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حمدان بن حممد بن را�شد: الإمارات هي 
البطل املتوج لبطولة العامل للقدرة

عربي ودويل

�رشطة ال�شارقة تقب�ص على ع�شابة متكنت من 
�رشقة اأجهزة الكرتونية بقيمة 238 األف درهم

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

امللي�شيات تهدد مفاو�شات 
ت�شكيل احلكومة العراقية

•• جدة -وام:

اختتم املجل�س الوزاري اخلليجي اعمال دورته الـ 132 ام�س يف مدينة جدة 
مب�صاركة �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية و�صدر عن 
والثالثني  الثانية  دورتــه  الــوزاري  املجل�س  عقـد   : التايل  البيان  االجتماع 
2014م  اأغ�صط�س   30 املوافق  1435هـ  القعدة  ذو   4 ال�صبت  املائة  بعد 
النائب  ال�صباح  احلمد  خالد  �صباح  ال�صيخ  معايل  برئا�صـة  جدة  مدينة  يف 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير اخلارجية بدولة الكويت رئي�س الدورة 
احلالية للمجل�س الوزاري ومب�صاركة اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وزراء خارجية 
الدول االأع�صاء ومعايل الدكتور عبداللطيف بن را�صد الزياين االأمني العام 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
ال�صباح  االأحمد اجلابر  ال�صيخ �صباح  ال�صمو  الــوزاري �صاحب  املجل�س  هناأ 
عامليا  اإن�صانيا  مــركــزا  الكويت  دولــة  ت�صمية  مبنا�صبة  الكويت  دولــة  اأمــر 
اإنــ�ــصــانــيــا والــتــي تــاأتــي تــرجــمــة لـــدور الــكــويــت على  وت�صمية �ــصــمــوه قــائــدا 
ال�صعيد االإن�صاين والتنموي . ا�صتعر�س املجل�س الوزاري م�صتجدات العمل 
امل�صرتك.. وبحث تطورات عدد من الق�صايا ال�صيا�صية اقليميا ودوليا وذلك 

على النحو التايل:
)التفا�صيل �س11(

   

غلق باب ت�شجيل القائمات لالنتخابات الت�شريعية
�أربعة خماطر تتهدد 

�لعملية �النتخابية يف تون�س
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

املــرت�ــصــحــة خلو�س  الــقــائــمــات االنــتــخــابــيــة  اأبــــواب ت�صجيل  مت غــلــق 
االنتخابات الت�صريعية يف تون�س. 

واأعلن اأم�س ال�صبت �صفيق �صر�صار رئي�س الهيئة العليا لالنتخابات، 
اأربعة خماطر حتدق بالعملية االنتخابية التي تنتظرها تون�س  عن 
خالل �صهري اأكتوبر بالن�صبة للت�صريعية ونوفمرب بالن�صبة للرئا�صية، 
وثالثا  ال�صيا�صي،  العنف  وثانيا  االإرهابية،  والتهديدات  االأمن  اأولها 

املناخ، اأما اخلطر الرابع فيتمثل يف املطالب االجتماعية.
من جهته اأقَر وزير الداخلية التون�صي لطفي بن جدّو اأم�س ال�صبت، 
وفق  االنتخابات  �صرب  ت�صتهدف  جدية،  اإرهابية  تهديدات  بوجود 
تعبره. وقال بن جدّو خالل ح�صوره ندوة املحافظني ،على الرغم 
من ارتفاع املوؤ�صر االأمني العام، مقارنة ب�صنتي 2009 و 2010 اإاّل 

اأّن التهديدات االإرهابية جدية.
كــمــا كــ�ــصــف وزيــــر الــداخــلــيــة عــن وجــــود تــهــديــدات اإرهــابــيــة اأخـــرى 
ت�صتهدف تون�س خالل �صهر �صبتمرب املقبل ،غر اأنها بعيدة عن املدن  
واملدنيني  بح�صب تاأكيده ، و�صدد على اأن وزارته على اأمت اال�صتعداد 

ملواجهة هذا اخلطر االإرهابي .
عنها  اأ�صفرت  التي  االأمنية  االإجــــراءات  مــن  بجملة  جــدّو  بــن  وذكــر 
امل�صار االنتخابي والتجربة  اإجناح  اأجل  االأزمــة من  اجتماعات خلية 

التون�صية ككل .
)التفا�صيل �س10( عبد اهلل بن زايد خالل م�صاركته يف  اجتماع املجل�س الوزاري اخلليجي يف مدينة جدة   )وام(

اختتام اأعمال املجل�س الوزاري اخلليجي ببيان جدة

دول �لتعاون توؤكد وقوفها �ضد �لتهديد�ت �الإرهابية �لتي تو�جه �ملنطقة و�لعامل 
دعم حق �شيادة الإمارات على جزرها الثالث طنب الكربى وطنب ال�شغرى واأبو مو�شى 

مقتل 17 جنديًا وم�شلحًا يف هجومني باليمن

هادي يحدد 4 �أيام للتو�ضل �ىل �تفاق مع �حلوثيني 
•• �صنعاء-وكاالت:

مدة  هــادي  من�صور  ربــه  عبد  اليمني  الرئي�س  حــدد 
مع  بالتفاو�س  املكلفة  ال�صابقة  للجنة  اأيـــام  اأربــعــة 
جماعة احلوثي للتو�صل اإىل �صيغة اتفاق معها كما 
قرار  اإلغاء  اإمكانية  يف  للنظر  اقت�صادية  جلنة  �صكل 
والــبــحــث عن  الــنــفــط  م�صتقات  اأ�ــصــعــار  دعـــم  خف�س 

البدائل املمكنة يف �صورة اتخاذ هذا القرار.
وجــــاءت قـــــرارات الــرئــيــ�ــس خـــالل اجــتــمــاع ت�صاوري 
اأحــــزاب مــا يعرف  عــقــده امــ�ــس ال�صبت مــع قــيــادات 
الربملانية  الــكــتــل  الــوطــنــي وممــثــلــي  بــاال�ــصــطــفــاف 
و�صخ�صيات من املجتمع املدين، لبحث روؤية موحدة 
اإزاء ت�صعيد جماعة احلوثي خالل الفرتة االأخرة.

اقت�صادية  جلــنــة  االإجـــتـــمـــاع  خــــالل  هـــــادي  و�ــصــكــل 
بع�صوية حمافظ البنك املركزي ووزيري التخطيط 
واملالية اإىل جانب خرباء اقت�صاديني اآخرين لدرا�صة 
النفط  م�صتقات  اأ�ــصــعــار  لت�صحيح  املمكنة  الــبــدائــل 
ومعرفة  احلــوثــي  جماعة  اإبـــالغ  اللجنة  مــن  وطلب 
ردها على ر�صالته وعلى بيان جمل�س االأمن الدويل.

الــــدويل قــد طــالــب -يف بيان  االأمــــن  وكـــان جمل�س 

�صد  القتالية  عملياتهم  بوقف  احلوثيني   - رئا�صي 
احلكومة اليمنية وتقوي�س عملية االنتقال ال�صيا�صي 

بالبالد.
الو�صع  تــدهــور  مــن  البالغ  قلقه  عــن  املجل�س  وعــرّب 
االأمـــنـــي بــالــيــمــن، يف �ــصــوء الــتــحــرك الــــذي قـــام به 
االنتقال  لتقوي�س  ومنا�صروه  احلــوثــي  امللك  عبد 

ال�صيا�صي يف البالد. 
وتابع جمل�س االأمن اأن هذه االأعمال ت�صمل ت�صعيد 
داخل  خميمات  واإقــامــة  احلكومة  الإ�صقاط  احلملة 
الدولة  �صلطة  لتقوي�س  وال�صعي  وحولها،  �صنعاء 
االإ�صرتاتيجية  الــطــرق  على  تفتي�س  نقاط  بــاإقــامــة 

ب�صنعاء، اإ�صافة اإىل القتال امل�صتمر يف اجلوف.
ودعــــا املــجــلــ�ــس احلــوثــيــني اإىل �ــصــحــب قــواتــهــم من 
لــ�ــصــيــطــرة احلكومة  واإعـــادتـــهـــا  عـــمـــران  حمــافــظــة 
احلكومة  �صد  امل�صلحة  االأعمال  كل  ووقــف  اليمنية، 
التي  التفتي�س  ونقاط  املخيمات  واإزالـــة  اجلــوف،  يف 

اأقاموها يف �صنعاء وحولها.
و13 م�صلحا من  اربعة جنود  قتل  اخر  على �صعيد 
القطن  مدينتي  يف  منف�صلني  هجومني  يف  القاعدة 

و�صبام مبحافظة ح�صرموت يف جنوب �صرق اليمن .

