتثمارية  الفر�ص  من  الكثري  واأوج���دت  الدولة  مناطق 
كافة املجاالت ومنها ال�شياحة.  من جانبه اأو�شح خالد بن ن�شاري اأن 
و  التعاون  اأهمية  منها  التو�شيات  من  مبجموعة  خرجت  االجتماعات 
تبادل اخلربات بني الدول االأع�شاء يف املجال ال�شياحي لتعزيز م�شاهمة 
ال�شياحة يف تنمية االقت�شاد و تنمية املجتمعات املحلية وتوفري فر�ص 
اإجتماعات حت�شريية للجان االأقليمية واللجان  للعمل.  واأقيمت عدة 
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العدد  10888 بتاريخ   2013/9/5     
 يف الق�سية رقم 2013/1462 منازعات ايجارية

اىل املدعى / من�شور مي�شاب مي�شاب/ واملدعى عليه : ابراهيم خمي�ص 
منازعات   2013/1462 رقم  الق�شية  خريي/بخ�شو�ص  ا�شماعيل 
اعلنكم  تقرر  بينكما  املربم  العقار  ا�شتئجار  بعقد  املتعلقة  ايجارية- 
حل�شور اجتماع اخلربة، واملحدد يف ال�شاعة 14.00 من يوم االحد 15 
ادارة �شوؤون اخلرباء بابوظبي- �شارع املرور-  �شبتمرب 2013 يف مبنى 

ال�شارع الفرعي رقم 13، مقابل �شوق االمارات العام. 
اخلبري الهند�سي املنتدب
 ان�ض عبدالرحمن العثمان

اعالن حل�سور جل�سة  خربة  

العدد  10888 بتاريخ   2013/9/5     
 يف الدعوى رقم 2013/490 جتاري كلي- دبي  

املدعي عليهما/رينهرد ويند & �شيلك ويند
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبريا ح�شابيا بالق�شية اعله واملرفوعة �شدكم من 
حممود عبداحلليم عو�ص. وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع 
اخلربة املقررة عقده يوم االحد املوافق 2013/9/15 ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاءا وذلك 
مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي- �شارع ال�شيخ زايد- مقابل حمطة مرتو اخلليج 
التجاري- االمارات للعطلت- بناية بري�شم- مكتب التخطيط لتدقيق احل�شابات 
الثامن مكتب رقم )805( يرجى  احل�شور باملوعد واملكان املحدد واح�شار  الطابق 
فان  بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور  بالدعوى علما  املوؤيدة لدفاعكم  امل�شتندات 
اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شلحيات املخولة لها قانونا. لل�شتف�شار االت�شال 

ب� 04-4341111
اخلبري احل�سابي/ احمد علي احلو�سني  

  اعالن للح�سور امام اخلربة  

العدد  10888 بتاريخ   2013/9/5     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1704 عم جز- م ع-ب- اأظ

العمارة  عليه:  مدعي  بنغلدي�ص  اجلن�شية:  �شيد  برهان  غلم  �شيد  مدعي/ 
والعمران ملقاوالت البناء ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  ذ.م.م  البناء  ملقاوالت  والعمران  العمارة  اعلنه/   املطلوب  عمالية 
االمارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/17 املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ   2013/9/5     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/405 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ يونايتد بنك ليمتد  اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: ميهيندو كوال�شرييا 
جوزيف نيهال اجلن�شية: �شريالنكا   مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق و�شحة احلجز 
التحفظي على مبلغ وقدره  100000 درهم    املطلوب اعلنه/ ميهيندو كوال�شرييا 
ان  حيث  التقرير(    بالن�شر)بورود  عنوانه:  �شريالنكا   اجلن�شية:  نيهال  جوزيف 
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 
بوا�شطة وكيل معتمد  او  �شخ�شيا  الكائنة    - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/8/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
مذكرة    اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/654  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شدهما / 1 -�شرف الدين ناالكات تريوتيكاتيل 2- �شاجي 
احمد احمد جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك دبي التجاري 
�ص م ع وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
 2013/4/24 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/2223 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
 10.00 ال�شاعة   2013/9/11 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه    ch2D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10888 بتاريخ   2013/9/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/529 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ جوان مانيبوج داكاناي- اجلن�شية: الفلبني العنوان بالن�شر 
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/7/30م  امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  ان��ه  نعلمك 
الدين احمد- اجلن�شية:  تاج  بالرقم اعله ل�شالح / احمد  املذكورة  الدعوى 
عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام   : احل�����ش��وري  مبثابة  املحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل:  ه��ن��دي 
ت��وؤدي للمدعي مبلغا وق��دره 75.000 دره��م )خم�شة و�شبعون الف درهم(  بان 
والزمها كذلك مب�شروفات الدعوى، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  .�شدر 
لل�شتئناف  قابل  حكما    2013/9/03 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي 

خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                      
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10888 بتاريخ   2013/9/5     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  199/ 2013 -مد ين - م ر - �ص- اأظ

امل�شتاأنف : معبد معبد عبادي هارون اجلن�شية: م�شر   امل�شتاأنف عليه / �شيف �شامل 
خادم حممد القبي�شي بوكالة وليد احمد احمد احل�شوري واخرون اجلن�شية: االمارات 
املطلوب  وتعوي�ص  درهم   20.000 مالية   مطالبة  حكم  الغاء   : اال�شتئناف  مو�شوع 
خادم  �شامل  �شمه  القبي�شي 2-  �شامل خادم حممد  ارملة  عبداهلل  اعلنهم/1-بخيته 
القبي�شي   3-منرية �شامل خادم القبي�شي  4-خادم �شامل خادم القبي�شي  5-عبداهلل �شامل 
خادم القبي�شي   6-عائ�شة �شامل خادم القبي�شي   اجلن�شية: االمارات العنوان: بالن�شر 
مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/820 مد جز- م ر- 
ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/9/22 لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثالثة 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 املدين

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

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/163   مدين كلي                          
حممد  دف��رت   -2 ذ.م.م  ال��ع��ام  ال��ربي  للنقل  بنجي�ص  �شتار   -1/ عليهما   املحكوم  اىل 
املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  حممد  فقري 
بتاريخ 2013/7/10 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح / مري ا�شلم لنقل املواد العامة 
املحكمة  حكمت  جمال  بخت  حممد  مديرها/  وميثلها  ����ص.ذ.م.م  الثقيلة  بال�شاحنات 
للمدعية  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعى  بالزام   : احل�شوري  مبثابة 
مبلغ وقدره 222.000 درهم مائتني وع�شرون الف درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
والر�شوم  ال�شداد  متام  وحتى   2013/3/14 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من 
امل��ح��ام��اة.  حكما مبثابة احل�����ش��وري قابل  ات��ع��اب  وال���ف دره���م مقابل  وامل�����ش��روف��ات 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2790 /2013 عمايل جزئي  
اىل املدعى عليه /1- كراج زد 240  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ حممد رقيم ف�شل كرمي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
 4000( مببلغ  عوده  درهم(وتذكرة   24247( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
 . بلكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
رقم ال�شكوى )2013/147525(. . وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 
2013/9/17 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 3235 /2013 عمايل جزئي  

جمهول  �����ص.ذ.م.م   البناء  للمقاوالت  برمييري  ال   -1/ عليه  املدعى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / �شم�ص اال�شلم نا�شر احمد قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )4219 درهم(  
ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف.  والر�شوم  دره��م(   2000  ( وتذكرة عوده مببلغ 
 2013/9/17 املوافق  الثلثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )2013/150832(
ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 3273 /2013 عمايل جزئي  

اىل املدعى عليه /1- بلو مربج للتجارة العامة   �ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / مارى جري�ص ناتابول �شيبيدو   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )27543 درهم(    
لها جل�شة  ال�شكوى )2013/152298( وحددت  وامل�شاريف. رقم  والر�شوم 
القا�شي  لذا  ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب  املوافق 2013/9/18  يوم االربعاء 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2617 /2013 عمايل جزئي  

.ذ.م.م    جم��ه��ول حمل  ���ص  اك�����ش��ربي�����ص  بلينك   -1/ ع��ل��ي��ه  امل��دع��ى  اىل 
االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ح�شن ق��ط��ز ع��ب��دال��رح��م��ن    ق��د اق���ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11202 درهم(    
لها جل�شة  ال�شكوى )2013/148541( وحددت  وامل�شاريف. رقم  والر�شوم 
القا�شي  لذا  ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب  املوافق 2013/9/18  يوم االربعاء 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2395 /2013 عمايل جزئي  
اىل املدعى عليه /1- العجيم للخدمات الفنية ���ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د ار���ش��د حم��م��د ����ش���ايف    ق��د اق���ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12600 درهم(    
لها جل�شة  ال�شكوى )2013/145317( وحددت  وامل�شاريف. رقم  والر�شوم 
القا�شي  لذا  ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب  املوافق 2013/9/18  يوم االربعاء 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2011/733  جتاري كلي

اىل املدعى عليهما/ 1- كي بي كي �شي ان ايه- الهاين كون�شورتيوم اخل�شم املدخل/1- �شركة 
�شي ان ايه 3- �شركة كى  بى كى    جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة في�شل جا�شم 
بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��له  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  ذ.م..م(   التجاية) 
الدعوى  مو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة-  حكمت  ال��ت��ايل:  التمهيدي  احلكم   2013/7/18
واالدخال- بندب اخلبري امل�شريف يف �شئون البنوك املخت�ص �شاحب الدور ما مل يتفق الطرفان 
على ت�شميته خلل ا�شبوع من تاريخه تكون مهمته مطالعة �شائر اوراق الدعوى وم�شتنداتها 
وما ع�شى ان يقدمه اليه اخل�شوم من دونها واالنتقال اىل مقر طريف التداعي للطلع على 
درهم   10000 مبلغ  املحكمة  وح��ددت  الدعوى  يف  منتجة  تكون  وم�شتندات  اوراق  من  مالديهم 
والزمت املدعية حزينة املحكمة.   وحددت لها  املحكمة جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/10/3. 

ch.2.E.22  ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2011/392  عقاري كلي

حمل  جمهويل  بيك   وان  كيو   -2 �شوجن  ه��و  بيوجن   -1 عليهما/  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / فرقان احمد ال�شيخ     قد اقام الدعوى املذكورة اعله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/7/18 احلكم التمهيدي التايل: 
بندب اخلبري الهند�شي املخت�ص �شاحب الدور يف اجل��دول.... للطلع على 
اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدم اليه من م�شتندات و�شرحت له 
وكلفت  امل�شتندات  على  لديها  واالم��لك للطلع  االرا�شي  لدائرة  باالنتقال 
املدعى ايداع امانة وقدرها 15000 درهم على ذمة اتعاب وم�شروفات اخلبري، 
ي��وم اخلمي�ص  املحكمة جل�شة  لها   امل�����ش��روف��ات.   وح��ددت  الف�شل يف  وابقيت 

ch.1.A.1  املوافق 2013/9/12. ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

مذكرة  اعادة   اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/811  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة �شارة الثلثي االم��ارات ذ.م.م   جمهول 
الها�شمي-  ال�شريف  يو�شف  /يعقوب  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
وميثله:  ذ.م.م  االقليمية  ���ش��ارة  �شركة  يف   %25 بن�شبة  �شريكا  ب�شفته 
يو�شف حممد ح�شن حممد البحر  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
لها  بتاريخ 2013/5/23 وحددت  كلي  رقم 2012/467 جتاري  بالدعوى 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  املوافق 2013/9/11  جل�شه يوم االربعاء 
رقم ch2D.16  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )    2013/757 ت عمل- م ع- ت-اأظ(
 : �شده  املنفذ  بنغلدي�ص  اجلن�شية:  الدين  ب�شري  �شلطان  التنفيذ/  طالب 
خليج لندن لتنظيف املباين ذ.م.م اجلن�شية: االمارات املطلوب اعلنه: خليج 
لندن لتنظيف املباين ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/3495 
 2013/9/17 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
بادارة  الدائرة االوىل  التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام  موعدا لنظر طلب 
التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1337 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/  �شيف اال�شلم علي اكرب اجلن�شية: بنغلدي�ص مدعي عليه: البارجيل 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الذهبي 
عمالية املطلوب اعلنه/ البارجيل الذهبي للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات    
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  املوافق 2013/9/18 موعدا لنظر  االربعاء 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 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 االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/21
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2092 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ �شاهد ح�شني احمد ح�شني اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: خياط 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  اعجاز 
اعلنه/ خياط اعجاز اجلن�شية: االمارات  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 
العمالية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1901 عم جز- م ع-ب- اأظ

حممود  عليه:  مدعي  بنغلدي�ص  اجلن�شية:  مياه  �شاكندار  برهان  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  والبل�شرت  اال�شباغ  الأعمال  �شيد  �شيد 
اال�شباغ  الأعمال  �شيد  �شيد  حممود  اعلنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  والبل�شرت 
لنظر  موعدا   2013/9/17 املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة 
االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 
اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1508 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ �شهادت ح�شني جيلنتار جازي اجلن�شية: بنغلدي�ص  مدعي عليه: دلوار 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  �ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات 
االمارات     اجلن�شية:  �ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  دلوار  اعلنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم 
الثلثاء املوافق 2013/9/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 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 االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/31
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2119 عم جز- م ع-ب- اأظ

للزياء  رو�شة  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية:  فيديكاران  عبدالكرمي  مدعي/ 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  ال�شرقيه 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  ال�شرقيه  للزياء  اعلنه/رو�شة 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/16
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/819 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�شر   اجلن�شية:  احمد  �شيد  مر�شى  ال�شيد  علي  ال�شيد  مدعي/ 
�شنري جي للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: 
العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  جي  اعلنه/�شنري  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بالن�شر)بورود  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/9/11 موعدا 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة 
امل�شتنداتك موقعا  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/7/16
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1902 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ عبدول حممد زمان �شاه مري خان اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: 
االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  دي  ثري  هوريزون  ا�شبي�ص 
هوريزون  ا�شبي�ص  اعلنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
ثري دي للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/9/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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القوراب اخلا�شة، وتوفري املجال 
مل��م��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة، 
ف�شل عن دعم خدمات العبارات 
واملرافق العامة االأخرى. و�شي�شم 
خر�شانيا  بحريا  ر�شيفا  امل�شروع 
ل��ل��ح��م��والت  م���رت   300 ب���ط���ول 
الثقيلة واأر�شفة عائمة الأكرث من 
امليناء  280 قارب، ومبان الإدارة 
واأر�شفة  وال�شيادين  وامل�شافرين 
علوة  واخلدمات  ال�شفن  لركاب 

على املرافق العامة. 
ي���ق���ع م���ي���ن���اء دمل������ا ع���ل���ى اخل��ل��ي��ج 
40 ك��ي��ل��وم��رتا ق��ب��ال��ة  ال���ع���رب���ي، 
الإم��ارة  الغربية  املنطقة  �شواحل 
اأب����وظ����ب����ي. وي�������ش���ت���خ���دم ك��ب��واب��ة 
ل��ن��ق��ل  اجل������زي������رة  رئ���ي�������ش���ي���ة يف 
عدد  وا�شتقبال  العامة  الب�شائع 
جزيرة  ت�شتهر  ال�شياح  من  كبري 
دملا برتبتها اخل�شبة االأمر الذي 
يجعلها مثالية للزراعة وم�شدراً 
امل��ن��ت��ج��ات  م���ن  وا���ش��ع��ة  لت�شكيلة 
اجلزيرة  ت��اري��خ  ويتميز  املحلية. 
�شناعة  وهبوط  ب�شعود  بعلقته 
ال�����ل�����وؤل�����وؤ ف�������ش���ًل ع�����ن ع��لق��ت��ه 
امل�������ش���ت���م���رة ب�����ش��ي��د االأ�����ش����م����اك. 
وميكن للزوار اال�شتمتاع باملرافق 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة وم�����ش��اه��دة امل��راك��ب 
ت�شتخدم  تزال  التي ال  التقليدية 
من قبل �شيادي اجلزيرة، ف�شًل 
اخل��لب��ة  الطبيعية  امل��ن��اظ��ر  ع��ن 

لل�شواطئ واجلبال.

للموانئ،  اأبوظبي  �شركة  منحت 
املطور الرئي�شي للموانئ التجارية 
اأبوظبي،  يف  ال�شناعية  واملناطق 
دره��م  مليون   2.5 بقيمة  ع��ق��دا 
اإىل �شركة بار�شونز لتقدمي كافة 
ال��لزم��ة  االإ�شت�شارية  اخل��دم��ات 
ل��ت��ط��وي��ر م��ي��ن��اء دمل����ا ال�����ذي يقع 
الغربية  املنطقة  ���ش��واح��ل  قبالة 

الإمارة اأبوظبي.
للموانئ  اأبوظبي  �شركة  وق��ام��ت 
وبح�شور  زاي��د  ميناء  مبقرها يف 
حم���م���د ال�������ش���ام�������ش���ي، ال��رئ��ي�����ص 
التنفيذي باالإنابة ل�شركة اأبوظبي 
ل��ل��م��وان��ئ، ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة م��را���ش��م 
ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة ي����وم االث��ن��ني 
 2013 ���ش��ب��ت��م��رب   2 امل�����واف�����ق 
وح�����ش��ور غ��اي م��ي��ه��وال، الرئي�ص 
التي  بار�شونز،  ل�شركة  االإقليمي 
املوؤ�ش�شات  اأك���رب  م��ن  واح���دة  تعد 

الهند�شية واالإن�شائية يف العامل.
ج���اء ه���ذا االإع����لن ع��ق��ب اعتماد 
ال���ل���ج���ن���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ال���ت���اب���ع���ة 
ل��ل��م��ج��ل�����ص ال���ت���ن���ف���ي���ذي الإم�������ارة 
اجلارية  ال�شنة  بداية  يف  اأبوظبي 
خم�����ش�����ش��ات م�������ش���روع ت�����ش��م��ي��م 
وتطوير ميناء دملا، بهدف تن�شيط 
ال�شياحية  وال��ت��ن��م��ي��ة  االق��ت�����ش��اد 
و���ش��ي��ت��م تطوير  دمل����ا.  ج���زي���رة  يف 
امليناء كميناء عام ومتطور للنقل 
وللم�شافرين  التجاري  البحري 
وال�شيادين املحليني وم�شتخدمي 

ميناء  تطوير  اأهمية  على  تعليقاً 
واملجتمعات  لل�شكان  بالن�شبة  دملا 
ال�شام�شي:  حممد  ق��ال  املحلية، 
واح���داً  دمل��ا  ميناء  تطوير  يعترب 
م���ن اأك�����رب امل�����ش��اري��ع يف امل��ن��ط��ق��ة 
ب��ارزة يف  تاريخية  الغربية وقفزة 
تقدمي الدعم وامل�شاعدة لتطوير 
املجتمعات املحلية واإن�شاء �شراكات 
ت�شمن  اأن  �شاأنها  م��ن  م�شتدامة 
تتما�شى  متنوعة  اقت�شادية  ق��وة 
 2030 االقت�شادية  ال��روؤي��ة  مع 

للمنطقة الغربية .
ح��������ول  ميه�����وال  غ��������اي  واف���اد 

ل�شركة  االإ���ش��ت�����ش��اري�����������������ة  امل��ه��م��������ة 
بار�ش���ونز يف تطوي�����ر ميناء دمل�����ا: 
ي�����ش��ك��ل ل��ن��ا ه����ذا امل�������ش���روع مهمة 
وموقعه  الأه��م��ي��ت��ه  ن�شبة  خ��ا���ش��ة 
امل��م��ي��ز، وي�����ش��رن��ا ت��ق��دمي ال��دع��م 
الكامل ل�شركة اأبوظبي للموانىء 
حتويل  اىل  ال��رام��ي��ة  جهودها  يف 
ا�شرتاتيجي  مركز  اإىل  دملا  ميناء 

متطور .
عن  ���ش��ادر  حديث  تقرير  وك�شف 
جمل�ص تنمية املنطقة الغربية، اأن 
االأماكن   اهم  واح��دة من  املنطقة 
االق��ت�����ش��ادي��ة واال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 

املتحدة ومتثل  العربية  االإم��ارات 
60 يف املائة من م�شاحة االأرا�شي 
اأبوظبي وت�شاهم بن�شبة  اإم��ارة  يف 
املحلي  الناجت  من  املائة  يف   45

االإجمايل.
����ش���رك���ة  ان  ب�����ال�����ذك�����ر،  وج�����دي�����ر 
اأب����وظ����ب����ي ل���ل���م���وان���ئ ه����ي ع�����ش��و 
املنطقة  تنمية  منتدى  يف  ف��ع��ال 
للم�شاعدة  اأن�شئ  ال��ذي  الغربية، 
اأعمال  يف حتديد وتوجيه جدول 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج������ال االأع���م���ال 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ن اإم����ارة 

اأبوظبي.

