
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

�ص 03 

�ص 09

�ص 18

الكازاخ�ستانية بيبي �سارة تتوج بلقب 

بطولة دبي الدولية لل�سطرجن للنا�سئني

عربي ودويل

�رشطة اأبوظبي تنقذ مواطنا �سقط 

عن دراجة مائية يف عر�ص البحر

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

تنظيــــم داعـــــ�ص يــــدفــــن 

اليــــزيديــــني اأحيـــــــاء 

رئي�س الدولة ي�صدر قانونا 
بتاأ�صي�س ال�صركة الوطنية لال�صتثمار

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
ب�شفته  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
حاكما لإمارة اأبوظبي قانونا بتاأ�شي�س ال�شركة 
خا�شة.  م�شاهمة  �شركة  لال�شتثمار  الوطنية 
ون�س القانون على اأن يكون لل�شركة ال�شخ�شية 
العتبارية امل�شتقلة وال�شتقالل املايل والإداري 
ن�شاطها.  ملمار�شة  الكاملة  القانونية  والأهلية 
ال�شركة حمل  القانون اجلديد حتل  ومبوجب 
املوؤ�ش�شة الوطنية لال�شتثمار وتوؤول اإليها كافة 
اأ�شول وموجودات وحقوق والتزامات املوؤ�ش�شة. 
ال�شركة  ت��ب��ا���ش��ر  اأن  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  ن�����س  ك��م��ا 

الأغرا�س املبينة يف نظامها الأ�شا�شي.

   

باملنا�سبة
و�صقـط القنـاع.. علـى القنـاع!

•• الفجر:

بع�س  اأ�شحاب  بني  يف�شل  رفيعا  خيطا  اأّن  يعتقدون  الذين  من  نحن 
ولكننا  الفنجان،  وقارئي  والدجالني  العرافني  ق��راءات  وبني  الفتاوى 
مهنة  واملحتكرين  ال��ع��ل��م،  يف  ال��ر���ش��وخ  ي��دع��ون  م��ن  اأّن  نعتقد  نكن  مل 
الناطق الر�شمي الأوحد با�شم الإ�شالم، ميكن اأن ي�شقطوا يف مثل هذا 
فنجان  يقرا  وه��و  ع��ّراف  عباءة  يف  النا�س  على  ويخرجون  المتحان، 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان .
الرتكي  الرئي�س  بنجاح  ت��ن��ّب��اأ  ان��ه  ال��ن��ات��و،  مفتي  �شطحات  اآخ���ر  فمن 
للبالد، ل لرباجمه  اردوغ��ان يف مهمته اجلديدة كرئي�س  رجب طيب 
لنت�شاره  ول  ال�شيا�شية،  حلكمته  ول  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ب�شاطة، لن  وب��ك��ل  واإّن����ا،  للف�شاد،  واحل��ري��ة وحم��ارب��ت��ه  ال��ع��دل  لقيم 
امل�شلمني،  اب�شط  ، هوؤلء الذين، كما يعلم  اهلل واملالئكة وجربيل معه 
اإّل يف  اأنهم مل يجتمعوا  الدين،  الّتبّحر يف علوم  الذين ل يدعون  من 
ن�شرة نبي الإ�شالم، الذي وكما نعلم، ل نبي بعده، وهو، عليه ال�شالة 
وال�شالم، خامت الر�شل والأنبياء ،غري اأّن مفتي الناتو، ومن فرط هيامه 
ال�شلطان  ذل��ك، وها هو ي�شبغ على  يبدو عك�س  وع�شقه، يرى على ما 
تن�شره  والع�شرين،  الواحد  القرن  يف  الُنبّوة  طابع  اجلديد،  العثماين 
املالئكة، وي�شد اأزره جربيل، وهو طبعا يق�شد تدعمه جماعة الإخوان 
هذا،  مبثل  الناتو  مفتي  قريحة  تتفّتق  اأن  يف  غ��راب��ة  ول  املتاأ�شلمني. 
ن��زل من  �شيدنا جربيل  اأن  رابعة  ادع��ت يف  �شبقته اجلماعة حني  فقد 
ال�شماء خ�شي�شا لكي ين�شر الطماأنينة على املعت�شمني، يف حماولة فجة 
لتوظيف الدين يف م�شالة �شيا�شية دنيوية، واإ�شفاء طابع القدا�شة على 

حركتهم اليائ�شة تلك.
اإنها عملّية غ�ّس جديدة ُيقدم عليها كبري الإخوان، والغ�ّس ب�شاعة قدمية 
وانفلت  اإ�شفافا ووقاحًة،  اليوم  ازداد  ولكنه  تتقنها اجلماعة من زمان، 
عياُره نتيجة الياأ�س ومرارة الهزمية والنك�شار، غ�س اأ�شبح مُيار�س على 

املبا�شر، ودون تقّية ويف العلن.             )التفا�شيل �س10(

نظام الأ�صد ي�صتهدف درعا بالغازات ال�صامة
•• دم�شق –وكاالت:

ب��ري��ف درعا  ال�����ش��وري��ة،  ب��امل��ع��ار���ش��ة  ن��ا���ش��ط��ون  �شجل 
الختناق  ح��الت  من  ع��دداً  �شوريا،  جنوب  ال�شمايل 
ا�شتهداف  عقب  ال��ث��الث��اء،  ام�س  فجر  املدنيني  ب��ني 
قوات النظام بلدة عتمان بقنابل حتمل غازات �شامة 
وذلك قبل يومني من ذكرى مرور عام على جمزرة 
اآلف  بحياة  اأودت  والتي  دم�شق  الكيماوي يف غوطة 

املدنيني. 
الثورة  تن�شيقيات  تداولتها  التي  ال�شور  واأظ��ه��رت 
الجتماعي  التوا�شل  موقع  �شفحات  على  ال�شورية 
تعاين  امليدانية  امل�شايف  يف  اختناق  ح��الت  في�شبوك 
حدقة  يف  و�شيق  والهذيان  التنف�س  يف  �شعوبة  من 

العني.
وكان نا�شطون اأطلقوا حمالت عديدة مبنا�شبة مرور 
الذكرى الأوىل ل� فاجعة الغوطتني منها الفرتا�شي 

على و�شم )# ا�شتن�شاق _ املوت(، ومنها الواقعي.

ذكر  اآب  اأغ�شط�س  21 من  ال�  وي�شادف اخلمي�س يف 
1600 مدين  اأك��ر من  راح �شحيتها  التي  املجزرة 
بال�شالح  والغربية  ال�شرقية  الغوطة  ق�شف  ج��راء 
الكيماوي ورجح حينها اأن يكون النظام قد ا�شتخدم 

غازي ال�شارين واخلردل .
لإيقاف  معنا  ك��ون��وا  ب���اأن  املعار�شة  ن�شطاء  وط��ال��ب 
الأ�شد،  ب�����ش��ار  ن��ظ��ام  يرتكبها  ال��ت��ي  احل���رب  ج��رائ��م 
املجتمع  تواطوؤ  وف�شح  الدولية،  للعدالة  وتقدميه 
الدويل وتخاذله. ودعا الن�شطاء ال�شوريون لتوحيد 
موقع  على  الربوفايل  وغ��الف  ال�شخ�شية  �شورهم 

في�شبوك، ت�شامناً مع �شحايا املجزرة.
الحتادية  ال��ط��ريان  اإدارة  حظرت  اخ��ر  �شعيد  على 
الأمريكية  الطريان  �شركات  جميع  على  الأمريكية 
امل�شلح  ال�شراع  اأن  واع��ت��ربت  �شوريا،  ف��وق  التحليق 
ي�شكل  امل�شطرب  الأمني  والو�شع  �شوريا  يف  امل�شتمر 
الطائرات  على  باخلطري  و�شفته  حمتمال  تهديدا 

املدنية.

تظاهرة للحوثيني يف �شنعاء  )رويرتز(

الدخان يت�شاعد من موقع ق�شفته قوات الحتالل يف غزة ام�س  )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

�����ش����ن����ت ال������ط������ائ������رات احل����رب����ي����ة 
غارات  الثالثاء عدة  ال�شرائيلية 
جوية على قطاع غزة، بعد �شقوط 
ث����الث����ة �����ش����واري����خ اط���ل���ق���ت من 
ا�شرائيل  جنوب  على  غ��زة  قطاع 
م�شادر  بح�شب  التهدئة،  خ��الل 

فل�شطينية وا�شرائيلية.
املقاتالت  ان  ع��ي��ان  ���ش��ه��ود  واك����د 
ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ���ش��ن��ت غ����ارة جوية 
ا���ش��ت��ه��دف��ت ار�����ش����ا م��ف��ت��وح��ة يف 
غزة،  قطاع  و�شط  امل��غ��ازي  خميم 
وغ��ارت��ني اخ��ري��ني ع��ل��ى مدينتي 

خانيون�س ورفح جنوب القطاع.
ام�س وفدها  ا�شرائيل  امرت  وقد 
حمادثات  يف  امل�����ش��ارك  امل��ف��او���س 
بعد  بالعودة  القاهرة  يف  التهدئة 
����ش���ق���وط ث���الث���ة ����ش���واري���خ على 
ا�شرائيل، بح�شب ما اعلن  جنوب 

م�شوؤول حكومي.
فران�س  ل��وك��ال��ة  امل�������ش���وؤول  وق����ال 
ب����ر�����س ان������ه مت ت���وج���ي���ه اوام������ر 
القاهرة  م��ن  ب��ال��ع��ودة  )ل��ل��وف��د( 
ك���رد ع��ل��ى اط����الق ���ش��واري��خ قبل 
تهدئة  ان��ت��ه��اء  م��ن  ���ش��اع��ات  �شبع 
تنتهي  ���ش��اع��ة   24 مل���دة  ا���ش��اف��ي��ة 
الربعاء  ال��ث��الث��اء  ليلة  منت�شف 

وغادر القاهرة بالفعل.

امل���ف���او����ش���ات غ����ري امل���ب���ا����ش���رة مع 
تقدم  اأي  حت��ق��ق  مل  اإ����ش���رائ���ي���ل، 
ب���اأي نقطة، واأع����رب ع��ن اأم��ل��ه يف 
متديد  يف  دقيقة  ك��ل  ت�شتغل  اأن 
التهدئة للو�شول لتفاق، واإل فاإن 

دائرة العنف �شتبقى م�شتمرة.
املقاومة  حركة  يف  القيادي  وق��ال 
الإ�شالمية )حما�س( عزت الر�شق 
الذي  التهدئة  متديد  مقرتح  اإن 
وافق عليه الوفد الفل�شطيني جاء 
بطلب من م�شر يف اآخر حلظة من 
النفق  من  املفاو�شات  اإنقاذ  اأج��ل 
املفاو�س  اأن  واأو�����ش����ح  امل�������ش���دود، 
اأنباء  الإ�شرائيلي مياطل وي�شرب 
بغر�س  لت����ف����اق  ال���ت���و����ش���ل  ع����ن 
مب�شاعر  ل��ل��ت��الع��ب  ال��ت�����ش��وي�����س 
وال�شغط  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب 

على املفاو�س الفل�شطيني.
الوفد  اأن  ع��ل��ى  ال���ر����ش���ق  و����ش���دد 
مبطالب  ت�����ش��ب��ث  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
راأ�شها  وعلى  الفل�شطيني  ال�شعب 
رفع احل�شار عن غزة، يف حني اأن 
احل�شار  تنظيم  حت��اول  اإ�شرائيل 

عو�س اإنهائه.
واأ�شار اإىل اأن املفاو�س الإ�شرائيلي 
التو�شل  يتم  م��رة  كل  بعد  يبدي 
معينة  ن��ق��ط��ة  يف  ل���ت���ق���دم  ف��ي��ه��ا 
حتفظات اأو ي�شع �شروطا اإ�شافية 

تف�شد ما اأجنز.

االحتالل مياطل ��سط ت�سا�ؤم ب�ساأن التو�سل اىل تهدئة

ا�صرائيل ت�صحب وفدها من القاهرة وتهاجم اأهدافا يف غزة  

��سط حتذيرات د�لية من ا�ستخدام العنف
حوثيون م�صلحون يحت�صدون 

عند مداخل �صنعاء 
•• �شنعاء-وكاالت:

احت�شد مئات امل�شلحني احلوثيني ام�س يف خميمات اقيمت عند مداخل 
ت�شاعدية  تظاهرات  �شل�شلة  ان�شارهم  يتابع  حيث  اليمنية  العا�شمة 
امل��خ��اوف من  ي��ع��زز  ي��وم اجل��م��ع��ة، م��ا  با�شقاط احل��ك��وم��ة قبل  مطالبة 

اندلع مواجهات يف العا�شمة اليمنية.
هادي  من�شور  عبدربه  الرئي�س  ح��ذر  �شنعاء،  يف  التوتر  اح��ت��دام  وازاء 
مما  احلوثيني  ال��دول��ة،  يف  امل�شوؤولني  كبار  �شم  اجتماعا  ت��راأ���س  ال��ذي 
بواجباتها  �شتقوم  ال��دول��ة  ان  م��وؤك��دا  م�شوؤول  الغري  الطي�شان  ا�شماه 

ب�شورة كاملة ازاء اي اخالل بالمن.
زعيم  ال�شيا�شية  للعملية  الراعية  الع�شر  ال��دول  �شفراء  حذر  بدورهم، 
التمرد احلوثي من اي اعمال عنف موؤكدين ان املجتمع الدويل �شيدين 

هذه العمال.
وكان زعيم التمرد عبد امللك احلوثي اطلق ليل الحد �شل�شلة حتركات 
احتجاجية ت�شاعدية للمطالبة با�شقاط احلكومة والرتاجع عن قرار 
لتلبية  اجلمعة  ي��وم  حتى  مهلة  ال�شلطات  مانحا  ال��وق��ود  ا���ش��ع��ار  رف��ع 

املطالبا متوعدا باتخاذ تدابري مزعجة بعد انتهاء املهلة.
الث��ن��ني يف �شنعاء  ان�����ش��ار احل��وث��ي��ني  ع�����ش��رات اللف م��ن  وت��ظ��اه��ر 

للمطالبة با�شقاط احلكومة، فيما تنظم مظاهرة مماثلة الثالثاء.

وق������د اأ������ش�����در رئ���ي�������س ال���������وزراء 
نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ال���ش��رائ��ي��ل��ي 
ت���ع���ل���ي���م���ات���ه جل���ي�������س الح����ت����الل 
العدوان  مب���ع���اودة  ال���ش��رائ��ي��ل��ي 
على اأه��داف يف قطاع غ��زة. ونقل 
"والال" الل��ك��رتوين عن  م��وق��ع 
م�شادر �شيا�شية اإ�شرائيلية قولها 
مو�شيه  حربه  ووزي��ر  نتنياهو  اإن 
ام�س  م�������ش���اء  اأ������ش�����درا  ي���ع���ال���ون 
مبهاجمة  للجي�س  تعليماتهما 

على  ردا  غ����زة  ق��ط��اع  يف  اه�����داف 
�شواريخ  الفل�شطينيني  اإط����الق 
ونتيفوت.  ال�����ش��ب��ع  ب��ئ��ر  ب���اجت���اه 
ام�س  اأطلقت  �شواريخ   3 وكانت 
ب���اجت���اه مدينة  م���ن ق���ط���اع غ����زة 
امل�شادر  وق����ال����ت  ال�������ش���ب���ع.  ب���ئ���ر 
الإ�شرائيلية ان اثنني منها �شقطا 
 .. ال�شبع  بئر  مدينة  منطقة  يف 
ال��ث��ال��ث يف منطقة  ���ش��ق��ط  ف��ي��م��ا 
اأو  اإ���ش��اب��ات  تقع  ان  دون  نتيفوت 

اأ�شرار. 
وبينما عاد الوفد الإ�شرائيلي اإىل 
الفل�شطيني  الوفد  ظل  اأبيب  تل 
يحيط  ت�شاوؤم  و�شط  القاهرة  يف 
باجلانبني بعد مت�شك كل طرف 
مب���ط���ال���ب���ه وال���ت���ل���وي���ح ب�������اأن كل 
اخليارات قائمة مبا فيها املواجهة 

الع�شكرية من جديد.
الفل�شطيني  ال��وف��د  رئي�س  وق��ال 
اإن  الأح������م������د  ع��������زام  امل����ف����او�����س 

مواقــيت ال�صالة
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دورية كردية قرب �شد املو�شل  )ا ف ب( 

•• بغداد-وكاالت:

هجوما  العراقية  ال��ق��وات  اأوق��ف��ت 
ام�س ل�شتعادة  ي�شتمر طويال  مل 
تكريت م�شقط راأ�س �شدام ح�شني 
جانب  من  �شر�شة  مقاومة  ب�شبب 
الذين  الدولة ال�شالمية  مقاتلي 
هددوا اأي�شا مبهاجمة المريكيني 

يف اأي مكان.
املفو�شية  ق����ال����ت  ج���ن���ي���ف  ويف 
ل�شوؤون  املتحدة  ل��المم  ال�شامية 
تنفيذ  ���ش��ت��ب��داأ  اإن���ه���ا  ال���الج���ئ���ني 
امل�شاعدات  لتقدمي  ك��ربى  عملية 
عراقي  مليون  ن�شف  م��ن  لأك���ر 
القتال  ب�شبب  ديارهم  عن  نزحوا 

يف �شمال العراق.
وبف�شل الدفعة املعنوية التي نتجت 
عن عملية ا�شتعادة ال�شيطرة على 
اجلهاديني  م��ن  ا�شرتاتيجي  �شد 

بعد انتكا�شات متوا�شلة على مدى 
�شهرين متتاليني تقدمت وحدات 
تدعمها  ال���ع���راق���ي  اجل��ي�����س  م���ن 
و�شط  ���ش��وب  �شيعية  ميلي�شيات 
تكريت التي تبعد 130 كيلومرتا 

���ش��م��ايل ب���غ���داد وت��ع��د م��ع��ق��ال من 
معاقل الأقلية ال�شنية.

عمليات  غ���رف���ة  يف  ���ش��ب��اط��ا  ل��ك��ن 
ال��ع��راق��ي��ة ق��ال��وا بحلول  ال���ق���وات 

ظهر ام�س ان التقدم توقف.

حممد بن را�صد ي�صدر قانونا ب�صاأن تعديل 
بع�س قوانني مركز دبي املايل العاملي

•• دبي -وام:

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ب�شاأن  ق��ان��ون��ا  رع����اه اهلل  دب���ي  ال������وزراء ح��اك��م 
العاملي.  املايل  دبي  بع�س قوانني مركز  تعديل 
القانون  اأحكام  بع�س  اجلديد  القانون  ويعدل 
قوانني  م��ن  وع���ددا   2004 ل�شنة  التنظيمي 
نافذا  ف��ي��م��ا ي�شبح  ال��ع��امل��ي  امل����ايل  دب���ي  م��رك��ز 
اإب����ت����داء م���ن ي����وم اخل��م��ي�����س امل���واف���ق 21 من 
تغيريات  يدخل  حيث  اجل��اري  اأغ�شط�س  �شهر 
املالية  للخدمات  دب��ي  �شلطة  نظام  على  هامة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي. وت���ق���وم ال��ت��ع��دي��الت ب��ت��ب�����ش��ي��ط و 
حت�شني هياكل واإجراءات �شلطة دبي للخدمات 

تنفيذا لتوجيهات حمدان بن زايد

الهالل الأحمر يقدم اأدوية 
بقيمة 13 مليون درهم لأهايل غزة

•• اأبوظبي-وام: 

اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س هيئة 
الهالل الأحمر.. ي�شحن الهالل الأحمر اأدوية بقيمة 
النق�س  ملواجهة  غزة  قطاع  اإىل  دره��م  مليون   13

احلاد يف الأدوية وامل�شتلزمات الطبية والذي اأدى اىل 
من  الآلف  لع�شرات  ال�شيء  ال�شحي  الو�شع  تفاقم 
اإىل وجود العديد  اإ�شافة  النازحني داخل القطاع .. 
الأخرية  الأح����داث  نتيجة  وامل�شابني  اجل��رح��ى  م��ن 

التي �شهدها القطاع. 
)التفا�شيل �س3(

اأجنزت ت�سليم 553 بيتًا من مكرمة مدينة الفالح 

بلدية مدينة اأبوظبي ت�صلم مواطنًا ومواطنة من كبار ال�صن 
م�صكنيهما اجلديدين بالفالح عرب خدمة ال�صيارات املتنقلة

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اإط��ار مكرمة �شاحب  �شمن 
ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 

بلدية  وا�شلت  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة 
مدينة اأبوظبي ت�شليم بيوت الفالح اإىل املواطنني 
حيث و�شلت ن�شبة اإجناز ت�شليم املكرمة حتى اليوم 
العديد  من   %  80 تتجاوز  بن�شبة  بيتاأ   553

الكلي للمكرمة.
)التفا�شيل �س2(

االأمم املتحدة تطلق عملية اإغاثة كربى يف �سمال العراق

داع�س توقف تقدم اجلي�س العراقي يف تكريت ومعارك باملو�صل
العراقية  ال���ق���وات  اأن  واأ����ش���اف���وا 
باملدافع  كثيفة  ل��ن��ريان  تعر�شت 
جنوبي  املورتر  وقذائف  الر�شا�شة 
تكريت يف حني اأن الألغام املزروعة 
ال��غ��رب ونريان  ال��ط��ري��ق يف  ع��ل��ى 
القرتاب  جهود  قو�شت  القنا�شة 
القوات  ح��اول��ت  ال��ت��ي  املدينة  م��ن 

ا�شرتدادها عدة مرات.
تكريت  و����ش���ط  يف  ����ش���ك���ان  وق������ال 
الدولة  مقاتلي  اإن  ال��ه��ات��ف  ع��رب 
بثبات على  الإ�شالمية ي�شيطرون 
م��واق��ع��ه��م وي��ن��ظ��م��ون دوري�����ات يف 

ال�شوارع الرئي�شية.
املفو�شية  ب���داأت  اخ���رى  م��ن جهة 
التابعة  الالجئني  ل�شوؤون  العليا 
لالمم املتحدة عملية اغاثة كبرية 
اأك��ر من  العراق للو�شول اىل  يف 
�شردهم  ���ش��خ�����س  م��ل��ي��ون  ن�����ش��ف 

القتال �شمايل البالد.

�صواريخ  تطلق  ليبية  ميلي�صيا 
بطرابل�س  ـــاء  ـــي اأح ــى  ــل ع

•• طرابل�س-رويرتز:

�شواريخ  ليبية  ميلي�شيا  اأطلقت 
العا�شمة  يف  راقية  منطقة  على 
ط��راب��ل�����س يف وق���ت م��ب��ك��ر �شباح 
ام���������س ل���ت���ق���رتب امل�����ع�����ارك بني 
قلب  م��ن  امل��ت��ن��اح��رة  امليلي�شيات 
ال��ع��ا���ش��م��ة ب��ع��د ت��ع��ر���س اإح����دى 

امليلي�شيات لق�شف جوي.
ليبية  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  وت����ع����اون����ت 
ولكن  القذايف  مبعمر  لالإطاحة 
بينها  ال�شراع  ن�شب  م��ا  �شرعان 
لت�شيع الفو�شى يف البالد وتثور 
ت�شبح  ان  احتمال  م��ن  امل��خ��اوف 
ليبيا دولة فا�شلة تزعزع ا�شتقرار 

�شمال وغرب افريقيا.
�شماع  ب��الإم��ك��ان  اإن  �شكان  وق���ال 
اأخرى  اأج�����زاء  يف  ال��ق�����ش��ف  دوي 
على  ال����واق����ع����ة  ال���ع���ا����ش���م���ة  يف 
توقف  ب���ع���د  امل���ت���و����ش���ط  ال���ب���ح���ر 
الق�شف �شباح ام�س.)التفا�شيل 

قــ�ــصــف  يف  ـــاًل  ـــي قـــت  48
بباك�صتان لطالبان  مع�صكرات 

•• ا�شالم اباد-اأ ف ب:

ام�س  الباك�شتاين  اجل��ي�����س  اك���د 
القل  48 متمردا على  قتل  انه 
ع��ل��ى معاقل  ���ش��رب��ات ج��وي��ة  يف 
�شمال غرب  ط��ال��ب��ان يف  حل��رك��ة 

البالد املجاور لفغان�شتان.
وقال اجلي�س يف بيان ان الطريان 
ق�شف �شباح ام�س مواقع يعتقد 
للمتمردين  م��ع�����ش��ك��رات  ان���ه���ا 
و����ش���م���ال  خ����ي����رب  م���ن���ط���ق���ت���ي  يف 
ادى  مما  القبيليتني  وزير�شتان 
وتدمري  م�شلحا   18 مقتل  اىل 

العديد من املخابئ.
ان  ويف وقت لحق اعلن اجلي�س 
مروحيات قتلت ثالثني متمردا 
اآخ�����ري�����ن يف �����ش����رب����ات ج���دي���دة 
لرتتفع  وزي��ر���ش��ت��ان،  ���ش��م��ال  يف 
 48 اىل  ب��ذل��ك  القتلى  ح�شيلة 
التاأكد  ال��ث��الث��اء  وت��ع��ذر  قتيال. 
من  ه��ذه  ال�شحايا  ح�شيلة  م��ن 
ال�شربات  لن  م�شتقلة  م�شادر 
نائية  ق��ب��ل��ي��ة  م��ن��اط��ق  وق��ع��ت يف 
امل��را���ش��ل��ني الجانب  ع��ل��ى  مي��ن��ع 

دخولها.
وقالت م�شادر امنية ان عمليات 
ق�����ش��ف ع��ل��ى ق��ري��ة م���دا خ��ي��ل يف 
مقر  تدمري  اىل  ادت  وزير�شتان 
اق��ام��ة ح��اف��ظ غ��ل ب���ه���ادور احد 
زعماء احلرب املرتبطني بحركة 
مع  اب��رم  لكنه  والقاعدة  طالبان 
منذ  اعتداء  عدم  اتفاق  ال�شلطة 

�شنوات.
طلبت  التي  امل�شادر  هذه  وقالت 
بهادور  ان  ه��وي��ت��ه��ا  ك�����ش��ف  ع���دم 

غادر املنزل قبل الق�شف.
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اأخبـار الإمـارات

اأخبــار ال�صــاعة: الإعــــالم والأمــــن الـــوطني
•• اأبوظبي-وام: 

والأم���ن  الإع����الم  ب��ني  وثيقة  ع��الق��ة  ثمة  اأن  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  اأك���دت 
يف  ال��ت��اأث��ري  يف  اأ�شا�شيا  دورا  يلعب  ف��الإع��الم  ال�شامل  مبفهومه  ال��وط��ن��ي 
اأجندة اهتماماته يف فرتة معينة ويعد من  العام و�شياغة  ال��راأي  توجهات 
املجال  اأنه  التوعية والتن�شئة الجتماعية وال�شيا�شية ف�شال عن  موؤ�ش�شات 
الذي تطرح فيه ق�شايا املجتمع وم�شكالته وحتدياته الداخلية واخلارجية 
للحوار والنقا�س. وحتت عنوان الإعالم والأمن الوطني اأو�شحت اأن اأهمية 
ال��دول املختلفة  الأم��ن الوطني قد تعاظمت يف  الإع��الم وارتباطه بق�شية 
يف ظل ثورة الت�شالت التي حولت العامل اإىل قرية كونية واحدة وظهور 
الإعالمي  امل��ج��ال  يف  كبرية  ت��غ��ريات  م��ن  اأحدثته  وم��ا  الف�شائية  القنوات 

واأهمها  الإع���الم  من  اجل��دي��دة  الأ�شكال  اإىل  اإ�شافة  التاأثري  على  وق��درت��ه 
املختلفة  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  متثله  ال���ذي  الجتماعي  الإع���الم 
الو�شائل  عليه هذه  تنطوي  اأ�شبحت  وما  وتويرت وغريهما  في�شبوك  مثل 
وال�شيا�شي  الجتماعي  الأم��ن  اإىل  بالن�شبة  واإيجابية  �شلبية  جوانب  من 
املجتمعات  مقدمتها  ويف  املختلفة  للمجتمعات  وال��ث��ق��ايف  والق��ت�����ش��ادي 
العربية خا�شة مع النت�شار الكبري للكمبيوتر والإنرتنت واأجهزة الهاتف 
الذكية. واأ�شافت الن�شرة - ال�شادرة عن مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
ال�شرتاتيجية .. اأنه يف �شوء ذلك ظهر مفهوم الأمن الإعالمي الذي يدور 
اأهداف  خدمة  يف  اإيجابي  دور  ل��الإع��الم  يكون  اأن  ه��و  اأ�شا�شي  معنى  ح��ول 
املجتمع املحافظة على هويته ودعم خطط التنمية والتقدم فيه ومواجهة 
الأوطان  بناء  يف  لبنة  يكون  اأن  اأي  بخطورتها  والتوعية  ال�شلبية  الظواهر 

وال�شطرابات  الفنت  اإث��ارة  اأو  للهدم  اأداة  ولي�س  وح�شانتها  قوتها  وتعزيز 
هنا  اأن��ه من  اإىل  واأ���ش��ارت  وال��ه��دام��ة.  املتطرفة  والتوجهات  الأف��ك��ار  ون�شر 
والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز  ينظمها  التي  املحا�شرة  اأهمية  تاأتي 
اأن�شطته وفعالياته الثقافية يف متام ال�شاعة ال�شابعة  ال�شرتاتيجية �شمن 
والن�شف من م�شاء اليوم الأربعاء املوافق 20 اأغ�شط�س اجلاري حتت عنوان 
ال�شفري  �شيلقيها  التي  العربي  العامل  الأمنية يف  املنظومة  الإع��الم يف  دور 
والو�شطى  الالتينية  اأمريكا  �شوؤون  اإدارة  مدير  العجلوين  موفق  الدكتور 
اإىل  املو�شوع يحتاج  ب��اأن هذا  الن�شرة  الأردن��ي��ة. ونوهت  وزارة اخلارجية  يف 
وروؤى فاعلة  ا�شرتاتيجيات  بناء  امل�شتمر حوله حتى ميكن  العلمي  احل��وار 
اأو  ب�شاأنه �شواء تعلق الأمر بامل�شتوى الوطني يف كل دولة عربية على حدة 
الأخ��رى يف  املوؤ�ش�شات  الإع��الم مع  يتكامل  العام وبحيث  العربي  بامل�شتوى 

دعم املنظومة الأمنية ومواجهة مهددات الأمن يف املجتمع خا�شة مع قوة 
التاأثري الطاغية التي اأ�شبحت و�شائل الإعالم متتلكها وما متر به املنطقة 
العربية من تغريات يف املرحلة ال�شعبة التي تعي�شها وما تفرزه من تداعيات 
وظواهر خطرية يقع الإعالم يف القلب منها �شواء باعتباره اأداة ملواجهتها 
اأو اأداة يتم ا�شتغاللها من قبل بع�س الأطراف لتهديد الأمن وال�شتقرار يف 
املنطقة. و�شددت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها الإفتتاحي على اأن الإعالم 
قوة تاأثري جبارة ميكن توجيهها اإىل هذا الجتاه اأو ذاك ويف ظل التحديات 
يكون  اأن  اإىل  القوية  احلاجة  تربز  العربية  املنطقة  تواجهها  التي  املعقدة 
اأهمية  تاأتي  هنا  وم��ن  التحديات  ه��ذه  مواجهة  يف  فاعال  عن�شرا  الإع���الم 
املحا�شرات اأو الندوات اأو الفعاليات العلمية التي تناق�س دوره وتبحث عن 

تعزيز اجلوانب الإيجابية يف هذا الدور. 

حممد بن را�صد ي�صدر قانونا ب�صاأن تعديل بع�س قوانني مركز دبي املايل العاملي

اأجنزت ت�سليم 553 بيتًا من مكرمة مدينة الفالح 

بلدية مدينة اأبوظبي ت�صلم مواطنًا ومواطنة من كبار ال�صن م�صكنيهما اجلديدين بالفالح يف منزليهما عرب خدمة ال�صيارات املتنقلة

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل قانونا ب�شاأن تعديل  الدولة رئي�س جمل�س 
بع�س  القانون اجلديد  ويعدل  العاملي.  امل��ايل  دبي  قوانني مركز  بع�س 
دبي  قوانني مركز  وع��ددا من   2004 ل�شنة  التنظيمي  القانون  اأحكام 
املايل العاملي فيما ي�شبح نافذا اإبتداء من يوم اخلمي�س املوافق 21 من 
�شهر اأغ�شط�س اجلاري حيث يدخل تغيريات هامة على نظام �شلطة دبي 

للخدمات املالية التنظيمي. 
دبي  �شلطة  واإج�����راءات  هياكل  حت�شني  و  بتب�شيط  ال��ت��ع��دي��الت  وت��ق��وم 
هذه  يف  الطعون  و  التنظيمية  بالقرارات  يتعلق  فيما  املالية  للخدمات 
القرارات. و�شتتخذ �شلطة دبي للخدمات املالية - تبعا لهذه التعديالت 
- القرارات الإبتدائية كافة وفقا لإجراءات حمددة مت ت�شميمها بحيث 
ت�شمن اتخاذ هذه القرارات ب�شكل عادل ومعتدل..فيما ت�شبح اإجراءات 

التنظيمي  لالإ�شراف  احل��ايل  الإط���ار  حت�شني  ومت  الرتاخي�س.  �شحب 
على املدققني العاملني يف مركز دبي املايل العاملي وذلك عرب تعديالت 
عدة منها و�شع نظام لت�شجيل مدراء التدقيق وتعزيز القواعد املتعلقة 
الت�شاق مع  ت�شمن  تعديالت  اإدخ��ال  اإىل  اإ�شافة  املدققني  با�شتقاللية 
ال�شتثمار  قانون  تعديل  على  القانون  ون�س  العاملية.  التدقيق  معايري 
�شناديق  م��ن  ج��دي��دة  فئة  باإن�شاء  ي�شمح  مب��ا   2010 ل�شنة  اجلماعي 
متاحة  �شتكون  والتي  املوؤهلني  امل�شتثمرين  �شناديق  تدعى  ال�شتثمار 
للم�شتثمرين املحرتفني الراغبني بالقيام با�شتثمار ل تقل قيمته عن 
كل  يف  امل�شتثمرين  عدد  يتجاوز  ل  اأن  على  اأمريكي  دولر  األف   500
�شندوق 50 م�شتثمرا. وت�شكل هذه الفئة اإ�شافة قيمة لفئات ال�شناديق 
اأقل من  بقدر  تاأتي  اأنها  العاملي كما  املايل  دبي  املتوفرة حاليا يف مركز 
ال�شتثمارات  ذوي  امل�شتثمرين  مع  ليتنا�شب  خ�شي�شا  �شمم  التنظيم 
دبي  ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�س  جون�شتون  اإي��ان  ال�شيد  وق��ال  املرتفعة. 
للخدمات املالية .. اإن هذه التعديالت تتما�شى مع روؤية �شاحب ال�شمو 

الطعن يف قرارات �شلطة دبي للخدمات املالية اأكر ب�شاطة مع ا�شتمرار 
دور الهيئة القانونية لالأ�شواق املالية كمحكمة م�شتقلة ولكن ب�شالحية 
ن�س  و  امل��ال��ي��ة.  للخدمات  دب��ي  �شلطة  ق����رارات  م��راج��ع��ة  ت�شمل  اأو���ش��ع 
القانون على اأن يتم اإلغاء جلنة الطعون التنظيمية - التي كانت تنظر 
يف الطعون يف قرارات �شلطة دبي للخدمات املالية - حيث تقوم بدورها 
اأي�شا �شالحيات  التعديالت  ..وتعزز  املالية  القانونية لالأ�شواق  الهيئة 
مع  يتما�شى  مب��ا  والإن��ف��اذي��ة  التنظيمية  املالية  للخدمات  دب��ي  �شلطة 

املمار�شات الدولية.
امل�شللة  ال�شلوكيات  اأحكام جديدة حتظر  القانون على و�شع   كما ن�س 
واملخادعة والحتيالية وغري ال�شادقة فيما يتعلق باملنتجات اأو اخلدمات 
�شالحيات  الأح��ك��ام  �شتعطي  العاملي..فيما  امل��ايل  دب��ي  مركز  يف  املالية 
الت�شجيل  اأو  الرتخي�س  بتعليق  املالية  للخدمات  دبي  ل�شلطة  جديدة 
اأ�شماء  ا�شتعمال  م��ن  ال�شركات  ومنع  �شهرا   12 اإىل  ت�شل  ق��د  لفرتة 
�شالحية  حاليا  املالية  للخدمات  دب��ي  �شلطة  ل��دى  باأنه  علما  م�شللة 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بت�شهيل و تطوير التنظيم و الت�شريع 
الهياكل  وتطوير  تب�شيط  يف  هامة  خطوة  ت�شكل  الإمارة..كما  يف  املايل 
والإجراءات املتعلقة باتخاذ �شلطة دبي للخدمات املالية للقرارت والطعن 
فيها. واأو�شح جون�شتون اأن هذه التعديالت تعزز اأي�شا �شالحيات �شلطة 
دبي للخدمات املالية التنظيمية والإنفاذية وتطور الإ�شراف التنظيمي 
 .. وللم�شتثمرين  ال�شناديق  ملدراء  وتقدم فر�شا جديدة  املدققني  على 
لفتا اإىل اأن هذه التعديالت تعترب مرغوبة ومنا�شبة مبا يخدم تطور 
اإدارة مركز  اكت�شب عقدا من اخلربة يف  الذي  العاملي  املايل  مركز دبي 
مايل ناجح .. منوها باأن التعديالت ت�شمن التحديث امل�شتمر للتنظيم 
على  كافة  التعديالت  اأن  يذكر  العاملية.  املمار�شات  اأف�شل  يعك�س  مبا 
قوانني مركز دبي املايل العاملي اإ�شافة اإىل التعديالت املتعلقة بها على 
يوم  من  اإبتداء  نافذة  ت�شبح  التي  املالية  للخدمات  دبي  �شلطة  قواعد 
اخلمي�س 21 من �شهر اأغ�شط�س اجلاري هي متوفرة على موقع �شلطة 

دبي للخدمات املالية.. 

•• املنطقة الغربية-وام:

�شباح  الغربية  املنطقة  بلدية  ت��ب��داأ 
ال�شلع  مدينة  م�شاكن  ت��وزي��ع  ال��ي��وم 
تنفيذا  ت�شييدها  مت  والتي  اجلديدة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الفريق  واأوام����ر  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
ومتابعة  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي����د اآل 
املنطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
�شامل  خليفة  �شعادة  وق��ال  الغربية. 
املنطقة  بلدية  عام  مدير  املن�شوري 
اأن�����ه مت مبركز  ب���الإن���اب���ة  ال��غ��رب��ي��ة 
 - مت  املتكامل  احلكومية  اخل��دم��ات 
من  الثبوتية  الأوراق  ا�شتالم  ال�شلع 
اإجراءاتهم  لتخلي�س  امل�����ش��ت��ح��ق��ني 
ت���ق���دمي خدمات  ب���اأ����ش���رع وق����ت م���ع 
الحتياجات  وذوي  ال�����ش��ن  ل��ك��ب��ار 
بحيث  �شكنهم  اأم���اك���ن  يف  اخل��ا���ش��ة 
اإىل  العمالء  خدمة  موظف  يذهب 
امل�شتحقني من هذه الفئة اإىل مكان 
املطلوبة  الأوراق  لإ�شتالم  اقامتهم 

•• اأبوظبي-وام:

خالل  اإع���داد  برنامج  م��ن  دورة   60 ال����زواج   �شندوق  موؤ�ش�شة  نظمت 
الن�شف الأول من العام اجلاري .. وذلك �شمن اخلطة الت�شغيلية لعام 
وعدد  العني  مدينة  فيها  مبا  الدولة  اإم��ارات  جميع  و�شملت   2014
من الدورات ال�شتثنائية يف جميع مقار واأفرع املوؤ�ش�شة. وقالت حبيبة 
عي�شى احلو�شني املدير العام بالإنابة .. اإن الدورات �شارك فيها حوايل 
الربنامج  كون  ال��زواج  منحة  من  امل�شتفيدين  من  و�شابة  �شابا   821
املواطنني غري  بجانب م�شاركة عدد من  املنحة  للح�شول على  اإلزاميا 
برامج  من  لال�شتفادة  احل�شور  يف  والراغبني  املنحة  من  امل�شتفيدين 
اإىل  ي��ه��دف  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأو���ش��ح��ت  املوؤ�ش�شة.  تقدمها  ال��ت��ي  التوعية 
تاأهيل ال�شباب وال�شابات املقبلني على الزواج واملتزوجني تاأهيال �شليما 
يف  ت�شهم  متما�شكة  اإماراتية  اأ���ش��رة  لبناء  احلياتية  اجل��وان��ب  جميع  يف 
اأن املوؤ�ش�شة تقدم جميع اخلدمات  ا�شتقرار املجتمع . واأكدت احلو�شني 
واملو�شحة  املو�شوعة  العمل  خطط  ح�شب  الربنامج  تنفيذ  تدعم  التي 
مواعيدها على املوقع الإلكرتوين لل�شندوق..اإ�شافة اإىل مراعاة ظروف 
بع�س الفئات بتنفيذ برنامج خا�س يالئم ظرف كل متقدم بتنفيذ دورات 
ا�شتثنائية بجانب جدول الدورات املعتمد يف املوؤ�ش�شة. ويقدم الربنامج 
الأ�شري  والإر���ش��اد  والتوجيه  الرتبية  جمال  يف  اخت�شا�شييون  اأ�شاتذة 
املعا�شر  الواقع  الربنامج جتارب حية من  يتناولون من خالل حماور 
تتحدث ب�شكل مبا�شر عن املع�شالت التي يعاين منها الأزواج ول�شيما 

الثقايف لديهم حيث  الزوجية لرفع م�شتوى املخزون  يف بداية حياتهم 
اإمكانية  الإيجابي والإ�شالحي لالزواج مع  التغيري  يتم عر�س و�شائل 
تطبيقها والنتفاع بها وحماولة حل امل�شكالت التي يعاين منها الأزواج..

اإ�شافة اإىل رفع م�شتوى املخزون الثقايف لدى جميع الأطراف والتقليل 
الزوجية  احل��ي��اة  باأ�ش�س  امل��ع��رف��ة  قلة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  الف�شل  ح���الت  م��ن 
وتطوير �شلوك املقبلني على الزواج من خالل تغيري املفاهيم والتدريب 
على جتاوز اأناط احلياة ال�شلبية وزيادة الوعي مبفهوم الزواج وكيفية 
ناحية  من  الزوجية.  امل�شكالت  وحل  الأ�شري  والتوا�شل  له  التخطيط 
للن�شف  اإع���داد  برنامج  اجل��دي��دة من  ال���دورات  املوؤ�ش�شة  اأخ��رى نظمت 
الثاين من عام 2014 واملو�شحة مواعيدها بدقة يف جداول الربنامج 
الدولة  اإم��ارات  ت�شمل جميع  والتي  للموؤ�ش�شة  الإل��ك��رتوين  املوقع  على 
الثاين من هذا  الن�شف  اإ�شافتها خالل  اإىل مناطق جديدة مت  اإ�شافة 
املوؤ�ش�شة  وت�شعى   . وخورفكان  والذيد  احل�شن  دب��ا  �شملت  والتي  العام 
املناطق يف  اأكرب عدد من  اإىل تغطية  من خالل خطتها ال�شرتاتيجية 
م�شقة  دون  املنحة  من  امل�شتفيدين  جميع  اإىل  الربنامج  لي�شل  الدولة 
وعناء واأن تتم ا�شتفاده املتقدمني للمنحة املالية من الربامج التوعوية 
بروابط  الزوجية  العالقات  ج�شور  مد  على  ت�شاعد  التي  واملحا�شرات 
وثيقة تعزز العالقات الأ�شرية وت�شهم يف بناء اأ�شر متما�شكة منذ بداية 
تاأ�شي�شها . وقد بداأت الدورات فعليا يف كل من اإمارتي اأبوظبي وعجمان 
ومدينة خورفكان على اأن ت�شتاأنف بقية الدورات يف جميع اإمارات الدولة 

خالل الأ�شهر املقبلة.

م����ن خال�شة  ����ش���ور  ت�����ش��م  وال����ت����ي 
بالإ�شافة  وال��ه��وي��ة  واجل����واز  القيد 
اأنه  اإىل  لفتا  �شخ�شية..  �شورة  اإىل 
لتقدمي  الإمكانات  كافة  ت�شخري  مت 
والتي  امل��ط��ل��وب  بال�شكل  اخل���دم���ات 
ور�شاهم  املواطنني  تطلعات  حتقق 
توزيع  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اف  ال���ت���ام. 
امل�شتفيدين  على  اجل��دي��دة  امل�شاكن 
���ش��ي��ب��داأ غدا  م�����ش��ك��ن��ا   52 وال���ب���ال���غ 
مفتاح  مواطن  كل  ت�شليم  يتم  حيث 
اخلا�شة  والأوراق  اجل��دي��د  م�شكنه 

واملاء  ال��ك��ه��رب��اء  اإ����ش���رتاك  بت�شجيل 
بال�شيانة.  اخل��ا���س  العقد  وك��ذل��ك 
واأ����ش���اد ب��ال��دع��م ال���الحم���دود الذي 
للم�شاريع  الر�شيدة  حكومتنا  توليه 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة امل���ت���ع���ددة ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 
وتوفري  متكاملة  جمتمعات  اإر���ش��اء 
الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن من 
خالل توفري مقومات العي�س الكرمي 
والإرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة 
لأبناء الدولة وخيارات �شكن متنوعة 
يف  والعائالت  الأ�شر  متطلبات  تلبي 

املنطقة الغربية على اأكمل وجه. وقال 
اأن امل�شاكن اجلديدة تلبي اإحتياجات 
م�شتوى  اأع���ل���ى  وت���ق���دم  امل���واط���ن���ني 
ممكن من الراحة والرفاهية وترفع 
واملعي�شي  الإج��ت��م��اع��ي  امل�شتوى  م��ن 
اأن بلدية  للمواطن. اجلدير بالذكر 
املنطقة الغربية قامت خالل الفرتة 
على  م�شكنا   332 بتوزيع  املا�شية 
بطريقة  ال�شلع  مبدينة  امل��واط��ن��ني 
منظمة �شمن م�شروع م�شاكن ال�شلع 

الذي ي�شم 448 م�شكنا.

•• اأبوظبي-الفجر:

�شاحب  م���ك���رم���ة  اإط��������ار  ���ش��م��ن 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
مدينة  بلدية  وا�شلت  التنفيذي 
اإىل  الفالح  بيوت  ت�شليم  اأبوظبي 
ن�شبة  و���ش��ل��ت  ح��ي��ث  امل���واط���ن���ني 
اليوم  املكرمة حتى  ت�شليم  اإجن��از 
553 بيتاأ بن�شبة تتجاوز 80 % 

من العديد الكلي للمكرمة.
اإدارة  ال��ع��م��ل يف  ف��ري��ق  ن��ف��ذ  ك��م��ا 

احلكيم  ب���ق���ائ���ده���ا  وامل���ت���م���ث���ل���ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
وويل عهده الأمني، مثمنني بكل 
احل�شارية  اخل���دم���ات  ال��ت��ق��دي��ر 
التي تقدمها البلدية للمواطنني 
اخلدمات  اإي�شال  على  وحر�شها 
عن  معربين  بيوتهم،  يف  للنا�س 
بلدية  ف��ري��ق  لو�شول  �شرورهما 
مفاتيح  وتقدمي  اأبوظبي  مدينة 
البيوت باأ�شلوب راق اأدخل ال�شعادة 
على جميع اأفراد الأ�شرة . واأ�شافا 
والفخر  بال�شعادة  ي�شعران  اأنهما 
قيادتنا  تقدمها  التي  للمكرمات 
للخدمات  وكذلك  ال�شعب  لأبناء 
املتقدمة والع�شرية التي تتيحها 
للمواطنني  اأب���وظ���ب���ي  ح���ك���وم���ة 

ك��ك��ب��ار ال�����ش��ن وغ��ريه��م م��ن ذوي 
اإىل مقرات  الحتياجات اخلا�شة 
اأي عناء  دون  وجودهم ومنازلهم 
جميع  البلدية  ف��ري��ق  اأمت  وق��د   .
املواطنني  م��ن��زل  يف  الإج�������راءات 
ومت ت�شليمهما مفتاح البيت نظرا 
املتنقلة  اخل��دم��ة  �شيارة  لح��ت��واء 
املكتبية  التجهيزات  جميع  على 
امل��وظ��ف��ني لتقدمي  ت���وؤه���ل  ال��ت��ي 

اخلدمات على اأمت وجه .
من جانبه رفع ال�شيد خالد حمد 
، وال�شيدة  املن�شوري )اخلالدية( 
)مدينة  امل����ح����رزي  را�����ش����د  ع�����زة 
املواطنان  زاي��د( وهما  حممد بن 
اللذان ا�شتلما بيوتها يف الفالح يف 
ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  رفعا  منزليها 

الت�شال  م��رك��ز  ع��ل��ى  ب��الت�����ش��ال 
اخل���ا����س ب��ب��ل��دي��ة اأب���وظ���ب���ي رقم 
وت�������زوي�������د   80022220
باملعلومات  الت�������ش���ال  م���وظ���ف 
امل�����ط�����ل�����وب�����ة )ال��������ش�������م،ت�������اري�������خ 
امليالد،احلالة،العنوان،اخلدمة 
العميل  ت�شل  ثم  ومن  املطلوبة( 

ر�شالة ن�شية ترحيبية.
اإر�شال  يتم  امل��وع��د  وب��ع��د حت��دي��د 
اأخ��رى حتتوي على  ر�شالة ن�شية 

املوعد املحدد لإمتام اخلدمة.
اخل��دم��ة فقد  ع��ن متطلبات  اأم���ا 
اأو�شحت البلدية اأنها خا�شة فقط 
بذوي الحتياجات اخلا�شة وكبار 
م��وؤك��دة حر�شها  والأرام���ل  ال�شن 
اجلمهور  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  على 

ت�شليم  ع��م��ل��ي��ة  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة 
كبار  ملواطنة ومواطن من  بيتني 
ال�شن وذوي الحتياجات اخلا�شة 
عرب خدمة ال�شيارات املتنقلة التي 
من  لعمالئها  ال��ب��ل��دي��ة  ت��وف��ره��ا 
الغالية  الجتماعية  الفئة  ه��ذه 
اإىل  للح�شور  احل��اج��ة  دون  م��ن 
الإجراءات  لإمت��ام  البلدية  مركز 
، وي��اأت��ي ه��ذا الأم���ر ت��اأك��ي��دا على 
حر�س البلدية على تقدمي كافة 
وتفعيل  للمواطنني  الت�شهيالت 
اخلدمة احل�شارية التي اأطلقتها 
�شيارات  ت�����ش��خ��ري  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
ت�شتطيع  ال��ت��ي  املتنقلة  اخل��دم��ة 
ال����ب����ل����دي����ة مب���وج���ب���ه���ا اإي���������ش����ال 
خدماتها لعدد من �شرائح املجتمع 

واملقيمني. 
خدمة  اإدارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ق��د �شخرت عددا  ك��ان��ت  ال��ع��م��الء 
من �شيارات اخلدمة املتنقلة لفئة 
ك��ب��ار ال�����ش��ن وامل��ع��اق��ني والأرام����ل 
اخل��دم��ة يف  وتتمثل  وامل��ط��ل��ق��ات. 
�شيارة جمهزة مبعدات اإلكرتونية 
اخلدمة  لتقدمي  و�شاملة  حديثة 
املتكاملة يف نف�س املكان.  حيث اإن 
املتنقلة  ال�شيارات  خدمة  م�شروع 
ا�شرتاتيجية مدينة  اإطار  جاء يف 
معايري  اأع��ل��ى  لتحقيق  اب��وظ��ب��ي 
م��ع��دل ر���ش��ا ال��ع��م��الء م��ن خالل 
للتوا�شل  املتاحة  القنوات  توفري 
البلدية  واأ���ش��ارت  املتعاملني.  مع 
تبداأ  اخل��دم��ة  طلب  خ��ط��وات  اأن 

�شاحب  اإىل  والعرفان  والتقدير 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  واإىل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
التنفيذي على مكرمات �شموهما 
وح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
الكرمي  العي�س  اأ�شباب  كل  توفري 
للمواطنني ، موؤكدين اأن قيادتنا 
احلكيمة ل تدخر و�شعا يف �شبيل 
اإ�شعاد �شعب الإمارات ، داعني اهلل 
ت��ع��اىل اأن ي���دمي ع��ل��ى الإم������ارات 
النعم واخلريات ،واأن يدمي النعمة 
ال���ك���ربى ع��ل��ى ���ش��ع��ب الإم�������ارات 

وتو�شيع  راح���ت���ه  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
والتعرف  معه  ال��ت��وا���ش��ل  ق��ن��وات 
ع��ل��ى ت��ط��ل��ع��ات��ه وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه من 
باأ�شلوب  ت���وف���ريه���ا  و  ال���ب���ل���دي���ة 
ولفتت  الراحة.  للجمهور  يحقق 
يف  البلدية  ا�شرتاتيجية  اأن  اإىل 
كثريا  حققت  قد  العمالء  خدمة 
من اأهدافها وا�شتحوذت على ر�شا 
للتطور  نتيجة  اجل��م��ه��ور  وث��ق��ة 
ع��ن��ه يف  وي���ع���ربوا  يلم�شوه  ال���ذي 
نوعية اخلدمة املقدمة من حيث 
العمل  وب��ي��ئ��ة  وال�����ش��رع��ة  ال���دق���ة 
والتقنيات  ب��ال��ك��ف��اءات  امل��ك��ت��م��ل��ة 
واإج������راءات الإجن�����از و���ش��ول اإىل 
الهتمام باأدق التفا�شيل اخلا�شة 

باملراجعني.

�صندوق الزواج ي�صتهدف 821 من م�صتفيدي املنحة بلدية املنطقة الغربية تبداأ اليوم توزيع امل�صاكن اجلديدة بال�صلع
�صمن برنامج اإعداد خالل الن�صف الأول
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تنفيذا لتوجيهات حمدان بن زايد

الهالل الأحمر يقدم اأدوية بقيمة 13 مليون درهم لأهايل غزة
•• اأبوظبي-وام: 

تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
الهالل  ي�شحن  الأح��م��ر..  ال��ه��الل  هيئة  رئي�س  الغربية  املنطقة  يف 
الأحمر اأدوية بقيمة 13 مليون درهم اإىل قطاع غزة ملواجهة النق�س 
اأدى اىل تفاقم الو�شع  احلاد يف الأدوي��ة وامل�شتلزمات الطبية والذي 
ال�شحي ال�شيء لع�شرات الآلف من النازحني داخل القطاع .. اإ�شافة 
الأخرية  الأح��داث  نتيجة  وامل�شابني  العديد من اجلرحى  اإىل وجود 

التي �شهدها القطاع. وتقوم بعثة الهالل الأحمر الإغاثية املتواجدة 
اإىل  الأدوي��ة و نقلها من م�شر  با�شتقبال �شحنة  حاليا يف قطاع غزة 
غزة باإ�شراف �شفارة الدولة يف القاهرة. وكانت هيئة الهالل الأحمر 
قد اأوفدت خم�س بعثات اإغاثة اىل قطاع غزة خالل الأ�شابيع املا�شية 
الطبية  وامل��ع��دات  والأدوي���ة  والإي��وائ��ي��ة  الغذائية  امل�شاعدات  لتقدمي 
الأع���داد  ملعاجلة  ال��ق��ط��اع  يف  امل��ي��داين  امل�شت�شفى  اإن�����ش��اء  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
على  ال��ك��ب��ري  ال�شغط  وتخفيف  وامل�����ش��اب��ني  اجل��رح��ى  م��ن  امل��ت��زاي��دة 

القطاع ال�شحي يف غزة نتيجة احل�شار وتداعيات احلرب الأخرية.

 وق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد عتيق ال��ف��الح��ي الأم���ني ال��ع��ام لهيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي اإن جهود الهالل الإن�شانية يف القطاع بداأت 
تلبية  اىل  الهيئة  �شارعت  حيث  غ��زة  يف  املوؤ�شفة  الأح���داث  بداية  مع 
النداء الإن�شاين لالأ�شقاء يف فل�شطني وقد توجهت حتى الآن خم�شة 
نتيجة  ال��ن��ازح��ني  ل��الأه��ايل  ال��ع��ون  لتقدم  القطاع  اإىل  اإغ��اث��ي��ة  وف���ود 
تدمري بيوتهم وممتلكاتهم وت�شردهم يف اخلالء واملدار�س والطرقات 
اأن تلك الوفود با�شرت بتوفري املواد الغذائية واخليام  اإىل  .. م�شريا 
اإ�شافة  والقطاع  م�شر  يف  املحلية  الأ���ش��واق  م��ن  وغ��ريه��ا  والأغ��ط��ي��ة 

امليداين  للم�شت�شفى  الالزمة  والتجهيزات  الطبي  الكادر  توفري  اإىل 
واإج���راء مئات  اآلف ح��الت الإ�شابة  بالقطاع وال��ذي �شاهم يف ع��الج 

العمليات اجلراحية. 
واأو�شح الفالحي اأن توا�شل جهود الهالل الأحمر خا�شة على �شعيد 
هذه  اىل  القطاع  �شكان  حلاجة  ا�شت�شعارا  ي��اأت��ي  الطبية  امل�شاعدات 
حتى  طال  وال��ذي  التحتية  للبني  الوا�شع  التدمري  ظل  يف  اخلدمات 
ال��الزم��ة لعالج  الأدوي���ة  اأدى اىل نق�س ح��اد يف  م��ا  ال�شحية  امل��راك��ز 

احلالت املر�شية والإ�شابات لآلف الأ�شخا�س .

وفد الهالل الأحمر الإماراتي ال�صاد�س ي�صري 10 �صاحنات حمملة باملواد الإغاثية اإىل غزة
•• غزة-وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت��وا���ش��ل 
املكثف  الإغاثي  برناجمها  تنفيذ 
التي  الأح���داث  من  للمت�شررين 
���ش��ه��ده��ا ق��ط��اع غ���زة ح��ي��ث توزع 
وال�شحية  ال���غ���ذائ���ي���ة  ال����ط����رود 
امل�شردة  ال��ع��ائ��الت  ع��ل��ى  وامل���ي���اه 
دم��رت منازلها وجل��اأت اىل  التي 
التي  اأو  الأون���روا  م��دار���س وكالة 
بقيت  باأ�شرارو  منازلها  اأ�شيبت 
اإىل  ي�شل  اأن  املتوقع  وم��ن  فيها. 
غ��زة ال��ي��وم )ام�����س( وف��د الهالل 
حميد  ���ش��ع��ادة  برئا�شة  ال�����ش��اد���س 
العام  الأم�����ني  ن��ائ��ب  ال�����ش��ام�����ش��ي 
للم�شاعدات الدولية ترافقه 10 
الإغاثية  باملواد  حمملة  �شاحنات 
ل���ل���م���ت�������ش���رري���ن م�����ن الأح���������داث 
الأغذية  امل���واد  ه��ذه  ت�شم  حيث 
والأغ���ط���ي���ة وامل��الب�����س والأدوي�����ة 
واملياه  الأخ���رى  ال�شحية  وامل���واد 

•• ابوظبي-وام: 

والإنقاذ  ال��ب��ح��ث  ط��ائ��رة  اأن���ق���ذت 
يف  اجل�����و  ج���ن���اح  لإدارة  ال���ت���اب���ع���ة 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
املائية  دراجته  عن  �شقط  مواطنا 
ا�شطدامها  اإث��ر  البحر  عر�س  يف 
وك����ان����ت غرفة  ع���ات���ي���ة.  ب�����اأم�����واج 
بالغا  تلقت  اجل��و  ج��ن��اح  عمليات 
م�شاء  ع�شرة  احل��ادي��ة  ال�شاعة  يف 
الأحد من العمليات املركزية يفيد 
النجدة  ي��ط��ل��ب  ���ش��خ�����س  ب���وج���ود 
وه���و يف ع��ر���س ال��ب��ح��ر ح��ي��ث كان 
البحر يف تلك ال�شاعه هائجا جدا 
مرت.  ال��ف  اإىل  متدنية  وال���روؤي���ة 
وبعد حتليل البالغ بني العمليات 
املركزية وغرفة عمليات جناح اجلو 
وج��م��ع ك��اف��ة امل��ع��ل��وم��ات ت��ب��ني اأن 

املرتفع  ال��ري��اح��وامل��وج  ق��وة  ب�شبب 
الطائرة  ع��ادت  الروؤية ثم  وت��دين 
ل���ل���ت���زود ب���ال���وق���ود واأق���ل���ع���ت مرة 
نف�شها  املنطقة  يف  للبحث  ثانية 
الأوىل  البحث  عملية  وا�شتمرت 
���ش��اع��ات . ويف   5 وال��ث��ان��ي��ة ن��ح��و 
الطلعة الثالثة للبحث مت حتديد 
الإحداثيات حيث كانت ت�شري اإىل 
ب��ح��ري��ا غرب  30 م��ي��ال  م�����ش��اف��ة 
وبعد  البحر..  عر�س  يف  اأبوظبي 
ا�شتمرت  املحدد  للموقع  الو�شول 
دقيقة   50 مل����دة  ال��ب��ح��ث  ع��م��ل��ي��ة 
والإنقاذ  البحث  فريق  عر  حيث 
يطفو  �شخ�س  على  اجل��و  بجناح 
ع��ل��ى ���ش��ط��ح ال��ب��ح��ر ب�����ش��رتة جناة 
الفريق  ق��ام  ال��ف��ور  ..وع��ل��ى  فقط 
بانت�شاله من البحر ..و كان خفر 
يقوم  نف�شها  الفرتة  يف  ال�شواحل 

البحر  من  انت�شله  الذي  الطائرة 
عليه  العثور  بعد  قيا�شي  زم��ن  يف 
وال��رع��اي��ة واله��ت��م��ام ال���ذي لقيه 
خليفة  م��دي��ن��ة  اإىل  ن��ق��ل��ه  خ����الل 
وقال  ال��ع��الج.  ل�شتكمال  الطبية 
�شرطة  ط���ائ���رة  راأى  ع��ن��دم��ا  ان����ه 
بالفرح  ���ش��ع��ور  ان���ت���اب���ه  اأب���وظ���ب���ي 
دراجته  اأن  م��و���ش��ح��ا  وال�����ش��ع��ادة 
ا�شطدامها  ب��ع��د  ان��ق��ل��ب��ت  امل��ائ��ي��ة 
مب��وج��ات ع��ال��ي��ة وان��ت��ق��ل لركوب 
دراج�����ة زم��ي��ل��ه ل��ك��ن��ه ���ش��ق��ط مرة 
العاتية يف  الأم���واج  ب�شبب  اأخ��رى 
يوم  م�����ش��اء  م��ن  التا�شعة  ال�����ش��اع��ة 
البحر  ع���ر����س  يف  وب���ق���ي  الأح������د 
حتى ال�شاعة الثالثة من بعد ظهر 
هاتفه  ت��ع��ط��ل  اإىل  م�����ش��ريا  ام�����س 
العمليات  غ��رف��ة  اأب��ل��غ  زميله  واأن 
طالبا  ب��احل��ادث  اأبوظبي  ب�شرطة 

دراجة  ي�شتخدمان  كانا  �شخ�شني 
البحر جيت�شكي وتعطلت الدراجة 
�شقط  املوج  ارتفاع  وب�شبب  الأوىل 
الأول ع. �س 34 �شنة عن دراجته 
ول�شوء احلظ وقت ورود البالغ يف 
البحث  طائرة  تتمكن  مل  البداية 
والإن��ق��اذ من الإق��الع ب�شبب �شوء 
الأح�������وال اجل���وي���ة. واأ�����ش����اف انه 
ب�شيطة  بن�شبة  اجل��و  حت�شن  بعد 
والإنقاذ  ال��ب��ح��ث  ط���ائ���رة  اأق��ل��ع��ت 
بحث  بفريق  الليل  منت�شف  بعد 
املهام اىل  واإنقاذ متخ�ش�س لهذه 
الإحداثيات املحددة وهي تبعد عن 
بحريا  ميال   18 اأبوظبي  مدينة 
..ومت������ت عملية  ال���غ���رب  ب���اجت���اه 
الروؤية  مناظري  با�شتخدام  بحث 
الليلية وجهاز الت�شوير احلراري 
ال�شعوبة  ب��ال��غ��ة  مهمة  ..وك���ان���ت 

ال�شخ�س  وانت�شال  البحث  مبهمة 
اآخ��روه��م��ا بحالة  ال��ث��اين يف مكان 
اأكر من  اأم�شيا  متو�شطة بعدما 
15 �شاعة يف البحر. ودعا العميد 
املزروعي  علي  طيار  رك��ن  العميد 
م���رت���ادي ال��ب��ح��ر اإىل ال��ت��اك��د من 
اإب��الغ اجلهات  الأح���وال اجلوية و 
والعودة  امل����غ����ادرة  ب���وق���ت  امل��ع��ن��ي��ة 
و�شائل  وت���وف���ري  الإب���ح���ار  وج��ه��ة 
�شرتة  وال�شالمة خ�شو�شا  الأمن 
املواقع  حت���دي���د  وج���ه���از  ال���ن���ج���اة 
واحلر�س على حمل و�شيلة ات�شال 
لت�شهيل  ط���ارئ  اأي  ع��ن  ل��الإب��الغ 
ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث والإن����ق����اذ عند 
املواطن  ثمن  ب���دوره   . ال�����ش��رورة 
الكعبي جهود �شرطة  العزيز  عبد 
اأرواح  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي يف احل��ف��اظ 
طاقم  �شاكرا  واملقيمني  املواطنني 

حالته  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  اإن��ق��اذه��م��ا. 
الرعاية  بف�شل  تتح�شن  ال�شحية 

التي يلقاها من الكوادر الطبية يف 
مدينة خليفة الطبية. 