عنا�صر حزب العمال الكرد�صتاين تنت�صر غرب اأربيل  )رويرتز(

عنا�صر حفظ ال�صالم يتجمعون على اجلانب ال�صوري من اجلوالن )ا ف ب(

ن�صاء فل�صطينيات ت�صاهدن اثار الدمار الهائل نتيجة العدوان اال�صرائيلي على غزة )ا ف ب(

•• رام اهلل-وكاالت:

الفل�صطيني،  الــرئــيــ�ــس  اأعــــــرب 
اعتقــــــاده  عــن  عــبـــــا�ــس،  حمــمــود 
تفـــــادي  املــمــكــن  مـــن  ــان  كـــ بـــاأنـــه 
�صخ�س  األــفـــــــــــــــــي  نــحـــــو  مــقــتــل 
وتدمر اآالف املنـــــازل يف قطــــــــاع 
الــعــدوان االإ�صرائيلي  غــزة خــالل 

االأخر .
اأ�صار  تــلــفــزيــونــيــة،  مــقــابــلــة  ويف 
حول  الــفــو�ــصــى  اأن  اإىل  عــبــا�ــس 
اأطالت  للو�صاطة  م�صر  مــبــادرة 

اأمد احلرب.
الفل�صطيني  الــرئــيــ�ــس  وانــتــقــد 
التي تدير قطاع   ، حركة حما�س 
غــــزة، قــائــال اإنـــهـــا عــــادت ملـــا قيل 
يوما،  خم�صني  بــعــد  الــبــدايــة  يف 
التي  الفرتة  اإىل  اإ�صارة  وذلــك يف 

ا�صتغرقتها احلرب.
و�صدد عبا�س على اأن قرار احلرب 
واحد  ف�صيل  بيد  لي�س  وال�صالم 
اأن  م�صتطردا  القيادة،  بيد  واإمنــا 
يكون  اأن  تريد  كانت  اإذا  حما�س 
بيدها  واحلـــــــرب  الــ�ــصــلــم  قــــــرار 

الفل�صطينية واالأمم املتحدة.
وتقدر االأمم املتحدة عدد املنازل 
 17000 التي دمرت باأكرث من 
منزل، مما اأدى اإىل ت�صريد 100 

األف فل�صطيني.
قتل  االإ�صرائيلي،  اجلانب  وعلى 
مدنيني  وخــمــ�ــصــة  جــنــديــا،   66

ح�صب اإح�صاءات ر�صمية.
وعن الو�صع يف غزة، اتهم عبا�س 
يف  ظــل  حكومة  بت�صكيل  حما�س 
ا�صتمرار  اأن  من  حمذرا  القطاع، 

ذلك �صيهدد الوحدة الوطنية.
النار  اإطـــــــالق  عـــبـــا�ـــس  وو�ــــصــــف 
واالإعدام يف ال�صوارع باأنه اإجرام، 
حاكمت  حــمــا�ــس  اأن  اإىل  مــ�ــصــرا 
الت�صاور  دون  لوحدها  واأعــدمــت 
حتّملت  ال�صلطة  واأن  اأحــــد،  مــع 
البالد كلها كانت يف  و�صكتت الأن 

خطر.
الفل�صطيني  الــرئــيــ�ــس  واأ�ـــصـــاف 
اأن تعقد  كـــان عــلــى حــمــا�ــس  اأنــــه 
حمــاكــمــات ر�ــصــمــيــة واإعــــــدام من 
تــثــبــت اإدانـــتـــهـــم، ولــكــن لــيــ�ــس يف 

ال�صوارع بتلك الطريقة.

اتهم حما�س بت�شكيل حكومة ظل يف غزة

عبا�س: كان باالإمكان تفادي �ضقوط 2000 �ضهيد

•• بغداد-وكاالت:

العراقي  اجلـــيـــ�ـــس  قــــــوات  �ــصــنــت 
عملية  ال�صعبي  احل�صد  وعنا�صر 
عــ�ــصــكــريــة كـــبـــرة الــ�ــصــبــت لفك 
الرتكمانية  امـــريل  بــلــدة  ح�صار 
ال�صيعية املحا�صرة منذ اكرث من 
داع�س  تنظيم  قبل  مــن  �صهرين 
افـــاد �صابط  مــا  االرهــابــي ح�صب 

عراقي رفيع.
االمر  الركن عبد  الفريق  واكــد 
ان  قــائــد عمليات دجــلــة  الــزيــدي 
عمليات فك احل�صار انطلقت وان 
القوات  يــ�ــصــانــد  طــــران اجلــيــ�ــس 
االمنية. وا�صار اىل ان داع�س يفر 
تتقدم  وقواتنا  املعركة  ار�ــس  من 

.. و�صوف ننت�صر عليهم.
وافــــاد املــ�ــصــوؤول االمــنــي ان االف 
البي�صمركة  وعــنــا�ــصــر  اجلـــنـــود 
ال�صعبي  احلـــ�ـــصـــد  ومـــتـــطـــوعـــي 

حتركوا باجتاه امريل.
كــــرمي مـــال �صكور  قــــال  بـــــــدوره، 
مـــــ�ـــــصـــــوؤول تـــنـــظـــمـــيـــات االحتـــــــاد 
الــكــرد�ــصــتــاين يف ق�صاء  الــوطــنــي 
ناحية  تطهر  معركة  ان  الــطــوز 
امريل وفك احل�صار عن �صكانها 

•• عوا�صم-وكاالت:

قال وزير الدفاع الفلبيني فولتر 
قوات  مــن  جمموعة  اإن  جــازمــني 
تبادلت  الفلبينية  ال�صالم  حفظ 
اطــــالق الـــنـــار امــ�ــس الــ�ــصــبــت مع 
يف  موقعها  يحا�صرون  م�صلحني 
الــ�ــصــوري مــن مرتفعات  اجلــانــب 

اجلوالن. 
وقـــــال جـــازمـــني لــلــ�ــصــحــفــيــني يف 
ر�ــصــالــة الــكــرتونــيــة ان نــحــو 40 
جــنــديــا فــلــبــيــنــيــا يـــتـــمـــركـــزون يف 
املع�صكر 68 على اجلانب ال�صوري 
من احلدود تعر�صوا الطالق نار. 
ال�صالم  حــفــظ  قــــوات  وتــتــمــركــز 
على  مــعــ�ــصــكــريــن  الــفــلــبــيــنــيــة يف 

احلدود.
وذكــر مــ�ــصــوؤول بـــوزارة الــدفــاع اأن 

جميع اجلنود الفلبينيني بخر.
ومل ي�صارك يف تبادل اطالق النار 
جمموعة اخرى ت�صم 35 جنديا 
تتمركز يف املوقع الثاين املعروف 
باملع�صكر 69 ويقع على بعد نحو 

اأربعة كيلومرتات.
قوة  �ــصــمــن  الفلبينية  والـــقـــوات 
على  ت�صرف  التي  املتحدة  االمم 
منطقة فك اال�صتباك بني �صوريا 

وا�صرائيل منذ عام 1974.
املتحدة  االأمم  م�صوؤولو  ويــحــاول 
جنود  مــــن   44 مـــكـــان  حتـــديـــد 

بغداد  الرابط بني  الطريق  وفتح 
وكركوك بداأت.

متكنت  الــــــقــــــوات  ان  وا�ــــــصــــــاف 
مـــن دخـــــول قـــريـــة يــنــكــجــة وهم 
مع  االن  عنيفا  قــتــال  يــخــو�ــصــون 

م�صلحي داع�س وداع�س.
املـــ�ـــصـــوؤول املــحــلــي اىل ان  ـــار  وا�ـــص
معركة امريل انطلقت من ثالثة 
حمــــاور هــي الــطــوز �ــصــوب قرية 
)�صماال(  وبــ�ــصــطــامــلــي  الـــ�ـــصـــالم 
)�صرقا(  امــــريل  كــفــري  وحمــــور 
وحمور العظيم اجنانه )جنوبا(.