املرحلة االأوىل من خمطط تطوير البنية التحتية مليناء دملا

التنفيذ وخمططات  اال�صت�صارية  اخلدمات  تكلفة  درهم  مليون   2.5

فالي دبي ت�سري حافالت من مدينة العني

دبي ومطار  العني  مدينة  بني  يومية  رحلة   12

ارتفاع عدد امل�صافرين عرب مطار اأبوظبي 
الدويل بن�صبة 4.8 يف املائة خالل يوليو املا�صي 

•• العني - الفجر:

ب�����داأت ف����لي دب����ي م��ن��ذ االأول م���ن ���ش��ب��ت��م��رب ب��ال��ت��ع��اون 
حافلت  بت�شيري  وال��ع��ط��لت  لل�شفر  االأم����ان  وك��ال��ة  م��ع 
لعملئها من مدينة العني اإىل مطار دبي الدويل املبنى 
متميزة  اإ�شافة  اجلديدة  اخلدمة  هذه  تكون  و�شوف   .2
لعملء فلي دبي ، حيث جدولت مواعيد اقلع البا�شات 
لو�شول امل�شافرين اإىل مطار دبي من �شاعتني اإىل ثلث 
�شاعات قبل موعد �شفرهم وميكن حجز املقاعد من خلل 
مكاتب ال�شفر اأو عن طريق املوقع االلكرتوين لفلي دبي 
على االنرتنت بتكلفة 30 درهم للراكب. ومن جانب اآخر 
�شّرح ال�شيخ مبارك بن م�شلم بن حم الرئي�ص التنفيذي 
تعزز  �شوف  ه��ذه اخلدمة  ب��اأن  بن حم  �شفريات  ملجموعة 
والعطلت  لل�شفر  االأم���ان  وكالة  بها  تقوم  التي  اجلهود 
دول  من  خ�شي�شا ً  العني  مدينة  اإىل  ال�شياح  ال�شتقطاب 
تغطي  ح��ي��ث  اأوروب�����ا،  ���ش��رق  ودول  امل�شتقلة  ال��ك��وم��ن��ول��ث 

 . ال���دول  ه��ذه  دب��ي معظم عوا�شم  ف��لي  �شبكة خطوط 
حيث تعمل االأمان لل�شفر والعطلت بالتن�شيق مع نادي 
العني للفرو�شية والرماية واجلولف الذي يعد من اكرب 
ب��ه م��ن م��لع��ب وم��راف��ق  مل��ا يتمتع  ال��ن��وادي يف املنطقة، 
رح��لت  ت�شيري  خ��لل  م��ن  العاملية  امل�شتويات  اأع��ل��ى  على 
�شياحية اإيل النادي اإ�شافة اإىل اأن هذه الربامج ال�شياحية 
اإىل  الرتحيل  مع  واالإقامة  ال�شفر  تذكرة  تت�شمن  �شوف 
ملعب الغولف . كما توفر فلي دبي من خلل مكاتبها 
ال�شياحية  الفيزا  اإ�شدار  اإج���راءات  خدمة  العني  مبدينة 
بن  واأك���د  و�شهرين.  �شهر  ب��ني  م��ا  ت���رتاوح مدتها  وال��ت��ي 
العديد  االأخ���رية  االآون���ة  يف  �شهدت  العني  مدينة  اأن  ح��م 
من م�شروعات الرتويج ال�شياحي والتطوير االقت�شادي، 
متوقعا اأن ت�شهد خلل ال�شنوات القليلة القادمة العديد 
من امل�شروعات ال�شياحية الكبرية والكفيلة برت�شيخ موقع 
هذه املدينة اجلميلة كوجهة �شياحية على م�شتوى الدولة 

واملنطقة ككل.

••  دبي-وام:

احلكومية  اجلهة  امللحية  دب��ي  مدينة  �شلطة  وقعت   
امل�شوؤولة عن عمليات االإ�شراف وتنظيم واإدارة خمتلف 
ال��ب��ح��ري يف دب���ي م��وؤخ��را  ب��ال��ق��ط��اع  املتعلقة  اجل��وان��ب 
�شبيل  يف  االت�����ش��االت  تنظيم  هيئة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
تعزيز العمل امل�شرتك لت�شهيل اإ�شدار ت�شاريح االأجهزة 

الل�شلكية للو�شائل البحرية املرخ�شة يف اإمارة دبي.
�شلطان  م��اج��د  املهند�ص  ���ش��ع��ادة  التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
امل�شمار نائب مدير عام هيئة تنظيم االت�شاالت لقطاع 
للعمليات  التنفيذي  املدير  الدبو�ص  وعلي  االت�شاالت 
كبار  ع��دد من  بح�شور  امللحية  دب��ي  �شلطة مدينة  يف 

امل�شوؤولني واملديرين من اجلانبني.
ال�شراكة  مبوجب  امللحية  دبي  مدينة  �شلطة  و�شتقوم 
االأج��ه��زة  ت�شاريح  ب��اإ���ش��دار  اجل��دي��دة  اال�شرتاتيجية 
دبي  اإم���ارة  يف  البحرية  بالو�شائل  اخلا�شة  الل�شلكية 
االت�شاالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  عن  بالنيابة 
التي �شتتوىل بدورها م�شوؤولية تنظيم واإدارة الرتددات 

واالأجهزة الل�شلكية البحرية.
ومت االت���ف���اق ع��ل��ى اأن ت��ق��وم ال��ه��ي��ئ��ة ب��ت��دري��ب وت��زوي��د 
والتقنية  الفنية  باملعلومات  البحرية  ال�شلطة  موظفي 
على  احل�شول  طلبات  م��ع  بفعالية  للتعامل  ال��لزم��ة 
ت�شاريح االأجهزة الل�شلكية البحرية. وباملقابل �شتلتزم 
ال�شلطة البحرية بتقدمي بيانات مف�شلة حول الو�شائل 
اإم��ارة  يف  ال�شلكية  باأجهزة  وامل���زودة  املرخ�شة  البحرية 
دبي ف�شل عن معلومات �شاملة حول تفا�شيل االأجهزة 

الل�شلكية من حيث اال�شم والنوع والرقم املت�شل�شل.
واأع�������رب م���اج���د امل�����ش��م��ار ن���ائ���ب امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ق��ط��اع 
�شعادته  ع��ن  االإت�����ش��االت  تنظيم  هيئة  يف  االت�����ش��االت 
وفق  للعمل  امللحية  دب��ي  مدينة  �شلطة  مع  بالتعاون 
الرامية  اجلهود  لتكثيف  م�شرتكة  وا�شرتاتيجيه  روؤية 

االأمثل  بال�شكل  املتاحة  اخل���ربات  اأف�شل  توظيف  اإىل 
التي  البحرية  الت�شاالت  خدمات  مب�شتوى  للرتقاء 
 .. االإت�شاالت  تنظيم  هيئة  من  خا�ص  باهتمام  حتظى 
معتربا اأنها اإحدى الركائز االأ�شا�شية ل�شمان ال�شلمة 
اإىل  باال�شافة  الت�شغيلية  ال��ك��ف��اءة  وحتقيق  البحرية 
تطوير اخلدمات املقدمة للعملء واملراجعني والت�شهيل 
عليهم. واأكد امل�شمار على االلتزام التام مبوا�شلة العمل 
البحرية  االت�����ش��االت  اأج��ه��زة  مطابقة  ل�شمان  اجل���اد 
الأعلى املعايري الدولية مبا ين�شجم مع م�شرية التميز 
والريادة للو�شول اإىل م�شاف اأبرز املراكز البحرية ذات 
التناف�شية العالية. من جانبه لفت علي الدبو�ص اىل اأن 
ال�شراكة اال�شرتاتيجية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
االإجن����ازات  ه��ام��ة ال�شتكمال  خ��ط��وة  االت�����ش��االت متثل 
القطاع  وتعزيز  وتطوير  تنظيم  املتلحقة على �شعيد 
البحري عرب تطبيق اأطر ت�شريعية وتنظيمية وا�شحة 
البحرية  ال�شناعات  ل��رواد  جاذبة  بيئة  خلق  ت�شتهدف 
ال�شلمة  مقومات  وتعزيز  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن 
اإىل تطوير قطاع  الهادفة  البحرية مبا يخدم اجلهود 

بحري متجدد واآمن يف دبي.
الل�شلكية  االأج���ه���زة  ت�����ش��اري��ح  اإ����ش���دار  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
له  �شيكون  دب��ي  اإم���ارة  يف  البحرية  بالو�شائل  اخلا�شة 
خدمات  تطوير  م�شتوى  على  للغاية  اإي��ج��اب��ي��ة  نتائج 
املمار�شات  اأف�شل  مع  ين�شجم  مبا  البحري  الرتخي�ص 
ال��دول��ي��ة وب��ال��ت��ايل تر�شيخ ري����ادة دب���ي ك��م��رك��ز بحري 
اإقليميا ودوليا. واأعرب الدبو�ص عن تطلعهم اإىل  رائد 
توظيف  عرب  اجلديدة  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اإجن��اح 
لت�شهيل  االأمثل  بال�شكل  املتاحة  واالإمكانات  اخل��ربات 
اإ�شدار ت�شاريح االأجهزة الل�شلكية اخلا�شة بالو�شائل 
ال�شلطة  ج��ه��ود  خ��دم��ة  يف  ت�شب  خ��ط��وة  يف  ال��ب��ح��ري��ة 
احلثيثة الرامية اإىل االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة 

للعملء املحليني واالإقليميني والدوليني.

�صلطة دبي املالحية وهيئة تنظيم 
االت�صاالت توقعان مذكرة تفاهم

املركزي امل�صري يطرح عطاء 
ا�صتثنائيا بـ 3 ر1 مليار دوالر 

•• القاهرة-وام:

عطاء  امل�شري  امل��رك��زي  البنك  ط��رح 
3 ر1 مليار دوالر  غري دوري بقيمة 
مل���واج���ه���ة ط��ل��ب��ات ال���ب���ن���وك ل��ت��م��وي��ل 
ا�شترياد ال�شلع اال�شرتاتيجية. ونقلت 
وكالة اأنباء ال�شرق االأو�شط عن البنك 
ال��ط��رح  عملية  ..اأن  ام�����ص  ب��ي��ان��ه  يف 
تاأتي يف اإطار متابعته تعاملت �شوق 
ال�شرف االأجنبي يف م�شر واحلر�ص 
على دعم اجلهاز امل�شريف يف اأداء دوره 

خلدمة االقت�شاد القومي. 

وزير التخطيط اليمني : �صنعاء وقعت 
اتفاقيات بـ 7 ر3 مليار دوالر مع املانحني

•• �سنعاء-وام:

اأك����د ال���دك���ت���ور حم��م��د ال�����ش��ع��ي��دي 
الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير 
عملية  يف  ت���ق���دم  اإح������راز  ال��ي��م��ن��ي 
ا���ش��ت��ي��ع��اب ال��ت��م��وي��لت اخل��ارج��ي��ة 
امل���ق���دم���ة م����ن امل���ان���ح���ني..م���ب���ي���ن���ا 
ب��ه��ذا  ات��ف��اق��ي��ات  ال��ي��م��ن وق����ع  اأن 
مليار  ر3   7 قيمتها  ت�شل  ال�شاأن 
م�شاريعا  هناك  اأن  واأو�شح  دوالر. 
على  ال��ت��وق��ي��ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مت 
ات��ف��اق��ي��ات��ه��ا يف ه���ذا االإط�����ار منها 
م�������ش���روع اخل�����ط ال�������ش���ري���ع ع���دن 
�شنعاء - عمران و م�شروع طريق 
���ش��ن��ع��اء - احل����دي����دة وم�����ش��اري��ع 
مرحلتيها  يف  ب��ال��ك��ه��رب��اء  خ��ا���ش��ة 
توزيع  و�شبكات  والثالثة  الثانية 

الكهرباء يف اأكرث من حمافظة.

باملائة لت�شجل 63.794 طن. واأو�شح املهند�ص اأحمد 
الهدابي الرئي�ص التنفيذي للعمليات يف �شركة اأبوظبي 
للمطارات اأن الزيادة امل�شتمرة يف حركة امل�شافرين يعد 
حافزا لربنامج تعزيز القدرة اال�شتيعابية مما �شيمكن 
مطار اأبوظبي الدويل ال�شتيعاب اأكرث من 17 مليون 
م�شافر �شنويا من خلل ا�شتكمال امل�شاريع احليوية مبا 

يف ذلك �شالة القادمني اجلديدة.
بني  اأ�شبوعية  رح��لت  ثلث  بداية  يوليو  �شهر  و�شهد 
�شركة اخلطوط اجلوية  اأبوظبي ونريوبي من خلل 
الكينية ال�شريك اجلديد ملطار اأبوظبي الدويل والذي 

�شاهم يف زيادة حركة امل�شافرين عرب مطار العا�شمة.
م��ن مطار  ت�شغيل  ال��وج��ه��ات  اأك���رث  ق��ائ��م��ة  اأن  ي��ذك��ر 
اأب��وظ��ب��ي ال����دويل خ���لل ���ش��ه��ر ي��ول��ي��و امل��ا���ش��ي �شملت 
بح�شب التقرير كل من بانكوك ولندن ومانيل وجدة 

والدوحة.  

••  اأبوظبي-وام:

خلل  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  م�شتخدمي  ع��دد  ارتفع 
بنف�ص  مقارنة  باملائة   4.8 بن�شبة  املا�شي  يوليو  �شهر 

الفرتة من العام املا�شي.
وا�شتقبل املطار خلل يوليو نحو 1.4 مليون م�شافر 
للمطارات  اأبوظبي  �شركة  عن  ال�شادر  للتقرير  وفقا 
 2013 امل��ط��ار خ��لل �شهر يوليو  اأم�����ص ح��ول ح��رك��ة 
اأ�شرع املطارات  مما يوؤكد مكانة مطار العا�شمة كاأحد 
مميزة  كوجهة  اأبوظبي  موقع  ويعزز  املنطقة  يف  من��وا 

للأعمال والرتفيه وال�شياحة.
بن�شبة  ال��ط��ائ��رات  ح��رك��ة  ارت��ف��اع  ع��ن  التقرير  وك�شف 
طريان  حركة   11.355 اإىل  لت�شل  باملائة   12.1
خلل �شهر يوليو املا�شي مقارنة بنف�ص الفرتة من العام 
 26.6 بن�شبة  الب�شائع  �شحن  بحركة  وزيادة   2012

مركز دبي التجاري العاملي ي�صت�صيف معر�س املراأة 15 
•• دبي-وام:

ي�����ش��ت�����ش��ي��ف م���رك���ز دب����ي ال��ت��ج��اري 
من   31 من  الفرتة  خ��لل  العاملي 
�شهر  من  الثالث  اإىل  اأكتوبر  �شهر 
معر�ص  املقبلني..فعاليات  نوفمرب 
العو�شي  ثريا  واأك���دت   .  15 امل���راأة 
جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ش��ة 
����ش���رك���ات ث���ري���ا ال��ع��و���ش��ي امل��ن��ظ��م��ة 
ل���ل���ح���دث اأه����م����ي����ة وج�������ود م��ن�����ش��ة 
ل�����ش��ي��دات االأع����م����ال وامل��ب��ت��دئ��ني يف 
االأع��م��ال احل��رة كي  خو�ص جتربة 
ي��ع��ر���ش��وا م��ن��ت��ج��ات��ه��م وخ��دم��ات��ه��م 
قاعدة  تاأ�شي�ص  بفر�شة  ويح�شوا 
زب����ائ����ن وال���ت���ع���رف ع���ل���ى اأ����ش���ح���اب 
االأعمال وتبادل اخلربات.. م�شيفة 
م��ن خ��لل  بالفعل  ذل���ك حت��ق��ق  اأن 
ال�شابقة.  دورات���ه  يف  امل���راأة  معر�ص 

واأع����رب����ت ال��ع��و���ش��ي ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا 
ال�شابقني  امل�شاركني  دعم  با�شتمرار 
يحفز  جن��اح��ه��م  اأن  اىل  ..الف����ت����ة 
عار�شني وعملء جدد للم�شاركة يف 

اللزم لنمو �شركاتهم. واأو�شحت اأن 
�شي�شهد  احلالية  دورت��ه  يف  املعر�ص 
تنوعا ك��ب��ريا يف ق��ط��اع��ات االأع��م��ال 
قطاعات  من  عار�شني  ي�شم  حيث 

منطلق  من  اأن  م�شيفة   .. املعر�ص 
مت  ال�شركة  ع��م��لء  وم�شاندة  دع��م 
يف  اأك���رب  م�شاحة  اإىل  املعر�ص  نقل 
موقع ا�شرتاتيجي يوفر لهم الدعم 

االأزي�������اء وامل���ج���وه���رات وال��ت��ج��م��ي��ل 
وال�������ش���ي���اح���ة واخل������دم������ات امل���ال���ي���ة 
من  وغريها  ال�شحية  وامل�شتلزمات 

القطاعات احليوية. 