وتقوم  لل�شرب.  ال�شاحلة  النقية 
بزيارات  الأح���م���ر  ال��ه��الل  وف����ود 
ب���دء  م���ن���ذ  غ������زة  اإىل  م���ت���ت���ال���ي���ة 
تتجول  ح���ي���ث  ف��ي��ه��ا  الح��������داث 
وتطلع  امل���ن���ك���وب���ة  امل����ن����اط����ق  يف 
الطرود  وت������وزع  اح���وال���ه���ا  ع��ل��ى 

الإماراتي  امل�شت�شفى  وي�شتقبل 
الهالل  اأقامته  ال��ذي   - امل��ي��داين 
الأح����م����ر الإم������ارات������ي يف غ�����زة - 
الحداث  يف  وامل�شابني  اجلرحى 
اإ�شافة اىل املر�شى الذين يوؤمون 
المرا�س  من  للعالج  امل�شت�شفى 

اخلدمات  على  وتطلع  با�شتمرار 
زاره  حيث  يقدمها  التي  الطبية 
اأم�������س وف����د م���ن م��ن��ظ��م��ة اطباء 
بال حدود الذي قدم له حمافظ 
وجود  اأهمية  ع��ن  �شرحا  املدينة 
واخلدمات  املنطقة  يف  امل�شت�شفى 

املحتاجني..وقد  على  الإغ��اث��ي��ة 
الأحمر  ال��ه��الل  وزع����ت ط��واق��م 
اإغاثي  ط���رد  اآلف  ث��الث��ة  اأم�����س 
طرد  األ��ف  منها  املت�شررين  على 
غ��ذائ��ي واأل���ف ط��رد �شحي واألف 
لل�شرب.  ���ش��احل��ة  م��ي��اه  ج���ال���ون 

املتعددة . ويقام امل�شت�شفى الآن يف 
نقله من  اأن مت  بعد  رف��ح  مدينة 
دير البلح لي�شتفيد منه اجلرحى 
وامل�شابون ب�شورة اأف�شل. ونظرا 
قطاع  يف  امل�شت�شفى  ه��ذا  لأهمية 
بزيارته  اجنبية  وف��ود  تقوم  غ��زة 

للم�شابني  يقدمها  التي  الطبية 
الإماراتي  امل�شت�شفى  اأن  يذكر   .
امليداين يعد الوحيد الذي يقدم 
العالج املجاين للم�شابني بعد اأن 
رفح  يف  ال�شحية  امل��راك��ز  دم���رت 

وغريها من قطاع غزة . 

�صرطة اأبوظبي تنقذ مواطنا �صقط عن دراجة مائية يف عر�س البحر

•• ابوظبي-الفجر:

ن��ظ��م م��رك��ز ال��ع��ني ال��ت��اب��ع لدارة 
المارات  ت��راث  ن��ادي  يف  الأن�شطة 
يوما  ال���ع���ني  م���دي���ن���ة  يف  اأم���������س   ،

طالبا   80 لنحو  ترفيهيا  تراثيا 
من امل�شاركني يف ملتقى ال�شمالية 
ال�شيفي 2104 من اأعمار ما بني 
يتوا�شل  الذي   ، عاما   16 اإىل   7
ب��ن��ج��اح ن��وع��ي حت���ت ���ش��ع��ار �شكرا 

حتى  الوطنية  هويتنا  رمز  خليفة 
بتوجيهات   ، اخلمي�س  غ��د  م�����ش��اء 
ال�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة  ورع��اي��ة 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان 
تراث  ن��ادي  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 

اليوم  فعاليات  ح�شر   . الم����ارات 
املناعي مدير  علي  �شعيد  الرتاثي 
النعيمي  وع��ل��ي   ، الأن�����ش��ط��ة  اإدارة 
م��دي��ر م��رك��ز ال��ع��ني ، وع����دد من 

اأولياء اأمور الطلبة امل�شاركني . 
الرتاثي  ال���ي���وم  ب���رن���ام���ج  اأف���ت���ت���ح 
مت  متنوعة  بن�شاطات  الرتفيهي 
مبدينة  امل��رك��ز  م��ق��ر  يف  تنفيذها 
يف  م��ك��ث��ف��ة  دورة  وم��ن��ه��ا   ، ال���ع���ني 
تعرف  حيث   ، والتقاليد  ال��ع��ادات 
الطلبة خاللها على اآداب املجال�س 
، واإح�������رتام ك���ب���ار ال�����ش��ن ، اإع�����داد 
اإكرام   ، العربية  ال��ق��ه��وة  وجتهيز 
ال�شيف واإحرتام الوالدين ، كيفية 
، والهتمام  الوطني  ال��زي  اإرت���داء 
واأ�شيل وحميد  ما هو جميل  بكل 
يف العادات الماراتية ، ثم اإنطلقت 
ن�شاطات  منها   ، خمتلفة  فعاليات 
والتعريف   ، وري��ا���ش��ي��ة   ، مكتبية 

بالبيئة الربية يف مدينة العني . 
 واإ���ش��ت�����ش��اف��ت ق��ري��ة رم����ال العني 
جمعة  ملالكها  ال�شياحية  الذهبية 
امل�شاركني   ، ال��درم��ك��ي  رح��م��ة  ب��ن 
اأع���د لهم  ت��راث��ي  ب��رن��ام��ج  ، �شمن 
ممار�شة  ع��ل��ى  اإ���ش��ت��م��ل   ، م�����ش��ب��ق��ا 
الفرو�شية   ( اخليل  رك��وب  ريا�شة 
بالدراجات  والتمتع   ، وال��ه��ج��ن   )
ال���رتف���ي���ه���ي���ة ع�����رب ال���������ش����ح����راء ، 
بال�شافة اإىل تنظيم عدة ن�شاطات 
وم�شابقات ، والتعرف على الأجواء 

والبيئة ال�شحراوية اخلاّلبة . 
مدير  املناعي  علي  �شعيد  واأو���ش��ح 
اأن  ال����ن����ادي  يف  الأن�������ش���ط���ة  اإدارة 
مثل  تنظيم  م��ن  الرئي�س  ال��ه��دف 
امل�شاركني  تعريف  ه��و  ال��ي��وم  ه��ذا 
مبحتويات  و����ش���ب���اب  ن��ا���ش��ئ��ة  م���ن 
البيئة ال�شحراوية ، توازيا مع ما 
ميار�شونه من ن�شاطات متنوعة يف 
ال�شمالية ال�شيفي  برنامج ملتقى 
اإ���ش��اف��ة ج��رع��ة ترفيهية  ك��ذل��ك   ،
فر�شة  لتحقيق   ، برناجمهم  اإىل 
ل���الن���ط���الق واإك���ت�������ش���اب م���ه���ارات 

الدور  اإىل  املناعي  ون���ّوه   ، ج��دي��دة 
املوؤ�ش�شات  ب��ع�����س  ت��ل��ع��ب��ه  ال������ذي 
وامل�شاريع الأهلية يف دعم ن�شاطات 
رمال  ق��ري��ة  وم��ن��ه��ا  امللتقى  طلبة 
العني الذهبية التي تنظم برناجما 
من  للم�شاركني  ت��راث��ي��ا  ترفيهيا 
و�شويحان  ال��ع��ني  م��رك��زي  ط��ل��ب��ة 

على مدار فرتة امللتقى . 
من ناحية ثانية اأكد على النعيمي 
م��دي��ر م��رك��ز ال��ع��ني ، ع��ل��ى تنوع 
الربنامج املخ�ش�س ملنت�شبي املركز 
يف دورة هذا العام من امللتقى ، من 
تقليدية  ورم��اي��ة  وهجن  فرو�شية 

القدم  وك��رة  الجتماعي  وال��ن��ادي 
ودورات  وفنية  ثقافية  ون�شاطات   ،
يف احلا�شوب وغريها من ن�شاطات 
جلذب  مهم  عامل  ه��ي   ، ترفيهية 
من  تخرجهم  اأن��ه��ا  كما   ، الطلبة 
الن�شاطات املقررة داخل مقر املركز 
اي�شا  ، جذبت  اإىل ف�شاءات رحبة 
عدد كبري من اأولياء اأمور الطلبة 
يقدم  م��ا  على  للتعرف  امل�شاركني 
لأب��ن��ائ��ه��م م��ن ب��رام��ج ون�����ش��اط��ات ، 
ما يعني اأن الربنامج حقق اأهداف 
حقق  ك��م��ا   ، اأول  امل��ل��ت��ق��ى  و���ش��ع��ار 
الماراتية  الأ����ش���رة  م��ع  ت��وا���ش��ال 

وب���ن���اء ج�����ش��ور م���ن ال���ت���ع���اون مع 
النعيمي  واإختتم   . املحلي  املجتمع 
باإ�شمه  ال�شكر  بتوجيه  ت�شريحه 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  امل�شاركني  واإ���ش��م 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
رئي�س ن��ادي ت��راث الم��ارات ، على 
رعايته للملتقى والتوجيه بتقدمي 
ال��دع��م ال���الحم���دود ل��ك��اف��ة طلبة 
املراكز لثراء برناجمهم ال�شيفي 
، ما كان له الأثر البالغ على حجم 
امل�����ش��ارك��ة وت��ن��وع ال���ربام���ج وجناح 

احلدث ب�شورة غري م�شبوقة .

نظمه مركز العني يف نادي تراث االمارات ملنت�سبيه 

يوم تراثي ترفيهي للم�صاركني يف ملتقى ال�صمالية ال�صيفي الرتاثي

1984 بخ�شو�س  8 ل�شنة  ا�شتنادا اىل القانون الحت��ادي رقم  انه  اأبوظبي  باإمارة  ���س.م.خ والكائن مقرها  تعلن �شركة خمازن لال�شتثمار 
ادارة  ي�شر جمل�س  ���س.م.خ  ل�شركة خمازن لال�شتثمار  ال�شا�شي  والنظام  التاأ�شي�س  احكام عقد  التجارية وتعديالته وعطفا على  ال�شركات 

�شركة خمازن لال�شتثمار �س.م.خ دعوتكم حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية العادية الول وذلك للنظر يف جدول العمال التايل:
احل�شابات  مدقق  وتقرير   2011 دي�شمرب   31 بتاريخ  املنتهية  لل�شنة  امل��ايل  مركزها  وع��ن  ال�شركة  ن�شاط  عن  الدارة  جمل�س  تقرير   -1

والت�شديق عليهما.
2- مناق�شة امليزانية العمومية وح�شاب الرباح واخل�شائر لل�شركة عن ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2011 والت�شديق عليها.

3- ابراء ذمة اع�شاء جمل�س الدارة ومدقق احل�شابات من امل�شوؤولية حتى تاريخ ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2011.
4- وليته وحتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية العادية احلالية والت�شديق عليها .

5- انتخاب اع�شاء جدد ملجل�س الدارة.
6- تعيني مدقق احل�شابات لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 وحتديد اتعابه.

اع�شاء جدد خالل فرتة وليته  اع�شاء منه وتعيني  ا�شتقالة  ب�شاأن قبول  ال�شادر  الدارة  بقرارات جمل�س  العمومية  7- اخطار اجلمعية 
املنتهية والت�شويت والت�شديق عليها.

وذلك يف متام ال�شاعة الثالثة من م�شاء يوم الحد املوافق 21 دي�شمرب 2014 يف العنوان املذكور ادناه:
فندق فريمونت باب البحر - قاعة الرمي اأ - ابوظبي - المارات العربية املتحدة.

علما بانه يجوز للم�شاهم ان ينيب عنه غريه من غري اع�شاء جمل�س الدارة يف احل�شور واتخاذ القرارات بالنيابة عنه وي�شرتط ل�شحة 
النيابة ان تكون ثابته بتوكيل كتابي خا�س وان يكون موثقا او م�شدقا على التوقيعات فيه اذا كان النائب من غري امل�شاهمني ويف جميع 

% من ا�شهم راأ�س مال ال�شركة. الحوال ل يجوز ان يزيد عدد ال�شهم الت يحملها النائب عن اكر من م�شاهم عن 5 
الراغبني  ا�شماء  ار�شال  يتم  ان  على  الجتماع  اثناء  ال�شري  بالت�شويت  اجلدد  الدارة  جمل�س  اع�شاء  انتخاب  �شيتم  بانه  الحاطة  يرجى 
وذلك  اخرى  �شركات  ادارة  العملية وعملهم احلايل وع�شويتهم يف جمل�س  الدارة مع موؤهالتهم وخرباتهم  لع�شوية جمل�س  بالرت�شيح 

بالربيد ال�شريع امل�شجل على مقر �شركة خمازن لال�شتثمار �س.م.خ يف العنوان التي:
دولة المارات العربية املتحدة - اإمارة اأبوظبي �شارع هزاع بن زايد - برج الوحدة التجاري مركز العمال امللكي - الطابق 11 - مكتب 31 

�س.ب: 127432
قبل ما ل يقل عن ا�شبوع من تاريخ الجتماع و�شوف لن نقبل ايه تر�شيحات ت�شتلمها ال�شركة بعد التاريخ املحدد اعاله.

ال�شركة واذا مل  راأ���س مال  ا�شهم  % من جمموع   50 امل�شاهمني ميثلون  اذا ح�شره عدد من  العمومية �شحيحا  �شيكون اجتماع اجلمعية 
يكتمل الن�شاب القانوين لهذا الجتماع ف�شوف ينعقد الجتماع الثاين يوم الحد املوافق 26 �شبتمرب 2014 يف ذات املكان والزمان و�شيكون 

الجتماع �شحيحا مبن ح�شر.
�تقبلو التحية

خمازن لال�ستثمار �س.م.خ

دعوة امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية العادية
ل�صركة خمازن لال�صتثمار �س.م.خ عن العام 2011
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اأخبـار الإمـارات

لبنى القا�صمي: الإمارات تتطلع لعامل ي�صوده الأمن وفل�صفة التاآخي الإن�صاين
•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة التنمية والتعاون 
الإماراتية  امل�����ش��اع��دات  لتن�شيق  الإم���ارات���ي���ة  اللجنة  رئي�شة  ال����دويل 
اخلارجية اأن دولة الإمارات تتطلع لعامل ي�شوده الأمن وفل�شفة التاآخي 
م�شرتكة  روؤى  عرب  جهوده  العامل  ي�شحذ  اأن  اىل  ودع��ت   .. الإن�شاين 
ال�شلة  ذات  الدولية  املوؤ�ش�شات  يف  العاملني  اأرواح  �شيانة  ن�شمن  لكي 
بالن�شاط الإن�شاين لن العمل الإن�شاين هو حلقة واحدة وجزء ل يتجزاأ 
ملناطق  الفاعلة  ال�شتجابة  تبداأ بقدراتنا على  كونه منظومة متكاملة 
الإن�شانية.  الإغاثة  لفرق  وال�شالمة  احلياة  ب�شمان  وتنتهي  الأزم��ات 
ي�شهد  العاملي  الإن�شاين  العمل  ي��وم  مبنا�شبة  كلمة  يف  معاليها  وقالت 

العامل حتديات كبرية على �شعيد العمل الإن�شاين العاملي ومنها اأهمية 
تفعيل قدراتنا دول ومنظمات دولية على جمابهة املخاطر التي تتهدد 
امل�شتقرة  بحياتهم  و�شحوا  حياتهم  �شخروا  الذين  الأ�شخا�س  ه��وؤلء 
الآمنة لكي يكونوا �شرايني حياة ويدا حانية لآخرين يعانون من وطاأة 
اأزمات وكوارث اإن�شانية يف خمتلف مناطق العامل . وا�شافت معاليها ل 
�شك اأننا نقدر دور هوؤلء الأ�شخا�س وندرك جيدا حجم التحديات التي 
اإل  نراهم  الأخ��رى لهم كجنود ل  ال�شورة  لنا  يجابهونها لأنها تظهر 
اأو حوادث العتداء عليهم خالل تاأدية مهامهم  حني يختطفهم املوت 
هوؤلء  ماآ�شي  ت��ذك��ر  على  ف�شال   .. دائ��م��ا  علينا  يبقى  ول��ك��ن  املقد�شة 
التي توؤرق م�شرية العمل الإن�شاين العاملي اأن ن�شعى لتقليل والت�شدي 
للمخاطر التي يتعر�س لها هوؤلء العاملني . ولفتت معايل الوزيرة اىل 

املتحدة يف بغداد عام  تزامن ذكرى حادثة فظيعة لتفجري مقر الأمم 
جريئة  قرارات  اتخذوا  عديدين  اأ�شخا�س  بحياة  اأودت  والتي   2003
لكي ي�شاهموا يف تقدمي العون الإن�شاين لآخرين ويوم العمل الإن�شاين 
العاملي .. موؤكدة اأن هذه الذكرى متثل منا�شبة جيدة تذكرنا على الدوام 
باأهمية اأن نتذكر هوؤلء وبالأخ�س عرب ر�شم �شيا�شات وخطط وا�شحة 
يف  والنا�شطة  الفاعلة  واملوؤ�ش�شات  ال��دول  كافة  بني  م�شرتك  وتن�شيق 
العمل الإن�شاين . وقالت معاليها اإننا بطبيعة احلال ندرك جيدا انه ل 
ميكننا اإي�شال امل�شاعدات مهما تنامت قدراتنا ومهما بلغ حجم وقيمة 
ونوعية تلك امل�شاعدات اإذا مل يوجد هوؤلء الذي يتحملون عب اإي�شالها 
م��ن زلزل  الطبيعية  ال��ك��وارث  الق��ت��ت��ال وخم��اط��ر  متحدين خم��اط��ر 

وفي�شانات وموؤخرا انت�شار الإمرا�س املعدية . 

عمار النعيمي يقدم واجب 
العزاء يف وفاة مهري الكتبي

•• الذيد-وام: 

اإىل  العزاء  واج��ب  النعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد  ال�شيخ عمار  �شمو  قدم 
�شعادة اللواء الركن عبداهلل مهري الكتبي قائد قيادة الوحدات امل�شاندة بالقوات 

امل�شلحة يف وفاة املغفور له باإذن اهلل والده مهري عبداهلل الكتبي .
الذيد  مدينة  يف  الفقيد  منزل  زي��ارت��ه  خ��الل  عجمان  عهد  ويل  �شمو  اأع���رب  و 
ل�شعادة عبداهلل مهري الكتبي و اأ�شقائه و اأ�شرته عن �شادق عزائه وموا�شاته لوفاة 

والدهم راجيا اهلل العلي القدير اأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهمهم ال�شرب.

بعد ا�ستطالع اأراء الطالب �اأ�لياء االأمور امل�ساركني يف الربنامج 

 �صيف بالدي برنامج متكامل لبناء ال�صخ�صية، واخلدمة الوطنية بطل الفعاليات
•• دبي-الفجر:

بعد ان حقق الربنامج على مدار ثمان �شنوات جناحا باهراً وا�شتطاع ان 
يكون م�شدر ثقة جلميع اأولياء المور للحفاظ على ابنائهم خالل فرتة 
ال�شباب  اإىل موؤ�ش�شة �شيفية ل�شتيعاب طاقات  ال�شيفية وحتول  الج��ازة 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  تنظمه  ال��ذي  ه��ادف��ة،  برامج  يف 
والهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة، والذي �شهد على مدار ثمانية 
اعوام م�شاركة وا�شعة من الطلبة والطالبات جتاوزت من خمتلف الأعمار 
يف ما يزيد عن 7900 ور�شة عمل متنوعة ودورات احلا�شب الآيل وامل�شرح 
جميع  يف  وذل��ك  الت�شكيلية،  والفنون  ال��زه��ور  وجتميل  ال��ق��راآن  وحتفيظ 
60 مركزا ثقافيا و�شبابيا  املراكز املنت�شبة للربنامج و يزيد عددهم عن 

واجتماعيا ومتخ�ش�شا، يف خمتلف اإمارات الدولة.
للربنامج  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  امل��دف��ع  خالد  �شعادة  ق��ال  ب���دوره 
الوطني �شيف بالدي التي قامت باأكر من 50 زيارة تفقدية لكافة املراكز 
امل�شاركة لالطالع على ما تقدمه تلك املراكز وتذليل كافة ال�شعوبات، قال 
اإىل معايل  املقام الول  تعقيبا على هذا التقرير، ان هذا النجاح يعود يف 
ال�شيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
منذ توليه من�شب وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع وهو يتابع جميع 
عن  يتابع  كما  الربنامج  من  اجلديدة  ل��ل��دورات  والع���دادات  التجهيزات 
قرب اآلية تنفيذ ال�شرتاتيجية املو�شوعة للربنامج بالإ�شافة اإىل حر�شه 
الأهداف  لتحقيق  بها،  والرتقاء  الأن�شطة  تطوير  على  وتاأكيده  ال�شديد 
ال�شرتاتيجية للربنامج الوطني وامل�شاهمة يف تكوين ال�شخ�شية الوطنية 
هذه  ف��ع��ال  ب�شكل  ت�شاهم  مم��ا  ال�شباب،  ل��دي  وانتمائها  بهويتها  املعتزة 
ركزت على  الثامنة  ال��دورة  اأن  موؤكدا  النجاح،  ال�شرار على  املتابعة على 
ثالثة حماور هي الدعم والتوعية لل�شباب فيما يتعلق باخلدمة الوطنية، 
وتثقيف منت�شبي الربنامج الوطني فيما يتعلق بروؤية الإمارات 2021، 
كافة  تتكامل  ولذا  ال�شباب،  ومواهب  واإبداعات  مبادرات  دعم  اإىل  اإ�شافة 

الربامج والفعاليات لت�شطلع بهذه املهمة النبيلة .
دورا مهما يف  املراكز يقدمون  وم��دراء  اللجان  روؤ���ش��اء  اأن  املدفع  واأ���ش��اف 
انتظام وتفعيل كافة الأن�شطة والفعاليات التي اأقرتها اللجنة العليا �شمن 
فعاليات الربنامج ، موؤكدا على اأهمية اجلولت التفقدية التي يقوم بها 
اأع�شاء اللجنة العليا يف كل دورة ، وقد مت و�شع جدول الزيارات منذ بداية 
العداد للربنامج وذلك لأهميتها وما لها من اأثر اإيجابي يف ر�شد كافة 

النقاط الإيجابية والرتكيز عليها ل�شالح ال�شباب. 
واأ�شار املدفع اإىل اأن اللجنة العليا و�شعت خطة عمل لتتابع ب�شكل م�شتمر 

الإجنليزية  واللغة  الكمبيوتر  يف  التخ�ش�شية  ال��دورات  اأن  را�شد  واأو�شح 
وحتفيظ القراآن الكرمي حظيت مب�شاركة كثيفة من الطلبة والطالبات . 
وقالت عزه عبداهلل 14 �شنة من امل�شاركات يف دورة الكمبيوتر مبركز راأ�س 
اخليمة الثقايف العام املا�شي ان فعاليات �شيف بالدي تعترب فر�شة جيدة 
بعيداً  ال�شباب  وتفجري طاقات  الإبداعية  الإعمال  على  الطالب  لتدريب 
عن الفعاليات التقليدية التي كانت تقدم يف ال�شابق كما انه فر�شة كبرية 
و�شغل  والتعليم  التدريب  يف  ال�شباب  طاقات  ل�شتغالل 

وقت الفراغ مبا يعود عليهم بالنفع.
دورة  يف  �شارك  ممن  10�شنوات  يو�شف  �شماح  وت�شيف 
اأنها  ال�شابقة  ال����دورة  بعجمان  ال��ث��ق��ايف  ب��امل��رك��ز  ال��ر���ش��م 
من  متميزة  وجبة  على  ال�شابقة  ال��دورة  خ��الل  ح�شلت 
لها  اأتيحت  كما   ، اجل��دي��دة  والأف��ك��ار  القيمة  املعلومات 
خالل  من  الر�شم  املف�شلة  هوايتها  ملمار�شتها  الفر�شة 
املرا�شم التي وفرها املركز واملدر�شني املتخ�ش�شني يف هذا 
بالرغم  وت�شيف  ي�شاهم يف �شقل موهبتها.  املجال مما 
من اأنها كانت املرة الأويل التي اأ�شارك فيها يف فعاليات 
املفيدة  واملعلومات  ال�شتفادة  بعد  ولكن  ب��الدي  �شيف 
باب  فتح  ب���داأ  انتظر  ف��ان��ا  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  اأتلقيتها  ال��ت��ي 
الربنامج  بالت�شجيل يف  يقوم  اول من  لأك��ون  الت�شجيل 

من بدايته .
وقالت اأ�شماء فتحي ) طالبة بال�شف ال�شابع( اأنها �شاركت العام املا�شي يف 
�شيف بالدي للعام الثاين على التوايل وح�شرت دورات يف القراآن الكرمي 
اأن هناك اهتماما كبريا بالرتاث  والأ�شغال اليدوية والرتاثية، ولحظت 
حيث نظمت العديد من الرحالت لالأماكن الأثرية وال�شياحية وحظيت 
الربامج الرتاثية مب�شاركات وا�شعة، كما اأن �شيف بالدي وفر لها الفر�شة 
اأنها  موؤكدة  خمتلفة،  اأماكن  من  زميالتها  مع  جديدة  �شداقات  لتكوين 
�شاركت يف اأكر من م�شابقة من امل�شابقات التي نظمها الربنامج الوطني. 
وقالت جنود ال�شنحاين ) اإحدى امل�شاركات يف �شيف بالدي بدبا الفجرية( 
اإن م�شاركتها يف الدورة العام قبل املا�شي �شاهم يف �شقل موهبتها يف الر�شم 
وهو ما اأهلها للم�شاركة يف معر�س ر�شم، موؤكدة اأن اجلدية والنتظام يف 
الربنامج مكنها وزميالتها من امل�شاركة يف اأكر من ور�شة ودورة تدريبيه، 
بعدما حتول �شيف بالدي اإىل موؤ�ش�شة جتمع كافة اإ�شكال الأن�شطة وت�شمح 
املفتوحة  الأي���ام  خ��الل  م��ن  امل�شاركات  ب��ني  الجتماعي  بالتوا�شل  اأي�شا 

والزيارات التي مت تنظيمها لالأماكن الرتفيهية وال�شياحية. 
الفوتو�شوب  دورة  يف  �شاركت  التي  15عاماً  يو�شف  فاطمة  معهن  وتتفق 

منذ اليوم الأول لنطالق الربنامج اآليات تنفيذ الفعاليات وم�شتوى تطور 
الأداء يف املراكز الثقافية وال�شبابية والجتماعية وال�شاطئية، م�شيفا اأن 
اللجنة مل تغفل روؤية اأولياء الأمور والطلبة حول الفعاليات والتي جاءت 
خالل ا�شتمارات ا�شتطالع الراي لأولياء المور والذي يحر�س الربنامج 

على �شماع اآرائهم وتقييمهم للربنامج يف كل دورة . 
وعن نوعية الفعاليات الأكر جذبا للمنت�شبني اأو�شح املدفع اأن امل�شابقات 

كبري  جمهور  لديها  كان  العلمية  والأن�شطة  والرحالت 
من ال�شباب ، ولكن الالفت للنظر خالل العام هو الإقبال 
باخلدمة  املتعلقة  وامل��ح��ا���ش��رات  ال��ن��دوات  على  الكبري 
الوطنية، الدورات التخ�ش�شية �شواء يف جمال الت�شوير 
الفوتوغرايف او دورة امل�شرح التي �شاركت يف �شيف بالدي 
دورات الربجمة  واي�شا   ، املراكز  العديد من  من خالل 
التي وجدها املنت�شبني مفيدة لهم خالل العام الدرا�شي 
يقدم  ان  ملا ميكن  در�شه ومتهيدا  ملا  تعد مراجعة  حيث 
لهم يف الأعوام املقبلة، كما حتظى دورات اللغات العربية 
الفتيات  اأو���ش��اط  م��ن  خا�شة  جيد  باإقبال  والجنليزية 
لها  الريا�شة  ان  وخا�شة  الريا�شية  الألعاب  ان  م�شيفا 
جمهورها من ال�شباب مثل كرة القدم وال�شباحة وال�شلة 

من خالل املراكز ال�شبابية.

اراء املنت�سبني �اأ�لياء االأمور امل�ساركني يف الربنامج
 ومن جانب اأخر ومن خالل التوا�شل مع عدد من الطلبة والطالبات من 
املن�شبني خالل الدورات ال�شابقة واأولياء اأمورهم يف مراكز وزارة الثقافة 
وال�شباب وتنمية املجتمع والهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة، عرب 
الربنامج  اجل��دي��دة من  ال���دورة  انطالق  �شعادتهم لق��رتاب  اجلميع عن 
م�شيدين بامل�شاركة يف الربنامج الوطني �شيف بالدي2014 الذي قدم 
اإمكانياتهم ومواهبهم ويكت�شبون  املتعة والفائدة وجعلهم يكت�شفون  لهم 

العديد من املهارات.       
�شيف  دورات  امل�شاركني  واأح���د  التا�شع  بال�شف  مطر)طالب  را���ش��د  ق��ال 
للطلبة  الوطني  الربنامج  قدمها  التي  الأن�شطة  اإن   ) ال�شابقة  ب��الدي 
خا�شة  مهاراتهم  تنمية  يف  �شاهمت  ال�شمالية،  املناطق  اأبناء  من  وخا�شة 
الذين لديهم مواهب يف الر�شم والريا�شة ، ولكنها اأي�شا اكت�شفت مواهب 
جديدة ، ومنحت الفر�شة للطلبة لتعبري عن اأنف�شهم ، موؤكدا اأنه ا�شتفاد 
كثريا من برامج العام املا�شي لأنها جاءت اأكر تنظيما وحظيت باهتمام 

ومتابعة كبريين من امل�شئولني . 

من  الربنامج  عن  �شمعت  وتقول  ال�شابقة  ال��دورة  عجمان  �شباب  مبركز 
�شديقاتي باملدر�شة وذهبت للتجربة ولكن بعد اأن �شاهدت برامج متميزة 
وخا�شة  الربنامج  عن  اأنقطع  مل  العاملني  جميع  من  واهتمام  ورع��اي��ة 
برنامج  واأي�شا  الآيل  احلا�شب  مهارات  تنمية  يف  جيد  ب�شكل  ي�شاهم  اأن��ه 
من  وغ��ريه��ا  طويلة  ف��رتة  منذ  تعلمه  يف  ارغ��ب  كنت  ال��ذي  الفوتو�شوب 
عن  تنقطع  لن  اأنها  وتوؤكد  الدرا�شية.  املرحلة  يف  ت�شاعدنا  التي  املهارات 
للخارج  ال�شفر  من  اأف�شل  اأ�شبحت  حيث  املقبلة  ال���دورات  يف  الفعاليات 
تقدميها  يتم  التي  املتنوعة  امل�شابقات  و  الرتفيهية  الأن�شطة  خ��الل  من 

للطالبات.
ن�شاطات �شيف بالدي  امل�شاركني يف  اأم��ور الطالب  اأولياء  اأراء  كما جاءت 
م��وؤك��دة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ربن��ام��ج بالن�شبة ل��ل��ط��الب وال��ع��ائ��الت ع��ل��ى حد 

ال�شواء.
بالدي  �شيف  برنامج  ان  يا�شر  الطالب  اأم��ر  ويل  عبداهلل  ح�شني  ويقول 
حقق هدف اأولياء الأمور يف كيفية ال�شتغالل الأمثل لأوقات فراغ اأبنائهم 
يف املراحل العمرية املختلفة لأن الفراغ ي�شكل خطورة كبرية على الأطفال 
واملراهقني لذلك جاء برنامج �شيف بالدي ليكون هو احلل الأمثل حلل 

تلك امل�شكلة.
دورة  يف  ���ش��ارك��ت  ال��ت��ي  م��ن��ال  الطالبة  ام��ر  ويل  �شلطان  خ��ال��د  وي�شيف   
ال�شباب  ام��ام  فتحت  الفعاليات  اأن  اليدوية  واحل���رف  الجنليزية  اللغة 
والتفوق  والتميز  الب��داع  نحو  الطريق  الربنامج  يف  امل�شاركات  والفتيات 
امل�شاريع  الدرا�شي والعملي ومهدت لهم الطريق للدخول يف العديد من 
يف امل�شتقبل القريب مبا قدمت لهم جرعة معلوماتية متميزة، اإ�شافة اإىل 
اهتمام الربنامج الوطني بالأحداث الراهنة التي تهم كافة اأفراد الأ�شرة 
الإمارات  وروؤي���ة   ، العامة  ق��ان��ون اخل��دم��ة  امل��ث��ال  �شبيل  الإم��ارات��ي��ة وعلى 
�شيتولون  حينها  لأنهم  الآن  من  لها  ال�شباب  اإعداد  يجب  التي   2021
امل�شوؤولية. وي�شري حممد نا�شر الكعبي اإىل اأن اأهم ما مييز �شيف بالدي 
اأنه اأ�شبه بربنامج متكامل لبناء �شخ�شية الطالب، كما اأنه يجب علينا ان 
نثمن غاليا ما تقوم به وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع من جهود 
اأن  املطلقة يف  الثقة  الم��ور  اولياء  كافة  اعطى  املجال مما  ه��ذا  رائعة يف 
ابناءهم يف اأبد اأمينة حري�شة عليهم، وتقدم لهم كل ما هو مفيد، فهناك 
والرتفيهية  والتعليمية  والعلمية  العملية  اجلوانب  بني  وت��وازن  تكامل 
لفئات  امل�شاركني  تق�شيم  اأي�شاً حر�س على  والريا�شية وهناك  والروحية 
وتنمية  املعلومات  لتو�شيل  الأ���ش��ال��ي��ب  اأف�شل  لإن��ت��ق��اء  خمتلفة  عمرية 
توؤهل الطالب  التي  ب��ال��دورات  اأعجب ب�شفة خا�شة  اأن��ه  م��وؤك��داً  امل��ه��ارات 

للتعامل مع حتديات احلياة العملية.

�سارك فيه 55 طالبًا �طالبة

اختتام برنامج التدريب ال�صيفي ببلدية املنطقة الغربية
•• املنطقة الغربية-الفجر: 

التدريب  ب��رن��ام��ج  اأم�������س  اأخ��ت��ت��م 
بلدية  ن��ظ��م��ت��ه  ال������ذي  ال�����ش��ي��ف��ي 
�شعار  حت����ت  ال���غ���رب���ي���ة  امل���ن���ط���ق���ة 
فيه  �شارك  وال��ذي  ب�شمتك  اأ�شف 
املراحل  م��ن  وطالبة  طالباً   55

الدرا�شية املختلفة. 
احلو�شني  ح�����ش��ن  اب��راه��ي��م  وق����ال 
مدير اإدارة املوارد الب�شرية ببلدية 
البلدية  اأن  ال���غ���رب���ي���ة  امل���ن���ط���ق���ة 
حتر�س على تدريب الطلبة خالل 
تعريفهم  ب��ه��دف  ال�����ش��ي��ف،  ف���رتة 
الفر�شة  واإتاحة  العمل،  بيئة  على 
اأم���ام���ه���م لك��ت�����ش��اب��ه��م اخل�����ربات 
خمتلف  يف  وال���ت���دري���ب  ال��ع��م��ل��ي��ة 
امل�����ج�����الت ال�����ش��ح��ي��ة والإداري����������ة 
هذا  ال��ب��ل��دي��ة،  واإدارات  بقطاعات 

على التدريب والتوظيف انطالقاً 
اإىل  الرامية  ور�شالتها  روؤيتها  من 
توفري نظام بلدي ذو كفاءة عاملية 
املن�شودة  امل�شتدامة  التنمية  يحقق 
وي���ع���زز م��ع��اي��ري ج����ودة احل���ي���اة يف 
اب���وظ���ب���ي. وت���وف���ري متعة  اإم�������ارة 
املنطقة  ل�شكان  العي�س  و�شهولة 
تتميز  ج��اذب��ة  منطقة  يف  الغربية 
ومظاهرها  ال�����ش��ح��ي��ة  ب��ب��ي��ئ��ت��ه��ا 
بنية  توفري  خ��الل  من  احل�شرية 

حتتية وخدمات بلدية مميزة.
املنطقة  بلدية  اأن  بالذكر  اجلدير 
العامني  خ����الل  ق���ام���ت  ال��غ��رب��ي��ة 
طالباً   118 ب��ت��دري��ب  امل��ا���ش��ي��ني 
وطالبة يف جميع قطاعات واإدارات 
البلدية. واأ�شاد املتدربون بربنامج 
اكت�شبوها  التي  التدريب واملهارات 
موظفي  ب���ت���ع���اون  اأ�������ش������ادوا  ك���م���ا 

فراغهم  اأوق����ات  �شغل  ج��ان��ب  اإىل 
واإتاحة  بالنفع  عليهم  ي��ع��ود  مب��ا 
الفر�س لهم لتعلم مهارات جديدة 
ك��م��ا يهدف  و���ش��ق��ل م���ه���ارات���ه���م. 
ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب ال�����ش��ي��ف��ي اإىل 
تر�شيخ ال�شعور بامل�شوؤولية والتقيد 
حيث  ال��ن��ظ��ام،  واح���رتام  باملواعيد 
القوية  ال�����ش��واع��د  ال�����ش��ب��اب  يعترب 
وتطوير  ت��ن��م��ي��ة  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي 

الوطن.
التدريب  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
 55 فيه  و�شارك  �شهر  ملدة  ا�شتمر 
4 طلبة  م��ن��ه��م  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���اً 
طلبة  و8  اجل���ام���ع���ي���ة  ب���امل���رح���ل���ة 
طالباً  و43  اجلامعية  بالكليات 
وطالبة باملرحلة الثانوية. واأو�شح 
ت�شعى  ال���ب���ل���دي���ة  اأن  احل���و����ش���ن���ي 
لتحفيز وت�شجيع الطلبة املواطنني 

وتوفري  معهم  البلدية  وموظفات 
معلومات.  م��ن  يحتاجونه  م��ا  ك��ل 
وق���������ال ال����ط����ال����ب را�������ش������د ����ش���امل 
امل���ن�������ش���وري ل��ق��د اك��ت�����ش��ب��ت خربة 
الإن�شباط  اإىل  بالإ�شافة  عملية 
اأث��ن��اء ال����دوام والل���ت���زام مبواعيد 
وي�شيف  والإن�������ش���راف،  احل�����ش��ور 
احلمادي  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  اأح���م���د 
طالب بكلية التقنية العليا والذي 
الب�شرية  امل�����وارد  اإدارة  يف  ت����درب 
ال��ت��دري��ب كانت ممتازة  ب��اأن ف��رتة 
اإدخال  وتدرب خاللها على كيفية 
الكمبيوتر  وا���ش��ت��خ��دام  ال��ب��ي��ان��ات 
الذي  والإهتمام  بالتعاون  م�شيداً 
حظي به من موظفي الإدارة داعياً 
بالربامج  الإل��ت��ح��اق  اإىل  الطلبة 
الدوائر  تتيحها  ال��ت��ي  التدريبية 
ملا  ال�شيف  احلكومية خالل فرتة 

لها من فوائد عديدة. 
وافقه الراأي الطالب �شهيل ثعيلب 
باأن  الثانوية  املرحلة  يف  العامري 
فرتة التدريب كانت زاخرة بالتنوع 
وتعلم  املهارات  اكت�شاب  اليومي يف 
املفيد يف املجال العملي، واأ�شار اإىل 
اأنه تعلم كيفية ادخال البيانات اإىل 

جانب التزامه باملواعيد. 
العامري  فاطمة  الطالبة  وتقول 
التدريب  ف���رتة  ك��ان��ت  ل��و  مت��ن��ي��ت 
اأوقات  اأكر مبلء  لن�شتفيد  اأطول 
بالنفع،  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ع��ود  ال���ف���راغ مب���ا 
ا�شتفدت  الهاملي  ميثاء  واأ�شافت 
اأعرفها  اأك����ن  مل  ج���دي���دة  اأ����ش���ي���اء 
اإدارة  يف  ت���درب���ت  ح��ي��ث  ق��ب��ل  م���ن 
واأمتنى  الإ�شرتاتيجي  التخطيط 
اأك�����رب خالل  ل��ن��ا ف���ر����س  ت���ت���اح  ان 

الفرتة القادمة. 

اللجنة العليا املنظمة للربنامج الوطني �صيف بالدي تزور مركز الغربية
•• املنطقة الغربية-وام:

العليا  اللجنة  رئي�س  املدفع  خالد  �شعادة  �شم  وفد  زار 
2014 على  املنظمة للربنامج الوطني �شيف بالدى 
رئي�س  ن��ائ��ب  غ��ل��وم  وال��دك��ت��ور حبيب  ال��دول��ة  م�شتوى 
اللجنة العليا واملن�شق العام للربنامج وجمال احلمادي 
نائب املن�شق العام - مركز �شيف بالدي باملنطقة الغربية 
. واطلع الوفد الذي كان يف ا�شتقبالهم كردو�س عبداهلل 
وال�شباب  الثقافة  وزارة  العامري مدير مركز  كردو�س 
على  وال��وق��وف  العمل  �شري  بالغربية  املجتمع  وتنمية 
 .. للمنت�شبني  املركز  يقدمها  التي  الأن�شطة  م�شتوى 
ملراكز �شيف  اللجنة  اطار جولة  الزيارة يف  تاأتي  فيما 
الدولة  60 مركزا على م�شتوى  البالغ عددها  بالدي 
للوقوف على �شري العمل فيه. واأكد �شعادة خالد املدفع 
اىل  ي�شعى  الثامنة  ن�شخته  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  ب��رن��ام��ج  ان 
ا�شرتاتيجية  من  النابع  الوطنية  اخلدمة  �شعار  رف��ع 
الوطنية  اله����داف  واأح����د  حلكومتنا   2030 وروؤي����ة 
لدولة المارات العربية املتحدة انطالقا من توجيهات 
الزيارة تهدف اىل متابعة  ان  . وقال  الر�شيدة  القيادة 
اىل  وال�شتماع  كثب  عن  الثالث  ا�شبوعها  يف  الأن�شطة 
اإىل  امل�شاركني واملتطوعني وامل�شرفني  اآراء ومقرتحات 

جانب اأولياء المور لو�شع ت�شور للدورة القادمة وفق 
�شيف  مركز  حققه  مب��ا  م�شيدا   .. امل��ي��دان  مقرتحات 
والزيارات.  والأن�شطة  الفعاليات  من  بالغربية  بالدي 
وا�شاف اأن القبال الكبري على املركز يدل على اهتمام 
املركز  ال�شكر اىل مدير  .. ووجه  املركز  القائمني على 
واجل���ه���ود ال��ت��ي ب��ذل��ت ل���ش��ت��ق��ط��اب اع����داد ك��ب��رية من 
الطالب.. م�شريا اإىل ان الربنامج ي�شعى اىل التجديد 
واوليات  امل�شاركني  توزيعها  مت  ا�شتبيانات  طريق  عن 
املدفع  وك�شف  امل�شتقبل.  يف  لتداركها  ال�شلبيات  ملعرفة 
ع��ن ان ع���دد ال��ط��الب امل�����ش��ارك��ني يف امل���راك���ز ب��ل��غ 16 
األ���ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��وزع��ني ع��ل��ى 60 م��رك��زا على 
 20 اىل  ال��ع��دد  يرتفع  ان  متوقعا   .. ال��دول��ة  م�شتوى 
الف طالب وطالبة خالل الفرتة القادمة. من جانبه 
ثمن الدكتور غلوم ال�شراكة مع الهيئة العامة لرعاية 
اإىل ان �شعار هذا  ال�شباب واجلهات احلكومية .. لفتا 
الولء  الوطنية يهدف اىل غر�س قيمة  العام اخلدمة 
اىل  لالن�شمام  وتهيئتهم  ال�شباب  نفو�س  يف  والهوية 
م�شروع اخلدمة الوطنية. واطلعت اللجنة على اعمال 
ال��ف��وت��وغ��رايف والفن  ال��ت�����ش��وي��ر  ال��ط��ال��ب��ات يف ور�����س 
اإىل  الرتاثية  وامل�شغولت  ال�شعبي  والطبخ  الت�شكيلي 

جانب اعمال الطالبات املتميزات. 

ــز  اأهــــــم مــاميــي
ــــــج  ــــــام ــــــربن ال
ـــات  ـــي ـــال ـــع ـــف ال
املـــــتـــــنـــــوعـــــة 
املــــتــــكــــامــــلــــة
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل 

�صفري بلجيكا 
•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
يف ق�شر �شموه ام�س �شعادة كري�شتيان تانغ �شفري اململكة البلجيكية الذي قدم لل�شالم على �شموه 
مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله �شفريا لبالده لدى الدولة. واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
عن متنياته لل�شفري التوفيق والنجاح يف مهامه امل�شتقبلية .. م�شيدا �شموه بدور ال�شفري البلجيكي 
يف تعزيز العالقات القائمة بني الإم��ارات وبلجيكا يف العديد من املجالت. ح�شر املقابلة ال�شيخ 
خالد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويو�شف عبيد النعيمي رئي�س جمل�س ادارة غرفة جتارة و�شناعة 

راأ�س اخليمة وحممد احمد الكيت امل�شت�شار يف الديوان المريي. 

نهيان بن زايد يعزي عبداهلل 
مهري الكتبي بوفاة والده

•• الذيد-وام: 

قدم �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
اإىل  العزاء  واجب  ام�س  والإن�شانية  لالأعمال اخلريية  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
�شعادة اللواء الركن عبداهلل مهري الكتبي قائد الوحدات امل�شاندة واإخوانه يف 
وفاة املغفور له باإذن اهلل والدهم وذلك مبنزل العائلة يف مدينة الذيد باإمارة 
ال�شارقة. واأعرب �شموه عن �شادق العزاء واملوا�شاة لأ�شرة الفقيد ..داعيا اهلل 
اأهله  يلهم  واأن  ف�شيح جناته  ي�شكنه  واأن  بوا�شع رحمته  يتغمده  اأن  عز وجل 

وذويه ال�شرب وال�شلوان. 

حملة كن م�صعفا ت�صتهدف 70 باملائة من موظفي املوؤ�ص�صات خالل 3 �صنوات باإمارة اأبوظبي 

نق�س اخلدمات يعطل ا�صتالم مبنى ثانوية راأ�س اخليمة اجلديد
•• راأ�س اخليمة –الفجر: 

اخليمة  راأ�����س  منطقة  تتمكن  مل 
املبنى  اإ����ش���ت���الم  م����ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اجل����دي����د مل���در����ش���ة ث���ان���وي���ة راأ������س 
اخليمة للبنني من وزارة الأ�شغال 
تنفيذ  اإكتمال  ع��دم  ب�شبب  العامة 
باأجهزة  اخل��ا���ش��ة  الأع��م��ال  بع�س 
والتنظيف  وال��ك��ه��رب��اء  ال��ت��ك��ي��ي��ف 

والت�شطيبات النهائية .
اإدارة  م�����ش��وؤول��ة يف  مل�����ش��ادر  ووف��ق��ا 
منطقة راأ�س اخليمة التعليمية ان 
اإدارة املنطقة امتنعت عن التوقيع 
على حم�شر اإ�شتالم املبنى نتيجة 

ل��ل��م�����ش��روع ال���ق���ي���ام مب��ع��اجل��ة كل 
ا�شتالم  التي حالت دون  ال�شلبيات 
املبنى فان اإدارة املنطقة التعليمية 
رمبا تتمكن من ال�شتالم يوم غد 
اخلمي�س حمذرة من عدم ا�شتالم 
م��ب��ن��ى امل��در���ش��ة م��ع م����رور الوقت 
الدرا�شي  ال��ع��ام  ب��دء  نحو  ب�شرعة 
اجل���دي���د ال�����ذي ي���واف���ق ي����وم 24 
يعرقل  قد  مما  املقبل  ال�شهر  من 
مدر�شة  ك���ادر  نقل  عملية  وي��رب��ك 
الإداري  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ث���ان���وي���ة 
للمبنى  وال���ط���الب���ي  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
���ش��ل��ب��ا يف ذات  اجل���دي���د وي��ن��ع��ك�����س 
من  ال�شتفادة  جهود  على  ال��وق��ت 

الفنية  امل����الح����ظ����ات  م����ن  ج��م��ل��ة 
اإمكانية ت�شغيل  ال�شالبة مثل عدم 
اخلا�س  امل��رك��زي  التكييف  اأج��ه��زة 
اىل  يحتاج  لكونه  املدر�شة  مببنى 
طريقة فنية خا�شة تتطلب بع�س 
الوقت’ وعدم اإكتمال التو�شيالت 
الكهربائية باملبنى وحاجته لبع�س 
والت�شطيب  ال��ت��ن��ظ��ي��ف  اأع����م����ال 
اخلا�شة  ال��ع��ي��وب  بع�س  واإ���ش��الح 
ناهيك عن  واجل��دران  بالأر�شيات 
وال�شاحة  امل��ب��ن��ى  م��دخ��ل  ت�����ش��وي��ة 

المامية اخلا�شة بها.
وقالت امل�شادر يف �شوء تعهد وزارة 
املنفذة  وال�شركة  العامة  الأ�شغال 

للبنني كاأحدث املوا�شفات العاملية 
ل��ب��ن��اء امل����دار�����س ح��ي��ث ت�����ش��م 28 
املخازن  ج��ان��ب  اىل  درا���ش��ي  ف�شل 
اأربعة  و  وال��ع��م��ال  امل��ط��ب��خ  وغ���رف 
خم��ت��ربات ح��دي��ث��ة خ��ا���ش��ة مبواد 
ال��ك��ي��م��ي��اء وال���ف���ي���زي���اء والأح����ي����اء 
ف�شيح  وم�������ش���ج���د  واحل�����ا������ش�����وب 
مدر�شية  ومكتبة  ريا�شية  و�شالة 
اأخرى  خدمية  مرافق  اىل  ا�شافة 
ت�شمل املرافق ال�شحية و امل�شاعد 
الكهربائية وبردات مياه وكامريات 
اجهزة  م��ع  الف�شل  داخ��ل  مراقبة 
ب�����ش��ك��ل مبا�شر  م��رب��وط��ة  اإت�����ش��ال 

بغرفة الإدارة املدر�شية.

مبنى ثانوية راأ�س اخليمة القدمي 
مدار�س  لح�����دى  مل��ق��ر  ب��ت��ح��وي��ل��ه 

التعليم الأ�شا�شي .
وقامت اأم�س جلنة م�شرتكة �شمت 
راأ����س  منطقة  اإدارة  ع��ن  مم��ث��ل��ني 
اخليمة التعليمية ووزارة الأ�شغال 
لأعمال  املنفذة  وال�شركات  العامة 
البناء والتكييف والكهرباء بزيارة 
ثانوية  م���در����ش���ة  مل��ب��ن��ى  ت��ف��ق��دي��ة 
كان  للبنني اجلديد  اخليمة  راأ���س 
الهدف منها امتام عملية ت�شليمه 

ملنطقة راأ�س اخليمة التعليمية .
اجلديد  امل���ب���ن���ى  ت�����ش��م��ي��م  وي���ع���د 
اخليمة  راأ��������س  ث���ان���وي���ة  مل���در����ش���ة 

•• ابوظبي- وام:

اأع����ل����ن امل����ق����دم حم���م���د اإب���راه���ي���م 
الطوارئ  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
العامة  ل��الإدارة  التابعة  وال�شالمة 
�شرطة  يف  امل���رك���زي���ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
م�شعفا  ك���ن  ح��م��ل��ة  اأن  اأب���وظ���ب���ي 
احلكومية  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات  للعاملني 
العامة  ال���ق���ي���ادة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
اأبوظبي ت�شتهدف تثقيف  ل�شرطة 
 70 وت��دري��ب م��ال يقل عن ن�شبة 
ب���امل���ائ���ة م����ن م���وظ���ف���ي ال��������وزارات 
احلكومية  وال���دوائ���ر  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ..م��و���ش��ح��ا اأنه 
م��راح��ل يف مدة  ث��الث  �شيتم على 
الأوىل  ����ش���ن���وات  ث����الث  اأق�������ش���اه���ا 
باملائة   30 ت����دري����ب  ي���ت���م  م��ن��ه��ا 
ب���امل���ائ���ة يف  و20  امل���وظ���ف���ني  م����ن 
التاليتني خالل عامني  املرحلتني 
. وت��ط��رق خ��الل م��وؤمت��ر �شحفي 
اجلنائية  الأدل������ة  ق��اع��ة  يف  ام�����س 
املقدم  بح�شور  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة 
اإدارة  مدير  نائب  ال��ه��اج��ري  زاي��د 
ال��ط��وارئ وال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة اإىل 
اجلمهور  ع���ل���ى  امل���ب���ا����ش���ر  الأث��������ر 
اإىل  ..م�شريا  امل�شتهدفة  والفئات 
امل�شاعفات  بتخفيف  ال��وع��ي  رف��ع 
الطبية  ال�������ط�������وارئ  ح��������الت  يف 
فئاته  بكل  املجتمع  ثقافة  وزي���ادة 
ح���ول ط���رق ال��ت��دخ��ل يف احل���الت 
اخلدمات  طلب  وو�شائل  الطارئة 

باملخاطر  وتعريفهم  احلاجة  عند 
ال�شحية املحتملة واأهمية التدريب 
على الإ�شعافات الأولية وا�شتخدام 
امل��ع��دات ال��الزم��ة. وذك��ر اأن��ه �شيتم 
احلملة  يف  امل����ت����درب����ني  ت���ع���ري���ف 
ال�شالمة  واإج�����������راءات  ب�������ش���روط 
العامة وخماطر احلوادث املنزلية 
واملرور وحالت الختناق واحلرائق 
والنزلق والغرق وكيفية التعامل 
م��ع الإ���ش��اب��ات ال��ن��اجت��ة ع��ن تلك 
القلبية  وال�����ن�����وب�����ات  احل����������وادث 
ومر�شى  ال��دم��اغ��ي��ة  وال�����ش��ك��ت��ات 
ال�شكر واحلالت املر�شية الأخرى 
وتعليمهم  امل�����ش��اع��ف��ات  ل��ت��ق��ل��ي��ل 
خدمات  ط���ل���ب  وط������رق  خ����ط����وات 
الدقيق  الو�شف  باإعطاء  الإ�شعاف 
الأم�����ه�����ات  اإن  وق��������ال  ل���ل���م���وق���ع. 
امل�شتهدفة  املوؤ�ش�شات  يف  العامالت 
بتثقيفهن  احل��م��ل��ة  م��ن  ي�شتفدن 
التعامل  كيفية  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��ن 
البيوت  ال��ط��ارئ��ة يف  م��ع احل����الت 
وطريقة الت�شال بغرف العمليات 
املفيدة  باملعلومات  الإدلء  واآل��ي��ة 
وال��دق��ي��ق��ة ع��ن احل���ادث م��ا ي�شهم 
ا�شتقرار  على  املحافظة  عملية  يف 
احل�����ال�����ة وي�����خ�����دم ت���ق���ل���ي���ل زم����ن 
ال���ش��ت��ج��اب��ة ب�����ش��ك��ل ف���ع���ال. ولفت 
فريق  ي��ن��ف��ذه��ا  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل 
�شيقوم  ال��ذي  املجتمعي  الإ���ش��ع��اف 
القطاع  يف  ال���ع���ام���ل���ني  ب���ت���دري���ب 
اإم���ارة  م��ن��اط��ق  احل��ك��وم��ي بجميع 

ت����وق����ف ال���ق���ل���ب امل����ف����اج����ئ خ�����ارج 
على  العامري  واإج���اب  امل�شت�شفى. 
وجود  م��وؤك��دا  ال�شحفيني  اأ�شئلة 
�شراكة بني �شرطة اأبوظبي وهيئة 
اإىل  ..م�����ش��ريا  اأب��وظ��ب��ي   - ال�شحة 
بها  تقوم  التي  الإ�شعاف  دورات  اأن 
اإدارة الطوارئ تتطابق مع معايري 
ال�شاأن يف ما  و�شروط الهيئة بهذا 
قوانني  م��ن  ي�شتجد  م��ا  ك��ل  يكون 
الطبية  ب��الأم��ور  تتعلق  وتعليمات 

من خاللها.
جزئية  ت�شكل  احلملة  اأن  واأ���ش��اف 
م������ن م���ن���ظ���وم���ة ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
اأب��وظ��ب��ي يف ت��ق��ل��ي��ل زمن  ���ش��رط��ة 
احلكومة  روؤي��ة  ح�شب  ال�شتجابة 
الحت��ادي��ة ب���اأن ت��ك��ون اأرب���ع دقائق 
اأف�����ش��ل و�شائل  ا���ش��ت��خ��دام  م��وؤك��دا 
الأولية  الإ�شعافات  على  التدريب 
والتو�شع يف نقاط الإ�شعاف لتكون 
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  جل��ه��ود  م��ك��م��ل��ة 
وال�شالمة  ال���ط���وارئ  اإدارة  ع���رب 
الإ�شعاف  خدمات  وتقدمي  العامة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى ن��ح��و ي��ت��واف��ق مع 
الإمارات  لدولة  الوطنية  الأجندة 
ال�شبع  لل�شنوات  املتحدة  العربية 
البقعة  الإم�������ارات  ل��ت��ك��ون  امل��ق��ب��ل��ة 
العاملي  امل�شتوى  اأمانا على  الأك��ر 
وال�شتجابة ملكاملات الطوارئ كافة 
النقيب  واأك������د  ق��ي��ا���ش��ي.  زم����ن  يف 
خالد الكعبي رئي�س ق�شم الإ�شعاف 
ال��ط��وارئ وجود  اإدارة  ب��الإن��اب��ة يف 

ل�شتخدام  اإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة  م��ع��اي��ري 
الرئوي  ال��ق��ل��ب��ي  الإن���ع���ا����س  ج��ه��از 
الذي �شيتم تدريب املوظفني على 
تخطيطا  يوفر  حيث  ا�شتخدامه 
للتعامل  اإر���ش��ادات  ويعطي  للقلب 
على  ال�شغط  بكيفية  امل�شاب  م��ع 
ال�شدر واإجراء التنف�س ال�شناعي. 
يو�شف  ال��ن��ق��ي��ب  اأو����ش���ح  ذل���ك  اإىل 
الإ�شعاف  ف��ري��ق  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي 
املجتمعي  الإ���ش��ع��اف  اأن  املجتمعي 
العامة  القيادة  تقدمها  هو خدمة 
ل�����ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي ل����زي����ادة وعي 
امل���ج���ت���م���ع ب��ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ع���ام���ل مع 
اأن  اإىل  ..م�شريا  الطارئة  احلالت 
التوعية  على  تركز  الفريق  مهام 
ب���اأه���م���ي���ة الإ�����ش����ع����اف����ات الأول����ي����ة 
والت�������ش���ال ب��ال��ع��م��ل��ي��ات ع��ل��ى رقم 
الطوارئ 999 وح�شر احتياجات 
اجل��ه��ات اخل��ارج��ي��ة م��ن ال����دورات 
التدريبية وحل امل�شكالت واملعوقات 
ما  الطبي يف  الطاقم  تواجه  التي 
الإ���ش��ع��اف��ات لالأطفال  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
البيوت  واملوظفني والعمال وربات 
وامل��ج��ال�����س وزي����ارة امل��ر���ش��ى. واأكد 
اإدارة  يف  التدريب  ق�شم  برامج  اأن 
العامة  وال�������ش���الم���ة  ال������ط������وارئ 
القلب  ج���م���ع���ي���ة  م�����ن  م���ع���ت���م���دة 
المريكية يف دعم احلياة الأ�شا�شي 
خ�����ش��و���ش��ا الإ����ش���ع���اف���ات الأول���ي���ة 
..مو�شحا اأن دعم احلياة الأ�شا�شي 
هو يف حال توقف قلب �شخ�س ما 

اآخر موؤهل لعمل الإنعا�س  ووجود 
القلبي الرئوي فاإن قلب ال�شخ�س 
املتوقف يعود للعمل بن�شبة كبرية 
خالل  ���ش��ي��ت��م  اأن�����ه  اإىل  ..م�������ش���ريا 
احلملة توزيع كتيبات وبرو�شورات 
ع����ن الإ�����ش����ع����اف����ات الأول�����ي�����ة على 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف  العاملني 
ا�شتكمال  ب���ع���د  اإل����ي����ه����ا  ل����ل����ع����ودة 
التدريب كم�شدر للمعلومات عند 
احلالت  م��ع  التعامل  يف  احل��اج��ة 
تعريف  �شيتم  انه  وتابع  الطارئة. 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف  العاملني 
الإ�شعاف  ب����دور  اأب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة 
تقليل  اإىل  يهدف  ال��ذي  املجتمعي 
زم���ن ال���ش��ت��ج��اب��ة واحل���ف���اظ على 
ا����ش���ت���ق���رار ح���ال���ة امل�������ش���اب حلني 
و����ش���ول ���ش��ي��ارة الإ����ش���ع���اف وطرق 
بغرف  ال�������ش���ح���ي���ح���ة  الت�����������ش�����ال 
العمليات ودقة حتديد مكان وقوع 

البالغات  م��ن  والتقليل  احل���ادث 
اخل���اط���ئ���ة ال����ت����ي ت����وؤث����ر يف زم���ن 
خلدمات  وال���رتوي���ج  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
التوعية  دائ��رة  وتو�شيع  الإ�شعاف 
وتعزيز  امل���ج���ت���م���ع  ����ش���رائ���ح  ب����ني 
اإدراكهم باأهمية الإ�شعاف املجتمعي 
ترجمة لروؤية احلكومة الحتادية 
وذكر  ال�شتجابة.  زم��ن  تقليل  يف 
الرتكيز  احل��م��ل��ة  يف  ���ش��ي��ت��م  اأن�����ه 
احلوادث  ح��الت  مو�شوعات  على 
تت�شمن كيفية التاأكد من ا�شتقرار 
امل�شالك  وت���اأم���ني  امل�����ش��اب  ح���ال���ة 
الك�شور  على  وال�شيطرة  الهوائية 
وال���ن���زي���ف وال��ت��ع��ام��ل م���ع ح���الت 
والعمود  الظهر  وتثبيت  الختناق 
م�شاعفات  م��ن  للتقليل  ال��ف��ق��ري 
جانبا  ت����ف����رد  ..ك�����م�����ا  الإ������ش�����اب�����ة 
بتعليمهم  وال��ع��م��ال  ل��الإ���ش��ع��اف��ات 
واإعطاء  اإ�شعاف  �شيارة  طرق طلب 

وتقييم  بدقة  واملعلومات  العنوان 
و���ش��روط وو�شعية  امل�����ش��اب  ح��ال��ة 
الك�شور  على  وال�شيطرة  الإف��اق��ة 
وال��ت��ع��ام��ل م���ع اإ����ش���اب���ات احل���روق 
احلملة  و���ش��ت��ت��ن��اول  والخ���ت���ن���اق. 
الت�شدي للحوادث املنزلية واتخاذ 
ال���ت���داب���ري ال���وق���ائ���ي���ة ل��ل��ح��د من 
معها  التعامل  وكيفية  خماطرها 
حني وقوعها يف املنزل وعند طلب 
التعامل  يف  الآخ����ري����ن  م�����ش��اع��دة 
املختلفة  امل��ن��زل��ي��ة  احل������وادث  م���ع 
ب�شرح  امل��ر���ش��ي��ة  احل������الت  وع���ل���ى 
والتعامل  الإ�شعاف  طلب  خطوات 
وال�شكتات  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ال��ن��وب��ات  م��ع 
اإ�شافة  ال�شكر  ومر�شى  الدماغية 
الإ�شعافات  م��ف��ه��وم  ت��و���ش��ي��ح  اإىل 
الأول��ي��ة ل��الأط��ف��ال وال��ت��اأك��ي��د على 
التي  احل����وادث  مل��واج��ه��ة  اأهميتها 

يتعر�س لها الطفل. 