املتحدة  االمم  قــوة  �صمن  فيجي 
مت�صددون  كـــان  الــ�ــصــالم  حلــفــظ 
عـــلـــى �ـــصـــلـــة بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
خــطــفــوهــم اال�ـــصـــبـــوع املــا�ــصــي يف 

مرتفعات اجلوالن.
عــلــى �ــصــعــيــد اخـــر اعــلــن املر�صد 
الـــ�ـــصـــوري حلـــقـــوق االنـــ�ـــصـــان ان 
االيزيديات  الن�صاء  مــن  ع�صرات 
الــالتــي ا�ــصــرهــن مــقــاتــلــو تنظيم 
الـــعـــراق ارغـــمـــن على  داعـــ�ـــس يف 
اعتناق اال�صالم قبل ان يتم بيعهن 
لتزويجهن ق�صرا بعنا�صر يف هذا 

التنظيم املتطرف يف �صوريا.
داع�س  تنظيم  اأن  املر�صد  واو�صح 
�صوريا،  يف  عــنــا�ــصــره  عــلــى  وزع 
الفائتة،  واالأ�صابيع  االأيــام  خــالل 

الـــ�ـــصـــرطـــة  اأعـــــلـــــنـــــت  ذلـــــــك  اىل 
العراقية مقتل �صبعة من عنا�صر 
االمــــن وا�ــصــابــة 23 اآخـــريـــن يف 
تفجر انتحاري ب�صيارة مفخخة 
ا�ـــصـــتـــهـــدف حــــاجــــزا لــلــتــفــيــ�ــس يف 
مــنــطــقــة الــيــو�ــصــفــيــة الــواقــعــة يف 

�صواحي بغداد اجلنوبية.
برتبة  ال�صرطة  يف  �صابط  وقـــال 
�صيارة  يــقــود  انــتــحــاريــا  ان  عقيد 
مفخخة فجر نف�صه و�صط حاجز 
تفتي�س لقوة م�صرتكة من اجلي�س 

وال�صرطة يف اليو�صفية.

نحو 300 فتاة و�صيدة من اأتباع 
الديانة االأيزيدية، ممن اختطفن 
يف العراق قبل عدة اأ�صابيع، وذلك 
على اأ�صا�س اأنهن �صبايا من غنائم 

احلرب مع الكفار.
ببيع  التنظيم  عنا�صر  قيام  واكد 
تلك املختطفات، لعنا�صر اآخرين 
قدره  مــايل  مببلغ  التنظيم،  من 
لالأنثى  امــركــي  دوالر   1000
الواحدة، بعد اأن قيل اأنهَنّ دخلن 
ـــــالم. ووثــــــق املـــر�ـــصـــد 27  االإ�ـــــص
حالة على االأقــل، من اللواتي مت 
عنا�صر  مــن  وتــزويــجــهــن  بيعهن 
حلب  ريــــــف  يف  داعــــ�ــــس  تــنــظــيــم 
الرقة  وريفي  ال�صرقي،  ال�صمايل 

واحل�صكة.

فلتت�صرف لوحدها اإذا.
الطرفان  تــو�ــصــل  اأيـــــــام،  ومـــنـــذ 
والفل�صطيني التفاق  االإ�صرائيلي 
دائم لوقف اإطالق النار يف قطاع 
غـــزة وذلــــك بــعــد حمـــادثـــات غر 

امل�صرية  الــعــا�ــصــمــة  يف  مــبــا�ــصــرة 
القاهرة.

اأ�صابيع   7 لينهي  االتــفــاق  وجـــاء 
لقطاع  االإ�صرائيلي  العدوان  من 

غزة .

وا�صت�صهد يف العدوان االإ�صرائيلي 
اأغلبهم  فل�صطينيا   2138 نحو 
مــــن املــــدنــــيــــني، واأ�ــــصــــيــــب اأكــــرث 
اآخرين،  �صخ�س  األــــف   11 مــن 
ال�صحة  وزارة  اإح�صاءات  بح�صب 

مقتل واإ�شابة الع�شرات بهجوم انتحاري يف بغداد

بدء عملية ع�ضكرية كبرية لفك �حل�ضار عن بلدة �مريل  

داع�س يبيع ن�شاء ايزيديات يف �شوريا 

م�ضلحون يهاجمون قو�ت �ل�ضالم يف �جلوالن

مواقــيت ال�صالة
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�ملوؤبد ملر�ضد �الإخو�ن و7 من 
قياد�ت �جلماعة �الإرهابية

•• القاهرة-وكاالت:

ق�صت حمكمة يف م�صر بال�صجن مدى احلياة على املر�صد العام جلماعة 
اأحداث  با�صم  املعروفة  الق�صية  يف  بديع،  حممد   ، االإرهــابــيــة  االإخـــوان 
من  �صبعة  احلــيــاة  مــدى  بال�صجن  احلــكــم  و�صمل  اال�صتقامة.  م�صجد 
اجلماعات  �صمن  واأدرجتها  ال�صلطات  حظرتها  التي  اجلماعة  قيادات 
االإرهابية. وممن �صدر احلكم �صدهم حممد البلتاجي وع�صام العريان 
القياديان البارزان يف اجلماعة، وكذلك الداعية �صفوت حجازي، ووزير 

التموين ال�صابق با�صم عودة.
كما ق�صت املحكمة غيابيا باالإعدام على القيادي باجلماعة عا�صم عبد 

املاجد، وخم�صة متهمني اآخرين من املنتمني جلماعة االإخوان .
وتعود اأحداث الق�صية اإىل ا�صتباكات �صهدها حميط م�صجد اال�صتقامة 
اأدت  اأعقاب االحتجاجات احلا�صدة التي  يف يوليو متوز العام املا�صي يف 
اإىل عزل الرئي�س حممد مر�صي ..واأ�صفرت هذه االأحداث عن مقتل 10 

اأ�صخا�س واإ�صابة 20 اآخرين.

�يقاف 13 رجل �أمن عن �لعمل بتهمة �لتن�ضت يف تركيا
•• انقرة -وام:

الــعــمــل بتهمة  13 مــن رجـــال االمـــن عــن  الــرتكــيــة  ال�صلطات  اوقــفــت 
التن�صت بينهم نواب مديري امن و�صباط وعنا�صر من ال�صرطة ا�صافة 
وتزوير  واإدارتــهــا  جرمية  ارتكاب  بهدف  منظمة  بتاأ�صي�س  اتهامهم  اىل 
ال�صلطات  وكــانــت   . التن�صت  جتيز  ق�صائية  قـــرارات  واإ�ــصــدار  الوثائق 
الرتكية قد القت القب�س عليهم يف عمليات امنية متزامنة يف ا�صطنبول 
يف  اجلنائية  املحكمة  على  عر�صهم  مت  حيث  الرتكية  املــدن  مــن  وعــدد 
املراقبة  ب�صرط  بهم  امل�صتبه  �صبيل  باخالء  بدورها  حكمت  التي  ا�صنة 
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اأخبـار الإمـارات

 و�لد �لعامل �الإمار�تي �ل�ضغري ي�ضيد باختيار هيئة �المار�ت للهوية �بنه �ضفري� لها
•• ابوظبي-وام:

العامل  بـ  املعروف  اأديــب  البلو�صي والــد الطفل  اعــرب �صليمان حممد 
االإماراتي ال�صغر عن �صعادته واأ�صرته باختيار هيئة االإمارات للهوية 
ولده اأديب �صفرا لها . وا�صاد �صليمان البلو�صي بالدعم غر املحدود 
الذي قدمته هيئة االإمارات للهوية له والبنه العامل اأديب حيث اأ�صدر 
ال�صرورة  عند  العمل  مــن  بتفريغه  ي�صمح  قـــرارا  الهيئة  عــام  مدير 
ال�صيخ  التي يرعاها �صمو  العلمية  اأجل مرافقة ولده يف رحالته  من 
حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي االأمر الذي كان له 
كبر االأثر يف م�صرة اأديب و�صعوره باال�صتقرار النف�صي لوجود اأ�صرته 

اإىل جانبه حيث ا�صتطاع اأن ينجح ويرفع راية االإمارات يف العديد من 
املحافل الدولية. 