غرفة عجمان ت�صتقبل ال�صفري االأندوني�صي لبحث �صبل التعاون االقت�صادي 
•• عجمان ـ الفجر 

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل امل��وي��ج��ع��ي 
جت��ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص   ،
و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ����ش���ع���ادة ���ش��ل��م��ان 
����ش���ف���ري اجل���م���ه���وري���ة   ، ال����ف����ار�����ش����ي 
لبحث  ب������االإم������ارات،  االأن���دون���ي�������ش���ي���ة 
اجلانبني  بني  االإقت�شادية  العلقات 
وتعزيز اأطر التعاون اخلارجية وفتح 
اأب����واب االإ���ش��ت��ث��م��ار ل��رج��ال االأع��م��ال، 
ب���االإ����ش���اف���ة ل��ف��ت��ح اأ������ش�����واق ج���دي���دة 
وتبادل  االإم��ارة  ل�شناعات  والرتويج 
ال��ق��درات  ي��ع��زز  االآراء واالأف���ك���ار مب��ا 
االإق��ت�����ش��ادي��ة ل��ل��ط��رف��ني. ويف ب��داي��ة 
اللقاء رحب رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة 
من  ك��ًل  �شم  ال���ذي  بالوفد  عجمان 
عام جمهورية  قن�شل  �شانتو�شو  اإمام 

باأندوني�شيا لتن�شيط االإ�شتثمار ودعم 
رجال االأعمال وخا�شة معر�ص تريد 
اأهمية  مو�شحا  اأن��دون��ي�����ش��ي��ا  اإك�����ش��ب��و 
اجلغرايف  للبعد  ن��ظ��راً  املعر�ص  ه��ذا 
جمع  يف  املعر�ص  وهدف  الأندوني�شيا 
ك���اف���ة امل�����ش��ان��ع وال�������ش���رك���ات ورج����ال 
�شقف  حت��ت  وامل�شتثمرين  االأع���م���ال 
امل���ع���ر����ص، ك��م��ا دع����ا غ���رف���ة ع��ج��م��ان 
يعد  ال���ذي  امل��ع��ر���ص  ب��ه��ذا  للم�شاركة 
االأك��������رب واالأ�����ش����خ����م ب��اجل��م��ه��وري��ة 

االندوني�شية.
من جانب اأخر اإ�شتعر�ص حممد علي 
– قطاع  تنفيذي  م��دي��ر  اجل��ن��اح��ي، 
بغرفة  واالع���م���ال  اال���ش��ت��ث��م��ار  تنمية 
عجمان، اأهم اخلدمات التي تقدمها 
غ���رف���ة ع���ج���م���ان ل����رج����ال االأع����م����ال 
يتعلق  فيما  وخ��ا���ش��ة  وامل�شتثمرين 

اأندوني�شيا، وهريو �شودراجات قن�شل 
ال�شئون التجارية ، وعدد من ممثلي 
ال���ق���ط���اع االإق���ت�������ش���ادي و ال��ت��ج��اري 

باجلمهورية االأندوني�شية.
واأك�������د ����ش���ع���ادة ع����ب����داهلل امل��وي��ج��ع��ي، 
�شراكات  تكوين  على  الغرفة  حر�ص 
وع���لق���ات خ��ارج��ي��ة م���ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
ت���دع���م االق���ت�������ش���ادي امل��ح��ل��ي وذل���ك 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  على  ب��ن��اءاً 
النعيمي  را����ش���د  ب���ن  ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ 
ع�شو املجل�ص االأعلى حاكم عجمان، 
ومتابعة �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ، ويل عهد عجمان. وخلل 
ال��ل��ق��اء اأك����د ال�����ش��ف��ري االأن��دون��ي�����ش��ي 
تعزيز  اأهمية  على  الفار�شي  �شلمان 
التعاون مع غرفة عجمان، كما  اأطر 
تقام  ال��ت��ي  امل��ع��ار���ص  اأه���م  اإ�شتعر�ص 

و�شهولة  امل��ع��ام��لت  اإجن����از  ب�����ش��رع��ة 
اإج���راءات���ه���ا، ك��م��ا اأو���ش��ح ل��ل��وف��د اأه��م 
تنظمها  التي  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات 
وعلى  للم�شتثمرين  عجمان  غ��رف��ة 
ال��ذي ينظم  راأ���ش��ه��ا ملتقى االأع��م��ال 
ب�شهر دي�شمرب من كل عام، وموجها 
ال����دع����وة ل���ل���وف���د ب��ح�����ش��ور امل��ل��ت��ق��ى 
وامل�������ش���ارك���ة ف���ي���ه. ويف خ���ت���ام ال��ل��ق��اء 
ت����ب����ادل ����ش���ع���ادة ع����ب����داهلل امل��وي��ج��ع��ي 
جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
�شلمان  �شعادة  م��ع  عجمان  و�شناعة 
ال���ف���ار����ش���ي ال�����ش��ف��ري االأن���دون���ي�������ش���ي، 
ال���دروع وال��ه��داي��ا، كما وج��ه ال�شفري 
لزيارة  للغرفة  الدعوة  االأندوني�شي 
على  كثب  ع��ن  وال��ت��ع��رف  اأندوني�شيا 
مقومات اال�شتثمار بالدولة والفر�ص 

اال�شتثمارية املتاحة. 

دبي لال�صتثمار وت�صع من �صركاتها ت�صتعر�س �صياحية عجمان تبداأ تقدمي خدمتي الرتخي�س املبدئي وال�صجل ال�صياحي للمرة االأوىل يف االإمارة
خرباتها الوا�صعة يف معر�س بناء كازاخ�صتان 2013

••  دبي-وام:

ت�شارك �شركة دبي لل�شتثمار وت�شع من �شركاتها التابعة لها يف معر�ص بناء كازاخ�شتان 2013 التجاري 
الذي بداأ فعالياته اأم�ص يف مدينة اأملاتي الكازاخ�شتانية �شمن جناح دولة االإمارات الذي تنظمه موؤ�ش�شة 
دبي  عن  �شدر  �شحايف  بيان  وق��ال  دب��ي.  يف  االقت�شادية  التنمية  لدائرة  التابعة  ال�شادرات  لتنمية  دب��ي 
ال�شوء  ت�شلط  حيث  لها  املجاورة  وال��دول  كازاخ�شتان  نحو  للتو�شع  تطلع  ال�شركة  اأن  اأم�ص  لل�شتثمار 
من خلل م�شاركتها يف املعر�ص على قدراتها وخرباتها الوا�شعة من خلل ت�شع �شركات تابعة لها هي 
االإمارات للزجاج ولومي ل�شناعة الزجاج واالإمارات للزجاج امل�شطح واالإمارات الأنظمة املباين احلديدية 
ودبي للرافعات واخلدمات الفنية واالإمارات لل�شحب واخلليج للمفاتيح الكهربائية الديناميكية و�شركة 

املطاط العاملية وتكنو رابر. وي�شارك يف املعر�ص � الذي ميتد اإىل ال�شاد�ص من ال�شهر احلايل �

•• عجمان ـ الفجر 

تقدمي  بعجمان  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  ب��داأت 
ال�شياحي  وال�شجل  املبدئي  الرتخي�ص  خدمتي 
حت�شني  بهدف  عجمان  اإم���ارة  يف  االأوىل  للمرة 
ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  مل�شغلي  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
رئي�ص  امل��ه��ريي  واأك���د حممد مو�شى  ب���االإم���ارة. 
العملء  خدمة  اأن  بالدائرة  الرتاخي�ص  ق�شم 
متثل اأحد االأولويات على اأجندة العمل اليومي 
هو  اخلدمات  وتطوير  ا�شتحداث  واأن  بالدائرة 
باهتمام  حتظى  التي  الرئي�شية  االأن�شطة  اأح��د 
ومتابعة من االإدارة العليا للدائرة. واأكد حممد 

املن�شاآت  �شجل  يف  القيد  �شهادة  على  �شتح�شل 
مكان  يف  �شتو�شع  والتي  وال�شياحية،  الفندقية 
بارز باملن�شاأة لتكون متاحة لعملئها. وذكر رئي�ص 
ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  يف  الرتاخي�ص  ق�شم 
بعجمان اأن خدمتي الرتخي�ص املبدئي وال�شجل 
مراجعة  يجب  اإن��ه  حيث  مرتبطتان  ال�شياحي 
الدائرة فور ا�شتكمال اإجراءات الرتخي�ص لدى 
يف  القيد  لغر�ص  املخت�شة  احلكومية  اجل��ه��ات 
م�شريا  وال�شياحية،  الفندقية  امل��ن�����ش��اآت  �شجل 
الدائرة يف حالة  اأنه ينبغي كذلك مراجعة  اإىل 
يف  امل���دون  الن�شاط  اإل��غ��اء  اأو  تعديل  يف  ال��رغ��ب��ة 

ال�شهادة اأو اأي بيانات ومعلومات مدونة فيها.

مو�شى املهريي رئي�ص ق�شم الرتاخي�ص بالدائرة 
االأول���وي���ات على  اأح���د  العملء متثل  خ��دم��ة  اأن 
ا�شتحداث  واأن  بالدائرة  اليومي  العمل  اأجندة 
الرئي�شية  االأن�شطة  اأحد  وتطوير اخلدمات هو 
التي حتظى باهتمام ومتابعة من االإدارة العليا 
ال�شياحي  ال�شجل  خدمة  اأن  واأ���ش��اف  للدائرة. 
املن�شاآت  بيانات متكاملة عن  قاعدة  اأول  �شتوفر 
لكل  م��ل��ف  تخ�شي�ص  �شيتم  ح��ي��ث  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
اأن  على  وبياناتها  اأوراق��ه��ا  ك��ل  يت�شمن  من�شاأة 
امللف  ه��ذا  على  معتمدا  الرخ�ص  جتديد  يكون 
وامل��ن�����ش��اأة،  ال��دائ��رة  ب��ني  يعد ميثاق عمل  ال���ذي 
الفتا اإىل اأن كل من�شاأة تتم اإجراءاتها ذات ال�شلة 
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العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
 يف الدعوى رقم 2013/174 مدين جزئي  

ال�شادة: كندي اند هيجن للخدمات الفنية- �ص.ذ.م.م وميثلها: �شاجنيف 
دهينجوا تيلك راج.   نبلغكم وجوب احل�شور اىل مكتب اخلبري غ�شان 
حماده  حل�شور جل�شة خربة يف الدعوى رقم 2013/174 مدين جزئي 
الواحدة  ال�شاعة  الزمان:   . ر�شوي  فريدة  املدعية  من  �شدكم  املقامة 
بعد ظهر يوم االربعاء يف 2013/9/11 املكان: �شارع ال�شيخ زايد  ، بناية 
املريخي طابق 29 مكتب 2905 قرب فندق �شانغريل .يوجد يف الطابق 

االر�شي من البناء مطعم زعرت وزيت.  
  اخلبري املهند�ض/غ�سان حماده
 ت: 050-8974780

اعالن ح�سور جل�سة خربة
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    

 يف الق�سية رقم 2013/629 ا�ستئناف جتاري- ابوظبي

املقامة  من : �شركة حديد االمارات للمقاوالت 
�شد: �شركة التوريدات واخلدمات الفنية

ندعوكم ملعاينة: امل�شروع املتنازع الذى حتدد له يف ال�شاعة 
احلادية ع�شر �شباحا يوم االحد 2013/9/8 وذلك ل�شماع 

دفاعكم وتقدمي م�شتنداتكم يف الدعوى املذكورة اعله.
اخلبري /ح�سن عبداللطيف ندا 
050-4486148

اعالن اجتماع خربة

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/996 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك االحتاد الوطني اجلن�شية: االمارات   مدعي عليه: �شركة امللك االبي�ص 
وثبوت  �شحة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  واخرون  ت�شامن  �شركة  للزياء 
احلجز التحفظي بقيمة 97417درهم   املطلوب اعلنه/يعقوب عبداهلل حممد بن يعقوب 
املن�شوري ب�شفته �شريك مت�شامن بال�شركة املطلوب �شدها االوىل   اجلن�شية: االمارات  
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شاعة  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/9/18 موعدا لنظر  االربعاء 
او  الكائنة  �شخ�شيا   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  8.30 �شباحاً 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/996 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك االحتاد الوطني اجلن�شية: االمارات   مدعي عليه: �شركة امللك االبي�ص 
وثبوت  �شحة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  واخرون  ت�شامن  �شركة  للزياء 
االبي�ص للزياء  امللك  املطلوب اعلنه/�شركة  بقيمة 97417درهم    التحفظي  احلجز 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  ت�شامن  �شركة 
املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/9/18 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    - االبتدائية 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/36 بيع عقار مرهون
حمل  جمهويل   راجني�ص    برا�شانتي   -2 نارايانان  راجني�ص  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
حمادي  ع��ب��داالم��ري  ع�شام  ومي��ث��ل��ه:  امل�����ش��رق  بنك  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 

الفا�شلي التميمي  
املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعلنكم   2013/8/22 بتاريخ   االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  
بيانات   ( ال��ره��ن  حم��ل  العقار  بيع  واال  اع��له  التنفيذ  ملف  يف  دره��م   )1.774.490(

العقار(
نوع العقار: �شقة �شكنية- اجلهة: دبي- املنطقة: مر�شى دبي- رقم االر�ص : 154- رقم 
املبني: بليفيديري - رقم ال�شقة: 106- رقم الطابق: 1- امل�شاحة 1.528.00 قدم مربع 

خلل 30 يوم من تاريخ هذا االعلن.
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
 تبليغ حكم بالن�سر

يف الدعوى: عمايل )جزئي( رقم : 2013/155       
 اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه: احل��م��ام��ي��ة مل���ق���اوالت ال�����ش��ي��ان��ة    نحيطكم ع��ل��م��ا ب��ان��ه ب��ت��اري��خ: 
2013/6/27م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�شالح : 
حممد رقيب حممد نزير مياه بالتايل: حكمت املحكمة: بالزام ملدعى عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ  5.400 درهم والفائدة بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة يف 2013/2/3 
وحتى  نهائيا  احلكم  ه��ذا  ���ش��ريورة  ت��اري��خ  فمن  التع�شفي  الف�شل  ع��ن  التعوي�ص  ع��دا 
ال�شداد التام يف احلالتني وت�شليمه تذكرة �شفر ملوطنه عينا او قيمتها عند التنفيذ ما مل 
يلتحق بخدمة رب عمل اخر واملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعى من باقيها ورف�شت 
ماعدا ذلك من طلبات. حكما قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

العلنك بهذا التبليغ.حرر بتاريخ 2013/8/19.
قلم الكتاب املحكمة   

المارات العربيةاملتحدة
وزارة العدل

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/753 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/ 
عبيد �شعيد حممد ال�شويدي اجلن�شية: االم��ارات وطلب الت�شديق على التوقيع 
 ) للحالقة   النجوم  )�سالون  ال��ت��ج��اري  اال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
 )3146( امل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�شة 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل  :احمد عبيد �شعيد حممد 
ال�شويدي اجلن�شية: االمارات    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
من  ا�شبوعني  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم 

تاريخ ن�شر هذا االعلن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلديةوالتخطيط يف عجمان                                     

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/349 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/ جمال 
اجلن�شية:  كهوكهر  ذاك��ر  ال�شيد:  االم��ارات  اجلن�شية:  العلوي  �شالح  ح�شني  �شالح 
بيلورو�شيا ال�شيد: الطاف ح�شني �شيد غلم اجلن�شية: باك�شتان   وطلب الت�شديق 
التجاري  اال���ش��م  يف  وت�شفية  �شراكة  عقد  :ف�شخ  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على 
والتخطيط يف  البلدية  دائ��رة  واملرخ�شة من   ) )جريت انرتنت كافيه /ذ.م.م 
عجمان حتت رقم امللف )51740( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان   
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعلن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلديةوالتخطيط يف عجمان                                     

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10888 بتاريخ   2013/9/5     

نوع ال�شركة: �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
اال�شم التجاري: مزرعة االمان للنتاج الزراعي- ذ.م.م

عنوان ال�شركة: جزيرة ابوظبي- �شارع حمدان- بناية: �شما بطي العتيبة 
)CN- 1172655( رقم القيد يف ال�شجل التجاري

 التعديل الذي طراأ على ال�شركة: 1- حل وت�شفية ال�شركة
2- تعيني ال�شادة/ حار�ص و�شركاه لتدقيق احل�شابات- ابوظبي، كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ 2013/7/21 وذلك بناء على قرار اجتماع اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق  لدى كاتب العدل بالرقم 132628/1/2013
 تاريخ التعديل:  2013/8/28

قطاع ال�سوؤون التجارية 

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري



17

الفجر الريا�ضي
اخلميس  -  5   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10888

Thursday    5    September    2013  -  Issue No   10888

رئ���ي�������ص  ف���ه���ي���م  ع��������ادل  د.  اأع�����ل�����ن 
االحت������ادي������ن ال����ع����رب����ي وامل�������ش���ري 
وامل�شاعد التنفيذي لرئي�ص االحتاد 
�شدر  �شحفي  بيان  وع��رب  ال���دويل 
ي���وم اأم�������ص ب��ال��ق��اه��رة ، ب����اأن دع���وة 
للبطولة  العربية  ال��دول  م�شاركة 
العربية الع�شرين التي ت�شت�شيفها 
ام����اراة ال��ف��ج��رية ب��دول��ة االم����ارات 
العربية املتحدة يف الفرتة من 26 
30 نوفمرب قد و�شلت اىل  وحتى 
جميع االحتادات العربية باالأم�ص .
اق��ام��ت��ه��ا حت��ت رع��اي��ة  ع��ل��ى  مثمنا 
حممد  ال�شيخ  الفجرية  عهد  ويل 
ما   ، ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن 
حتظى به من دعم من قبل رئي�ص 
احت����اد االإم��������ارات ل��ب��ن��اء االأج�����ش��ام 
ب��ن ح��م��د ال�شرقي  ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم 
ونائبة وامل�شاعد التنفيذي للحتاد 
حمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  اال�شيوي 

بن �شيف ال�شرقي.
الدعوات يف هذا  باأن خروج  موؤكدا 
التي  الزيارة  عقب  ج��اءت  التوقيت 
قام به اال�شبوع املا�شي لدبي التقي 
خللها بالعميد عبد الكرمي �شعيد 
االم���ني ال��ع��ام ل��لحت��اد االم��ارات��ي 
االدارة  اأع�����ش��اء جمل�ص  م��ن  وع���دد 
وجلان البطولة ، ومت مناق�شة كافة 

ال��ت��ف�����ش��ي��ل ق��ب��ل ار����ش���ال ال���دع���وات 
، وا�شتعرا�ص �شيوف  ب�شكل ر�شمي 
����ش���رف ال���ب���ط���ول���ة وع���ل���ى راأ����ش���ه���م 
رئي�ص  �شانتوجنا  رفائيل  الدكتور 
االحت�����اد ال�����دويل وت�����ش��م ال��ق��ائ��م��ة 
ورئ�����ي�����������ص االحت�����������اد ال���ب���ح���ري���ن���ي 
واالآ�شيوي ال�شيخ عبداهلل بن را�شد 
ال خليفة، ورئي�ص االحتاد القطري 
حممد يو�شف املانع واالأم��ني العام 
اإبراهيم  للعبة  القطري  ل��لحت��اد 
كافود.  وقد وجهت دعوات لرئي�ص 
االحتاد العماين د. �شامل البحري، 
ورئي�ص االحتاد الكويتي بدر بودي، 
ويو�شف  )اليمن(،  القا�شمي  وزي��د 
االأردين،  االحت��اد  رئي�ص  ال�شواربة 
الدين  عز  املغربي  االحت��اد  ورئي�ص 
ج��رن��از، وج��ب��ار حم��ي��ي )ال���ع���راق(، 
ومنار  )اجلزائر(،  ومو�شي م�شاور 
عبدالرحيم  نزيه  )�شورية(  هيكل 
جمل�ص  اأع�����ش��اء  وه���م  )فل�شطني( 