الأولية  الإ�شعافات  على  اأبوظبي 
اإ�شعاف  م���ن  مي��ك��ن��ه��م  ن��ح��و  ع��ل��ى 
..م�شيفا  وامل���ر����ش���ى  امل�������ش���اب���ني 
ور�شالة  ل��روؤي��ة  ترجمة  تعد  اأن��ه��ا 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
اأبوظبي  اإم��ارة  ا�شتمرار  �شمان  يف 
وال�شالمة  بالأمن  ينعم  كمجتمع 
ا�شرتاتيجيتها  اأول���وي���ة  وحت��ق��ي��ق 
يف زيادة ثقة املجتمع وال�شتخدام 
وتفعيل  الب�شرية  للموارد  الأمثل 
للوقاية  املجتمعي  الإ���ش��ع��اف  دور 
م��ن الأم���را����س واحل�����وادث ون�شر 
ث���ق���اف���ة ال���ت���ع���ام���ل م�����ع احل������الت 
اأن���ه �شيتم  اإىل  ال��ط��ارئ��ة ..م�����ش��ريا 
ت��دري��ب امل��وظ��ف��ني خ���الل احلملة 
الإنعا�س  اأج���ه���زة  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
ال��ق��ل��ب��ي ال����رئ����وي مب����ا ي�����ش��ه��م يف 
حالت  يف  ال��وف��ي��ات  ن�شبة  خف�س 

جمموعة بريد الإمارات تطلق جلنة املبدعني 
•• دبي-الفجر:

الإمارات  بريد  جمموعة  اأطلقت 
جلنة املبدعني وذلك متا�شياً مع 
خليفة  ال�شيخ  برنامج  متطلبات 
ونظراً  املتميز،  احلكومي  ل��الأداء 
اإيجاد  اإىل  ال��ف��ع��ل��ي�����ة  ل��ل��ح��اج��ة 
العمل  حتت�شن  موؤ�ش�شية  بيئة 
م���وارده���ا يف  ت�شخر  و  الإب���داع���ي 
ا�شتثمار الأفكار الإبداعية  �شبيل 
للموظفني مبا ينعك�س بالإيجاب 

عليهم و على املجموعة .
خالد  ال�شيد  ق��ال  املنا�شبة  بهذه 
اإبراهيم �شهدور املدير التنفيذي 
ورئي�س  املعلومات  تقنية  لقطاع 
املجموعة:  يف  امل���ب���دع���ني  جل��ن��ة 
باأن مواردنا  لدينا قناعة را�شخة 
الب�شرية هي الراأ�شمال احلقيقي 
علينا  وي����ت����وج����ب  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
م��ن��ح��ه��م ال��ف��ر���ش��ة مل�����ش��ارك��ت��ن��ا يف 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��غ��ي��ري الإي���ج���اب���ي من 
خ���الل م��ا ي��ط��رح��ون��ه م��ن اأفكار 
للتطوير  روؤيتهم  تعك�س  اإبداعية 
تعزز  اأع��م��ق  اأب���ع���اداً  ي�شفي  مم��ا 

روؤيتنا و تري جتربتنا.
اإع���داد منهجية  باأنه مت  واأ���ش��اف 
للموظفني  ت�������ش���م���ح  وا�����ش����ح����ة 
عملية  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  امل��ب��دع��ني 
تقدمي  خ������الل  م�����ن  ال���ت���ط���وي���ر 
اإلكرتوين  اأف��ك��اره��م ع��رب ن���وذج 
ي��ع��ت��م��د م��ع��اي��ري وا���ش��ح��ة تخدم 
حتقق  و  امل���ج���م���وع���ة  ت���ط���ل���ع���ات 
ا�شرتاتيجية احلكومة الحتادية 
القائمني  ت�شاعد  كما  جهة،  م��ن 
ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة ت��ق��ي��ي��م الأف����ك����ار يف 
م��ن��ح ال���درج���ات ب��دق��ة ح�����ش��ب ما 
حت��ق��ق��ه ال��ف��ك��رة الإب���داع���ي���ة من 

معيار  كل  مع  تطابق  اأو  مواءمة 
ب�شكل م�شتقل، ومبا يقود اللجنة 
نحو  النهائي  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  اإىل 
اأو  ت��اأج��ي��ل��ه��ا  اأو  ال��ف��ك��رة  ت��ط��ب��ي��ق 
اأ�شباب  اإب��داء  ا�شتبعادها مع  رمبا 
بكل  ذل������ك  م�����ن  لأي  وا�����ش����ح����ة 

�شفافية و مو�شوعية.
تقنية  تعتمد  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأك����د 
ال�شبكة  يف  ت���ت���م���ث���ل  م����ت����ط����ورة 
الداخلية للمجموعة ) النرتانت 
( وامل��ت��اح��ة ل��ك��اف��ة امل��وظ��ف��ني مبا 
ي�����ش��م��ح ل��ل��م��ب��دع��ني ب��ت��ت��ب��ع حالة 
بها،  كل مرحلة متر  اأفكارهم يف 
بالتوا�شل  للمقيمني  ت�شمح  كما 
اإلكرتونياً  الأف��ك��ار  اأ���ش��ح��اب  م��ع 
من  التفا�شيل  من  املزيد  لطلب 
خالل الرقم املرجعي للفكرة دون 
اأن يكون للعالقات ال�شخ�شية اأي 

دور يف تقييم الفكرة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����ش���ح ���ش��ع��ادة فهد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  احل��و���ش��ن��ي 
ت�����ش��ك��ي��ل جلنة  ب�������اأن  ب���ال���وك���ال���ة 
امل���ب���دع���ني ج�����اء يف اإط�������ار روؤي�����ة 
ت�شتمل  ال��ت��ي  املجموعة  ور���ش��ال��ة 

والإب��������داع حملياً  ال����ري����ادة  ع��ل��ى 
وع����امل����ي����اً يف جم������ال اخل����دم����ات 
واملالية،  واللوج�شتية  الربيدية 
لن  امل���ج���م���وع���ة  ط���م���وح���ات  واأن 
املبدئي،  امل���ك���ون  ه���ذا  ع��ن��د  ت��ق��ف 
ج����اه����دي����ن على  ����ش���ن���ع���م���ل  ب������ل 
اإغ�����ن�����اء  و  ت����ط����وي����ر جت����رب����ت����ن����ا 
التجارب  على  لالطالع  معارفنا 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  و  ال��ن��اج��ح��ة 
جاهدين  ال���ع���امل���ي���ة  و  امل���ح���ل���ي���ة 
للمبدعني  ت��ك��رمي  اآل��ي��ة  لإر����ش���اء 
امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  م��ع  تتنا�شب 
اللجنة،  اأع��م��ال  يف  التو�شع  نحو 
قادرين  و  موؤهلني  ن��ك��ون  بحيث 
يف الوقت ذاته على تاأ�شي�س نادي 
اأع�شاء  �شي�شم  ال���ذي  امل��ب��دع��ني 
ن�شوج  بعد  املجموعة  خ��ارج  م��ن 
ال����ت����اأك����د من  ال���ت���ج���رب���ة و  ه�����ذه 
الداخلي  امل�شتوى  على  جناحها 
ذلك  اإىل  ي��دف��ع��ن��ا  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
القيادة  م��ن  نلقاه  ال���ذي  ال��دع��م 
احلاجة  و  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
احلكومة  ت��ط��ل��ع��ات  م��واك��ب��ة  اإىل 

الر�شيدة يف دولة الإمارات.

•• دبي-وام: 

املن�شوري  عيد  طار�س  �شعادة  ك��رم 
م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي ع���ددا من 
تقديرا  ال�شتئناف  حمكمة  ق�شاة 
ور�س  تنفيذ  يف  املبذولة  جلهودهم 
ت���دري���ب داخ��ل��ي��ة ومت��ي��زه��م خالل 
لتحقيق  امل��ا���ش��ي��ة..وذل��ك  ال��ف��رتة 
ر���ش��ال��ة حم��اك��م دب��ي وه��ي العدالة 
م����ن خ�����الل ال����دق����ة وال�������ش���رع���ة يف 
الدعاوي.  يف  وال��ف�����ش��ل  ال��ت�����ش��وي��ة 
لدور  تقديره  عن  �شعادته  واأع���رب 
الق�شاء  الق�شاة يف تطوير م�شرية 
تقدر  دب���ي  حم��اك��م  اأن  م�شيفا   ..
�شاأنه الرت��ق��اء بالعمل  ك��ل م��ا م��ن 
التوفيق  لهم  متمنيا   .. الق�شائي 

والتقدم دائما يف املجال الق�شائي.

•• الفجرية-الفجر:
لن�شر  الفجرية  ل�شرطة  العامة  القيادة  من  �شعياً 
الثقافة ال�شرتاتيجية وتنفيذاً لربناجمها ال�شهري 
واملجتمع  واجل��ال��ي��ات،  لل�شركاء،  عمل  ور���س  لعقد 

املدين يف الإمارة. 
الأداء  وت��ط��وي��ر  الإ�شرتاتيجية  اإدارة  ق��ام��ت  حيث 
الهندي  بالنادي  حما�شرة  بعقد  الفجرية  ب�شرطة 
قام  حيث  الداخلية،  وزارة  باإ�شرتاتيجية  للتعريف 
التخطيط  ق�شم  رئي�س  امل��ال  حممد  حمد  ال��رائ��د 
لوزارة  ال�شرتاتيجي  ال��ه��رم  ب�شرح  ال�شرتاتيجي 
ال���داخ���ل���ي���ة وال���ت���ع���ري���ف ب����امل����ب����ادرات، وامل����وؤ�����ش����رات 
ال�شرتاتيجية واملوقع اللكرتوين لنظام ال�شكاوى 
امل��ق��دم خليفة عبيد  ال��ور���ش��ة  وامل��ق��رتح��ات.  ح�شر 
اجلنائية  واملباحث  التحريات  اإدارة  مدير  الكعبي 
ال��ي��م��اح��ي مدير  ب��الإن��اب��ة، وامل��ق��دم ع��ب��داهلل عبيد 
اإدارة الإ�شرتاتيجية وتطوير الأداء، واملالزم عي�شى 
وال�شيد  داد  علي  حممد  وامل���الزم  البلو�شي،  يون�س 
من  وع��دد  الهندي  ال��ن��ادي  مدير  ب��ي  عبدالرحمن 

اأفراد اجلالية الهندية. 

مدير عام حماكم دبي يكرم ق�صاة حمكمة ال�صتئناف

�صرطة الفجرية ت�صتعر�س ا�صرتاتيجية وزارة الداخلية للجالية الهندية
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اأخبـار الإمـارات

افتتاح معر�س حوار اللون مبتحف ال�صارقة للفنون 
•• ال�شارقة -وام: 

اإفتتح ه�شام املظلوم مدير اإدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعالم بال�شارقة م�شاء 
اأم�س الول املعر�س الت�شكيلي الدويل حوار اللون الذي تنظمه الإدارة يف اجلناح 
�شيف  فعاليات  �شمن  ال�شارقة  قلب  يف  للفنون  ال�شارقة  متحف  م��ن  ال�شرقي 
وال�شحفيني  والفنانني  املهتمني  دورت��ه اخلام�شة بح�شور ح�شد من  الفنون يف 
الفنية لت�شعة فنانني دوليني عرب  140 من الأعمال  والنقاد. وي�شم املعر�س 
الفنون ك�شابقة  املعر�س يت�شدر فعاليات �شيف  . وقال املظلوم ان هذا  واأجانب 
يف هذه الدورة . ويعد هذا العر�س فر�شة اأمام اجليل ال�شاب وبخا�شة الفنانني 
الفنون  املعا�شروثقافة  ال��دويل  الت�شكيل  م�شارات  بع�س  على  لالطالع  منهم 

الب�شرية الراهنة . 

عبداهلل بن �صامل القا�صمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

تنظمه املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤ�ن الالجئني للمرة االأ�ىل يف املنطقة

ال�صارقة ت�صت�صيف موؤمتر ال�صتثمار يف امل�صتقبل حلماية الأطفال واليافعني الالجئني 
جواهر القا�صمي: ن�صعى اإىل توفري احلياة الكرمية لالأطفال الالجئني

ب�سدد تقدمي د�رات جمانية ملوظفي احلكومة االحتادية �سمن مبادرة معارف

�صرطة دبي تبحث تعزيز اآفاق التعاون مع الحتادية للموارد الب�صرية

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شمو  �����ش����اح����ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
ال�������ش���ي���خ ال����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان بن 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
ال�����ش��ارق��ة، وقرينة  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
جواهر  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  ����ش���م���وه، 
املنا�شرة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
ال����ب����ارزة ل���الأط���ف���ال ال���الج���ئ���ني يف 
املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية 
ت�شت�شيف  ال���الج���ئ���ني،  ل�������ش���وؤون 
 15 الفرتة من  ال�شارقة يف  اإم��ارة 
املقبل  اأك��ت��وب��ر  �شهر  م��ن   16 اإىل 
موؤمتر  املنطقة،  يف  الأوىل  وللمرة 
ال�شتثمار يف امل�شتقبل واملتخ�ش�س 
حماية  ���ش��ب��ل  وم���ن���اق�������ش���ة  ب��ب��ح��ث 
يف  ال��الج��ئ��ني  واليافعني  الأط��ف��ال 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 

اأفريقيا.
وياأتي تنظيم هذا املوؤمتر ا�شتجابة 
من املفو�شية وبالتعاون مع القلب 
ال���ك���ب���ري مل����ا ت�����ش��ه��ده امل��ن��ط��ق��ة من 
لالجئني  اأع�������داد  يف  ك��ب��ري  ت���زاي���د 
التي  امل���ن���ط���ق���ة  ب����ل����دان  ب��ع�����س  يف 
املوؤمتر  ويهدف  احل���روب.  متزقها 
ال�����ذي ُي���ق���ام مب�����ش��ارك��ة اأك�����ر من 
وامل�شوؤولني  الدول  قادة  من   300
احلكوميني وكذلك خرباء دوليني 
الالجئني  ����ش���وؤون  يف  واإق��ل��ي��م��ي��ني 
م����ن خماطر  الأط�����ف�����ال  وح���م���اي���ة 

•• دبي-الفجر:

ا�شتقبلت الهيئة الحتادية للموارد 
وفداً  م��وؤخ��راً  احلكومية  الب�شرية 
من �شرطة دبي، زارها لبحث اآفاق 
و�شبل التعاون معها، والتعرف اإىل 
م�شتوى  على  بها  املنوطة  الأدوار 
الوفد  واطلع  الحتادية  احلكومة 
الزائر على اأبرز م�شروعات الهيئة 
ومبادراتها على امل�شتوى الحتادي 
ل�شركاء  م��ع��ارف  م��ب��ادرة  �شيما  ل 
للحكومة  امل��ف�����ش��ل��ني  ال���ت���دري���ب 
الهيئة  اأطلقتها  ال��ت��ي  الحت��ادي��ة، 
2013، وت��ع��د واح����دة من  ال��ع��ام 
والأوىل  ال�شرتاتيجية،  مبادراتها 
من نوعها على م�شتوى احلكومة 
قائمة  اإع�������داد  ح��ي��ث  الحت����ادي����ة، 
التدريب  خدمات  م��زودي  باأف�شل 
يف دول�������ة الإم�������������ارات واإت���اح���ت���ه���ا 
ل�����ل�����وزارات واجل����ه����ات الحت����ادي����ة 
لال�شتفادة من براجمها التدريبية 

باأ�شعار تناف�شية.
العبار  م�����رمي  ����ش���ع���ادة  واأ������ش�����ارت 
الربامج  لقطاع  التنفيذي  املدير 
خالل  الب�شرية  امل���وارد  وتخطيط 
معارف  م����ب����ادرة  اأن  اإىل  ال���ل���ق���اء 
اأف�����ش��ل مزودي  ع��ل��ى ح�شر  ت��ق��وم 
خ���دم���ات ال���ت���دري���ب يف الإم�������ارات، 
وف�����ق م���ع���اي���ري حم�������ددة، واإع�������داد 
للوزارات  واإت��اح��ت��ه��ا  ب��ه��م،  ق��ائ��م��ة 

بال�شياع،  امل��ه��ددة  ال�شريحة  ه��ذه 
الإم�������ارات  دول�����ة  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
وقيم  اأ�ش�س  ورثت  املتحدة  العربية 
ال��ع��م��ل الإن�������ش���اين م���ن امل��غ��ف��ور له 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل،  ب��اإذن 
اآل نهيان، الذي اأر�شى مبادئ العمل 
الدولة  يف  للمحتاجني  الإن�����ش��اين 
والعامل. كما اأ�شارت �شموها اإىل اأن 
موؤمتر ال�شتثمار يف امل�شتقبل ي�شعى 
التو�شيات  م��ن  العديد  و���ش��ع  اإىل 
وت��ب��ن��ي اخل���ط���وات ال��ع��م��ل��ي��ة حول 
والتي  الالجئني،  الأط��ف��ال  حقوق 
�شت�شمل احتياجات هوؤلء الأطفال، 
يف  وم�شاعدتهم  وامل��ع��ن��وي��ة،  امل��ادي��ة 
الثبوتية  ال��وث��ائ��ق  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
فر�س  تعزيز  اإىل  اإ�شافة  الالزمة، 
امل�������ش���ارك���ة ال���ف���ع���ال���ة اأم����ام����ه����م يف 
الالزمة  الآل��ي��ات  وو���ش��ع  املجتمع، 
حلمايتهم من ال�شتغالل والعنف، 
ومنحهم الثقة والأمل باأن امل�شتقبل 

�شيكون اأف�شل.
اأنطونيو  ال�شيد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
غوتريي�س، املفو�س ال�شامي لالأمم 
امل��ت��ح��دة ل�����ش��وؤون ال��الج��ئ��ني: ياأتي 
بغاية  امل��وؤمت��ر يف وق��ت  ه��ذا  انعقاد 
الأطفال  ي�����ش��ك��ل  ح��ي��ث  الأه���م���ي���ة، 
ع����دد الالجئني  ن�����ش��ف  م���ن  اأك����ر 
جراء ال�شراع يف بع�س دول ال�شرق 
الأو���ش��ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، ويبدو 
ال��ن��زوح ع��ل��ى الأطفال  ت��اأث��ري ه���ذا 

ق���راب���ة ثالثة  ت���وف���ري  جن��ح��ت يف 
ميزانيات  م����ن  دره�������م  م����الي����ني 
ال����������وزارات واجل����ه����ات الحت����ادي����ة 
التدريبية  ل���الأغ���را����س  امل��وج��ه��ة 

وتطوير اأداء املوظفني.
اأحمد  امل����ق����دم  ق�����دم  ج���ان���ب���ه  م����ن 
حممد مردا�س مدير اإدارة املناهج 
ملحة عن  دبي  �شرطة  الرتبوية يف 
الإدارة  ب��ه  ت�شطلع  ال���ذي  ال����دور 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��دري��ب ب�����ش��رط��ة دبي، 
توفرها  التي  املتنوعة  واخل��دم��ات 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  للقطاعات 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
ع�����الوًة ع��ل��ى ال���ربام���ج وال�����دورات 

التدريبية التي تنفذها الإدارة.
تعزيز  ع���ل���ى  اجل����ان����ب����ان  وات����ف����ق 
�شعيد  على  بينهما  التعاون  اآف��اق 
وتاأهيل موظفي احلكومة  تدريب 
�شرطة  �شتتوىل  حيث  الحت��ادي��ة، 
تدريبية  دورات  تقدمي  دبي مهمة 
تناف�شية  باأ�شعار  واأخ��رى  جمانية 
مل����وظ����ف����ي ال���������������وزارات واجل����ه����ات 
الحتادية، بالإ�شافة اإىل ال�شتفادة 
املتوفرة  ال���ت���دري���ب  ق����اع����ات  م����ن 
التدريبية  الربامج  لتنفيذ  لديها 
مع  والتعاون  الحت��ادي��ة،  للجهات 
م��رك��ز ت��دري��ب الإ���ش��ع��اف��ات املوحد 
تنفيذ  بغية  دب���ي  ل�شرطة  ال��ت��اب��ع 
ملوظفي  ت��وع��وي��ة  تدريبية  ب��رام��ج 

احلكومة الحتادية.

•• ال�شارقة -وام:

ت���راأ����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
حاكم  ن����ائ����ب  ال���ق���ا����ش���م���ي  �����ش����امل 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال�������ش���ارق���ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ���ش��ب��اح ام�����س يف مكتب 
الأ�شبوعي  الجتماع  احلاكم  �شمو 
وا�شتعر�س  التنفيذي.  للمجل�س 
اجتماعه  خالل  التنفيذي  املجل�س 
حم�شر  ع���ل���ى  ت�������ش���دي���ق���ه  وب����ع����د 
عددا  له  ال�شابقة  اجلل�شة  اجتماع 
م����ن امل���وا����ش���ي���ع ال���ع���ام���ة امل���درج���ة 
والتي  جل�شته  اع��م��ال  ج��دول  على 
املختلفة.  الم����ارة  ب�����ش��وؤون  تتعلق 
واع��ت��م��د امل��ج��ل�����س م�����ش��روع��ات من 
املقدمة  اخل��دم��ات  تطوير  �شاأنها 

الطنيجي مقرتحا  املنطقة. وقدم 
للم�شاكن  الأ�����ش����وار  ب��ن��اء  ب����اإع����ادة 
امل��ت�����ش��ررة م���ن ه���ب���وط ال���رتب���ة.. 
املقدمكما  املقرتح  املجل�س  واعتمد 
التي  التو�شيات  من  لعدد  ا�شتمع 
اأع�����ش��اء املجل�س  ال�����ش��ادة  ت��ق��دم بها 
�شاأنها  م����ن  وال����ت����ي  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
معاجلة م�شكلة هبوط الرتبة من 
خالل و�شع اآليات منا�شبة وناجعة 
ت�شاهم يف تقوية الرتبة . وحر�شا 
من املجل�س التنفيذي على الوقوف 
واخلدمات  املمار�شات  اأف�شل  على 
واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  تقدمها  التي 
على  للت�شهيل  الإم����ارة  يف  املحلية 
�شلطان  ���ش��ع��ادة  اأط��ل��ع  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
رئي�س  ال�شويدي  ه��ده  بن  عبداهلل 

طريق  عن  التجديد  نظام  تطبيق 
الذكي  وامل�شتثمر  ت�شهيل  مكاتب 
الطلب  معدل  انخفا�س  اإىل  اأدى 
يف  الدائرة  مبكاتب  التجديد  على 
التجديد  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  مقابل 
ارتفاع معدل  وبلغ  املكاتب  تلك  يف 
من  الأول  ال����رب����ع  يف  ال���ت���ج���دي���د 
 7 واإىل  باملائة   85 اإىل   2014
باملائة يف الربع الثاين من 2014 
وان���خ���ف�������س م���ع���دل ال���ت���ج���دي���د يف 
9 باملائة يف  مكاتب الدائرة بن�شبة 
 28 واإىل   2013 دي�شمرب  نهاية 
 .2014 ي��ون��ي��و  ن��ه��اي��ة  ب��امل��ائ��ة يف 
اإىل  ال�����ش��وي��دي يف عر�شه  وان��ت��ه��ى 
عدد من التو�شيات التي من �شاأنها 
اللكرتوين  التجديد  نظام  تاوير 

اأر�س  على  والقاطنني  للمواطنني 
احل�شاب  وم��ن��ه��ا  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة 
 2013 امل��ال��ي��ة  ل�����ش��ن��ة  اخل��ت��ام��ي 
..وا���ش��ت��ع��ر���س ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
����ش���ع���ود ال��ق��ا���ش��م��ي رئ���ي�������س دائ�����رة 
املجل�س  اأم�������ام  امل���رك���زي���ة  امل���ال���ي���ة 
احل�شاب  ع����ن  ت��ق��ري��رات��ف�����ش��ي��ل��ي��ا 
وعر�س   .2013 ل�شنة  اخلتامي 
خ��ل��ي��ف��ة م�شبح  امل��ه��ن��د���س  ���ش��ع��ادة 
الإ�شكان  دائ����رة  رئ��ي�����س  الطنيجي 
الدائرة  م�شح  نتائج  املجل�س  على 
ملنا�شيب الأرا�شي يف منطقة املفرق 
مبدينة كلباء للوقوف على اأ�شباب 
املذكورة  باملنطقة  ال��رتب��ة  ه��ب��وط 
وال�������ذي ت�����ش��ب��ب ب����وج����ود م���ي���ل يف 
اهايل  مب�شاكن  اخلا�شة  الأ���ش��وار 

املجل�س  التنمية القت�شادية  دائرة 
نتائج جتديد  على تقرير يت�شمن 
واأ�شار   . اإلكرتونيا  الأعمال  رخ�س 
اأنه بعد موافقة املجل�س  ال�شويدي 
نظام  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
لرخ�س  الل����ك����رتوين  ال��ت��ج��دي��د 
ت�شهيل  م��ك��ات��ب  ع���رب  امل���ع���ام���الت 
بهدف  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات  وع���رب 
الت�شهيل على امل�شتثمرين وتوفريا 
الوقت واجلهد عليهم قامت دائرة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ش���ادي���ة مب���ن���ح 5 
جتديد  �شالحية  ت�شهيل  مكاتب 
رخ�����س الع��م��ال ب��الإ���ش��اف��ة لقيام 
املبا�شر  ب��ال��ت��ج��دي��د  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
امل�شتثمر  ال��ذك��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  ع���رب 
اأن  ال�������ش���وي���دي  ال�����ذك�����ي/. واأك��������د 

اأجل  من  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 
ق�شايا  حول  الوعي  ورفع  التفاعل 
مت  فقد  واليافعني،  الأطفال  ن��زوح 
لي�شري  ال��ي��اف��ع��ني  م��ن��ت��دى  تنظيم 
و�شوف  امل�����وؤمت�����ر.  م����ع  ب����ال����ت����وازي 
ور�س  من  ع��دداً  املنتدى  ي�شت�شيف 
املتوقع  وم����ن  واجل��ل�����ش��ات  ال��ع��م��ل 
طالب   500 ق���راب���ة  ي��ح�����ش��ره  اأن 
التعليم  �شلك  واأع�شاء من  جامعي 

اإ�شافة اإىل اأكادمييني.
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  واأك���دت 
يف  طفل  لكل  اأن  القا�شمي  حممد 
ال���ع���امل احل���ق ب����اأن ي��ح��ظ��ى بكامل 

اإىل  ح���روب���اً،  ت�شهد  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
اآليات حمددة ت�شمن حماية  و�شع 
منطقة  يف  وال��الج��ئ��ني  الأط���ف���ال 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
والعنف  ال���ش��ت��غ��الل  م��ن خم��اط��ر 
بكافة اأ�شكالهما. كما ي�شعى املوؤمتر 
لالأطفال  الكاملة  احلقوق  لتوفري 
الالجئني، وخا�شة يف جمال املاأوى 
والعالج  الطبية  والرعاية  والغذاء 

النف�شي والتعليم.
ون������ظ������راً ل����ك����ون اأح��������د اله��������داف 
ل��ل��م��وؤمت��ر ه���و توفري  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ال�شرق  منطقة  يف  لليافعني  منرب 

اآمنة  بيئة  �شمن  بالعي�س  حقوقه 
وم�شتقرة توفر له اأ�شا�شيات احلياة 
�شرورة  ع��ل��ى  م�������ش���ددة  ال���ك���رمي���ة، 
مبوؤ�ش�شاته  ال��دويل  املجتمع  حتمل 
واأف��������راده م�����ش��وؤول��ي��ة ت���وف���ري هذه 

احلقوق لأطفال العامل كافة.
واأ�شافت �شموها اأن ا�شت�شافة اإمارة 
امل��وؤمت��ر الأول من  ل��ه��ذا  ال�����ش��ارق��ة 
نوعه يف املنطقة جاء يف اإطار تنفيذ 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
الالجئني  حقوق  بحماية  ال�شارقة 
وخ��ا���ش��ة الأط���ف���ال م��ن��ه��م، والعمل 
باإنقاذ  الكفيلة  الآل��ي��ات  و�شع  على 

واخلا�س،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
و���ش��م��ان ت��دري��ب م��وث��وق اجل���ودة 
يعملون  موظف  األ��ف   85 لقرابة 
احت����ادي����ة،  وج���ه���ة  وزارة   56 يف 
مبا  التدريبية،  احل��اج��ة  وتغطية 
يتما�شى ومتطلبات نظام التدريب 
احلكومة  مل���وظ���ف���ي  وال���ت���ط���وي���ر 
املالية  ال��وف��رة  الحت��ادي��ة، حتقيق 
من ميزانيات التدريب يف اجلهات 
الحت���ادي���ة، وب��ال��ت��ايل اإف����ادة اأكرب 
ف�شاًل  املوظفني،  من  ممكن  ع��دد 
والإنتاجية  ال��ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  ع���ن 
وخلق بيئة عمل جاذبة وحمفزة يف 

احلكومة الحتادية.
وب��ي��ن��ت ���ش��ع��ادة م����رمي ال��ع��ب��ار اأن 

الوقوف على  واجلهات الحتادية، 
حاجة ال��وزارات من التدريب وفق 
والتفاو�س  ال�����ش��ن��وي��ة،  خ��ط��ط��ه��ا 
التدريب  خ����دم����ات  م�������زودي  م����ع 
ال��ربام��ج وال����دورات  لتقدمي ه��ذه 
ب����اأ�����ش����ع����ار خم����ف���������ش����ة، واأخ���������رى 
توقيع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  جم��ان��ي��ة، 
اجلامعات  م���ع  ت��ف��اه��م  م����ذك����رات 
وال��ك��ل��ي��ات ل��ت��ق��دمي ب��رام��ج علمية 
احلكومة  ملوظفي  خا�شة  باأ�شعار 
الحتادية، وتدريب متخ�ش�س مبا 

متليه احلاجة.
واأو���ش��ح��ت اأن امل��ب��ادرة ت��ه��دف اإىل 
امل�شوؤولية  خلق �شراكة قائمة على 
بني  امل��ت��ب��ادل��ة  واملنفعة  املجتمعية 

الهيئة عقدت اأكر من 450 دورة 
م���ب���ادرة معارف  ت��دري��ب��ي��ة ���ش��م��ن 
اأكتوبر  يف  اإط��الق��ه��ا  منذ  وذل���ك   ،
يونيو  نهاية  وحتى  املا�شي،  العام 
املا�شي، منوهًة اإىل اأنه ا�شتفاد من 
ت��ل��ك ال�����دورات اأك���ر م��ن 5000 
احلكومة  يف  ي���ع���م���ل���ون  م����وظ����ف 

الحتادية.
ل�شركاء  اأن مبادرة معارف  وذكرت 
للحكومة  امل��ف�����ش��ل��ني  ال���ت���دري���ب 
من  الآن  حتى  متكنت  الحت��ادي��ة 
معتمد  ت��دري��ب  م��زود   )70( �شم 
للحكومة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  وم���ف�������ش���ل 
ومعايري  اأ���ش�����س  وف���ق  الحت���ادي���ة 
امل���ب���ادرة  اأن  اإىل  لف���ت���ًة  حم������ددة، 

املجل�س  ق��ب��ل  م���ن  اع��ت��م��اده��ا  ومت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي . وواف����ق امل��ج��ل�����س على 
اأ�شماء املر�شحني لربنامج الدبلوم 
امل��ه��ن��ي يف جم���ال الأر���ش��ف��ة والذي 
للوثائق  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  ينظمه 
وال���ب���ح���وث وال���ب���ال���غ ع���دده���م 28 

موظف من دوائر وموؤ�ش�شات اإمارة 
الربنامج  ه����ذا  وي���اأت���ي  ال�����ش��ارق��ة 
املجل�س  ح����ر�����س  م�����ن  ان����ط����الق����ا 
وتاأهيل  ت���دري���ب  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وعمليا  وظيفيا  الوطنية  ال��ك��وادر 
يف  ال�����ش��روري��ة  ب��امل��ه��ارات  و�شقلها 

جمال الأر�شفة. و�شمن ما ا�شتجد 
اعتمد  اجلل�شة  اأعمال  جدول  على 
القيادة  من  املقدم  املقرتح  املجل�س 
ب�شاأن  ال�����ش��ارق��ة  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
النظر  تغيري م�شمى ر�شوم فح�س 

اإىل ر�شوم الفح�س الطبي.

املنقطعون  ف����الأط����ف����ال  ق���ا����ش���ي���اً، 
باجلهل  م����ه����ددون  ال���درا����ش���ة  ع���ن 
تقت�شر  ل  وب���ال���ت���ايل  وال�������ش���ي���اع. 
اأه�����داف ه���ذا امل���وؤمت���ر ع��ل��ى كيفية 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة الأطفال  ال��ع��م��ل م��ع��اً 
فح�شب،  ال���الج���ئ���ني  وال���ي���اف���ع���ني 
امل�شرتك  ال��ع��م��ل  كيفية  وع��ل��ى  ب��ل 
وب���ذل اجل��ه��د اجل��م��اع��ي لتح�شني 
واأ�شاف   . الأط���ف���ال  ه�����وؤلء  ح��ي��اة 
هذا  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اإن  غ���وت���ريي�������س: 
املوؤمتر يف ال�شارقة فيه الكثري من 
جواهر  ال�شيخة  ف�شمو  احل��ك��م��ة. 
البارزة  امل��ن��ا���ش��رة  ه���ي  ال��ق��ا���ش��م��ي 
وت��دع��م عمل  الالجئني  ل��الأط��ف��ال 
احلماية  ت����ق����دمي  يف  امل���ف���و����ش���ي���ة 
ل��الأط��ف��ال ال��الج��ئ��ني وق��د تكرمت 
بعر�س ا�شت�شافة هذا املوؤمتر. نحن 
لتعاونها  ال�شيخة  ل�شمو  ممتنون 
ولتقدميها  املفو�شية  م��ع  ال��وث��ي��ق 

الدعم واملوارد الالزمة .
يذكر اأن املفو�شية ال�شامية لالأمم 

امل��ت��ح��دة ل�����ش��وؤون ال��الج��ئ��ني التي 
 1950 دي�����ش��م��رب  اإن�����ش��اوؤه��ا يف  مت 
لالأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ق��ب��ل  م��ن 
وتن�شيق  قيادة  على  تعمل  املتحدة، 
حماية  اإىل  الرامي  ال��دويل  العمل 
الالجئني وحّل م�شاكلهم يف اأنحاء 
العامل كافة. وتكمن غاية املفو�شية 
ورفاه  حقوق  حماية  يف  الأ�شا�شية 
املفو�شية  ت�شعى  ك��م��ا  ال��الج��ئ��ني. 
ل�����ش��م��ان ق�����درة ك���ل ���ش��خ�����س على 
اللجوء  التما�س  يف  حقه  ممار�شة 
وال��ع��ث��ور ع��ل��ى م���الذ اآم���ن يف دولة 
العودة  اختيار  اإمكانية  مع  اأخ��رى، 
الندماج  اأو  الوطن  اإىل  الطوعية 
ال��ت��وط��ني يف بلد  اإع�����ادة  اأو  حم��ل��ي��اً 
ث��ال��ث. وع��ل��ى م��دى اأك���ر م��ن �شتة 
بتوفري  امل��ف��و���ش��ي��ة  ق���ام���ت  ع���ق���ود، 
امل�����ش��اع��دة ل��ع�����ش��رات امل���الي���ني من 
من  ب��دء حياتهم  على  الأ���ش��خ��ا���س 
جديد. وكانت حملة القلب الكبري 
التي اأُطلقت يف �شهر يونيو 2013 

ال�شمو  �شاحب  قرينة  رعاية  حتت 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ال�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م 
القا�شمي،  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����واه����ر 
امل����ن����ا�����ش����رة ال�������ب�������ارزة ل����الأط����ف����ال 
ال�شامية  امل��ف��و���ش��ي��ة  يف  ال��الج��ئ��ني 
الالجئني،  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
ق��د جنحت يف جمع اأك��ر م��ن 13 
اأم��ري��ك��ي خ���الل عاٍم  م��ل��ي��ون دولر 
واح����د، وال��ت��ي اأ���ش��ه��م��ت ب��دوره��ا يف 
اح��ت��ي��اج��ات م��ئ��ات الآلف من  ���ش��د 
ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني م���ن خالل 
الطارئة،  ال�شحية  الرعاية  توفري 
واملواد الإغاثية الأ�شا�شية واملالب�س 
كما  وال��غ��ذاء.  وامل���اأوى  والبطانيات 
انتقلت احلملة من مراحل الإغاثة 
الطارئة اإىل مرحلة التعليم، وذلك 
يف �شياق اجلهود الرامية اإىل اإعادة 
اإىل  ال�شوريني  الالجئني  الأطفال 
بعد  تعليمهم،  ل�شتكمال  امل��دار���س 
اأن تعطلت درا�شتهم نتيجة لالأزمة 

الراهنة.

حاكم راأ�س اخليمة يعزي عبداهلل 
مهري الكتبي بوفاة والده

 
•• الذيد -وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ام�س واجب العزاء 
ب��اإذن اهلل  له  املغفور  وف��اة  واإخ��وان��ه يف  امل�شاندة  الوحدات  قائد  الكتبي  الركن عبداهلل مهري  اللواء  �شعادة  اإىل 
والدهم وذلك مبنزل العائلة يف مدينة الذيد باإمارة ال�شارقة. واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم را�س اخليمة عن 
�شادق العزاء واملوا�شاة لأ�شرة الفقيد .. داعيا اهلل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته 
واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان. رافق �شموه خالل تاأدية واجب العزاء ال�شيخ �شقر بن �شعود بن �شقر 
القا�شمي وال�شيخ �شلطان بن جمال بن �شقر القا�شمي مدير �شوؤون املواطنني بالديوان الأمريي براأ�س اخليمة 

وفواز عبداهلل بن جمعة الطنيجي ال�شكرتري اخلا�س ل�شاحب ال�شمو حاكم را�س اخليمة. 

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل���دع���وة/ متيمه  
بيكيلي واريو     - اثيوبية 
اجلن�شية  - جواز  �شفرها 
     )1911071( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/1100025

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل���دع���وة/ نوره 
حم����م����د م�����ن�����������ش�����ور   - 
ال����ي����م����ن اجل���ن�������ش���ي���ة  - 
ج����������واز  ����ش���ف���ره���ا رق����م 
)4639747(     من 
يجده برجاء ت�شليمه اىل 
ب�شفارة اليمنية م�شكوراً 

فقدان جواز �سفرت
نوريه  امل����دع����وة/  ف���ق���دت  
�شامل كيباندى    - تنزانيا 
اجلن�شية  - جواز  �شفرها 
     )628231( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/6118018
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         يف الدعوى  رقم 2013/1639 مدين كلي جتاري

حمكمة ابوظبي البتدائية
القيوين  ام  بنك   : املدعي  وكيل  للمحاماة   وريد  عمري  بن   : ال�شادة 

الوطني  ال�شيد: �شياء الرحمن خان املدعى عليه
يف  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  قبل  من  كخبري  انتدابنا  اىل  بال�شارة 
اجتماع  اىل  دعوتكم  نود  مدين  جتاري  جزئي   2013/1639 الدعوى 
خربة ال�شاعة 15.30 الثالثة والن�شف ع�شر يوم  الثنني 2014/8/25يف 
مكتبنا الكائن يف ابوظبي منطقة النادي ال�شياحي )هاتف 026459446( 

لتزويدنا مبا لديكم من م�شتندات متعلقة بالدعوى اعاله.
اخلبري امل�سريف
جمال خليل يا�سني

 اعالن اجتماع خربة
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اأخبـار الإمـارات
الهيئة الوطنية للموا�صالت تكرم فئة موظف خدمة العمالء املتميز

•• ابوظبي-وام:

للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  ع��ام  مدير  القا�شمي  نا�شر  ال�شيخ  �شعادة  ك��رم 
جمال  يف  وتفانيهم  لتميزهم  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة  موظفني  م��ن  ع���ددا  ب��الن��اب��ة 
الب�شرية  امل��وارد  اأطلقها  التى  والتحفيز  املكافاأت  منهجية  خالل  من  عملهم 
والتي تهدف اإىل تفعيل عملية التكرمي الفوري وحتفيز املوظفني لبذل املزيد 
قنوات  فتح  جانب  اإىل  الوظيفي  والإب����داع  التميز  ثقافة  ون�شر  اجل��ه��ود  م��ن 
املبا�شر باعتباره جزءا من  الت�شال والتوا�شل الأفقي بني املوظف وامل�شوؤول 
العملية الإدارية وتقوية العالقة الوظيفية بينهما ودفعهم نحو تقدمي اأف�شل 
الإدارة  اأداء  مب�شتوى  الرتقاء  يف  ي�شاهم  مبا  اليومية  اأعمالهم  يف  لديهم  ما 
املوظفني  تكرمي  اإن  القا�شمي  ال�شيخ  وق��ال  وج��ه.  اأكمل  على  العمل  وت�شيري 

املتميزين ياأتي �شمن ا�شرتاتيجية الهيئة اخلا�شة بتقدير الإجنازات املثمرة 
للمهارات  احلقيقي  ال�شتثمار  هو  الب�شري  الكادر  اأن  باعتبار  املتميز  والأداء 
وتعزيز  ت�شجيع  يف  ي�شهم  التكرمي  ه��ذا  اأن  اإىل  لفتا  واجلماعية..  الفردية 
البناءة التي ت�شب يف  روح الإب��داع والبتكار وحتفيز املوظفني لتبني الأفكار 
مفت�س  م�شاعد  الكثريى  عبداخلالق  املوظف  التكرمي  و�شمل  العمل.  تطوير 
بحرى يف مركز ابوظبى ومنت�شر ح�شن م�شوؤول ا�شتقبال مبركز دبى وحممد 
خدمة  موظف  اخللفانى  ومبارك  ال�شارقة  مركز  فى  اول  مرخ�س  احلمادى 
العمالء فى مركز دبى على تفانيهم يف ا�شتقبال املراجعني وا�شتالم وت�شجيل 
طلباتهم وتزويدهم باملعلومات املطلوبة والجابة على ا�شتف�شارات املتعاملني 
وتوفري املعلومات لهم عن اخلدمة املقدمة وعلى اإجنازهم وجهودهم املخل�شة 

وعطائهم املتميز وم�شاهمتهم الفاعلة خالل عملهم. 

جولة ميدانية للنائب العام لإمارة اأبوظبى فى نيابات مدينة العني

القيادة العامة ل�صرطة دبي ت�صيف الدراجات النارية الع�صرية لدورياتها

اإجناز املرافق الأولية لت�صنيع الأقمار ال�صناعية يف اإيا�صت يف الأ�صهر املقبلة

مياه وكهرباء اأبوظبي وجامعة خليفة توقعان اتفاقية لتنمية املوارد الب�صرية وتبادل املعرفة واخلربات التقنية

�صحة دبي توا�صل تفاعلها مع اجلمهور من خالل مبادرة قيادات يف خدمتـكم

•• اأبوظبي-وام:

قام �شعادة امل�شت�شار علي حممد عبد 
لإمارة  العام  النائب  البلو�شي  اهلل 
يف  ميدانية  بجولة  اأم�س  ابوظبي 
نيابات مدينة العني اطلع خاللها 
على �شري العمل يف النيابات الكلية 
ون��ي��اب��ة اجلن�شية  الأ����ش���رة  ون��ي��اب��ة 
نيابتي  اإىل  اإ����ش���اف���ة  والإق�����ام�����ة 
امل���رور وال��ي��ح��ر . ت��اأت��ي اجل��ول��ة يف 
اأداء  متابعة  ع��ل��ى  احل��ر���س  اإط����ار 

بروؤ�شاء  ال��زي��ارة  خ��الل  البلو�شي 
املنطقة  يف  ال���ن���ي���اب���ات  وم���������دراء 
ال�������ش���رق���ي���ة واط�����ل�����ع م���ن���ه���م على 
هذه  حققتها  التي  الجن���از  ن�شبة 
الق�شايا  يف  الت�شرف  يف  النيابات 
املعرو�شة عليها كما تعرف �شعادته 
اللكرتونية  اخلدمات  نظام  على 
العملية  والفائدة  العامة  للنيابة 
ناحية  م��ن  خ��الل��ه  م��ن  املتحققه 
وحتقيق  واجلهد  الوقت  اإخت�شار 
وحر�س  العدلية.  اخلدمات  ارقى 

زيارته  ختام  ويف  ال��ق��ان��ون.  �شيادة 
اأثنى �شعادة امل�شت�شار البلو�شي على 
اأداء  ال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ري يف م��وؤ���ش��رات 
ن��ي��اب��ات ال��ع��ني وم��امل�����ش��ه م��ن جهد 
العامة  النيابة  اأع�شاء  واإخ��ال���س 
ووجه  عملهم  اأداء  يف  وموظفيها 
تطوير  ا�شتمرار  ب�شرورة  �شعادته 
عمل  جم����الت  خم��ت��ل��ف  يف  الأداء 
النيابة العامة من منطلق الإميان 
ب��ر���ش��ال��ت��ه��ا ال�����ش��ام��ي��ة امل��ن��وط��ة بها 

مبوجب الد�شتور والقانون.

وال��وق��وف على  ق��رب  النيابات عن 
�شعيا  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  طبيعة 
ل���الرت���ق���اء ب��ه��ا ن��ح��و ال��ت��م��ي��ز مبا 
ي��ر���ش��ي امل��ت��ع��ام��ل��ني وي��ح��ق��ق دور 
املجتمع..كما  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة 
ت��ك��م��ن اه��م��ي��ت��ه��ا يف ال��و���ش��ول اإىل 
جلوانب  وم��ب��ا���ش��ر  واق��ع��ي  تقييم 
وحتديد  ال���ع���ام���ة  ال���ن���ي���اب���ة  ع���م���ل 
مدى جناح التطبيق العملي لبنود 
لتطوير  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  وال��ت��ق��ى  ال��ع��م��ل. 

لقاءه  خ��الل  ال��ع��ام  النائب  �شعادة 
ب��ق��ي��ادات وم��وظ��ف��ي ن��ي��اب��ات العني 
العمل مبا  باحتياجات  الإمل��ام  على 
ي��ح��ق��ق اأع���ل���ى م��ع��اي��ري ال��ت��م��ي��ز يف 
�شعادته  �شدد  كما  والجن��از  الأداء 
الإج�����راءات  تي�شري  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
واأداء  وامل��راج��ع��ني  املتعاملني  على 
يحفظ  متح�شر  ب��اأ���ش��ل��وب  العمل 
حقوق وكرامة كافة الأطراف مبن 
فيهم املتهمني و�شول اإىل حتقيق 
وار�شاء  ال��ع��دال��ة  ن��ظ��ام  يف  ال��ث��ق��ة 

•• دبى-وام: 

مطر  خمي�س  ال��ل��واء  �شعادة  د�شن 
ل�شرطة  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  امل���زي���ن���ة 
الع�شرية  النارية  ال��دراج��ات  دب��ي 
دبي  �شرطة  دوري���ات  اىل  لت�شاف 
عبدالرحمن  ال����ل����واء  ب��ح�����ش��ور 
القائد  م�������ش���اع���د  رف����ي����ع  حم���م���د 
خدمة  ل�شوؤون  دبي  ل�شرطة  العام 

كذلك  ي�شهم  ما  لأط��راف��ه  تقرير 
ت��ف��ادي ح���دوث زح���ام و�شهولة  يف 
ق��ي��ادت��ه��ا وم���ا ت��وف��ره��ا م��ن مزايا 
والثبات  احل���رك���ة  ���ش��ه��ول��ة  م��ن��ه��ا 
اثناء الدوران واملناورة واملرور بني 
ال�شيارات وبكل ي�شر بال�شافة اىل 
لرقباء  القيادة  اثناء  راحة  ا�شفاء 
ال�شري لأداء مهامهم باأكمل وجه. 
الدراجات  ا�شتخدام  ميزات  وم��ن 

والرقي يف كل خدماتها  الفخامة 
وان����ه����ا ����ش���احل���ة ل��ل��ع��م��ل الأم���ن���ي 
املغلقة  الأم���اك���ن  يف  التخ�ش�شي 
م�شاندة  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  وال�����ش��ي��ق��ة 
والأمنية  ال�����ش��رط��ي��ة  الأع�����م�����ال 
وت������ق������دمي اخل�������دم�������ات ب���������ش����ورة 
بالإ�شافة  عالية  وج���ودة  �شريعة 
مواقع  يف  الأم��ن��ي��ة  التغطية  اإىل 

الفعاليات. 

والعميد  وال��ت��ج��ه��ي��زات  امل��ج��ت��م��ع 
الإدارة  م���دي���ر  امل��ط��رو���ش��ي  ان�������س 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ن��ق��ل والإن�����ق�����اذ وع���دد 
�شعادته  وك�����ش��ف  ال�����ش��ب��اط.  م���ن 
ا����ش���ت���خ���دام دوري�����ات  ان مم���ي���زات 
التعامل  يف  ال���ن���اري���ة  ال����دراج����ات 
م���ع احل�������وادث ال��ب�����ش��ي��ط��ة وذل���ك 
ال�شرطة  رج����ل  و����ش���ول  ل�����ش��م��ان 
واإعداد  احل��ادث  اإىل موقع  �شريعا 

التواجد  تعزيز  الع�شرية  النارية 
ورقباء  ال�شرطة  ل��رج��ال  الم��ن��ي 
ال�شري التي ت�شهم يف ب�شط الأمن 
تطبيق  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  والأم�������ان 
ال���ق���وان���ني والأن����ظ����م����ة امل����روري����ة 
اأعلى  وم��واك��ب��ة  ال��و���ش��ول  و�شرعة 
والنظمة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  امل���ع���اي���ري 
ال�شرطية  وال�����دوري�����ات  الم��ن��ي��ة 
مدينة  دب������ي  ل����ك����ون  وت���ر����ش���ي���خ���ا 

•• دبي -وام:

للعلوم  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة  اأع��ل��ن��ت 
اأن  ع��ن  اإي��ا���ش��ت  املتقدمة  والتقنية 
الأويل  للمرفق  الإن�شائية  الأعمال 
ل��ت�����ش��ن��ي��ع الإق����م����ار ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف 
املوؤ�ش�شة ت�شري على قدم و�شاق ومن 
الأ�شهر  يف  اإجنازها  يتم  اأن  املتوقع 
القليلة املقبلة. وي�شمل املرفق غرفة 
ال�شناعية - كلني  الأقمار  لت�شنيع 
روم - ا�شافة اىل خمترب خم�ش�س 
للهند�شة كهربائية واآخر للهند�شة 
تبلغ  اإجمالية  مب�شاحة  امليكانيكية 

ت�شنيع  مب��راف��ق  اخل��ا���ش��ة  العاملية 
الأقمار ال�شناعية التي متنع تاأثري 
ال��ع��وام��ل اخل��ارج��ي��ة ك���ذرات الغبار 
بنظامني  وت�����زوي�����ده  وال����رط����وب����ة 
واأكد  والتهوية.  للتربيد  خا�شني 
ال�شيباين  ح���م���د  ي���و����ش���ف  ����ش���ع���ادة 
مدير عام موؤ�ش�شة الإمارات للعلوم 
والتقنية املتقدمة ان عمليات اإن�شاء 
الأقمار  لت�شنيع  املخ�ش�شة  املرافق 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف اإي��ا���ش��ت ت�����ش��ري وفق 
نقل  ليتم  املحدد  الزمني  اجل��دول 
�شات  القمر خليفة  عمليات تطوير 
من كوريا اجلنوبية اىل دبي يف اأقرب 

ال���دول���ة م���ا ي��ع��د اإخ���ت���ب���ارا وحتديا 
بنى  تطوير  على  لقدرتنا  حقيقيا 
خم�ش�شة  امل�����ش��ت��وى  ع��ال��ي��ة  حتتية 
ل��ع��ل��وم ال��ف�����ش��اء وت���ط���وي���ر امل�����وارد 
الإبتكار  وتعزيز  املواطنة  الب�شرية 
ك��م��ا نتطلع اىل  ل��دي��ه��م..  ال��ت��ق��ن��ي 
امل��زي��د م��ن الإجن�����ازات مب��ا ي�شاهم 
الإجتماعية  التنمية  عجلة  دفع  يف 
جت�شيدا  الإم��ارات  يف  والإقت�شادية 
ال�شمو  ل�شاحب  الطموحة  للروؤية 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .

وي�شكل   . مربع  مرت  ر210   25
من  الأوىل  املرحلة  الأوىل  امل��رف��ق 
لت�شنيع  املخ�ش�س  الكامل  امل��رف��ق 
املوؤ�ش�شة  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  الأق����م����ار 
الأعمال  اإ���ش��ت��ك��م��ال  �شيتم  وال����ذي 
عامني  بعد  به  اخلا�شة  الإن�شائية 
ك��ح��د اأق�����ش��ى. وف����ور الإن��ت��ه��اء من 
املرفق  ���ش��ي��ح��ت�����ش��ن  ال���ت���ج���ه���ي���زات 
الأويل املرحلة الأخرية من ت�شنيع 
على  �شات  خليفة  ال�شناعي  القمر 
اإماراتية  ب��خ��ربات  الإم����ارات  اأر����س 
جتهيزه  و���ش��ي��ت��م  امل���ائ���ة  يف   100
واملوا�شفات  امل��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  وف����ق 

وقت حيث يعمل هناك حاليا فريق 
م��ن امل��ه��ن��د���ش��ني الإم���ارات���ي���ني على 
اإ�شتكمال املرحلة الأوىل من امل�شروع 
اإني�شيتيف  ���ش��ات��ري��ك  مب�����ش��ارك��ة 
عند  التقنية  ال�شت�شارات  لتقدمي 
خالل  ال�شيباين  وق���ال  ال�����ش��رورة. 
ق�����ش��رية حققنا عدة  زم��ن��ي��ة  ف���رتة 
دبي  اإط�����الق  يف  متمثلة  اإجن������ازات 
اىل  بنجاح  �شات2-  دبي  و  �شات1- 
ال��ف�����ش��اء اخل��ارج��ي ب��الإ���ش��اف��ة اىل 
اإطالق م�شروع خليفة �شات واليوم 
ب��ن��اء م��راف��ق لت�شنيع  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل 
الإق����م����ار ال�����ش��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى اأر�����س 

•• اأبوظبي -وام:

وق�����ع�����ت ه���ي���ئ���ة م�����ي�����اه وك����ه����رب����اء 
للعلوم  خليفة  وج��ام��ع��ة  اأب��وظ��ب��ي 
اتفاقية  وال��ب��ح��وث  والتكنولوجيا 
التعاون  اأوا�����ش����ر  ل��ت��ع��زي��ز  ت���ع���اون 
ت�����ش��م��ل جمالت  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال��ع��ل��م��ي 
وتبادل  العلمي  وال��ب��ح��ث  التعليم 
ع����ن طريق  واخل���������ربات  امل���ع���رف���ة 
ال��ع��دي��د م���ن ال���ربام���ج وامل���ب���ادرات 
ب��ه��دف تنمية  .. وذل���ك  امل�����ش��رتك��ة 
املعرفة  وتطبيق  ال�شتك�شاف  روح 
ورفع ا�شم املوؤ�ش�شتني على النطاق 
التفاقية عن هيئة  وق��ع  ال���دويل. 
�شعادة  اأب���وظ���ب���ي  وك���ه���رب���اء  م���ي���اه 
ال��ظ��اه��ري مديرها  ع��ب��ي��د  ف��ار���س 
جامعة  ع��ن  وق��ع��ه��ا  فيما   .. ال��ع��ام 
رئي�س  لر�شن  تود  الدكتور  خليفة 
حممد  الدكتور  بح�شور  اجلامعة 
املعال نائب الرئي�س الأول للبحوث 
خليفة  ج���ام���ع���ة  يف  وال����ت����ط����وي����ر 

ب��ني اجلهات  ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
لرت�شيخ  امل���ح���ل���ي���ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
امل�����ش��رتك خلدمة  ال���ت���ع���اون  ���ش��ب��ل 
القت�شادية  اأبوظبي  روؤي��ة  اأه��داف 
النظام  ت��ط��وي��ر  ب�����ش��اأن   2030
الطرفني  م��ن  واإمي���ان���ا  التعليمي 
باأهمية التعليم يف ت�شريع التنمية 
باأهمية  �شعادته  واأ�شاد  امل�شتدامة. 
ال�����ش��راك��ة م���ع ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة يف 
الهيئة  موظفي  متطلبات  ت��وف��ري 
والتاأهيل  وال��ت��دري��ب  التعليم  م��ن 
واإع����داده����م ل��ت��ويل امل�����ش��وؤول��ي��ة يف 
اأن  مبينا   .. والكهرباء  امل��اء  قطاع 
توجيهات  اإط��ار  يف  تاأتي  التفاقية 
القيادة الر�شيدة ممثلة يف �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ومتابعة 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
الأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل�����ش��ل��ح��ة 

اجلامعية  امل��خ��ت��ربات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
بالطاقة  املت�شلة  البحث  وم��راك��ز 
واملاء. واأو�شح الدكتور تود لر�شن 
تو�شيع  يف  التفاقيات  ه��ذه  اأهمية 
اآفاق التعاون امل�شرتك مبا ينعك�س 
وموظفي  اجل���ام���ع���ة  ط��ل��ب��ة  ع��ل��ى 
جمالت  يف  �شواء  حد  على  الهيئة 
م��ت��ع��ددة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن خربات 
من  وذل��ك  املوؤ�ش�شتني  واإم��ك��ان��ي��ات 
خ�����الل امل�����زاوج�����ة ب����ني اجل���وان���ب 
الأك���ادمي���ي���ة وال��ب��ح��ث��ي��ة م���ن جهة 
اأخرى  العملية من جهة  واخل��ربة 
مم���ا ي�����ش��اه��م يف ���ش��ق��ل اخل����ربات 
والرتقاء مب�شتوى املوارد الب�شرية 
والكهرباء.  امل��اء  العاملة يف جم��ال 
ومبوجب التفاقية �شتعمل الهيئة 
و�شركاتها مع اجلامعة على حتديد 
يف  امل�����ش��رتك��ة  امل���ب���ادرات  وتخطيط 
وتبادل  والتطوير  الأبحاث  جمال 
وذلك  والعلمية  التقنية  املعلومات 
عن طريق تطوير برامج الأبحاث 

الكعبي  اأح���م���د  ع��ل��ي��ا  وامل��ه��ن��د���ش��ة 
امل�شاندة  الأع���م���ال  دائ�����رة  م���دي���رة 
يف ال��ه��ي��ئ��ة وال���دك���ت���ور حم��م��د بكة 
الهيئة  يف  للتكنولوجيا  م�شت�شار 
واإ����ش���م���اع���ي���ل خ�����وري م���دي���ر ق�شم 
وع���دد  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  امل����واه����ب  اإدارة 
يف  واملعنيني  الأق�شام  مديري  من 
�شعادة  واأك�����د  واجل���ام���ع���ة.  ال��ه��ي��ئ��ة 
فار�س عبيد الظاهري التزام هيئة 
اأب��وظ��ب��ي بتطوير  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه 
مهارات املوظفني من اأبناء الدولة 
ل��ل��وف��اء باحلاجة  ق��درات��ه��م  ورف���ع 
املوؤهلة  العاملة  لالأيدي  املتزايدة 
ال��ف��ن��ي��ة التي  امل���ج���الت  خ��ا���ش��ة يف 
يف  والكهرباء  امل��اء  قطاع  يتطلبها 
اإمارة اأبوظبي .. م�شريا اإىل اهتمام 
باعتبارها  التوطني  بخطة  الهيئة 
تطلعات  يواكب  ا�شرتاتيجيا  هدفا 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة. واأو�����ش����ح اأن 
توجهات  م���ع  ت��ن�����ش��ج��م  الت��ف��اق��ي��ة 
اأطر  تعزيز  ب�شاأن  اأبوظبي  حكومة 

تطوير  ب�شاأن   .. خليفة  جامعة  يف 
امل�شرتك  ال��وط��ن��ي  العمل  وت��ع��زي��ز 
يف  املعنية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  ب��ني 
الدولة لتحقيق تكاملية العمل مبا 
يعود باخلري على الوطن واملواطن 
�شوق  ومتطلبات  تطلعات  وي��خ��دم 
العمل. من جانبه اأكد الدكتور تود 
لر�شن حر�س جامعة خليفة على 
توطيد اأوا�شر التعاون مع خمتلف 
الهيئات واملوؤ�ش�شات الوطنية لدعم 
واملبادرات  الب�شرية  امل���وارد  تنمية 
وامل�������ش���اري���ع ال��ب��ح��ث��ي��ة وال���ت���ي تقع 
ع���ل���ى راأ���������س اأول������وي������ات واأه��������داف 
قائم  اقت�شاد  حتقيق  يف  اجلامعة 
روؤية  اأه���داف  ملواكبة  املعرفة  على 
 .2030 الق��ت�����ش��ادي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
واأ�شار اإىل اأن جمال املاء والكهرباء 
املهمة يف خطة  امل��ج��الت  م��ن  يعد 
اجل����ام����ع����ة ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة من 
ب��رام��ج هند�شية  م��ن��ظ��وم��ة  خ���الل 
الطاقة  اأن���ظ���م���ة  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 

•• دبي-وام:

وا�����ش����ل����ت م������ب������ادرة ق������ي������ادات يف 
ادارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  خ��دم��ت��ك��م 
ال�شحة  بهيئة  املتعاملني  خدمة 
املا�شي  م��اي��و  �شهر  خ���الل  ب��دب��ي 
ت���ف���اع���ل���ه���ا م����ع اجل����م����ه����ور ح���ول 
اخلدمات التي يقدمها م�شت�شفى 
واملراجعني  ل��ل��م��ر���ش��ى  ل��ط��ي��ف��ة 
ب�شكل عام. �شارك يف املبادرة ام�س 
الدكتور اأحمد ابراهيم بن كلبان 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
والدكتورة منى عبد  امل�شت�شفيات 
التنفيذي  امل��دي��ر  تهلك  ال�����رزاق 
املبادرة  وتلقت  لطيفة.  مل�شت�شفى 
كاملتني  ���ش��اع��ت��ني  م������دار  ع���ل���ى 
الهاتفية  الت�شالت  من  العديد 
املجتمع  ف�����ئ�����ات  خم���ت���ل���ف  م�����ن 
املحلي لال�شتف�شار عن اخلدمات 

امارات  خمتلف  من  للمتعاملني 
الدولة ومن خارج دولة المارات 
التي  النجاحات  اىل  ..م�شريين 
حققها امل�شت�شفى خالل ال�شنوات 
وجهة  منه  جعلت  والتي  املا�شية 
خمتلف  م�����ن  ل����ل����ع����الج  ع����امل����ي����ة 
والطفولة.  الأم����وم����ة  اأم����را�����س 
امل�شاركون يف  وا�شتعر�س الطباء 
امل��ب��ادرة الجن����ازات ال��ت��ي حققها 
على  احلا�شل  لطيفة  م�شت�شفى 
قبل  م��ن  للطفولة  �شديق  لقب 
للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة 
معايري  لتطبيقه  ال��ي��ون��ي�����ش��ي��ف 
باخلطوات  م���رت���ب���ط���ة  حم������ددة 
الطبيعية  ل��ل��ر���ش��اع��ة  ال��ع�����ش��رة 
الناجحة ذات النعكا�س اليجابي 
ع���ل���ى ����ش���ح���ة ال���ط���ف���ل وه������و ما 
ال�شحة  ه��ي��ئ��ة  ال����ت����زام  ي��ع��ك�����س 
اأف�شل  ت��ق��دمي  ب��دب��ي مب��وا���ش��ل��ة 

املنطقة. واأ�شادت �شيخة الرحومي 
املتعاملني  ع��الق��ات  اإدارة  م��دي��ر 
افراد  بوعي  بدبي  ال�شحة  بهيئة 
على  وحر�شهم  املحلي  املجتمع 
التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ال�شتفادة من 
الهيئة  ا�شرتاتيجية  �شمن  تاأتي 
مع  للتوا�شل  امل�شتمرة  وجهودها 
الو�شائل  خمتلف  عرب  املتعاملني 
على  والتعرف  املتاحة  والقنوات 
لإيجاد  واحتياجاتهم  مطالبهم 
احللول املنا�شبة لها لتحقيق روؤية 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��ح حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
لإ�شعاد  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
وقالت  املجتمع.  وخ��دم��ة  النا�س 
ال��رح��وم��ي ان ه���ذه امل���ب���ادرة تعد 
اح���دى ق��ن��وات ال��ت��وا���ش��ل الفعال 
الهيئة  وق��ي��ادات  املتعاملني  ب��ني 

وكيفية  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  امل��ق��دم��ة 
اخلدمات  ه����ذه  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
التخ�ش�شية  العيادات  ومواعيد 
املقدمة  واخلدمات  امل�شت�شفى  يف 
الهيئة  اخل��دج وخطط  لالأطفال 
ل���ل���ت���و����ش���ع يف ه������ذه اخل�����دم�����ات. 
وت��ط��رق��ت ج��ل�����ش��ة الأط����ب����اء اإىل 
امل�شرتكة  ال����رع����اي����ة  خ�����دم�����ات 
الرعاية  م���راك���ز  ب���ني  ل��ل��ح��وام��ل 
وم�شت�شفيات  الول��ي��ة  ال�شحية 
الهيئة ور�شوم اخلدمات ال�شحية 
التخ�ش�شية  اخلدمات  ومواعيد 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات م�����ش��ريي��ن اىل  يف 
من  ب���امل���ائ���ه   30 ال�����ت�����زام  ع������دم 
امل������راج������ع������ني مب�����واع�����ي�����ده�����م يف 
ه���ذه ال��ع��ي��ادات. وت��ن��اول��وا خالل 
املت�شلني  ا�شئلة  ع��ل��ى  اج��اب��ات��ه��م 
املتعددة  التخ�ش�شية  اخل��دم��ات 
لطيفة  م�شت�شفى  يقدمها  ال��ت��ي 

ال�شحية  ال���رع���اي���ة  م�����ش��ت��وي��ات 
والإج���راءات  ال�شيا�شات  وتطبيق 
بالر�شاعة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والأن���ظ���م���ة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ومب�����ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
العاملية  ال�شحة  منظمة  معايري 
الأطباء  واأ����ش���ار  وال��ي��ون��ي�����ش��ي��ف. 
التي  امل��ت��م��ي��زة  اخل��دم��ات  اأن  اإىل 
يقدمها امل�شت�شفى الذي يعد اأول 
اإمارة  يف  حكومية  طبية  موؤ�ش�شة 
دبي حت�شل على العتماد الدويل 
من قبل الهيئة الدولية امل�شرتكة 
2007م  اآي م��ن��ذ ع���ام  ���ش��ي  ج��ي 
املعايري  ل���ك���اف���ة  ت��ط��ب��ي��ق��ه  ب���ع���د 
وال�شريرية  وال��ط��ب��ي��ة  الإداري������ة 
وال���ت�������ش���خ���ي�������ش���ي���ة وال���ع���الج���ي���ة 
امل�شت�شفيات  يف  املطبقة  الدولية 
العاملية وهو الأمر الذي و�شعه يف 
املتخ�ش�شة  امل�شت�شفيات  مقدمة 
مب��ج��ال الأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة يف 

يف جمالت متعددة منها.. تقنيات 
ال����ط����اق����ة امل����ت����ج����ددة والأغ�������ش���ي���ة 
وم�شاريع  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  واخل����الي����ا 
تقنيات  وجم���الت  ال��ط��الب  تخرج 
وا�شتخداماتها  ال��ب��دي��ل��ة  ال��ط��اق��ة 
اإ�شافة  وال���ك���ه���رب���اء  امل�����اء  لإن����ت����اج 
و�شي�شهم  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل���ج���الت  اإىل 
ال���ط���رف���ان يف م�����ش��اري��ع الأب���ح���اث 

امل���������ش����رتك����ة ب����ت����ح����دي����د جم������الت 
واإم��ك��ان��ي��ات ت��وف��ري ف��ر���س جتارية 
تطويرها.  ي��ت��م  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
وتن�س التفاقية على و�شع برامج 
وقيام  م�شرتكة  ف��ع��ال��ي��ات  لإق��ام��ة 
ك���ال ال��ط��رف��ني ب���دع���وة الآخ������ر يف 
حال تنظيماأية معار�س اأو فعاليات 
خا�شة بجانب تقدمي الدعم الالزم 

واملاج�شتري  البكالوريو�س  لربامج 
الهيئة  دور  خالل  من  والدكتوراه 
لطلبة  درا����ش���ي���ة  م���ن���ح  ت���وف���ري  يف 
الهيئة  وم��وظ��ف��ي  خليفة  ج��ام��ع��ة 
الدرا�شات  ل���ش��ت��ك��م��ال  و���ش��رك��ات��ه��ا 
اجل��ام��ع��ي��ة وال��ع��ل��ي��ا اإ����ش���اف���ة اإىل 
برامج التدريب العملي والنتداب 

وتبادل املوظفني.