وا�صاف ان لهيئة االإمارات للهوية ب�صمة مميزة ووا�صحة يف امل�صاهمة 
 .. البلو�صي  اأديب  ال�صغر  االإماراتي  العامل  التي حققها  باالإجنازات 
امل�صتوى  على  كــوادرهــا  متكني  على  وحر�صها  الهيئة  بجهود  م�صيدا 
اأبناء  تــكــرمي  عــلــى  حر�صها  جــانــب  اإىل  االأوىل  بــالــدرجــة  االإبـــداعـــي 
والوطنية  املجتمعية  االإجنــازات  اأ�صحاب  وكذلك  املبدعني  موظفيها 
االإبداع  جعل  على  كــوادرهــا  جميع  حثت  الهيئة  اإن  واو�ــصــح  املتميزة. 
اأ�صرة  اأفـــراد  جميع  اأمــام  املجال  واأف�صحت  ونهجها  طريقها  والتميز 
ما جعلهم يطلقون  وتنفيذها  املبادرات اخلالقة  اإطــالق  على  الهيئة 

وو�صف  بالنف�س.  العالية  والثقة  احلرية  ومبنتهى  العنان  الأفكارهم 
البلو�صي الذي ي�صغل مدير مركز الرا�صدية خلدمة املتعاملني التابع 
االإمـــارات  الــذي تقدمه هيئة  الـــدور  دبــي  للهوية يف  االإمــــارات  لهيئة 
فاعل  "دور  بــاأنــه  املجتمع  يف  املــبــدعــني  وتــكــرمي  ت�صجيع  يف  للهوية 
باملبدعني  حتتفي  حيث  املجتمعية  م�صوؤوليتها  من  ومميز" انطالقا 
اأم من خارجها وتكرمهم  الهيئة  يف املجتمع �صواء كانوا من موظفي 

حر�صا منها على االلتزام مب�صوؤولياتها الوطنية . 
وي�صر اإىل حر�س هيئة االإمارات للهوية على ت�صجيع كوادرها الذين 
مل ت�صعفهم الظروف الإكمال درا�صتهم على متابعة حت�صيلهم العلمي 
اإىل جانب توفر العديد من احلوافز املجزية لهم ف�صال عن متكني 

موظفيها من ا�صتكمال درا�صتهم العليا خارج الدولة. وقال اإن جهود 
املغفور  املوؤ�ص�س  الوالد  اأر�صى دعائمه  الذي  النهج  الهيئة تن�صجم مع 
ثــراه حيث  اآل نهيان طيب اهلل  �صلطان  زايــد بن  ال�صيخ  بــاإذن اهلل  له 
نادى بتمكني املواطن كونه الرثوة احلقيقية للوطن وهو النهج الذي 
نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  قيادة �صاحب  تر�صخ يف ظل 
رئي�س الدولة حفظه اهلل يف مقولة �صموه ال�صهرة املواطن اأوال وثانيا 

وثالثا.
اآل مكتوم  را�ــصــد  بــن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  يــوؤكــده �صاحب  مــا  وهــو   .
باأنه ال مكان  دبــي  الـــوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الــدولــة  رئي�س  نائب 

للمتقاع�صني بيننا".

مرور �أبوظبي تنهي جاهزيتها ال�ضتقبال �لعام �لدر��ضي �جلديد
•• ابوظبي-وام:

اإ�صحاق  خــمــيــ�ــس  الــعــقــيــد  اعـــلـــن 
املرور  نائب مدير مديرية  حممد 
اأن  اأبوظبي  �صرطة  يف  والــدوريــات 
املديرية انهت جاهزيتها ال�صتقبال 
-2014 اجلديد  الدرا�صي  العام 

 140 من  اأكرث  و�صتن�صر   2015
التقاطعات  عــلــى  مـــروريـــة  دوريــــة 
واخلارجية  الــداخــلــيــة  والـــطـــرق 
�ــصــر يف خمــتــلــف مناطق  ورقـــبـــاء 
ال�صالمة  لتعزيز  اأبــوظــبــي  اإمــــارة 
الطرق.  ومــ�ــصــتــخــدمــي  لــلــطــالب 
واكدالعقيد خمي�س اإ�صحاق حممد 
�صالمة  �ـــصـــمـــان  عـــلـــى  احلــــر�ــــس 
الطالب وان�صيابية حركة املرور يف 
الغربية  واملنطقة  والعني  اأبوظبي 
�صمن حملة �صالمتهم تهمنا التي 
اطلقتها وزارة الداخلية اعتبارا من 
ام�س ال�صبت. واأ�صاف ان الدوريات 
املرورية على التقاطعات والدوارات 

�صائقي  التزام  �صرورة  على  و�صدد 
احلافالت املدر�صية بقوانني ال�صر 
واملرور والتقيد بال�صرعات املحددة 
ف�صال عن التاأكد من �صعود ونزول 
الطالب من احلافلة قبل حتركها 
النقال  الــهــاتــف  ا�ــصــتــخــدام  وعــــدم 
االأمان.  حــزام  وربــط  القيادة  اأثناء 
املـــــرور  مـــديـــريـــة  اأن  اإىل  واأ�ـــــصـــــار 
والدوريات يف �صرطة اأبوظبي تقوم 
الدرا�صي  العام  مع  وتزامنا  �صنويا 
اجلـــــديـــــد بــتــنــفــيــذ الــــعــــديــــد من 
املرورية  التوعية  وبرامج  فعاليات 
العمرية  الـــفـــئـــات  خمــتــلــف  بــــني 
ال�صراكة  �صمن  املــدار�ــس  لــطــالب 
اال�صرتاتيجية مع جمل�س اأبوظبي 
الطالب  اأبنائنا  ولتوعية  للتعليم 
ال�صالمة  توفر  يف  �صركاء  باأنهم 
رفع  عــن  ف�صال  للجميع  املــروريــة 
لديهم.  املــروريــة  الثقافة  م�صتوى 
وذكـــر نــائــب مــديــر مــديــريــة املرور 
اأنه  اأبوظبي  �صرطة  والــدوريــات يف 

عودة  ل�صمان  اال�صتعدادات  �صمن 
اآمنة للمدار�س مت عقد اجتماعات 
املـــروريـــة  االإدارات  مـــديـــري  مـــع 
املرور  االأق�صام يف مديرية  وروؤ�صاء 

والدوريات ب�صرطة اأبوظبي لو�صع 
اللم�صات االأخرة للخطة املرورية 
م�صتوى  عــلــى  لــلــمــدار�ــس  لــلــعــودة 

اإمارة اأبوظبي. 

واخلارجية  الــداخــلــيــة  والـــطـــرق 
وبــالــقــرب مــن املــدار�ــصــفــي خمتلف 
اأثناء  اأبوظبي  اإمارة  مناطق ومدن 
الــذهــاب واالإيـــــاب �صتعمل  فــرتتــي 
بقانون  االلـــــتـــــزام  تــكــريــ�ــس  عـــلـــى 
ووقايةالطالب  واملـــــــرور  الــ�ــصــر 
التعر�س  الطرق من  وم�صتخدمي 
حلــوادث املــرور يف خمتلف مناطق 
ومـــدن اإمــــارة اأبــوظــبــي ف�صال عن 

جهود دوريات تثقيف املرورية التي 
�صالمة  وتـــاأمـــني  حــفــظ  يف  ت�صهم 
التي  االأ�صباب  من  واحلد  الطالب 
تــوؤدي اإىل وقوع احلــوادث املرورية 
وما ينتج عنها من وفيات واإ�صابات 

بليغة. وحث قائدي املركبات واأولياء 
االأمور اإىل االلتزام بقوانني ال�صر 
اأبنائهم  �ــصــالمــة  ل�صمان  واملــــرور 
والتقيد  الــــطــــرق  ومــ�ــصــتــخــدمــي 
وخف�س  املــــــحــــــددة  بـــالـــ�ـــصـــرعـــات 

كما  املــدار�ــس  من  بالقرب  ال�صرعة 
مركباتهم  ايقاف  عدم  اإىل  دعاهم 
ل�صمان  املـــدار�ـــس  عــنــد  عــ�ــصــوائــيــا 
وعدم  املــروريــة  احلــركــة  ان�صيابية 
مرورية.  اخــتــنــاقــات  يف  الــتــ�ــصــبــب 

�لتوجيه �الأ�ضري يف �أبوظبي يحل 
وديا �لق�ضايا  من  باملائة   79

مركز وز�رة �لثقافة بالغربية يقيم 
�حلفل �خلتامي ل�ضيف بالدي

•• اأبوظبي-وام:

من  بــاملــائــة   79 اأن  اأبــوظــبــي  يف  الق�صاء  دائـــرة  ك�صفت 
اإمارة  ادارة التوجيه االأ�صري يف  امل�صجلة لدى  الق�صايا 
انتهت  اجلـــاري  الــعــام  مــن  االأول  الثلث  اأبوظبي خــالل 
بال�صلح بزيادة 2 باملائة عن الن�صبة امل�صجلة خالل نف�س 
الفرتة من العام املا�صي 2013 م�صرة اإىل انخفا�س 
عدد حاالت الطالق امل�صجلة خالل نف�س الفرتة بن�صبة 
اأ�صدرته  9 باملائة . واأو�صحت الدائرة يف بيان �صحفي 
االأحوال  حمكمة  اإىل  املحالة  الــنــزاعــات  عــدد  اأن  ام�س 
رغم  وذلــــك  12باملائة  بن�صبة  انــخــفــ�ــس  ال�صخ�صية 
ازدياد ن�صبة النزاعات امل�صجلة عن نف�س الفرتة بن�صبة 
يرف�صون  الذين  املتنازعني  ن�صبة  5باملائة..وانخف�صت 
احل�صور اأمام جلان التوجيه االأ�صري بن�صبة 19باملائة. 
واأكدت دائرة الق�صاء اأن االرتفاع يف ن�صبة انهاء املنازعات 
االأ�صرية بال�صلح هو ثمرة جهود قطاع احللول البديلة 
العمل لديه مبا يتنا�صب مع  واأ�صاليب  اأداءه  يف تطوير 
التطور االجتماعي واالقت�صادي والتقني الذي ت�صهده 
اإمارة اأبوظبي وهو ما انعك�س ايجابيا على ثقة املجتمع 
خارج  الــنــزاعــات  حلــل  اأف�صل  كخيار  البديلة  باحللول 
االإطار التقليدي للمحاكم وبالتايل ارتفاع ن�صبة جناح 
املوجهني يف اقناع االأطراف باحللول الودية لنزاعاتهم. 
ا�صرتاتيجيتها  خالل  من  تبنت  اأنها  الدائرة  واأ�صافت 
املجتمع  اأفــراد  بني  والق�صائية  القانونية  الثقافة  ن�صر 
ومنها ثقافة احللول البديلة وذلك اإميانا من الدائرة 
والتوا�صل  الــثــقــة  تنمية  يف  الــبــديــلــة  احلــلــول  بــاأهــمــيــة 
اإ�صافة اإىل توفر الوقت  اأفــراد وقطاعات املجتمع  بني 

اأعباء  وتخفيف  النزاع  اأطــراف  على  والنفقات  واجلهد 
االأول من  الثلث  اح�صائيات  اأن  . يذكر  الق�صاء  اأجهزة 
االأ�صري  التوجيه  اإدارة  فــروع  اأن  ك�صفت   2014 العام 
يف  طلبا   60 و  األــفــني  �صجلت  اأبوظبي  اإمـــارة  عموم  يف 
النزاعات االأ�صرية بزيادة 5 باملائة عن ما �صجلته خالل 
عــدد ملفات  بلغ  بينما  املا�صي  الــعــام  مــن  الــفــرتة  نف�س 
بزيادة  ملفا  و814  اآالف  اأربــعــة  املــتــداولــة  الــنــزاعــات 
يف  املــتــداولــة  امللفات  عــن  0.5باملائة  التتجاوز  طفيفة 
اأظهرت االإح�صائية  2013. كما  الثلث االأول من عام 
زيادة عدد حاالت ال�صلح واالتفاق االأ�صري التي تكللت 
بالنجاح حيث متكن املوجهون االأ�صريون من اإقناع 79 
باإنهاء  طلباتهم  �صجلوا  الــذيــن  املتنازعني  مــن  باملائة 
وواجبة  لــلــطــرفــني  مــلــزمــة  وديـــة  بت�صوية  خــالفــاتــهــم 
امل�صجلة يف  الن�صبة  باملائة عن   2 بزيادة  وذلك  التنفيذ 
فيها  و�صلت  والتي   2013 العام  من  املماثلة  الفرتة 
االإح�صائية  ر�صدت  كما  77باملائة.  اإىل  ال�صلح  ن�صبة 
يتم  التي  النزاعات  عدد  يف  12باملائة  بن�صبة  اإنخفا�صا 
عدم  نتيجة  ال�صخ�صية  االأحـــوال  حمكمة  اإىل  اإحالتها 
امللفات  عــدد  بلغ  اتــفــاق حيث  اإىل  الــنــزاع  تو�صل طــريف 
العام  هــذا  مــن  االأول  الثلث  خــالل  للمحكمة  املــحــالــة 
الفرتة  يف  ملفا  و460  األــف  مقابل  و214ملفا  األــفــا 
املماثلة من عام 2013 وذلك على الرغم من زيادة كل 
من عددالنزاعات امل�صجلة واملتداولة يف العام احلايل.. 
ادارها  التي  اجلل�صات  عدد  اأن  االح�صائيات  ذكــرت  كما 
املوجهون االأ�صريون منذ بداية العام احلايل حتى نهاية 
�صهر ابريل بلغت اأربعة اآالف و 424جل�صة منها ثالثة 

اآالف و862 جل�صة �صباحية و 562 جل�صة م�صائية. 

•• املنطقة الغربية -وام:

املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزارة  مركز  اقــام 
باملنطقة بالغربية احلفل اخلتامي للربنامج الوطني 
�صيف بالدي 2014 اأم�س مبقر املركز يف مدينة زايد 
حتــت رعــايــة �ــصــركــة احلــ�ــصــن لــلــغــاز اإحــــدى جمموعة 
�صركات ادنوك . �صهد احلفل كردو�س عبداهلل كردو�س 
ال علي مدير  املركز وفي�صل عبداهلل  العامري مدير 
احل�صن  ب�صركة  العامة  والعالقات  املوؤ�ص�صي  االت�صال 
احلكومية  بالدوائر  وامل�صوؤولني  من  عــدد  جانب  اإىل 
املدير  نائب  املن�صوري  علي  وعبدالعزيز  واملوؤ�ص�صات 
اأبوظبي  الغربية -جمل�س  باملنطقة  للتعليم  االإقليمي 
العامري  كــردو�ــس  عــبــداهلل  كــردو�ــس  ولــفــت  للتعليم. 
املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزارة  مركز  مدير 
باأن�صطة  االمـــور  اأولــيــاء  اهــتــمــام  تــزايــد  اىل  كلمته  يف 
الفراغ كما ان هذه  اأوقــات  بــالدي والتي ت�صغل  �صيف 
قيم  غر�س  اىل  تهدف  ال�صيفية  والــربامــج  االأن�صطة 
ثقافية وعلمية يف نفو�س اجليل اجلديد م�صرا اىل ان 
الربنامج يتبع اأ�صاليب مبتكرة ال�صتقطاب اكرب �صريحة 
�صلبيات  ال�صيفية ملعاجلة  العطلة  الطالب خالل  من 
الــفــراغ. وذكـــر ان مــن االأهــــداف اال�صرتاتيجية  وقــت 
للربنامج الرتكيز على قيمة الوالء واالنتماء للوطن 

الــربنــامــج حافل  ان  الــوطــنــيــة مــ�ــصــرا اىل  والــهــويــة 
والرتفيهية  والريا�صية  والفنية  الثقافية  باالأن�صطة 
واالجتماعية عالوة على دورات تدريبية وور�س العمل 
اىل  اإ�صافة  الفوتوغرايف  الت�صوير  جمال  يف  الهادفة 
امل�صابقات واملناف�صات. ومن جانبه قال في�صل عبداهلل 
�صيف  للغاز لربنامج  �صركة احل�صن  دعم  ان  علي  ال 
بالدي بالغربية ينطلق من اإ�صرتاتيجية اإدارة ال�صركة 
لالأن�صطة املجتمعية يف املنطقة الغربية وذلك انطالقا 
الغفلي  احمد  �صيف  التنفيذي  الرئي�س  تعليمات  من 
�صركاتها  وجمموعة  ادنــوك  �صيا�صة  من  كجزء  وذلــك 
وكان  باملدار�س.  باملنطقة  املجتمعية  االأن�صطة  لدعم 
احلــفــل قــد بــــداأ بــافــتــتــاح مــعــر�ــس املــ�ــصــغــوالت الفنية 
واملعر�س الت�صكيلي ومعر�س الت�صوير الفوتوغرايف و 
تابع احل�صور العرو�س التي قدمت على خ�صبة امل�صرح 
وا�صتملت على فقرة تراثية ومواهب �صغرة وعر�س 
ال  م�صرحية  وعــر�ــس   2014 بــالدي  �صيف  ملنجزات 
برنامج  وت�صمن  علي  ق�صو  �صعار  حتــت  لــلــمــخــدرات 
�صناعة  يف  ور�ـــس  منها  مكثفة  ان�صطة  بـــالدي  �صيف 
الرتاث واالكالت ال�صعبية والفن الت�صكيلي والت�صوير 
تــكــرمي اجلهات  الــفــوتــوغــرايف. ويف خــتــام احلــفــل مت 
وامل�صرفات  املــ�ــصــرفــني  وتـــكـــرمي  واملــ�ــصــاركــة  الــداعــمــة 

واملواهب.