ادارة االحتاد العربي .
بكتيب ت�شمت  الدعوة  ارفقت  وقد 
البطولة  يف  امل�شاركه  ق��واع��د  كافة 
وعلى غرار بطوالت العامل ، حيث 
ونادي  الوفود  اقامة  مكان  ت�شمن 
يت�شع  وال�����ذي  ب��ال��ف��ج��رية  ال��ت��ن�����ص 
ح����وايل ال��ف��ي م��ت��ف��رج وت��ق��ام عليه 

البطولة واأوزان البطولة 60 كجم، 
65 كجم، 70 كجم،75 كجم، 80 
 100 ك��ج��م  كجم،90   85 ك��ج��م، 
واأن احلد  100 كجم،  ،ف��وق  كجم 
العبني  ت�شعة  دول���ة  لكل  االق�����ش��ى 
نتائجهم  اح��ت�����ش��اب  ي��ت��م  ل��ل��رج��ال 
اثنني  ع���دد  اق�����ش��ى  وب��ح��د  جميعا 
العب يف كل وزن، على ان حتت�شب 
ن��ت��ي��ج��ة ال���رتت���ي���ب ال����ع����ام ل���ل���دول 
الأف�شل ت�شعة نتائج، و�شي�شمح لكل 
غري  بعدد  بامل�شاركة  وطني  احت��اد 
حم���دود م��ن ال��لع��ب��ني يف مراحل 
مناف�شات الرجال على ان يتم عند 
للدولة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  النتيجة  اع����داد 
اح��ت�����ش��اب اف�����ش��ل ت�����ش��ع��ة ن��ت��ائ��ج يف 

مرحلة الرجال .
دولة  لكل  الر�شمي  الوفد  ويتكون 
من ثلثة مت�شابقني فاأكرث اثنني 
اداري واثنني مت�شابق فاأقل ، واحد 
ال����ذي  ال���وط���ن���ي  االحت�������اد  اداري، 
ي���رغ���ب يف امل�����ش��ارك��ة االداري�������ة اي 
بدون العبني، فمن املمكن ان ير�شل 
�شيكون  االداري  وه��ذا  اداري  واح��د 

م�شوؤوال عن كافة م�شروفاته.
وي���ج���ب ع��ل��ى ك���ل م�����ش��ارك ر���ش��م��ي 
ت�شجيل ا�شمه قبل بداية االجتماع 
ال�شاعه  يف  ���ش��ي��ق��ام  وال����ذي  ال��ف��ن��ي 

ال��راب��ع��ة ب��ع��د ع�����ش��ر ي���وم االرب��ع��اء 
املوافق 27 نوفمرب 2013 م، واي 
بت�شجيل  ي��ق��وم  ال  ر�شمي  م�����ش��ارك 
�شيعترب من  امليعاد  نف�شه قبل هذا 
و�شيكون  اال���ش��اف��ي��ني  اال���ش��خ��ا���ص 
واي  م�شروفاته  كافة  عن  م�شئوال 
يعترب   ال  اداري  او  م���درب  او  حكم 
م�شارك ر�شمي �شوف يكون م�شوؤوال 
اراد  واذا  م�����ش��روف��ات��ه،  ك��اف��ة  ع���ن 
االحت����اد ال��وط��ن��ي ا���ش��اف��ة ح��ك��م او 
فمن  اال�شا�شية  البعثة  اىل  م��درب 

ال�شروري ان يقوم االحتاد.
و�شتقام عملية القيد وامليزان داخل 
الفندق الر�شمي للبطولة و�شتكون 
املدير  او  ال��وف��د  رئي�ص  م�شوؤولية 
من  ال��ت��اك��د  وه���و  للفريق  االداري 
وج���ود ال��لع��ب��ني يف امل��ي��ع��اد املحدد 
الذي  للميزان، ولن ي�شمح للعب 
ي�شل بعد انتهاء عملية امليزان من 
�شيكون  كما  البطولة  يف  املناف�شة 
م�������ش���وؤوال ع���ن ك���اف���ة م�����ش��روف��ات��ه 
و علي كل العب   ، البطولة  خ��لل 
به  اخل��ا���ص  ال�شفر  ج���واز  اح�����ش��ار 
ع��ن��د ال��ع��ر���ص ع��ن��د اج�����راء عمليه 
امل���ي���زان ل�����ش��م��ان ال��ق��ي��د ب��ط��ري��ق��ة 

�شحيحة.
وطبقا لقرار االحتاد الدويل لبناء 

االج�شام ، يحظر ا�شتخدام االلوان 
وال����زي����وت ال���ق���دمي���ة ال���ت���ي متحي 
الكثري  وت�شبب   TAN ب�شهولة 
م���ن امل�����ش��اك��ل ل��ل��ب��ل��د امل�����ش��ت�����ش��ي��ف، 
التي  االل���وان  منها  ب��دال  واعتمدت 
كافة  اختبار  يتم  و�شوف  ر�شها  يتم 
وقبل  امل�����ش��رح  ال��لع��ب��ني يف خلفية 
ال�����ش��ع��ود ال��ي��ه ع��ل��ى ه���ذه االل����وان. 

SPRAY(
وال يحق الي العب االن�شحاب من 
موافقة  ب��دون  بالبطولة  امل�شاركة 
العربي  م�شبقة من رئي�ص االحت��اد 
مقبوال  يكون  ول��ن  االج�شام  لبناء 
ب�شحب  يقوم  ان  وطني  احت��اد  الي 
الع����ب����ه ب�������دون م����واف����ق����ه م�����ش��ب��ق��ة 
م��ن رئ��ي�����ص االحت����اد ال��ع��رب��ي لبناء 
اال�شيل  احل��ق  له  وال��ذي  االج�شام 

يف التاأكد من ا�شباب االن�شحاب.
ح���������ش����ور اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���م���وم���ي���ة 
ال�����ش��ن��وي��ة ل���لحت���اد ال��ع��رب��ي على 
جميع االحتادات الوطنية املختلفة 
ت���ك���ون مم��ث��ل��ة  ان  م����ن  ال���ت���اك���د  يف 
يف اج���ت���م���اع اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة 
ل��لحت��اد ال��ع��رب��ي ل��ب��ن��اء االج�����ش��ام، 
وع��ل��ى ك��اف��ة االحت������ادات ال��وط��ن��ي��ة 
امل�����ش��ارك��ة يف  البطولة  امل�����ش��ارك��ة يف 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة مب���ا يف ذل��ك 

االحت����������ادات ال���وط���ن���ي���ة امل�������ش���ارك���ة 
اداري����������ني، ويف  او  ب������دون الع���ب���ني 
ح��ال��ه ع���دم وج���ود اداري����ني فيجب 
اجلمعية  يح�شر  ان  ال��لع��ب  علي 
لبناء  ال��ع��رب��ي  ل��لحت��اد  العمومية 
االج�شام ممثل. وجميع اللعبني 
يجب  البطولة،  ه��ذه  يف  امل�شاركني 
ي��ك��ون��وا اع�����ش��اء يف احت��ادات��ه��م  ان 
الوطنيه ويف و�شع جيد، ويف حاله 
و����ش���ول اي الع����ب ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
وان  الب����د  اداري  ب����دون  ال��ب��ط��ول��ة 
يحمل خطاب ر�شمي بامل�شاركة من 
يتمكن  ف��ل��ن  واال  ال��وط��ن��ي  احت����اده 

من امل�شاركة يف البطولة.
وي����ع����د �����ش����وء ال���ت���م���ث���ي���ل ان���ت���ه���اك���ا 
اخلا�شة  ال�شلوك  وقواعد  للقانون 
ب����االحت����ادي����ن ال��������دويل وال���ع���رب���ي 
لبناء االج�����ش��ام وي��ح��دث ه��ذا عند 
– االداري���ني  امل�شوؤولني  اح��د  قيام 
– ب��ا���ش��ت��خ��دام الع��ب��ي��ه او اداري��ي��ه 
�شيئا وجعلهم يحاولون  ا�شتخداما 
احل�����ش��ول ع��ل��ى اق��ام��ة جم��ان��ي��ة او 
وج���ب���ات ا���ش��اف��ي��ة او ال���دخ���ول اىل 
الدور قبل النهائي والدور النهائي 
اللجنة  نفقة  ع��ل��ى  اخل��ت��ام  وح��ف��ل 
االآداب  على  خ��روج  اأي��ه  اأو  املنظمة، 
ال��ع��ام��ة.. االحت����اد ال��وط��ن��ي ال��ذي 

يثبت تورطة يف اي ق�شايا متعلقة 
ب�شوء التمثيل، �شوف يتم ا�شتبعاده 
ن��ه��ائ��ي��ا م���ن امل��ن��اف�����ش��ات و���ش��ي��ق��وم 
ب��دف��ع غ��رام��ة ت��ع��ادل ق��ي��م��ة ر���ش��وم 
اال����ش���خ���ا����ص اال����ش���اف���ي���ني ع���ن كل 
امل��و���ش��وع،  �شخ�ص م��ت��ورط يف ه��ذا 
وقد ي�شل االمر ايل ايقاف االحتاد 

وذلك طبقا لنوع وحجم امل�شكلة.
اخ�����ر م���وع���د ال����ش���ت���لم ا����ش���ت���م���ارة 
اخلمي�ص  يوم  هو  املبدئية  امل�شاركة 
م،   2013 �شبتمرب   26 امل���واف���ق 
يجب على ك��ل احت���اد وط��ن��ي اع��ادة 
ا���ش��ت��م��ارة امل�����ش��ارك��ة امل��ب��دئ��ي��ة اىل 
للبطولة يف موعد  املنظمة  اللجنة 

لل�شتلم،  موعد  اخ��ر  يتخطى  ال 
م�����ش��ريا اىل رغ��ب��ت��ه ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
ال��ب��ط��ول��ة. واخ����ر م��وع��د ال���ش��ت��لم 
يوم  هو  النهائية  امل�شاركة  ا�شتمارة 
ال�شبت املوافق 26 اكتوبر 2013 
الوطنية  ك��اف��ة االحت����ادات  ، وع��ل��ى 
النهائية  امل�شاركة  ا�شتمارة  اع���ادة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اىل 
يف م��وع��د ال ي��ت��خ��ط��ى اخ���ر م��وع��د 
لل�شتلم ،ويجب كتابة ا�شماء كافة 
افراد البعثة مبا يف ذلك االداريني 
اىل  باال�شافة  وامل��درب��ني  واحل��ك��ام 
املناف�شة اخلا�شة  اللعبني واوزان 

بهم.

د. عادل فهيم يعلن من القاهرة

البطولة العربية لبناء االأج�صام حتت �صعار ال للمن�صطات وبرعاية ويل عهد الفجرية وعلى غرار بطوالت العامل
اأبطال االإمارات على اأبواب حتقيق اإجناز عربي كبري و�سانتوجنا �سيف �سرف البطولة

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  امل��دع��وة/ خديجه 
ن���ورا م���زم���ل      -اثيوبيا 
�شفرها  ج��واز   - اجلن�شية 
 )053507( رق�����������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
االت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

050/2210612

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل����دع����وة/ اي��وي��ا 
اثيوبية  حم��م��د-  ه��ريب��و 
�شفرها  اجلن�شية  - جواز 
رقم  )1101985(�شادر 
م���ن اث��ي��وب��ي��ا م���ن ي��ج��ده 
بتليفون  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8014463

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���وة/ مدينه  ف��ق��دت  
اث���ي���وب���ي���ة  ادو-   ق����دي����ر 
�شفرها  اجلن�شية  - جواز 
رقم  )1323402(�شادر 
م���ن اث��ي��وب��ي��ا م���ن ي��ج��ده 
بتليفون  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8014463

فقدان جواز �سفرت
علي  رحمن  املدعو/  فقد  
ر���ش��ول ب���اى    -باك�شتاين 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم  
)28448801(�شادر 
م���ن ب��اك�����ش��ت��ان م���ن ي��ج��ده 
بتليفون  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8080874

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل������دع������و/ ���ش��ف��ي��ق 
م�شطفى   غ���لم  اال���ش��لم 
-ب���ن���غ���لدي�������ص اجل��ن�����ش��ي��ة 
رق�����م   ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز   -
)1853043(  من يجده 
بتليفون  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/9175253

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ اب���راه���ي���م 
ك���ي���ن�������ش���ام���ا ه���و����ش���ك���وت���ى 
ح�������������ش������ي������ن������ار   -ه������ن������دي 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )5288247( رق��������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
االت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل������دع������و/ ع���ب���ا����ص 
ع������������ب������������داهلل     -ه�����ن�����دي 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )1114725( رق��������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
االت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

055/9175253

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل������دع������و/ ع���م���ران 
ق���ري�������ش���ي       -ب��ري��ط��ان��ي��ا 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )103258349( رقم  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
االت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

050/5709151

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد يو�شف 
ع��ب��داجل��ب��ري -ب��ن��غ��لدي�����ص 
اجلن�شية   - جواز �شفره رقم  
)9083060(  من يجده 
اق��رب  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
م��رك��ز ���ش��رط��ة او ال�����ش��ف��ارة 

بنغلدي�ص م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد يو�شف 
ع��ب��داجل��ب��ري -ب��ن��غ��لدي�����ص 
اجلن�شية   - جواز �شفره رقم  
)0984975(  من يجده 
اق��رب  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
م��رك��ز ���ش��رط��ة او ال�����ش��ف��ارة 

بنغلدي�ص م�شكوراً.

منتخبنا يالقي نظريه اجلزائري يف البطولة املدر�صية العربية بتون�س 
 يخو�ص منتخبنا الوطني املدر�شي لكرة القدم بنني 
حتت 18 عاما غدا اأوىل مبارياته يف املجموعة الثانية 
عندما يلتقي نظريه اجلزائري يف البطولة املدر�شية 
العربية اخلام�شة لكرة القدم بنني التي ت�شت�شيفها 

تون�ص مب�شاركة منتخبات 15 دولة الأول مرة.
يف غ�����ش��ون ذل���ك مت خ���لل اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة الفنية 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ت��ق�����ش��ي��م امل��ن��ت��خ��ب��ات امل�����ش��ارك��ة ع��ل��ى اأرب����ع 
املنتخبات  و�شع  مت  كما  القرعة  و�شحب  جمموعات 
التي فازت باملراكز االأربع االأوىل يف البطولة املدر�شية 
اململكة  ا�شت�شافتها  التي  واالأخ��رية  الرابعة  العربية 

العربية ال�شعودية على راأ�ص املجموعات.
وقال خالد عبد اهلل بن حجر مدير املنتخب اأن دولة 
االإم�����ارات ت���ويل ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة اأه��م��ي��ة ك��ب��رية نظرا 
اآ�شيا  قارتي  لعرب  خمتلفة  كروية  م��دار���ص  مل�شاركة 
للجهاز  بالن�شبة  ك��ب��ريا  مك�شبا  يعد  مم��ا  واأف��ري��ق��ي��ا 
الفني واللعبني وفر�شة طيبة لرفع معدالت اللياقة 
وزيادة خرباتهم نتيجة االحتكاك املبا�شر مبنتخبات 
متفاوتة يف القوة وامل�شتويات الفنية خا�شة يف وجود 
منتخبات �شمال اأفريقيا التي يتميز العبوها بالبنية 

اجل�شدية القوية وال�شلبة.

منتخبنا  العبي  معنويات  بارتفاع  حجر  اب��ن  واأ���ش��اد 
ب��ع��د جن����اح مع�شكرهم  خ��ا���ش��ة  ال��وط��ن��ي  امل���در����ش���ي 
ق��وي��ة كان  ل��ق��اءات ودي���ة  ال���ذي �شهد ع��دة  التدريبي 
واإيجاد  البدنية  اللياقة  معدالت  رف��ع  منها  الهدف 
اأع���ل���ى ق���در م���ن ال��ت��ن��اغ��م واالن�����ش��ج��ام ب���ني �شفوف 

اللعبني.
م���ن ج��ان��ب��ه اك���د خ��ل��ي��ف��ة م���ب���ارك ال�����ش��ام�����ش��ي م���درب 
امل��ن��ت��خ��ب ج���اه���زي���ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا خل���و����ص غ���م���ار ه��ذه 
التي  تلك  وخا�شة  امل�شاركة  املنتخبات  مع  البطولة 

ت�شمها املجموعة الثانية.

اجلي�س القطري يفاو�س اإيكوكو مهاجم العني 
يجري فريق اجلي�ص �شاحب املركز الثالث يف الدوري القطري لكرة القدم املو�شم املا�شي مفاو�شات مع مهاجم العني 

بطل االمارات، الفرن�شي من ا�شل كونغويل جريي�ص كيمبو ايكوكو، ح�شب ما ذكرت ال�شحف القطرية .
ومل ي�شدر اجلي�ص اأي بيان حول املفاو�شات او حول و�شول اللعب نف�شه اىل الدوحة وخ�شوعه للفح�ص الطبي متهيدا 

للتعاقد معه عقب انتهاء املفاو�شات التي جتري يف الوقت احلايل.
ويبحث اجلي�ص عن العبني الكمال عقد حمرتفيه االجانب اىل جانب املدافع الربازيلي اندر�شون والعب الو�شط الكوري 

اجلنوبي كيو �شول.
و�شبق للفريق القطري ان تعاقد مع املهاجم االكوادوري كري�شتيان بينيتيز الذي تويف يف 29 متوز-يوليو املا�شي.