للتعرف على مطالب واحتياجات 
املتعاملني  واق�����رتاح�����ات  واآراء 
م��ن خ���الل ال��ت��وا���ش��ل م��ع الرقم 
وال�شتفادة   800342 املجاين 
امل��الح��ظ��ات يف تطوير  م��ن ه���ذه 

وحت�����ش��ني اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة يف 
ومرافق  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
توفر  الهيئة  اأن  ونوهت  الهيئة. 
التوا�شل  ق���ن���وات  م���ن  ال���ع���دي���د 
احل�شور  وم��ن��ه��ا  متعامليها  م��ع 

اللكرتوين  وال��ربي��د  ال�شخ�شي 
وم�����رك�����ز الت���������ش����ال والن���ظ���م���ة 
اخلا�شة بال�شكاوي والقرتاحات 
اللكرتوين  وامل���وق���ع  وال��ف��اك�����س 

ومواقع التوا�شل الجتماعي.
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العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اكمي لتجارة  الدوات الكهربائية 

وال�شحية رخ�شة رقم:CN 1049397 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ خلفان حممد را�شد حممد املن�شوري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خلفان حممد را�شد حممد املن�شوري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد م�شارف ح�شني حممد نور الب�شار %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*80 اىل 4*2

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة اكمي لتجارة  الدوات الكهربائية وال�شحية

ACME ELECTRICAL & SANITARY APPLIANCES TRADING EST
اىل/ اكمي لتجارة  الدوات الكهربائية وال�شحية ذ.م.م

ACME ELECTRICAL & SANITARY APPLIANCES TRADING LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز هيلث لين الطبي

 رخ�شة رقم:CN 1513015 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حممد عامر �شعيد عبيد امل�شجري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد عامر �شعيد عبيد امل�شجري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علوي يحيى �شالح حلمدي %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 10*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/مركز هيلث لين الطبي
HEALTH LINE MEDICAL CENTRE

اىل/ مركز هيلث لين الطبي ذ.م.م
HEALTH LINE MEDICAL CENTRE LLC

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

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة رحاب ال�شرق ل�شكراب املعادن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1167970 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ علي عامر عمر بن كدة الكثريي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي عامر عمر بن كدة الكثريي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيد عمر علي حفني

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1.3*7 اىل 1*2.4
تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة رحاب ال�شرق ل�شكراب املعادن ذ.م.م

REHAB AL SHARQ METAL SCRAP CO LLC

اىل/ رحاب ال�شرق ل�شكراب املعادن 
REHAB AL SHARQ METAL SCRAP EST

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

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطحنة فرحان الكويتي

 رخ�شة رقم:CN 1114004 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ فرحان خمي�س فرحان الكويتي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ فرحان خمي�س فرحان الكويتي من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد فريوز مياه حممد ابو الكا�شم من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد فريوز مياه حممد ابو الكا�شم من 100% اىل %49
تعديل راأ�س املال/من 10000 اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*3.70
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/مطحنة فرحان الكويتي
FARHAN AL KUWAITI FLOUR MILL

اىل/ مطحنة فرحان الكويتي ذ.م.م
FARHAN AL KUWAITI FLOUR MILL LLC

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

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الن�شيم الخ�شر لل�شيانة العامة 

ومكافحة احل�شرات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1012836 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ن�شيب نواز خان مري حبيب اهلل خان من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عزيز  اهلل خان ايوب نواز
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة الن�شيم الخ�شر لل�شيانة العامة ومكافحة احل�شرات ذ.م.م
AL NASEEM ALAKDHAR GENERAL MINTENANCE & INSECTS RESISTANCE COL

اىل/ �شركة الن�شيم الخ�شر للمقاولت العامة ذ.م.م
AL NASEEM ALAKDHAR GENERAL CONTRACTING CO LLC

عبيد  حممد  م�شبح  عبداهلل  بناية  هيلي  �شناعية  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
الظاهري اىل العني �شناعية العني �شناعية العني حممد �شيف حممد الكعبي

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف مكافحة وابادة احل�شرات والقوار�س واحليوانات ال�شارة )8121003(

تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية هيلث لين

 رخ�شة رقم:CN 1542990 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حممد عامر �شعيد عبيد امل�شجري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد عامر �شعيد عبيد امل�شجري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علوي يحيى �شالح حلمدي %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1.5*0.60 اىل 4*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/�شيدلية هيلث لين

HEALTH LINE PHARMACY
اىل/ �شيدلية هيلث لين ذ.م.م

HEALTH LINE PHARMACY LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وول ارت لورق اجلدران

 رخ�شة رقم:CN 1757395 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اولغا كاليزوفا %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ايكاتريينا موخينا %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ خليفة حممد �شلطان العامري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خليفة حممد �شلطان العامري من 100% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 0.2*1 اىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/وول ارت لورق اجلدران
WALL ART WALLPAPER
اىل/ وول ارت لورق اجلدران ذ.م.م

WALL ART WALLPAPER LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة �شينو�س ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1339968 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبدال�شالم ثرافاتاث ا�شينار من 49% اىل %9

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة ا�شرف ناريكوليل %40
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 4*1 اىل 6*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة �شينو�س ذ.م.م
CHINNUS BAQALA LLC

اىل/ بقالة لولوة حمارة البحر ذ.م.م
PEARL SEA SHELL BAQALA LLC

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

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شديل لل�شيانة العامة ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1174287 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمد مطر را�شد بن م�شيعد النيادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد خ�شر احمد عبا�س ال�شاحلي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف �شحر في�شل �شاي�س البطاينه
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 0.20*0.50 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شديل لل�شيانة العامة ذ.م.م

AL SADEEL GENERAL MAINTENANCE LLC
اىل/ ال�شديل لل�شيانة العامة

AL SADEEL GENERAL MAINTENANCE
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع املطار 

�شرق 1/4 قطعة 6 ميزان مكتب  رقم 6 املالك اليو�شف �س.ذ.م.م
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

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

واللكرتوميكانيكية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1165931 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 5*2 اىل 1*0.60

تعديل ا�شم جتاري:من/جوى واخوان للمقاولت العامة واللكرتوميكانيكية ذ.م.م
JOYS BROTHERS ELECTROMECHANICAL & GEN CONTRACTING LLC

اىل/ جوي واخوان للتكييف املركزي وال�شيانة العامة ذ.م.م
JOYS BROTHERS CENTRAL AIRCONDITIONING & GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت تركيب وا�شالح نظم التربيد وتكييف الهواء )4220901(

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

تعديل ن�شاط/حذف املقاولت الكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/حذف املقاولت امليكانيكية )4220903(

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

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
ال�شيارات  لت�شليح  النادر  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1063990 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شيد ح�شن علوي عمر البيتي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف طالل حميد حممد الوح�شي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*3.45

تعديل ا�شم جتاري:من/ور�شة النادر لت�شليح ال�شيارات
AL NADER AUTO REPAIR WORKSHOP

اىل/ ال�شهم النادر لقطع غيار ال�شيارات
AL SAHAM AL NADER AUTOMOTIVE PARTS

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )4530001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة بطاريات ال�شيارات )4530008(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح كهرباء ال�شيارات و�شحن البطاريات )4520005(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح مكيفات هواء ال�شيارات )4520021(

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

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ �شالون ق�شات 

CN 1177726:للحالقة الرجالية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد ابراهيم حممد مال عبداهلل احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد ابراهيم الطنيجي 

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

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ كري بال�س خلدمات 

النظافه رخ�شة رقم:CN 1668066 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة معتز �شامل علي العطا�س الها�شمي 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شافيو فو�شتينو ريبيلو %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فهد احمد علي حمد احلارثي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ �شركة الروي�شات التجارية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1037586 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة متيم احمد عبداهلل التميمي %51
تعديل ن�شب ال�شركاء

احمد عبداهلل �شعيد بن متيم من 25% اىل %49 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد بن جملي اجلابري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ كافترييا ال�شاي اجليد ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1068372 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد �شامل خلفان بالعري�س املن�شوري %51
تعديل ن�شب ال�شركاء

منري ماموت مويدو من 24% اىل %49 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل بوتان - بيديكايل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف ها�شل �شعيد ها�شل املغريي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

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

لوك لتجارة املالب�س الن�شائية
 رخ�شة رقم:CN 1261667 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج وادي افغان�شتان 

CN 1121461:لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد علي احمد فريد %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل جنزل عبداهلل البلو�شي

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

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1051553 بال�شم التجاري املتقدمة الدولية 
الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  للتجارة 

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

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1165329 بال�شم التجاري ح�شني اعيادة للنجارة 
واحلدادة امل�شلحة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

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

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

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ ظبي الغربية 

CN 1153932:للمقاولت وال�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شامل حممد �شامل احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حممد �شامل احلمادي 

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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•• وا�شنطن-اأ ف ب:

رحبت الوليات املتحدة بتدمري كل العنا�شر الكيميائية 
التي �شلمتها �شوريا والتي كانت ت�شمح لنظام الرئي�س 
ب�����ش��ار ال���ش��د ب�شنع غ���ازي ال�����ش��اري��ن واخل�����ردل، لكن 
دم�شق  التزام  م��دى  �شرياقب  بانه  ح��ذر  اوباما  ب��اراك 

بتعهداتها يف هذا امللف.
ال�شلحة  ان  ب���ي���ان  يف  الم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س  واع���ل���ن 
النظام  ك���ان ميلكها  ال��ت��ي  ف��ت��ك��ا  الك����ر  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
خ������رباء مدنيني  ق���ب���ل  م����ن  ت���دم���ريه���ا  ال�������ش���وري مت 
وع�شكريني با�شتخدام اآلية امريكية فريدة من نوعها 

.
وكالة  ا�شئلة  ع��ل��ى  ردا  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  يف  م�����ش��وؤول  واك���د 
التي  هي  اتالفها  مت  التي  العنا�شر  ان  بر�س  فران�س 
ميكن  اللذين  وال��غ��از  ال�شارين  غ��ازي  �شنع  يف  تدخل 

ا�شتخدامهما يف هجمات بال�شلحة الكيميائية.
ومت بالجمال اتالف 581 طنا من املواد الكيميائية 

من  طنا  و19،8  ال�شارين  غ��از  ان��ت��اج  يف  تدخل  التي 
العنا�شر امل�شتخدمة يف �شنع غاز اخلردل ومت اتالف 
هذه العنا�شر الكيميائية بف�شل تكنولوجيا توؤدي اىل 
ابطال مفعولها على منت �شفينة كايب راي المريكية 
يف امل��ي��اه ال��دول��ي��ة يف البحر الب��ي�����س امل��ت��و���ش��ط، وهي 

�شفينة ار�شلت خ�شي�شا لهذه الغاية.
ال�شلحة  حظر  منظمة  ا�شراف  حتت  العملية  وج��رت 
الكيميائية وخالل ات�شال هاتفي مع قبطان ال�شفينة 
اتالف  اىل  هيغل  ت�شاك  المريكي  الدفاع  وزي��ر  ا�شار 
املخزون  يف  خ��ط��ورة  الك��ر  الكيميائية  العنا�شر  ك��ل 
انه  م��وؤك��دا  الجن���از  بهذا  ورح��ب   ، البحر  ال�شوري يف 
ي�شاهم يف حفظ امن العامل ولكن الرئي�س المريكي 
�شوريا  وف��اء  �شتتثبت من  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ان  ح��ذر 
لنتاج  املخ�ش�شة  املتبقية  من�شاآتها  تدمري  بالتزامها 
حظر  منظمة  ق���رار  اىل  ا���ش��ارة  يف  كيميائية  ا�شلحة 
ال�شلحة الكيميائية بوجوب تدمري 12 م�شنعا �شابقا 

لنتاج ال�شلحة الكيميائية يف �شوريا.

كما ابدى اوباما قلقه ازاء التباينات واغفال معلومات 
امل��ق��دم��ة اىل م��ن��ظ��م��ة حظر  ال�����ش��وري��ة  ال��ب��ي��ان��ات  يف 
بان هناك  تفيد  التي  واملعلومات  الكيميائية  ال�شلحة 
)ا���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة( ل ت����زال ت�����ش��ت��خ��دم م��ن النظام 
منذ  امل�شتمر  امل�شلحة  املعار�شة  مع  نزاعه  يف  ال�شوري 
���ش��ن��وات ون�����ش��ف. وحت��ق��ق منظمة حظر  ن��ح��و ث���الث 
مبادة  هجمات  ب�شن  اتهامات  يف  الكيميائية  ال�شلحة 
دم�شق  ووا�شنطن  باري�س  واتهمت  �شوريا،  يف  الكلور 
با�شتخدام هذه املادة ال�شناعية ال�شامة �شد املعار�شة 

يف حني اتهم النظام مقاتلي املعار�شة با�شتخدامها.
اف�شحت  التي  الكيميائية  امل��واد  اخ��ر  �شوريا  و�شحنت 
عنها يف نهاية حزيران-يونيو بتاخري عدة ا�شهر على 
واملواد  الدولية  ال�شرة  اقرته  ال��ذي  الزمني  اجل��دول 
�شفينة  م��نت  على  نقلت  خ��ط��ورة  الك���ر  الكيميائية 
تدمريها  عملية  ب����داأت  ح��ي��ث  الم��ريك��ي��ة  راي  ك��اي��ب 

بنظام التحليل املائي مطلع متوز-يوليو.
وي�شمح نظام التحليل املائي بالتفكيك الكيميائي ملادة 

ي��وؤدي اىل ظهور جزيئيات جديدة  املياه مبا  بوا�شطة 
الكيميائية  املركبات  والنتيجة هي تدمري  �شمية،  اقل 
ال�شمي اىل  %99 وخف�س تاثريها  بن�شبة تزيد عن 

م�شتويات مماثلة ملا هي عليه يف القطاع ال�شناعي.
و�شيعهد بعد ذلك باملواد التي تتم معاجلتها على منت 
ال�شفينة وكذلك املركبات الكيميائية ال�شورية الخرى 
التي تتم معاجلتها على الياب�شة يف من�شاآت متخ�ش�شة 
�شركات  اىل  املتحدة  وال��ولي��ات  وفنلندا  بريطانيا  يف 

متخ�ش�شة يف معاجلة النفايات ال�شناعية.
العنا�شر  م��ن  ط��ن   1300 جم��م��وع  ���ش��وري��ا  و�شلمت 
هي  وت��دم��ريه��ا  ال���ش��ل��ح��ة  ن��ق��ل  وع��م��ل��ي��ة  الكيميائية 
ال�شلحة  حظر  م��ع��اه��دة  اىل  ���ش��وري��ا  ان�شمام  نتيجة 
ت�����ش��ري��ن الول- ات��خ��ذت��ه��ا يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف خ��ط��وة 

اتفاق رو�شي امريكي جنبها  �شياق  2013 يف  اكتوبر 
اتهام دم�شق  تدخال ع�شكريا امريكيا كان و�شيكا بعد 
1400 قتيل  با�شتخدام غاز ال�شارين يف هجوم اوقع 

ال�شيف املا�شي.

•• جنيف-وا�شنطن-وكاالت:

 86 اأن  )البنتاغون(  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
الدولة  لتنظيم  م��واق��ع  ع��ل��ى  ���ُش��ن��ت  اأم��ري��ك��ي��ة  غ����ارة 
15 غ���ارة على  ي��وم��اً، م��ن بينها   11 الإ���ش��الم��ي��ة يف 
البنتاغون،  وقال  املو�شل..  �شد  للتنظيم قرب  مواقع 
اأج��رى منذ الثامن  اإن اجلي�س الأمريكي  يف بيان له، 
م��ن اآب-اأغ�����ش��ط�����س م��ا جممله 68 ���ش��رب��ة ج��وي��ة يف 
العراق، منها 35 دعماً للقوات العراقية بالقرب من 

ال�شد.
جوية،  �شربات  نفذ  الأمريكي  اجلي�س  اأن  اإىل  واأ�شار 
املو�شل،  �شد  قرب  الدولة  لتنظيم  تابعة  مواقع  على 
مدرعة  ومركبة  م�شلحة  مركبات   6 لتدمري  اأدى  ما 
خ��ف��ي��ف��ة وم��رك��ب��ة م�����زودة مب��دف��ع م�����ش��اد للطائرات 

ونقطة تفتي�س وعبوات نا�شفة بدائية ال�شنع.
الأح���د،  اأع��ل��ن��ت،  ال��ك��ردي��ة  البي�شمركة  ق���وات  وك��ان��ت 
اأن  اإل  التنظيم،  م��ن  ال�شد  على  ال�شيطرة  ا���ش��ت��ع��ادة 
داع�����س ن��ف��ت ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه، ت��زام��ن��اً م��ع ا�شتمرار 
الغارات الأمريكية على مواقع مل�شلحي التنظيم قرب 

ال�شد.

املتحدة  م��ف��و���ش��ي��ة المم  اع��ل��ن��ت  اأخ�����رى،  م���ن ج��ه��ة 
طارئة  م�شاعدة  خطة  �شتطلق  ان��ه��ا  ام�����س  لالجئني 
ل�500 الف عراقي ا�شطروا اىل الفرار من منازلهم 

امام تقدم املقاتلني ال�شالميني املتطرفني.
ادواردز  ادري�������ان  امل��ف��و���ش��ي��ة  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
لل�شحافيني ردا على الو�شع املتدهور يف �شمال العراق، 
فان مفو�شية المم املتحدة ل�شوؤون الالجئني �شتطلق 
ال���ش��ب��وع احل���ايل واح����دة م��ن اك���رب خ��ط��ط امل�شاعدة 
�شخ�س  مليون  ن�شف  يقارب  ما  م�شاعدة  اىل  تهدف 

اجربوا على مغادرة منازلهم .
حتى  املتحدة  المم  تقديرات  ان  اىل  ادواردز  وا���ش��ار 
اىل  ا�شطروا  عراقي  مليون   1،2 ان  اىل  ت�شري  الآن 
انه يف حال عدم ح�شول  املعارك وتابع  النزوح ب�شبب 
العمليات  �شتنطلق  الخ���رية  ال��دق��ائ��ق  يف  ت��اخ��ري  اي 

اجلوية والربية والبحرية غدا الربعاء.
وا�شاف ان العمليات �شتبداأ بج�شر جوي مدته اربعة 
ايام ت�شتخدم خالله طائرات بوينغ 747 من العقبة 
يف الردن اىل اربيل، ومن ثم قافالت برية من تركيا 
وعرب  دب��ي  م��ن  وب��ري��ة  بحرية  و�شحنات  الردن،  اىل 

ايران خالل اليام الع�شرة التالية .

خيمة   3000 نقلها  �شيتم  ال��ت��ي  امل�����ش��اع��دات  وم���ن 
ادوات  من  و18500  بال�شتيكي  غطاء  الف  و200 

املطبخ و16500 �شفيحة.
هوؤلء  حماية  هو  ال�شا�شي  الهدف  ان  ادواردز  وق��ال 
امللجاأ وامل�شكن. وا�شاف ان الظروف  الذين يفتقدون 
منا�شبا،  ملجاأ  يجدوا  مل  الذين  لهوؤلء  بائ�شة  تبقى 
النا�س ينا�شلون من اجل ايجاد الغذاء واملياه لطعام 
ي�شتطيعون  ل  ال���ذي  ه����وؤلء  ع��ن  ف�شال  ع��ائ��الت��ه��م، 

الو�شول اىل العناية الطبية ال�شا�شية .
وت��اب��ع ان امل�����ش��اع��دات الآت��ي��ة م��ن اخل����ارج ت��ه��دف اىل 
ت��ام��ني ح��اج��ات الك����ر ���ش��ع��ف��ا، والول���ي���ة يف الوقت 

وبحاجة  م�شكن  لديهم  لي�س  الذين  ل��ه��وؤلء  احل��ايل 
اىل امل�شاعدة الطارئة. علينا ان نبداأ مع الكر �شعفا 

ومن ثم التو�شع من هناك .
وكارثة  �شخمة  ان�����ش��ان��ي��ة  ازم����ة  ه���ذا  ان  اىل  وا����ش���ار 
من  ج��دا  كبري  ع��دد  على  للتاثري  امتدادها  وتوا�شل 
اكرب  م�شاعدة  اىل  حاجة  هناك  �شيكون  ال�شخا�س. 

بكثري خالل ال�شابيع املقبلة .

•• ديربون-رويرتز:

�شامو اإليا�س علي لجئ يعول ت�شعة 
التفكري  ع��ن  يعجز  لكنه   .. اأط��ف��ال 
الن�شاء  ف��ا���ش��ت��غ��اث��ات  اآت.  ه��و  ف��ي��م��ا 
باأيدي  واأده�������م  اأث����ن����اء  والأط�����ف�����ال 
ب�شمال  الإ�شالمية  الدولة  مقاتلي 

العراق ل تفارق اأذنيه.
ه����م م����ن ال���ي���زي���دي���ني ال����ذي����ن فر 
�شنجار  م��ن  منهم  الآلف  ع�����ش��رات 
اآوت��ه��م �شنني طويلة  اأخ���رى  وق���رى 
الذين  ال�شنة  املت�شددين  زحف  اأمام 
يعتربون اأبناء الأقلية اليزيدية من 
يعتنقوا  اأن  وعليهم  ال�شيطان  عبدة 

الإ�شالم واإل كان م�شريهم املوت.

ويجل�س الالجئون بال حول ول قوة 
�شبه  الكردية  باملنطقة  خميمات  يف 

امل�شتقلة يف �شمال العراق.
الدولة  مقاتلي  م��ن  راأوه  م��ا  وب��ع��د 
عن  يتورعون  ل  الذين  الإ�شالمية 
اإعدامات  وت��ن��ف��ي��ذ  ال����روؤو�����س  ق��ط��ع 
الطائفة  اأب��ن��اء  يف�شل   .. جماعية 
ال���ي���زي���دي���ة اخل��������روج م����ن ال���ع���راق 
والب��ت��ع��اد ق���در امل�����ش��ت��ط��اع ع��ن��ه اإىل 
دول مثل اأملانيا وغريها من العوامل 
طقو�شهم  ع��ن  �شيئا  تعرف  ل  التي 
اجلوية  ف���ال�������ش���رب���ات  وع����ادات����ه����م. 
الدولة  م���واق���ع  ع��ل��ى  الأم���ري���ك���ي���ة 
الأكراد  القادة  وتعهدات  الإ�شالمية 
تبث  ل  اليزيدية  ال��ق��رى  با�شتعادة 

يف قلوبهم الطماأنينة الكافية. ملاذا؟ 
م��ن ال��ي�����ش��ري ال��ت��ك��ه��ن ب��ال��رد و منذ 
الدولة  مقاتلو  ط��وق  اأي����ام..  ع�شرة 
واأبناء قريته فجاأة  الإ�شالمية علي 
يف ج��ن��ح ال��ل��ي��ل. ك��ان��ت حل��اه��م كثة 
الآلية  ب��ال��ب��ن��ادق  م�شلحني  وك���ان���وا 

وبع�شهم كان ملثما.

 ما من يِد عْون..
يغيب عن امل�شهد الب�شمركة الأكراد 
اأو من يواجهون املوت الذين ب�شطوا 
ال�شمال  من  اأج��زاء  على  �شيطرتهم 
ال���وح���ي���دة التي  ال���ق���وة  وي���ع���ت���ربون 
مقاتلي  وج���ه  يف  ت��ق��ف  اأن  مي��ك��ن��ه��ا 
فر  اأن  ب���ع���د  الإ����ش���الم���ي���ة  ال����دول����ة 

الذين  ال���ع���راق���ي���ني  اجل���ن���ود  اآلف 
اأمام تقدم  دربتهم الوليات املتحدة 
اأ�شلحة  ل��ه��م  ت��ارك��ني  الإ���ش��الم��ي��ني 
ثقيلة منها دبابات فجاأة بداأ مقاتلو 
خنادق  يحفرون  الإ�شالمية  الدولة 
مقابر  اأن���ه���ا  ت��ب��ني  م���ا  ����ش���رع���ان   ..
جماعية. قال علي )46 عاما( الذي 
ك���ان مي��ل��ك حم��ل ب��ق��ال��ة مل نفهم. 
ث��م ب�����داأوا ي��دف��ع��ون ال��ن��ا���س يف تلك 
اخلنادق.. كانوا اأحياء وتوقف برهة 
ق��ال بعد  ث��م  اإذ مل يتمالك دم��وع��ه 
فرتة �شمعنا اأ�شداء اأعرية نارية. ل 
اأ�شتطيع اأن اأن�شى ذلك امل�شهد. ن�شاء 
واأطفال ي�شرخون طلبا للنجدة. مل 
يكن اأمامنا اإل اأن نرك�س حتى ننجو 

ميكننا  ما  هناك  يكن  مل  باأرواحنا. 
التاأكد  يت�شن  ومل  ل��ه��م.   نفعله  اأن 
الروايات من م�شدر  من مثل هذه 
اليزيديني  بع�س  ومت��ك��ن  م�شتقل 
من الفرار مب�شاعدة مقاتلني اأكراد 
وتواترت  وال�شوريني.  الأت���راك  من 
روايات عن م�شاهد مماثلة يف اأجزاء 

اأخرى بال�شمال.
وحت���دث م�����ش��وؤول��ون ع��راق��ي��ون عن 
يزيديا   80 بقتل  مت�شددين  ق��ي��ام 
ع��ل��ى الأق����ل يف ق��ري��ة ك��وج��و لأنهم 
وخطفت  الإ���ش��الم.  اعتناق  رف�شوا 
تركيز  اأن  يبدو  وك��ان  واأطفال  ن�شاء 
مت�شددي الدولة الإ�شالمية من�شب 
ال�شيعية  الطائفة  اأب��ن��اء  قتل  على 

ال����ت����ي مت���ث���ل اأغ���ل���ب���ي���ة يف ال����ع����راق 
�شحيح  عن  �شلت  فئة  ويعتربونها 

الدولة  ه��ج��وم  ال��دي��ن. لكن خ��الل 
كانت  بال�شمال  الأخ��ري  الإ�شالمية 

هما  وامل�شيحية  اليزيدية  الأقليتان 
الأكر معاناة.

كرزاي يدعو لإنهاء اأزمة النتخابات الأفغانية 
•• كابول-اأ ف ب:

دع���ا ال��رئ��ي�����س الف���غ���اين ح��م��ي��د ك����رزاي ام�����س م��ر���ش��ح��ي النتخابات 
الرئا�شية الفغانية اىل انهاء اخلالف حول نتائج النتخابات وجتنيب 
البالد املزيد من العنف والتدهور القت�شادي وتعاين افغان�شتان من 
مل  الرئا�شية  النتخابات  من  الوىل  اجلولة  ان  اذ  ا�شهر  منذ  ال�شلل 
تف�س اىل فائز وا�شح. وادت اجلولة الثانية من القرتاع يف حزيران-

يونيو اىل اتهامات بالتزوير.
ومع تزايد املخاوف من اندلع حرب اهلية، تو�شطت الوليات املتحدة 
املتناف�شني  املر�شحني  ب��ني  ان��ه��اء الزم���ة  ي��ه��دف اىل  ات��ف��اق ط���ارئ  يف 
ا�شرف غني امل�شوؤول ال�شابق يف البنك الدويل، ووزير اخلارجية ال�شابق 

عبد اهلل عبد اهلل.
فقد وقع املر�شحان مطلع اب/اغ�شط�س اتفاقا لت�شكيل حكومة وحدة 

وطنية ايا يكن الرئي�س املقبل لتجنب خماطر ال�شطراب ال�شيا�شي.
ويف اطار هذا التفاق الذي وقع يف ح�شور وزير اخلارجية المريكي 
بقبول  التزامهما  وا���ش��رف غني  اهلل  ك��رر عبد اهلل عبد  ك��ريي،  ج��ون 

نتيجة النتخابات بعد التدقيق يف 8،1 ماليني بطاقة ت�شويت.
ال انه من املرجح ان يندلع اخلالف مرة اخرى يف اليام املقبلة عند 
ظهور النتائج الولية من عمليات التدقيق وتتزايد ال�شغوط الدولية 
ا�شتمرار  م��ع  ال�شهر  بنهاية  ج��دي��د  رئي�س  لختيار  افغان�شتان  على 
املتحدة،  الوليات  تقودها  التي  الطل�شي  �شمال  حلف  قوات  ان�شحاب 
و�شن م�شلحي طالبان هجمات جديدة وقال كرزاي يف كلمة يف كابول 

مبنا�شبة يوم ال�شتقالل امل ان نبقى متحدين حتى ت�شري بالدنا نحو 
ال�شالم والزدهار .

وا�شاف امل يف ان ت�شفر النتخابات الفغانية عن نتائج قريبا. فالنا�س 
ينتظرون هذه النتائج بفارغ ال�شرب.. وامل يف ان يتو�شل اخوتنا اىل 

اتفاق حتى يكون لفغان�شتان قريبا حكومة جامعة ت�شمل اجلميع .
اهلية  ح��رب  يف  ت�شببت  عرقية  انق�شامات  ال�شيا�شي  اخل��الف  واح��ي��ا 
البا�شتون  من  غني  ان�شار  من  والعديد  الت�شعينات  يف  افغان�شتان  يف 
من  ع��ب��داهلل  ان�����ش��ار  بينما  وال�شرقية،  اجلنوبية  امل��ن��اط��ق  وي�شكنون 

الطاجيك وغريه من املجموعات ال�شمالية.
واثرت حالة عدم ال�شتقرار يف البالد على القت�شاد الذي يعتمد على 

امل�شاعدات اخلارجية املتناق�شة.

تعهدت باال�ستمرار يف مراقبة دم�سق

الوليـــات املتحـــدة ترحــــب بتدميــــر الكيميائـــي ال�صــــوري 

عوا�شم

لندن

دم�سق

�سنعاء

قالت حمامية جوليان ا�شاجن ام�س ان موؤ�ش�س موقع ويكيليك�س لن يغادر 
�شفارة الكوادور يف لندن ال اذا ح�شل على �شمانات بانه لن يتم ترحيله 
اىل الوليات املتحدة وكان جوليان ا�شار الثنني اىل انه �شيغادر ال�شفارة 
يف  م�شاكل  من  يعاين  ان��ه  تفيد  معلومات  و�شط  قريبا  فيها  يختباأ  التي 
روبن�شون يف  واق���رت حماميته جنيفر  الم��را���س  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  القلب 
�شحة  على  اث��ر  ال�شفارة  يف  الخ��ت��ب��اء  ب��ان  ال�شرتالية  ل��الذاع��ة  ت�شريح 
حتديد  ال�شعب  م��ن  ان��ه  قالت  انها  ال  كبري،  ب�شكل  ع��ام��ا(   43( ا���ش��اجن 
موعد مغادرته. وا�شافت �شيغادر حني ميكن التفاو�س على �شروط ت�شمح 
له مبغادرة ال�شفارة مع احرتام جلووؤه ال�شيا�شي ب�شكل يحميه من خطر 
. ويف موؤمتر �شحايف  .. وه��ذا مل يحدث  املتحدة  ال��ولي��ات  الرتحيل اىل 
ا�شاجن  ق��ال  باتينو،  ري��ك��اردو  الك�����وادوري  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  م��ع  م�شرتك 
الثنني ان بو�شعه التاأكيد انه �شيغادر قريبا �شفارة الكوادور يف لندن التي 
جلاأ اليها قبل 26 �شهرا لتجنب ت�شليمه اىل ال�شويد. وقالت روبن�شون انه 
ل يزال عدد من الق�شايا الق�شائية املعقدة يجري ف�س ال�شويد ا�شافة اىل 
حتقيق م�شتمر يف الوليات املتحدة وجلاأ ا�شاجن اىل ال�شفارة يف حزيران-
يونيو 2012 لتجنب ترحيله اىل ال�شويد حيث يواجه تهما بالغت�شاب 
متى  ال��ف��ور  على  يت�شح  ومل  ب�����ش��دة.  ينفيها  وال��ت��ي  اجلن�شي  وال��ت��ح��ر���س 
مغادرة  من  متكنه  �شروط  على  التفاو�س  من  القانوين  فريقه  �شيتمكن 
ت�شليمه  بعدم  �شمانات  مبنحنا  طالبنا  وقالت  املحامية  ح�شب  ال�شفارة، 
اىل الوليات املتحدة، وهي امل�شالة التي ت�شكل م�شدر قلق رئي�شي .. ومن 
ال�شعب حتديد املوعد الزمني لذلك واكدت وزارة اخلارجية الربيطانية 
ان موقفها مل يتغري من ق�شية ا�شاجن، وانها ل تزال ملتزمة التو�شل اىل 

حل دبلوما�شي . 

قال املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان املعار�س، الثالثاء، اإّن قيادياً يف تنظيم 
داع�س قتل يف عملية حلزب اهلل يف منطقة القلمون بريف دم�شق، حيث كان 

م�شوؤوًل عن جتهيز انتحاريني نفذوا تفجريات يف مناطق نفوذ للحزب.
تنظيم  القيادي يف  اأن  له،  لندن مقراً  يتخذ  ال��ذي  املر�شد احلقوقي  وب��نّي 
اأبو عبد اهلل العراقي، قتل بتفجري عبوة زرعها عنا�شر  الدولة الإ�شالمية 
 ، القلمون  الث��ن��ني، يف منطقة  �شيارته  م���رور  اأث��ن��اء  وان��ف��ج��رت  اهلل،  ح��زب 
م�شرياً اإىل اأن العراقي كان قيادياً يف تنظيم الدولة الإ�شالمية يف املنطقة، 
اأدى  التفجري  اأن  اإىل  ولفتاً   ، النتحارية  للعمليات  الإع��داد  عن  وم�شوؤوًل 
اإىل مقتل ثالثة عنا�شر اآخرين من التنظيم. ونقلت قناة املنار التلفزيونية 
عن  ال�شورية،  ال��ق��وات  جانب  اإىل  امل��ع��ارك  يف  ي�شارك  ال��ذي  للحزب  التابعة 
يف  ال�شوري  للجي�س  نوعية  عملية  يف  العراقي  مقتل  نباأ  ميدانية  م�شادر 
امل�شوؤولني عن جتهيز  اأب��رز  اأحد  ُيعد  اأن الأخ��ري  واأ�شافت   . القلمون  جرود 
النتحارية  الع��ت��داءات  يف  طويل  باع  وله  ال�شيارات،  وتفخيخ  النتحاريني 
ميدانيون  نا�شطون  ق��ال  ذل��ك،  اإىل   . لبنان  يف  ُنفذت  التي  الهجمات  بينها 
ع�شكريني  ح��اج��زي��ن  على  �شيطرت  للمعار�شة  تابعة  م�شلحة  كتائب  اأن 
لقوات النظام، يف بلدة معرة يربود يف القلمون بريف دم�شق ال�شمايل، بعد 
ا�شتباكات، �شقط فيها قتلى من قوات النظام وم�شلحي حزب اهلل . و�شيطر 
بريف  القلمون  مدينة  يف  م��واق��ع  ع��دة  على  اأي���ام  منذ  �شوريا  يف  امل�شلحون 

دم�شق بعد ا�شتباكات عنيفة مع قوات النظام.
واأفاد نا�شطون يف القلمون اأن مقاتلو املعار�شة متكنوا خالل ال�شتباكات من 
تدمري عدة نقاط لقوات النظام يف حميط املدينة، كما �شيطروا على بع�س 

املواقع لكنهم اأجربوا على الن�شحاب منها نظراً ل�شتداد الق�شف عليها.

املنطقة  اإن وحدات ع�شكرية من قيادة  الثالثاء،  ام�س  اليمني  قال اجلي�س 
ح�شرموت  يف  اإرهابية  خلية  ملقر  مداهمة  حملة  نفذت  الثانية  الع�شكرية 
جنوبي البالد. واأ�شاف م�شدر ع�شكري يف قيادة املنطقة الع�شكرية الثانية 
يف  الفيالت  اإح���دى  داه��م��ت  ع�شكرية  وح���دات  اأن  الر�شمية  الأن��ب��اء  لوكالة 
اأعمال  لتنفيذ  خللية  كمقر  ت�شتخدم  كانت  وال��ت��ي  باملكال،  ال�شتني  ���ش��ارع 
قامت  اإرهابية  خلية  بوجود  املعلومات  تلقي  ف��ور  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار   . اإرهابية 
ال��ذي��ن ج��رح عدد  ال��ق��وات مبحا�شرة الفيال وال���ش��ت��ب��اك م��ع الإره��اب��ي��ني، 
ي�شتخدمونها  كانوا  التي  و�شائلهم ومعداتهم  تاركني  بالفرار  منهم ولذوا 
يف عملياتهم . ولفت امل�شدر الع�شكري اإىل اأن قوات اجلي�س عرت يف الفيال 
على كمية من الو�شائل واملعدات والأجهزة وال�شواعق واملتفجرات والأدوية، 
واأجهزة �شوتيات، وجهاز كمبيوتر ومالب�س مدنية وع�شكرية وو�شائل اإنارة 
وهواتف وذخائر متنوعة وقذائف )اآر.بي.جي( ومنذ قرابة 3 اأعوام، ت�شهد 
احلكومية  ال��ق��وات  ب��ني  ا�شتباكات  اأخ���رى،  مينية  وحم��اف��ظ��ات  ح�شرموت 
اإىل جانب  اأوقعت قتلى وجرحى من الطرفني   ، القاعدة  وم�شلحي تنظيم 

�شحايا بني املدنيني.
خطة اأممية الإغاثة النازحني يف �سمال العراق

اأمريكا ت�صن 86 غارة على داع�س يف 11 يومًا

تنظيــــم داعـــــ�س يــــدفــــن اليــــزيديــــني اأحيـــــــاء 
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عربي ودويل

•• رام اهلل-اأ ف ب:

ملقاطعة  ال��دع��وات  م��ن  �شنوات  بعد 
ب�����داأت حملة  ال���ع���امل،  ا���ش��رائ��ي��ل يف 
ال�شرائيلية  ال��ب�����ش��ائ��ع  م��ق��اط��ع��ة 
الغربية  ال�شفة  يف  زخ��م��ا  تكت�شب 
امل����ح����ت����ل����ة خ����ا�����ش����ة ب����ع����د احل������رب 
التي  غ��زة  ق��ط��اع  على  ال�شرائيلية 

اوقعت اكر من الفي �شهيد.
واف�����رغ�����ت ال���ع���دي���د م����ن امل���ح���الت 
الب�شائع  م���ن  رف��وف��ه��ا  ال��ت��ج��اري��ة 
للمقاطعة  دع��وات  اث��ر  ال�شرائيلية 
ال�شرائيلي  الع�شكري  الهجوم  بعد 
ع���ل���ى ال����ق����ط����اع امل���ح���ا����ش���ر ووف���ق���ا 
الح�شاء  مكتب  عن  �شادرة  لرق��ام 
ال�شادرات  قيمة  بلغت  ال�شرائيلي، 
اىل الرا�شي الفل�شطينية يف الربع 
الول من العام 2014 نحو 816 

مليون دولر.
م����دن  يف  خم���ت���ل���ف���ة  حم�������الت  ويف 
نا�شطون  يحر�س  الغربية،  ال�شفة 
امل���ق���اط���ع���ة ع���ل���ى و�شع  م����ن ح��م��ل��ة 
مل�شقات لتمييز الب�شائع امل�شنوعة 
ا�شرائيل ويكتبون عليها قاطعوا  يف 
تتربع  ان����ت  ل��ع��ل��م��ك:  او  ا���ش��رائ��ي��ل 
باملئة  ب�16  امل��ن��ت��ج  ه����ذا  ب�����ش��رائ��ك 
حماولة  يف  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  ل��ل��ج��ي�����س 
�شرائها  ع���ن  الفل�شطينيني  ل����ردع 
بداأت حمالت  وبال�شافة اىل ذلك، 
والكرتونية  وت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  اذاع���ي���ة 
الب�شائع  مقاطعة  على  للت�شجيع 

وا�شتبدالها مبنتوجات  ال�شرائيلية 
حملية فل�شطينية.

وي���ق���ول ال�����ش��اب ري���ا����س ح��م��د وهو 
احتاللك  ادع�������م  ح���م���ل���ة  م�����ش��م��م 
ان  ال�شرائيلية  الب�شائع  ملقاطعة 
ملقاطعة  دفعني  غ��زة  على  ال��ع��دوان 

املنتجات ال�شرائيلية ب�شكل كامل .
النا�س  توعية  نريد  نحن  وي�شيف 
على اخل�شائر التي تلحق بالقت�شاد 
املنتجات  �شراء  نتيجة  الفل�شطيني 
بطالة  ن�شبة  ل��دي��ن��ا  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، 
متاما  دم������ر  واق���ت�������ش���ادن���ا  ع���ال���ي���ة 
اجل  من  اكر  ب�شكل  العمل  وعلينا 
نوا�شل  وان  الفل�شطيني  القت�شاد 

اىل  التو�شل  مت  ل��و  حتى  املقاطعة 
تهدئة طويلة المد.

واكد انه من غري املعقول ان ت�شيق 
اخل����ن����اق ومتنع  ع��ل��ي��ن��ا  ا����ش���رائ���ي���ل 
الفل�شطينيني من العمل يف ا�شرائيل 
منتجاتها  �شراء  على  جتربنا  بينما 
يف  والعبودية  الظلم  من  ن��وع  فهذا 

القرن الواحد والع�شرين .
ب���دوره ي��ق��ول عمر ال��ربغ��وث��ي وهو 
حقوق  جم��ال  يف  فل�شطيني  نا�شط 
حركة  يف  موؤ�ش�س  وع�شو  الن�����ش��ان 
ال�شتثمارات  و����ش���ح���ب  امل���ق���اط���ع���ة 
ا�شرائيل  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  وف���ر����س 
مكتوب  رد  يف  بر�س  فران�س  لوكالة 

نظام  ارتكبها  التي  امل��ج��زرة  اطلقت 
العن�شري  وال���ف�������ش���ل  الح�����ت�����الل 
ال���ش��ت��ي��ط��اين ال���ش��رائ��ي��ل��ي يف غزة 
م�شبوقة  غ����ري  ���ش��ع��ب��ي��ة  ح����م����الت 
واملوؤ�ش�شات  ال�������ش���رك���ات  مل��ق��اط��ع��ة 

ال�شرائيلية .
ف����ان حركة  ال���ربغ���وث���ي  وب��ح�����ش��ب 
امل��ق��اط��ع��ة ت��ق��وم ح��ال��ي��ا ب��ال��ع��م��ل مع 
ال�����ش��رك��اء وق���ادة م��ب��ادرات املقاطعة 
لتن�شيق اجلهود  الغربية  ال�شفة  يف 
وال�شرتاتيجيات من اجل موا�شلة 
املرحلة  انتهاء  بعد  حتى  املقاطعة 
اجلارية من البادة التدريجية التي 

تقوم بها ا�شرائيل يف غزة .

وبداأت بع�س ال�شركات الفل�شطينية 
ان��ت��اج��ه��ا ب�شبب  ب��ت��و���ش��ي��ع خ��ط��وط 
زيادة القبال والطلب عليها خا�شة 
بينار  م�شنع  وق��ام  الل��ب��ان  �شركات 
عدد  ب����زي����ادة  اهلل  رام  يف  ل���الل���ب���ان 
م���ع���دات جديدة  وج���ل���ب  م��وظ��ف��ي��ه 
ب��ال���ش��اف��ة اىل زي����ادة ���ش��اع��ات عمل 
الطلب  تلبية  اج���ل  م��ن  امل��وظ��ف��ني 
امل�شنع  م����دي����ر  وي����ق����ول  امل����ت����زاي����د 
منت�شر بدارنة لوكالة فران�س بر�س 
ال�شرائيليون  امل��ن��ت��ج��ون  ي�شيطر 
���ش��وق اللبان  ب��امل��ئ��ة م��ن   60 ع��ل��ى 
ال�شفة  الفل�شطينية،  الرا���ش��ي  يف 

الغربية وغزة .
وا�شاف لقد لحظنا زيادة يف النتاج 
املقاطعة.  ب�����ش��ب��ب  امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ه��ر 
اك���ر حذرا  الن  ال��ن��ا���س  ان  اع��ت��ق��د 
ال�شرائيلية  الب�شائع  �شراء  ب�شاأن 
بن�شبة  زي���ادة  ه��ن��اك  ان  اىل  م�شريا 
30 باملئة اىل 40 باملئة يف انتاجنا 

.
التزاما  ه���ن���اك  ان  ب����دارن����ة  وراى 
الفل�شطينيني  ق��ب��ل  م��ن  �شخ�شيا 
ال�شرائيلية  الب�شائع  ���ش��راء  بعدم 
دافعا  اعطتنا  غ��زة  م��ن  ال�شور  لن 
ال�شرائيلية  الب�شائع  ���ش��راء  لعدم 
من  ا�شرائيليون  خ��رباء  قلل  ولكن 
ام��ك��ان��ي��ة ت���اأث���ري ه���ذه احل���م���الت او 
القت�شاد  ان  م��و���ش��ح��ني  دوام���ه���ا 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ي��ع��ت��م��د ك���ث���ريا على 

املنتجات ال�شرائيلية.

•• لندن-رويرتز:

مبنا�شبة  ام�����س  ن�شر  ت��ق��ري��ر  ذك���ر 
الن�شاين  ل��ل��ع��م��ل  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم 
م�شوؤويل  على  الهجمات  ع��دد  اأن 
الغاثة ارتفع العام املا�شي لأعلى 
وكانت  الإط�������الق  ع��ل��ى  م�����ش��ت��وى 
العامل  يف  دول��ة  اأخطر  اأفغان�شتان 

ملمار�شة هذا النوع من الن�شطة.
نتائج  ب���ع���ن���وان  ت��ق��ري��ر  يف  وج�����اء 
العمل الإن�شاين اأن 155 م�شوؤول 
 171 واأ���ش��ي��ب  لقي حتفه  اإغ��اث��ة 
 2013 ع���ام  يف   134 واخ��ت��ط��ف 
مقارنة  باملئة   66 بن�شبة  ب��زي��ادة 

بعام 2012.
واأ�شاف اأن 75 باملئة من الهجمات 
و�شوريا  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان  يف  وق���ع���ت 
وج����ن����وب ال���������ش����ودان وال���������ش����ودان 
لعمال  ت�شاعد  و�شط  وباك�شتان 
81 ه���ج���وم���ا يف  ال���ع���ن���ف. ووق������ع 

افغان�شتان وحدها.
انح�شار  على  موؤ�شرات  توجد  ول 
قتل  ف��ق��د   .2014 يف  ال��ه��ج��م��ات 
اجلاري  العام  اغاثة  م�شوؤول   79
ب��ي��ن��ه��م ع����دد يف غ����زة بح�شب  م���ن 
ب��ي��ان��ات م��ب��دئ��ي��ة وق���ال���ت فالريي 
الغاثة  ����ش���وؤون  م��ن�����ش��ق��ة  اآم���و����س 
يف  امل���ت���ح���دة  المم  يف  الن�����ش��ان��ي��ة 

بيان اليوم الثالثاء مقتل م�شوؤول 
واجبه  اداء  اأث����ن����اء  واح�����د  اغ���اث���ة 
قدا�س  اليوم  ويقام  كبرية  خ�شارة 
ل��ت��اأب��ني ع��م��ال الغ��اث��ة يف كني�شة 

و�شتمن�شرت ابي يف لندن.
وت�����اب�����ع�����ت ي�������واج�������ه مم����ر�����ش����ون 
القطاع  يف  وع��ام��ل��ون  ومهند�شون 
اللوجي�شتي... خماطر جمة لداء 
واجبهم يف ظروف بالغة ال�شعوبة 
واخلطورة ويف عام 2008 اأعلنت 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
يوما  اآب  اأغ�������ش���ط�������س   19 ي������وم 

ل��ل��ع��م��ل الن�����ش��اين لح���ي���اء ذكرى 
على  هجوم  يف  �شخ�شا   22 مقتل 
مكاتب الأمم املتحدة يف العا�شمة 
 ..2003 ع����ام  ب���غ���داد  ال��ع��راق��ي��ة 
وذكر مكتب المم املتحدة لتن�شيق 
ال�شبب  اأن  الن�����ش��ان��ي��ة  ال�������ش���وؤون 
التي  الهجمات  ل��زي��ادة  الرئي�شي 
تغري  هو  الغاثة  عمال  ت�شتهدف 

طبيعة احلرب.
جيو�س  تخو�شها  احل����روب  ك��ان��ت 
الدول يف اغلب الحيان لكن الآن 
داخل  رحاها  ت��دور  املعارك  اأغلبية 

ف��ي��ه��ا جماعات  وت�����ش��ارك  ال���دول���ة 
متمردة كثريا ما ت�شتهدف اعدادا 

كبرية من املدنيني.
العمليات  وق��ال جون جينج مدير 
الن�شانية  ال�شوؤون  تن�شيق  مبكتب 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ت��وم�����ش��ون روي�����رتز نرى 
احلرب  لقواعد  م��ت��زاي��دا  جتاهال 
املت�شارعة  الط�����راف  ج��ان��ب  م��ن 
من اجل حتقيق اهداف �شيا�شية.. 
مبا�شرة  امل���دن���ي���ني  ي�����ش��ت��ه��دف��ون 
اجلماعي  ل���ل���ع���ق���اب  وي����ع����م����دون 
وت������اأج������ي������ج ال�����ع�����ن�����ف ال����ط����ائ����ف����ي 

ان�شانية  ام���دادات  و�شول  وعرقلة 
ومهاجمةالقائمني  للمت�شررين 

على تقدمي م�شاعدات ان�شانية. 
وتابع هذا له بالغ الثر لي�س على 
الغ����اث����ة فح�شب  م��وظ��ف��ي  اأم�����ن 
ب��ل امل��الي��ني ح���ول ال��ع��امل الذين 
امل�شاعدات  و�شول  على  يعتمدون 
الن�����ش��ان��ي��ة يف وق����ت م��ن��ا���ش��ب من 
العامل  م�شتوى  وعلى  البقاء  اأج��ل 
تقع اأغلبية الهجمات على الطرق. 
يهاجم م�شلحون موظفي الأغاثة 
انهم  ي���رون  ا�شخا�شا  مل�شاعدتهم 
ان  ك��م��ا  امل�����ش��اع��دة.  ي�شتحقون  ل 
ويرى  لل�شرقة  يتعر�س  البع�س 
الع�شكري  ال���ط���اب���ع  ان  خ�������رباء 
يعر�س  امل�شاعدات  لبع�س  املتزايد 
ل���ل���خ���ط���ر. ففي  ع����م����ال الغ�����اث�����ة 
افغان�شتان توزع قوات حلف �شمال 
الوليات  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي  الطل�شي 
املتحدة م�شاعدات اغاثة لك�شب ود 
املواطنني. وتقول وكالت الغاثة 
كثريون  ي��ن��ظ��ر  ان  ي��ع��ن��ي  ه���ذا  ان 
مم���ن ي��ق��ات��ل��ون ���ش��د ق�����وات حلف 
الغاثة  لوكالت  الطل�شي  �شمال 
خبرية  وذك��رت  م�شروعة  كاهداف 
البحار  وراء  مل��ا  التنمية  معهد  يف 
اأكر  تخاطر  الغ��اث��ة  وك���الت  اأن 

باقرتابها من جبهات القتال.

••نيويورك-وام:

اأعلنت منظمة الأمم املتحدة ارتفاع عدد النازحني املحتمني يف 81 مركز 
اإيواء تابع لوكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الأونروا يف غزة 
لي�شل237 األفا. واأ�شارت املنظمة يف بيان لها اإىل و�شول برنامج الأغذية 
العاملي و الأون��روا ووزارة ال�شوؤون الجتماعية اإىل 150 األف �شخ�س من 
جمموعة م�شتهدفة ت�شم 730 األفا مب�شاعدات غذائية لالأ�شر املت�شررة 
التي ل تتلقى امل�شاعدات ب�شكل منتظم. واأكد بيري كرينبول املفو�س العام 
لالأونروا يف ت�شريح له..اأن اجلميع ينتظر اأخبارا بوقف دائم لإطالق النار 
ينهي معاناة الفل�شطينيني يف ظل ما راآه من دمار كبري اأثناء زيارته لعدة 
مناطق �شمال وجنوب قطاع غزة خا�شة بيت حانون وبيت لهيا وخزاعة 
التي دمرت معظم بيوتها والبنى التحتية فيها. و�شدد املفو�س العام على 
التزام الأون��روا مب�شاعدة ال�شعب الفل�شطيني وا�شتمرار تقدمي اخلدمات 
الطارئة  امل�شاعدات  خ��الل  من  �شواء  غ��زة  �شكان  جانب  اإىل  وال��وق��وف  له 
الأطفال  من  للكثري  املطلوب  والجتماعي  النف�شي  الدعم  يف  التفكري  اأو 
العام  املفو�س  وكان  العي�س  ك�شب  و�شبل  البناء  اإع��ادة  اأو مناق�شة م�شتقبل 
اأثناء  قتلوا  الذين  العاملني  وعائالت  الأون���روا  من�شاآت  زار  قد  ل��الأون��روا 

تاأدية مهام عملهم مع الوكالة.

•• الفجر:

يف�شل  رفيعا  خيطا  اأّن  يعتقدون  ال��ذي��ن  م��ن  نحن 
اأ�شحاب بع�س الفتاوى وبني قراءات العرافني  بني 
والدجالني وقارئي الفنجان، ولكننا مل نكن نعتقد 
واملحتكرين مهنة  العلم،  الر�شوخ يف  اأّن من يدعون 
اأن  ميكن  الإ���ش��الم،  با�شم  الأوح���د  الر�شمي  الناطق 
على  وي��خ��رج��ون  الم��ت��ح��ان،  ه��ذا  مثل  ي�شقطوا يف 
الرئي�س  فنجان  يقرا  وه��و  ع���ّراف  ع��ب��اءة  يف  النا�س 

الرتكي رجب طيب اردوغان .
بنجاح  تنّباأ  ان��ه  ال��ن��ات��و،  مفتي  �شطحات  اآخ���ر  فمن 
ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اردوغ�����ان يف مهمته 
القت�شادية  لرباجمه  ل  للبالد،  كرئي�س  اجلديدة 
والجتماعية، ول حلكمته ال�شيا�شية، ول لنت�شاره 
لقيم العدل واحلرية وحماربته للف�شاد، واإّنا، وبكل 
هوؤلء   ، معه  وج��ربي��ل  وامل��الئ��ك��ة  اهلل  لن  ب�شاطة، 
ال��ذي��ن ل  م��ن  امل�شلمني،  اب�����ش��ط  يعلم  ك��م��ا  ال��ذي��ن، 
يدعون الّتبّحر يف علوم الدين، اأنهم مل يجتمعوا اإّل 
يف ن�شرة نبي الإ�شالم، الذي وكما نعلم، ل نبي بعده، 
وهو، عليه ال�شالة وال�شالم، خامت الر�شل والأنبياء 
وع�شقه،  هيامه  ف��رط  وم��ن  الناتو،  مفتي  اأّن  ،غ��ري 
ذل��ك، وها هو ي�شبغ على  يرى على ما يبدو عك�س 
القرن  الُنبّوة يف  العثماين اجلديد، طابع  ال�شلطان 
اأزره  وي�شد  امل��الئ��ك��ة،  تن�شره  والع�شرين،  ال��واح��د 
الإخوان  جماعة  تدعمه  يق�شد  طبعا  وهو  جربيل، 
مفتي  قريحة  تتفّتق  اأن  يف  غرابة  ول  املتاأ�شلمني. 
ادعت  �شبقته اجلماعة حني  ه��ذا، فقد  الناتو مبثل 
يف رابعة اأن �شيدنا جربيل نزل من ال�شماء خ�شي�شا 
حماولة  يف  املعت�شمني،  على  الطماأنينة  ين�شر  لكي 
دنيوية،  �شيا�شية  م�شالة  يف  ال��دي��ن  لتوظيف  فجة 

واإ�شفاء طابع القدا�شة على حركتهم اليائ�شة تلك.
اإنها عملّية غ�ّس جديدة ُيقدم عليها كبري الإخوان، 
زمان،  من  اجلماعة  تتقنها  قدمية  ب�شاعة  والغ�ّس 
عياُره  وانفلت  ووق��اح��ًة،  اإ�شفافا  ال��ي��وم  ازداد  ولكنه 
ال��ه��زمي��ة والن��ك�����ش��ار، غ�س  ال��ي��اأ���س وم����رارة  نتيجة 
العلن،  ويف  تقّية  ودون  املبا�شر،  على  مُيار�س  اأ�شبح 
ودون �شوابط اأخالقية، حتى طال املقد�شات، و�شّرع 
للعامل  وي��وح��ي  منها  ينال  بائ�س،  ب�شكل  توظيفها 
اخلرافات،  اإل  حراكها  تقود  ل  اأم��ة  اأّننا  حولنا  من 
وكاأّن الإ�شاءة التي اأحلقها اإ�شالم داع�س بالإ�شالم ل 
هذا  مثل  الع�شر  م�شيلمة  اإليها  ُي�شيف  تكفي حتى 
والأتراك  امل�شلمني  بعقول  ي�شتخف  ال��ذي  الهذيان 

قبل غريهم.
الولء  اإعالنه   ، العاّلمة  ت�شريح  يف  اأي�شا  الالفت 
الأوىل  هي  خطوة  يف  اجل��دي��دة،  للخالفة  والتاأييد 
ال�شلطان  ب��ولي��ة  ���ش��راح��ة  اجل��م��اع��ة  فيها  ت��ع��رتف 
العايل،  ل��ل��ب��اب  وم��ب��اي��ع��ت��ه��م  اجل����دي����د،  ال��ع��ث��م��اين 
وك�شفهم الرباط املقد�س بني التنظيمات الخوانية 
م��رارا وت�شرتوا عليه رغم  نفوه  وه��و ما  العامل،  يف 
مفتي  و�شف  فقد  ال���دويل.  تنظيمهم  اأم��ر  افت�شاح 
الإ�شالمية،  اخلالفة  عا�شمة  ب�  ا�شطنبول  الناتو، 
معتربا اأّن هذه املدينة ينبغي اأن تكون عا�شمة لكل 
عمل اإ�شالمي ، م�شددا على اأّن تركيا جتمع الأّمة من 
اآ�شيا واأمريكا واأوروبا وكل مكان ، مبعنى اآخر، دعوة 
�شريحة باأن ت�شبح ا�شطنبول قبلة امل�شلمني، مبا اأّن 
لردوغان  وحرا�شا  ظهريا  ب��ات��وا  وج��ربي��ل  املالئكة 

يقودون خطاه ليوم الن�شر العظيم..!
نحن لن جنادل �شيخ الكذابني يف هواه الرتكي ، ول 
وال�شلطان  الإخ���وان  جماعة  ب��ني  القائم  احللف  يف 
قناعته  ُي�شقط  ان  ه��و  نرف�شه  م��ا  ول��ك��ن  اجل��دي��د، 
نف�شه  ب  ُين�شّ وان  امل�شلمني،  جميع  على  وانطباعه 
ُيعرّب  ول  ُي��رتج��م  ل  كالمه  لن  با�شمهم،  متحدثا 
اإّل  يخدم  ول  املُتاأ�شلمني،  الإخ���وان  جماعة  عن  اإّل 
م�شاحلهم ال��ف��ئ��وّي��ة، والأّم����ة اأع��ق��ل واأوع���ى م��ن اأن 
ولي�شت  قبلتها،  جّيدا  تعرف  وه��ي  جم��ددا،  تنخدع 
على ا�شتعداد لبيع اأوطانها من اجل خالفة واهمة، 

وجتارة بائرة، وب�شاعة تاأّكد ف�شادها.
ما  اأّن  عقلها،  قبل  بفطرتها  ت���درك  الأّم����ة  اأّن  كما 
اجلديد،  مبع�شوقهم  وجماعته  الفتنة  راعي  يجمع 
اإّن�����ا ه���ي امل�����ش��اع��ر ال��ع��دائ��ي��ة مل�����ش��ر ال���ت���ي �شّفهت 
ك��اب��و���س، وح��ال��ت دونهم  اإىل  اأح��الم��ه��م وح��ّول��ت��ه��ا 
له ومار�شوه على  الذي خططوا  التخريبي  وال��دور 

امتداد اخلارطة العربية.
اأن يقول  لقد كاد املريب، من خالل هذا الت�شريح، 
اإىل  اللجوء  ال��رث��رة وع��دم  خ���ذوين، وم��ن ف�شائل 
القناع،  ع��ل��ى  ال��ق��ن��اع  ُت�شقط  اأن��ه��ا  ال�����ش��م��ت،  حكمة 
املري�شة،  وال��ن��ف��و���س  ال�����ش��دور  يف  امل�����ش��ت��ور  وتك�شف 
وه���ا ق���د اك��ت��م��ل��ت ع��ن��ا���ش��ر ال�������ش���ورة، ولح����ت جلّيا 
اأب��ع��اد امل���وؤام���رة: ا���ش��ت��ب��دال ال��ق��اه��رة ب��اأن��ق��رة، ومكة 
الأمة  ه��ذه  يف  اخل��رّيي��ن  يقظة  اأّن  اإّل  با�شطنبول.. 
بخفّي  ب��ال��ع��ودة  وال��ط��رط��ور  ال�شلطان  على  حكمت 
حنني، ول ينفع مع هذه اليقظة حتّول مفتي الناتو 
�شًي�شّدق واحلالة على ما  للغيب... فمن  قارئ  اإىل 
امل�شعوذين  اأّن املالئكة وجربيل يف ن�شرة  هي عليه، 

واملتاآمرين!.

وزيـــر اخلــارجيـــة الكويتــــي يتـــوجــــه اإىل �صـــوي�صــــرا علــــى راأ�س 
وفــــد عربـــي لطـــرح احلقــــوق الفل�صطينيـــــة

•• برن -وام:

بداأ ال�شيخ �شباح خالد احلمد ال�شباح النائب الأول 
الكويتي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  لرئي�س 
زيارة  ام�س  العربية  للقمة  احلالية  الرئا�شة  ممثل 
ر�شمية اإىل �شوي�شرا على راأ�س وفد عربي لبحث عقد 
املدنيني يف  ال��دويل لتفاقية جنيف حلماية  املوؤمتر 

وكالة  وذك���رت  غ��زة.  على  الإ�شرائيلي  ال��ع��دوان  ظ��ل 
اأن الوفد العربي ي�شم �شالح  الأنباء الكويتية كونا 
الدين مزوار ممثل الرئا�شة الوزارية ملجل�س جامعة 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة يف دورت��ه��ا احل��ال��ي��ة وزي���ر ال�شوؤون 
اخلارجية والتعاون يف املغرب والدكتور نبيل العربي 
ريا�س  وال��دك��ت��ور  العربية  ال���دول  ع��ام جامعة  اأم��ني 

املالكي وزير ال�شوؤون اخلارجية يف دولة فل�شطني . 