هيئة �لهـالل �الأحمـر ت�ضتعد الطالق جائزة عون مع بدء �لعام �لدر��ضي

جناح جو �ضرطة �أبوظبي ينفذ �أكرث من �ألف طلعة جوية خالل 6 �أ�ضهر

•• ابوظبي-وام:

بهيئة  املــتــطــوعــني  اإدارة  عـــقـــدت 
الــهــالل االأحــمــر مــوؤخــرا اجتماعا 
املتطوعني  اأق�صام  جلميع  تن�صيقيا 
م�صتوى  عـــلـــى  الــهــيــئــة  فــــــروع  يف 
مناق�صة  خـــــاللـــــه  مت  الـــــــدولـــــــة 
ا�صتعدادات االإدارة لتنفيذ املبادرات 
املجتمعية املرتبطة باأن�صطة امليدان 
الــــرتبــــوي والــتــحــ�ــصــر الإطـــــالق 
املجتمعية  لــلــخــدمــة  عـــون  جــائــزة 
وقال  الـــدولـــة.  مــدار�ــس  جميع  يف 
الكعبي مدير  را�صد حممد  ال�صيد 
االأحمر  بالهالل  املتطوعني  اإدارة 
اأن االإدارة العليا للهيئة ومن خالل 
املجتمعية  لــلــخــدمــة  عـــون  جــائــزة 
املهم  املدر�صة  دور  دعــم  على  تعمل 
يف غر�س مفاهيم الوالء واالنتماء 
يف  التطوعي  العمل  وروح  للوطن 
بدور  واال�ــصــتــعــانــة  الطلبة  نفو�س 
يف  والتعليمي  الـــرتبـــوي  املـــدار�ـــس 
التطوعية  الــقــيــم  مــفــاهــيــم  نــ�ــصــر 

•• ابوظبي-وام:

ب�صرطة  اجلـــو  جــنــاح  اإدارة  نــفــذت 
اأبوظبي نحو الف و15 طلعة جوية 
العام  مـــن  االأول  الــنــ�ــصــف  خــــالل 
اجلاري . و�صملت الطلعات اجلوية 
جوي  ـــعـــاف  اإ�ـــص طــلــعــة   72 زهــــــاء 
ما  املر�صى  ونقل  الــطــرق  حلـــوادث 
جوية  طلعات  و6  امل�صت�صفيات  بني 
للبحث واالإنقاذ ف�صالو224 طلعة 
و522  للعملياتال�صرطية  جــويــة 
طلعة جوية تدريبية و132 طلعة 
جوية ذات �صلة ب�صيانة الطائرات 
ونحو59طلعة جوية ملهام خمتلفة 
العميد  وقـــال  واإنــ�ــصــانــيــة.  �صرطية 
ركـــن طــيــار عــلــي حمــمــد املزروعي 
ب�صرطة  اجلـــو  جــنــاح  اإدارة  مــديــر 
اأبوظبي اإن عدد الطائرات العاملة 
تقدم  طـــائـــرة   15 بــلــغ  االإدارة  يف 
ملختلف  الــالزمــة  وامل�صاندة  الدعم 
االإدارات يف القيادة العامة ل�صرطة 
خدمات  اإىل  اإ�ــــصــــافــــة  اأبــــوظــــبــــي 
واالإنقاذ  والبحث  اجلوي  االإ�صعاف 
الفوري يف حاالت احلوادث املختلفة 
التي تقع يف املناطق النائية اأو التي 
والطرق  اإلــيــهــا  الـــو�ـــصـــول  يــتــعــذر 
اخلارجية ومن تقطعت بهم ال�صبل 
�صواء اأكانوا يف الرباأم البحر وذلك 
يوميا وعلى مدار االأربع وع�صرين 
جناح  اإدارة  ان  واأ�ــــصــــاف  �ـــصـــاعـــة. 
ال�صتة  اال�صهر  خــالل  نــفــذت  اجلــو 
الطلعات  مـــن  جمــمــوعــة  االأوىل 
اجلوية ركزت على مراقبة الطرق 

والت�صوير اجلوي .
املراقبة  طــائــرات  اإىلاأن  م�صرا   .
لـــــــــالإدارة تنفذ  الـــتـــابـــعـــة  اجلــــويــــة 

ـــبـــوع يف  دوريـــــــات عــلــى مـــــدار االأ�ـــص
مناطق اإمارة اأبوظبي كافة ملراقبة 
الـــــطـــــرق اخلــــارجــــيــــة والــــ�ــــصــــوارع 
الذروة  اأوقـــات  يف  خا�صة  الداخلية 
اأخـــــــرى حتــــددهــــا غرفة  واأوقـــــــــات 
العميد  واأ�ــصــاد  املركزية.  العمليات 
املــــزروعــــي بــالــدعــم الــكــبــر الـــذي 
القيادة  اإدارة جناح اجلو من  تلقاه 
ال�صديدة  وبتوجيهاتها  ال�صرطية 
التي كان لها اأكــرب االأثــر يف ارتقاء 
يعزز  مبـــا  االإدارة  عــمــل  تـــطـــور  و 
زيــادة ثقة  ر�صا املجتمع وي�صهم يف 
متميزة  خدمات  لتقدمي  اجلمهور 
من   . العاملية  املعاير  اأف�صل  وفــق 
جــانــبــه اأو�ـــصـــح املــقــدم طــيــار �صامل 
خـــلـــيـــفـــة الــــ�ــــصــــويــــدي مــــديــــر فـــرع 
العملياتاأنه يتم تنفيذ ت�صع دوريات 
جوية على االأقل يف االأ�صبوع بواقع 
ثــالث دوريـــات يف كــل مــن اأبوظبي 

والعني والغربية .
الطائرة  طــاقــم  اأن  اإىل  مــ�ــصــرا   .
جوي  وطبيب  طيارين  من  يتكون 
احلراري  الت�صوير  جهاز  وم�صغل 
نقل  على  امل�صغل  هــذا  يعمل  حيث 

اإىل غرفة  ومــبــا�ــصــرة  �ــصــورة حــيــة 
عمليات  وغرفة  املركزية  العمليات 
اإدارة جناح اجلو اأثناء املهمة ويكون 
العمليات  غـــرفـــة  بـــني  الـــتـــوا�ـــصـــل 
والطائرة عرب جهاز الترتا ل�صهولة 
توجيه الطائرة اإىل املكان الذي يتم 

حتديده يف غرفة العمليات وي�صاعد 
جهاز الت�صوير احلراري على عمل 
الدوريات اجلوية الليلية. ونوه باأن 
مواطني  من  وجميعهم  الطيارين 
دولة االإمارات العربية املتحدة على 
ويوؤدون  الــكــفــاءة  مــن  عالية  درجــة 

دورهم مب�صوؤولية كاملة اإىل جانب 
البحث  واأطـــقـــم  الــطــبــيــة  االأطـــقـــم 
واالإنقاذ ال �صيما اأن جميع العاملني 
دورات  يـــتـــلـــقـــون  املــــجــــال  هـــــذا  يف 
�صواء  مكثفة  تخ�ص�صية  تدريبية 

من االأطباء اأم طواقم االإنقاذ. 