واكملت الفرق القطرية عقد حمرتفيها با�شتثناء اجلي�ص والغرافة الذي ال يزال بحاجة اىل حمرتف واحد ويذكر ان 
العني يعتمد يف ت�شكيلته اال�شا�شية على اربعة حمرتفني هم الغاين ا�شاموا جيان والربازيلي مي�شال با�شتو�ص والروماين 

مرييل رادوي واال�شرتايل اليك�ص برو�شكي.
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•• راأ�س اخليمة – الفجر 

عقدت اللجنة االأمنية ب�شرطة راأ�ص 
اخليمة املكلفة بتاأمني )بطولة كاأ�ص 
العامل للنا�شئني – االإمارات 2013  
راأ�ص  ت�شت�شيفها  التي  القدم(  لكرة 
الثقايف  االإم�����ارات  ن���ادي  يف  اخليمة 
لكافة  تنويرياً  اجتماعاً  الريا�شي 
ال�����ش��ب��اط االأع�������ش���اء امل�����ش��ارك��ني يف 
تاأمني البطولة وذلك برئا�شة املقدم 
اللجنة  رئي�ص  �شاملني  اأحمد  في�شل 
.  ويف  االإم���ارة  للبطولة يف  االأمنية 
ب��داي��ة االج��ت��م��اع اأك���د امل��ق��دم �شاملني 
م��دى اأه��م��ي��ة ه��ذا احل���دث ال��ك��روي 
ب�شفة  الدولة  م�شتوى  على  العاملي 

االإم��ارة ب�شفة  عامة وعلى م�شتوى 
خ��ا���ش��ة، ق��ائ��ل مم��ا ال���ش��ك ف��ي��ه ان��ه  
حدث ريا�شي عاملي يكت�شب اأهميته 

ريا�شية  من�شة  كونه  م��ن  اخلا�شة 
ع���امل���ي���ة  ت�����ش��ت��ق��ط��ب  ال���ع���دي���د م��ن 
الفرق من �شتى دول العامل ويحظى 

ب��اه��ت��م��ام و م��ت��اب��ع��ة م��ب��ا���ش��رة من 
الدولة   يف  القيادية  امل�شتويات  اأعلى 
اأن��ه��ا جتمع خليط من  على  ع���لوة 

ال��ث��ق��اف��ات واحل�������ش���ارات  يف بوتقة 
اإم����ارة راأ�����ص اخل��ي��م��ة ، مم��ا يتطلب 
ق�����ش��ارى اجلهود  ب��ذل  م��ن اجلميع 
وامل��ث��اب��رة   ل��ت��اأم��ني اإجن���اح فعاليات 
ا�شم و�شمعة  واإظهار  البطولة،  هذه 
ال���دول���ة و االإم�����ارة ب��اأح�����ش��ن ���ش��ورة 
م�شاكل  اأو  ع��ق��ب��ات  اأي����ة  دون  وم���ن 
تذكر .  وتابع رئي�ص اللجنة االأمنية 
لبطولة  كاأ�ص العامل للنا�شئني باأن 
القيادة العامة ل�شرطة راأ�ص اخليمة 
وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ال��ق��ائ��د ال��ع��ام �شخرت 
ا�شتقبال  ل��ت��اأم��ني  اإمكانياتها  ك��اف��ة 
التي  املثلى  بال�شورة  البطولة  هذه 
من   ، و�شعبا  ق��ي��ادة  ال��دول��ة  ت�شرف 
خ���لل اإع�����داد خ��ط��ة اأم��ن��ي��ة خا�شة 

ت��ت��واءم م��ع اخل��ط��ة ال��ع��ام��ة للأمن 
ال���داخ���ل���ي ب������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ، مبا 
ي�شمن توفري اأق�شى درجات االأمن 
ومنعاً   ، امل��لع��ب  داخ��ل  ال�شلمة  و 

حل�����دوث م���ا ي��ع��ك��ر ���ش��ف��و االأم�����ن و 
للمحافظة  املباريات،  خلل  النظام 
اللعبني،  و  اجلمهور  �شلمة  على 
وك��ذل��ك ل�����ش��م��ان ع���دم ح����دوث اأي��ة 

تخ�شي�ص  اأو  دخ���ول  يف  اإ���ش��ك��ال��ي��ات 
احللول  و�شع  و  للجمهور  املن�شات 
االأم��ن  يخدم  مب��ا  املنا�شبة  االأمنية 

والنظام داخل امللعب .  

•• دبي-وام :

اختتم جمل�ص دبي الريا�شي مناف�شات 
الدورة ال�شيفية الثالثة الأكادمييات 
ك���رة ال��ق��دم يف ���ش��رك��ات واأن���دي���ة دب��ي 
..حيث توج ال�شباب والن�شر واالأهلي 
باألقاب الدورة التي ينظمها املجل�ص 
وحظيت  التوايل.  على  الثالث  للعام 
اإطار  تاأتي يف  التي  ال�شيفية  ال��دورة 
الريا�شي  دبي  جمل�ص  اإ�شرتاتيجية 
النا�شئني  ق��ط��اع  لتطوير  ال�شاعية 
للم�شابقات  االأن��دي��ة  ف��رق  وحت�شري 

الر�شمية للمو�شم الريا�شي اجلديد 
.. مب�شاركة فرق الفئات ال�شنية من 
الن�شر  اأن��دي��ة  يف  �شنة   19 اإىل   12
واالأه���ل���ي وال��و���ش��ل وال�����ش��ب��اب ودب��ي 
وحتا .. اإ�شافة لنادي ال�شارقة يف فئة 
ف��ئ��ة حتت  وال�����ش��ع��ب  �شنة   17 حت��ت 
19 �شنة . وتوزعت األقاب امل�شابقات 
على اأندية ال�شباب واالأهلي والن�شر 
 12 ت��وج االأه��ل��ي بلقب فئة حت��ت  اإذ 
�شنة التي ا�شت�شافها نادي حتا فيما 
ال�شباب باملركز الثاين والو�شل  جاء 
ثالثا. واأح��رز الن�شر لقب فئة حتت 

دبي  نادي  ا�شت�شافها  التي  �شنة   13
الو�شل  .. وج���اء  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ث��ق��ايف 
ب���امل���رك���ز ال���ث���اين واالأه����ل����ي ث��ال��ث��ا..
ون����ال دب���ي ج���ائ���زة اأف�����ش��ل ف��ري��ق يف 
التي  امل�شابقة  ركلت الرتجيح وهي 
اأق��ي��م��ت ب�����ش��ك��ل م��ن��ف�����ش��ل ب��ال��ت��زام��ن 
بلقب  االأه��ل��ي  وت��وج   . املناف�شات  م��ع 
التي  بامل�شابقة  �شنة   14 حت��ت  فئة 
ا���ش��ت�����ش��اف��ه��ا م��ت��ف��وق��ا ع��ل��ى ال�����ش��ب��اب 
�شاحب املركز الثاين والن�شر الذي 
حل باملرتبة الثالثة فيما كان الو�شل 
اأف�����ش��ل ف��ري��ق يف ���ش��رب��ات الرتجيح 

حتت  فئة  بلقب  ليتوج  الن�شر  وع��اد 
ا�شت�شافها  التي  بامل�شابقة  �شنة   15
ال�شباب  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ف��ي��م��ا ج���اء 
الن�شر  جاء  كما  الو�شل  ثالثا  وحل 

اأف�شل فريق يف ركلت الرتجيح.
كما توج ال�شباب بلقب فئة حتت 17 
على  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  باملناف�شات  �شنة 
ملعبه متقدما على الو�شل �شاحب 
املركز الثاين ودبي الذي جاء باملركز 
الثالث فيما كان الو�شل اأف�شل فريق 
ال�شباب  واأك��د   . يف رك��لت الرتجيح 
بلقب فئة حتت  تفوقه بعد تتويجه 

19 �شنة التي اختتمت على ملعب 
بح�شور حممد مطر  الو�شل  ن��ادي 
املري نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي 
ل�شركة  التنفيذي  وامل��دي��ر  ال�شباب 
ك���رة ال��ق��دم ع��ل��ي ع��م��ر م��دي��ر اإدارة 
دبي  مبجل�ص  الريا�شية  املوؤ�ش�شات 
ال�شام�شي  مبارك  وعبيد  الريا�شي 
وال��ت��ط��وي��ر  ال��ف��ن��ي��ة  االإدارة  م���دي���ر 
باحتاد االإم��ارات لكرة القدم . وجاء 
ال�����ش��ع��ب ب��امل��رك��ز ال���ث���اين ي��ل��ي��ه دب��ي 
ال�شباب  اأح���رز  فيما  الثالث  باملركز 
ج����ائ����زة اأف�������ش���ل ف���ري���ق يف رك����لت 

املجل�ص  وي�شعى   . اأي�����ش��ا  ال��رتج��ي��ح 
من اإقامة هذه الدورة ملنح الفر�شة 
ل�����ش��رك��ات ك���رة ال��ق��دم ب��دب��ي الإع���داد 
ف���رق امل���راح���ل ال�����ش��ن��ي��ة مب���ا ي��واك��ب 
ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا وط��م��وح��ات��ه��ا ل��ل��م��و���ش��م 

امل���ق���ب���ل ول���ل�������ش���ع���ود ع���ل���ى م��ن�����ش��ات 
لتعميم  املجل�ص  يتطلع  التتويج كما 
ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ال��لع��ي��ني واالأج��ه��زة 
وحت��ق��ي��ق  االأداء  ل��ت��ح�����ش��ني  ال��ف��ن��ي��ة 
االن�����ش��ج��ام امل��ط��ل��وب ب��ني ال��لع��ب��ني 

الر�شمية  امل��ن��اف�����ش��ات  ان��ط��لق  ق��ب��ل 
اإىل جانب ا�شتثمار االإجازة ال�شيفية 
واأوق����ات ف���راغ ال��لع��ب��ني م��ن خلل 
التن�شيطية  ال��دورة  امل�شاركة يف هذه 

لفرق املراحل ال�شنية .

•• �ساحية ال�سيف – اللجنة 
االأوملبية:

اعتمدت اللجنة االأوملبية البحرينية 
واملع�شكرات  اخل��ارج��ي��ة  امل�����ش��ارك��ات 
التدريبية واال�شت�شافات الداخلية 
ل�شتة احتادات ريا�شية فقد وافقت 
ال���ل���ج���ن���ة االأومل����ب����ي����ة ع���ل���ى ���ش��رف 
لكرة  البحريني  للحتاد  ميزانية 
ال���ق���دم الإق���ام���ة م��ع�����ش��ك��ر ت��دري��ب��ي 
ال��ك��وي��ت  ب���دول���ة  االأول  للمنتخب 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة خ����لل ال���ف���رتة م���ن 5 

اجل�������اري،  ���ش��ب��ت��م��رب   10 ل���غ���اي���ة 
وم�����ش��ارك��ة م��ن��ت��خ��ب ال��ن��ا���ش��ئ��ني يف 
�شنة(   16 )حت��ت  اخلليج  بطولة 
اجلاري  ال�شهر  خلل  �شتقام  التي 

بدولة قطر ال�شقيقة.
ك���م���ا اع���ت���م���دت ال��ل��ج��ن��ة م�����ش��ارك��ة 
ب���ط���ول���ة  ال�����ط�����اول�����ة يف  م���ن���ت���خ���ب 
املنتخبات اخلليجية ال�شاد�شة ع�شر 
باململكة  ج��دة  مبدينة  �شتقام  التي 
الفرتة  خ��لل  ال�شعودية  العربية 
من 6لغاية 14 �شبتمرب، وم�شاركة 
منتخب ال�شنوكر يف بطولة العامل 

)9 كرات( التي �شتقام بدولة قطر 
وم�شاركة  اجل����اري،  ال�شهر  خ��لل 
الطائرة  ل��ك��رة  النا�شئني  منتخب 
يف البطولة اخلليجية التي �شتقام 

بال�شعودية 7 �شبتمرب اجلاري.
ووافقت اللجنة كذلك على اعتماد 
م�شاركة منتخب احلمام يف بطولة 
كاأ�ص البحرين للحمام التي �شتقام 
االإ���ش��لم��ي��ة  باك�شتان  بجمهورية 
خ���لل ال�����ش��ه��ر احل����ايل، وامل��واف��ق��ة 
ع���ل���ى اع���ت���م���اد م��ع�����ش��ك��ر االإع��������داد 
ال���داخ���ل���ي ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني وال��ف��ت��ي��ات 

والعموم لل�شطرجن.
ل�شئون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ن�����ش��ق  واأك�����د 
الباكر  حمد  الريا�شية  االحت���ادات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�������ش���ئ���ون  اإدارة  ب������اأن 
حت��ر���ص ك��ل احل��ر���ص على خدمة 
جميع  وت�شهيل  االحت����ادات  جميع 
مب�شاركاتها  املتعلقة  االإج������راءات 
الداخلية  وا�شت�شافاتها  اخلارجية 
تنفيذا  اخل��ارج��ي��ة  وم��ع�����ش��ك��رات��ه��ا 
اللجنة  اإدارة  جمل�ص  لتوجيهات 
االأوملبية برئا�شة �شمو ال�شيخ نا�شر 

بن حمد اآل خليفة.

واأ����ش���اد ال��ب��اك��ر ب��ت��ع��اون االحت����ادات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة،  ال�������ش���ئ���ون  اإدارة  م����ع 
التوا�شل  عملية  تفعيل  اإىل  ودع��ا 
املالية على وجه  الت�شويات  واإجناز 
ال�شرعة، والعمل على اإعداد خطط 
امل�شاركات اخلارجية واال�شت�شافات 
واملع�شكرات ليت�شنى الإدارة ال�شئون 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال���ق���ي���ام ب�����االإج�����راءات 
االإداري�����������ة وامل����ال����ي����ة وال���ق���ان���ون���ي���ة 
اإىل خدمة  ي����وؤدي  ال����ذي  ب��ال�����ش��ك��ل 
االحت������ادات وت�����ش��ه��ي��ل م��اأم��وري��ت��ه��ا 

باأف�شل �شورة.

ال�صعودية تنفي ا�صتبعادها اللجنة االأوملبية تعتمد امل�صاركات واملع�صكرات واال�صت�صافات لعدد من االحتادات الريا�صية
من املناف�صة على ا�صت�صافة 

كاأ�س اآ�صيا 2019
القدم  لكرة  االآ���ش��ي��وي  االحت���اد  ا�شتبعاد  ال�شعودية  العربية  اململكة  نفت 
ملفها من الرت�شح ال�شت�شافة كاأ�ص اأمم اآ�شيا 2019 ونقلت وكالة االأنباء 
ال�شعودي  للحتاد  الر�شمي  املتحدث  املعيبد  عدنان  عن  وا���ص  ال�شعودية 
ال�شعودية تتناف�ص مع �شت دول هي  اأن  االإدارة  القدم ع�شو جمل�ص  لكرة 
االإمارات والبحرين و�شلطنة عمان والكويت وتايلند واإيران يف اال�شت�شافة 
بعد ا�شتبعاد ال�شني الن�شحابها. واأو�شح املعيبد يف ت�شريح عقب اجتماع 
جمل�ص اإدارة االحتاد ال�شعودي لكرة القدم الذي عقد الليلة قبل املا�شية 
يف الريا�ص اأن االحتاد ال�شعودي تلقى دعوة للم�شاركة يف ور�شة عمل الدول 
التي تقدمت بطلب اال�شت�شافة يومي 10 و 11 من �شهر �شبتمرب اجلاري 

يف مقر االحتاد االآ�شيوي يف العا�شمة املاليزية كواالملبور. 

اأكدت جاهزية �سرطة راأ�ض اخليمة لتاأمني البطولة 

اللجنة االأمنية ت�صتعر�س الرتتيبات االأمنية لكاأ�س العامل للنا�صئني – االمارات 2013 

فرق ال�صباب والن�صر واالأهلي تتوج باألقاب الدورة ال�صيفية 
الثالثة الأكادمييات كرة القدم يف دبي

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: منان للمجوهرات   )�ض.ذ.م.م(  
رقم الرخ�شة: 594322 العنوان: حمل 53/52 ملك �شركة العديد العقارية- 
ديرة- ال�شغاية ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
بانهاب�شدد  ب��دب��ي  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن   1008788 ال��ت��ج��اري: 
الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعله وذلك مبوجب االجراءات 
دائرة  اىل  التقدم  اعرتا�ص  اي  لديه  .وعلى من  الدائرة  يف  املتبعة  والنظم 

التنمية االقت�شادية بدبي من خلل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
ن�شر  تاريخ  يوما من   )15( وذلك خلل  الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا االعلن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: من�سور رفيعي للتجارة     )�ض.ذ.م.م(  
ديرة-  �شيف باحل�شا-  العنوان: مكتب ملك احمد  الرخ�شة: 530947  رقم 
بال�شجل  القيد  رقم  ذات م�شئولية حم��دودة  القانوين:  ال�شكل  العنز    هور 
الغاء  بانهاب�شدد  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   58126 التجاري: 
ال��رتخ��ي�����ص اخل��ا���ص بال�شركة ال�����واردة اع���له وذل���ك مب��وج��ب االج����راءات 
دائرة  اىل  التقدم  اعرتا�ص  اي  لديه  .وعلى من  الدائرة  يف  املتبعة  والنظم 

التنمية االقت�شادية بدبي من خلل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
ن�شر  تاريخ  يوما من   )15( وذلك خلل  الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا االعلن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
  اإعالن �سطب قيد

 تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/ �شوالهارت اندا�شرتيز بي تي واي ليمتد   قد 
تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة )مكتب متثيل( يف امارة دبي املقيدة حتت 

رقم )3266( يف �شجل ال�شركات االأجنبية بالوزارة.
ال�شركات  ���ش��اأن  ل�شنة 1984 يف  رق��م )8(  ال��ق��ان��ون االحت����ادي  الأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذاً 
اعتماد  �شان  يف   2009 ل�شنة   )278( رقم  ال��وزاري  والقرار  وتعديلته  التجارية 
اإجراءات الرتخي�ص والقيد/التجديد/التعديل/ البيع واالندماج لفروع  دليل 

ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.   
اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  االع��رتا���ص  يف  احل��ق  اأ�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 

الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ساد- ادارة الت�سجيل التجاري- �ض.ب )3625( )مكتب دبي( 

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 620 /2013 عقاري كلي   
اىل امل��دع��ى عليه /1-  حممد ب�شري ا���ش��اري��ا  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي / ديار  للتطوير )�ص م ع(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليه مببلغ )121.939 درهم( مع الفائدة القانونية بن�شبة %12 
واالت��ع��اب.   وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن 
وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/9/16 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/632  جتاري كلي

ان  االق��ام��ة مبا  �����ص.ذ.م.م  جمهول حمل  للمقاوالت  اي�شت  �شا ميدل  املدعى عليه/ 1- ج��واجن  اىل 
املدعي / جنمة ا�شيا لتاجري معدات واليات الت�شييد والبناء �ص.ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد 
البحر مبا ان املدعي/ جنمة ا�شيا لتاجري معدات واليات الت�شييد والبناء �ص.ذ.م.م قد اقام الدعوى 
املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/7/17 احلكم التمهيدي التايل: بندب 
اخلبري احل�شابي املخت�ص �شاحب الدور باجلدول- وتكون مهمته كاالتي: االطلع على ملف الدعوى 
وامل�شتندات املقدمة فيها  وما ع�شى ان يقدمه كاالتي - االطلع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة 
فيها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم. -االنتقال ملقرات طريف الدعوى واالطلع على املرا�شلت الورقية 
وااللكرتونية وبيان علقة الواقع بني طريف الدعوى وبيان نوع املعاملت التي ربطت طريف الدعوى 
وما قامت املدعية بتاأجريه للمدعى عليها وبيان ما اذا كان ظريف الدعوى يف اوفيا بالرتاماتهما من 
عدمه وحددت مبلغ ع�شرة االف درهم كاأمانة للخبري. وحددت لها  املحكمة جل�شة يوم االثنني املوافق 

ch.2.E22  2013/9/9. ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تغيري ال�سم والعنوان   
ان����ا /ح�����ش��ن ك���وت���ي ح���اج���ي اي����داك����ان����دان- اح���م���ل ج�����واز ���ش��ف��ر رق��م 
)Z1225985(مت اال�شدار يف ابوظبي بتاريخ 2004/1/27 ي�شكن 
يف كالينجال بادي، اوراكام كيزهموري، مكتب بريد اوراكام ، منطقة 
م���االب���ورام، ك���رياال، ال��ه��ن��د، وح��ال��ي��ا مقيم يف ال��ع��ني، ���ص ب 220235 
امليلد  ومت تغيري اال�شم والعنوان احلايل من/ حممد ح�شن/ مكان 
�شيفاغاجنا تي ان، �شي بايل �شترييت �شيفاغاجناي دي تي تاميلنادو/ 
اىل اال�شم اجلديد والعنوان ح�شن كوتي حاجي ايداكاندان/ كالينجال 