ومن املقرر اأن يلتقي الوفد عددا من كبار امل�شوؤولني 
ال���دول���ة املودعة  ���ش��وي�����ش��را  ب��اع��ت��ب��ار  ال�����ش��وي�����ش��ري��ني 
وقت  املدنيني  ب�شاأن حماية  الرابعة  لتفاقية جنيف 
الدويل  املوؤمتر  احل��روب وذلك لبحث مو�شوع عقد 
املوقعة على التفاقية يف ظل ما يتعر�س له  للدول 
ال�شعب الفل�شطيني الأعزل يف غزة من ق�شف ودمار 
م��ن ق��ب��ل اآل���ة احل���رب ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة. وت��اأت��ي الزيارة 

لتاأكيد �شرورة و�شع املجتمع الدويل اأمام م�شوؤولياته 
لتوفري احلماية لل�شعب الفل�شطيني املنكوب.. فيما 
الدولية  اللجنة  رئي�س  الإط��ار  ه��ذا  الوفد يف  يلتقي 
ال�شامي  وامل��ف��و���س  م��اوري��ر  بيرت  الأح��م��ر  لل�شليب 
كل  لبحث  غوتريي�س  اأن��ط��ون��ي��و  ال��الج��ئ��ني  ل�����ش��وؤون 
لل�شعب  والغ��اث��ي��ة  الن�����ش��ان��ي��ة  ب��امل�����ش��ائ��ل  يتعلق  م��ا 

الفل�شطيني.

باملنا�سبة

و�صقــط القنـــاع.. علـــى القنـــاع!
ال�صفــة تدعــم غــزة مبقاطعـــة الب�صائــع الإ�صـــرائيليـــة

م�صتويات قيا�صية للهجمات على موظفي الإغاثة

الأمم املتحدة : ارتفاع عدد النازحني يف غزة اإىل 237 األف نازح

•• دياربكر-اأ ف ب:

ان���دل���ع���ت ا���ش��ت��ب��اك��ات ع��ن��ي��ف��ة ب���ني م��ت��ظ��اه��ري��ن اك����راد 
وال�شرطة الرتكية يف بلدة يف جنوب البالد على خلفية 
ت��دم��ري ن�����ش��ب ت���ذك���اري لح���د ق��ي��ادي��ي ح���زب العمال 
الكرد�شتاين، ما ا�شفر عن مقتل طالب يف الع�شرين من 

عمره بر�شا�س قوات المن.
وح�شلت ال�شتباكات عندما جتمع متظاهرون يف مقربة 
يف مدينة ليجه )جنوب �شرق( ملنع اجلنود التراك من 
الكرد�شتاين  العمال  ح��زب  موؤ�ش�شي  لح��د  متثال  ه��دم 
ي��وم الح��د، ما  ال�شتار عنه  ازي��ح  ك��ان  مع�شوم قرقماز 

اثار غ�شب القوميني التراك.
وقالت م�شادر امنية حملية ان متظاهرين على القل 

ا�شيبا بالر�شا�س اي�شا خالل احلادث.
�شديدة  زال  ما  التوتر  ان  اىل  نف�شها  امل�شادر  وا���ش��ارت 
الثالثاء يف املكان حيث تتوا�شل �شدامات متقطعة بني 
ان  ق��وات الم��ن وجمموعة متظاهرين ومن املفرت�س 
ي�شيع التلميذ الذي ا�شيب بر�شا�شة يف الرا�س اليوم. 
وتوالت الدعوات للتظاهر جمددا يف هذه املنا�شبة على 

فجر  املواجهات  واندلعت  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
ال�شرطة  ك��ب��رية م��ن  ق���وات  ال��ث��الث��اء عندما ح��ا���ش��رت 
وال�����درك م��ق��ربة ي��ولت�����ش��ي يف ���ش��واح��ي ل��ي��ج��ه بهدف 
ت��دم��ري ال��ن�����ش��ب ال��ت��ذك��اري ب��ام��ر ���ش��در ع��ن الق�شاء 
بحجارة  المنية  ال��ق��وة  ا�شتقبلت  ولكن  الث��ن��ني.  ي��وم 
للدموع  امل�شيل  بالغاز  ال��رد  اىل  فعمدت  املتظاهرين، 

والر�شا�س احلي، وفق ما قال �شهود عيان.
وم��ع�����ش��وم ق��رق��م��از ال����ذي ق��ت��ل��ت��ه ال���ق���وات ال��رتك��ي��ة يف 
1986 كان من قادة حزب العمال الكرد�شتاين وخطط 
اوىل الهجمات على ال�شلطات الرتكية يف اآب-اغ�شط�س 

1984. ويعتربه الكراد منذ ذلك احلني �شهيدا.
وازيح ال�شتار عن متثال له الحد يف مقربة خم�ش�شة 
يولت�شتي.  قرية  يف  الكرد�شتاين  العمال  حزب  ملقاتلي 
واث����ار ذل���ك غ�شب ال��ق��وم��ي��ني الت����راك ال��ذي��ن حملوا 
امل�شوؤولية اىل رئي�س الوزراء ال�شالمي املحافظ رجب 
طيب اردوغان، وهو اي�شا الرئي�س املنتخب موؤخرا، وقد 
اتخذ �شل�شلة اجراءات مل�شلحة القلية الكردية واعترب 
رئي�س حزب احلركة القومية دولت باه�شيلي ان الن�شب 

التذكاري ي�شكل حتديا جليا حلقوقنا التاريخية .

•• �شيدين-رويرتز:

التعاون  ا�شتئناف  على  واندوني�شيا  ا�شرتاليا  اتفقت 
وقع  خالفاً  بذلك  ليتجاوزا   ، والع�شكري  املخابراتي 
اأ�شرتالية واأفادت  اأن�شطة جت�ش�س  العام املا�شي ب�شبب 
و�شائل الإعالم الأ�شرتالية ، اليوم الثالثاء، اأن رئي�س 
ال���وزراء ت��وين اأب��وت ووزي��رة اخلارجية ج��ويل بي�شوب 
�شيا�شف يعتزمان ال�شفر اإىل اندون�شيا لتوقيع تفاهم 
م�شرتك ملدونة �شلوك مع وزير اخلاريجة الإندوني�شي 
�شو�شيلو  وليته  املنتهية  والرئي�س  ناتاليجاوا  مارتي 
الإذاع����ة  لهيئة  بي�شوب  واأك����دت  ي��ودوي��ون��و.  ب��ام��ب��اجن 

الأ�شرتالية ، الإتفاق، لفتًة اإىل ترتيب موعد لتوقيعه 
دون ذكر تفا�شيل اإ�شافية ويف املقابل، اأو�شح املتحدث 
تيوكو  الدولية  لل�شوؤون  الإندوني�شية  الرئا�شة  باإ�شم 
فايزا�شياه ،اأن الوثيقة �شت�شمح لأ�شرتاليا واإندوني�شيا 
عن  نتحدث  واأ���ش��اف،   الع�شكري  التعاون  با�شتئناف 
ومدونة  التج�ش�س  ح����ادث  ب��ع��د  ال��ث��ق��ة  ب��ب��ن��اء  ال���ت���زام 
يذكر  تنفيذها.   تقييم  علينا  الجابة...  هي  ال�شلوك 
اأن العالقات بني اجلارتني تراجعت اإىل م�شتوى متدن 
جديد يف نوفمرب ت�شرين الثاين بعدما ك�شفت و�شائل 
الإعالم اأن اأ�شرتاليا جت�ش�شت على يودويونو وزوجته 

وكبار امل�شوؤولني الإندوني�شيني.

الأمن الرتكي يقتل متظاهرًا كرديًا

اأ�صرتاليا واأندوني�صيا ت�صتاأنفان التعاون الع�صكري
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عربي ودويل

•• اإ�شالم اأباد -رويرتز:

�شتة  اإن  ام�����س  باك�شتانيون  م�����ش��وؤول��ون  ق���ال 
اأ���ش��خ��ا���س ب��ي��ن��ه��م خ��م�����س اإن�����اث ق��ت��ل��وا جراء 
انفجار عبوة نا�شفة زرعت على جانب الطريق 
يف  مدر�شة  اإىل  تقلهم  كانت  التي  ال�شيارة  يف 

�شمال غرب البالد.
و�شلطت اأعمال العنف ال�شوء على التحديات 
التي تواجه احلكومة الباك�شتانية التي تكافح 
ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ت��ظ��اه��رات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
العا�شمة تزامنا مع انخراط اجلي�س يف عملية 
الباك�شتانية يف  ع�شكرية �شد مقاتلي طالبان 

�شمال غرب البالد.
واأ�شار امل�شوؤولون اإىل اأن العبوة النا�شفة قتلت 
ث���الث م��ع��ل��م��ات وت��ل��م��ي��ذت��ني و���ش��ائ��ق العربة 
اثناء مرورها يف بلدة تاجني مبنطقة باجور 

القبلية.
امل�شوؤول يف احلكومة املحلية نعيم غول  وقال 
وتقع  ال��ف��ور  على  قتلوا  ال�شحايا  جميع  اإن 
التي وقع فيها النفجار على مقربة  املنطقة 
مت�شددون  يعرب  حيث  الأفغانية  احل��دود  من 
اأفغان�شتان  يف  اآمنة  م��الذات  من  باك�شتانيون 

لتنفيذ عملياتهم داخل باك�شتان.
عن  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  ج���م���اع���ة  اأي  ت��ع��ل��ن  ومل 

العملية.
اإنه يف منطقة قبلية  اأمنيون  وقال م�شوؤولون 
مقاتلة  ط���ائ���رات  ق�شفت  اأخ����رى  م�شطربة 
عن  اأ�شفر  مما  للمت�شددين  خمباأ  باك�شتانية 
مقتل ثمانية منهم يف اإطار العملية الع�شكرية 
مدى  على  الباك�شتاين  اجلي�س  ي�شنها  التي 
ال�شمالية  وزي��ر���ش��ت��ان  م��ن��ط��ق��ة  يف  ���ش��ه��ري��ن 

احلدودية النائية.
وتعهد اجلي�س بتطهري املنطقة من املت�شددين 

اإن معظم  ق��ال��وا  امل��ح��ل��ي��ني  ال�����ش��ك��ان  ان  غ��ري 
العملية  ب��دء  قبل  املنطقة  غ����ادروا  املقاتلني 
ال�شرطة  ق���ال���ت  ذل�����ك،  اىل  ط��وي��ل��ة  ب���ف���رتة 
نحو  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  ال��ق��ت  ان��ه��ا  الباك�شتانية 
150 من ان�شار عمران خان وطاهر القادري 
دخل  فيما  املا�شية  الليلة  البنجاب  اقليم  يف 
يف  املعار�شان  الزعيمان  يقودهما  احتجاجان 

العا�شمة ا�شالم اأباد يومهما اخلام�س .
وق����اد خ���ان ورج����ل ال���دي���ن ال���ق���ادري ع�شرات 

اإىل  ال���ب���ن���ج���اب  م����ن  امل��ح��ت��ج��ني  م����ن  اللف 
ال����وزراء  اب����اد �شعيا ل���ش��ق��اط رئ��ي�����س  اإ����ش���الم 
النتخابات  بتزوير  يتهماه  الذي  �شريف  نواز 
على  ال�شغوط  الحتجاجات  وتكثف  والف�شاد 
15 �شهرا  احلكومة املدنية التي ت�شكلت قبل 
والتي تكافح للت�شدي لرتفاع ن�شبة البطالة 

وانقطاع الكهرباء ومترد حركة طالبان.
بلدة  يف  ح�شني  ران���ا  ال�����ش��رط��ة  مفت�س  وق���ال 
البنجاب  �شرطة  اإن  البالد  بو�شط  �شارجودا 
اأكر اقاليم باك�شتان ثراء وازدحاما بال�شكان 
ال��ق��ت ال��ق��ب�����س ع��ل��ى 147 م��ن ان�����ش��ار خان 
والقادري ملنعهم من الن�شمام لالحتجاجات 

يف العا�شمة.
وقال خان جنم ريا�شة الكريكيت ال�شابق ام�س 
العا�شمة  يف  املحتجني  �شيقود  ان���ه  الث��ن��ني 
وهي  احل��م��راء  املنطقة  اإىل  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم 
كربى  حكومية  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ه��ا  ت��ق��ع  منطقة 

و�شفارات غربية.
ت�شمح  ل��ن  اإن��ه��ا  احل��ك��وم��ة  ق��ال��ت  ال�شابق  ويف 
بدخول املتظاهرين املنطقة احلمراء وطوقتها 
بحاويات �شحن وا�شالك �شائكة ون�شرت عددا 
ك��ب��ريا م��ن ���ش��رط��ة م��ك��اف��ح��ة ال�����ش��غ��ب وقوات 
كانت  اإذا  ع��م��ا  احل��ك��وم��ة  تف�شح  ومل  الأم����ن 

�شت�شمح خلان بدخول املنطقة احلمراء.

اأوبــــامــــا يطلــــب زيــــادة ت�صليـــح ال�صــــرطــــة املحليــــــــــة
•• وا�شنطن-وكاالت:

تقييم  ب��اإع��ادة  اأوب��ام��ا،  ب��اراك  الأمريكي  الرئي�س  طالب 
برنامج اإر�شال معدات ع�شكرية لقوات ال�شرطة املحلية، 
ع��ق��ب اح��ت��ج��اج��ات ���ش��ع��ب��ي��ة ع���ارم���ة، ���ش��ه��دت��ه��ا مدينة 
فريج�شون �شيتي )عا�شمة ولية ميزوري( على خلفية 
مقتل ال�شاب الأمريكي الأ�شود، مايكل براون ، على يد 
اآب-اأغ�شط�س اجل��اري، وما تبع ذلك   9 رجل �شرطة يف 
الحتجاجات  ل��ف�����س  للعنف  ال�����ش��رط��ة  ا���ش��ت��خ��دام  م��ن 
اأجرى  اأنه  الإع��الم،  لو�شائل  ت�شريح  اأوباما يف  واأ�شاف 
، وحاكم ولية  اإري��ك هولدر  العدل  وزي��ر  ات�شالت مع 

التطورات  اآخ��ر  معهما  وقيم   ، نيك�شون  ج��اي  م��ي��زوري 
الأمريكي  العدل  وزير  اأن  اإىل  اأوباما،  ولفت  الولية  يف 
، يلتقي  اإىل م��دي��ن��ة ف��ريج�����ش��ون  ���ش��ي��ج��ري زي����ارة غ���داً 
خاللها مع م�شوؤويل مكتب التحقيقات الفدرالية )اإف 

بي اآي(، وامل�شوؤولني املدنيني يف الولية.
الأمريكية،  ، حاكم ولي��ة ميزوري  نيك�شون  وك��ان جاي 
التدخل  ق��وات من فرقة  بن�شر  �شابق،  وق��ت  اأم��ر يف  قد 
ال�شريع �شوات ، ووحدات من احلر�س الوطني، يف مدينة 
فريج�شون �شيتي ، التي �شهدت عدة مظاهرات يف وقت 
�شابق، بعد اإعالن حاكم الولية حالة الطوارئ، وحظر 
اأنحاء  ن��ا���ش��ط��ون م��ن  امل��دي��ن��ة. وت��واف��د  جت���ول ليلي يف 

اأ�شحاب  م��ن  امل��ت��ح��دة، كثري منهم  ال��ولي��ات  م��ن  ع��دة 
الب�شرة البي�شاء، للم�شاركة يف املظاهرات، التي �شهدتها 
اأمام  امل��ظ��اه��رات  اأوىل  ُنظمت  حيث  �شيتي،  فريج�شون 
مركز ال�شرطة يف املدينة، حتت ا�شم املظاهرة ال�شامتة 
، ورفع امل�شاركون اأياديهم دللة على عالمة ال�شت�شالم، 
اإذ كان �شهود عيان قد قالوا اإن ب��راون، كان يرفع يديه 
م�شت�شلماً، عندما اأطلق عليه رجل ال�شرطة النار، وعرب 
�شائقو ال�شيارات املارة عن دعمهم للمتظاهرين، باإطالق 

اأ�شوات اأبواق �شياراتهم.
ونظمت مظاهرة اأخرى، يف املوقع الذي قتل به براون يف 
�شارع كانفيلد ، و�شار امل�شاركون فيها م�شافة كيلومرتين 

رجال  اتخذ  فيما   ، مارك�س  �شانت  كني�شة  اإىل  تقريباً 
ال�شرطة، اإجراءات اأمنية يف املنطقة، دون اأن يتدخلوا يف 
مظاهرة،   ، فلوري�شانت  �شارع  �شهد  كما  املظاهرة.  �شري 
جمموعات  بها  �شاركت  تقريباً،  الثنني  طوال  ا�شتمرت 

متنوعة، ورفع فيها اأحدهم علم فل�شطني.
اأعلن،  ق��د   ، وك��ان ج��اي نيك�شون حاكم ولي��ة م��ي��زوري 
 ، فريج�شون  مدينة  يف  ال��ط��وارئ  حالة  �شابق،  وق��ت  يف 
وحظر جتول ما بني منت�شف الليل، واخلام�شة �شباحاً، 
ن�شمح ملجموعة  الإع���الن: لن  بعد  وق��ال يف ت�شريحات 
من الل�شو�س بتهديد اأمن املواطنني، فالبد من عودة 

الهدوء، حتى تاأخذ العدالة جمراها لك�شف احلقيقة .

•• دونيت�شك -اأ ف ب:

اعلن املتحدث با�شم اجلي�س الوكراين ان قتال 
�شوارع يجري اليوم الثالثاء يف و�شط لوغان�شك 
حيث ا�شتعادت القوات الوكرانية حيا يف معقل 
النف�شاليني املوالني لرو�شيا يف �شرق اوكرانيا 
حيث دوت انفجارات يف عدد من احياء دونيت�شك 
م��ع��ق��ل��ه��م الآخ������ر وب��ي��ن��م��ا حت����دث م�����ش��ور من 
مدنيني  ثالثة  مقتل  عن  بر�س  فران�س  وكالة 
ا�شتهدفت  ال��ت��ي  امل���رك���ز  ال��ق�����ش��ف  ع��م��ل��ي��ات  يف 
دونيت�شك، اعلن ناطق ع�شكري اوكراين العثور 
على جثث 15 مدنيا يف منطقة لوغان�شك حيث 
تعر�شت قافلة لالجئني لق�شف ب�شواريخ غراد 

ن�شبته كييف اىل املتمردين.

الرئي�س  ب�����داأ  ب��ي��ن��م��ا  ال���ت���ط���ورات  ه����ذه  وت���اأت���ي 
الوك�������������راين ب�������رتو ب����ورو�����ش����ن����ك����و ت����غ����ي����ريا يف 
�شرق  ل���ل���ن���زاع يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه 
الن�شاين  الو�شع  يف  ترديا  ت�شهد  التي  البالد 
الوك���راين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اع��ل��ن  دبلوما�شيا، 
الملانية  للم�شت�شارة  زي��ارة  عن  كليمكني  بافلو 
انغيال مريكل يف 23 اآب-اغ�شط�س اىل كييف، 
غداة حمادثات غري مثمرة يف برلني مع نظريه 
نظرييهما  بح�شور  لف��روف  �شريغي  الرو�شي 

الملاين والفرن�شي.
وقال بورو�شنكو ان زيارة مريكل �شتكون مهمة 
لالت�شالت  نتيجة  ج��اءت  انها  مو�شحا   ، ج��دا 
وامل�شت�شارة  الوك����راين  الرئي�س  ب��ني  الوثيقة 
الملانية واكدت برلني هذه الزيارة. وقال �شتيفن 

�شايربت الناطق با�شم مريكل انها �شتتوجه اىل 
23 اآب-اغ�شط�س بدعوة من برتو  اوكرانيا يف 
ب��ورو���ش��ن��ك��و ، م��و���ش��ح��ا ان ال��و���ش��ع احل����ايل يف 
اوكرانيا والعالقات مع رو�شيا �شي�شكالن حمور 

املحادثات .
�شيبحثان  اجلانبني  ان  نف�شه  الناطق  وا�شاف 
يف الم���ك���ان���ي���ات ال��ع��م��ل��ي��ة ل���دع���م اوك���ران���ي���ا يف 
الزم����ة احل��ال��ي��ة .. وم��ي��دان��ي��ا، اع��ل��ن املتحدث 
ان  لي�شينكو  ان���دري  الوك����راين  اجلي�س  با�شم 
حيث  لوغان�شك  و�شط  يف  يجري  ���ش��وارع  قتال 
ا���ش��ت��ع��ادت ال��ق��وات الوك��ران��ي��ة اح��د الح��ي��اء يف 
�شرق  يف  لرو�شيا  امل��وال��ني  النف�شاليني  معقل 
اوكرانيا. وقال يف موؤمتر �شحايف انه مت حترير 
حي يف لوغان�شك ويجري قتال �شوارع يف و�شط 

امل��دي��ن��ة . وغ���داة اع���الن كييف ع��ن ق�شف من 
قبل املتمردين على قافلة لالجئني، قال ناطق 
ع�شكري اوكراين انه مت العثور على جثث 15 
تعر�شت  ح��ي��ث  ل��وغ��ان�����ش��ك  منطقة  يف  م��دن��ي��ا 
ن�شبته  غراد  ب�شواريخ  لق�شف  قافلة لالجئني 

كييف اىل املتمردين الذي نفوا ذلك.
فران�س  وكالة  من  م�شور  ذك��ر  دونيت�شك،  ويف 
ب��ر���س ان ث��الث��ة م��دن��ي��ني ع��ل��ى الق���ل ق��ت��ل��وا يف 
تبعد  التي  ماكييفا  مدينة  على  عنيف  ق�شف 
16 كلم جنوب دونيت�شك. وقد ا�شاب الق�شف 
املركز املدينة يف منطقة حمطة احلافالت قبيل 

ظهر الثالثاء.
ال�شكان يف م��الج��ىء لكن  وق��د اختباأ ع��دد م��ن 
م�����ش��ور ف���ران�������س ب���ر����س ���ش��اه��د ج��ث��ث رجلني 

�شرق  يف  الن��ف��ج��ارات  دوي  �شمع  كما  وام�����راأة. 
ب��ل��دة مو�شبيني  م��ن  ق���ادم  ان��ه  ي��ب��دو  دونيت�شك 
وانفجارات اخرى يف الحياء الغربية حيث يقع 
مطار املدينة التي كانت ت�شم مليون ن�شمة قبل 
الن�شاين  الو�شع  يف  ت��ده��ورا  وت�شهد  احل���رب، 

منذ بدء القتال قبل اربعة ا�شهر.
وحتت وطاأة ال�شغط املتزايد من هجوم القوات 
احل��ك��وم��ي��ة ح����ذرت ق��ي��ادة امل��ت��م��ردي��ن يف �شرق 
اأوكرانيا مقاتليها من اأن العدام �شيكون م�شري 

الهاربني من املعركة واخلائنني.
قلق  تزايد  اإىل  ي�شري  التحذير  ه��ذا  اأن  ويبدو 
التي  ال�شعبية  دون��ي��ت�����ش��ك  ج��م��ه��وري��ة  ق���ي���ادات 
الن�شباط  ان��ه��ي��ار  ب�شبب  امل��ت��م��ردون  اأع��ل��ن��ه��ا 
يف ���ش��ف��وف امل��ق��ات��ل��ني م��ع ت��زاي��د ح���دة الهجوم 

الع�شكري الذي ت�شنه قوات كييف.
ويخ�شى النف�شاليون تزايد حالت الهرب التي 
م�شتوى  بلغت  اأن��ه��ا  الأوك�����راين  اجلي�س  ي��ق��ول 

كبريا كما يخ�شون انت�شار الفو�شى.
وقال اإدوارد ياكوبوف�شكي القائم باأعمال النائب 
الن��ف�����ش��ال��ي��ني يف مقطع  ال���ع���ام يف ج��م��ه��وري��ة 
لدينا  اأن  ���ش��را  لي�س  امل��ت��م��ردون  ن�����ش��ره  ف��ي��دي��و 
الع�شكرية يرتكبون جرائم.  اأف��رادا يف اخلدمة 
وهذه اجلرائم تتمثل يف حالت نهب وا�شتخدام 

العنف. 
ويقول �شهود يف دونيت�شك اإن م�شلحني اقتحموا 
معار�س �شيارات و�شرقوا بع�س ما فيها كذلك 
لت�شليم  ال�شالح  متاجر  اأ�شحاب  بع�س  ا�شطر 

اأ�شلحة مل�شلحني حتت تهديد ال�شالح.

قيادة االنف�ساليني حتذر عنا�سرها من الهرب

معــــارك يف �صــــرق اأوكـــــرانيــــا والعـثــــور علــــى جثـــث مــــدنيـــــني

•• طرابل�س-رويرتز:

يف  راق��ي��ة  منطقة  ع��ل��ى  ���ش��واري��خ  ليبية  ميلي�شيا  اأط��ل��ق��ت 
الثالثاء  ام�س  �شباح  مبكر من  وقت  طرابل�س يف  العا�شمة 
لتقرتب املعارك بني امليلي�شيات املتناحرة من قلب العا�شمة 
ولكن  القذايف  مبعمر  لالإطاحة  ليبية  ميلي�شيات  وتعاونت 
البالد  يف  الفو�شى  لت�شيع  بينها  ال�شراع  ن�شب  ما  �شرعان 
وتثور املخاوف من احتمال ان ت�شبح ليبيا دولة فا�شلة تزعزع 
ا�شتقرار �شمال وغرب افريقيا. وقال �شابط كبري يتبع اللواء 
ال�شابق خليفة حفرت لرويرتز اإن قوات جوية موالية حلفرت 
توجه  ذات  ميلي�شيا  ا�شتهدفت  ���ش��رب��ات  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة  ه��ي 
اإ�شالمي يف العا�شمة طرابل�س يوم الإثنني بعد قتال ا�شتمر 
عدة  وبعد  ومطارها.  العا�شمة  على  لل�شيطرة  ا�شابيع  عدة 
�شاعات وبعد حلول الظالم قال �شكان ان جمهولني اطلقوا 
�شواريخ جراد على حي الندل�س وقرقار�س وهما من اأرقى 

اأ�شخا�س. وقال  اأ�شفر عن مقتل ثالثة  احياء طرابل�س مما 
انه لي�س لديه معلومات عن اعداد  ال�شحة  ب��وزارة  م�شوؤول 
بيع  اأنيقة ومنافذ  الليبية ومقاه  البور�شة  وتقع  ال�شحايا. 
ونايكي  �شبن�شر  اآن��د  مارك�س  مثل  اأجنبية  جتارية  لعالمات 
يف احليني وكانا ي�شجان باحلياة حتى وقت قريب وت�شعد 
ال�شربات اجلوية �شراعا بني املت�شددين وقوات اأكر اعتدال 
جميعها  ت�شعى  املختلفة  امل��دن  م��ن  ميلي�شيات  ب��ني  وك��ذل��ك 
لن�شيب من ال�شلطة والغنائم. ول ت�شيطر احلكومة املركزية 
على طرابل�س ويعمل معظم امل�شوؤولني من مدينة طربق يف 
اأق�شى ال�شرق حيث انعقد الربملان اجلديد هربا من القتال 

يف �شوارع طرابل�س وبنغازي اأكرب مدينتني يف ليبيا.
عامال  وط��ن��ي��ا  جي�شا  ال�شعيفة  ليبيا  ح��ك��وم��ة  مت��ل��ك  ول 
ان  ورغ��م  العامة.  املن�شاآت  حلماية  امليلي�شيات  على  وتعتمد 
انها  ال  زي��ا  لها  وتوفر  للميلي�شيات  اأج���ورا  ت�شرف  ال��دول��ة 

تاأمتر باأمر قادتها.

•• نيقو�شيا-اأ ف ب:

يف  ال�شلطات  ام�س  ووت�س  رايت�س  هيومان  منظمة  حثت 
ال�شيا�شيني يف  املعتقلني  ايران على اطالق �شراح ع�شرات 
ف��ورا وم��ن دون �شروط ويف  البالد  �شمال  ك��رج يف  مدينة 
يف  معتقال   189 و���ش��ع  املنظمة  در���ش��ت  م��ط��ول،  تقرير 
طهران  العا�شمة  غ��رب  كلم   50 بعد  على  الواقعة  ك��رج 
ادانتهم  63 �شخ�شا اعتقلوا ومتت  وبح�شب املنظمة فان 
وحكم عليهم ملجرد ا�شتخدامهم حقوقهم ال�شا�شية مثل 
التعبري عن الراأي والتجمع ب�شكل �شلمي . ويف 35 ق�شية 
اخرى، حكم خاللها على املدانني بالعدام بتهم مرتبطة 
انتهاك  بح�شول  ت�شتبه  ان��ه��ا  املنظمة  ق��ال��ت  ب���الره���اب، 
ف��ا���ش��ح خ���الل امل��ح��اك��م��ة وق���ال ج��و ���ش��ت��ورك ن��ائ��ب مدير 
ان  املنظمة،  يف  افريقيا  و�شمال  الو���ش��ط  ال�شرق  مكتب 
انتخاب رئي�س جديد معتدل منذ عام يف ايران زاد المل 
يف احتمال اطالق �شراح العديد من ال�شجناء ال�شيا�شيني 
يف اي���ران وت��اب��ع يف ب��ي��ان ان امل�����ش��وؤول��ي��ة ال��ك��ب��رية لطالق 
�شراح هوؤلء ال�شجناء تقع على عاتق الق�شاء، ولكن على 

الرئي�س ح�شن روحاين وحكومته ان يعمال اكر لل�شغط 
من اجل اطالق �شراحهم . وا�شارت هيومان رايت�س ووت�س 
ن�شر  بتهمة  عقوبات  يق�شون  البهائيني  ع�شرات  ان  اىل 
الف�شاد يف الر�س وا�شافت ان ق�شي�شني م�شيحيني واثنني 
بال�شافة اىل  اي�شا،  امل�شيحية حمتجزون  اعتنقا  اخرين 
حقوق  ع��ن  حمامني  و�شبعة  وم��دون��ني  �شحافيني  ت�شعة 
الن�شان من بينهم حممد �شيف زاده املقرب من �شريين 
خرباء  واع��رب  لل�شالم  نوبل  جائزة  على  احلائزة  عبادي 
موجة  م��ن  خ�شيتهم  ع��ن  املتحدة  المم  ل��دى  حقوقيون 
ال�شحافيني  القا�شية بحق  العتقالت الخرية والحكام 
يف ايران. واعلن م�شوؤول يف الق�شاء اليراين الثنني ان 
ثالثة �شحافيني موقوفني منذ متوز-يوليو، بينهم اثنان 
يحمالن اجلن�شية المريكية، حمتجزون يف اطار ق�شية 
مرتبطة بامن اجلمهورية ال�شالمية. ويخ�شى مراقبون 
ان تزعزع تلك العتقالت املفاو�شات ال�شعبة حول امللف 
النووي اليراين بني طهران والدول الغربية، ومن بينها 
الوليات املتحدة، والتي من املفرت�س ا�شتئنافها يف ايلول-

�شبتمرب.

اإطالق �صواريخ على منطقة راقية يف طرابل�س 

هيومان رايت�س تدعو اإيران لإطالق 
ال�صجناء ال�صيا�صيني 

اإ�سالم اأباد تعتقل 147 من اأن�سار املعار�سة

قتلى يف انفجار عبوة نا�صفة �صمال باك�صتان  6

�صريالنكا متنع دخول حمققني بجرائم حرب
•• كولومبو-رويرتز:

تاأ�شريات  لن متنح  ب��الده  اإن  ام�س  راجاباك�شه  ماهيندا  �شريالنكا  رئي�س  قال 
القوات  ارتكاب  اتهامات  الذين يحققون يف  املتحدة  الأمم  اإىل حمققي  دخول 
احلكومية جرائم حرب �شد التاميل وياأتي اإعالن راجاباك�شه يف الوقت الذي 
عزز فيه جلنة التحقيق املحلية التي تنظر يف الدعاءات التي تعود اإىل احلرب 
للرئي�س  الأوىل  ه��ي  الت�شريحات  وه���ذه  ع��ام��ا.   26 ا�شتمرت  ال��ت��ي  الأه��ل��ي��ة 
ال�شريالنكي عن املو�شوع بعد اأ�شبوع من اعالن مفو�شة الأمم املتحدة ال�شامية 
الرغم  على  قدما  �شيم�شي  ال��دويل  التحقيق  ان  بيالي  نايف  الإن�شان  حلقوق 
من رف�س كولومبو التعاون نظرا لتوافر املعلومات عن الق�شية خارج البالد. 
وقال راجاباك�شه اأمام رابطة املرا�شلني الأجانب لن ن�شمح لهم بدخول البالد 
مزاعم  اأو  املفقودين  ق�شية  يف  التحقيق  �شتتوىل  املحلية  اللجنة  اأن  م�شيفا 
بارتكاب  اتهامات  ال�شريالنكية  القوات احلكومية  اإىل  ووجهت  ارتكاب جرائم 
انتهت  التي  الأخ��رية من احلرب  املراحل  الإن�شان يف  وا�شعة حلقوق  انتهاكات 
الهند  م��ن  اإ�شافيني  خبريين  راجاباك�شه  وع��ني   .2009 اأي���ار  مايو   29 يف 
وباك�شتان كم�شت�شارين للجنة ف�شال عن تعيني ثالثة خرباء دوليني يف ال�شهر 
املا�شي كما و�شع �شالحيالت اللجنة للتحقيق يف ارتكاب جرائم حرب حمتملة. 
واأ�شار راجاباك�شه اإىل اأن اللجنة املحلية تلقت حوايل 200 الف �شكوى حتى 
الآن واأنها على و�شك ال�شروع يف عملية �شاقة للنظر يف قائمة املفقودين وقدرت 
الأمم املتحدة يف تقرير �شدر عام 2011 مقتل نحو 400 األف من التاميل يف 
الأ�شابيع الأخرية من احلرب معظمهم على يد اجلي�س ورف�شت �شريالنكا هذا 

التهام وقالت اإنها جتري حتقيقاتها اخلا�شة يف هذه املزاعم.

•• الريا�س-رويرتز:

امل��ح��ك��م��ة اجلزائية  اإن  ���ش��ع��ودي��ة  اع����الم  و���ش��ائ��ل  ق��ال��ت 
املتخ�ش�شة اأ�شدرت حكما بالعدام على متهم وال�شجن 
على 13 اآخرين ملدد ت�شل اىل 30 عاما ل�شلوعهم يف 
عدد من الهجمات على اأهداف حكومية واأجنبية خالل 

الع�شر �شنوات املا�شية.
وكان املدانون الأربعة ع�شر من بني 50 متهما حوكموا 
ك��خ��ل��ي��ة واح�����دة ق��ال��ت وك���ال���ة الن���ب���اء ال�����ش��ع��ودي��ة انها 
بالقتل  واتهمت  الرهابية  اخلاليا  اأخطر  اإح��دى  تعد 
واخلطف وتفجري �شيارات ومباين حكومية وجممعات 
يف  م�����ش��وؤول��ني  لغ��ت��ي��ال  والتخطيط  ل��الج��ان��ب  �شكنية 
اأ�شدرت  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت  ���ش��ف��ارات.  ومهاجمة  ال��دول��ة 
تق�شي  ابتدائية  اأحكاما  املتخ�ش�شة  اجلزائية  املحكمة 
 50 اع�شائها  ع��دد  يبلغ  خلية  م��ن  متهما   14 ب��ادان��ة 

الرهابية..  اخل��الي��ا  اأخ��ط��ر  اإح���دى  تعد  وال��ت��ي  متهما 
لقيامهم بتفجري مبنى المن العام وا�شتهداف تفجري 
ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط لتفجري  امل��ج��م��ع��ات ال�����ش��ك��ن��ي��ة و����ش���رع���وا 
الريا�س  يف  وال��ربي��ط��ان��ي��ة  الم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��ف��ارت��ني 
وكذلك لغتيال اأحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار 
كمية  تهريب  يف  ال�شروع  اىل  بال�شافة  الم��ن  �شباط 
خلدمة  اململكة  اىل  ال��ع��راق  م��ن  الثقيلة  ال�شلحة  م��ن 
ال��وك��ال��ة ان مدد  ج��رائ��م التنظيم الره���اب���ي.  وذك���رت 
ال�شجن للمدانني تراوحت بني اأربع �شنوات و30 عاما 
اثنني من بني اخلم�شني  املحكمة احلكم على  واأرج���اأت 
الأدلة  من  مزيد  اىل  لال�شتماع  الوقت  لتاحة  متهما 
وبراأت املحكمة الباقني وعددهم 34 متهما. واحتجزت 
املئات  اأحكاما على  واأ�شدرت  املواطنني  اآلف  ال�شعودية 
 2003 والقتل بني عامي  التفجريات  بعد موجة من 

و2006 نفذتها جماعة تابعة للقاعدة قتلت املئات.

ال�صعودية تدين 14 �صخ�صًا بتهمة الإرهاب
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العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2014/20 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ 1- �شركة لوري�شتا ذ.م.م   العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2014/2/26 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / 
موؤ�ش�شة خدمات الغاز الدولية ذ م م بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة  ح�شوري: بالزام 
املدعى عليها با توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )30.410 درهم ( والفائدة التاخريية على 
هذا املبلغ بواقع 4% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شلة يف 2014/1/6 وحتى 
بامل�شاريف ومائتي درهم  املق�شي به والزمتها  الدين  ال�شداد ومبا ل يجاوز ا�شل  متام 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.    �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 
اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 خ��الل  لال�شتئناف  قابال  حكما    2014/5/8 املوافق  بتاريخ 

التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/�سعيد عبداهلل البادي 
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2014/557 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ 1- حممدعبدالرزاق حممود حميدان العنوان بالن�شر 
احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2014/7/16 امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
لل�شيارات    ال�شايغ  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  اع��اله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 
بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة  ح�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
واربعون  ومائتان  الف  خم�شة   ( درهما   5.240 م��ق��داره  مبلغا  للمدعية 
درهما( مع الزام املدعى عليه بامل�شاريف.    �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 
بتاريخ املوافق 2014/7/23  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/عمرو كرامة العامري     
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
           اعالن للح�سور  اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/9/17
رقم الدعوى 2014/2500

املدعى عليه: الفار�س لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات
 العنوان: اعالن بالن�شر 

 املدعى/  كمال ابو الوفا عثمان قا�شم  
يتعني عليكم احل�شور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية مبقرها الكائن 
يف �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان خلف  �شندوق الزواج وال�شوؤون 
الجتماعية فيال رقم )2( يوم الربعاء املوافق 2014/9/17 ال�شاعة 6.00 

م�شاًء
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
           اعالن للح�سور  اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/9/30
رقم الدعوى 2014/2552

املدعى عليه: جوناثان روجر �شرتتون
 العنوان: اعالن بالن�شر 

 املدعى/  �شركة اخلليج الول العقارية
يتعني عليكم احل�شور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية مبقرها الكائن 
يف �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان خلف  �شندوق الزواج وال�شوؤون 
الجتماعية فيال رقم )2( يوم الثالثاء املوافق 2014/9/30 ال�شاعة 6.00 

م�شاًء
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
           اعالن للح�سور  اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/9/23
رقم الدعوى 2014/2042

املدعى عليه: البوابة الذهبية لاللكرتونيات ومالكها عبدالرزاق حممد 
م�شكل العو�شي    العنوان: اعالن بالن�شر 

 املدعى/  موؤ�ش�شة الرعاية الجتماعية و�شوؤون الق�شر 
يتعني عليكم احل�شور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية مبقرها الكائن 
يف �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان خلف  �شندوق الزواج وال�شوؤون 
الجتماعية فيال رقم )2( يوم الثالثاء املوافق 2014/9/23 ال�شاعة 6.00 

م�شاًء
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
           اعالن للح�سور  اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/9/22
رقم الدعوى 2014/2127

املدعى عليه: موؤ�ش�شة بن ن�شيب ال�شام�شي للمقاولت العامة- مالكها/
�شامل خليفة    العنوان: اعالن بالن�شر 

 املدعى/  موؤ�ش�شة الرعاية الجتماعية و�شوؤون الق�شر 
يتعني عليكم احل�شور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية مبقرها الكائن 
يف �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان خلف  �شندوق الزواج وال�شوؤون 
الجتماعية فيال رقم )2( يوم الثنني املوافق 2014/9/22 ال�شاعة 1.00 

ق ظ
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/404 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة امل�شعود - ق�شم البحرية والهند�شة اجلن�شية: المارات    
اجلن�شية:  املائية  الدراجات  لتاأجري  المريي  يحيى  موؤ�ش�شة   : �شده  املنفذ 
المارات املطلوب اعالنه / موؤ�ش�شة يحيى المريي لتاأجري الدراجات املائية 
اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
اأظ    ت-ب-  م  كل-  جت   2013/1991 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2014/9/8 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-  ابوظبي الكائنة 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله.  تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2206 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  المارات  اجلن�شية:  العماين  الوطني  البنك  التنفيذ/  طالب 
يحى ولد حممد بيب اجلن�شية: موريتانيا  املطلوب اعالنه / يحى ولد حممد 
بيب اجلن�شية: موريتانيا عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1113 جت جز- م ت- ب- اأ 
طلب  لنظر  موعدا   2014/9/15 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ظ 
التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-  ابوظبي 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله.  

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2298 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ بنك برودا اجلن�شية: المارات املنفذ �شده : �شيالكال �شاكو 
اليك�شاندير اجلن�شية: الهند املطلوب اعالنه / �شركة املوا�شم لل�شاعات ذ م م   
اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
اأظ    التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/1222 جتاري - م ت- �س-  ال�شند 
وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2014/9/7 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله.  تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/654 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
: �شركة  املنفذ �شده  لبنان  التنفيذ/ غ�شان امني بوقايدية اجلن�شية:  طالب 
�شركة   / اعالنه  املطلوب  المارات   م اجلن�شية:  م  ذ  املطابخ  ملعدات  المارات 
المارات ملعدات املطابخ ذ م م اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/301 
 2014/9/4 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  كل-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاله.  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2927  /2013 عم جز-م ع-ب -اأظ

مدعي/م�شرف الهالل �س م ع اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: دانيال عدنان 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  �شوريا    اجلن�شية:  كراكيت 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  �شوريا  اجلن�شية:  كراكيت  عدنان  دانيال  اعالنه/   
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/9/14
املحكمة  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحا 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 
ك�شف  يف  دورك  ح�شب  �شيكون  املخت�س  القا�شي  امام  مثولك  بان  القل.علما 

اجلل�شات �شدر بتاريخ  2014/7/2  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1836  /2013 جت كل-م ت-ب -اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
لعمال  اخلفي  الفن  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  الول  اخلليج  مدعي/بنك 
الديكور ملالكتها/عبري برج�س ابولطيف واخرون اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية وقدره 209297 درهم والفائدة 12% املطلوب اعالنهما/1-  موؤ�ش�شة الفن اخلفي لعمال 
الديكور ملالكتها/عبري برج�س ابو لطيف   اجلن�شية: المارات 2-مهران زيد ابو لطيف اجلن�شية: 
المارات  عنوانه: بالن�شر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثنني املوافق 2014/9/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 
الدعوى بثالثة ايام على القل.علما بان مثولك امام القا�شي املخت�س �شيكون ح�شب دورك يف 

ك�شف اجلل�شات �شدر بتاريخ  2014/7/2  

قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   358  /2013 عم جز-م ع-ب -اأظ

ح�شن  عليه:  مدعي  المارات    اجلن�شية:  ال�شالمي  ابوظبي  مدعي/م�شرف 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  ال�شودان  اجلن�شية:  بابكر  حممد  عبداملجيد 
ال�شودان    اجلن�شية:  بابكر  حممد  عبداملجيد  ح�شن  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
املذكورة اعاله  الدعوى  اقام  املدعي  ان  التقرير( حيث  بالن�شر)بورود  عنوانه: 
وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2014/9/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي  الدائرة  ال�شاعة 8.30 �شباحا امام  مكلف باحل�شور 
البتدائية- 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 بثالثة ايام على القل.علما بان مثولك امام القا�شي املخت�س 

�شيكون ح�شب دورك يف ك�شف اجلل�شات �شدر بتاريخ  2014/6/25  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   116  /2014 مد كل- م ر-ب- اأظ

�شركة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  امل�شعبي  على  عبداهلل  مبارك  مدعي/�شعود 
التيار لعمال الملونيوم واحلديد اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
ابراهيم  رجب  ابراهيم  اعالنه/  املطلوب  درهم   150.000 تعوي�س  درهم   67.290.80
غري  اجلن�شية:  واحلديد  الملنيوم  لعمال  التيار  �شركة  يف  عمال  م�شرف  املر�شدي- 
حمدد  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/9/15 املوافق  الثنني  يوم 
الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة 
دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
القل. ايام على  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

�شيكون ح�شب دورك يف ك�شف اجلل�شات �شدر  املخت�س  القا�شي  امام  بان مثولك  علما 
بتاريخ  2014/7/13  

قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1253/ 2014 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

امل�شتاأنف : فندق ذا رويال الدويل واخرون اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف عليه: مركز 
ملي�س �شتايل لتجميل ال�شيدات ذ م م واآخرون  اجلن�شية: المارات   مو�شوع ال�شتئناف 
: الغاء حكم مطالبة مالية 650000 درهم  املطلوب اعالنهما/1-مركز ملي�س �شتايل 
لتجميل ال�شيدات ذ م م اجلن�شية: المارات 2-منى عبداهلل عبيد اجلابري اجلن�شية: 
المارات  العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  
2014/20 جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2014/10/13 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 10.00 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان     �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 التجاري

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

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/134 

العنوان:  الها�شمي    عبدالرحمن  �شامل  عبدالرحمن  �شده:  املحكوم 
قبل  من  حكم  �شدر   2014/4/20 تاريخ  يف  بانه  افادتكم  ن��ود  بالن�شر 
املذكورة  الدعوى  ابوظبي( يف   ( اليجارية  املنازعات  ادارة جلان ف�س 
اعاله ل�شالح املحكوم له: كمال ابو الوفا عثمان قا�شم  حكمت اللجنة 
للمدعي  ي�شدد  ب��ان  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����ش��وري:  مبثابة  غيابيا 
القيمة اليجارية عن الفرتة من 2013/8/1 اىل 2014/7/31 وقدرها 
)150000 درهم( بال�شافة اىل الزيادة القانونية وقدرها 5% من القيمة 

اليجارية والزمته الر�شوم وامل�شاريف. 
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
         يف الق�سية رقم 2014/177 نزاع مدين- دبي

نا�شديك  �شركة   -4 علي  ف�شل  امني   -3 علي  حممد  نهاد   -2 �شدهم:  املتنازع  اىل 
للتجارة العامة �س ذم م 5- ال�شيد مرتوك ال�شيد نا�شر الها�شمي 6- �شركة نا�س اويل 
الت�شوية  تكليفنا من مركز  بناء على  م 7- خالد عبداهلل عبداجلبار حممد  م  ذ  �س 
من  املقامة  اعاله  بالق�شية  احل�شابية  اخلربة  باعمال  للقيام  للمنازعات  الودية 
التميمي وم�شاركوه للمحاماة  املتنازعه �شركة فال للبرتول املحدودة بوكالة مكتب 
القانونية، وعليه نحدد لكم موعدا اجتماع خربة ح�شابية يوم الحد  وال�شت�شارات 
املوافق 2014/8/24 ال�شاعة )10.00( العا�شرة �شباحا... وذلك مبقر مكتبنا بال�شارقة 
بناية  بنك-  �شيتي  بجوار  اجلوازات(   ( عبدالعزيز  امللك  �شارع  التايل:  بالعنوان 
�شيدلية الفجر- مكتب رقم 301- الطابق الثالث- هاتف 5736924-06 و 4822793-
050 فاك�س 5736925-06 يرجى احل�شور باملوعد وتقدمي كافة اقوالكم وم�شتنداتكم 

بالدعوى اعاله.
اخلبري املنتدب/ �ليد ابراهيم ال�سايغ

دعوه حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
         يف الدعوى  رقم 2013/1142

املدعي: بنك ام القيوين الوطني - املدعى عليه: عبداهلل مطر �شامل احمد الظاهري 
واآخرون   املطلوب اعالنه: عبداهلل مطر �شامل احمد الظاهري واآخرون

املطار-  �شارع  واملقاولت  العامة  لل�شيانة  الطبري  موؤ�ش�شة  اعالنه:  املطلوب  عنوان 
مبوجب      024455612   -  0506357057 تلفون  ابوظبي-  ال�شويفات  مدر�شة  خلف 
حكم حممة ابوظبي البتدائية )الدائرة التجارية اجلزئية الوىل( يف الدعوى رقم 
2013/1142 ال�شادر يف 2014/6/2 ومو�شوعه : مطالبة مالية وحيث انه مل ي�شتدل 
ب�شرورة  باجلريدة  الن�شر  بطريق  نعلمكم  فاننا  لذا  اعاله  املبني  بالعنوان  عليكم 
احل�شور امام اخلبري يوم الحد املوافق2014/8/25 ويف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا 
وال�شت�شارات  للمحاماة  ريد   & عمري  بن  املدعي  وكيل  مكتب  التايل:  بالعنوان 
القانونية تلفون 026210103 ابوظبي.   علما بانه يف حالة عدم ح�شوركم او الوكيل 

املعتمد ف�شوف ن�شتمر يف اتخاذ الجراءات القانونية لذلك.
اخلبري املنتدب: احمد ابراهيم احمد عبداهلل  

اعالن للح�سور امام خبري

العدد  11185 بتاريخ 2014/8/20     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/30  ا�ستئناف  تظلم عقاري    
جمهويل    داود   ���ش��ريوب  �شمري   -2 داود  �شيال  �شدهما/  امل�شتاأنف  اىل   
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شعد فخري ح�شني وميثله: عبداحلميد 
ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  �شامل  حممد  عبداحلميد  مهدي 
لها  بتاريخ 2014/6/23. وحددت  رقم 2014/18 تظلم عقاري  بالدعوى 
بالقاعة  �شباحا   17.30 ال�شاعة   2014/8/27 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شه 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11185 بتاريخ 2014/8/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1093 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- فايزة ر�شيد ر�شيد نواز  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �شتاندرد ت�شارترد بنك وميثله: حممد عي�شى �شلطان 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم  ال�شويدي  قد 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )119947.31( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11185 بتاريخ 2014/8/20     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/1856   جتاري كلي                                  

للنقليات  الحمد  �شركة   -2 م  م  ذ  العام  ال��ربي  للنقل  الحمد  -�شركة   1/ عليهم  املحكوم  اىل 
واملقاولت العامة ذ م م 3- �شركة ا�شرتينت ريدي مك�س كونكريت ذ م م  4- ال�شيخ �شلطان علي 
را�شد النعيمي 5- كوربريت �شينغ �شربوال جمهويل  حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ال  بي  بنك  باركليز  ل�شالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2014/7/10 يف  املنعقدة  بجل�شتها 
�شي بحكت بالزام املدعى عليها الثانية واملدعة عليهم الول والثالث والرابع واخلام�س بالتكافل 
وقدره  فقط  دره��م(   8.028.174.07( وق��دره  مبلغ  املدعى  للبنك  ي���وؤدوا  ب��ان  معها  بالت�شامن 
ثمانية ماليني وثمانية وع�شرون الف واربعة و�شبعون درهم و�شبعة فل�س( والفوائد بواقع %9 
من تاريخ رفع الدعوى يف 2013/8/22 وحتى ال�شداد التام مع الزامهم بامل�شاريف بالت�شامن 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11185 بتاريخ 2014/8/20     
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/432  مدين جزئي         
اىل املدعى عليه / 1 -ماريا جالل الدين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املال   �شريف عبداهلل  م وميثله: حبيب حممد  م ب  �س   للتاأمني  اك�شا  /�شركة 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
القانونية %12  )28571 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
2014/9/1 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
فان احلكم  الق��ل.ويف حالة تخلفك  اي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     
    يف الدعوى رقم 2013/506 ا�ستئناف عقاري

امل�شتاأنف �شده/جمموعة ار�س �شم�س المارات 
املرفوعة  اع��اله  اليها  امل�شار  الدعوى  يف  خبريا  انتدابي  واملت�شمن  املحكمة  عدالة  كتاب  مبوجب 
امل�شتاأنف /كوميل �شيفال �شد امل�شتاأنف �شدهما: اميريت�س �شنالند يف دبي ليمتد جمموعة ار�س 
�شم�س المارات مبحكمة دبي البتدائية فانه قد مت ندب اخلبري/ �شيما احمد اللنجاوي ملبا�شرة 
الدعوى امل�شار اليها اعاله وقد قرر اخلبري حتديد جل�شة خربة ح�شب التفا�شيل املو�شحة ادناه 
احل�شور  ع��دم  حالة  ويف  املحددين  واملكان  الوقت  اخلبري  ملكتب  للح�شور  مكلفون  فانكم  وعليه 
مكتب  املكان:  ظهرا   1 ال�شاعة   2014/8/25 املوافق  الثنني  اليوم  يف  املامورية.   مبا�شرة  ف�شيتم 
و�شركة  تويوتا  وك��ال��ة  مكتوم-مقابل  اآل  ���ش��ارع  ال��ع��ن��وان  لال�شت�شارات(  كابيتال  لن��د   ( اخل��ب��ري 
عبدالواحد الر�شتماين- املبنى Golden Business Center الطابق 6 مكتب 605 رقم 

الهاتف 042501818
 املهند�سة / �سيما احمد اللنجاوي
 خبري هند�سة م�ساحة مبحاكم دبي

اعالن اجتماع خربة

العدد  11185 بتاريخ   2014/8/20     

تعلن موؤ�ش�شة /باب �شراى للديكور رخ�شة رقم

)CN-1532340( والتي ميلكها حممد �شعيد عبيد املري 

اأية  جتاه  م�شئوليتها  اخالء  عن  اجلن�شية  اماراتي  الكتبي 

تعاقدات او اعمال اجريت بدون معرفتها او علمها- وتخلي 

املوؤ�ش�شة  با�شم  تنفذ  اأع��م��ال  اأي��ة  عن  م�شئوليتها  املوؤ�ش�شة 

بدون عقد موثق من خالل �شاحب املوؤ�ش�شة.

تنــبيه
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املال والأعمال

لتعزيز ح�سورها يف اأ�سواق العامل ال�سناعي املتقدم 

حديد الإمارات تطور منتجات القيمة امل�صافة
•• اأبوظبي-الفجر:

تعمل ح��دي��د الم�����ارات ح��ال��ي��اً على 
القيمة  منتجات  من  املزيد  تطوير 
اأ�شواق  لتعزيز ح�شورها يف  امل�شافة 
وتاأكيد  امل��ت��ق��دم  ال�����ش��ن��اع��ي  ال���ع���امل 
لعمالئها  ت����وف����ره  مب����ا  اإل���ت���زام���ه���ا 
منتجات  من  والإقليميني  املحليني 
وخدمات متطورة وتنويع ما ت�شّنعه 
الطويلة  احل����دي����د  م��ن��ت��ج��ات  م����ن 
الإم����ارات،  حديد  وتعترب  النوعية. 
�شناعات  ل�شركة  بالكامل  اململوكة 
ال�شركات  اأ����ش���خ���م  اإح��������دى  وه�����ي 
ال�شتثمار  جم������ال  يف  ال���ق���اب�������ش���ة 
ال�شناعي يف دولة الإم��ارات العربية 
املتكامل  الأول  امل�����ش��ّن��ع  امل���ت���ح���دة، 
ل��ل��ح��دي��د يف ال����دول����ة والأك�������رب من 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  ن��وع��ه 
املقاطع  م���ن���ت���ج���ات  ����ش���ع���ي���د  ع���ل���ى 
ال�شركة  وقالت  الثقيلة.  الإن�شائية 
اأبوظبي  التابعة حلكومة  الإماراتية 
اإن  اأم�س  يف بيان �شحفي لها وزعته 
والبناء  الإن�شاء  اإزدياد عدد م�شاريع 
منطقة  يف  ال�����ش��خ��م��ة  وال���ت���ع���م���ري 
ال�شرق الأو�شط وخ�شو�شاً يف جمال 
م�شتويات  واإرت���ف���اع  التحتية  البنى 
حّتما  النوعي  احلديد  على  الطلب 

القيمة  منتجات  �شناعة  من  العامل 
امل�����ش��اف��ة ون���ح���ن ن���اأم���ل م���ن خالل 
يف  ن�شتمر  اأن  ال��ن��م��وذج  ه��ذا  اعتماد 
النوعية  امل��ن��ت��ج��ات  اأف�����ش��ل  ت��وف��ري 
واأن  والإقليميني  املحليني  لعمالئنا 
ال�شناعية  لالأ�شواق  �شادراتنا  ننوع 
امل���ت���ق���دم���ة ون����ع����زز م���دخ���ول���ن���ا من 
ونزيد  امل��ن��ت��ج��ات  ه���ذه  ب��ي��ع  عمليات 
ب���ال���ت���ايل اأرب���اح���ن���ا وم�����ش��اه��م��ت��ن��ا يف 
و�شط  خ�شو�شاً  الوطني،  القت�شاد 
التي  والتحديات  ال�شعبة  الظروف 
يعي�شها حالياً قطاع �شناعة احلديد 
التي  ال����درا�����ش����ات  وت�����ش��ري   . ع���امل���ي���اً 
اإىل  الإم��ارات موؤخراً  اأعدتها حديد 
اأن م�شّنعي احلديد يف دول املجموعة 
الأوروبية واليابان يت�شدرون حالياً 
القيمة  حديد  منتجي  اأك��رب  لئحة 
امل�شافة يف العامل مقارنة بنظرائهم 
تقرير  وذك���ر  وال���رو����س.  ال�شينيني 
العاملية  البحثية  واي  اأي  ملوؤ�ش�شة 
العامل  يف  احلديد  �شّناع  اإن  موؤخراً 
م�شتمرون يف خف�س تكاليف الإنتاج 
وزيادة  النوعية  لتح�شني  وال�شعي 
الأرب�������اح م���ن خ����الل ال��رتك��ي��ز على 
امل�����ش��اف��ة مقارنة  ال��ق��ي��م��ة  م��ن��ت��ج��ات 
ب���امل���ن���ت���ج���ات ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة. وت���وق���ع 
العاملي  الطلب  يرتفع  اأن  التقرير 

واأو����ش���ح���ت ال���درا����ش���ات ن��ف�����ش��ه��ا اأن 
التطورات  لهذه  ال�شا�شي  الرتكيز 
ين�شب على اإنتاج حديد اأ�شد �شالبة 
ميكانيكية  وب��خ�����ش��ائ�����س  وم���ت���ان���ة 
التطبيقات  �����ش����روط  ت��ل��ب��ي  اأع����ل����ى 
اإليها املقاولون  اخلا�شة التي ي�شعى 
وال����ب����ن����اوؤون وال����ت����ي ت��ع��ت��رب حمور 
التو�شعات الأخرية لغالبية املنتجني 
العامل  يف  ل���ل���ح���دي���د  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني 
لي�شت مبناأى عن  الم��ارات  وحديد 
الرميثي:  املهند�س  واأ���ش��اف  ذل���ك.  
املنتجات  لتطوير  اأي�شاً  ن�شعى  نحن 
التي ل تخ�شع ب�شكل كبري لتذبذبات 
ال�شوق وتقلبات الأ�شعار واإختالفات 
ب���اأن هناك  وال��ط��ل��ب، علماً  ال��ع��ر���س 
اليوم عدداً قلياًل من منتجي حديد 
الأمر  املنطقة  يف  امل�����ش��اف��ة  القيمة 
قدراتنا  تطوير  على  ي�شجعنا  ال��ذي 

واإمكاناتنا يف هذه ال�شناعة. 
وك��ان��ت ح��دي��د الإم�����ارات، وه��ي اأحد 
اأكرب منتجي ق�شبان حديد الت�شليح 
اأ���ش��الك احل��دي��د واملقاطع  ول��ف��ائ��ف 
منطقة  يف  ال��ث��ق��ي��ل��ة  الإن�������ش���ائ���ي���ة 
موؤخراً  ب���داأت  ق��د  الأو���ش��ط،  ال�شرق 
ب��ت��ط��وي��ر ج��ي��ل ج��دي��د م��ن املقاطع 
املن�شاآت  ل��ب��ن��اء  الثقيلة  الإن�����ش��ائ��ي��ة 
خ�شائ�شها  حت��دي��ث  ع��رب  البحرية 

اإ�شرتاتيجياتها  م���راج���ع���ة  ع��ل��ي��ه��ا 
القادمة  اخلم�شة  ل��الأع��وام  العملية 
اأمامها  امل��ت��اح��ة  ودرا���ش��ة الإم��ك��ان��ات 
املنتجات  وت�شنيع  تطوير  جمال  يف 
امل�شافة  القيمة  ذات  اأو  املتخ�ش�شة 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
وخ�شو�شاً  اإن��ت��اج��ه��ا  عملية  ت��واك��ب 
يف  امل�شتخدمة  التقنيات  جم���ال  يف 
بالذكر  واجلدير  الت�شنيع.  عمليات 
يف هذا اخل�شو�س اأن منطقة ال�شرق 
الأو�شط ت�شتورد اأغلبية اإحتياجاتها 
من  امل�����ش��اف��ة  القيمة  منتجات  م��ن 
ال��ع��امل��ي��ة الكربى  ���ش��رك��ات احل���دي���د 
باأن  الإم����ارات  ثقة حديد  يعزز  مم��ا 
تطويرها للمزيد من هذه املنتجات 
جديدة  اأ���ش��واق  اأمامها  يفتح  �شوف 
مبيعاتها  ح��ج��م  وي��زي��د  املنطقة  يف 
املتخ�ش�شة  ال��ن��وع��ي��ة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
وبالتايل  اأرب��اح��ه��ا  م�شتوى  وي��رف��ع 
املحلي  ال��ن��اجت  تعزيز  يف  م�شاهمتها 

الإجمايل للدولة.
ويف ت�شريحات له بهذا اخل�شو�س، 
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ق����ال 
حديد المارات �شعادة �شعيد غمران 
اإن ح��دي��د الإم�������ارات قد  ال��رم��ي��ث��ي 
الكثرية  ال��ف��وائ��د  ع��ن كثب  ر���ش��دت 
حول  احلديد  منتجو  يجنيها  التي 

عام  يف  اأ����ش���رع  ب�شكل  احل��دي��د  ع��ل��ى 
2014 بن�شبة %3.3 خارج حدود 
اأن يرتكز هذا الإرتفاع  ال�شني على 
يف دول مثل الهند والربازيل ورو�شيا 
يف  النا�شئة  ال���ش��واق  اىل  بال�شافة 

ال�شرق الو�شط و�شمال اأفريقيا.
اأن  واأو�����ش����ح����ت ح���دي���د الإم�����������ارات 
م��ن��ت��ج��ات ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة ه���ي يف 
نهائية  حديدية  منتجات  الأ���ش��ا���س 
التقليدية  امل��ن��ت��ج��ات  ع���ن  ت��خ��ت��ل��ف 
وخوا�شها  م��ع��اجل��ت��ه��ا  اأ����ش���ل���وب  يف 
واإ����ش���ت���خ���دام���ات���ه���ا. وت����ت����ن����وع ه���ذه 
الرتكازية  الأل������واح  ب���ني  امل��ن��ت��ج��ات 
ول��ف��ائ��ف الأ����ش���الك احل��دي��دي��ة ذات 
حمتوى ال�شيليكا العايل والق�شبان 
احلديدية الطولية و�شوًل اإىل األواح 
الإ�شناد احلديدية التي ت�شتخدم يف 

قطاعي البناء والت�شنيع. 
واأك���دت درا���ش��ات حديد الإم���ارات اأن 
يف  ت��زاي��داً  �شهدا  ال�شابقني  العامني 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى احل���دي���د ال��ن��وع��ي ذي 
ال�شرق  منطقة  يف  العالية  اجل���ودة 
ال�شارمة  للمعايري  تلبية  الو���ش��ط 
التي باتت تفر�شها �شركات املقاولت 
والت�شاميم  ال���ه���ن���د����ش���ة  وب����ي����وت 
امل��ع��م��اري��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن���از 
امل�شاريع الكربى املبتكرة واخلالقة. 