الت�صغيلية ال�صنوية و�صعت العديد 
من الربامج املجتمعية والتوعوية 
العالقات  توثيق  اإىل  تهدف  التي 
االإن�صانية بني االأفــراد واجلماعات 
الإيجاد التفاعل االأف�صل يف احلياة 
مل�صاعدة االآخرين وتعبئة الطاقات 
اإىل  وتوجيهها  واملــاديــة  الب�صرية 
العمل االإن�صاين ومن هذه الربامج 
جائزة عون للخدمة املجتمعية التي 
تعمل على خلق التناف�س التطوعي 
جلــمــاعــات الــهــالل الــطــالبــي على 
وت�صارك  الدولة  مدار�س  م�صتوى 
املدار�س احلكومية واخلا�صة  فيها 
واملراكز واملعاهد مب�صاريع تطوعية 
واإن�صانية خمتلفة كما تنظم االإدارة 
بفروع  املـــتـــطـــوعـــني  ـــام  اأقـــ�ـــص عــــرب 
املناطق  مـــع  وبـــالـــتـــعـــاون  الــهــيــئــة 
الدولة  مــ�ــصــتــوى  عــلــى  التعليمية 
املدار�س  لتكرمي  ال�صنوي  احلــفــل 
املــ�ــصــاركــة والــفــائــزة بــجــائــزة عون 
النطاق  على  املجتمعية  للخدمة 

املحلي يف جميع اأنحاء الدولة. 

املبادئ  هــذه  وتــرجــمــة  املجتمع  يف 
اأعمال  اإىل  الــ�ــصــامــيــة  واملــفــاهــيــم 
العمل  قــيــمــة  مـــن  تـــعـــزز  واقـــعـــيـــة 
الــتــطــوعــي. وقــــدم الــكــعــبــي خالل 
االجتماع �صرحا عن االإ�صرتاتيجية 
اأق�صام  عـــمـــل  الآلــــيــــات  اجلــــديــــدة 

الــــفــــروع  املـــتـــطـــوعـــني يف جـــمـــيـــع 
يجب  التي  االأ�صا�صية  واخلــطــوات 
املن�صقني  بــهــا مــن جــمــيــع  الــتــقــيــد 
الدور  اأهمية  مو�صحا  امليدان..  يف 
الهالل  جـــمـــاعـــات  تــلــعــبــه  الــــــذي 
الطالبي يف مدار�س الدولة واأهمية 

اأعلى  لتحقيق  بــالــعــمــل  االرتـــقـــاء 
معاير التميز يف االأداء واأن يكون 
االإدارة  عــنــد حــ�ــصــن ظـــن  اجلــمــيــع 
للوطن.  خـــدمـــة  لــلــهــيــئــة  الــعــلــيــا 
املتطوعني  اإدارة  اإن  بالذكر  جدير 
خطتها  و�صمن  االأحــمــر  بــالــهــالل 
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�شارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�صت�صفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكر                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�شارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية االأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�لد�خلية تطلق حملة توعية مرورية تز�منا مع بد�ية �لعام �لدر��ضي �جلديد
•• ابوظبي-وام:

للتن�صيق  العامة  االإدارة  يف  ممثلة  الداخلية  وزارة  اأطلقت 
املـــــروري حــمــلــة الــتــوعــيــة املـــروريـــة الــرابــعــة بــالــتــزامــن مع 
�صعار  حتت  للمدار�س  العودة  اجلديد  الدرا�صي  العام  بداية 
تكاتف  املــرور بهدف  �صالمتهم تهمنا �صمن مبادرات قطاع 
خمتلف  من  املــدار�ــس  طلبة  لتوعية  املجتمع  �صرائح  جميع 
املراحل الدرا�صية خا�صة االأطفال منهم باحلوادث املرورية 
وااللتزام بقواعد ال�صر واملرور واحلفاظ على �صالمة طلبة 

املدار�س من خماطر الطريق. 

الداخلية  وزارة  ال�صرتاتيجية  جت�صيدا  احلملة  هذه  وتاأتي 
املنبثقة عن ا�صرتاتيجية احلكومة االحتادية وانطالقا من 
توجيهات القيادة ال�صرطية لبلوغ اأعلى م�صتويات ال�صالمة 
لقطاع  اال�ــصــرتاتــيــجــيــة  اخلــطــة  و�ــصــمــن  للجميع  املـــروريـــة 
املرور بوزارة الداخلية ل�صبط اأمن الطرق تعزيزا لل�صالمة 
املرورية واحلد من احلوادث املرورية وحاالت الده�س. ودعا 
العامة  االإدارة  عــام  مــديــر  احلو�صني  اأحــمــد  نا�صر  العقيد 
للتن�صيق املروري باالإنابة يف وزارة الداخلية جميع ال�صائقني 
واأولياء االأمور وغرهم من م�صتخدمي الطرق اإىل �صرورة 
التعاون مع عنا�صر ال�صرطة واملرور وااللتزام بقواعد املرور 

اأجل �صمان  الطرق من  املو�صحة على  بالتعليمات  والتقيد 
وتقليل  الدرا�صي  العام  بداية  عند  الطالب  اأبنائنا  �صالمة 
املــروريــة ومــا ينجم  املــروريــة وتفادي االختناقات  احلــوادث 

عنها من اآثار �صلبية. 
وقال اإن طلبة املدار�س مبختلف �صرائحهم العمرية يعتربون 
املحافظة  يجب  التي  الب�صرية  التنمية  عنا�صر  عن�صرا من 
التدابر  كل  اأخذ  الرغم من  اأنه وعلى  اإىل  عليها.. م�صرا 
هناك  اأن  اإال  املختلفة  املــخــاطــر  مــن  حلمايتهم  الــوقــائــيــة 
االأمور  اأولياء  واالإر�صاد جلميع  التوعية  للمزيد من  حاجة 
واأ�صاف  الطريق.  خماطر  من  اأطفالهم  بحماية  واملعنيني 

تنفذ  الداخلية  بــوزارة  املــروري  للتن�صيق  العامة  االإدارة  اإن 
هذه احلملة بالتعاون والتن�صيق مع اإدارات املرور والدوريات 
االإمــــارات  ومــوا�ــصــالت  والتعليم  الــرتبــيــة  ووزارة  بــالــدولــة 
املعنية  االأخــرى  واجلهات  بدبي  واملوا�صالت  الطرق  وهيئة 
بال�صالمة املرورية يف القطاعني العام واخلا�س والتي تدعم 
اآمنة وطــرق خالية من  اأجــواء وبيئة  املــبــادرات الإيجاد  هذه 

احلوادث.
لتعزيز  واالإر�ـــصـــاد  التوعية  مــن  للمزيد  احلــاجــة  مــوؤكــدا   .
احلافالت  و�صائقي  الــطــالب  كــل  لــدى  املــروريــة  ال�صالمة 

ومركبات نقل الطلبة.

يف اإطار احتفالها باأول مواطن يف جمال الت�شنيف 

هيئة �الإمار�ت للت�ضنيف توقع عقد �الأ�ضطول �لبحري لالأحو��س �جلافة �لعاملية
خمي�س بوعميم: يتيح �لعقد ملاّلك �ل�ضفن �إمكانية �حل�ضول على �لت�ضنيف �لوطني
ر��ضد �حلب�ضي: �ضنقوم باإ�ضد�ر �ل�ضهاد�ت �الإلز�مية �خلا�ضعة لال�ضرت�طات �لدولية

ح�ضني مطر: �ضوف �أبذل ق�ضارى جهدي من �أجل مو�كبة عجلة �لنمو للهيئة
•• تغطية رم�صان عطا:

للت�صنيف  االإمـــــارات  هيئة  وقــعــت 
االأحوا�س  مــع  عقد  على  ت�صنيف 
اجلـــافـــة الــعــاملــيــة يــنــ�ــس عــلــى اأن 
�صتقوم  للت�صنيف  االإمـــارات  هيئة 
الت�صنيف  خــــــدمــــــات  بــــتــــقــــدمي 
لالأ�صطول  الــبــحــريــة  واملـــعـــايـــنـــة 
دبـــي اجلافة  الــبــحــري الأحـــوا�ـــس 
من  �صفنية  ع�صر  اأحـــدى  حلـــوايل 

بينها حفارة بحرية. 
الــعــقــد بح�صور  تــوقــيــع  ولــقــد مت 
بوعميم  جــمــعــة  خــمــيــ�ــس  �ـــصـــعـــادة 
العاملية  اجلــافــة  االأحــوا�ــس  رئي�س 
واملــــــالحــــــة الـــعـــاملـــيـــة والـــرئـــيـــ�ـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــهـــيـــئـــة االإمــــــــــــارات 
للت�صنيف املهند�س را�صد احلب�صي 
بهيئة  للعمليات  التنفيذي  واملدير 
املهند�س عمر  االإمــارات للت�صنيف 
ال�صويدي  اأبو عمر واملهند�س علي 
التجارية  لل�صوؤون  الرئي�س  نائب 
االأحوا�س  لدى  االأعمال  وتطوير 

اجلافة العاملية واملالحة العاملية.
اإىل  �صفن  ثـــالث  معاينة  مت  فــقــد 
ال�صندغة5- واأم �صقيم  االآن وهم  
تطبيق  يتم  و�ــصــوف   . وزعبيل4- 
واإ�صدار  الــ�ــصــفــن  لــبــاقــي  املــعــايــنــة 
التاأكد  بــعــد  الـــالزمـــة  الــ�ــصــهــادات 
القواعد  بــجــمــيــع  امــتــثــالــهــا  مـــن 
للحفاظ  ــبــة  املــتــطــل والــــقــــوانــــني 
البحري  العلم  يتطلبه  وما  عليها 

االإماراتي.