بادي، اوراكام ميلموري، ماالبورام دي تي 676515، كرياال - الهند

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفى

ا�شم امل�شفي وعنوانه :   �سفيان االغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون   .
ا�شم ال�شركة وعنوانها : امنول دي�شرتبيو�شن  )�شركة ذات م�شوؤلية حمدودة( رقم الرخ�شة 
: 567041 العنوان:  مكتب رقم 34 ملك مركز االعمال االورب��ي   –  جممع دبي لل�شتثمار 
االول    ال�شكل القانوين : �شركة  ذات م�شوؤلية حمدودة . رقم القيد بال�شجل التجاري :72866. 
التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  التنمية االقت�شادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
لديها بانحلل ال�شركة املذكورة اأعله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ 
2013/06/24 واملوثق لدي الكاتب العدل حتت رقم 2013/1/114225. -  بتاريخ 2013/06/24  
وبتعيني امل�شفي املذكور اأعله للقيام بت�شفية ال�شركة ح�شب قرار اجلمعية العمومية املوثق 
املعيني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   . العدل  الكاتب  -ل��دي 
 – – مكتب  4  ملك  حمد رحمة  ال�شام�شي  – دوار ال�شاعة  – دي��رة   يف مكاتبة الكائنة يف 
امل�شتندات  كافة  :8540 م�شطحبا معه  - �ص ب  رقم :042950081  ت: 2955248 04– فاك�ص 

واالأوراق الثبوتية وذلك خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن .
دائرة التنمية االقت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5    
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة 

ا�شم ال�شركة وعنوانها :  امنول دي�شرتبيو�شن       )�ص.ذ.م.م( رقم الرخ�شة :567041   
ال�شكل القانوين :  �شركة  ذات م�شوؤلية حم��دودة    .  رقم القيد بال�شجل التجاري 
: 72866. مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها بانحلل ال�شركة املذكورة اأعله وذلك  مبوجب قرار اجلمعية 
العمومية لل�شركة بتاريخ 2013/06/24  بتعيني امل�شفي املذكور اأعله للقيام بت�شفية 

ال�شركة ح�شب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل .
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف  
– ديرة –  دوار ال�شاعة – بو �شعيد             ت /042955248    فاك�ص رقم/042950081  
،  �ص ب /8540 - م�شطحبا معة كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية ،وذلك خلل )45( 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن   .  
دائرة التنمية االقت�ساديه

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

دورة  ال�شت�شافة  اإ�شطنبول  مبلف  الريا�شات  مدير  قال 
اإع���راب  اإن  ب��ريك��ري،  األ���ب   ،  2020 االأوليمبية  االأل��ع��اب 
دعمه  ع��ن  مي�شي  ليونيل  االأرجنتيني  ال��ق��دم  ك��رة  جن��م 
مللف مدريد ال ميثل م�شكلة بالن�شبة للتطلعات الرتكية 
خطوط  مع  بر�شلونة  فريق  الع��ب  اتفاق  على  يوؤثر  وال 
ال���ط���ريان ال��رتك��ي��ة ت��ورك��ي�����ص اآي��رالي��ن��ز .وق����ال بريكري 
االأرجنتينية  العا�شمة  يف  ب���لده  م��ل��ف  ت��ق��دمي  ع��ق��ب  ل 
اأي  ميثل  ال  مدريد  مللف  مي�شي  دع��م  اإن  اآير�ص  بوينو�ص 
ال��لع��ب مل  ن��ظ��را الأن  ال���رتك���ي،  امل��ل��ف  ل�����ش��ورة  م�شكلة 
اإ�شطنبول.  مللف  الرتويجية  احلملة  يف  مبا�شرة  ي�شارك 
اتفاقا  يعد  اآيرالينز  وتوركي�ص  مي�شي  اتفاق  اأن  واأو�شح 
الطريان،  �شركة  ا�شتخدام  اإىل  اإ�شارة  يف   ، �شرف  جتاريا 

ال��ت��ي تعد واح���دة م��ن اجل��ه��ات ال��راع��ي��ة االأ���ش��ا���ش��ي��ة مللف 
وك��ان  الدعائية  االأرجنتيني  ال��لع��ب  ���ش��ورة  اإ�شطنبول، 
ال�شت�شافة  م��دري��د  لرت�شح  دعمه  ع��ن  اأع���رب  ق��د  مي�شي 
اأوليمبياد 2020. وقال مي�شي ل اأعتقد اأن ملف مدريد 
لديه الكثري من الفر�ص ب�شبب طبيعة املدينة وجناحات 
اإ�شبانيا يف الريا�شات املختلفة واجتمع مي�شي مع رئي�ص 
ال��ل��ج��ن��ة االأول��ي��م��ب��ي��ة االإ���ش��ب��ان��ي��ة األ��ي��خ��ان��درو ب��لن��ك��و يف 
و�شوله  عقب  ال��ق��دم  لكرة  االأرجنتيني  االحت���اد  حديقة 
اإيل بوينو�ص اآير�ص قادما من بر�شلونة للن�شمام ملع�شكر 
ملنتخب التاجنو. و�شرح اللعب اأعتقد اأن اختيار مدريد 
�شيكون جيدا لعامل الريا�شة، لي�ص فقط لطابع املدينة، 
ومن   . االأول  ال��ط��راز  م��ن  االإ���ش��ب��ان  الريا�شيني  الأن  ب��ل 

وقع  اإذا  اإ�شطنبول،  ملف  رئي�ص  اأرات،  ح�شن  ق��ال  جانبه 
االختيار على اإ�شطنبول ف�شتكون هذه نقطة حتول لبلدنا 

ولتاريخ االألعاب االأوليمبية .
وو����ش���ف ال���وف���د ال���رتك���ي اح��ت��م��ال��ي��ة اخ��ت��ي��ار اإ���ش��ط��ن��ب��ول 
بالفر�شة الوحيدة جللب الروح االأوليمبية للمرة االأوىل 
اإىل منطقة قريبة من العامل العربي الذي يعي�ص حلظات 
�شعبة. وقال اأرات خلل تقدمي ملف اإ�شطنبول �شندخل 
الرتكية تتطلع الأن تكون  املدينة  اأن  اإىل  التاريخ م�شريا 
ج�شرا بني العامل االأوروبي واالآ�شيوي . وتناف�ص العا�شمة 
اليابانية طوكيو، اإ�شطنبول ومدريد، ال�شت�شافة اأوليمبياد 
2020 التي �شيتم االإعلن عن املدينة التي �شتنال �شرف 

تنظيمها ال�شبت املقبل يف بوينو�ص اآير�ص.

برانديلي �صيرتك اإيطاليا بعد مونديال الربازيلتركيا غري قلقة من دعم مي�صي مللف مدريد 2020
�شيتخلى ت�شيزاري برانديلي عن مهامه مدربا ملنتخب ايطاليا 
ذكرت  ما  بح�شب   2014 الربازيل  مونديال  بعد  القدم  لكرة 

تقارير �شحافية .
وتاأتي هذه االخبار قبل ا�شبوع من �شعي ايطاليا، و�شيفة كا�ص 
اوروبا 2012، حلجز بطاقتها نحو مونديال الربازيل 2014 
الت�شفيات  يف  ار���ش��ه��ا  على  ت�شيكيا  جمهورية  ت��واج��ه  عندما 

االوروبية.
ال�شحف  ان  اال  ب��ران��دي��ل��ي اخل����رب،  ت��اأك��ي��د  ع���دم  رغ���م  وع��ل��ى 
االي��ط��ال��ي��ة ب�����داأت ت��ر���ش��ح اال���ش��م��اء امل��ح��ت��م��ل��ة خل��لف��ة م���درب 

فيورنتنيا ال�شابق.
وا�شتلم برانديلي )56 عاما( مهامه بدال من مارت�شيلو ليبي 
2010 يف  العامل  لكاأ�ص  االول  ال��دور  ايطاليا من  خ��روج  اث��ر 

جنوب افريقيا.
االوروبية  الت�شفيات  يف  الثانية  جمموعتها  ايطاليا  وتت�شدر 
مع 14 نقطة من 6 مباريات، وتتقدم بفارق 4 و5 نقاط عن 

بلغاريا وت�شيكيا على التوايل.
ويف 44 مباراة حتت ا�شراف برانديلي، فازت �شكوادرا اتزورا يف 

20 مباراة، تعادلت يف 14 وخ�شرت 10 مرات.
ب��رز يف ال�شفحة االوىل  امل��ط��روح��ة خل��لف��ت��ه،  وم��ن اال���ش��م��اء 
ل�شحيفة ال غازيتا ديلو �شبورت ، مدرب اليابان احلايل الربتو 
زاك����ريوين ال���ذي ا���ش��رف ع��ل��ى م��ي��لن وان���رت م��ي��لن والت�شيو 
وي��وف��ن��ت��و���ص ���ش��اب��ق��ا، ب��اال���ش��اف��ة اىل م�����درب م���ي���لن احل���ايل 
من  امل��ق��ال  امل���درب  مان�شيني  وروب��رت��و  ال��ي��غ��ري  ما�شيميليانو 

تدريب مان�ش�شرت �شيتي االنكليزي.
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عقد حممد عبداهلل بن هزام الظاهري مدير جمموعة العني 
اأم�ص  �شباح  م��ن  التا�شعة  يف   2013 االإم����ارات  ال��ع��امل  لكاأ�ص 
الدكتور  بح�شور  االإم����ارات  بجامعة  امل�شوؤولني  م��ع  اجتماعاً 
ورا�شد  باجلامعة  الطلب  �شوؤون  عميد  ال�شايب  عبدالرحمن 
عمري مدير اإدارة احلياة الطلبية واإبراهيم خمتار مدير ق�شم 
ال�شريف  االإم��ارات بجانب عبداهلل  الريا�شية بجامعة  االأن�شطة 
العني وقد مت خلل  الربوتوكول من جمموعة  وح��دة  من�شق 
االجتماع مناق�شة متطلبات جتهيز ملعب اجلامعة الذي �شوف 
خلل  للتدريبات  ال�شاد�شة  املجموعة  منتخبات  ت�شتخدمه 
م�شاركتها يف البطولة والتي ت�شم املك�شيك والعراق ونيجرييا 
 19 من  بداية  العني  مدينة  يف  مبارياتها  وتنطلق  وال�شويد 

اأكتوبر املقبل على �شتاد خليفة بن زايد بنادي العني. كما ناق�ص 
التابعة  امللب�ص  تبديل  غ��رف  جاهزية  م��دى  اأي�شاً  االجتماع 
التي وقع عليها  االأربعة  اأح��د امللعب  االإم���ارات،  مللعب جامعة 

االختيار لتدريبات املنتخبات االأربعة.
اأخرى قام وفد من اللجنة املنظمة العليا للبطولة  ومن جهة 
يف �شباح اأم�ص االأول بزيارة اإىل نادي العني وذلك للوقوف على 
الوفد بدر  العني �شم  العمل واحتياجات جلنة جمموعة  �شري 
م��وردي��ان  وك��اري��ن  اللوج�شتية  اخل��دم��ات  وح��دة  م��ن  ال�شمري 
م��ن وح���دة ال��ربوت��وك��ول وحم��م��د ج��ا���ش��ر امل�����ش��وؤول ع��ن ت��ذاك��ر 
وتفقد  املباريات  ملعب  اإىل  اجلماهري  دخ��ول  واأب��واب  املباريات 
وفد اللجنة العليا جميع غرف �شتاد خليفة بن زايد وملحقة 

املختلفة التي ت�شمل مكاتب الفيفا واملق�شورة الرئي�شية وغرف 
تبديل امللب�ص والعيادتني الطبيتني واملركز االإعلمي وغرفة 
املوؤمترات ال�شحفية واأماكن جلو�ص ال�شحفيني وغرفة فح�ص 
الكنرتول  وغ��رف��ة  واالأع����لم  ال��ك��رة  حاملي  وغ��رف��ة  املن�شطات 
وغرف معلقي القنوات التليفزيونية وغريها من الغرف التي 
�شيتم ا�شتخدامها خلل اأيام البطولة، باالإ�شافة اإىل التاأكد من 
�شاحة  اإىل  بالدخول  لها  امل�شموح  وال�شيارات  البا�شات  مواقف 
العني  ن��ادي  اأكادميية  مبنى  تفقد  اإىل  باالإ�شافة  العني،  ن��ادي 
م�شوؤول  وغ��رف��ة  امللب�ص  تبديل  غ��رف  جاهزية  م��ن  وال��ت��اأك��د 
للعديد  الدخول  بطاقات  ال�شدار  ت�شتخدم  �شوف  التي  الفيفا 

من االأ�شخا�ص. 

خمي�ص  حممد  اأحمد  التفتي�شية  اجلولة  خ��لل  الوفد  وراف��ق 
م��دي��ر م��وق��ع احل���دث وع��ب��داهلل ال�����ش��ريف من�شق ال��ربوت��وك��ول 
الزعبي  ومرعي  امللعب  وح��دة  من  بريقدار  خالد  واملهند�ص 
من�شق الت�شويق وعادل طه مدير اال�شتاد وح�شن الر�شيد من�شق 

وحدة تقنية املعلومات.
وناق�ص بدر ال�شمري مع اأع�شاء املجموعة االحتياجات املطلوب 
توفرها يف الغرف كافة من اأجهزة وطاوالت وكرا�شي ويف امللعب 
ال�شحفيني  جلو�ص  واأمكان  الرئي�شية  املق�شورة  بتزويد  ووعد 
التي  النواق�ص  م��ن  وغ��ريه��ا  التلفزيونية  االأج��ه��زة  م��ن  بعدد 
ي�شبح  بحيث  املقبلة  القليلة  االأي���ام  خ��لل  توفريها  يتطلب 
اال�شتاد وتوابعه يف كامل اجلاهزية بحلول يوم 20 من �شبتمرب 

اجلاري.
وبعد اجلولة اأكد ال�شمري اأنه �شيقوم باإعداد تقرير مف�شل عن 
كل ما متخ�شت عنه الزياره وتقدميه خلل �شاعات اليوم اإىل 
حممد عبداهلل بن بدوه مدير البطولة التخاذ ما يراه منا�شباً 

من قرارات واإ�شدار توجيهاته ب�شاأنها.

وفد اللجنة العليا يتفقد ملعب خليفة بن زايد

مدير جمموعة العني يعقد اجتماعًا تن�صيقيًا مع وفد جامعة االإمارات 

للمنتخب  ال��ط��ب��ي  اجل���ه���از  اأع���ل���ن 
ال��ك��ول��وم��ب��ي ل��ك��رة ال���ق���دم اأن����ه مل 
تاأكيد  اأو  ا�شتبعاد  االآن  حتى  يتم 
فالكاو  رادام��ي��ل  املهاجم  م�شاركة 
يف م��ب��اراة الفريق اأم��ام االإك���وادور 
ت�شفيات  اإط�����ار  يف  اجل��م��ع��ة  غ����دا 
اأمريكا اجلنوبية ملونديال 2014 
بالربازيل، بعد تعر�شه اللتواء يف 

الكاحل االأمين.
الكولومبي،  املنتخب  طبيب  وقال 
ك����ارل����و�����ص اأوي�����������وا، ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني 
التواء  من  يعاين  فالكاو  الثلثاء 
من الدرجة االأوىل يف الكاحل مع 

كدمة يف ق�شبة ال�شاق .
يقدم  الطبي  اجل��ه��از  اأن  واأ���ش��اف 
ال��رع��اي��ة ل��ف��ال��ك��او مل��ع��رف��ة م���ا اإذا 
م��ب��اراة  �شيتمكن م��ن خ��و���ص  ك��ان 

اجلمعة اأمام االإكوادور.
وبح�شب اأويوا، فاإن فالكاو، مهاجم 
ي�شتجيب  الفرن�شي  موناكو  فريق 
مل  ولكنه  للعلج،  مر�شي  ب�شكل 
جاهزا  �شي�شبح  ك��ان  اإذا  م��ا  ي��وؤك��د 
مباراة  يف  املنتخب  م��ع  للم�شاركة 
االإكوادور اجلمعة ولقاء اأوروجواي 
ال���ث���لث���اء امل��ق��ب��ل يف ال��ت�����ش��ف��ي��ات 

املونديالية اأي�شا.
يعمل  ال��ط��ب��ي  اجل���ه���از  اأن  واأب������رز 
تقريبا  ���ش��اع��ة  ال24  م����دار  ع��ل��ى 
فالكاو  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة  عملية  على 
قال  فالكاو،  غياب  احتمالية  وعن 
زميله يف املنتخب، لوي�ص فرناندو 
موريل، العب اأودينيزي االإيطايل 
�شمانا  ي��ع��د  م��ون��اك��و  م��ه��اج��م  اإن 
ل��ه��دف وق���ال لي�ص ���ش��را اأن وج��ود 
ت�شجيل  ي�شمن  الفريق  فالكاو يف 

هدف وميكن اأن ي�شاعدنا كثريا .
اأ���ش��ار موريل  اأخ���رى،  وم��ن ناحية 
�شتكون  االإك�����وادور  م��ب��اراة  اأن  اإىل 
كولومبيا  وحت��ت��ل  للغاية  معقدة 
حاليا املركز الثاين ب23 نقطة يف 
املوؤهلة  اأمريكا اجلنوبية  ت�شفيات 

ب����ال����ربازي����ل   2014 مل����ون����دي����ال 
م������ت������اأخ������رة ب�����ث�����لث ن�����ق�����اط ع��ن 

االأرجنتني املت�شدرة.

وت���ت���اأه���ل امل��ن��ت��خ��ب��ات ال���ت���ي حتتل 
املراكز االأربعة االأوىل يف الت�شفيات 
امل���ون���دي���ال، يف حني  اإىل  م��ب��ا���ش��رة 

اخلام�ص  امل��رك��ز  �شاحب  يخو�ص 
مباراة ملحق اأمام خام�ص ت�شفيات 

اآ�شيا.