�شروط  مع  تتالءم  لكي  امليكانيكية 
م�شاريع  واإح���ت���ي���اج���ات  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
والبرتوكيماويات  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط 
البحرية يف املنطقة. واأ�شار املهند�س 
الرميثي اإىل اأن هذا اجليل اجلديد 
م��ن امل��ق��اط��ع وم��ن��ه م��ا ي��ع��رف برمز 
احتياجات  يلبي  �شوف   S355J2
من�شاآت النفط والغاز البحرية نظراً 
الظروف  اأق�شى  حتمل  على  لقدرته 
الإم���ارات  حديد  وتوقعت  املناخية. 
اأن يرتفع حجم الطلب على املقاطع 
اأنواعها  ب��ك��اف��ة  الثقيلة  الإن�����ش��ائ��ي��ة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف 
اإىل   2018 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  لي�شل 
مقارنة  ط��ن  مليون   2.65 ح���واىل 
يف  ط����ن  م���ل���ي���ون   3.85 ب����ح����واىل 

منطقة ال�شرق الأو�شط.
امل�شافة  القيمة  ويف جمال منتجات 
اإبتداء  الإم��ارات  حديد  قامت  اأي�شاً 
من �شهر �شبتمرب من العام 2013 
للطاقة  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  بت�شليم 
النووية اأول �شحنة من طلب حديد 
النووية  باملن�شاآت  اخلا�س  الت�شليح 
البالغ حواىل 100 األف طن وذلك 
الغربية  باملنطقة  ب��راك��ة  م��وق��ع  يف 
اإن�����ش��اء حمطة  يتم  ب��اأب��وظ��ب��ي حيث 
دولة  يف  ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة 
اأن  على  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
ت��ل��ي��ه��ا ���ش��ح��ن��ات اأخ�����رى ع��ل��ى مدى 
وتعترب  القادمة.  الأرب��ع��ة  ال�شنوات 
حديد المارات رابع م�شّنع للحديد 
يف ال���ع���امل ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى اإع�����رتاف 

للمهند�شني  الأم��ريك��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
منطقة  يف  والأول  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ني 
توريد  ال��ق��ادر على  الأو���ش��ط  ال�شرق 
حديد الت�شليح اإىل ال�شركات العاملة 

يف القطاع النووي ال�شلمي. 
ال��رم��ي��ث��ي كالمه  امل��ه��ن��د���س  وخ���ت���م 
ت�شمن  الم�����ارات  ح��دي��د  اإن  ق��ائ��اًل 
اأعلى املعايري للحفاظ على م�شتوى 
امل�شافة  ال��ق��ي��م��ة  م����ن  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
اجلودة  العالية  الأخ���رى  واملنتجات 
التقنيات  اأح���دث  ل��ذل��ك  وت�شتخدم 
عملية  يف  ع��امل��ي��ا  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ت���ع���ارف 
الأ�شاليب  لأف�����ش��ل  وف��ق��اً  الت�شنيع 
امل��ع��ت��م��دة وع����ن ط��ري��ق ت��ب��ن��ي نظام 
مع  يتما�شى  ال��ذي  املتكامل  الإدارة 

املقايي�س املحلية والعاملية .

الحتاد للطريان ُتعنينّ ماثيو جيننجز يف من�صب مدير اأول للعالقات احلكومية بالوليات املتحدة 
اأبوظبي-الفجر:

الناقل  ل��ل��ط��ريان،  الحت�����اد  اأع��ل��ن��ت 
العربية،  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني 
م��اث��ي��و جيننجز  ت��ع��ي��ني  ع���ن  ام�����س 
للعالقات  اأول  م���دي���ر  م��ن�����ش��ب  يف 
ا�شتحداثه  مت  ال������ذي  احل���ك���وم���ي���ة 
و�شيبا�شر مهام وظيفته من  موؤخراً 
وا���ش��ن��ط��ن ال��ع��ا���ش��م��ة، م�����ش��ت��ن��داً اإىل 
العالقات  جم����ال  يف  ك���ب���رية  ح��ن��ك��ة 
الفيداريل  امل�شتوى  على  احلكومية 
وال������دويل وخ����ربة وا���ش��ع��ة جت����اوزت 

ع�شر �شنوات. و�شيكون ماثيو منوطاً 
املعنية  اجلهات  ك��ربى  مع  بالتعاون 
ب��ق��ط��اع ال��ن��ق��ل اجل������وي، مب���ا فيهم 
املتحدة  الوليات  يف  ال�شيا�شة  �شناع 
الأم��ري��ك��ي��ة، وامل��ك��ا���ش��ب ال��ت��ي تعود 
الأمريكي  وامل��واط��ن  القت�شاد  على 
امل��ت��زاي��د لالحتاد  يف ظ��ل احل�����ش��ور 
و���ش��ي��ت��ب��ع ماثيو  ه���ن���اك.  ل��ل��ط��ريان 
احلكومية  للعالقات  الرئي�س  نائب 
وقبل  م��ب��ا���ش��رة.  ب��ون��و���ش��ام��ي  فيجي 
ان�شمامه اإىل الحتاد للطريان، كان 
ماثيو ي�شغل من�شب رئي�س العالقات 

الت�شريعية يف الحتاد الدويل للنقل 
اجلوي. واأثناء عمله يف الأياتا، توىل 
الت�شريعية  اجل��ه��ود  على  الإ���ش��راف 
ب��الإن��اب��ة ع��ن ال�شركات الأع�����ش��اء يف 
�شركة،   230 عددهم  البالغ  الأياتا 
النقل  ق�شايا  منا�شرة  اإىل  الرامية 
اجلوي العاملي، مبا يف ذلك املبادرات 
املعار�شة لربنامج جتارة النبعاثات 
الأوروب���ي. وبهذه  ب��الحت��اد  اخلا�س 
ب��ون��و���ش��ام��ي قائاًل:  اأف����اد  امل��ن��ا���ش��ب��ة، 
يحظى م��اث��ي��و مب��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف 
ويتمتع  احلكومية،  العالقات  قطاع 

ت���زي���د ع���ل���ى ع�شر  ب���خ���ربة وا����ش���ع���ة 
النقل  جم��ال  يف  العمل  م��ن  �شنوات 
)كابتول  الكوجنر�س  ومقر  اجل��وي 
على  العمل  ن��وا���ش��ل  وبينما  ه��ي��ل(. 
تعزيز الوعي على م�شتوى الوليات 
باإ�شهامات  الأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
الحتاد للطريان يف تعزيز القت�شاد 
ال�شركات  يف  ودوره�������ا  الأم���ري���ك���ي���ة 
منوطاً  ماثيو  �شيكون  الأم��ري��ك��ي��ة، 
للطريان  الحت���اد  ح�شور  بتوطيد 
وع����الق����ات ال�������ش���راك���ة ال���ت���ي حتظى 
ب��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ق��ط��اع الطريان 

توفري  نحو  ال�شعي  م��ع  والأع���م���ال، 
للمواطنني  العمل  مزيد من فر�س 
ال�شفر  قطع  وت�شجيع  الأمريكيني 
واإىل  م����ن  وال�������ش���ي���اح���ة  وال����ت����ج����ارة 
ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة الأم���ري���ك���ي���ة.  
التو�شع  م��ع  ماثيو  تعيني  ويتزامن 
ال�������ش���ري���ع ال������ذي ت�������ش���ه���ده الحت�����اد 
املتحدة  ال���ولي���ات  داخ����ل  ل��ل��ط��ريان 
اإط�����الق رحالت  الأم���ري���ك���ي���ة، م��ث��ل 
خالل  اأجن��ل��و���س  ل��و���س  اإىل  ال�شركة 
�شان  ومطار   ، يونيو-حزيران  �شهر 
فران�شي�شكو الدويل ومطار دال�س-

فوت وورث الدويل واملقرر اإطالقها 
دي�شمرب  و3  ن���وف���م���رب   18 ي������وم 
2014على التوايل. وت�شغل الحتاد 
للطريان رحالتها اإىل مطار دول�س 
اإىل  العا�شمة،  وا�شنطن  يف  ال��دويل 
املبا�شرة بني  اليومية  جانب رحلتها 
اأوهري  اأب��وظ��ب��ي وم��ط��ار  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ال�����دويل يف ���ش��ي��ك��اغ��و وم���ط���ار جون 
اإف كيندي يف نيويورك. من جهته، 
اأفاد ماثيو قائاًل: مُيثل قطاع النقل 
اجلوي واحداً من املقومات احليوية 
التي ت�شهم يف دعم النمو القت�شادي 

وت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل ع��ل��ى م�شتوى 
ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة الأم���ري���ك���ي���ة. 
امل�����ش��ارك��ني يف هذا  اأح����د  وب�����ش��ف��ت��ي 
ت�شليط  اإىل  �شاأ�شعى  فاإنني  النمو، 
ال�شوء على املكا�شب اجلمة الناجمة 
داخل  عن ح�شور الحت��اد للطريان 
والتي  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحد  ال��ولي��ات 
املتحدة  ال����ولي����ات  م��ن��ه��ا  ت�����ش��ت��ف��ي��د 
واملواطنون  الأمريكية ب�شورة عامة 
الأم��ري��ك��ي��ون ال���ذي���ن ي�����ش��اف��رون يف 
النقل  وقطاع  العامل  اأنحاء  خمتلف 
اجل���وي، مب��ا يف ذل��ك ت��وف��ري جتربة 

مفهوم  �شياغة  تعيد  راقية  �شيافة 
اأن  وي�شرين  اجل��وي.  النقل  خدمات 
خالل  للطريان  الحت��اد  اإىل  ان�شم 
ه����ذه امل��رح��ل��ة امل��ده�����ش��ة م���ن تاريخ 

ال�شركة. 

بنك اأبوظبي الوطني يعيد ت�صمية �صركته يف الأمريكتني ويوا�صل يف تقدمي خدمات قوية بنك الإمارات دبي الوطني يح�صد خم�صًا من اأبرز اجلوائز العاملية لتميز العالمة التجارية 2014
•• اأبوظبي-وا�شنطن-الفجر:

ت�شمية  الوطني  اأبوظبي  بنك  اأع��اد 
اململوكة  ال����دويل،  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة 
اأبوظبي  بنك  اىل  للبنك،  بالكامل 
واأ�ش�س  الأم���ري���ك���ت���ني  يف  ال��وط��ن��ي 
الوطني  ال���وط���ن���ي  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك 
كورا�شاو  يف  الأمريكينت  يف  �شركته 
اأبوظبي  باإ�شم بنك   1979 يف عام 
ال���دويل وي��دي��ر ف��رع احت���ادي اأُ�ش�س 
العا�شمة  م��ن  وي��ت��خ��ذ   1981 يف 

الأمريكية وا�شنطن مقراً له. 
قال قمرب املال، مدير عام تنفيذي 
للقطاع امل�شريف الدويل ويف اخلليج 
بنك  ك��ان  الوطني:  اأبوظبي  ببنك 
الأمريكتني  ال���وط���ن���ي  اأب����وظ����ب����ي 
ج�شرا للعالقات التجارية بني دولة 
الإمارات العربية املتحدة والوليات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وال����ذي ميثل 
عن�شرا هاما من عملياتنا الدولية. 
وي����ع����د ب���ن���ك اأب����وظ����ب����ي ال���وط���ن���ي 
الأم��ري��ك��ت��ني ج����زءا ل ي��ت��ج��زاأ من 
بنك يف  اأف�شل  ن��ك��ون  اأن  روؤي��ت��ن��ا يف 
العامل العربي ولتحقيق هذه الروؤية 
نلتزم بالرتكيز على عمالئنا.  يقدم 
الأمريكتني  الوطني  اأبوظبي  بنك 
ج����م����ي����ع اخل�������دم�������ات امل�������ش���رف���ي���ة 
التمويل  مثل  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات 
واخلدمات  وال���ق���رو����س  ال���ت���ج���اري 
امل�شرفية لالأ�شواق املالية واملرا�شلة 
خدمات  ي���ق���دم  ك���م���ا  امل�������ش���رف���ي���ة. 
الإم����ارات  دول���ة  مل��واط��ن��ي  م�شرفية 
الوطنية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وال�����ش��رك��ات 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  امل�����ش��ت��ث��م��رة 
ال�شركات  ع��ل��ى  ع���الوة  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأم��ري��ك��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف الم�����ارات 
والدولة الأخرى. وقال ناجي قلته، 

اأبوظبي  لبنك  التنفيذي  الرئي�س 
العام  واملدير  الأمريكيتني  الوطني 
لل�شركات:  امل�����ش��رف��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ي����ق����دم ب���ن���ك اأب����وظ����ب����ي ال���وط���ن���ي 
الأمريكتني خدمات م�شرفية لأهم 
ال�شركات العاملة يف جمالت الدفاع 
والهند�شة  والبناء  وال��غ��از  والنفط 
الوليات  اأنحاء  واملنت�شرة يف جميع 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، وي�����ش��ع��دن��ا اأن 
اأف�شل اخلدمات  تقدمي  نوا�شل يف 
لعمالئنا الكرام. واأ�شاف: مع تزايد 
التجارة بني �شركات دولة المارات 
املتحدة  والوليات  املتحدة  العربية 
اأبوظبي  ب��ن��ك  وق���ي���ام  الأم���ري���ك���ي���ة 
امل�شرفية  اأعماله  بتو�شيع  الوطني 
العاملي  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��رك��ات 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ���ش��ي��وا���ش��ل 
الأم��ري��ك��ت��ني يف ل��ع��ب دور ف��ع��ال يف 
ع��م��ل��ي��ات ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي . 
اأبوظبي  بنك  ا�شرتاتيجية  ترتكز 
من  ال�شتفادة  على  للنمو  الوطني 
وال�شتثمارية  التجارية  التدفقات 
ال��ت��ي تربط  امل��ن��ط��ق��ة  امل��ت��ن��ام��ي��ة يف 
ب��ني ال��غ��رب وال�����ش��رق. ووف��ق��ا لهذه 

البنك  ي���ع���ت���زم  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة، 
ال�شتفادة من مكانة دولة الإمارات 
الغرب  بني  تربط  التي  املنطقة  يف 
وال�شرق لال�شتفادة من القت�شادات 
مرتفعة  ن��و  م��ع��دلت  ت�شهد  التي 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي مت��ت��د م���ن غرب 
اأفريقيا اإىل �شرق اآ�شيا حيث ال�شرق 
اأف��ري��ق��ي��ا و�شبه  الأو����ش���ط و���ش��م��ال 
اآ�شيا  �شرق  وجنوب  الهندية  القارة 
وال�����ش��رق الأق�������ش���ى. وت��ت��م��ت��ع هذه 
وموارد  وا���ش��ع��ة  ب��اإم��ك��ان��ات  املنطقة 
اقت�شادية  واأن�شطة  حم���دودة  غ��ري 
متنامية عالوة على زيادة ملحوظة 
كما  النا�شئة.  املتو�شطة  الطبقة  يف 
القطاع  البنك لتعزيز �شبكة  ي�شعى 
املنطقة  ع��رب  للموؤ�ش�شات  امل�شريف 
وال�شرق  ال���غ���رب  ب���ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
اأوروبا  يف  امل��وج��ودة  �شبكتنا  واإدم���اج 
اأم���ري���ك���ا ب��ه��ا مت��ت��د �شبكة  و���ش��م��ال 
ال��دول��ي��ة يف  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  بنك 
18 دولة موزعة على خم�س قارات 
�شنغهاي-ال�شني وهوجن كوجن  من 
يف ال�����ش��رق الأق�����ش��ى وم��ال��ي��زي��ا يف 
جنوب �شرق اآ�شيا اإىل �شلطنة ُعمان 
والبحرين  وال���ك���وي���ت  والم��������ارات 
اخلليجي،  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س  يف 
املتو�شط،  �شرق  يف  ولبنان  والأردن 
وم�������ش���ر ول���ي���ب���ي���ا وال�����������ش�����ودان يف 
وجزر  و�شوي�شرا  وفرن�شا  اأفريقيا، 
اأوروبا،  يف  املتحدة  واململكة  القنال 
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
اأم��ري��ك��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة وال����ربازي����ل يف 

اأمريكا اجلنوبية. 
ول��ن ي��وؤث��ر ال���ش��م اجل��دي��د ل�شركة 
هيكلها  ع���ل���ى  ال��������دويل  اأب����وظ����ب����ي 
اأو  ح����ق����وق  اأو  ال���ع���م���ل  ال����ق����ان����وي 

التزامات ال�شركة. 

•• دبي-الفجر: 

الوطني،  دب��ي  الإم����ارات  بنك  اأع��ل��ن 
فوزه  عن  املنطقة،  يف  الرائد  البنك 
بخم�س جوائز مرموقة يف جمالت 
التجارية  وال����ع����الم����ة  ال���ت�������ش���وي���ق 
وذل������ك �شمن  ال���ع���م���الء،  وجت����رب����ة 
لتميز  العاملية  اجلوائز  توزيع  حفل 
الذي   2014 ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة 
اأق��ي��م م���وؤخ���راً يف ���ش��ن��غ��اف��ورة. حيث 
الألقاب  م��ن  ال��ع��دي��د  البنك  ح�شد 
حملة  اأف�شل  �شملت  التي  الرفيعة 
ا�شتخدام  اأف�شل  و  للعام  ت�شويقية 
متيز  و  الجتماعي  التوا�شل  ملواقع 
اخلدمات  يف  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���الم���ة 
ال���ف���ع���ال  ال�����ش����ت����خ����دام  و  امل����ال����ي����ة 
اأف�شل  و  ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة  ل��الت�����ش��الت 

خبري ت�شويق للعام . 
وت�������ك�������رم ه���������ذه اجل��������وائ��������ز ال����ت����ي 
 CMO جم����ل����ة  ت�������ش���ت�������ش���ي���ف���ه���ا 
يف  التميز  ممار�شات  اأعلى   Asia
لأف�شل  املعايري  وتر�شي  الت�شويق، 
مكانة  ت��ر���ش��ي��خ  يف  امل��ت��ب��ع��ة  ال�����ش��ب��ل 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة ب��ال��ت��زام��ن مع 
والت�شويق  البتكار  بتعزيز  اللتزام 
تقدمي  ومت  الفعال.  ال�شرتاتيجي 
واحد  خ��الل  �شنغافورة  يف  اجل��وائ��ز 
م��ن اأك���رب ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ن ن��وع��ه��ا يف 
قارة اآ�شيا، وذلك بح�شور نخبة من 
اأبرز اخلرباء والقادة و�شناع القرار 
يف عدد من اأهم العالمات التجارية 
العاملية يف القطاع.  وياأتي فوز بنك 
الإمارات دبي الوطني بجائزة اأف�شل 
حملة ت�شويقية للعام تكرمياً للجهود 
احلثيثة التي بذلت يف اإعداد وتنفيذ 
التي  املتكاملة  الت�شويقية  احلملة 
التاريخية  ال�شراكة  اأعقاب  يف  متت 

بني البنك ونادي مان�ش�شرت يونايتد 
الإجن��ل��ي��زي ل��ك��رة ال��ق��دم، وال��ت��ي مت 
�شهدت  وق��د   .2013 ع��ام  توقيعها 
ه����ذه ال�������ش���راك���ة ك�����ش��ف ال��ب��ن��ك عن 
ائ��ت��م��ان وخ�����ش��م وبطاقات  ب��ط��اق��ات 
العالمة  حت���م���ل  ال����دف����ع  م�����ش��ب��ق��ة 
امل�شرتكة للبنك والنادي، م�شحوبة 
الت�شويقية  امل�����ب�����ادرات  م���ن  ب��ب��اق��ة 
ال�شاملة التي تقدم للعمالء جتربة 
تت�شمن  ب��ث��م��ن  لت���ق���در  م�����ش��رف��ي��ة 
رح�����الت م���دف���وع���ة ال��ت��ك��ال��ي��ف اإىل 
ملعب اأولد ترافورد مل�شاهدة فريقهم 

املف�شل يلعب على اأر�شه.
اأف�����ش��ل �شعار  وا���ش��ت��ح��ق��ت م�����ش��اب��ق��ة 
اأطلقها بنك الإمارات  جديد، والتي 
دبي الوطني عرب �شفحته الر�شمية 
الذكرى  ف��ي�����ش��ب��وك مب��ن��ا���ش��ب��ة  ع��ل��ى 
جائزتني  تاأ�شي�شه،  على  اخلم�شني 
ه��م��ا مت��ي��ز ال���ع���الم���ة ال��ت��ج��اري��ة يف 
ال�شتخدام  و  امل���ال���ي���ة  اخل����دم����ات 
الفعال لالت�شالت الت�شويقية . ومت 
تفعيل  ب��ه��دف  امل�شابقة  ه��ذه  اإع����داد 
�شهدت  العمالء، حيث  التوا�شل مع 
م�شاركة   4500 م���ن  اأك����ر  ت��ق��دم 
التوا�شل  م��واق��ع  م�شتخدمي  م��ن 
اأنحاء دولة  الجتماعي من خمتلف 

الإمارات العربية املتحدة.
الفوز بهذه اجلوائز علق  ومبنا�شبة 
التنفيذي  الرئي�س  نيل�شون،  �شاين 
ملجموعة بنك الإمارات دبي الوطني 
قائاًل: اإنه ملن دواعي فخرنا اأن نفوز 
ب��ه��ذه اجل��وائ��ز ال��ت��ي ت��وؤك��د مكانتنا 
الرا�شخة كعالمة جتارية رائدة على 
الوقت  يف  وت�شلط  العاملي،  امل�شتوى 
التزامنا  ع��م��ق  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ذات�����ه 
امل�شرفية  ال���ع���م���ل���ي���ات  ب��ت��ب�����ش��ي��ط 
املتاحة للعمالء لتكون اأكر �شهولة 

الرتكيز  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  و���ش��ال���ش��ة، 
على املبادرات الت�شويقية التي تويل 
ت�شمن  الق�شوى  الأولوية  العمالء 
وتتنا�شب  املالية  احتياجاتهم  تلبية 
مع نط حياتهم على الوجه الأمثل. 
بنك  فيه يف  نّقدر  ال��ذي  الوقت  ويف 
الإمارات دبي الوطني ح�شولنا على 
ننظر  فاإننا  املرموقة،  اجلوائز  هذه 
قدماً  امل�شي  نحو  ه��ام  كدافع  اإليها 
للعمالء،  اأرق��ى اخلدمات  تقدمي  يف 
ومتابعة م�شريتنا احلافلة بالبتكار 
والإبداع يف هذا املجال. واأود اأن اأنتهز 
اإىل  التهاين  باأحر  للتقدم  الفر�شة 
التجارية  والعالمة  الت�شويق  فريق 
الإم���ارات  بنك  يف  العمالء  وجت��رب��ة 
املتوا�شل  دبي الوطني، على �شعيهم 
اإىل الرتقاء مبكانة وقيمة عالمتنا 
ال���ت���ج���اري���ة م����ن خ������الل امل�����ب�����ادرات 
ب�شورة  ت���رك���ز  ال���ت���ي  ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة 
رئ��ي�����ش��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��م��الء .  ك��م��ا فاز 
بجائزة  الوطني  دبي  الإم���ارات  بنك 
التوا�شل  مل��واق��ع  ا���ش��ت��خ��دام  اأف�����ش��ل 
الربنامج  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  الجتماعي 
املبتكر الذي اأطلقه لتعزيز ا�شتخدام 

ق�����ن�����وات ال����ت����وا�����ش����ل الج���ت���م���اع���ي 
مل�شاكل  اأ���ش��رع  حلول  على  للح�شول 
العمالء، واإثراء جتربتهم امل�شرفية 
�شهدت  حيث  امل�شتويات.  كافة  على 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م���ن�������ش���ات 
اإط����الق هذا  م��ن��ذ  بالبنك  اخل��ا���ش��ة 
ال��ربن��ام��ج ارت��ف��اع��اً ك��ب��رياً يف معدل 
توزيع  وك��ان حفل  العمالء.   تفاعل 
ت��ك��رمي فيكرام  ���ش��ه��د  ق���د  اجل���وائ���ز 
كري�شنا، رئي�س الت�شويق للمجموعة 
الإم���ارات  بنك  يف  العمالء  وجت��رب��ة 
خبري  اأف�شل  بجائزة  الوطني  دب��ي 
الهام  ل��دوره  تقديراً   ، للعام  ت�شويق 
وجتربة  الت�شويق  قطاع  ق��ادة  كاأحد 

العمالء يف املنطقة. 
لتميز  ال���ع���امل���ي���ة  اجل�����وائ�����ز  وت����ع����د 
اأحدث   2014 التجارية  العالمة 
جمموعة  اإىل  امل�����ش��اف��ة  الإجن������ازات 
اجلوائز التي ح�شدها بنك الإمارات 
دب����ي ال��وط��ن��ي ت���ق���دي���راً لإجن���ازات���ه 
ال��ت�����ش��وي��ق. وكان  امل��م��ي��زة يف جم���ال 
اإيفي  ب���ج���ائ���زت���ي  ف�����از  ق����د  ال���ب���ن���ك 
اجلائزة  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ،2013 مينا 
الف�شية والربونزية يف حفل جوائز 
دبي لينك�س 2014، وجائزة اأف�شل 
حملة ت�شويقية ريا�شية �شمن حفل 
جوائز قطاع الريا�شة. وفيما يتعلق 
فقد  الجتماعي،  التوا�شل  ب�شبكات 
مت منح البنك جائزة اأف�شل م�شاركة 
يف  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  يف 
ح��ف��ل ت���وزي���ع ج���وائ���ز اآ���ش��ي��ان بانكر 
امل�شرفية  للمنتجات  اإي�����ش��ت  م��ي��دل 
اإىل  اإ����ش���اف���ة   2014 وامل�������ش���اري���ع 
اأف�����ش��ل ع��الم��ة جتارية  بلقب  ف���وزه 
توزيع  العام يف حفل  اجتماعية هذا 
جوائز مينا ديجيتال ، والعديد من 

اجلوائز الأخرى.

قيمة  درهم  مليون   561
ت�صرفات العقارات يف دبي اأم�س

•• دبي-وام:

من  العقارات  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
اأرا�س و�شقق وفيالت واجراءات بيع 
وره��ن و اإج��ارة منتهية بالتملك يف 
561 مليون درهم  دبي ام�س نحو 
500 مليون درهم معامالت  منها 
بيع اأرا�س و�شقق وفيالت وعمليات 
مليون   61 ح�����وايل  ب��ق��ي��م��ة  ره����ن 
اليومي  ال��ت��ق��ري��ر  واأف�������اد  دره������م. 
دائرة  عن  ي�شدر  ال��ذي  للت�شرفات 
الأرا������ش�����ي والأم��������الك ب���دب���ي ب���اأن 
الدائرة �شجلت ام�س 230 مبايعة 
 375 بقيمة  لأرا�����س   148 منها 
ل�شقق  مبايعة   78 و  دره��م  مليون 
واأرب���ع  دره���م  م��ل��ي��ون   115 بقيمة 
مبايعات لفيالت بقيمة 10 ماليني 
درهم. وكان اأهم مبايعات الأرا�شي 
من حيث القيمة مبايعة مببلغ 60 
مليون دره��م يف منطقة امل��رر تلتها 
51 مليون درهم يف  مبايعة بقيمة 
وت�شدرت   . الرابعة  الثنية  منطقة 
احل��ب��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن��اط��ق دب���ي من 
 46 بت�شجيلها  املبايعات  حيث عدد 
درهم  مليون   167 بقيمة  مبايعة 
فمنطقة ند ال�شبا الأوىل بت�شجيلها 
ثماين مبايعات قيمتها 29 مليون 
اليوم  ال��دائ��رة  �شهدت  كما  دره���م. 
 61 ب��ق��ي��م��ة  ره���ن���ا   33 ت�����ش��ج��ي��ل 
م��ل��ي��ون دره�����م م��ن��ه��ا 14 لأرا������س 
مببلغ 35 مليون درهم و 19 رهنا 
مليون   26 بقيمة  وف��ي��الت  ل�شقق 
الثنية  اأهمها يف منطقة  دره��م كان 
درهم  مليون   15 بقيمة  اخلام�شة 
 6 ال�شفا  وادي  واأخ��رى يف منطقة 

بت�شعة ماليني درهم. 
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املال والأعمال

�سمن خطتها لتكثيف مراقبة االأ�سواق حلماية امل�ستهلك

موا�صفات تبحث مع اإدارة حماية امل�صتهلك خطط م�صرتكة ملكافحة الغ�س التجاري والتالعب بالأوزان

املنطقة احلرة براأ�س اخليمة تطلق ن�صختها ال�صنوية الأوىل من جوائز التميز لقطاع الأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

بحثت هيئة الإمارات للموا�شفات 
اإدارة  م��ع  م��وا���ش��ف��ات  واملقايي�س 
وزارة  يف  امل�������ش���ت���ه���ل���ك  ح����م����اي����ة 
الق���ت�������ش���اد ���ش��ب��ل و����ش���ع خطط 
م�شرتكة ملكافحة الغ�س التجاري 
واملوازين  ب�������الأوزان  وال��ت��الع��ب 
باأ�شواق  ت��ظ��ه��ر  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 

الدولة .
جاء ذلك خالل اجتماع م�شرتك 
برئا�شة  ع���ق���د  اجل���ان���ب���ني  ب����ني 
امل��ع��ي��ن��ي مدير  ����ش���ع���ادة ع���ب���داهلل 
للموا�شفات  الإم���ارات  هيئة  ع��ام 
بالإنابة  م��وا���ش��ف��ات  املقايي�س  و 
النعيمي  ها�شم  الدكتور  و�شعادة 
يف  امل�شتهلك  حماية  اإدارة  مدير 
وزارة الإقت�شاد بح�شور املهَنّد�س 
ال�����ش��ي��د امل��ه��ن��د���س حم��م��د احمد 

�شريف  تناف�س  لتحقيق  ال��دول��ة 
ب����ني امل�������ش���ن���ع���ني وال����ت����ج����ار مما 
بالقطاعات  الثقة  بتعزيز  ي�شهم 
ويدعم  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
مثالية  الأ�����ش����واق  ج��ع��ل  ع��م��ل��ي��ة 
الأداء  وح�شن  اجل���ودة  حيث  م��ن 
الغري  امل���ن���ت���ج���ات  م����ن  وخ���ل���وه���ا 
املطابقة للوائح الفنية الإلزامية 

املعتمدة يف الدولة.
املهند�س  ال�شيد  اأك���د  جانبه  م��ن 
حماية  اأن  امل����ال  اح���م���د  حم��م��د 
التجاري  ال��غ�����س  م��ن  امل�شتهلك 
واملوازين  ب�������الأوزان  وال��ت��الع��ب 
ي���ت���م م����ن خ�����الل ت��ط��ب��ي��ق نظام 
املت�شمن  امل��رتول��وج��ي��ة  ال��رق��اب��ة 
عدة اإج��راءات اأولها �شرورة قيام 
م��وردي ه��ذه امل��وازي��ن بت�شجيلها 
ق��ب��ل طرحها  م��وا���ش��ف��ات  ل����دى 
�شمن  ال���ش��واق  يف  وا�شتخدامها 

احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  يف  اأداء 
املمار�شات  اأف�شل  وف��ق  واخلا�س 
امل��ط��ب��ق��ة ���ش��م��ن مهام  ال��ع��امل��ي��ة 
عمل الهيئة التي حددها القانون 
الحتادي رقم 28 ل�شنة 2001 
بان�شاء هيئة المارات للموا�شفات 
واملقايي�س و قرار جمل�س الوزراء 
�شاأن  يف   2006 ل�شنة   31 رق��م 
والذي  للقيا�س  الوطني  النظام 
ال��ه��ي��ئ��ة املرجع  ت��ع��ت��رب  مب��وج��ب��ه 
الوحيد يف الدولة يف كل ما يتعلق 
للالئحة  وا���ش��ت��ن��ادا  ب��امل��ق��اي��ي�����س 
ل�شنة   )1-5( رق���م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اأعمال املقايي�س  2009 لتنظيم 

االقانونية يف الدولة.
واأكد �شعادته اأن الهيئة تعمل على 
اأنيط بها من مهام  تنفيذ كل ما 
لتنظيم عملية ا�شتخدام املوازين 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��ح��ق��ق م���ن كمية 

الإلزامية  الإماراتية  للمتطلبات 
اأو رف�شها  وال�شماح با�شتخدامها 
تقوم  ما  وهذا  ا�شتخدامها  ومنع 
اأ�شواق الدولة  الهيئة يف كافة  به 
الأن  ح���ت���ى   2011 ع�����ام  م���ن���ذ 
م���ن خ���الل ت��خ��وي��ل جم��ل�����س اأبو 
للتحقق  واملطابقة  للجودة  ظبي 
م��ن امل��وازي��ن يف اإم����ارة اأب���و ظبي 
املركزي  دب����ي  خم��ت��رب  وت��خ��وي��ل 
اإم��ارة دبي بينما  للقيام بذلك يف 
تقوم الهيئة عن طريق فرقها من 
املتخ�ش�شني  واخل��رباء  املفت�شني 
بالتحقق من املوازين يف الإمارات 

ال�شمالية.
الإم�����ارات  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  و 
تنفذ  وامل��ق��اي��ي�����س  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات 
ب�شكل  حمالت تفتي�شية ميدانية 
م�شتمر على منافذ البيع للتاأكد 
املحالت  اأ����ش���ح���اب  ال����ت����زام  م����ن 

بهيئة  املقايي�س  اإدارة  مدير  املال 
واملقايي�س  للموا�شفات  الإم��ارات 
تكثيف  ���ش��ب��ل  ب���ح���ث  خ���الل���ه  مت 
والتكامل بني  والتن�شيق  التعاون 
خطط وبرامج اجلانبني املتعلقة 
الغ�س  م���ن  امل�����ش��ت��ه��ل��ك  ب��ح��م��اي��ة 
ال���ت���ج���اري وال���ت���الع���ب ب������الأوزان 
امل�شتهلك  ل��ي��ت��م��ك��ن  وامل�����وازي�����ن 
املنتج  كمية  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  م��ن 
للمبلغ  وامل�������ش���اوي���ة  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
املدفوع من قبله كثمن لأي �شلعة 

ي�شرتيها من منافذ البيع .
املعيني  ع���ب���داهلل  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
هيئة  اأ���ش��درت��ه  �شحفي  ب��ي��ان  يف 
واملقايي�س  للموا�شفات  الإم��ارات 
ال��ي��وم اأن ه��ذا الج��ت��م��اع ج��اء يف 
لتكثيف  ال��ه��ي��ئ��ة  ح���ر����س  اإط������ار 
القانونية  امل��ق��اي��ي�����س  ن�����ش��اط��ات 
اأف�شل  لتحقيق  الأ���ش��واق  وم�شح 

ب���رن���ام���ج امل���ط���اب���ق���ة الإم�����ارات�����ي 
حيث  القانونية  القيا�س  لأدوات 
�شهادة  ع���ل���ى  احل�������ش���ول  ي���ج���ب 
ال����ت����ي يتم  ل������الأن������واع  م���ط���اب���ق���ة 
ا�شتيفائها  ح����ال  يف  اع���ت���م���اده���ا 
الإلزامية  الإماراتية  للمتطلبات 
موازين  اأي�����ة  ا���ش��ت��خ��دام  ومي���ن���ع 
�شهادة  جتارية غري حا�شلة على 

مطابقة �شادرة عن الهيئة.
واأو�������ش������ح اأن�������ه ب���ع���د ط������رح ه���ذه 
لال�شتخدام  ال�����ش��وق  يف  امل��وازي��ن 
يتم التحقق الدوري منها ب�شكل 
ح�شب  ���ش��ن��ت��ني  ك����ل  اأو  ����ش���ن���وي 
الالئحة  ورد يف  م��ا  ووف��ق  دقتها 
باملتطلبات  الإم���ارات���ي���ة  ال��ف��ن��ي��ة 
الإل���زام���ي���ة ل�������الأوزان وامل���وازي���ن 
و����ش���ع  ث������م   2012-1 رق��������م 
مل�شقات التحقق الالزمة عليها 
ومطابقتها  دق��ت��ه��ا  ت���وؤك���د  ال��ت��ي 

م�شبقا  املعباأة  العبوات  يف  املنتج 
التجاري  ال���ت���ب���ادل  ع��م��ل��ي��ات  يف 
الرئي�شية  ال���ب���ي���ع  م���ن���اف���ذ  يف 
وحمالت البقالة واللحوم واملواد 
الذهب  وجت������ارة  ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة 

والعطور وغريها. 
واأ�شاد بالتعاون القائم بني هيئة 
واملقايي�س  للموا�شفات  الإم��ارات 
واملحلية  الحت����ادي����ة  واجل����ه����ات 
امل�شتهلك  حل���م���اي���ة  الأخ����������رى 
يهدف  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
املرتولوجية  ال���رق���اب���ة  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
ل��ل��ت��اأك��د م���ن �شالمة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
للمتطلبات  وفقاً  القيا�س  اأدوات 
احلماية  يحقق  ومب��ا  الإل��زام��ي��ة 
ويدعم  ل��ل��م�����ش��ت��ه��ل��ك  ال����الزم����ة 
القت�شاد الوطني موؤكدا حر�س 
الرقابة  تفعيل  على  م��وا���ش��ف��ات 
اأ�شواق  املتداولة يف  املنتجات  على 

املوازين  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال��ت��ج��اري��ة 
اأو  الهيئة  قبل  املتحقق منها من 
فقط  قبلها  من  املخولة  اجلهات 
التحقق  ل���ع���الم���ات  واحل���ام���ل���ة 
واحلا�شلة على �شهادات املطابقة 
ال�����ش��ادرة ع��ن ال��ه��ي��ئ��ة ك��م��ا تقوم 
ب�شكل  الأ�����ش����واق  ال��ه��ي��ئ��ة مب�����ش��ح 
ال�شنوية  خططها  �شمن  دوري 
من خالل اإجراء حمالت تفتي�س 
املعباأة  ال��ع��ب��وات  ع��ل��ى  م��ي��دان��ي��ة 
وامل�شانع  البيع  منافذ  يف  م�شبقا 
داخل  املنتج  كمية  اأن  من  للتاأكد 
يف  م�شبقا  تعبئ  وال��ت��ي  ال��ع��ب��وات 
امل�شانع بعيدا عن روؤية امل�شتهلك 
واللوائح  للمتطلبات  م��ط��اب��ق��ة 
على  ح��ف��اظ��ا  الإم��ارات��ي��ة  الفنية 
حقوق امل�شتهلك يف احل�شول على 
عبوة �شحيحة من حيث الوزن اأو 

احلجم اأو العدد .

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

براأ�س  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  اأع���ل���ن���ت 
اخل����ي����م����ة ام�����������س ع������ن اإط��������الق 
برناجمها ال�شنوي الأول جلوائز 
والذي  الأع���م���ال  ل��ق��ط��اع  التميز 
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  يهدف 
براأ�س  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ���ش��رك��ات 
وحتفيز  جن��اح��اً  الأك���ر  اخليمة 
قدماً  للم�شي  عمالئها  اأع��م��ال 
التنمية  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  نحو 
والجنازات. وتقرر اأن ُيعقد هذا 
املنطقة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  احل����دث 
ب����راأ�����س اخل��ي��م��ة يف يوم  احل�����رة 
دي�شمرب   15 امل����واف����ق  الث���ن���ني 

.2014
ومن جهته قال ال�شيخ اأحمد بن 

بالتكنولوجيا  متعلقة  ج��دي��دة 
ولقت جناحاً يف ال�شوق 

ال�شغرية  امل��ن�����ش��ئ��ات  اأف�������ش���ل   -
وامل��ت��و���ش��ط��ة، وت��ك��رم ه���ذه الفئة 
اأو  منتجات  تقدم  التي  ال�شركات 

خدمات ا�شتثنائية 
اأ����ش���رع ال�����ش��رك��ات ن�����واً، حيث   -
ال�����ش��وء على  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  ت�شلط 
ال�������ش���رك���ات ال���ت���ي اأظ����ه����رت ن���واً 
اإىل  �شنتني  غ�����ش��ون  يف  ق��ي��ا���ش��ي��اً 
ثالث �شنوات من تاريخ اإن�شائها؛ 
اإمارة  تنمية  يف  م�شاهم  اأف�شل   -
راأ���������س اخل���ي���م���ة، وت���ك���اف���ئ هذه 
التي  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  الفئة 
التنمية  وا�شح يف  ب�شكل  �شاهمت 
القت�شادية والجتماعية لإمارة 

راأ�س اخليمة

ال�شوء  �شيلقي  الأع���م���ال  لتميز 
على البيئة ال�شتثمارية الداعمة 
من  اأك��ر  ح��ّف��زت  التي  لالأعمال 
يف  للت�شجيل  ���ش��رك��ة   7،500
اخليمة.  ب��راأ���س  احل���رة  املنطقة 
املنطقة  باأن مقيا�س جناح  واأ�شار 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة مرتبط  احل����رة 
بنجاح واإجنازات عمالئها، وذلك 
براأ�س  احل���رة  املنطقة  ت��وف��ره  مل��ا 
اخليمة من حلول فّعالة من حيث 
ال��ت��ك��ل��ف��ة وخ���دم���ات ح���ائ���زة على 
اأف�����ش��ل اجل��وائ��ز وم��راف��ق عاملية 
الفر�شة  ت��ت��ي��ح  وال��ت��ي  امل�����ش��ت��وى 
لتحقيق زي��ادة يف الأرب��اح، ف�شاًل 
لتقدمي  ال�������ش���رك���ات  ج���ه���ود  ع���ن 

اأعمال عالية اجلودة والإنتاج.
الفائزة  ال�شركات  تكرمي  و�شيتم 

املنظمات  م���ن  ل��ل��ت��ق��اري��ر  دق���ي���ق 
املتناف�شة. 

املنطقة  ج��وائ��ز  ب��رن��ام��ج  ي�شعى 
لتميز  اخل���ي���م���ة  ب����راأ�����س  احل������رة 
الأع�������م�������ال ل����ت����ك����رمي م�����ب�����ادرات 
املنطقة  يف  امل�����ش��ج��ل��ة  ال�����ش��رك��ات 
احل�������رة وك���ح���اف���ز ل���ل���م���زي���د من 
التطور امل�شتمر يف �شبيل حتقيق 
الزده�����������ار وال����ن����ج����اح يف جم���ال 

الأعمال.
و������ش�����ي�����دي�����ر جل�����ن�����ة ال���ت���ح���ك���ي���م 
الدولية  ال�����ش��رك��ة  م��ن  حمكمني 
والتي   )IPE( امل��ت��م��ي��ز  ل�����الأداء 
على  تعمل  م�شتقلة  �شركة  تعد 
تعزيز اجل��ودة يف جمال الأعمال 
التجارية يف جميع اأنحاء العامل، 
وتندرج حتت لئحة عمالئها يف 

جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شقر 
ب���راأ����س  احل������رة  امل���ن���ط���ق���ة  اإدارة 
اخل���ي���م���ة ت��ع��ق��ي��ب��اً ع���ل���ى اإط�����الق 
املنطقة  ج���وائ���ز  اإن  ال���ربن���ام���ج، 
لتميز  اخل���ي���م���ة  ب����راأ�����س  احل������رة 
�شركات  دور  لتعزز  تاأتي  الأعمال 
ب���راأ����س اخليمة  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 
دف��ع عجلة  وم��دى م�شاهمتها يف 
التنمية القت�شادية لالإمارة اإىل 
الأم��ام، ومكافاأة جهود واإجنازات 
براأ�س  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ع���م���الء 
اخليمة الأكر متيزاً وجناحاً يف 

جمالٍت عدة . 
واأ�������ش������اف ب���ي���رت ف�������ورت امل���دي���ر 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة احل�����رة 
براأ�س اخليمة باأن برنامج جوائز 
ب���راأ����س اخليمة  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 

وتكافئ  جديدة،  �شركة  اأف�شل   -
هذه الفئة ال�شركات التي متار�س 
اأعمالها التجارية لأقل من ثالث 
جتارية  اأف��ك��اراً  واب��ت��ك��رت  �شنوات 

جديدة
امل�شوؤولية  مم��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل   -
وتعرتف  لل�شركات،  الجتماعية 
التي  ال�شركات  ب��دور  الفئة  ه��ذه 
املجتمع  ت���خ���دم  م�����ب�����ادرات  ل���ه���ا 

وحماية البيئة.
اأك��ر عمليات  واح��دة من  وتقوم 
التقييم �شرامة بناًء على نوذج 
التميز EFQM بدعم برنامج 
براأ�س  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ج���وائ���ز 
حيث  الأع���م���ال.  لتميز  اخل��ي��م��ة 
اختيار  م�����ش��ت��ق��ل��ة  جل��ن��ة  ���ش��ت��ق��وم 
املر�شحني والفائزين بعد حتليل 

براأ�س  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ج��وائ��ز 
وفقاً  الأع����م����ال  ل��ت��م��ي��ز  اخل��ي��م��ة 

للفئات واملعايري التالية:
وت�شلط  جديدة،  تقنية  اأف�شل   -
هذه الفئة ال�شوء على ال�شركات 
وخدمات  منتجات  ابتكرت  التي 

الإمارات �شركة الحتاد للطريان 
و�شرطة  الوطني  اأبوظبي  وبنك 
دب��ي و���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وجمل�س 
ال�شحة  ووزارة  للتعليم  اأبوظبي 

يف من ال�شركات واملوؤ�ش�شات. 
يتطلب من جميع عمالء املنطقة 
الراغبني  اخليمة  ب��راأ���س  احل��رة 
جوائز  ب��رن��ام��ج  يف  امل�����ش��ارك��ة  يف 
ب���راأ����س اخليمة  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 
تقرير ل  الأع��م��ال تقدمي  لتميز 
�شرح  يتم فيه  األ��ف كلمة  يتجاوز 
توؤهلهم  ال���ت���ي  امل��ه��م��ة  ال���ن���ق���اط 
التي  الفئة  ح�شب  اجل��ائ��زة  لنيل 
وتقرر  قبلهم.  م��ن  اختيارها  مت 
امل��وع��د ال��ن��ه��ائ��ي ل��ت��ق��دمي جميع 
 15 اأن ي��ك��ون يف  ال��ط��ل��ب��ات ع��ل��ى 

اأكتوبر 2014. 

موؤ�ص�صة دبي لال�صتثمارات احلكومية توقع مذكرة تفاهم مع بنك الت�صدير وال�صترياد لكوريا اجلنوبية
•• دبي-وام:

الذراع   � احلكومية  لال�شتثمارات  دب��ي  موؤ�ش�شة  وقعت 
مذكرة  ام�����س   � دب���ي  حل��ك��وم��ة  الرئي�شة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
تفاهم مع بنك الت�شدير وال�شترياد يف جمهورية كوريا 
ل�شتك�شاف  حت��ال��ف  ت�شكيل  مبوجبها  يتم  اجلنوبية 
اآ�شيا  يف  ال�����ش��ادرات  ومتويل  العاملية  ال�شتثمار  فر�س 

وال�شرق الو�شط واأفريقيا. 
املوؤ�ش�شة  ال���ك���وري  ال��ت�����ش��دي��ر وال���ش��ت��رياد  ب��ن��ك  وي��ع��د 
ال���ت���ج���اري يف ج��م��ه��وري��ة كوريا  ل��ل��ت��م��وي��ل  ال��ر���ش��م��ي��ة 

التمويل لل�شادرات  تاأمني  اجلنوبية ويحمل �شالحية 
ال��ت��ي مت��ت��ل��ك كوريا  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  دع����م  اأو 

اجلنوبية ح�شة فيها.
رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  وق��ال   
طريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�س  للطريان  دبي  هيئة 
الإمارات ع�شو جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة دبي لال�شتثمارات 
احلكومية يف ت�شريح �شحايف له اإن هذه ال�شراكة تفتح 
الأعمال  جمتمع  م��ع  للتوا�شل  املوؤ�ش�شة  اأم���ام  امل��ج��ال 
ال���ك���وري ال����ذي ي�����ش��م ن��خ��ب��ة م���ن ال�����ش��رك��ات الرائدة 
ع��امل��ي��ا وامل��ع��روف��ة يف ن��وع��ي��ة ���ش��ادرات��ه��ا ب��الإ���ش��اف��ة اىل 

جناح  على  للم�شاعدة  واأدائ��ه��ا  وحنكتها  املالية  قوتها 
ال�شيباين  حممد  معايل  و�شدد  ال�شتثمارية.  امل�شاريع 
اأن  على  لال�شتثمارات  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 
التجارية  للعالقات  امتدادا  ياأتي  ال��ذي  التحالف  هذا 
امل��ت��ي��ن��ة ب��ني دب���ي وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة �شيمكن ك��ال من 
وبنك الت�شدير وال�شترياد الكوري من ال�شتفادة من 
خرباتهما وقدراتهما يف جمال من�شاأ م�شدر املعامالت 
وقدرات التمويل والت�شليم. ولفت معاليه اإىل اأن هناك 
واأن���ه من  النا�شئة  ال���ش��واق  للنمو يف  ك��ب��رية  اإم��ك��ان��ي��ة 
خالل العمل �شويا عرب هذا التحالف ميكن للجانبني 

الفر�س  ب��ت��ح��دي��د  م��ت��ي��ن��ة  اق����رتاح����ات  اىل  ال���و����ش���ول 
ال�شتثمارية وبنجاحها. واأك��د  يل دك هون مدير عام 
ال�شراكة  ه��ذه  اأن  ال��ك��وري  وال���ش��ت��رياد  الت�شدير  بنك 
والرتويج  للتطوير  مهمة  ق��اع��دة  اإر���ش��اء  يف  �شت�شهم 
لفر�س ا�شتثمارية جديدة يف اأ�شواق واعدة حتمل فائدة 
م�شرتكة للطرفني اإىل جانب التواجد مع �شريك لديه 
مكانة عاملية وقدرات مكملة للبنك وفل�شفة ا�شتثمارية 

تتطابق مع فل�شفته. 
جغرافية  م�شاحة  يغطي  ال��ت��ح��ال��ف  ه���ذا  اأن  واأو����ش���ح 
وا�شعة بدء من ال�شرق الق�شى و�شول اإىل افريقيا اإذ 

الرعاية  البداية على قطاعات  اأن يركز يف  املتوقع  من 
على  ال��ق��درة  م��ع  وال��ط��اق��ة  التحتية  وال��ب��ن��ى  ال�شحية 
التو�شع م�شتقبال. واأ�شار يل دك اإىل اأن كوريا اجلنوبية 
اإذ  دب��ي  مع  التجاري  التعاون  من  طويل  تاريخ  لديها 
يف  دولر  مليارات   10 حاجز  التجاري  التبادل  جت��اوز 
وت�شم  ع���دة.  اأ�شا�شية  ق��ط��اع��ات  �شامال  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام 
امل��وؤ���ش�����ش��ة جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن الأ����ش���ول جت��م��ع يف 
اأب��رز ال�شركات يف دبي مثل �شركة  حمفظتها عددا من 
طريان المارات وبنك المارات دبي الوطني وبنك دبي 

ال�شالمي ودوبال وبور�شة دبي واإينوك البرتولية. 
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املال والأعمال

املنتجات امل�سبوطة ذات جودة منخف�سة �اأ�سرار م�ستقبلية

اقت�صادية دبي ت�صبط 200 األف منتج مقلد لأدوات اإلكرتونية ومتديدات �صحية وكهربائية تبلغ اأكرث من 4 ماليني درهم

•• دبي-الفجر: 

متكنت دائرة التنمية القت�شادية 
الرقابة  ق���ط���اع  ب���ق���ي���ادة  دب����ي  يف 
يف  امل�شتهلك،  وحماية  التجارية 
املنتجات  من  كبرية  كمية  �شبط 
امل����ق����ل����دة اخل����ا�����ش����ة ب������������الأدوات 
الل�����ك�����رتون�����ي�����ة وال����ت����م����دي����دات 
ت�شل  وال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
4 ماليني  اأك��ر من  اإىل  قيمتها 
املنتجات  ه�����ذه  وك����ان����ت  دره�������م، 
العالمات  لكربى  �شعارات  حتمل 
ال�شوق  يف  امل���ع���روف���ة  ال��ت��ج��اري��ة 
امل���ح���ل���ي وال����ع����امل����ي، وت����اأت����ي هذه 
فريق  م��ه��ام عمل  اجل��ه��ود �شمن 
اقت�شادية  يف  التجارية  ال��رق��اب��ة 
الرامية  خ��ط��ط��ه��ا  و���ش��م��ن  دب����ي 
اإىل احلفاظ على امللكية الفكرية 
وغربلة  ال���ت���ج���اري���ة،  ل��ل��ع��الم��ات 

التجارية حلمايتها من اأي تعدي 
م����ن ق���ب���ل ال���غ���ري وامل�������ش���ارك���ة يف 
الدائرة  ب��دور  للتعريف  ال��ن��دوات 
املتعلقة  وال�����واج�����ب�����ات  وامل�����ه�����ام 
بقطاع الرقابة التجارية وحماية 

امل�شتهلك .
امل�شتهلكني  ج��م��ي��ع  ب���ه���زاد  ودع����ا 
مغريات  اإىل  الن�شياع  ع��دم  اإىل 
التجار، وال�شعار املخف�شة لل�شلع 
الب�شائع  تلك  اأن  حيث  امل��ق��ل��دة، 
حت��م��ل يف ج��ع��ب��ت��ه��ا ال���ع���دي���د من 
كفاءتها  اإذ  ال�����ش��ل��ب��ي��ة،  ال��ن��واح��ي 
بال�شلع  تقارن  ول  ب�شيطة  تكون 
الزمني  ال���ع���م���ر  م����ن  الأ����ش���ل���ي���ة 
املنتجات  لال�شتخدام، ف�شاًل عن 
امل���ق���ل���دة ق���د حت��م��ل ال���ع���دي���د من 
ت�شيب  ق��د  ال��ت��ي  ال�شلبية  الآث���ار 
الن�شان اأو ت�شر بالبيئة املحيطة 
ب����ه، ول����ذا ن��دع��و ج��م��ي��ع الأف�����راد 
مثل  ع���ن  الإب�������الغ  �����ش����رورة  اإىل 
ه�������ذه ال������ت������ج������اوزات م�����ن خ����الل 
حماية  ق���ن���وات  ع���رب  ال���ت���وا����ش���ل 
الت�شال  م��رك��ز  وه���ي  امل�شتهلك 
خالل  من  اأو   ،600545555
تطبيق الهواتف الذكية )�شلتي(، 
التويرت  �شفحة  ع��رب  الإب���الغ  اأو 
@ امل�شتهلك  بحماية  اخل��ا���ش��ة 
Dubai_consumers

ومن خالل قناة حماية امل�شتهلك 
عرب هواتف البالك بريي.

ال�����ش��وق امل��ح��ل��ي ب���اإم���ارة دب���ي من 
واملقلدة  امل��غ�����ش��و���ش��ة  امل���ن���ت���ج���ات 
اإي���ج���اب���اً يف حماية  ي��ن��ع��ك�����س  مم���ا 
الغ�س  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني 
التجاري والتدلي�س وحفظ حقوق 
التجارية،  ال���ع���الم���ات  اأ����ش���ح���اب 
وبالتايل تعزيز مكانة و�شمعة دبي 
مرموق  جت��اري  كمركز  املعروفة 
والعاملي.  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
وبداأت عملية ال�شبط من خالل 
تتبع فريق حماية امللكية الفكرية 
ولغاية  ال�������ش���وق  م���ن  ل��ل��ب�����ش��اع��ة 

اإبراهيم  ق����ال  ال�������ش���دد،  وب���ه���ذا 
حقوق  حماية  اأول  مدير  ب��ه��زاد، 
التنمية  دائ��رة  الفكرية يف  امللكية 
تعترب  ب�����دب�����ي:  الق����ت���������ش����ادي����ة 
ال�شلع  م���ن  احل��ال��ي��ة  ال�����ش��ب��ط��ي��ة 
التجارية  الرقابة  لقطاع  املقلدة 
جداً  خ��ط��رية  امل�شتهلك  وحماية 
والأ�شرار  املنتجات  ل��رداءة  وذلك 
الناجمة  ال���ك���ب���رية  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
عنها، وتتمثل اأبرزها يف احلرائق 
التي تودي بحياة الفراد وكذلك 
تلحق  ال���ت���ي  امل���ال���ي���ة  اخل�������ش���ائ���ر 

متكن  ث��م  وم��ن  التخزين،  موقع 
م�شتودعني  ���ش��ب��ط  م��ن  ال��ف��ري��ق 
وا�شتمرت  امل���ق���ل���دة،  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
ملدة  املقلدة  الب�شائع  عملية جرد 
جانب  اإىل  �شاعة   12 ع��ن  ت��زي��د 
الب�شائع  املن�شاأة، وتنوعت  تغرمي 
املقلدة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  امل�����ش��ب��وط��ة 
الكهربائية،  ال��ك��اب��الت  لت�شمل: 
من  وع��دد  الكهربائية،  واملقاب�س 
املنتجات الكهربائية التي ت�شتخدم 
يف البناء وبع�س املنتجات املتعلقة 

بال�شحة العامة.

باملن�شاآت واملباين التي تعتمد على 
هذه ال�شلع املقلدة واملغ�شو�شة . 

واأ����ش���اف ب���ه���زاد: ي��ح��ر���س فريق 
امل�شتمر  ال���ت���ح���ري  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
امليدانية  ب����ال����زي����ارات  وال���ق���ي���ام 
املنظمة  التفتي�شية  واحل���م���الت 
وال���ع�������ش���وائ���ي���ة ل��ل��ك�����ش��ف ع����ن اأي 
منتجات  �شبط  اأو  ب��ي��ع  عمليات 
املن�شورات  توزيع  وكذلك  مقلدة، 
الإعالنية للتجار بهدف توعيتهم 
باأخطار و�شلبيات الب�شائع املقلدة 
عالماتهم  ت�شجيل  على  وحثهم 

الأول  الربع  خالل  النفطية  غري  الإمارات  جتارة  قيمة  درهم  مليار   256
•• اأبوظبي-وام:

وا�شلت دولة الإمارات العربية املتحدة تعزيز مكانتها البارزة يف خريطة التجارة 
التجارية بني  املبادلت  تي�شري  به يف  ال��ذي تقوم  ال��دور  العاملية وزي��ادة م�شاحة 
دول ال��ع��امل خ��الل ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري م��دف��وع��ة ب��زي��ادة معدلت 
العديد  يف  ال��دول��ة  تناف�شية  وارت��ف��اع  القت�شادية  القطاعات  كافة  يف  الن�شاط 
للجمارك  الحت��ادي��ة  للهيئة  الأول��ي��ة  البيانات  واأ���ش��ارت  العاملية.  املوؤ�شرات  من 
درهم  مليار   256 بلغت  الإم���ارات  لدولة  النفطية  غري  التجارة  قيمة  اأن  اإىل 

اإعادة الت�شدير. وحافظ هيكل ال�شركاء من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية يف جمال التجارة غري النفطية للدولة على الثبات الن�شبي يف ترتيب 
الدول خالل الربع الأول حيث حافظت ال�شعودية على مكانتها يف �شدارة ترتيب 
الإم��ارات غري  اإجمايل قيمة جتارة  الإم��ارات. وبلغ  التجاريني لدولة  ال�شركاء 
النفطية مع ال�شعودية خالل الربع الأول 8.3 مليار درهم بن�شبة 36.2 باملائة 
من اإجمايل التجارة مع دول التعاون بينما جاءت �شلطنة عمان يف املركز الثاين 
بن�شيب 6 مليارات درهم بن�شبة 26.4 باملائة من الإجمايل ثم الكويت وقطر 
ثالثا بن�شيب 3.2 مليار درهم وبن�شبة 14 باملائة لكل منهما واأخريا البحرين 

خالل الربع الأول من العام اجل��اري يف موؤ�شر على ا�شتمرار زخم النمو الذي 
وك�شفت   .2013 عام  خالل  للدولة  النفطية  غري  اخلارجية  التجارة  �شهدته 
باملائة   65 ن�شبته  ما  على  ا�شتحوذت  ال��واردات  اأن  للهيئة  الإح�شائية  البيانات 
اأن  بعد  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  للدولة  النفطية  غ��ري  التجارة  قيمة  اإج��م��ايل  م��ن 
ن�شبته  ما  على  ال�شادرات  ا�شتحوذت  بينما  دره��م  مليار   166.4 قيمتها  بلغت 
11.8 باملائة من اإجمايل التجارة حيث بلغت قيمتها 30.2 مليار درهم وبلغت 
اأن  اإجمايل التجارة غري النفطية بعد  23.2 باملائة من  اإعادة الت�شدير  ن�شبة 
حجم  اإجمايل  اأن  الهيئة  بيانات  واأظهرت  دره��م.   مليار   59.4 قيمته  �شجلت 
بلغ حوايل  ال��وزن  الإم���ارات من حيث  لدولة  النفطية  التجارة اخلارجية غري 
طن  مليون   15.5 منها   2014 من  الأول  الربع  خالل  طن  مليون   40.7
اإعادة  2.5 مليون طن وزن  22.7 مليون طن وزن ال�شادرات و  وزن ال��واردات 
للربع  الإح�شائية  البيانات  اإن  اأم�س  �شحفي  بيان  يف  الهيئة  وقالت  الت�شدير. 
الأول من العام اجلاري متثل نقطة انطالق هامة للميزان التجاري للدولة مع 
دول العامل بعد اأن �شهدت موؤ�شرات التجارة اخلارجية خالل العام املا�شي العودة 
اإىل نف�س امل�شتويات التي كانت عليها حركة التجارة قبل الأزمة املالية العاملية 
اخلارجية  التجارة  اأن  واأ�شافت   .2008 عام  العاملي يف  القت�شاد  �شربت  التي 
بالثبات  ات�شمت  املا�شي معدلت نو  العام  النفطية للدولة �شهدت خالل  غري 
الن�شبي يف م�شرية ال�شعود والنمو طوال العام الأمر الذي يعك�س حتقيقها نتيجة 
ل�شيا�شات اقت�شادية وجتارية �شليمة. واأكدت الهيئة حر�س الإمارات على تي�شري 
التجارة العاملية واإزالة العوائق اجلمركية وغري اجلمركية التي تعرت�س حركة 
التجارة مع دول العامل مبا يعزز العالقات الثنائية الدولية وي�شاهم يف حتقيق 
طموحات املواطن ويلبي حاجات امل�شتهلكني املتزايدة يف الوقت الذي ت�شعى فيه 
املحافظة  وكذلك  ال�شليمة  غري  التجارية  املمار�شات  من  املجتمع  اأمن  حلماية 
اإىل  الهيئة  الأعمال حمليا وخارجيا.  ولفتت  امل�شالح القت�شادية لقطاع  على 
2014-2016 بالتعاون مع الإدارات اجلمركية  حر�شها خالل ا�شرتاتيجية 
املحاور  من  العديد  يف  ال��دول��ة  تناف�شية  تعزيز  على  املعنية  وال����وزارات  املحلية 
املرتبطة بالعمل اجلمركي .. مو�شحة اأنها ت�شتهدف خالل تلك الفرتة تطوير 
العمل اجلمركي يف جمال تي�شري التجارة ودعم التناف�شية ودعم اإدارات اجلمارك 
يف جمال التفتي�س واملخاطر مبا يعزز اأمن املجتمع ف�شال عن تعزيز العالقات 
اجلمركية مع الدول واملنظمات الدولية و�شمان تقدمي كافة اخلدمات الإدارية 
وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية.  وذكرت اأنها تتبنى العديد من املبادرات 
لتحقيق النمو يف التجارة اخلارجية غري النفطية للدولة وتي�شري التجارة ويف 

مقدمتها تطوير الإجراءات وال�شيا�شات اجلمركية وتطوير النظم الإلكرتونية 
وتقلي�س زمن التخلي�س اجلمركي واإدارة املقا�شة اجلمركية وتوفري املعلومات 
الدرا�شات  واإج���راء  التجاري  التبادل  معوقات  ومعاجلة  الإح�شائية  والبيانات 
وتعزيز  اجلمركي  التدريب  وت��وف��ري  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  ح��ول  الدولية 
 8 ح��ددت  اأنها  اإىل  الهيئة  واأ���ش��ارت  اجلمركي.   العمل  يف  التناف�شية  املوؤ�شرات 
لتعزيزها  م��ب��ادرات  و���ش��ع  ومت  الهيئة  عمل  م��ع  ت��ت��واف��ق  للتناف�شية  م��وؤ���ش��رات 
وه��ي م��وؤ���ش��رات ك��ف��اءة اإدارة اجل��م��ارك وك��ف��اءة اإج����راءات ال���ش��ت��رياد والت�شدير 
والتجارة عرب احلدود وعدد الأيام امل�شتغرقة لال�شترياد وعدد الوثائق الالزمة 
للت�شدير  الالزمة  الوثائق  للت�شدير وعدد  امل�شتغرقة  الأي��ام  لال�شترياد وعدد 
تنفيذ  ع��ى  العمل  يجري  اأن��ه  واأ���ش��اف��ت  اجل��م��ارك.  هيئات  اأداء  موؤ�شر  واأخ���ريا 
مبادرات تتعلق بتطوير اإجراءات و�شيا�شات التفتي�س واملعاينة وال�شتعالم املبكر 
لل�شحنات واإدارة نظم املخاطر وجمارك الإمارات اخل�شراء وبناء قدرات اإدارات 
اإدارة الأزمات والدخول يف التفاقيات واملنظمات الإقليمية  اجلمارك يف جمال 
الأول  الربع  خ��الل  الإم���ارات  لدولة  التجاريني  لل�شركاء  وبالن�شبة  والدولية. 
من العام اجلاري ك�شفت بيانات الهيئة عن اأن خريطة التجارة اخلارجية غري 
العامل  يف  اجلمركية  الأقاليم  جميع  و�شمول  بالتنوع  متيزت  للدولة  النفطية 
وا�شتمر اإقليم دول اآ�شيا وا�شرتاليا واملحيط الهادي يف احلفاظ على مكانته يف 
التجارة اخلارجية غري  اإجمايل  للدولة من حيث  التجاريني  ال�شركاء  مقدمة 
الفرتة  الإم���ارات خ��الل  دول��ة  الإقليم مع  اإج��م��ايل قيمة جت��ارة  وبلغ  النفطية 
املبا�شرة.   اإجمايل التجارة  43 باملائة من  106 مليارات درهم بن�شبة  املذكورة 
كما حافظت بقية الأقاليم على وزنها الن�شبي يف اإجمايل التجارة خالل الربع 
درهم  مليار   67.2 قدرها  بح�شة  الثاين  املركز  يف  اأوروب���ا  اإقليم  وج��اء  الأول 
بن�شبة 27 باملائة من الإجمايل بينما حل اإقليم ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 
ثالثا بح�شة قدرها 35.1 مليار درهم بن�شبة 14 باملائة من الإجمايل. وجاء 
اإقليم اأمريكا والكاريبي رابعا بن�شيب 24.1 مليارا متثل ن�شبة 10 باملائة من 
 9.4 بلغت  بح�شة  اأفريقيا خام�شا  وو�شط  غ��رب  اإقليم  الإج��م��ايل يف حني حل 
اأفريقيا  وجنوب  �شرق  اإقليم  وج��اء  الإجمايل  باملائة من   4 بن�شبة  دره��م  مليار 
يف املركز الأخري بح�شة مقدارها 7 مليارات درهم بن�شبة 3 باملائة من اإجمايل 
غري  اخلارجية  التجارة  قيمة  اأن  الهيئة  وذك��رت  النفطية.  غري  الدولة  جت��ارة 
النفطية لدولة الإمارات مع دول جمل�س التعاون اخلليجي بلغت 22.9 مليار 
الواردات  قيمة  دره��م  مليار   7.4 منها   2014 من  الأول  الربع  خ��الل  دره��م 
ال�شادرات و7.7 مليار درهم قيمة  7.7 مليار درهم قيمة  و  التعاون  من دول 

الدار العقارية : األفان و120 وحدة موؤجرة لعمالء قطاع املوؤ�ص�صات
•• اأبوظبي-وام:

ت�شهد �شركة الدار العقارية طلبا قويا من قبل املوؤ�ش�شات 
ع��ل��ى ع��ق��ود ال��ت��اأج��ري ب��اجل��م��ل��ة ط��وي��ل��ة الأج����ل ترتاوح 
الدار  30 �شنة. وت�شم حمفظة  اإىل  مدتها من �شنتني 
لعمالء  م��وؤج��رة  وح��دة   120 و  الفني  حاليا  العقارية 
من قطاع املوؤ�ش�شات متثل بحد ذاتها م�شدر دخل طويل 
الأمد لل�شركة. وقد وقعت العديد من املوؤ�ش�شات املحلية 
قطاعات  م��ن  حكومية  جهات  ذل��ك  يف  مب��ا  والإقليمية 
املا�شي عقود  العام  ال�شحية  والرعاية  والدفاع  التعليم 
التطويرية  امل�شاريع  اأب��رز  من  ع��دد  يف  باجلملة  تاأجري 
م�شروع  م��ن  ك��ال  ت�شم  وال��ت��ي  العقارية  ل��ل��دار  التابعة 

و�شكاي  �شن  واأب����راج  والآرك  ال��ب��واب��ة  واأب����راج  ال��ري��ان��ة 
اأكر  التفاقيات  ه��ذه  وتت�شمن معظم  امل��رج��ان.  وب��رج 
من 100 وحدة يف كل منها لي�شل اأكربها اإىل ما يزيد 
على 600 وحدة. جتدر الإ�شارة اإىل اأن 60 يف املائة من 
الوحدات يف م�شروع الريانة و 45 يف املائة من ال�شقق 
تاأجري  اتفاقيات  وف��ق  حاليا  م��وؤج��رة  الآرك  م�شروع  يف 
باجلملة. وتلبي م�شاريع الدار العقارية الطلب املتنامي 
من قبل املوؤ�ش�شات على امل�شاريع التطويرية احلديثة ذات 
املتنوعة  واملرافق  اجلذابة  والت�شاميم  املتميزة  املواقع 
والتي توفر بيئة عي�س اآمنة ملوظفيها وعائالتهم وتقدم 
اإدارة املرافق. وتوفر عقود  خدمات متميزة على �شعيد 
التاأجري باجلملة طويلة الأجل للموؤ�ش�شات روؤية اأو�شح 

حول التكاليف املتعلقة بها كما ت�شهم يف ت�شهيل عملية 
با�شتقطاب  يتعلق  فيما  ل�شيما  الب�شرية  امل���وارد  اإدارة 
موظفني من اخل��ارج للعمل يف دول��ة الإم����ارات.  وقال 
ط���الل ال��ذي��اب��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإدارة الأ����ش���ول يف 
ت�شتحوذ  ال��ع��ق��اري��ة  ال���دار  ..اإن  ال��ع��ق��اري��ة  ال���دار  �شركة 
كما  للموؤ�ش�شات  التاأجري  �شوق  يف  الأك��رب  احل�شة  على 
اأبوظبي  التاأجري باجلملة يف  اأبرز مزودي حلول  تعترب 
اإىل  وذل��ك ملا نوفره من خدمات مبتكرة يف هذا املجال 
الكبرية يف تطوير فريق متخ�ش�س  ا�شتثماراتنا  جانب 
وعايل الكفاءة يدرك جيدا احتياجات املوؤ�ش�شات املحلية 
التاأجري  عقود  كافة  تتميز  الذيابي  واأ���ش��اف  والدولية 
وتعك�س  التناف�شية  مب��زاي��اه��ا  وقعناها  ال��ت��ي  باجلملة 

امل�شاريع  املنتجات التي نوفرها حيث تتمتع كافة  جودة 
التطويرية التابعة لنا مبرافق حديثة ومواقع متميزة 
يف خمتلف اأنحاء اإمارة اأبوظبي ما يجعلها خيارا جذابا 
لل�شركات الباحثة عن وجهة �شكنية مريحة لعدد كبري 
من موظفيها ويتطلع فريق عملنا اإىل تعزيز العالقات 
م�شممة  حلول  توفري  خالل  من  العمالء  مع  القائمة 
املتو�شط  امل���دي���ني  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ع��ل��ى  خ�����ش��ي�����ش��ا وف����ق 
والطويل . وتوفر عقود التاأجري باجلملة طويلة الأجل 
ل�شركة  اأو�شح  روؤي��ة  ال�شركات  قطاع  من  للم�شتاأجرين 
ي�شهم  كما   .. امل��ت��ك��ررة  اإي��رادات��ه��ا  ح��ول  العقارية  ال���دار 
اأعمال  تعزيز  القطاعات يف  امل�شتاأجرين من حيث  تنوع 

ال�شركة والتقلي�س من حجم املخاطر املتعلقة بها.