بالنتائج  القدم  لكرة  االآ�شيوي  رئي�ص االحت��اد  اإبراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  رحب 
التي تو�شلت لها جمموعة العمل اخلا�شة يف االحتاد الدويل من اأجل حت�شني 
اأو�شاع كرة القدم الفل�شطينية، معرباً عن اأمله يف اأن ت�شاعد هذه القرارات على 

حرية حركة اللعبني واحلكام وامل�شوؤولني واملعدات من واإىل ال�شفة الغربية.
وقال �شلمان بن ابراهيم: اأعتقد اأن تعيني �شباط ارتباط يف كل احتاد واعتماد 
كل  �شي�شاعد  االأخ���رى  واالأذون����ات  الت�شاريح  طلبات  لتقدمي  نهائية  مواعيد 

االحتادين على و�شع خطة للعمل بح�شب نظام االإدارة يف كل منهما.
واأ�شاف: اأ�شعر اأن مذكرة التفاهم التي مت التو�شل لها بني االحتادين �شت�شاهم 
النتائج  ع��ل��ى  ال��ق��دم  ك���رة  اأ���ش��رة  �شتتعرف  ح��ي��ث  ال��ق��واع��د،  بع�ص  تو�شيح  يف 
الوا�شحة خلل ال�شهر املقبل واأو�شح: اأمتنى اأن يعمل كل االحتادين من اأجل 

حل م�شرتك لهذه الق�شية، واأال يواجه االحتاد االآ�شيوي لكرة القدم اأي م�شاكل 
بخ�شو�ص حرية حركة اللعبني وامل�شوؤولني من واإىل فل�شطني يف امل�شتقبل.

وختم بالقول: اأمتنى م�شاهدة فل�شطني ت�شت�شيف املزيد من بطوالت االحتاد 
بح�شور  االأول  اجتماعها  اللجنة  وعقدت  امل�شتقبل.  يف  القدم  لكرة  االآ�شيوي 
االوروب���ي  االحت���اد  ورئي�ص  اإب��راه��ي��م  ب��ن  و�شلمان  بلتر  ج��وزي��ف  الفيفا  رئي�ص 
مي�شال بلتيني واالأمري علي بن احل�شني نائب رئي�ص الفيفا وجربيل الرجوب 

رئي�ص االحتاد الفل�شطيني واآيف لوزون رئي�ص االحتاد االإ�شرائيلي.
مطلع  يف  بلتر  قبل  م��ن  اخلا�شة  العمل  جمموعة  ت�شكيل  ع��ن  االإع���لن  ومت 
مت��وز-ي��ول��ي��و امل��ا���ش��ي، يف اأع��ق��اب تكليفه ب��ه��ذا االأم���ر خ��لل اج��ت��م��اع اجلمعية 

العمومية ال�63 للحتاد الدويل وزيارته اإىل منطقة ال�شرق االأو�شط.

ان�شم الظهري االأمين داين األفي�ص واملهاجم هالك 
الربالزيلي  املنتخب  �شفوف  يف  االإ�شابات  لقائمة 
الودية  للمباراة  حاليا  ي�شتعد  وال��ذي  القدم  لكرة 
املقبل  ال�شبت  يوم  االأ�شرتايل  اأم��ام نظريه  املرتقبة 
العامل  كاأ�ص  لبطولة  الفريقني  ا�شتعدادات  �شمن 

2014 بالربازيل.
فيليبي  لويز  اأن  للعبة  الربازيلي  االحت��اد  واأو���ش��ح 
�شكوالري املدير الفني للمنتخب الربازيلي ا�شتبعد 

اللعبني من �شفوف الفريق بعد الفحو�ص الطبية 
ال��ت��ي اأك����دت اإ���ش��اب��ات��ه��م��ا. واأك����د رودري���ج���و ال�شمار 
جنم  األفي�ص  اأن  للعبة  ال��ربازي��ل��ي  االحت���اد  طبيب 
بر�شلونة االأ�شباين يعاين من اإ�شابة يف الغ�شروف 
اأدت لتقلي�ص م�شتوى اأدائه وت�شبب يف �شعوره بعدم 
ماركو�ص  ا�شتدعاء  اإىل  �شكوالري  دعا  مما  االرتياح 
قائمة  ليحل مكانه يف  اأتلتيكو مينريو  روك��ا جندم 
الع��ب  اأي  ي�شتدعي  اأال  ���ش��ك��والري  وق���رر  ال��ف��ري��ق. 

اإ���ش��اب��ة يف الفخذ  ي��ع��اين م��ن  ال���ذي  ب��دي��ل لهالك 
اأن  اإىل  اأ����ش���ار  ال����ذي  اأك����د ال���ش��م��ار  االأمي����ن ح�شبما 

اللعب مل يتعاف متاما حتى االآن.
االإ�شابات  قائمة  اإىل  بهذا  وهالك  األفي�ص  وان�شم 
والتي  الربازيلي  املنتخب  العبو  منها  يعاين  التي 
اأدت ال�شتبعاد فريد مهاجم فلومينين�شي من قائمة 
مهاجم  باتو  األك�شندر  واإدراج  االأول  اأم�ص  الفريق 

كورينثيانز بدال منه.

�صكوك حول م�صاركة فالكاو يف مباراة االإكوادور 

االحتاد االآ�صيوي يرحب بخطة حت�صني الكرة الفل�صطينية 

االإ�صابات حترم هالك واألفي�س من مباراة اأ�صرتاليا

ال�شكوا�ص  ريا�شة  ان�شمام  امل�شرب  لكرة  م��وراي حامل لقب بطولة وميبلدون  اندي  الربيطاين  دعم 
اىل عائلة الريا�شات االوملبية عام 2020 بعد ان مار�شها يف �شغره وقال موراي )26 عاما( الذي 
يحاول الدفاع عن لقبه راهنا يف بطولة الواليات املتحدة املفتوحة انه �شيدعم ال�شكوا�ص معنويا 
خلل ت�شويت اللجنة االوملبية الدولية هذا اال�شبوع يف بوينو�ص اير�ص. وتتناف�ص ال�شكوا�ص مع 
ال�شيفية   2020 العاب  يف  مكان  حلجز  امل�شارعة  وريا�شة  وال�شوفتبول  للباي�شبول  م�شرتك  ملف 
التي �شيتم الت�شويت اي�شا على مكان ا�شت�شافتها وعرب موراي عن دعمه للريا�شات امل�شربية 
لدينا  ك��ان  املحلي.  ال��ن��ادي  قليل يف �شغري يف  اللعبة  مار�شت  االومل��ب��ي��ة:  االل��ع��اب  يف 
الريا�شة  احب  وتابع:  هناك  يلعب  وال��دي  مل�شاهدة  اذه��ب  فكنت  لل�شكوا�ص،  ملعبني 
واعتقد انها �شعبة النها تتطلب الكثري من القوة البدنية، قد اكون خمطئا، لكني 
اعتقد انها ال حتظى بتغطية اعلمية وا�شعة الن الكرات تبدو مكررة طوال الوقت 
التلفزيونية، لكن  املتابعة  ناحية  الريا�شة االكرث متعة من  تكون  وا�شاف: قد ال 
ومتلك  البدنية،  الناحية  من  جدا  الئقا  تكون  ان  يجب  للغاية.  �شعبة  ممار�شتها 
تنا�شقا بني النظر وال�شرب باليد وان تكون مل�شتك و�شعورك جيدين . وختم: انها 
ريا�شة م�شربية اخرى، عندما متار�ص احدها، متيل مل�شاهدة الريا�شات االخرى. 

احب م�شاهدة البادمنتون اي�شا .

مـــــوراي يــــدعـــــم ان�صمــــام ال�صكـــــــوا�س 
اإلـــــى العائـــــلـــــة االأوملبيــــــــة 

اأوزيـــــل: اخـتــــــــرت اأر�صنـــــــال الأنــــــي اأثـــــــق يف فينغـــــــــــــر
م�شعود  ال��دويل  الو�شط  اعترب الع��ب 
اوزي��������ل امل���ن���ت���ق���ل م����ن ري�������ال م���دري���د 
اال�شباين اىل ار�شنال االنكليزي مقابل 
ان���ه اخ��ت��ار الفريق  ي���ورو  50 م��ل��ي��ون 
ال��ل��ن��دين ل��ث��ق��ت��ه مب���درب���ه ال��ف��رن�����ش��ي 
وق��ت مل يعد �شمن  ار���ش��ني فينغر يف 
ري���ال االي��ط��ايل كارلو  خطط م���درب 

ان�شيلوتي.
وق��ال اوزي��ل ال��ذي ا�شبح اغلى العب 

امل��اين على االط��لق اىل قناة االحتاد 
االملاين لكرة القدم: انا �شعيد للقدوم 
اىل ار�شنال الين اث��ق يف امل��درب. لقد 
حت���دث���ت م��ع��ه ط���وي���ل ع��ل��ى ال��ه��ات��ف 
و�شرح يل مفهوم اللعب. لقد وثق بي 

وكلعب انا بحاجة لهذا االمر .
وا���ش��اف االمل����اين ال����دويل ال��ب��ال��غ من 
ار�شنال  اىل  واملنقتل  عاما   24 العمر 
ب��ع��ق��د مي��ت��د خل��م�����ش��ة اع������وام م��ق��اب��ل 

7 مليني يورو كراتب  ح�شوله على 
الثقة و�شاتابع  �شنوي: منحني فينغر 
حت�شني �شاكون رمبا يف قمة عطائي يف 
كاأ�ص العامل 2014، وانا �شعيد للعب 

يف الدوري االنكليزي املمتاز .
الن�شمامه  �شعادته  ع��ن  اوزي���ل  وع��رب 
يف �شتاد االمارات اىل زميله ال�شابق يف 
فريدر برمين املدافع بري مريتي�شاكر 
واىل رفيق ال��درب يف املنتخب االملاين 

امل��ه��اج��م ل��وك��ا���ص ب��ودول�����ش��ك��ي، وع��ن 
ارتياحه لتحدث فينغر اللغة االملانية.

وعن تركه ريال مدريد فيما كان يردد 
قبل ايام التزامه بالنادي امللكي: كنت 
م��ت��اأك��دا م��ن ال��ب��ق��اء م��ع ري���ال مدريد 
بثقة  اح���ظ���ى  ال  اين  ف��ه��م��ت  ب��ع��ده��ا، 
بحاجة  لكني  امل�����ش��وؤول��ني.  او  امل����درب 
متاحة  الفر�شة  وك��ان��ت  الثقة،  لهذه 
ل��لن��ت��ق��ال اىل ار���ش��ن��ال، ول����ذا ق��ررت 

الذهاب اىل هناك .
وا���ش��ب��ح اوزي�����ل ال����ذي ان�����ش��م ل��ري��ال 
مدريد عام 2010 مقابل حوايل 15 
ال��ن��ادي امللكي  ي���ورو وت���وج م��ع  مليون 
 2012 عام  اال�شباين  ال��دوري  بلقب 
والكاأ�ص اال�شبانية عام 2011 وكاأ�ص 
ال�شوبر عام 2012، اغلى العب يبيعه 
امللكي، متفوقا على الربازيلي  النادي 
مان�ش�شرت  اىل  انتقل  ال���ذي  روبينيو 

 38 ح��وايل  مقابل  االنكليزي  �شيتي 
مليون يورو عام 2008.

امل��اين  اغ��ل��ى الع��ب  اوزي���ل  ا�شبح  كما 
املنتخب ماريو  متفوقا على زميله يف 
ق��ي��م��ة �شفقة  ب��ل��غ��ت  ال�����ذي  غ��وت�����ش��ه 
اىل  دورمت��ون��د  بورو�شيا  م��ن  انتقاله 
ب����اي����رن م��ي��ون��ي��خ ه�����ذا ال�����ش��ي��ف 37 

مليون يورو.
وياأتي ان�شمام اوزيل اىل ار�شنال بعد 

ان ف�شل فريق املدرب الفرن�شي ار�شني 
فينغر يف اجراء اي تعاقد كبري، علما 
ب���ان���ه ���ش��ع��ى ج���اه���دا ل��ل��ح�����ش��ول على 
االرج��ن��ت��ي��ن��ي غ��ون��زال��و ه��ي��غ��واي��ن من 
ب��ال��ذات لكنه انتقل اىل  ري��ال م��دري��د 
نابويل االيطايل، وعلى االوروغوياين 
ل���وي�������ص �����ش����واري����ز ال�������ذي ���ش��ي��وا���ش��ل 
رغبت�������ه  رغم  ليف�������ربول  مع  م�شواره 

بالرحيل.
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زفاف من دون تكاليف 
اأثبت بريطانيان اأن الزواج ال يتطلب ثروة اإذ متكنا من االحتفال بزفافها 
من دون اأية تكاليف، غري ثمن ف�شتان العرو�ص امل�شتعمل الذي ال يتعدى 
)م��ريور(  واأف��ادت �شحيفة  الر�شمية.  الزفاف  وتكلفة رخ�شة  ال��دوالري��ن، 
�شنة(   39( اإيني�ص  و�شيد  �شنة(   36( بورتيو�ص  جورجينا  اأن  الربيطانية 
فيها  اأق��ام��ا  ح��ي��وان��ات  حظرية  اإىل  طعامهم  اإح�����ش��ار  �شيوفهما  م��ن  طلبا 
واأ�شارت  اأتعاب  بدل  اأي  اأحياها كاهن رف�ص قب�ص  التي  زواجهما،  مرا�شم 

اإىل اأن قريبة العرو�ص اأعّدت قالب احللوى فيما عزف والدها املو�شيقى.
لكن ال�شحيفة اأو�شحت اأن العرو�شني دفعا فقط ثمن رخ�شة الزواج الذي 
ثمن  تقريباً  دوالري��ن  دفعا  العرو�شني  اأن  اإىل  م�شرية  دوالر،   100 يقارب 
برلني  يف  الع�شل  �شهر  مت�شية  العرو�شان  ويعتزم  امل�شتعمل  العرو�ص  ثوب 

حني خطبا.

نق�س الدهون والفيتامني )د( ي�صبب العقم عند املراأة 
اإذ  الغذائية،  االإكثار من احلميات  الن�شاء على عدم  يابانيون  حث باحثون 
بالعقم عند  يت�شبب  د يف اجل�شم  والفيتامني  الدهون  ان نق�ص  تبني لهم 
ال�شابات. واأفادت هيئة االإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK ان فريقاً من 
الباحثني يف جامعة جونتاندو اليابانية عمد اإىل قيا�ص معدالت اخل�شوبة 
اأي عدد البوي�شات عند حوايل 100 امراأة يف الع�شرينيات والثلثينيات 
من العمر. و�شاأل الباحثون الن�شاء عن منط غذائهن وعاداتهن الغذائية، 
وتبني ان ن�شبة اخل�شوبة ترتاجع ب�شرعة اأكرب عند اللواتي لديهن نق�ص 
بالدهون والفيتامني د يف اجل�شم وقال الدكتور يو�شي �شاتو ان على الن�شاء 
الأن  وي�شعني  يتنبهن  اأن  ر�شاقتهن  على  للحفاظ  ي�شعني  اللواتي  ال�شابات 

يكون وزنهن منا�شباً واأن يتعر�شن لل�شم�ص يومياً بغية تفادي العقم.

وفاة �صيدة قطرية بفريو�س كورونا 
عاما   56 �شيدة قطرية  وف��اة  دول��ة قطر  لل�شحة يف  االأع��ل��ى  املجل�ص  اأعلن 
بفريو�ص كورونا اإ�شافة اىل احلالتني امل�شابتني اللتني اأعلن عنهما موؤخرا. 
تعاين  ك��ان��ت  ال�شيدة  اأن  املجل�ص  ع��ن  قنا  القطرية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
 23 بتاريخ  املركزة  العناية  يف  امل�شت�شفى  دخلت  و  مزمنة  اأمرا�ص  عدة  من 
اأغ�شط�ص املا�شي. واأ�شار املجل�ص يف بيانه الليلة قبل املا�شية اإىل اأن احلالة 
59 عاما بداأت اأعرا�ص املر�ص عليه قبل  االأوىل هي مواطن قطري عمره 
العودة من ال�شفر بتاريخ 15 من �شهر اأغ�شط�ص وتوجه مبا�شرة للم�شت�شفى 
عاما   29 قطري  الثانية  احلالة  اأن  واأ�شاف  لل�شفاء.  ومتاثل  و�شوله  فور 
يعاين من مر�ص مزمن وعدة عوامل اختطار بداأت االأعرا�ص عليه يف 17 

اأغ�شط�ص و هو يف حالة �شحية حرجة و يتلقى العلج يف العناية املركزة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيم كارد�صيان ب�صعر اأ�صقر 
ت��خ��ّل��ت جن��م��ة ت��ل��ف��زي��ون ال���واق���ع 
االأم���ريك���ي���ة ك��ي��م ك���ارد����ش���ي���ان عن 
به  ا�شتهرت  ال��ذي  االأ���ش��ود  �شعرها 
ل��ت��ط��ّل يف ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة االأ���ش��ب��وع 
)اإي  موقع  ون�شر  ذهبية.  بخ�شل 
ل��ك��ارد���ش��ي��ان  �����ش����وراً  الي�����ن(  اأون 
ب�شعرها االأ�شقر وهي حتمل ابنتها 
نورث يف �شريرها ال�شغري املغطى 
ببطانية ،وهي يف طريقها حل�شور 
حفل �شواء يف بيفريل هيلز وكانت 
قد  ال�شمراء،  النجمة  كارد�شيان، 

غريت لون �شعرها يف ال�شابق.

�صاميون كاول ينتظر طفاًل
اأول طفل لنجم تلفزيون  ان  تبني 
ال����واق����ع ����ش���امي���ون ك�����اول ���ش��ي��ك��ون 
نيويورك  �شحيفة  واأف���ادت  �شبياً 
ن��ي��وز االأم��ريك��ي��ة ان زوجته  دي��ل��ي 
كاول االأمريكية لورين �شيلفرمان 
حامل ب�شبي �شيكون الطفل االأول 
ان  اإىل  ولفتت  الربيطاين  للنجم 
�شباط-فرباير  يف  �شيولد  ال�شبي 

املقبل.
من  مقرب  م�شدر  ع��ن  نقلت  كما 
االأخ�����ري يطري  ان  ت���اأك���ي���ده  ك����اول 

فرحاً الأنه �شيكون لديه ابن .

جزار يذبح بائعًا متجواًل
خلفات  لوجود  متجول،  بائع  بذبح  م�شري  ج��زار  ق��ام 
واآخرين  واتهامه  عليه  واملجني  املتهم  زوجة  بني  �شابقة 

بال�شرقة، بح�شب �شحيفة الريا�ص ال�شعودية. 
اإ�شارة  تلقت  بنها، قد  اإن مباحث ق�شم  ال�شحيفة  وقالت 
�شنة(   30( اأح��م��د.اأ.اأ  بو�شول  العام  بنها  م�شت�شفى  من 

)بائع متجول( جثة هامدة اإثر اإ�شابته بعدة طعنات. 
واأكدت حتريات املباحث اأنه اأثناء �شري املجني عليه رفقة 
زوجته واأوالده مبنطقة �شكنه قام اجلاين بالتعدي عليه 
ب�شكني لوجود خلفات �شابقة بني االأخري وزوجة اجلاين 
القب�ص على اجلاين ويدعى فتحي.ع.م )60  اإلقاء  ومت 
واأخطرت  امل�شتخدم يف احل��ادث،  �شنة( )ج��زار( وال�شلح 

النيابة لتتوىل التحقيق. 