بنك راأ�س اخليمة الوطني يطلق خدمة 
موبايل كا�س للدفع النقدي ال�صريع

•• را�س اخليمة-وام:

اإطالق  مع  رقمية  م�شرفية  حل�ول  ط��رح  الوطني  اخليمة  راأ���س  بنك  يوا�شل 
النقود  اإر���ش��ال  اأو  �شحب  للعمالء  تتيح  التي  كا�س  موبايل  اجل��دي��دة  خدمته 
عن  الإم���ارات  دول��ة  يف  اآخ��ر  �شخ�س  اأي  اأو  اأ�شرهم  اأو  اأ�شدقائهم  اإىل  ب�شرعة 
طريق هواتفهم النقالة ودون اأن ي�شتلزم ذلك من املتلقي حتى اأن ميتلك ح�شابا 
م�شرفيا. وا�شار بيرت اإجنالند رئي�س ق�شم اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية يف 
البنك اىل ان بنك را�س اخليمة الوطني يف طليعة البنوك التي تزود العمالء 
حر�س  واك��د   . واجلهد  الوقت  من  الكثري  عليهم  توفر  مميزة  تقنية  بحلول 
خالل  م��ن  ���ش��واء  العمالء  راح��ة  وتعزيز  مبتكرة  خ��دم��ات  تقدمي  على  البنك 
اأو خدمة موبايل  ديلز  اأو تطبيق راك بنك  اآن��د كوليكت  اإط��الق خدمة كليك 
كا�س احلالية. وا�شاف ان خدمة موبايل كا�س تعد مالئمة للذين فقدوا بطاقة 
تفعيلها  اأو  بطاقاتهم  اإر�شال  ليتم  ينتظرون  اأو  يحملونها  اأن  ن�شوا  او  البنك 
..وميكن اي�شا ا�شتخدام موبايل كا�س لتحويل الأموال اإىل الفراد الذين لي�س 
لديهم ح�شابات م�شرفية مثل الأطفال والطالب. وتندرج هذه اخلدمة �شمن 
اإطار من�شة راك بنك املتطورة للتطبيقات امل�شرفية عرب الهاتف النقال ..ويتم 
اإر�شال ر�شالة ن�شية ق�شرية مع كلمة ال�شر التي ت�شتخدم ملرة واحدة فقط اإىل 
العميل اأو ال�شخ�س الراغب باإر�شال النقود اإليه. وميكن ملتلقي الر�شالة بعدها 
�شحب النقود فورا خالل 24 �شاعة عرب اأي من اأجهزة ال�شراف الآيل التابعة 
للبنك والتي يفوق عددها 200 �شراف يف الدولة وتوفر خدمة موبايل كا�س 
�شحب مبلغ ي�شل اإىل خم�شة اآلف درهم وتوفر بديال �شهال و�شريعا عن اأ�شلوب 

الدفع التقليدي بوا�شطة ال�شيكات. 
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العدد  11185 بتاريخ 2014/8/20     
  اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 4033 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليه: برافني كنوال حممد �شاه جمهول حمل القامة
مبا ان املدعي: �شليمان عبدالوهاب احمد وميثله علي حممد انور

ام��ام مركز بطلب معاينة  اي��ج��ارات   2014 ال�شنة   4033 ال��دع��وى  اق��ام �شدكم  ق��د 
املاأجور من جلنة ادارة ال�شيانة واملباين ببلدية دبي واعداد تقرير فني عن حالت 
املت�شررة جراء �شوء ال�شتخدام مع تقرير قيمة ال�شرار واملدة امل�شتغرقة لعمال 
ال�شيانة على ان يتم متثيل املدعي عليه ايجار مدة ال�شيانة ويتم احت�شابها على 
ا�شا�س قيمة العقد ال�شنوي الخري والزام امل�شتاجر بعمل ال�شيانة الالزمة + ت�شليم 
املوؤجر فاتورة نهائية من هيئة الكهرباء واملياه والزام ب�شداد قيمة امل�شتحقات +الزام 
الق�شائية  اللجنة  وق��ررت  كاملة.  واملرتتبة  والر�شوم  بامل�شروفات  عليه  املدعي 
 4.15 ال�شاعة   2014/9/2 املوافق  الثالثاء  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم 
م�شاًء امام اللجنة الق�شائية )3( بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببنى 
بلدية دبى لنظر الدعوى وقد امر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 
دفاع  م��ن  مالديكم  وت��ق��دمي  قانونا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  الن�شر 

وم�شتندات.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
�شاره  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
اجلن�شية   اجلزائر   - بجه  
- ج����������واز  ����ش���ف���ره���ا رق����م 
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م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/6158790

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل���������دع���������و/ ن������ور 
هندي   - ����ش���ي���خ  حم����م����د 
اجلن�شية  - ج��واز  �شفره 
  )2006262( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   02/4417465

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����وة/ �شباح  ف���ق���دت  
امل����غ����رب   - امل�����ي�����������ش�����اوى  
ج��������واز    - اجل�����ن�����������ش�����ي�����ة  
     )83953( رق��م  �شفرها 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/9096249

فقدان جواز �سفرت
نهايه  امل����دع����وة/  ف���ق���دت  
عبداهلل �شدقي العبد    - 
جواز    - اجلن�شية   الردن 
�شفرها رقم )804264(     
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/1336061
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم187351          بتاريخ :2013/2/24م    
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: �شلطان جلوبل للتجارة العامة  �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س  ب: 65390  . دبي - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
واخل�شراوات  الفواكه  اللحوم،  م�شتخرجات  ال�شيد،  وطيور  حيوانات  الداجنة،  الطيور  الأ�شماك،  اللحوم، 
منتجات  من  وغ��ريه  اللنب  البي�س،  باأنواعها،  املربيات  )اجل��ل��ي(،  وال��ه��الم  واملطهية،  واملجففة  املحفوظة 
ولي�شت طازجة(  والتمور) مثلجة  واملخلالت  املحفوظة  الأغذية  للتغذية،  املعدة  م  وال�شح  الزيوت  الألبان، 

م�شروبات احلليب ، زيوت الطعام، يف الفئة 29
و�شف العالمة:25

هي عبارة عن كلمة GOOD LIFE مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�شود ويوجد بني الكلمتني �شكل 
الأ�شود  وباللون  الالتينية  باللغة    Privileged ب�شكل مائل كلمة  الأحمروفوقها مكتوب  باللون  اإم��راأة 

وحتتها مكتوب عبارة take care of it  باللغة الالتينية وباللون الأ�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية 
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
�شو�شن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :205539              بتاريخ :   3/ 2 /2014
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: كافوتيك ال�شرق الأو�شط م م ح
 وعنوانه:   جبل علي- ار�س رقم ا�س 10128، �س.ب 61124

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد البناء املعدنية

الواق�عة بالفئة: 6
و�شف العالمة:  العالمة عباره �شعار دائري  ملون باللون الأزرق  يحتوي �شكل وحيد القرن ملون بالأبي�س 

واأ�شفله عبارة “Rhinoflex Cable Management Systems”  ملونه باللون الأ�شود .
 ال�ش��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 200429          بتاريخ :  2013/11/05 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: وليد الزرعوين للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 13360، دبي –المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
كبالت متحدة املحور ، كبالت كهربائيه ، اآلت حا�شبه ،كامريات فيديو ، كامريات ت�شوير �شينمائي ، اأجهزة قيا�س ال�شعه، كامريات } 
للت�شوير الفوتوغرايف { ، مكثفات ، ، بطاقات مغناطي�شية م�شفره ، �شور كرتونيه متحركه ، كاثودات ، �شال�شل نظارات ، اأجهزة �شحن 
البطاريات الكهربائيه ، رقائق } اإدارت متكامله {، ملفات خانقه} معاوقه{ كرونوغرافات }اأجهزة ت�شجيل الزمن { ، ولعات �شيجار 
لل�شيارات ، كامريات ت�شوير �شينمائي ، اأفالم ت�شوير �شينمائي } معر�شه لل�شوؤ {، مفاتيح قطع الدارات الكهربائيه   ، اأدوات اإقفال 
الدارات الكهربائيه ، ملفات خانقه }معاوقه { ، �شاعات الدوام } اأدوات ت�شجيل الزمن { ، كبالت متحدة املحور ، ملفات كهربائيه ، 
ملفات كهرومغناطي�شيه ،   جممعات كهربائيه ، اأجهزه كهربائيه لتبديل التيار الكهربائي ، اأجهزة ت�شغيل القوؤا�س املدجمه ، اأقرا�س 
مدجمه } �شمعيه وب�شريه { ، اأقرا�س مدجمه } لذاكرة القراءه فقط  { ، دارات مقارنه ، برامج العاب احلا�شوب ، لوحات مفاتيح 
لأجهزة احلا�شوب ، ذاكرات حا�شوب ، برامج م�شجله لت�شغيل احلا�شوب ، اأجهزه ملحقه باحلا�شوب ، برامج حا�شوب م�شجله ، برامج 
 ، اأجهزة احلا�شوب  ت�شتخدم مع  ، طابعات  اأجهزة حا�شوب  للتنزيل { برجميات حا�شوبيه } م�شجله {  قابله  حا�شوب } برجميات 
مكثفات . اأجهزة معاجلة البيانات، اأقرا�س مدجمة )�شمعية- ب�شرية(،   اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(، م�شغالت الأقرا�س 
)اأجهزة احلا�شوب(، اأجهزة احلا�شوب �شخ�شية �شغرية، �شا�شات عر�س )اأجهزاء حا�شوب(، برامج مراقبة )برامج  حا�شوب(، مفكرة 

يف �شكل حا�شوب �شغري  يف الفئة 9
و�شف العالمة:9

اإيون  مكتوبة بحروف لتينية كبرية   و باللون الأ�شود. على اجلانب الأي�شر من كلمة   EON/  هي عبارة عن كلمة : EON
 E هناك دائرة �شغرية يف لون الرماد تبدو وكاأنها زر التبديل. حماطة 75% من هذه الدائرة التي كتبها الإجنليزية حرف ،EON

وحماطة 25% بحلول الإجنليزية "”n حرف �شغري. لون الأحرف E و N هي الأرجواين وتكون يف �شكل دائري
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم 
امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية 
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 208812          بتاريخ : 2014/03/30 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: بهومي مارت للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 45214 ، دبي –المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، ال�شمك  ُمعدة من  ، منتجات غذائية  �شمك معلب   ، ج��وز هند جمفف   ، الهند  ج��وز  زب��دة   ، الكاكاو  زب��دة 
فطر حمفوظ ، زيت �شم�شم ، ع�شري بندورة للطبخ ،اللحوم، الأ�شماك، الطيور الداجنة، حيوانات وطيور 
ال�شيد، م�شتخرجات اللحوم، الفواكه واخل�شراوات املحفوظة واملجففة واملطهية، والهالم )اجللي(، املربيات 
باأنواعها، البي�س، اللنب وغريه من منتجات الألبان، ملح الطعام، الأغذية املحفوظة واملخلالت والتمور) 

مثلجة ولي�شت طازجة( يف الفئة 29
و�شف العالمة:29

 ، الجنليزية  باللغة  مكتوبة  كلمتني  عن  عبارة  هي   AMERICAN FARM  : التجارية  عالمة 
 FARM باللون الخ�شر داكن مظلل باللون الخ�شر فاحت اما كلمة AMERICAN وباللونني كلمة
باللون البي�س يف خلفية اخ�شر بداخل م�شتطيل مظلل بالخ�شر فاحت ، ويوجد هناك خطني رفيع حتت 
اعلى من  ويوجد   ، الي�شر  وبطرف  المي��ن  FARM بطرف  بكلمة  AMERICAN مو�شلة  كلمة 
مربع  ب��داخ��ل  وال�شماء  والع�����ش��اب  وال�شهول  بال�شجار  مكونة  م��زرع��ة  ���ش��ورة   AMERICAN كلمة 

وباخللفية ملونة باللون البي�س والخ�شرداكن واخ�شر فاحت وا�شفر وبني . 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية 
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 208808          بتاريخ : 2014/03/30 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: بهومي مارت للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 45214 ، دبي –المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�شتح�شرات  الدقيق  ال��نب،  مقام  يقوم  وم��ا  وال�����ش��اج��و،   التابيوكا  ال�شكر،  ال��ك��اك��او،  ال�شاي،  الأرز،ال�����نب، 
والع�شل  النحل  ع�شل  واملثلجات،  واحللويات  والفطائر  والكعك  الب�شكويت  اخلبز،  احلبوب،  من  امل�شنوعة 
الأ�شود )الدب�س(، اخلمرية وم�شحوق اخلمرية، امللح، اخلردل، الفلفل واخلل وال�شل�شة، البهارات التوابل، 

الثلج  . يف الفئة30   
و�شف العالمة:30

البي�س يف خلفية  وباللون  باللغة الجنليزية   التجارية:KESAR هي عبارة عن كلمة مكتوبة  عالمة 
باللون  وردت��ني  الكلمة  من  اعلى  هناك  ويوجد   ، الغيم  �شكل  على  خلفية  بداخل  بالرمادي  مظلل  الحمر 

البنف�شجي وا�شفر واحمر يف خلفية البي�س.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية 
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 202492          بتاريخ :  2013/12/11 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: م�شاريع غابا  �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س  ب: 379332  ، دبي –المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
طابعات   ، حا�شوب  اأجهزة   } م�شجله   { حا�شوبيه  برجميات   } للتنزيل  قابله  برجميات   { حا�شوب  برامج 
ب�شرية(،    )�شمعية-  مدجمة  اأقرا�س  البيانات،  معاجلة  اأجهزة   . مكثفات   ، احلا�شوب  اأجهزة  مع  ت�شتخدم 
اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(، م�شغالت الأقرا�س )اأجهزة احلا�شوب(، اأجهزة احلا�شوب �شخ�شية 
�شغرية، �شا�شات عر�س )اأجهزاء حا�شوب(، برامج مراقبة )برامج  حا�شوب(، مفكرة يف �شكل حا�شوب �شغري  

يف الفئة 9
و�شف العالمة:9

الأ�شود  باللون  كبرية  لتينية  باأحرف  فا�شرت’ مكتوبة   /FASTER التجارية  العالمة   :FASTER
 .A، S & T E، ع��ب��ور الأح����رف  F مثل ال�شهم حتى احل���رف  ي��ت��وق خ��ط و���ش��ط احل���رف   . )6 ح���روف( 
 A & E هذه عالمة ال�شهم هو يف اللون الأحمر. هذه العالمة ال�شهم تغطي خطوط منت�شف الأح��رف
كلمة FASTER. اأي�شا هو مكتوب �شعار "Choice Right" حتت عالمة "FASTER" بطريقة 

مبتكرة.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية 
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 208810          بتاريخ :  2014/03/30 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: بهومي مارت للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 45214 ، دبي –المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
فواكه،  ع�شائر  زجنبيل،  ب��رية  وال�شراب،  الكحولية،  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه 
م�شروبات غري كحولية اأ�شا�شها الع�شل، ماء ال�شودا، وغريها من امل�شتح�شرات امل�شتخدمة لعمل امل�شروبات 

غري الكحولية يف الفئة 32
و�شف العالمة:32

 ، الجنليزية  باللغة  مكتوبة  كلمتني  عن  عبارة  هي   AMERICAN FARM  : التجارية  عالمة 
 FARM باللون الخ�شر داكن مظلل باللون الخ�شر فاحت اما كلمة AMERICAN وباللونني كلمة
باللون البي�س يف خلفية اخ�شر بداخل م�شتطيل مظلل بالخ�شر فاحت ، ويوجد هناك خطني رفيع حتت 
اعلى من  ويوجد   ، الي�شر  وبطرف  المي��ن  FARM بطرف  بكلمة  AMERICAN مو�شلة  كلمة 
مربع  ب��داخ��ل  وال�شماء  والع�����ش��اب  وال�شهول  بال�شجار  مكونة  م��زرع��ة  ���ش��ورة   AMERICAN كلمة 

وباخللفية ملونة باللون البي�س والخ�شرداكن واخ�شر فاحت وا�شفر وبني . 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية 
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 208809          بتاريخ : 2014/03/30 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: بهومي مارت للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 45214 ، دبي –المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، ال�شمك  ُمعدة من  ، منتجات غذائية  �شمك معلب   ، ج��وز هند جمفف   ، الهند  ج��وز  زب��دة   ، الكاكاو  زب��دة 
فطر حمفوظ ، زيت �شم�شم ، ع�شري بندورة للطبخ ،اللحوم، الأ�شماك، الطيور الداجنة، حيوانات وطيور 
ال�شيد، م�شتخرجات اللحوم، الفواكه واخل�شراوات املحفوظة واملجففة واملطهية، والهالم )اجللي(، املربيات 
باأنواعها، البي�س، اللنب وغريه من منتجات الألبان، ملح الطعام، الأغذية املحفوظة واملخلالت والتمور) 

مثلجة ولي�شت طازجة( يف الفئة 29.
و�شف العالمة:29

البي�س يف خلفية  وباللون  باللغة الجنليزية   التجارية:KESAR هي عبارة عن كلمة مكتوبة  عالمة 
باللون  وردت��ني  الكلمة  من  اعلى  هناك  ويوجد   ، الغيم  �شكل  على  خلفية  بداخل  بالرمادي  مظلل  الحمر 

البنف�شجي وا�شفر واحمر يف خلفية البي�س.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية 
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  
�شو�شن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :209327             بتاريخ :   7/ 4 /2014
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:  تران�س ورلد لوجي�شتك�س م م ح )تران�س وورلد م م ح �شابقا(
 وعنوانه:   اأر�س رقم ا�س 20130 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل وتغليف وتخزين ال�شلع وتنظيم الرحالت وال�شفر

الواق�عة بالفئة: 39
وباللون  الالتينية   بالحرف  ب�شكل خا�س  Orient مكتوبة  كلمة   العالمة من  تتاألف  العالمة:  و�شف 
“fzco” ملونه  و  “Express lines”  بالأحرف الالتينية وملونة باللون الف�شي  واأ�شفلها   الأزرق 
ال�شفلى   باجلهة  واأزرق  العليا  باجلهة  ال��رم��ادي  باللون  ملون  باملربع  �شبيه  �شكل  وبجانبها  الأزرق  باللون 

.”oel“ وبداخلها مر�شاه باللون الأبي�س وا�شفلها حروف
 ال�ش��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 210646          بتاريخ :  2014/04/27 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: اخلطوة لتجارة املواد الغذائية )�س ذ م م(
وعنوانه: �س  ب: 85360 ، دبي –المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، ال�شمك  ُمعدة من  ، منتجات غذائية  �شمك معلب   ، ج��وز هند جمفف   ، الهند  ج��وز  زب��دة   ، الكاكاو  زب��دة 
فطر حمفوظ ، زيت �شم�شم ، ع�شري بندورة للطبخ ،اللحوم، الأ�شماك، الطيور الداجنة، حيوانات وطيور 
ال�شيد، م�شتخرجات اللحوم، الفواكه واخل�شراوات املحفوظة واملجففة واملطهية، والهالم )اجللي(، املربيات 
باأنواعها، البي�س، اللنب وغريه من منتجات الألبان، ملح الطعام، الأغذية املحفوظة واملخلالت والتمور) 

مثلجة ولي�شت طازجة( يف الفئة  29
و�شف العالمة:29

العالمة التجارية:  EXOTIC PEARLهي عبارة عن كلمتني  مكتوبة باللغة الإجنليزية  باحلروف 
باللون  نقطتني  ويوجد  بامل�شتطيل.  ي�شابه  �شكل  بداخل  الالمع  الأزرق  خلفية  يف  الأبي�س  باللون  الكبري 

الأبي�س يف طريف اللفظ EXOTIC.ويوجد A   يف كلمة PEARL بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية 
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 208811          بتاريخ : 2014/03/30 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: بهومي مارت للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 45214 ، دبي –المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات  املخللة،  الُكرب  نبات  براعم  ال��نب،  مقام  يقوم  وم��ا  ،ال��ك��اك��او،   الب�شكويت  والفطائر،  والكعك 
، �شل�شات  بندورة  ، �شل�شة  احلبوب، علكة، منتجات كاكاو، ع�شل نحل، نودلز )معكرونة رقيقة(، مايونيز 
اخلمرية  )الدب�س(،  الأ�شود  والع�شل  النحل  ع�شل  واملثلجات،  احللويات  )�شل�شة(،اخلبز،  كت�شاب  )توابل(، 

وم�شحوق اخلمرية، امللح، اخلردل، الفلفل واخلل وال�شل�شة، البهارات التوابل، الثلج  . يف الفئة 30
و�شف العالمة:30

 ، الجنليزية  باللغة  مكتوبة  كلمتني  عن  عبارة  هي   AMERICAN FARM  : التجارية  عالمة 
 FARM باللون الخ�شر داكن مظلل باللون الخ�شر فاحت اما كلمة AMERICAN وباللونني كلمة
باللون البي�س يف خلفية اخ�شر بداخل م�شتطيل مظلل بالخ�شر فاحت ، ويوجد هناك خطني رفيع حتت 
اعلى من  ويوجد   ، الي�شر  وبطرف  المي��ن  FARM بطرف  بكلمة  AMERICAN مو�شلة  كلمة 
مربع  ب��داخ��ل  وال�شماء  والع�����ش��اب  وال�شهول  بال�شجار  مكونة  م��زرع��ة  ���ش��ورة   AMERICAN كلمة 

وباخللفية ملونة باللون البي�س والخ�شرداكن واخ�شر فاحت وا�شفر وبني . 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية 
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

   
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 203789          بتاريخ :  2014/01/02 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: خو�س اأبي للتجارة العامة )�س.ذ.م.م.(  
وعنوانه: �س  ب: 21029  ، دبي –المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خفيفة،  معاطف  معاطف،  مالب�س  لل�شدر،  م�شدات  لل�شاطى،  مالب�س  اإ�شتحمام،  اأث��واب   ، اأخفاف  اأحذية، 
مالب�س  م��ب��اذل،  )م��الب�����س(،  ف��رو  ال��ف��رو،  م��ن  ���ش��الت  ع��ب��اءات،  لبا�شالقدم،  التنكرية،  للحفالت  مالب�س 
اأردية  عنق،  ربطات  املقلد،  اجللد  من  مالب�س  جلدية،  مالب�س  ال�شوف،  من  اث��واب  جاكيتات،  حمبوكت، 
القم�شان،  )لبا�س هندي(،  �شاري  املالب�س جاهزة،  بيجامات،  داخلية،  �شراويل  �شروالية، معاطف خارجية، 
تنانري، جوارب طويلة، بذلت، اأثواب �شباحة، قم�شان ن�شف كم، بنطلونات، مالب�س داخلية، بذات نظامية، 

�شدرات، �شدريات يف الفئة 25.
و�شف العالمة:25

 LIKE كلمة  كتابة  يتم  الأمين،  اجلانب  على  داخلها،  الفاحت  الأزرق  اللون  يف  م�شتطيل  وهو   :LIKE
مع  الأمي��ن  للكف  �شورة  هناك  امل�شتطيل  من  الأي�شر  اجلانب  وعلى  الأزرق  اللون  مع  الإجنليزية  باللغة 

الكفة من قمي�شه، والذي يظهر عالمة "اأحب ذلك" رفع اجللدات ي�شل.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية 
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 205643          بتاريخ :  2014/02/04 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: املر�شدي للتجارة العامة)�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 48783 ، دبي –المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ت�شجيل  اأج��ه��زة  بعد،  ع��ن  لالإ�شعال  اآهربائية  اأج��ه��زة  ال�شرعة،  م��وؤ���ش��رات  وب�شرية،  �شمعية  تعليم  اأج��ه��زة 
للمراآبات،  رادي��و  اأجهزة  الرقمية،  الفيديوية  الأق��را���س  م�شغالت  مالحية،  للمر،اآباتاأدوات  الكيلومرتات 
اأجهزة اإلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد بالإ�شارات، اأجهزة مالحية لالأقمار ال�شناعية، اأجهزة واآلت �شربرْ 
الأعماقواأجهزة قيا�س ال�شرعة )للت�شوير الفوتوغرايف(، مثلثات حتذير من عطل املراآبات، اأجهزة مالحية 
ميكروفونات،  )م�شجلة(،  حا�شوبية  ،برجميات  حممولة  بالكمبيوتر(اتف  ت��دار  مالحة  للمراآبات)اأجهزة 
اأجهزة واًلت �شرب الأعماق، �شماعات هواتف، �شترييوهات �شخ�شية، اجهزة هاتف، اأجهزة تلفزيون ،عد�شات 
األعاب حا�شوب، لوحات  اأجهزة حا�شوب،برامج  م�شخمة، هوائيات، كبالت متحدة املحور، كبالت كهربائية، 
باحلا�شوب،  ملحقة  اأجهزة  احلا�شوب،  لت�شغيل  م�شجلة  برامج  حا�شوب،  ذاك��رات  حا�شوب،  لأجهزة  مفاتيح 

برامج حا�شوب م�شجلة، برامج حا�شوب )برجميات قابلة للتنزيل(. يف الفئة 9 .
و�شف العالمة:9

ويوجد  الزرق  وباللون  الجنليزية  باللغة  مكتوبة  كلمة  عن  عبارة  هي   GERMO  : التجارية  عالمة 
هناك �شورة على �شكل ال�شيارة بخطوط رفيع باللون الحمر يف خلفية بي�شاء.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية 
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 208806          بتاريخ :  2014/03/30 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: حممد فالح �شعيد فرهود
وعنوانه: �س  ب: 75103  ، دبي –المارات العربية املتحدة. 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ومعاجني  ال�شعر  وحم��ال��ي��ل  )ال��ك��وزم��ت��ي��ك(  ال��ت��زي��ني  وم����واد  ال��ط��ي��ارة  ال��ت��ج��م��ي��ل،ال��زي��وت  م�شتح�شرات   

الأ�شنان،كرميات، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة(، العطور والبخور  يف الفئة 3 
و�شف العالمة:3

 عالمة التجارية : CBT GALAXY هي عبارة عن كلمتني مكتوبة باللغة الجنليزية وباللون ال�شود 
بطريقة مبتكرة يف خلفية ابي�س ، ويوجد كلمتني مكتوبة باحلروف الكبرية وبخط مائلة خفيفة.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية 
الربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة �شبيكرتا جيوتيك �شاناي 
يف تيكاريت انونيم �شريكيتي )اجلن�شية:تركيا( قد تقدمت بطلب 
رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب 

)2328( يف �شجل ال�شركات الجنبية يف الوزارة . 
�شاأن  ل�شنة 1984م يف  القانون الحتادي رقم )8(  وتنفيذا لحكام 
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م 

املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر 
التجاري  الت�شجيل  اإدارة  القت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 11185 بتاريخ 2014/8/20

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�شالت )قطاع النقل البحري( 

بطلب  تقدم  قد  ذ.م.م  الأنتاج  خلدمات  املن�سوري  /�سركة  بان 

ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه���ذه  ت�شجيل  ع��ل��ى  اع���رتا����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 

مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة اق�شاها 

60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
الن�شر ام بي ا�س AL NISR MPS                جديده                   جديده

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  اغ�سط�س 2014 العدد 11185
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حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
ورئي�س جمل�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد 
العام  الجتماع  دبي  ت�شت�شيف   ، الريا�شي  دبي 
الفرتة  يف  للتن�س  ال����دويل  ل��الحت��اد  ال�����ش��ن��وي 
يف  وي�شارك   ، املقبل  �شبتمرب   18 اىل   16 من 
التن�س يف  م�شوؤويل  200من  الجتماع حوايل 
رئي�س  بيتي  ري�شي  فران�شي�شكو  بقيادة  العامل 

الحتاد الدويل الذي �شرياأ�س الجتماع.
العا�شرة  دورت����ه  ال��ع��ام يف  الج��ت��م��اع  وي��ن��اق�����س 
الريا�شي  دب���ي  جمل�س  ينظمه  وال����ذي  ب��دب��ي 
اللعبة  ق�شايا  اأه���م  للتن�س،  الم����ارات  واحت���اد 
املنظمة  وال���ل���وائ���ح  ال���ق���وان���ني  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

وامل�شتجدات التي يتوقع ان تطراأ عليها ، اإ�شافة 
فئاتها  مبختلف  وال��ب��ط��ولت  امل��ن��اف�����ش��ات  اإىل 
والتي ت�شمل م�شابقات الكبار والنا�شئني وتن�س 
 ، الإع��اق��ة  ل���ذوي  العجالت  وتن�س   ، ال�شواطئ 

بجانب موا�شيع تتعلق بالت�شويق واملن�شطات.
ملجل�س  العام  الأم��ني  ال�شريف  د.اأحمد  واعترب 
مهماً  الجتماع حدثاً  ا�شت�شافة  الريا�شي  دبي 
الللعبة  ع�شاق هذه  اأنظار  قبلة  دبي  يجعل من 
وامل��ه��ت��م��ني ب��ه��ا ، م���وؤك���داً ح��ر���س امل��ج��ل�����س على 
ت��ق��دمي ك��ل ال��ع��ون ل��الحت��اد ال����دويل للتن�س ، 
ورح���ب ال�����ش��ري��ف مب�����ش��وؤويل الحت����اد يف دب���ي ، 
يف  ت�شب  بنتائج  الجتماعات  تخرج  ان  موؤماًل 

اجتاه تطوير اللعبة ون�شرها.
اجتماع  مثل  مهمة  اجتماعات  ا�شت�شافة  وق��ال 
ت��اأت��ي يف اط���ار اخلطة  ال���دويل للتن�س  الحت���اد 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة حل��ك��وم��ة دب���ي وجم��ل�����س دبي 
ال�شيخ  �شمو  روؤي���ة  م��ع  تتوافق  التي  الريا�شي 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي ورئي�س جمل�س دبي الريا�شي يف جعل دبي 
وجهة ريا�شية مف�شلة ومكاناً يق�شده كل من 

يود تنظيم حدث ريا�شي يحظى بالنجاح .
من جانبه اأبدى فران�شي�شكو ري�شي بيتي رئي�س 
الحتاد الدويل للتن�س �شعادته با�شت�شافة دبي 
انها  مبيناً   ، لالحتاد  ال�شنوي  العام  لالجتماع 

يتم فيها عقد هذا الجتماع  التي  الأوىل  امل��رة 
موؤكداً   ، العربية  واملنطقة  اآ�شيا  غ��رب  يف  املهم 
والبنى  والقدرات  المكانات  دبي متلك من  ان 
ال��ت��ح��ت��ي��ة م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا امل���ك���ان الأك�����ر مالءمة 

ل�شتقبال مثل هذا احلدث املهم.
اللعبة  وم�����ش��وؤول��و  التن�س  ع���امل  يتطلع  وق���ال 
دبي  يف  م�شبوق  غري  ا�شتثنائي  ح��دث  حل�شور 
يف ال�شهر املقبل بعد ان ان انحازوا للمدينة يف 
اجل  م��ن  ب��راغ  ال��ذي ج��رى مبدينة  الت�شويت 
اختيار الوجهة التي �شت�شت�شيف الجتماع العام 
تفوقت  حيث   ، للتن�س  ال��دويل  لالحتاد  املقبل 
الم��ارات على العديد من ال��دول التي تقدمت 

م�شر  م��ث��ل  الج��ت��م��اع��ات  ل�شت�شافة  بطلبات 
اأثق  ال�شخ�شي  امل�شتوى  على  واأ���ش��اف  و�شربيا 
التنظيم  يف  الكاملة  العالمة  �شتحقق  دب��ي  ان 
لأن��ن��ي زرت ه���ذه امل��دي��ن��ة ك��ث��رياً واأع��ل��م مقدار 
واأرى   ، الحت���اد  يف  لنا  تقدمه  ان  ت�شتطيع  م��ا 
املكتوم  جمعة  بن  مكتوم  ح�شر  ال�شيخ  �شمو  ان 
رئي�س احتاد المارات للتن�س ومن يعملون معه 
�شيقدمون ما يجعل اجلميع يتاأكد من اننا كنا 
لهذ  م��ق��راً  لتكون  دب��ي  اخ��رتن��ا  حمقني عندما 
احل��دث املهم . من جهته حتدث عبد الرحمن 
اأحمد فلكناز نائب رئي�س احتاد المارت للتن�س 
با�شم �شمو ال�شيخ ح�شر مكتوم بن جمعة املكتوم 

رئ��ي�����س احت����اد الم������ارات ل��ل��ت��ن�����س ، م���ع���رباً عن 
الذي  الكبري  التجمع  ه��ذا  باإ�شت�شافة  �شعادته 
والعامل  الأو�شط  ال�شرق  يف  الأوىل  للمرة  يقام 
العربي ، مقدماً �شكره لالحتاد الدويل للتن�س ، 
على اختيار دانة الدنيا مقراً لالجتماع ، معرباً 
اللعبة  ن�شر  الجتماع يف  ي�شهم  ان  اأمله يف  عن 

اأكر بني الفئات ال�شنية ال�شغرية يف البالد.
للحدث  الداعمة  للجهات  �شكره  فلكناز  وق��دم 
الطرق  وه��ي��ئ��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 
دبي  يف  والتجارة  ال�شياحة  ودائ��رة  واملوا�شالت 
من  اجلميع  يتعاون  ان  متمنيا   ، دب��ي  و�شرطة 

اأجل اجناح احلدث.

حتت رعاية حمدان بن حممد بن را�سد

دبي ت�صت�صيف اجتماعات الحتاد الدويل للتن�س 16 �صبتمرب املقبل

با�شا  اجل�����واد  ب�شحبة  ال��ك��م��ي��ت��ي  حم��م��د  ال��ف��ار���س  ي��وا���ش��ل 
مل�شاركته  اإ���ش��ت��ع��دادا  بفرن�شا  ال�شيفي  مع�شكره  ف���ورت  دي 
�شمن  ال��ق��ف��ز  مناف�شات  يف  املقبلة  ال��ف��رتة  خ���الل  امل��رت��ق��ب��ة 
األعاب الفرو�شية العاملية التي ت�شت�شيفها مدينة نورماندي 
 7 اأغ�شط�س احل��ايل حتى   23 الفرتة من  الفرن�شية خالل 
للقفز  الإم���ارات  فر�شان  حظوظ  ومتيل   ..2014 �شبتمرب 
الفر�شان  عدد  تراجع  بعد  الفردية  بامل�شاركة  الكتفاء  نحو 

امل�شاركني اإىل اأقل من ن�شاب الفريق املكون من اأربعة فر�شان 
ي�شمح لهم بامل�شاركة على م�شتوى الفرق والفردي ح�شب ما 
اأفاد به طالب ظاهر املهريي اأمني ال�شر العام لحتاد المارات 
للفرو�شية. وقال اأنها ظروف اأملت نف�شها بعد نفوق اجلواد 
ال�شيخ علي  الفار�س  به  اأح��رز  كان  وال��ذي  �شنة   15 كوجاك 
بن عبد اهلل القا�شمي التاأهل للم�شاركة يف النورماندي منذ 
فرباير املا�شي يف بطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 

لقفز احلواجز األعاب الفرو�شية العاملية حيث ي�شرتط لنيل 
امل�شتوى  ح�شب  بها  الإي��ف��اء  القفز  فر�شان  على  التاأهل  حق 
بعينها  اأ���ش��واط  تت�شمن  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  للبطولت  الفني 
لفار�س  للفرو�شية وميكن  ال���دويل  الإحت���اد  ب��اإ���ش��راف  وت��ق��ام 
يكون  التاأهل  معدل  حتقيقه  حالة  ويف  فيها  امل�شاركة  القفز 
ملزما عليه امل�شاركة بذات اجلواد الذي نال على �شهوته ذلك 

ال�شتحقاق. 

ويف جانب ذي �شلة اأو�شح طالب املهريي اأن اإحتاد الفرو�شية 
قام بتوجيه الدعوة اإىل 13 فار�شا وفار�شة من فر�شان القفز 
الإماراتيني من فئة املحرتفني امل�شتوى املتقدم واملتواجدين 
اأعده  مع�شكر  يف  لالإلتقاء  باأوروبا  ال�شيفية  مع�شكراتهم  يف 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  من  بتوجيه  الفرو�شية  اإحت��اد 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة  بن 
رئي�س احتاد الإمارات للفرو�شية يف بلجيكا خالل الفرتة من 

28 حتى 31 اأغ�شط�س ا�شتعدادا لالآ�شياد بكوريا اجلنوبية 
..ولختيار فريق اآخر للقفز للم�شاركة فيبطولت اجلولت 
التاأهيلية لكاأ�س العامل للقفز. وي�شدد احتاد الفرو�شية على 
بعد  املوؤهلة  اجل���ولت  يف  بامل�شاركة  الفر�شان  تقيد  ���ش��رورة 
يفقد  ل  حتى  ج��واده  وجاهزية  الفار�س  م�شتوى  من  تاأكده 
ف��ر���ش��ة مت��ث��ي��ل ال���دول���ة ���ش��م��ن ف��ري��ق��ه��ا يف ه���ذه البطولت 

الدولية يف حالة ان�شحابه من امل�شاركة دون اأ�شباب مقنعة.

احتاد الفرو�صية يقيم مع�صكرًا يف بلجيكا ا�صتعدادًا لالآ�صياد وكاأ�س العامل للقفز

اأبوظبي  العام ملجل�س  الأمني  العواين  �شعادة عارف حمد  ا�شاد 
ال��ري��ا���ش��ي ب��ا���ش��ت��م��راري��ة ت��ن��ظ��ي��م م��ه��رج��ان اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 
لل�شطرجن الذي يد�شن ن�شخته احلادية والع�شرين حتت رعاية 
ابوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو 
ال��ب��ط��ولت والفعاليات  ب��ني  ال��ري��ا���ش��ي، مم��ا مي��ي��ز م�����ش��ريت��ه 
ودور  اأه��م��ي��ة  على  م�����ش��ددا  اأب��وظ��ب��ي،  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  الريا�شية 

املهرجان يف حتقيق التقدم للعبة ال�شطرجن ولكافة املمار�شني 
ابوظبي  واأك��د ان جمل�س   . الواعدين  الم��ارات  �شباب  لها من 
مقومات  بكافة  احل��دث  لدعم  كبريا  اهتماما  ي��ويل  الريا�شي 
اأجندة الفعاليات الريا�شية  التميز والنجاح وتعزيز مكانته يف 
لإمارة اأبوظبي، انطالقا من خططه وبراجمه لتحقيق التطور 
، مثنيا  يف كافة اللعاب الفردية واجلماعية يف اندية ابوظبي 

على جهود نادي ابوظبي لل�شطرجن والثقافة واللجنة املنظمة 
لكافة  مهمة  حمطة  يعد  ال��ذي  املهرجان  تنظيم  عل  القائمة 
الالعبني للتناف�س ال�شريف بجميع فئاته وم�شابقاته املتنوعة. 
اأك���ر م��ن 400 لع���ب ولع��ب��ة ميثلون  واو���ش��ح ان م�����ش��ارك��ة 
42 دولة من بينهم �شباب وفتيات الم��ارات يوؤكد على املكانة 
املرموقة التي يحظى بها مهرجان اأبوظبي الدويل لل�شطرجن 

والنطباعات اليجابية التي ظل ي�شجلها طوال جتاربه املا�شية 
ابوظبي  ت��رح��ي��ب جمل�س  .  وج���دد  ل���ل���دورة احل��ال��ي��ة  و���ش��ول 
الريا�شي بانعقاد وتنظيم مثل هذه املنا�شبات الريا�شية املهمة 
ال��ت��ي ت��ق��ام يف اب��وظ��ب��ي وحت��ظ��ى ب��اإ���ش��راف مبا�شر م��ن الحتاد 
الدويل لل�شطرجن ، وما ت�شهم به يف تعزيز التفاعل والتوا�شل 
البطولت  ان  مبينا  الالعبني،  جميع  ب��ني  ال���دويل  الريا�شي 

وال�شطرجن  وامل��ف��ت��وح��ة  الأ���ش��ات��ذة  ف��ئ��ات  ال��ت��ي ت�شم  امل��ت��ن��وع��ة 
ال�شتعرا�شية  وامل���ب���اراة  �شنة   16 حت��ت  والنا�شئني  اخل��اط��ف 
وال�شحفيني والإعالميني بالإ�شافة لفئة حماة الوطن �شتعزز 
الفني  امل�شتوى  رف��ع  يف  �شك  ب��دون  و�شت�شهم  الكبرية  امل�شاركة 
مبا  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  امل�شاركني  جميع  ب��ني  والتناف�س 

ينعك�س اإيجابا على قيمة احلدث ال�شنوي من كافة اجلوانب .

جمل�س اأبوظبي الريا�صي ي�صيد با�صتمرارية مهرجان اأبوظبي الدويل لل�صطرجن 

اع���ل���ن الحت�����اد ال����روان����دي ل���ك���رة ال���ق���دم ان����ه قرر 
التي ا�شدرها الحتاد الفريقي  العقوبة  ا�شتئناف 
للعبة بحق منتخب بالده باق�شائه من الت�شفيات 
ب�شبب   2015 الفريقية  المم  كاأ�س  اىل  املوؤهلة 

ا�شراكه لعبا يحمل جن�شية مزدوجة.
وج����اء ق����رار اق�����ش��اء روان�����دا م���ن ال��ت�����ش��ف��ي��ات بعد 
بخ�شو  الف��ري��ق��ي  الحت���اد  فتحه  ال���ذي  التحقيق 
املهاجم دادي بريوري الذي يلعب يف �شفوف نادي 
ايغيتي  ا���ش��م  حت��ت  ال��دمي��ق��راط��ي  الكونغويل  فيتا 
على  الرواندي  الحتاد  واعرت�س  ايتيكياما.  تادي 
اىل  امل��وؤه��ل��ة  الت�شفيات  م��ن  املنتخب  اق�شاء  ق��رار 

على  ح�شل  الالعب  بان  موؤكدا  القارية،  البطولة 
اجلن�شية الرواندية قبل جن�شية جمهورية الكونغو 
الدميقراطية. اما الحتاد الفريقي فا�شار اىل ان 
حتقيقاته اظهرت بان تاريخ ميالد الالعب املولود 
يف الكونغو الدميقراطية هو يف 12 كانون الول-
الرواندي،  �شفره  ج��واز  بح�شب   1986 دي�شمرب 
الدميقراطي  الكونغويل  �شفره  ج��واز  ي�شري  فيما 
اىل انه ولد يف 13 كانون الول-دي�شمرب 1990.

اولفييه  ال����روان����دي  ع����ام الحت�����اد  ام����ني  واع���ت���رب 
م��ول��ي��ن��داه��اب��ي ب���ان ال���الع���ب ح�����ش��ل ع��ل��ى ج���وازه 
ا���ش��در ج��واز �شفره  2009، فيما  ال��روان��دي ع��ام 

يجعله  م��ا   ،2013 يف  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ك��ون��غ��ويل 
موؤهال ليلعب مع املنتخب الرواندي.

الالعب وحرمانه  ايقاف  الفريقي  الحت��اد  وق��رر 
الرواندي  املنتخب  او  فيتا  ن��ادي��ه  م��ع  اللعب  م��ن 
خ�شرت  التي  الكونغو  منح  كما  اخ��ر،  ا�شعار  حتى 
امام رواندا بركالت الرتجيح يف الدور الثالث من 
ورواندا  ذهابا  2-�شفر  الكونغو  )فازت  الت�شفيات 
ايابا(، بطاقة خو�س مناف�شات املجموعة  2-�شفر 
اىل  تلعب  حيث  احلا�شم  الخ��ري  ال���دور  يف  الوىل 
ج��ان��ب ن��ي��ج��ريي��ا ح��ام��ل��ة ال��ل��ق��ب وج��ن��وب افريقيا 

وال�شودان.

رواندا ت�صتاأنف قرار اإق�صائها من ت�صفيات الأمم
ا�شغر  عاما   16 البالغ  فري�شتابن  ماك�س  الهولندي  �شي�شبح 
�شائق يف تاريخ بطولة العامل للفورمول واحد عندما يحل بدل 
من الفرن�شي جان-اريك فرينيي يف فريق تورو رو�شو ابتداء من 

مو�شم 2015 بح�شب ما اعلن الثالثاء الفريق اليطايل.
وذكر الفريق ال�شقيق لريد بول يف بيان: ي�شعد فريق تورو رو�شو 
للفريق  �شيقود  فري�شتابن  ماك�س  ال�شاب  ال�شائق  ان  الع���الن 

ابتداء من مو�شم 2015 اىل جانب دانييل كفيات .
يف  فري�شتابن  يو�س  ال�شابق  ال�شائق  جنل  ال�شغري  وفري�شتابن 
ت�شعينيات القرن املا�شي ومطلع اللفية اجلديدة، وهو �شيكون 
 2015 يف  الوىل  ال��ك��ربى  ج��ائ��زت��ه  م��وع��د  ع�شرة  ال�شابعة  يف 

ليكون ا�شغر �شائق ينطلق يف عامل الفئة الوىل.

وك����ان ال���ش��ب��اين خ��امي��ي ال��غ��وي��ر���ش��واري ال���ش��غ��ر ع��ل��ى لئحة 
عاما   19 بعمر   1990 يف  م�����ش��واره  ا�شتهل  عندما  الن��ط��الق 

و125 يوما.
وقال فري�شتابن: مذ كنت يف ال�شابعة من عمري كانت الفورمول 
واحد حلما يل، لذا هذه المنية �شتتحقق ومع الرو�شي كفيات 
)20 عاما( �شيكون لتورو رو�شو ا�شغر ثنائي يف بطولة العامل 
يف  �شباقا   27 ا�شل  من  انت�شارات   8 ال�شاب  الهولندي  واح��رز 
بطولت الفورمول 3 التي يحتل فيها املركز الثاين هذا املو�شم 
خطى  على  فري�شتابن  ومي�شي   11 ا���ش��ل  م��ن  م��راح��ل   9 بعد 
ريكياردو  دانيال  وال�شرتايل  فيتل  �شيبا�شتيان  المل��اين  الثنائي 

اللذين انطلقا يف فريق النا�شئني لريد بول.

فري�صتابن اأ�صغر �صائق يف تاريخ الفورمول 1
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الفجر الريا�ضي

يخو�س ال�شباح المريكي مايكل فيلب�س، الريا�شي 
�شباقه  الوملبية،  اللعاب  تاريخ  تتويجا يف  الكر 
العاب  ال��دويل الول بعد عودته عن الع��ت��زال يف 
هذا  ال��ع��امل  بطولة  اىل  امل��وؤه��ل��ة  ال��ه��ادي  املحيط 
ميدالية   22 ح��ام��ل  فيلب�س،  ويخو�س  ال���ش��ب��وع 
دام  اعتزال  بعد  والعائد  ذهبية   18 بينها  اوملبية 
م�شاركته  بعد  ال���ش��رتال��ي��ة  البطولة  �شهرا،   20
ك��ان قريبا من  املتحدة حيث  ال��ولي��ات  يف بطولة 

الفوز.
ا���ش��م��اء لم��ع��ة على  ال��ف��ري��ق الم��ريك��ي  ويت�شمن 

غ����رار راي����ن ل��وك��ت��ي، وم��ي�����ش��ي ف��ران��ك��ل��ني وكايتي 
ليديكي، لكن النظار �شتكون موجهة على فيلب�س 
ال����ذي ���ش��ي�����ش��ارك يف خ��م�����س م�����ش��اب��ق��ات ف���ردي���ة يف 
�شاوثبورت،  يف  اي���ام  لرب��ع��ة  متتد  ال��ت��ي  البطولة 
و�شتكون مبثابة ال�شتعداد القوي لبطولة العامل 
2015 يف مدينة كازان الرو�شية ثم العاب ريو دي 
 100 �شباق  فيلب�س يف  وخ�شر   ..2016 جانريو 
فرا�شة يف ايرفاين اذ تخلف بفارق واحد باملئة من 
 51،17 بانه حقق  علما  �شيلدز،  توم  الثانية عن 
ثاية يف التتابع وهو اف�شل وقت هذه ال�شنة. وواجه 

اي�شا  ال�شهري  مواطنه  من  قوية  مناف�شة  فيلب�س 
متنوعة  م   200 �شباق  ان��ه��ى  ال���ذي  لوكتي  راي���ن 
وهو  دقيقة،  50ر56ر1  وم�شجال  عليه  متقدما 
اف�شل ثالث رقم يف هذه امل�شافة ي�شجل هذا العام، 

يف حني اكتفى فيلب�س بت�شجيل 55ر56ر1 د.
ك��م��ا ح��ق��ق امل��رك��ز ال�����ش��اب��ع يف ���ش��ب��اق 100 م حرة 
اعتزل  فيلب�س  وك��ان  ظهرا  م   100 يف  وال�شاد�س 
2012، لكنه عاد عن  اوملبياد لندن  مبا�شرة بعد 
ني�شان- يف  املناف�شات  يف  امل�شاركة  وب���داأ  اع��ت��زال��ه 

ابريل املا�شي.

اجلديد  لعبه  القدم  لكرة  الإ�شباين  مدريد  اتلتيكو  ن��ادي  قدم 
وجماهري  الإع��الم  و�شائل  اإىل  اأن�شالدي  كري�شتيان  الأرجنتيني 
باأن  يحلم  اأن��ه  الأرجنتيني  امل��داف��ع  اأك��د خالله  ال��ن��ادي يف حفل 
وتكرار  الأل���ق���اب  ع��ل��ى  للمناف�شة  ب��ال��ف��ري��ق  زم��الئ��ه  م��ع  ي��ك��اف��ح 
اإجنازات املو�شم املا�شي وانتقل اأن�شالدي )27 عاما( اإىل اتلتيكو 
ب��ط��ل ال����دوري الإ���ش��ب��اين ع��ل��ى �شبيل الإع�����ارة م��ن زي��ن��ي��ت �شان 

بطر�شربج الرو�شي.
وي�شتطيع الالعب امل�شاركة، لبع�س الوقت على الأقل، يف مباراة 
ريال  العنيد  التقليدي  مناف�شه  اأم���ام  الثالثاء  امل��ق��ررة  الفريق 

م��دري��د يف ذه���اب ك��اأ���س ال�شوبر الإ���ش��ب��اين واأع����رب ال��الع��ب عن 
متنياته بامل�شاركة يف املباراة م�شريا اإىل اأنها �شتكون بداية رائعة 
له مع الفريق باأن يلتقي الريال يف بطولة مهمة كبطولة كاأ�س 
ال�شوبر الأ�شباين مو�شحا اأن اتلتيكو ميكنه اأن يقدم مو�شما رائعا 
مثلما قدم يف املو�شم املا�شي وهو ما ي�شر عليه جميع الالعبني.

الذين ح�شروا  امل�شجعني  اأن�شالدي حتية وت�شفيق مئات  وتلقى 
حفل تقدمي الالعب على ا�شتاد في�شنتي كالديرون معقل الفريق 
وح�شر احلفل اأي�شا اإنريكي �شرييزو رئي�س نادي اتلتيكو مدريد 

الذي اأ�شاد بال�شفقة اجلديدة.

اأتلتيكو يقدم مدافعه اجلديد اأن�صالدي فيلب�س يعود اإىل ال�صاحة الدولية 

ووتر  لالندجود  �شول  دي��ل  اثليت  اجل���واد  ت��وج 
ب��اإ���ش��راف امل��درب��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة ك��اري��ن ف���ان دين 
بيرتا�شيفت�س  ج��ي��دي  الفار�شة  وب��ق��ي��ادة  ب��و���س 
ب��ط��ال للجولة ال��ع��ا���ش��رة م��ن ك��اأ���س امل��غ��ف��ور له 
فيما متكنت  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
بوات�شتا  جيلربت  لو�شيا  ال�شبانية  ال��ف��ار���ش��ة 
�شتول  ملالكها  غاردبيا  �شيماء  املهرة  قيادة  من 
غاردبيا وباإ�شراف املدربة ال�شويدية بيا هوم اإىل 
لقب اجلولة الثانية ع�شر من مونديال العامل 
لل�شيدات  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو 
ال����ذي اق��ي��م ام�����س مب�شمار  يف ح��ف��ل ال�����ش��ب��اق 
�شمن  البلجيكية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��ري��ق  او���ش��ت��ن��د 
فعاليات الن�شخة ال�شاد�شة ملهرجان �شمو ال�شيخ 
ال��ع��امل��ي للخيول  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور 
الذي  امل��ه��رج��ان  ويت�شمن  الأ���ش��ي��ل��ة.  العربية 
يقام بتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة �شباق كاأ�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  العامل  وبطولة  نهيان 
بنت مبارك لل�شيدات افهار وكاأ�س الوثبة �شتود 

واملوؤمتر العاملي للخيول العربية لندن 2014 
وبطولة  بهوليوود  الإم���ارات  اأم  داريل  وج��ائ��زة 
اإيطاليا  يف  لل�شيدات  للقدرة  فاطمة  ال�شيخة 
بالربتغال  للقدرة  ليزاري�س  ومهرجان  ج��اردا 
و�شباق القدرة يف �شلوفاكيا برات�شالفيا وفرن�شا 

كومبني وبطولة الفر�شان املتدربني اير�س . 
لل�شياحة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  امل���ه���رج���ان  ت��ن��ظ��م 
الريا�شي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
اخليل  ل�شباق  الإم�����ارات  هيئة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
اإفهار  والحتاد الدويل خليول ال�شباق العربية 
وج��م��ع��ي��ة اخل���ي���ول ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة وبدعم 
لرعاية  ال���ع���ام���ة  وال��ه��ي��ئ��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
الناقل  الإم����ارات  وط���ريان  والريا�شة  ال�شباب 
الر�شمي و ارابتيك القاب�شة ال�شريك الر�شمي 
ال�شياحي  وال�شتثمار  التطوير  �شركة  وبرعاية 
ابوظبي  و�شركة  لال�شتثمار  اأب��وظ��ب��ي  و�شركة 
الوطنية للمعار�س ادنيك والرا�شد لال�شتثمار 
و�شركة العواين والحتاد الن�شائي العام وجلنة 
مبارك  بنت  فاطمة  واأك��ادمي��ي��ة  امل����راأة  ري��ا���ش��ة 
للريا�شة الن�شائية وكابال والدكتور نادر �شعب 

لل�شيد  الدويل  واملعر�س  �شتد  الوثبة  ومزرعة 
للفرو�شية  اأبوظبي  ونادي   2014 والفرو�شية 
ونادي ابوظبي لل�شقارين والوثبة �شنرت وقناة 
اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي��ة واأج��ن��ح��ة ال��ق��رم ال�شرقي 
الأ�شواط  خ��ت��ام  وع��ق��ب  ب��و���ش��ت.  وري�شنج  جنة 
ق���ام ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ي��م��ان ح��ام��د امل���زروع���ي �شفري 
الدولة لدى مملكة بلجيكا ولرا �شوايا املدير 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مل��ه��رج��ان  التنفيذي 
زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة 
ال��ف��ائ��زي��ن. ح�شر  ل��الأب��ط��ال  بتقدمي اجل��وائ��ز 
م��را���ش��م ال��ت��ت��وي��ج ���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ل��ي حممد 
ل��دى منظمة  ل��ل��دول��ة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  النقبي 
ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي ال��ن��ات��و وال�����ش��ي��خ حمد 
الع�شكري  امل��ل��ح��ق  ال��زع��اب��ي  واح��م��د  القا�شمي 
بال�شفارة ونيللي فيلبوت رئي�شة جمعية اخليول 
العربية يف بلجيكا. واأكد �شعادة �شليمان حامد 
ان  بلجيكا  لدي مملكة  الدولة  �شفري  املزروعي 
�شباقات اخليول ت�شهم ب�شكل ملحوظ يف تطور 
وقال   .. البلجيكية  اململكة  مع  العالقات  ودعم 
اإىل  العالقات  تطوير  على  تعمل  الريا�شة  اأن 

اأرح��ب وخا�شة �شباقات اخليول وه��ذا ما  اآف��اق 
ي��ك��وم��وا حمط  ح��ت��ى  البلجيكيني  ف��ي��ه  ي��رغ��ب 
لها  مل��ا  وذل��ك  اخل��ي��ول  ب�شباقات  املهتمني  نظار 
من اثر يف جذب اخليول العربية وال�شتثمارات 
من رجال الأعمال من مالك للخيول وغريهم. 
وقال �شفري الدولة يف بلجيكا انه فخور و�شعيد 
متابعة  حل�����ش��ور  م��ت��ف��رج  اآلف   10 ب��ح�����ش��ور 
ال�شباق يف امل�شمار وهذا ما ي�شهم يف التعريف 

اأكر بدولة الإمارات. 
وعك�س تطورها احل�شاري اإىل جانب التعريف 
اأكر باخليول العربية الأ�شيلة وتقاليد وتراث 

�شعب الإمارات. 
واأ�شاف ان ريا�شة �شباقات اخليول هي ريا�شة 
ن��ب��ي��ل��ة ل��ه��ا ع�����ش��اق وم��ع��ج��ب��ني ك���ر يف خمتلف 
اأنحاء العامل موؤكدا بان اهتمام اأ�شحاب ال�شمو 
يف  الأ�شيلة  العربية  اخل��ي��ول  وم��الك  ال�شيوخ 
الدولة يلعب دورا كبريا يف تعريف الأوروبيني 
واأع����رب  اجل���ان���ب.  ه���ذا  يف  وت��ط��ورن��ا  بثقافتنا 
املزروعي عن �شعادته بزيادة الهتمام ب�شباقات 
مما  بلجيكا  يف  بها  والعتناء  العربية  اخليول 

جانبه  م��ن  �شاأنها.  واع���الء  ت��ط��وره��ا  يف  ي�شهم 
ال��ن��ق��ب��ي بالنجاح  ال�����ش��ف��ري حم��م��د ع��ل��ي  اأ����ش���اد 
الذي حققه ال�شباق لقوة املناف�شة التي تخللت 
الأ�شواط وباحل�شور اجلماهريي الكبري الذي 
يعك�س الهتمام ب�شباقات اخليول العربية موؤكدا 
ان اإقامة ال�شباقات ت�شهم ب�شكل كبري بالتعريف 
بالدولة وزي��ادة رواب��ط ال�شداقة والأخ��وة بني 
ال�شعوب.. ووجه التهنئة اىل الفائزين يف كاأ�س 
زايد ومونديال اأم الإمارات. ووجهت لرا �شوايا 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  ملهرجان  التنفيذي  املدير 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الحتاد  يف  ال�����ش��ب��اق��ات  جل��ن��ة  رئي�شة  الأ���ش��ي��ل��ة 
الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ول  ل�شباقات  ال����دويل 
افهار ال�شكر ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  الحتاد  رئي�شة 
ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى 
لالأمومة والطفولة اأم الإمارات ول�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�شور بن زايد 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة لدعمهما ل�شباقات 

الفار�شات يف خمتلف امل�شامري العاملية. 

 200 واأ���ش��اف��ت ان���ه �شيتم ت��وج��ي��ة ال��دع��وة ل��� 
فار�شة من خمتلف دول العامل ليح�شرن نهائي 
مونديال اأم الإمارات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
م��ب��ارك يف اب��وظ��ب��ي. واأع��ل��ن��ت لرا ���ش��واي��ا بان 
املكان البديل جلولة بادن بادن يف �شهر �شبتمرب 
املقبل �شيحدد خالل الأيام املقبلة وكذلك تقرر 
تعديل جولة كا�س ال�شيخ زايد املقرر اإقامته يف 
اأملانيا لتقام يف عام 2015.. كما اأعلنت ان مكان 
اجلولة الثالثة للفر�شان املتمرنني �شيعلن عنه 
واأكدت  املقبلة.  الأي���ام  يف  بولندا  جولة  خ��الل 
املحرتفة  الهندية  الفار�شة  م�شاركة  ان  �شوايا 
روب�����ا ن����ارب����ات ���ش��ت��ك��ون م���ف���اج���اأة ���ش��ب��اق جولة 
بطولت  �شاحبة  اأنها  باعتبار  لل�شيدات  بولندا 
من  �شباقا   560 يف  بفوزها  ك��ربى  واجن����ازات 
اأ�شل 3000 م�شاركة و�شي�شهد ال�شباق م�شاركة 
الأوروبية.  ال��دول  خمتلف  من  الفار�شات  اب��رز 
واأ�شادت باأداء الفار�شة ال�شبانية لو�شيا بوات�شتا 
مبارك..  بنت  فاطمة  ال�شيخة  مونديال  بطلة 
وق���ال���ت ان ف���وزه���ا ج���اء ب���رباع���ة وح��ن��ك��ة حيث 

تفوقت على ابرز امل�شاركات يف ال�شباق. 

اأثليت ديل �صول يتوج بكاأ�س ال�صيخ زايد يف بلجيكا.. والإ�صبانية لو�صيا بطلة اجلولة 12 من مونديال ال�صيخة فاطمة

اأ�شاوباييفا  ���ش��ارة  بيبي  الكازاخ�شتانية  ت��وج��ت 
بر�شيد  لل�شطرجن  للنا�شئني  دب��ي  بطولة  بلقب 
النهائية  امل���ب���ارة  ت��ع��ادل��ه��ا يف  رغ���م  ن��ق��اط  ث��م��ان 
م��ع الأذرب���ي���ج���اين ك��ان��ان غ��اراي��ي��ف ل��ت��ك��ون ثاين 
عبداملح�شن  �شعادة  وق���ام  بالبطولة.  ت��ف��وز  ف��ت��اة 
العامة  بالهيئة  امل�شاعد  العام  الأم��ني  الدو�شري 
ل��رع��اي��ة ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة وال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود بن 

الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي  رئي�س  املعال  عبدالعزيز 
ملجل�س  مم��ث��ال  امل��ط��وع  ع��ل��ي  و���ش��ع��ادة  لل�شطرجن 
دب��ي ال��ري��ا���ش��ي و���ش��ع��ادة اب��راه��ي��م ال��ب��ن��اي رئي�س 
الفائزين  لل�شطرجن..بتتويج  ال��ع��رب��ي  الحت���اد 
التي   - التا�شعة  اجل��ول��ة  واأ���ش��ف��رت  البطولة.  يف 
اأقيمت اأم�س الول - اإىل جانب تعادل بيبي �شارة 
وغاراييف على الطاولة الأوىل عن تعادل الهندي 

ريديت  ن��ي��م��دي��ا  م��واط��ن��ه  م��ع  ب��ي��ل��ورك��ار  نيتي�س 
اأحمدزاده  اأح��م��د  الأذرب��ي��ج��اين  ا�شتغل  ح��ني  يف 
والثانية  الأوىل  ال��ط��اول��ت��ني  ع��ل��ى  ال���ت���ع���ادلت 
اأميني ليقفز للمركز  بفوزه على البحريني علي 
برويز  تغلب  فيما  نقطة  5ر7  بر�شيد  ال��ث��اين 
�شلطان فريد  الإماراتي  الالعب  قا�شيموف على 
كما خ�شر �شلطان الزعابي من اجلزائري وا�شل 

الهندي  من  كل  حل  النتائج  وبهذه  �شماحة.  بو 
اأحمدزاده  اأحمد  والأذربيجاين  بيلوركار  نيتي�س 
نقطة  5ر7  بر�شيد  الثاين  املركز  يف  مت�شاركني 
الرابع حتى  املركز من  بينما جاء يف  لكل منهما 
هم  ن��ق��اط  �شبع  بر�شيد  لع��ب��ني  خم�شة  الثامن 
الأذربيجانيان برويز قا�شيموف وكانان غاراييف 
بو  وا���ش��ل  واجل��زائ��ري  ري��دي��ت  نيمديا  والهندي 

�شماحة والإماراتي طالل احلمادي. 
لعب  اأف�شل  بجائزة  الكندي  علي  الالعب  وف��از 
ح�شني  فاطمة  ال��الع��ب��ة  ح�شلت  بينما  م��واط��ن 
يف  مواطنة  لع��ب��ة  اأف�شل  ج��ائ��زة  على  احل��م��ادي 
نادي  نتيجة لالعبي  اأف�����ش��ل  ج��ائ��زة  ك��ان��ت  ح��ني 
دبي لل�شطرجن والثقافة من ن�شيب في�شل علي 
على م�شتوى الذكور و�شيماء نعمان اأف�شل الإناث 

م�شاركة   13 ال���  ن�شختها  يف  البطولة  و�شهدت   .
من  دول�����ة   12 مي��ث��ل��ون  ولع���ب���ة  لع���ب���ا   138
الإم���ارات والهند واأذرب��ي��ج��ان وال��ولي��ات املتحدة 
الأمريكية وعدد من الدول العربية من البحرين 
واجلزائر وم�شر و�شوريا فيما بلغ عدد الالعبني 
امل�شنفني 62 لعبا منهم �شتة من حملة الألقاب 

الدولية.

ميكن لأحد مواهب قيادة ال�شيارات الإماراتيني 
ريا�شة  لمتهان  فر�شة  على  احل�شول  ال�شباب 
الفوز  ال�شيارات الحرتافية يف حال متكن من 
التميز  لأك��ادمي��ة  املقبلة  الت�شفيات  يف  مبقعد 

لل�شائقني ال�شباب فيا .
ال�شابقني،  الأكادميية  خريجي  اأب��رز  بني  وم��ن 
األيك�شاندر  واح��د  الفورميول  �شباقات  اأب��ط��ال 
رو�شي، �شتوفيل فاندورن، روبني فرينز، واأبطال 
بونتو�س  ميكيل�شن،  اأندريا�س  للراليات  العامل 

تايدمان وكريغ برين. 
بعقد  و�شياحة  لل�شيارات  الإم���ارات  ن��ادي  يقوم 
الأو�شط،  ال�شرق  ملنطقة  الإقليمية  الت�شفيات 
�شمال اأفريقيا واآ�شيا الو�شطى للعام 2014 - 
2015 على حلبة مر�شى يا�س، اأبوظبي يف 28 

�شبتمرب و1 اأكتوبر.
ال-22  الوطنية  الريا�شية  كالهيئات  ومتاما 
�شيقوم  املنطقة،  اأن��ح��اء  م��ن  املر�شحة  الأخ���رى 

برت�شيح  وال�شياحة  لل�شيارات  الإم����ارات  ن��ادي 
املفتوحة  الت�شفيات  يف  للم�شاركة  �شاب  �شائق 
 15 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  ال�شباب الذين  اأم��ام 

�شنة و23 �شنة.
حجز  م��ن  الت�شفيات  يف  ال��ف��ائ��زون  و�شيتمكن 
مقعد لهم يف برنامج الأكادميية للعام 2015، 
والذي يهدف لتطوير مهارات ال�شباب من جهة 
من  ال�����ش��ي��ارات  ريا�شة  يف  لل�شالمة  وال��رتوي��ج 
�شائق من  اإختيار  اإىل  وبالإ�شافة  اأخ��رى.  جهة 
اأربعة  اختيار  يتم  �شوف  ال�شتة،  الت�شفيات  كل 

�شائقني ا�شافيني عن طريق نظام القرعة.
حممد  ال��دك��ت��ور  �شرح  امل��و���ش��وع،  على  وتعليقا 
بن �شليم، رئي�س نادي الإمارات لل�شيارات نائب 
رئي�س الحت��اد ال��دويل لل�شيارات فيا : اإن هذه 
الفر�شة ممتازة لنخبة �شائقي ال�شيارات ال�شباب 
يف املنطقة لتطوير مهاراتهم، وتعزيز فر�شهم 

لمتهان ريا�شة ال�شيارات الحرتافية . 

واأ�����ش����اف ق���ائ���ال: امل��ن��اف�����ش��ة حل��ج��ز م��ق��ع��د يف 
جميع  لكن  وق��وي��ة،  �شعبة  �شتكون  الأك��ادمي��ي��ة 
امل�شرتكني الذين ياأتون اىل اأبوظبي �شيتعلمون 
الكثري من الأ�شياء التي �شت�شاعدهم يف تطوير 
لل�شري  بفر�شة  ال��ف��ائ��ز  �شيحظى  و  ه��واي��ات��ه��م 
والذين  الأك��ادمي��ي��ة،  خريجي  كبار  خطى  على 
متكنوا من الرتقاء لأعلى امل�شتويات يف ريا�شة 

ال�شيارات .
وال�شياحة  لل�شيارات  الإم����ارات  ن��ادي  و�شيقوم 
بتقييم املر�شحني املحتمل اختيارهم لالأكادميية 
القادمة.  الأ���ش��اب��ي��ع  م��ر���ش��ح��ه يف  اإع����الن  ق��ب��ل 
و�شيتلقى ال�شباب ال� 23 تدريبات وحما�شرات 
عاملية امل�شتوى على مدار اأربعة اأيام يف اأبوظبي. 
يف  م��ت��ق��دم��ة  ت��ق��ن��ي��ات  تعلمهم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
القيادة الحرتافية، و�شيتم تعليمهم وتثقيفهم 
احلديث،  الإع���الم  و�شائل  مع  التعامل  بكيفية 
النف�س، والتي يقدمها  والعمل اجلماعي وعلم 

لهم فريق متخ�ش�س من اخلرباء.
�شتة  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  الت�شفيات  فعاليات  وتغطي 
مناطق خمتلفة. حيث تقام الفعاليات الأخرى 
�شرق  �شمال  )ع��ن منطقة  ه��ول��ن��دا  م��ن  ك��ل  يف 
اأوروب��ا(، وكرواتيا )عن منطقة جنوب اأوروبا(، 
الواقعة  )ل���ل���دول  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  وم��ن��ط��ق��ة 
واملك�شيك  الأف���ري���ق���ي���ة(،  ال�������ش���ح���راء  ج���ن���وب 
)ل��الأم��ري��ك��ي��ت��ني( وال�������ش���ني واأ����ش���رتال���ي���ا معا 

)ملنطقة دول اآ�شيا والهادئ(.
ب��رن��اجم��ا تدريبيا  اأي�����ش��ا  الأك���ادمي���ي���ة  وت���وف���ر 
مل�����ش��اع��دة ال�����ش��ائ��ق��ني ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ه��ن��ه��م يف 
ريا�شة ال�شيارات الحرتافية، ويف الوقت نف�شه 
رفع التوعية مبهارات ال�شالمة والرتويج للعب 

النزيه وامل�شوؤولية داخل وخارج اأر�س احللبة. 
بعد تر�شيحه من قبل نادي الإمارات لل�شيارات 
وال�����ش��ي��اح��ة ، اأ���ش��ب��ح الإم���ارات���ي حم��م��د املطوع 
الأكادميية  لربنامج  ين�شم  عربي  �شائق  اأول 

الوقت  ذل��ك  ، وق��ام منذ   2011-2012 ع��ام 
ب��ت��ط��وي��ر م��ه��ن��ت��ه م���ع اأب���وظ���ب���ي ل��ل�����ش��ب��اق��ات يف 
والعامل  ل��ل��رال��ي��ات  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  بطولتي 

للراليات. 
ويف العام املا�شي يف اأبوظبي، قام ال�شائق الإماراتي 
الت�شفيات  يف  الإم����ارات  بتمثيل  بلهلي  من�شور 
التي فاز فيها ال�شائق ال�شعودي ال�شاب عبداهلل با 
مقدم ليتمكن من حجز مقعد له يف الأكادميية. 

ال�شرق  ب��ط��ول��ة  يف  بلهلي  ي�����ش��ارك  ال���ع���ام،  وه���ذا 
لل�شباقات.   اأبوظبي  للراليات مع فريق  الأو�شط 
وت�����ش��ف��ي��ات ه���ذا ال���ع���ام ت��غ��ط��ي ك���ل م���ن البلدان 
ال��ت��ال��ي��ة: ق��رب���س، م��وري��ت��ان��ي��ا، امل��غ��رب اجلزائر، 
تون�س، ليبيا، م�شر، ال�شودان، فل�شطني، الأردن، 
ال�شعودية،  ال��ك��وي��ت،  ال���ع���راق،  ���ش��وري��ا،  ل��ب��ن��ان، 
البحرين، قطر، الإمارات، �شلطنة عمان، اليمن، 

تركمان�شتان، قريقي�شتان وكازاخ�شتان. 

الكازاخ�صتانية بيبي �صارة تتوج بلقب بطولة دبي الدولية لل�صطرجن للنا�صئني

ال�سائقون االإماراتيون ال�سباب على موعد مع التميز يف ريا�سة ال�سيارات يف ت�سفيات اأبوظبي

الت�صفيات الإقليمية لأكادميية التميز لل�صائقني ال�صبان تتيح 
الفر�صة لل�صباب لالرتقاء عاليًا
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بانه  ���ش��واري��ز  لوي�س  الوروغ���وي���اين  ال���دويل  املهاجم  اع���رتف 
املدافع  ع�شه  ب��ع��د  اخت�شا�شيني  ا�شت�شار 
جورجيو  الي����ط����ايل 
ك����ي����ي����ل����ي����ن����ي 
خ���������������������الل 
مونديال 

فريقه  م��ع  فعلته  ت��ك��رار  ب��ع��دم  م��ت��ع��ه��دا   ،2014 ال���ربازي���ل 
اجلديد بر�شلونة ال�شباين.

وجاء اعرتاف �شواريز خالل تقدميه امام و�شائل العالم كاحد 
املو�شم،  لهذا  بر�شلونة  معهم  تعاقد  الذين  اجل��دد  الالعبني 
التي  الكثرية  والنتقادات  املا�شي  تنا�شي  يريد  ان��ه  اك��د  حيث 
مباريات  لت�شع  بايقافه  ت�شبب  ما  كييليني  ع�شه  بعد  طالبته 

دولية ومنعه من اي ن�شاط كروي ملدة اربعة ا�شهر.
يورو  مليون   80 بر�شلونة حوايل  كلف  الذي  �شواريز  ومتكن 
ل��ل��ت��ع��اق��د م��ع��ه م���ن ل��ي��ف��رب��ول الن��ك��ل��ي��زي بح�شب 
م���ا ا����ش���ار ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين اليوم 
منعه  عقوبة  تخفيف  م��ن  ال��ث��الث��اء، 
م��ن اي ن�����ش��اط ك���روي لرب��ع��ة ا�شهر 
ب��ع��دم��ا ت��ق��دم ب��ط��ل��ب ا���ش��ت��ئ��ن��اف امام 

حمكمة التحكيم الريا�شي.
النكليزي  ال�����دوري  ه����داف  ي��ت��م��ك��ن  ومل 
هذا  يف  احل�شول  من  املا�شي  للمو�شم  املمتاز 
بخو�س  ل��ه  ال�شماح  ق���رار  على  ���ش��وى  ال�شتئناف 
التمارين مع فريقه اجلديد بر�شلونة دون ان متنحه 
عن  الي��ق��اف  مل��دة  تقلي�س  اي  الريا�شي  التحكيم  حمكمة 

اللعب.
ولن يتمكن �شواريز من امل�شاركة يف اي مباراة ر�شمية لفريقه 
 25 ق������ب������ل 

الودية،  املباريات  خو�س  بامكانه  لكن  الول-اك��ت��وب��ر  ت�شرين 
ما فتح الباب امامه للظهور بقمي�س النادي الكاتالوين ام�س 
الثنني يف مباراته �شد ليون املك�شيكي على كاأ�س جوان كامرب 
يف  بالوغرانا  بقمي�س  الول  ظهوره  �شجل  وه��و  )6-�شفر(، 

الدقيقة 75 حني دخل بدل من الربازيلي رافينيا.
 ي��ج��ب تقبل ال��ع��ق��وب��ة ك��م��ا ه��ي ، ه���ذا م��ا ق��ال��ه ���ش��واري��ز امام 
ا�شت�شرت  لكني  �شخ�شية  م�شاألة  انها  م�شيفا  ال�شحافيني، 
اخ�شائيني ب�شاأن م�شاألة ع�س لعبي اخل�شم التي ح�شلت معه 
ثم  الهولندي  ام�شرتدام  اياك�س  كان لعبا يف  لول مرة حني 
تكررت جمددا مع ليفربول واملنتخب الوطني ووا�شل حاولت 
ان ان�����ش��ى ه���ذه امل���ب���اراة وه���ذه امل�����ش��األ��ة. ك��ان��ت حل��ظ��ات �شعبة 
بالن�شبة يل واقول لكل امل�شجعني: ل تقلقوا، لين لن اكررها 

جمددا .
وتنتهي عقوبة �شواريز يف 25 ت�شرين الول-اكتوبر املقبل اي 
قد يتمكن من امل�شاركة يف املرحلة التا�شعة من الدوري املحلي 
ان  ويذكر  مدريد  ري��ال  الزيل  بغرميه  بر�شلونة  جتمع  التي 
�شوي�شري )80  ال��ف فرنك   100 غ��رم مببلغ  ال��ذي  �شواريز 
الف يورو(، قد نفذ مباراة واحدة من عقوبة املباريات الدولية 
الت�شع وك��ان��ت يف ال���دور ال��ث��اين م��ن م��ون��دي��ال ال��ربازي��ل �شد 

كولومبيا والتي خرجت على اثرها الوروغواي من النهائيات 
)�شفر-2( وف�شلت بالتايل يف حماولة تكرار اجناز 

النهائي  ن�شف  اىل  و�شلت  ح��ني   2010
للمرة الوىل منذ 1970.

لزال م�شري النجم الكامروين �شامويل اإيتو 
اأيام من غلق مو�شم النتقالت  جمهوًل قبل 
اآب-اأغ�شط�س  �شهر  نهاية  اأوروب��ا  يف  ال�شيفية 
احلايل، رغم كون التقارير الإعالمية ربطته 

بعدة فرق يف هولندا واإنكلرتا.
وي���ح���اول وك����الء ال��الع��ب ال��ت��ف��او���س يف عدة 
جبهات لتحقيق رغبته يف البقاء يف الدوريات 

امل�شاركة على  له  ي�شمن  فريق  الأوروبية ويف 
ال�����ش��ع��ي��د ال���ق���اري ك��م��ا ���ش��رح ���ش��خ�����ش��ي��اً قبل 

نهائيات كاأ�س العامل بالربازيل 2014.
ورب���ط���ت م�������ش���ادر ���ش��ح��ف��ي��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة بني 
املهاجم الكامروين وعدة فرق اأبرزها توتنهام 
واأياك�س  اإن���ك���ل���رتا  يف  واآر����ش���ن���ال  ول��ي��ف��رب��ول 
اأم�شرتدام يف هولندا دون اأن يوؤكد اأحد الفرق 

 33 العمر  البالغ من  رغبته يف �شم الالعب 
عاماً.

الواجهة  يف  الإنكليزي  اإيفرتون  فريق  وظهر 
واأبدى رغبة يف �شم املهاجم ال�شابق لرب�شلونة 
حول  ال�شكوك  لكن  وت�شيل�شي،  ميالن  وان��رت 
امل��ال��ي��ة ق��د حتول  ال��ب��دن��ي��ة وم��ط��ال��ب��ه  لياقته 
دون توقيعه للفريق الإنكليزي وي�شر الالعب 

الكامروين على تلقي راتباً �شنوياً ل يقل عن 
بالن�شبة  كبري  مطلب  وه��و  ي���ورو  م��الي��ني   6
مل��ه��اج��م مل ي���ق���دم خ����الل امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي يف 
 12 ت�شجيله  رغ���م  ك��ب��ري  م�شتوى  ت�شيل�شي 
35 م��ب��اراة يف ك��ل امل��ن��اف�����ش��ات، كما  ه���دف يف 
ف�شل ب�شكل كبري يف كاأ�س العامل رفقة منتخب 

بالده وخرج من الدور الأول.

اإيتـــــو دون فـــــــريـــــــق قبـــــل اأيــــــام مـــــــن 
غلــــــــق امليــركـــــــاتــــــو

�شي�شك  ال����ش���ب���اين  ال��و���ش��ط  اأظ���ه���ر لع����ب 
فابريجا�س ملحة �شريعة تعزز قرار الربتغايل 

ت�شيل�شي  م���درب  مورينيو  ج��وزي��ه 
الجنليزي  ال���دوري  اىل  باعادته 

للفوز  املمتاز بعدما قاد فريقه 
ب����ث����الث����ة اأه�������������داف ل���ه���دف 

ع��ل��ى م�����ش��ي��ف��ه ب��رين��ل��ي يف 
الفتتاحية  م��ب��ارات��ه��م��ا 

للمو�شم .
فابريجا�س  وق�شى 

�����ش����ب����ع����ة م����وا�����ش����م 
مع  اجن������ل������رتا  يف 

يعود  ان  قبل  ار�شنال 
ق���ب���ل ث����الث����ة اأع���������وام اىل 

ب��ر���ش��ل��ون��ة ال����ن����ادي ال�����ذي ت�����درج يف 
قطاعات النا�شئني وال�شباب فيه.

اأخفق يف حتقيق  الو�شط  لكن لع��ب 
ل��ي��ق��رر مورينيو  ك��ام��ب  ن���و  ذات����ه يف 
حزيران  يونيو  يف  ل��ن��دن  اىل  اع��ادت��ه 
30 مليون جنيه  املا�شي مقابل نحو 

ا�شرتليني )49.93 مليون دولر( 
�شت�شبح  ال�شفقة  ه��ذه  ان  وي��ب��دو 
واح����دة م��ن اف�����ش��ل ال��ت��ع��اق��دات يف 
املو�شم اجلديد فعلى ار�س برينلي 
�شيكون  ان����ه  ف��اب��ري��ج��ا���س  اظ��ه��ر 
يف  لت�شيل�شي  ال��ن��اب�����س  ال��ق��ل��ب 
حم���اول���ت���ه ل��ن��ي��ل ال���ل���ق���ب هذا 
املو�شم حيث فر�س بنف�شه ايقاع 

ال��ل��ع��ب وق���دم مت��ري��رات ح��ري��ري��ة لزمالئه 
ق��در كبري  ع��ن  وك�شف 

من التفاهم بينه وبني ايدن هازارد وانديه 
���ش��ورل��ه مل�����ش��اع��دة امل��ه��اج��م اجل��دي��د دييجو 

كو�شتا.
الول  ال�شوط  يف  رائعة  دقيقة   30 وخ��الل 
رد ت�شيل�شي على تاأخره بهدف امام برينلي 
بعر�س رائع يف التمريرات والتحرك بدون 
كرة ليقدم اوراق اعتماده للمناف�شة على 
اعجابه  ع��ن  مورينيو  وع��رب  اللقب 
انه  ق��ال  لكنه  فابريجا�س  ب���اداء 
مل ي�شعر باملفاجاأة 
مل���������������ش�������ت�������وى 
ال������الع������ب 
ال�����ب�����ال�����غ 
من العمر 

27 عاما.
وق��������������������������������ال 

لل�شحفيني 
جدا  ال�شعب  م��ن 
حينما  ت���خ���ط���يء  ان 
يف  بعينهم  لعبني  ت�شع 
مركز معني لقدراتهم الكبرية 
وفابريجا�س كان خيارنا الول يف هذا 
متاما  قدراته  اع��رف  وتابع  املركز 
وق��ت��ا ط��وي��ال يف  ام�شينا  لن��ن��ا 
اجنلرتا  يف  ذات�����ه  ال�������دوري 
وا���ش��ب��ان��ي��ا. اع��رف��ه جيدا 
اع����رف متاما  ول���ذل���ك 
م�����ا ال�������ذي مي���ك���ن ان 

تقدم  حما�شية  اج���واء  ويف  للفريق  ي�شيفه 
رائعة  بت�شديدة  مفاجيء  نحو  على  برينلي 
م��ن ���ش��ك��وت ارف��ي��ل��د ب��ع��د مت��ري��رة عر�شية 

جيدة من مات تايلور.
ل��ك��ن اأي اآم������ال ع��ن��د م�����ش��ج��ع��ي ب��رين��ل��ي يف 
مفاجاأة تبددت �شريعا بعدما اأظهر ت�شيل�شي 
لحراز  املتابعني  م��ن  العديد  ير�شحه  مل��اذا 
اللقب ه��ذا امل��و���ش��م وب��ع��د ث��الث دق��ائ��ق من 
منتخب  مهاجم  كو�شتا  ادرك  ارفيلد  ه��دف 
ا�شبانيا الربازيلي املولد واملن�شم موؤخرا من 
اللندين  التعادل للفريق  اتليتيكو مدريد - 
تابع  بعدما  الفريق  م��ع  الأوىل  مباراته  يف 
كرة براني�شالف ايفانوفيت�س العر�شية التي 
ارتدت من القائم عقب متريرة بالكعب من 

فابريجا�س.
يف  ت�شيل�شي  اأ�شبح  دقائق  ارب��ع  غ�شون  ويف 
من  جميلة  ك��رة  فابريجا�س  وم��رر  املقدمة 
مل�شة واحدة اىل اندريه �شورله الفائز بكاأ�س 
ال�شباك  يف  بثقة  لي�شعها  املانيا  مع  العامل 
وبدا برينلي م�شدوما و�شي�شعر مدربه �شون 
الهدف  اأم��ل من مدافعيه يف  دايت�س بخيبة 
ايفانوفيت�س  يكن  مل  اإذ  لت�شيل�شي  الثالث 
م��راق��ب��ا اث���ن���اء م��ق��اب��ل��ت��ه ل��رك��ل��ة رك��ن��ي��ة من 
 ..34 فابريجا�س ليهز ال�شباك يف الدقيقة 
اأه����داف  ع��ل��ى  ب�شمته  ف��اب��ري��ج��ا���س  وو���ش��ع 
ت�شيل�شي الثالثة ورمبا ي�شاعده هذا التاألق 
على الفوز بلقب الدوري املمتاز الذي راوغه 

خالل فرتة لعبه مع اأر�شنال.

فابريجا�س يقود ت�صيل�صي للفوز على برينلي

اعرب مدرب يوفنتو�س ال�شابق انتونيو كونتي عن فخره 
لكرة  الي��ط��ايل  املنتخب  على  ال���ش��راف  مهمة  بت�شلمه 
القدم، املن�شب الذي يرغب به اجلميع ، متعهدا باعادة 

الزوري اىل نادي النخبة.
 انا متاأثر لفكرة متثيلي ليطاليا التي تعترب من اكر 
بوجود  الربازيل  جانب  اىل  العامل  يف  اهمية  املنتخبات 
اربع جنمات على �شدرها )اربعة كوؤو�س عامل( ، هذا ما 
قاله كونتي من روما يف موؤمتره ال�شحايف الول كمدرب 
من  ا�شتقال  الذي  برانديلي  لت�شيزاري  خلفا  للمنتخب 
من�شبه بعد اخلروج من الدور الول ملونديال الربازيل 
به  ال��ذي يرغب  املقعد  ان��ا جال�س يف  ووا���ش��ل   .2014
تافيكيو  ك��ارل��و  لن  ب��ال��ف��خ��ر  وا���ش��ع��ر  امل���درب���ني،  جميع 
)الرئي�س اجلديد لالحتاد اليطايل( فكر بي ، معرتفا 
ف��رتة �شعبة بعد  املنتخب مي��ر يف  ب��ان  ذات���ه  ال��وق��ت  يف 
م�شاركته املخيبة يف مونديال الربازيل. وتابع مل اخف 
يوما من التحديات، انا مقتنع من جناحنا يف النهو�س 
وذلك لن مكانة ايطاليا بني الوائل يف العامل ، معربا 
اليطايل  للمنتخب  جيدين  لعبني  ب��وج��ود  ثقته  ع��ن 
ل��ك��ن اله���م ه��و خ��ل��ق ال����روح اجل��م��اع��ي��ة . وب���دا كونتي 
منزعجا من �شوؤال طرحه عليه احد ال�شحافيني حول 
امكانية تاأثري �شركة بوما للم�شتلزمات الريا�شية التي 
�شتمول جزءا من راتبه ال�شنوي، على اختياره لالعبني، 
قائال: الذي يعرف انتوين كونتي يعلم متاما بان �شيئا 
او احدا ل يقرر عني، ل �شيء ول احد على الطالق! . 
و�شيتقا�شى كونتي اكر من اي مدرب ا�شرف يف ال�شابق 
ال��ذي يربطه  الرعاية  على الزوري وذل��ك بف�شل عقد 
و�شائل  دف��ع  م��ا  الريا�شية،  للم�شتلزمات  بوما  ب�شركة 
الع���الم املحلية ل��ط��رح ت�����ش��اوؤلت ح��ول اح��ت��م��ال وجود 
ت�����ش��ارب يف امل�����ش��ال��ح. ومت ت��ع��ي��ني ك��ون��ت��ي مل���دة عامني، 
و�شيتقا�شى مدرب يوفنتو�س ال�شابق 2ر3 ماليني يورو 
�شنويا، ما يجعله املدرب الوطني العلى راتبا بعد فابيو 
كابيلو الذي يتقا�شى مع املنتخب الرو�شي اكر من 7 

ماليني يورو �شنويا.
املبلغ الذي  وذكرت و�شائل العالم اليطالية ان ن�شف 
ان  ك��م��ا  ب��وم��ا،  م�����ش��دره  �شنويا  ك��ون��ت��ي  عليه  �شيح�شل 
ب�شبب  ي��ورو  ماليني  ال2ر3  �شيتجاوز  �شيتقا�شاه  م��ا 
ايطاليا  ت��اأه��ل  ح��ال  يف  عليها  �شيح�شل  ال��ت��ي  امل��ك��اف��اآت 
املراكز  اىل  تقدمها  ح��ال  ويف   2016 اوروب���ا  كاأ�س  اىل 
فيه  حتتل  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  ال��رتت��ي��ب  يف  الوىل  الثمانية 
حاليا املركز الرابع ع�شر بعد خروجها املخيب من الدور 

الول ملونديال 2014.
وياأتي التعاقد مع كونتي بعد ان جنح يف قيادة يوفنتو�س 
على  ال��ث��ال��ث  للمو�شم  الي��ط��ايل  ال����دوري  بلقب  للفوز 
العجوز  ال�����ش��ي��دة  ف��ري��ق  ام���ر مل يحققه  ال���ت���وايل، وه���و 
منا�شبات  خم�س  يف  باللقب  ت��وج  حني  الثالثينات  منذ 
متتالية. لكن الدور الذي لعبته بوما يف و�شول كونتي 
حت�شل  مل  �شفقة  وه���ذه  املنتخب،  م���درب  من�شب  اىل 
من  مبوجة  ت�شبب  الي��ط��ايل،  املنتخب  تاريخ  يف  �شابقا 

الن��ت��ق��ادات مل��ا ق��د ت�شببه ه��ذه العالقة م��ن ت��اأث��ري على 
دوره يف املنتخب وعالقته بالعبيه.

بعقود  املرتبطني  الالعبني  مع  كونتي  �شيتعامل  كيف   
مع الراعي ذاته الذي يدفع له راتبه؟ ملن �شتكون الكلمة 
، ه��ذا ما  الخ��رية عندما يتعلق الم��ر بتجديد عقده؟ 
ريبوبليكا  ل  �شحيفة  يف  كرو�شيتي  ماوريتزيو  طرحه 
للمدير  ام  امل���وزة؟  لرجل  ال��ق��رار  �شيكون  ه��ل  م�شيفا   ،
من  الول  الق�شم  يف  منه  ا���ش��ارة  يف   ، ب��وم��ا  يف  الداري 
���ش��وؤال��ه اىل رئي�س الحت���اد الي��ط��ايل اجل��دي��د تافيكيو 
ال���ذي ان��ت��خ��ب الث��ن��ني امل��ا���ش��ي رغ���م و���ش��ف��ه الالعبني 

الفارقة ب اكلي املوز .
وكان كونتي ا�شتقال ال�شهر املا�شي من تدريب يوفنتو�س 
رغ���م ق��ي��ادت��ه ال�����ش��ي��دة ال��ع��ج��وز اىل الح��ت��ف��اظ بلقب 
ال��ن��ادي حول  ادارة  م��ع  ب�شبب خ���الف  ال�����دوري، وذل���ك 
قيادة  على  قادرين  جدد  لعبني  مع  التعاقدات  �شيا�شة 
وذلك  ف��ق��ط،  ولي�س حمليا  ق��اري��ا  ال��ت��األ��ق  اىل  ال��ف��ري��ق 

بح�شب و�شائل العالم.
ثالثة  منذ  العجوز  ال�شيدة  لفريق  مدربا  كونتي  وك��ان 
اأعوام قاده فيها اىل ثالثة األقاب متتالية، علما بانه تاألق 
مع ال��ن��ادي ذات��ه كالعب وت��وج خ��الل م�شواره معه من 
والكاأ�س  م��رات   5 ال��دوري  بلقب   2004 1991 حتى 
مرة واحدة وكاأ�س ال�شوبر املحلية 4 مرات ودوري ابطال 
اوروبا مرة واحدة ومثلها كاأ�س ال�شوبر الوروبية وكاأ�س 
النرتكونتيننتل وا�شبح املنتخب اليطايل �شاد�س مهمة 
تدريبية لالعب الو�شط ال�شابق الذي و�شل مع الزوري 
 ،2000 اوروب��ا  1994 وكاأ�س  العامل  كاأ�س  اىل نهائي 

بعد اريزو وباري واتالنتا و�شيينا ويوفنتو�س.
و�شيبداأ كونتي م�شواره مع املنتخب يف الرابع من ال�شهر 
و�شتكون  ب���اري  يف  ه��ول��ن��دا  �شد  ودي���ة  م��ب��اراة  املقبل يف 
كاأ�س  نهائيات  اىل  املنتخب  قيادة  لكونتي  الوىل  املهمة 
من  ال��ت��ا���ش��ع  يف  ت�شفياتها  ت��ب��داأ  ال��ت��ي   2016 اوروب����ا 
مع  الثامنة  املجموعة  يف  ي��ت��واج��ه  حيث  املقبل  ال�شهر 
كرواتيا  اي�شا  املجموعة  وت�شم  ق��واع��ده  خ��ارج  ال���روج 
�شعوبة  كونتي  وي��واج��ه  ومالطا.  واذرب��ي��ج��ان  وبلغاريا 
 2014 ف�شل مونديال  بعد  الالعبني  اختيار  يف مهمة 
جانلويجي  القائد  احل��ار���س  مثل  كبار  جن��وم  واع��ت��زال 
�شئل  وقد  بريلو،  اندريا  الرائع  اللعاب  و�شانع  بوفون 
الكثري من  واج���ه  ال���ذي  بالوتيلي  م��اري��و  امل��ه��اج��م  ع��ن 
تقدمي  ب��ع��دم  لتهامه  عن�شرية(  )بع�شها  الن��ت��ق��ادات 
اريد  ل  رده:  فكان  ال��ربازي��ل،  لديه يف مونديال  ما  كل 
التحدث عن هذا او ذاك الالعب، بامكان كل الالعبني 
اليطاليني امل�شاركة لكن يجب ان ي�شتحقوا ال�شتدعاء 
اي�شا  ال��رج��ال  وحتى  الالعبني  اقيم  ان��ا  املنتخب.  اىل 
يف  �شيعتمد  ان��ه  كونتي  واك��د  الالعبني(  �شخ�شية  )اي 
خياراته على ما يراه يف ار�شية امللعب وخارجها، م�شيفا 
ال�شعبة،  اللحظات  يف  الطريقة:  ه��ذه  اعتمدت  لطاملا 
ال�شفات الن�شانية هي الهم، فانا اف�شل الالعب اجليد 

والن�شان الرائع على ان يكون الو�شع معاك�شا .

ا�شابيع  لعدة  �شفاين�شتايغر  با�شتيان  و�شطه  لع��ب  خدمات  المل��اين  ميونيخ  بايرن  �شيفتقد 
ب�شبب ا�شابة يف ركبته، بح�شب ما ذكرت وكالة �شيد الملانية الريا�شية نقال عن رئي�س النادي 

البافاري كارل هاينت�س رومينيغيه.
وا�شار رومينيغيه اىل ان ال�شابة لن تبعد �شفاين�شتايغر عن املالعب ل�شبوع او اثنني وح�شب 
بل لفرتة اطول، متحدثا عن �شرورة التحلي بال�شرب لعدة ا�شابيع ويعاين لعب الو�شط املتوج 
مع بالده بلقب مونديال 2014 من ا�شابة يف اوتار ركبته الي�شرى، وهو �شيغيب بالتايل عن 

افتتاح الدوري املحلي اجلمعة املقبل �شد فولف�شبورغ.
وا�شار رومينيغيه اىل ان الالعب البالغ من العمر 30 عاما قد يغيب اي�شا عن مباراة بالده 
2014، وعن  الربازيل  لنهائي  اع��ادة  املقبل يف  ال�شهر  الثالث من  الرجنتني يف  الودية �شد 
م�شتهل م�شوار نا�شيونال مان�شافت يف ت�شفيات كاأ�س اوروبا 2016 �شد ا�شكتلندا بعدها باربعة 
ايام وت�شكل ا�شابة �شفايني �شربة اخرى لبايرن الذي �شيفتقد لعب و�شطه الخر ال�شباين 

خايف مارتينيز حتى نهاية العام ب�شبب متزق يف الرباط ال�شليبي لركبته اليمنى.
وتعر�س مارتينيز لال�شابة يف ال�شوط الول من مباراة الكاأ�س ال�شوبر الملانية التي خ�شرها 

فريقه يف منت�شف ال�شبوع املا�شي �شد غرميه بورو�شيا دورمتوند )�شفر-2(.
ويعاين الفريق البافاري اي�شا من ا�شابة ال�شباين الخر ثياغو الكانتارا يف ركبته والتي تبعده 
عن املالعب منذ اذار-مار�س املا�شي، علما بانه تخلى عن خدمات لعب الو�شط الخر توين 

كرو�س مل�شلحة ريال مدريد ال�شباين.

روخو يرحل اإىل مان�ص�صرت يونايتد 
اأعلن الظهري الي�شر الرجنتيني ماركو�س روخو رحيله عن �شبورتينغ ل�شبونة الربتغايل وان�شمامه اىل مان�ش�شرت 
يونايتد النكليزي وكان روخو، احد جنوم مونديال الربازيل 2014، ي�شعى جاهدا لالنتقال اىل ال�شياطني احلمر 

الذين اعلنوا �شابقا ان الفريق الربتغايل رف�س عر�شا مقابل 16 مليون جنيه ل�شم الالعب البالغ 24 عاما.
لكن روخو قال لذاعة حملية يف الرجنتني ان النتقال ا�شبح على ال�شكة ال�شحيحة: انا يف منزيل الن مع عائلتي 
العامل جميلة  كاأ�س  اعي�س حلما، كانت  لل�شفر اىل مان�ش�شرت )الثالثاء(. احلقيقة اين  ا�شتعد  الربتغال لكني  يف 
والن هذه اخلطوة يف م�شريتي. انا �شعيد جدا . وياأتي تعاقد يونايتد املرتقب مع روخو الذي يجيد اي�شا اللعب يف 
مركز قلب الدفاع، بعد ف�شل حامل الرقم القيا�شي بعدد مرات الفوز بلقب الدوري النكليزي لكرة القدم بالتعاقد 
ار�شنال  من  املنتقل  فرمايلن  توما�س  البلجيكي  او  دورمت��ون��د  بورو�شيا  من  هوميل�س  مات�س  المل��اين  املدافع  مع 
املباراة الفتتاحية يف  النكليزي اىل بر�شلونة ال�شباين وكان فريق املدرب الهولندي لوي�س فان غال وقع يف فخ 
2-1 وبداأ روخو م�شريته مع ا�شتوديانتي�س قبل النتقال اىل اوروب��ا عام  ال��دوري ب�شقوطه امام �شيفه �شوان�شي 

2011 اىل �شبارتك مو�شكو الرو�شي ثم حمل الوان �شبورتينغ منذ 2012.

كونتـــي يتعهــد باإعــــادة الآزوري 
اإىل نـــادي النخبـــــة 

الإ�صـــابــــة تبعــــد �صـفـــاين�صـتـــايغــــر لعــــدة اأ�صابيـــــــع 

�صوايرز ا�صت�صار اخت�صا�صيني بعد ع�صة كيلييني



    

ت�صع مولودها يف املدر�صة 
فاجاأ املخا�س �شيدة اأمريكية داخل املدر�شة التي ا�شطحبت طفلها البالغ 
من العمر 4 �شنوات لت�شجيله فيها، ليكون اأول در�س حقيقي يف احلياة 

يتلقاه الطفل، قبل اأن يجل�س على مقاعد الدرا�شة للمرة الأوىل.
وكانت فاني�شا ديليون يف مرحلة املخا�س فعلياً، عندما ا�شطحبت طفلها 
اأنها  اعتقدت  اأنها  اإل  الأطفال،  ريا�س  مدر�شة  يف  لت�شجيله  األيك�شي�س 
الت�شجيل قبل  واإمت��ام عملية  املدر�شة  الكايف للمرور على  الوقت  متلك 

اأن يحني موعد الولدة.
وذكرت �شحيفة نيويورك دايلي نيوز، اأن ديليون اأرادت اأن ت�شتغل الوقت 
وحماولة  املغامرة  اإىل  دفعها  ما  وه��ذا  املدر�شة،  يف  الأم��اك��ن  نفاذ  قبل 

ت�شجيل طفلها يف هذا الوقت احلرج.
اأن مالأت  اأن الأم��ور �شارت على عك�س ما خططت له فاني�شا، فبعد  اإل 
ا�شتمارات الت�شجيل، �شاألت الإدارة اإن كان هناك اأمر اآخر عليها القيام به 

لأنها يف حالة خما�س وعليها املغادرة.
بغرفة  احل��ال  بها  وانتهى  ال��وق��ت،  م��ن  امل��زي��د  املخا�س مل ميهلها  لكن 
املمر�شة يف املدر�شة، حيث و�شعت جنينها ب�شحة جيدة، ويزن حوايل 3 

كغ ليكون الطفل الرابع الذي تنجبه فاني�شا.

مق�س جراحة يف بطن امراأة 
بطن  يف  جراحه  مق�س  بوجود  باجلزائر،  م�شت�شفى  يف  طبيب  فوجئ 

امراأة، عند معاينته لها عرب فح�س املا�شح ال�شوئي.
وعانت املراأة على مدى عدة �شنوات من اآلم حادة يف املعدة دون معرفتها 
ل�شبب احلقيقي، ثم تبني اأن الطبيب الذي اأجرى لها عملية الولدة كان 

قد ن�شى يف بطنها مق�س اجلراحة.
احلقيقي  ال�شبب  جهلوا  الذين  الأطباء  من  العديد  املري�شة  وراجعت 

لأملها، واأمدوها لعدة �شنوات باأدوية عالج املعدة والقولون.
وبعد  بالأمر،  وواجهتهم  نف�شه،  امل�شت�شفى  اإىل  املري�شة جمددا  وع��ادت 

�شّد وجذب، قرروا اإجراء عملية اأخرى، وبالفعل، مت ا�شتخراج املق�س.
وقالت �شحيفة ال�شروق نقال عن املري�شة اإن اخلياطة متزقت بعد اأيام 
فقط من جراء العملية، متهمة الأطباء بعدم قيامهم بوظيفتهم على 
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مقتل 33 األف فيل 
اأفريقي �صنويًا

ك�����ش��ف��ت درا�����ش����ة اأم���ري���ك���ي���ة اأن 
األفاً   33 يقتلون  العاج  �شيادي 
�شنوياً،  اأفريقي  فيل  و�شتمائة 
الأمر الذي يجعل بع�س الأنواع 
العاج الطويل حتت تهديد  ذات 

خطر النقرا�س.
���ش��م��ل��ت ال���درا����ش���ة ال���ف���رتة من 
اأن  وك�����ش��ف��ت   ،2012 و   2010
ثابت،  �شبه  الأف��ي��ال  قتل  معدل 

اإن مل يكن مر�شحاً للزيادة.
وك�����ت�����ب م�����ع�����دو ال������درا�������ش������ة يف 
تقريرهم املن�شور بدورية وقائع 
للعلوم  ال��وط��ن��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
ا�شتعر�س  املحلليني  ف��ري��ق  اأن 
ت�شببها  التي  الفادحة  اخل�شائر 
ال�شرعية  غ����ري  ال����ع����اج  جت������ارة 
للفيلة الأفريقية ، واأك��دوا على 
عاجلة  اإج���راءات  اتخاذ  �شرورة 
لتلك  ال���ن���م���و  ق�������درات  ل����زي����ادة 

الأنواع.
ويرجع الباحثون ال�شبب يف ذلك 
وزي���ادة  ال��ع��اج  �شعر  ارت��ف��اع  اإىل 

الطلب يف ال�شني حتديداً.
وبح�شب الفريق البحثي بقيادة 
الدكتور جورج ويتيماير، حدث 
يف   %  63.7 بن�شبة  ان��خ��ف��ا���س 
اأفريقيا  ب��و���ش��ط  الفيلة  اأع����داد 

بني عامي 2002 و2012.

م�صنة تعود للحياة بعد 16 دقيقة
عادت احلياة من جديد لقلب م�شنة يف املدينة املنورة، كان 
قد توقف عن النب�س ل� 16 دقيقة وذلك بعد اأن تدخلت 

فرق ال�شتجابة ال�شريعة بالهالل الأحمر.
وبح�شب �شحيفة عكاظ ال�شعودية، ام�س الثالثاء، تلقت 
غرفة العمليات بالغاً عن وجود حالة اإغماء مل�شنة، فتم 
والإ�شعاف  ال�شريعة  لال�شتجابة  اإ�شعاف  فرقتني  توجيه 
احلالة  على  الك�شف  ال��ف��رق مت  و���ش��ول  وعند  الأر���ش��ي. 
الإنعا�س  تطبيق  ومت  والتنف�س  القلب  ت��وق��ف  وات�����ش��ح 
مع  املوقع  يف  دورات  لعدة  لها   )CPR( ال��رئ��وي  القلبي 
اإىل  الو�شول  %100 حتى مت  بن�شبة  اك�شجني  اإعطائها 
للهالل  الر�شمي  املتحدث  واأو�شح  �شحي.  مرفق  اأق��رب 
الأحمر مبنطقة املدينة املنورة نايف بن �شيف الأحمدي 
اأن النب�س عاد لها قبل الو�شول اإىل امل�شت�شفى حيث مت 

تنوميها بالعناية املركزة.

يف ُعْمر 101 يرف�س التقاعد 
ت��ف��ّوق ع��ج��وز اأم��ري��ك��ي ع��ل��ى ال�����ش��ب��اب ب��روح��ه الناب�شة 
باحلياة واملحبة للعمل والعطاء، من خالل اإ�شراره على 

العمل على الرغم من اأن عمره اأ�شبح 101 عام.
���ش��ب��ب مت�شكه  اأن  غ���ول���دم���ان  ه���ريم���ان  ال��ع��ج��وز  ي���وؤك���د 
ت�شعره  لأنها  بل  ب��امل��ادي��ات،  مطلقاً  ترتبط  ل  بوظيفته 
ال��وظ��ي��ف��ة متنحني  اأن  يكفي  وي��ق��ول:  ال�����ش��اب��ة.  ب��روح��ه 

الدافع اإىل ال�شتيقاظ واخلروج من املنزل .
الكهربائية  امل�شابيح  يعمل غولدمان يف متجر لرتكيب 
يف ولية نيوجري�شي الأمريكية منذ1941، وكان ي�شغل 
يدوية لأن كل  ي�شغل وظيفة  اأن  ق��رر  ثم  اإداري���ة  وظيفة 
من  املزيد  ويك�شبه  جديد  بتحٍد  ي�شعره  جديد  م�شباح 
بعيد ميالده  املا�شي  الإثنني  احتفل غولدمان  اخل��ربة. 
الواحد بعد املائة مع زمالئه يف العمل، وي�شر على بقائه 
73 عاماً، بح�شب  التي عمل بها منذ  ال�شركة نف�شها  يف 

�شحيفة دايلي ميل الربيطانية.

تعرث على عائلتها بعد 37 عامًا 
انتهت ق�شة ماأ�شاوية ل�شينية اأ�شاعت عائلتها حني كانت 
 37 بعد  عائلتها  احت�شانها  حلظة  م��وؤث��ر  بلقاء  طفلة، 
عاماً من البحث املتوا�شل. وبح�شب �شحيفة دايلي ميل 
ال�شاد�شة  الق�شة حني ركبت طفلة يف  الربيطانية، بداأت 
ت�شتطع  ومل  الطريق  ف�شّلت  خاطئاً  ق��ط��اراً  عمرها  من 
العودة اإىل بلدتها يف مقاطعة هونان جنوب و�شط ال�شني. 
وكاأنها  لها  ب��دا  املنزل،  اإىل  العودة  جاهدة  حاولت  وكلما 
تبعد اأكر عن ديارها اإىل اأن اجتهت الطفلة املفقودة 450 
مياًل يف �شوزهو، وهي مدينة يف مقاطعة جيانغ�شو يف �شرق 
ال�شني، حيث تولت هناك ال�شلطات املحلية رعايتها. لكن 
اأيووا الأمل بالعودة اإىل عائلتها،  الزمن مل يفقد جيانغ 
اأن  اإىل  املفقودين  الأ�شخا�س  لئحة  تتفقد  دائماً  وكانت 
عمرها  م��ن  والأرب��ع��ني  الثالثة  يف  اأ�شبحت  ح��ني  متكنت 
وقال  والديها.  اأح�شان  اإىل  وال��ع��ودة  حلمها  حتقيق  من 
والدها: مل يكن لدي فكرة عن الأماكن التي اأذهب اإليها، 
ومل اأكن اأ�شدق عندما تلقيت مكاملة هاتفية ت�شاأل عما اإذا 
نعرف يف  نكن  الأم مل  واأ�شافت   . ابنة مفقودة  كان لدي 
اأي الأماكن �شنجدها، وطوال هذه الفرتة مل اأن�َس ابنتي، 

فكنت اأواظب على الدعاء لها كل ليلة .

طريقة ب�صيطة لك�صف الإ�صابة بال�صرطان
اأعلن املركز الوطني لل�شرطان يف اليابان، اأنه ياأمل يف تطوير طريقة يف ال�شنوات اخلم�س املقبلة ت�شمح بت�شخي�س 

13 نوعا من ال�شرطان ب�شكل مبكر عن طريق فح�س دم ب�شيط. 
وهذا امل�شروع ال�شخم البالغة تكلفته 7.9 مليار ين )77 مليون دولر( من �شاأنه خ�شو�شا امل�شاهمة يف ت�شخي�س 
والربو�شتات  واملبي�س  والقولون  والبنكريا�س  وامل��رارة  والكبد  والرئة  وامل��ريء  واملعدة  الثدي  ب�شرطانات  ال�شابة 

واملثانة.  كما باإمكانه امل�شاعدة يف الت�شخي�س املبكر لمرا�س اخلرف مثل الزهامير. 
وهذه الطريقة تقوم على ك�شف وجود جزيئات امليكرو حم�س ريبي نووي التي تدل زيادتها يف اجل�شم اىل وجود 
�شرطان.  ومت اح�شاء اكر من 2500 نوع من هذه اجلزيئات يف ج�شم الن�شان وباإمكان ان ت�شكل عالمات لك�شف 

انواع خمتلفة من ال�شرطان، وهي طريقة ا�شرع بكثري من الطرق الثقيلة امل�شتخدمة حاليا. 
كما ان جمموعات من الباحثني يف اوروبا والوليات املتحدة يدر�شون اي�شا دور جزيئات امليكرو حم�س ريبي نووي 
يف حالت متعددة لال�شابة بال�شرطان، ال ان الباحثني اليابانيني ياأملون يف التمكن من احراز تقدم يف البحاث 

التي مل تف�س بعد اىل تطوير فح�س طبي ميكن طرحه جتاريا.  
وهذا الربنامج تقوده املنظمة اليابانية للطاقات اجلديدة والتكنولوجيا ال�شناعية التي تدعم برامج بحوث كبرية 
يف جمالت خمتلفة، مب�شاركة �شركات عدة بينها توراي اندا�شرتيز و تو�شيبا التي متول م�شاريع طموحة يف املجال 

الطبي. 
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هرب من عرو�صه يف املطار
فر �شاب م�شري مغرتب، هاربا مبجرد اأن راأى عرو�شه التي قدمت 

اإليه يف اأحد املطارات ال�شعودية. 
وقالت �شحيفة الوطن امل�شرية اإن ال�شاب وىل فارا منها العرو�س 

حتى ظن احلا�شرون اأنه �شرق منها �شيًئا. 
لعدم ر�شاه  لكنه فر  اإنه زوجها  العرو�س  قالت  به،  الأم�شاك  بعد 

عنها. 
وتنظر حمكمة الأ�شرة يف مدينة بلبي�س مبحافظة ال�شرقية مب�شر 

دعوى للطالق رفعتها ال�شابة �شد زوجها املقيم يف ال�شعودية. 
الغريب اأن ال�شاب كان اأخوه يف م�شر قد اأر�شل له �شورة العرو�س. 
وقد اأعجبته ووافق على اإمتام مرا�شيم الزواج. واأر�شل توكيال من 

ال�شعودية لأخيه يف م�شر ليزوج له العرو�س. 

حتــرق نــف�صها احتجــاجــًا 
عـلى تزويجها

بليغة  بحروق  متاأثرة  عمرها  من  الثاين  العقد  يف  ام��راأة  توفيت 
اأ�شبوع، حيث �شكبت الفتاة مادة  ناجمة عن احراقها لنف�شها قبل 
اأنها مل ت�شمد  اإل  حارقة على ج�شمها لتنقل اإىل امل�شت�شفى فوراً 

اأمام احلروق البليغة.
اأن  تراوحت بني  الروايات  اأن  التون�شية  ال�شروق  وذك��رت �شحيفة 
من  عنها  رغ��م��ا  تزويجها  على  احتجاجاً  نف�شها  اأح��رق��ت  الفتاة 

�شخ�س ل ترغب به وبني م�شاكل عائلية.
يذكر اأن ولية القريوان املنكوبة �شحيا ل يتوفر بها ق�شم للحروق 
مرحلة  جت��اوز  اأو  وفاتها  اأم��ا  احل��رق  حالة  انتظار  ويتم  البليغة 

اخلطر. 
كما يذكر اأن حالت النتحار حرقا و�شنقا عادت من جديد لتح�شد 

اأرواح ال�شبان والكهول.

اأ�صغـر رجــل اأعمــال عـمره 
�صنوات  10

من  جمموعة  الأم��ري��ك��ي��ة  ن��ي��وز  دي��ل��ي  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  ن�شرت 
ال�شور لأ�شغر رجل اأعمال يف العامل وهو الطفل الأمريكي كوري 

نيفيز من نيوجري�شي البالغ من العمر 10 �شنوات. 
املعجبني  اآلف  اج��ت��ذاب  يف  جن��ح  النابغة  الطفل  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
حوله لقدرته على اإدارة الأعمال واأناقته التي تظهره كواحد من 

اأهم رجال الأعمال حول العامل. 
واأوردت ال�شحيفة جمموعة من ال�شور منقولة عن ح�شاب نيفيز 
عنق  ربطات  ت�شمل  اأنيقة  مالب�س  فيها  يرتدي  الن�شتغرام  على 

وبدل رجال اأعمال.
 Mr Cory’s Cookie اخل��ا���ش��ة  �شركته  اإدارة  ي��ت��وىل  ك���وري   
املتخ�ش�شة يف �شناعة وبيع احللوى اللذيذة، وم�شروب ال�شيكولتة 

ال�شاخنة. 
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن كوري يعتمد على نف�شه يف اإدارة اأعماله، 

املمثلة لورا رامزي خالل ح�سورها العر�س االأ�ل لفيلم )هل اأنت هنا( يف هوليو�د بكاليفورنيا.)ا ف ب(ولي�س اأمه التي تدير الأعمال مثلما يعتقد الكثريون. 

راغب عالمة 
يتاألق يف �صماء 

تون�س
اأحيا الفنان اللبناين راغب عالمة 
كاليب�شو  ن����ادي  يف  غ��ن��ائ��ي��ا  ح��ف��ال 

مبدينة احلمامات التون�شية.
و�شهد احلفل اإقبال عدد كبري من 
جاءت  والتي  اجلماهرية  احل�شود 
لال�شتمتاع  تون�س  اأن��ح��اء  ك��ل  م��ن 

بغناء جنمهم املف�شل.
احلفل  العرب  �شتار  �شوبر  واأ�شعل 
ملجموعة  ت���ق���دمي���ه  خ������الل  م�����ن 
لدى  املف�شلة  اأغ��ان��ي��ه  اأف�شل  م��ن 
اأمتاعهم  ع���ن  ف�����ش��ال  اجل���م���ه���ور، 
اجلديد  األ��ل��ب��وم��ه  اأغ����اين  ببع�س 

قبل طرحه يف الأ�شواق.
الفنان  ي�شتعد  اآخ����ر  ج��ان��ب  وم���ن 
ع���الم���ة لطرح  راغ������ب  ال���ل���ب���ن���اين 

حممد هنيدي يعود 
لل�صينما بـ»فر�صة �صعيدة«

قرر �شناع فيلم فر�شة �شعيدة للفنان 
حممد هنيدي وغادة عادل واملخرج 
جمدي الهواري تاأجيل طرح الفيلم 
اإجازة  اإىل مو�شم  من عيد الأ�شحى 
الثاين  ك��ان��ون  �شهر  يف  ال��ع��ام  ن�شف 
ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل. ورغ���م ال��ت��ع��اق��د على 
الآن  اأن��ه حتى  اإل  ف��رتة  الفيلم منذ 
مل يتم البدء يف ت�شويره، علما باأن 
التفاق مت لت�شوير الفيلم خ�شو�شا 
الأ�شحى.  عيد  مو�شم  يف  للعر�س 
الهواري  الفيلم جمدي  لكن خمرج 
اأك�����د اأن ���ش��ي��ق ال���وق���ت وال���ع���م���ل يف 
كتبه عمرو  الذي  ال�شيناريو  جتهيز 
اللتزام  دون  ح����ال  ع��اط��ف  ���ش��م��ري 
الأ�شحى  عيد  قبل  الفيلم  بت�شوير 
ب��وق��ت ك���اف ل��ذل��ك �شيتم ال��ب��دء يف 
الأكر  ع��ل��ى  �شهر  خ���الل  ت�����ش��وي��ره 
وجتهيزه ل�شهر كانون الثاين يناير.  
اأعمال حممد هنيدي  اآخر  اأن  يذكر 
يف  رهيبة  تيتة  فيلم  هو  ال�شينما  يف 
بطولته  ���ش��ارك��ه  ال���ذي   ،2012 ع��ام 
���ش��م��ري غ���امن وب��ا���ش��م �شمرة،  اإمي����ي 
اإخراج �شامح عبد العزيز،  وكان من 

وتاأليف يو�شف معاطي.

غالباً ما يكون �شلوك احليوانات غام�شاً بالن�شبة لالإن�شان 
ما يدفعه لت�شديق كل ما يقال عنها، والذي يكون يف اأغلبه 

خرافات غري �شحيحة.
وتورد �شحيفة مريور الربيطانية بع�شاً منها:

طيور العقعق �ال�سرقة 
يعتقد ب�شورة وا�شعة اأن طيور العقعق حتب �شرقة الأ�شياء 
اأن ذلك ن�شب عنه يف  اأع�شا�شها، حتى  الالمعة لت�شعها يف 
اأن طائر  تعريفات قوامي�س اللغة، ولكن مت الك�شف علمياً 
يف  عنه  �شائع  هو  كما  الالمعة  الأ�شياء  ي�شرق  ل  العقعق 
العلماء  اأن  ويبدو  منها.  يخاف  اإن��ه  بل  املتحدة،  الوليات 
اأ�شطورة العقعق الل�س التي تنت�شر يف الفولكلور  دح�شوا 

الغربي.
اأ�سطورة اجلمال �تخزين املياه 

كميات  تخزين  على  القدرة  لها  اجلمال  ان  �شعبياً  يعتقد 
ال�شنام ولفرتات طويلة متتد  والطعام يف  املاء  كبرية من 
ل�شبعة اأيام، الأمر الذي ميكنها من العي�س لفرتات طويلة 

يف ال�شحراء.
ولكن احلقيقة العلمية ال�شحيحة، هي اأن خاليا الدم يف 
كريات  باأن  الأخ��رى،  احليوانات  عك�س  تتميزعلى  اجلمال 
الدم احلمراء لديها بي�شاوية ال�شكل مما يجعلها توا�شل 
التدفق حتى مع انخفا�س م�شتوى املياه يف اجل�شد، واأي�شاً 

ب�شبب قدرة كليتي اجلمل الفائقة على على تخزين كميات 
كميات  على  اجلمل  �شنام  يحتوي  بينما  املياه،  من  كبرية 
كبرية من الدهون التي متده بكميات كبرية من الطاقة 

تعادل طعاماً لثالثة اأ�شابيع.
طائر البجع � اخليانة 

تتميز  ، كما  التزاوج  اأحادية  البجع  اأن طيور  املعروف  من 
ذل��ك غري  ان  اإل  باإخال�س كل زوج لالآخر م��دى احل��ي��اة، 
�شحيح فهذه الطيور معر�شة للجانب ال�شلبي يف العالقات 

مبا يف ذلك الفرتاق وعدم الخال�س.
اإذ تو�شلت درا�شة علمية اإىل اأن واحداً من كل 6 من �شغار 
البجع مييل  لأن طائر  وذل��ك   ، �شرعيني  البجع هم غري 

للخيانة والتزاوج مع غري ال�شريك.
اأ�سطورة طائر النعام � دفن الراأ�س يف الرمال 

الرمال،  روؤو���ش��ه��ا يف  ت��دف��ن  ال��ن��ع��ام  اأن ط��ي��ور  ال�شائع  م��ن 
ثبت  ولكن  على حياتها،  اأو اخلطر  باخلوف  �شعورها  فور 
علمياً عك�س ذلك. فلو كانت طيور النعام تدفن روؤو�شها يف 
تنف�شها  ذلك  يعيق  ف�شوف  باخلوف  �شعورها  عند  الرمال 

مما يجعلها فري�شة �شهلة لأي مفرت�س جائع.
يحفر  اذا  ب�شرية  بخدعة  ال�شائعة  تلك  ظهور  وي��ق��رتن 
بعد  ف��ي��م��ا  لي�شتخدمها  ال���رم���ال  يف  ح��ف��راً  ال��ن��ع��ام  ط��ائ��ر 

كاأع�شا�س لو�شع البيو�س. 

�صمرية �صعيد حتي حفاًل يف املغرب
انتهت املطربة �شمرية �شعيد من ت�شجيل 10 اأغاين من األبومها اجلديد، ويتبقى 
األبومها اجلديد خالل  4 فقط �شيتم ت�شجيلهم خالل الأي��ام املقبلة، لتطرح  لها 

دي�شمرب املقبل.
طويال  دام  انقطاع  بعد  احلفالت  لحياء  �شتعود  �شمرية  ان  بالذكر  واجلدير 

حيث �شتحيي حفال غنائيا يف بلدها املغرب مبدينة امل�شيق اخلمي�س املقبل.
يذكر اأن �شمرية وقعت عقدا مع �شركة روتانا لتتوىل اإدارة واإنتاج اأعمالها خالل 

الفرتة املقبلة، ويعترب الألبوم اجلديد هو اأول تعاون بني �شمرية و روتانا 
بعد توقيع العقد.

اأ�صاطري خاطئة عن عامل احليوان