يو�صي بالترّبع باأع�صائه بعد انتحاره 
م��ن خللها  اأب��ل��غ��ه��ا  ال�����ش��رط��ة  اإىل  ر���ش��ال��ة  وّج���ه �شيني 
واأف���ادت  ان��ت��ح��اره  بعد  كلها  باأع�شائه  ب��ال��ت��رّبع  برغبته 
رج��ًل من  اأن  )�شينخوا(،  اجل��دي��دة  ال�شني  اأن��ب��اء  وكالة 
ال�شرطة  اإىل  ر�شالة  وّجه  ال�شني  �شرق  هانغت�شو  مدينة 
خلدمة  اأع�����ش��ائ��ه  بكامل  ب��ال��ت��رّبع  برغبته  فيها  اأبلغها 
اأن ي��ق��دم ع��ل��ى االن��ت��ح��ار. وق��ال��ت ال�شرطة  ال��ع��ل��م، ق��ب��ل 
املحلية اإن الرجل، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً وعرف 
وان��غ، قال يف ر�شالته قررت االنتحار والترّبع  با�شم  عنه 
بكامل اأع�شاء ج�شدي الأعمال اخلري، وعندما ت�شتلمون 
اإىل  ال�شرطة  واأ�شارت   . احلياة  فارقت  �شاأكون  الر�شالة، 
التكييف  وح���دة  على  م�شنوقة  وان���غ  جثة  على  ع��رث  اأن���ه 
اخلارجية ل�شقته امل�شتاأجرة يف حي يوهانغ، باالإ�شافة اإىل 
كر�شي متحرك وعكاز ور�شالتني �شغريتني واأو�شحت اأن 
اأن��ه م��ا عاد  وان��غ عانى م��ن �شمور يف الع�شلت، ووج��د 
يف  ولكنه  حلياته،  ح��د  لو�شع  دفعه  م��ا  العي�ص،  يحتمل 
للمجتمع.  اأخ���رية  م�شاهمة  تقدمي  ق��ّرر  نف�شه،  ال��وق��ت 
اأ�شرة وانغ بال�شليب االأحمر  وبناء على و�شيته، ات�شلت 
املحلي للترّبع باأع�شائه، لكنها مل تنجح يف ذلك الأنه مل 
اللزمة لذلك م�شبقاً، كما مل يخ�شع  باالإجراءات  يقم 

للختبارات الطبية املطلوبة.

يقتل زوجته بـ)ال�صوبك(
اأق����دم ارب��ع��ي��ن��ي ب��ري��ط��اين ع��ل��ى خ��ن��ق زوج��ت��ه بال�شوبك 
نف�شه  طعن  ثم  امل��وت،  حتى  العجني  لرتقيق  املخ�ش�ص 
ب�شكني مطبخ ليبدو وكاأن الزوجة هاجمته قبل اأن تنتحر، 
امل�شعفني  ف��اإن  التقارير  وبح�شب  تقارير �شحفية.   وفق 
وج���دوا ال���زوج مرمياً يف بهو امل��ن��زل، وت��ت��دىل م��ن بطنه 
�شكينة مطبخ، ما لبثت اأن �شقطت اأثناء حمله اإىل �شيارة 
االإ�شعاف، ولدى و�شول ال�شرطة، ادعى اأن زوجته طعنته 
بال�شكني، قبل اأن تخنق نف�شها بحبل.  وبعد التحقيقات 
نف�شها بهذه  اأن تخنق  ق��ادرة على  الزوجة غري  اأن  ثبت، 
ب�شكل  نف�شه  طعن  ال���زوج  اأن  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  الطريقة، 
�شطحي، واأحدث بع�ص اجلروح يف وجهه ويديه ورقبته 
م�شتلقية  وتركها  بدمه،  ال�شحية  ج�شد  ولطخ  ورجله، 

على ال�شرير، وفقا ملوقع 24 االخباري. 

يذبح زوجته واأبناءه الثالثة.. وينتحر ..!
    

•• الفجر – تون�س

جدت م�شاء الثلثاء جرمية ب�شعة جدا ذهب �شحيتها 3 اأبناء يف عمر الزهور وزوجة مل تتجاوز االأربعني من العمر يف 
حني جنت االبنة الرابعة باأعجوبة بعد اأن اأقدم والدهم على ذبحهم جميعا ثم االنتحار حتت عجلت القطار يف جمزرة 
اأوالد عامر من معتمدية  اأن االأب الذي يقطن بقرية  مل تعرف املنطقة لها مثيل من قبل. وتفيد املعلومات االأولية 
كندار )حمافظة �شو�شة( التون�شية قد قرر م�شاء االثنني الأ�شباب ال تزال غري وا�شحة قتل جميع اأفراد اأ�شرته املتكونة 
من 6 اأفراد )االأب واالأم و4 اأبناء(وقد خطط جلرميته ال�شنيعة هذه ودعاهم يف حدود ال�شاعة الثالثة م�شاء اإىل نزهة 
ترفيهية وحملهم جميعا اإىل �شيعته الفلحية الكائنة  مبنطقة اأوالد العابد وهي تبعد قرابة 3 كلم عن مقر �شكناه 
وبنتيه  وتدعى رمي  اأوال  الزوجة  ليقتل  ونحرهم جميعا  �شلبة  باآلة  عليهم  االع��ت��داء  اإىل  عمد  وهناك  عامر.   ب��اأوالد 
التواأمني تي�شري وفاطمة الزهراء)3 �شنوات( والطفل ريان 10 �شنوات اأما البنت اأريج )6 �شنوات( فقد جنت باأعجوبة 
بعد اأن تعر�شت اإىل الطعن واخلنق لكنها وجدت حية مب�شرح اجلرمية ليتم نقلها على جناح ال�شرعة اإىل امل�شت�شفى . اأّما 
االأب فقد �شارع بعد تنفيذ جرميته هذه اإىل االنتحار حتت عجلت القطار قرب منطقة منزل املحطة اأين األقى بنف�شه 
وُعرث على جثته يف وقت الحق . وتبقى االأ�شباب احلقيقية لهذه اجلرمية التي هزت كامل املنطقة واملناطق املجاورة 
جمهولة رغم ت�شريح اأحد اأقرباء القاتل باأن االأب يعاين منذ 5 اأ�شهر تقريبا من ا�شطرابات نف�شية خا�شة اأنه يف حالة 

بطالة منذ فرتة زادت يف تعكري حالته النف�شية وقد �شبق اأن زار االأطباء عدة مرات يف الفرتة االأخرية ح�شب زعمه.
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اأ�صغر طيار عمره 5 �صنوات 
اأ�شبح طفل عمره 5 �شنوات اأ�شغر طيار يف العامل، بح�شب �شحيفة 
مريور الربيطانية .. الطفل وهو �شيني من مدينة بكني ويدعى 
دقيقة،   35 ا�شتمرت  برحلة  قام  دو،  دو  با�شم  املعروف  يايدي  خه 

فوق حديقة احليوانات الربية بالعا�شمة بكني. 
وخ����لل ال��رح��ل��ة، ك���ان امل����درب ب��ج��ان��ب ال��ط��ف��ل ل��ك��ن��ه مل يتدخل 
للم�شاعدة يف قيادة الطائرة وهي من نوع بي 3 وال تزن �شوى 100 

كلغ. 
والد الطفل، وهو مدير يف �شركة خا�شة للمن�شوجات، قام بدفع 

تكاليف تدريب ابنه و�شجعه على تعلم الطريان. 
وقد قام االأب بن�شر عدة �شور من تدريبات ابنه على موقع �شيني 
الطفل  اأب  ال�شينية على  ال�شحافة  للتوا�شل االجتماعي وتطلق 
االأب الن�شر الأنه يدفع ابنه للقيام مبهام قا�شية وكان الطفل نف�شه 
قد قام مبهام اأخرى �شعبة منها االإبحار بيخت مرتني يف مناف�شة 

دولية وت�شلق جبل فوجياما يف اليابان اأثناء هطول االأمطار. 

طفل يعرث على مومياء 
عرث طفل على مومياء ب�شرية يف قبو بيت جديه يف �شمال غرب 
امل��ان��ي��ا، يف ح��ادث��ة غريبة اث���ارت اه��ت��م��ام خ���رباء ال��ط��ب ال�شرعي، 
بح�شب ما نقلت ال�شحافة املحلية وتبني بعد الك�شف على املومياء 
ب��وا���ش��ط��ة االت امل�����ش��ح ال�����ش��وئ��ي ان��ه��ا ت��ع��ود اىل ان�����ش��ان وم���ا زال��ت 

اجلمجمة حمفوظة على الرغم من انها خمرتقة ب�شهم. 
ي��زي��د من  ق��ن��اع  الغام�شة، على  امل��وم��ي��اء  وع��رث اىل ج��ان��ب ه��ذه 
غمو�ص هذا االكت�شاف، وعلى طبقة معدنية رقيقة تغطي عظام 

هذا اجل�شم البالغ طوله 1.49 مرتا.
وق��ال وال��د ال�شبي ان وال��ده، ال��ذي تويف قبل 12 �شنة، ذهب اىل 
�شمال افريقيا يف خم�شينات القرن الع�شرين، وانه من املمكن ان 
من  كنوع  املومياء  على  يحتوي  ال��ذي  التابوت  معه  اح�شر  يكون 
القرن  اىل  املومياء  لتثبيت  امل�شتخدمة  الرباطات  وتعود  التذكار 

الع�شرين، وقد ثبتت بوا�شطة اآلة. 
وقال  الق�شية،  هذه  املنطقة  يف  العامة  والنيابة  ال�شرطة  وتتابع 

متحدث با�شم ال�شرطة ننتظر لنعرف تاريخ هذه العظام . 

عودة قرية من عامل االأموات
املياه،  حتت  زالزل  دفنها  اأن  بعد  احلياة،  اإىل  �شينية  قرية  ع��ادت 

قرابة خم�ص �شنوات كاملة، بح�شب �شحيفة �شبق ال�شعودية. 
8 درجات مبقيا�ص ريخرت  اإن زلزال هائل بقوة  وقالت ال�شحيفة 
2008، وغمرتها املياه متاماً،  دمر قرية �شيوان بينج القرية عام 
اأكرب  وت�شبب يف  بينها وبني بحرية قريبة  بعدما حتطم احلاجز 

في�شان �شرب املنطقة من خم�شني عاماً. 
 712 م��ن  حالياً  انخف�ص  امل��ي��اه  من�شوب  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
مرتاً فوق م�شتوى �شطح البحر، اإىل 703 اأمتار ما اأدى اإىل ظهور 
قريتهم  اإىل  املنطقة  �شكان  من  الكثري  وع��اد  جديد،  من  املدينة 

عر�ض ل�سيارة )اأرماديلو- T( الكهربائية القابلة للطي يف معهد كوريا املتقدم للعلوم والتكنولوجيا كجزء من اجتاه ال�شابقة لتفقد ممتلكاتهم. 
تطوير ال�سيارات ال�سديقة للبيئة يف املدن املكتظة.. )رويرتز(

موراي مدير اأعمال مو�صيقي 
يطل النجم االأمريكي بيل موراي، 
اأحداثه حول مدير  ت��دور  يف فيلم 
اأعمال مو�شيقي اأفَل جنمه يذهب 
فتاة  يكت�شف  حيث  اأفغان�شتان  اإىل 
ت��ت��م��ت��ع ب�����ش��وت م��ت��م��ي��ز ت��ع��ي��د له 

االأمل بحياة مهنية ناجحة.
وذك���ر م��وق��ع دي��دالي��ن االأم��ريك��ي 
اأن موراي �شيوؤدي دور البطولة يف 
فيلم روك ذي كا�شبا للمخرج باري 
ليفن�شون، والكاتب ميت�ص غليزر. 
اأح��داث الفيلم حول مدير  وت��دور 
اأعمال مو�شيقي اأفل جنمة يتوجه 
االأخري  موكله  مع  اأفغان�شتان  اإىل 
ومعدماً  وح��ي��داً  نف�شه  يجد  حيث 
وم���ن دون ج����واز ���ش��ف��ر، غ���ري اأن���ه 
رائع  ب�شوت  تتمتع  فتتاة  يكت�شف 
يعود معها اإىل كابول للم�شاركة يف 
برنامج النجم االأفغاين و�شيتوىل 
وجيكوب  بلوك  بيل  الفيلم  اإن��ت��اج 
ب��ي�����ش��ي��ن��ي��ك و���ش��ت��ي��ف ب��ي��ن��غ. وق���ال 
ب��ي��ل م������وراي وب����اري  اإن  غ���لي���زر 
االأمثل  الفريق  ليفن�شون ي�شكلن 
للتعبري عن اجلنون وخيبة االأمل 
واالأمل املوجودة يف الق�شة ، معرباً 
حيال  كبرية  بحما�شة  �شعوره  عن 

هذا الفيلم.

)ترو بلود( 
يوّدع ال�صا�صة 

ال��دم��اء  م�شا�شي  م�شل�شل  ي����وّدع 

ال�شا�شة  ب��ل��ود  ت��رو  ال�شهرة  وا���ش��ع 

يف م��و���ش��م��ه ال�����ش��اب��ع ���ش��ي��ف ال��ع��ام 

بطولة  من  امل�شل�شل  وك��ان   2014

اآن����ا ب��اك��ني و���ش��ت��ي��ف��ن م��وي��ر حقق 

اإيت�ص  لقناة  عالية  م�شاهدة  ن�شب 

ب���ي اأو ال��ت��ي ت��ع��ر���ش��ه م��ن��ذ ال��ع��ام 

ال���ربام���ج يف  2008 وق����ال م��دي��ر 

امل�شل�شل  اإن  لومباردو  القناة مايل 

كان ناجحاً جداً وجمع فريق عمل 

رائعا، واأ�شاف اأحترق �شوقاً ملا يعد 

باأن يكون ف�شًل اأخرياً مذهًل من 

هذا امل�شل�شل الرائع .

اأق�����دم االأم���ريك���ي اآري���ي���ل ك��ا���ش��رتو، امل��ت��ه��م ب��اغ��ت�����ش��اب 
واحتجاز 3 ن�شاء قرابة 10 �شنوات يف منزله بكليفلند، 

على االنتحار ب�شنق نف�شه يف زنزانته بال�شجن.
�شنة(  ان كا�شرتو )52  اأمريكية  اإع��لم  واأف��ادت و�شائل 
املحلي بعدما �شنق نف�شه  بالتوقيت  الثلثاء  وجد ليل 

يف زنزانته ب�شجن يف اأوهايو.
انعا�ص  ح��اول  بال�شجن  الطبي  الفريق  ان  اإىل  واأ�شارت 
ويك�شرن  مركز  اإىل  ونقل  ذل��ك،  يف  ف�شل  لكنه  كا�شرتو 
 10:52 ال�شاعة  عند  اأعلنت وفاته ر�شمياً  الطبي حيث 

ليًل بالتوقيت املحلي.
املا�شي على  اأواخر متوز-يوليو  وكان كا�شرتو وافق يف 
االع����رتاف ب��ذن��ب��ه يف اإط����ار ات��ف��اق م��ع االدع����اء يق�شي 
عقوبة  اإن����زال  اإم��ك��ان��ي��ة  ويجنبه  احل��ي��اة  م��دى  ب�شجنه 

االإعدام به.
ال�شهر برباءته  ذل��ك  ودف��ع كا�شرتو يف وق��ت �شابق من 

يف 977 تهمة موجهة �شده بينها 512 تهمة اختطاف، 
و446 تهمة اغت�شاب، و7 تهم اعتداء جن�شي، وتهمتني 
املحتجزات  الن�شاء  اإح��دى  �شرب  على  الإقدامه  بالقتل 
ب�شدة حتى جته�ص جنيناً حملت به منه، اإىل جانب 6 
تهم اعتداء، و3 تهم تعري�ص حياة طفل للخطر، وتهمة 

امتلك اأدوات جرمية.
بال�شجن  اآب-اأغ�شط�ص  ب��داي��ة  يف  كا�شرتو  على  وحكم 
تهمة  ب�937  اإدانته  بعد  �شنة  األف  اإىل  باالإ�شافة  املوؤبد 

بينها االختطاف واالغت�شاب.
ي�شار اإىل ان كا�شرتو احتجز كًل من اأماندا بريي )27 
عاماً(، وجينا ديجيز�ص )32 عاماً(، ومي�شيل نايت )23 
عاماً(، رغماً عن اإرادتهن يف منزله منذ عقد من الزمن، 
6 �شنوات، بعد  اإنقاذهن مع طفلة تبلغ من العمر  ومت 
جناح بريي، يف الهروب واالت�شال بالطوارئ من منزل 

اجلريان يف اأيار-مايو املا�شي.

خاطف الن�صاء يف اأمريكا ينتحر

�صعف الرتكيز مرتبط باالأرق
افادت درا�شة جديدة ن�شرت يف جملة النوم اأن دماغ من يعاين من االأرق ال يعمل بنف�ص فعالية دماغ ال�شخ�ص 

اأدمغة االأ�شخا�ص الطبيعيني قادرة على ا�شرتجاع املزيد من  اأن  الباحثون  الذي ال يعاين منه والحظ 
مل  حني  يف  جتريها،  التي  العقلية  املهمات  اأو  املهمة  �شعوبة  ت��زداد  بينما  بالذاكرة  اخلا�شة  امل�شادر 

تتمكن اأدمغة مر�شى االأرق من فعل ذلك. وقال �شني دروموند الباحث يف الدرا�شة واالأ�شتاذ امل�شارك 
يف ق�شم طب النف�ص يف جامعة كاليفورنيا اإن دماغ امل�شاب باالأرق مل ي�شتطع اأي�شا اإيقاف ن�شاط 
بناء على هذه  اأن��ه  دروموند  ويوؤكد   . املطلوب  الن�شاط  دور يف  لها  لي�ص  التي  الدماغية  املناطق 

النتائج فلي�ص من امل�شتغرب اأن ي�شعر مري�ص االأرق بحاجته لبذل جمهود اأكرب للقيام بنف�ص 
العمل الذي يقوم به ال�شخ�ص الذي ينام ب�شكل طبيعي و�شملت الدرا�شة 25 �شخ�شا م�شابني 
باالأرق و25 اآخرين ينامون ب�شكل طبيعي، ومت اإخ�شاع املجموعتني الختبارات للذاكرة يف 

الوقت نف�شه الذي مت فيه اإجراء ت�شوير بالرنني املغناطي�شي الأدمغتهم.
والحظ الباحثون اأن لدى مر�شى االأرق �شعوبة يف ا�شتعمال املناطق الدماغية املعنية باملهمة 

العقلية املطلوبة، مما قد يف�شر �شبب مواجهة مر�ص االأرق بع�ص ال�شعوبات االإدراكية .