خدمات عالية اجلودة
جمعة  خـــمـــيـــ�ـــس  �ــــصــــعــــادة  وعـــــــرب 
االأحوا�س اجلافة  رئي�س  بوعميم، 

املــتــاحــة وتقدمي  املــعــايــر  الأعـــلـــى 
اأفــ�ــصــل اخلـــدمـــات لــعــمــالئــهــا من 
البحري  الت�صنيف  خدمات  بينها 
واال�صت�صارات  البحري  والتدريب 
لالأبحاث  بـــاالإ�ـــصـــافـــة  الـــفـــنـــيـــة، 
كــوادر وطنية  والتطوير، من قبل 

واأجنبية ذو خربة عالية. 
ال�صهادات  بــاإ�ــصــدار  �صنقوم  وقـــال 
االإلزامية اخلا�صعة لال�صرتاطات 
الدولية التي يتوّجب توفرها على 
ال�صفن، والتي ت�صمن �صالمة بدن 
وحمركات ال�صفن والعاملني عليها 
، وذلك  الــبــيــئــة  واملــحــافــظــة عــلــى 
)وهي  )�صوال�س(  معاهدة  بح�صب 
االتفاقية الدولية ل�صالمة االأرواح 
)ماربول(  ومــعــاهــدة  الــبــحــار(  يف 
)وهـــــي االتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة ملنع 

التلوث من ال�صفن( . 

توطني الكوادر الوطنية باأول 
معاين مواطن 

ا�صتطاعت   اأنـــه  بــالــذكــر  واجلــديــر 
تــكــون خــــالل فرتة  اأن  تــ�ــصــنــيــف  
ـــات  ـــ�ـــص ـــص وجـــــيـــــزة مـــــن اأهــــــــم املـــوؤ�
يف  البحري  الت�صنيف  يف  العاملة 
املنطقة  مــ�ــصــتــوى  وعــلــى  الـــدولـــة 
االأوىل  وهــي  والعربية  اخلليجية 
على  االآن  قـــادرة  فهي  نوعها.  مــن 

ال�صركات  لكافة  اخلدمات  تقدمي 
اإ�صافة  الــقــطــاع  هـــذا  يف  الــعــامــلــة 
يف  املخت�صة  الـــكـــوادر  تــوطــني  اىل 
املختلفة.  البحرية  التخ�ص�صات 
هيئة  اأول  هــي  ت�صنيف  اأن  حــيــث 
كفاءة  رفـــــع  اىل  تـــهـــدف  وطـــنـــيـــة 
بها  وااللــتــزام  ال�صفن  وموا�صفات 
ال�صركات  جميع  على  وتطبيقها 
الــوطــنــيــة والــعــاملــيــة وبــذلــك تفتح 
من  املهند�صني  امــام  جديدة  افاقاً 
مواطني الدولة للعمل يف القطاع 

البحري.

�شهادة معاين
كما هو احلال بتاأهيل اأول مهند�س 
مواطن ح�صني مطر اآل علي كاأول 
من يتخ�ص�س يف قطاع الت�صنيف. 
علي:  اآل  قــــال  املــنــا�ــصــبــة  وبـــهـــذه 
�ــصــوف اأبــــذل قــ�ــصــارى جــهــدي من 
لهيئة  النمو  عجلة  مــواكــبــة  اأجـــل 
والنهو�س  للت�صنيف  االإمـــــــارات 

بالقطاع البحري االإماراتي .
للفريق  اأنــــ�ــــصــــم  ـــــــه  اأن واأ�ــــــصــــــاف 
االأ�صطول  ت�صنيف  عــلــى  املــ�ــصــرف 
اأجــل تقدمي خدمات  البحري من 
للبدن  والتدقيق  البحرية  املعاينة 

واملكائن.
املراحل  هذه  جميع  تنفيذ  و�صيتم 

لت�صنيف  الفنية  للقواعد  طبقاً 
البحرية  املنظمة  ملــعــايــر  ووفــقــاً 
الدولية وما يتطلبه العلم البحري 
علي  اآل  واأو�ــــصــــح    . االإمـــــاراتـــــي 
 2012 عـــام  بالهيئة  الــتــحــق  اأنـــه 
اجتاز  اأن  اإىل  مـــتـــدرب  كــمــعــايــن 
وبنجاح جميع الدورات واملتطلبات 
معاين  �صهادة  لنيل  واالخــتــبــارات 
الدولية  اجلــمــعــيــة  مـــن  مــعــتــمــد 
باالإ�صافة  الــتــ�ــصــنــيــف  لــهــيــئــات 
وتخ�ص�صه  الــ�ــصــابــقــة  خلــــرباتــــه 
لل�صفن  الــكــهــربــائــيــات  جمــــال  يف 
املختلفة.   والـــتـــجـــاريـــة  احلــربــيــة 
ال�صياق  هــذا  يف  احلب�صي  واأ�ــصــاف 
قائاًل  ال ن�صتطيع التقدم وحتقيق 
املواطن  العن�صر  بدون  االإجنــازات 
املوؤهل وذو اخلربة والدراية باأمور 
اأنواع  جلميع  واملعاينة  الت�صنيف 
املختلفة.  وبــاأحــجــامــهــا  الــ�ــصــفــن 
على  ت�صنيف  يف  عـــازمـــون  ونــحــن 
ــتــقــطــاب الــ�ــصــبــاب االإمــــاراتــــي  ا�ــص
وتاأهيلهم  وتــدريــبــهــم  وتعليمهم 
وخارجها  الــــدولــــة  يف  املــــيــــداين 
امليكانيكية  الـــتـــخـــ�ـــصـــ�ـــصـــات  يف 
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة واالإلــــكــــرتونــــيــــة 
البحرية،  املــعــمــاريــة  والــهــنــد�ــصــة 
وال�صناعات  املحلي  ال�صوق  لرفد 
البحرية بهذه اخلربات الوطنية . 

الــعــاملــيــة واملــــالحــــة الــعــاملــيــة، عن 
تثمينه وتقديره البالغنينْ للتوقيع 
ملــا يت�صمنه من  الــعــقــد  عــلــى هـــذا 
بالنفع  تــتــاأتــى  اإيــجــابــيــة،  عـــوائـــد 
بال�صكل  اجلانبني  على  والــفــائــدة 
امل�صاركة فيما  الذي يوطد روابــط 
البالغة  ثقته  عن  واأعـــرب  بينهما، 
االإمارات  هيئة  وقدرات  باإمكانيات 
تقدمي  عــلــى  ت�صنيف  للت�صنيف 
الأعلى  وفــــقــــاً  تــ�ــصــنــيــف  خــــدمــــات 
الــذي يعزز  االأمــر  العاملية  املعاير 
الــ�ــصــمــعــة الــعــاملــيــة املــرمــوقــة لكال 
البحرية  ال�صناعات  يف  اجلانبني 

واملالحية. 
العقد  هـــــــذا  اأن  عــــلــــى  مـــــــوؤكـــــــداً 
كـــبـــرة يف حتقيق  اإ�ـــصـــافـــة  ميــثــل 
االأحوا�س  جمموعة  ا�صرتاتيجية 
اجلــافــة الــعــاملــيــة والــتــي تعلي من 
املرتبطة  املـــ�ـــصـــائـــل  كـــافـــة  قــيــمــة 
بــــاجلــــودة مبـــا يــحــقــق الــنــفــع لها 

ولعمالئها. 
تــوقــيــع هذا  اأن  بــوعــمــيــم  واأو�ـــصـــح 

العقد، ُيعد مبثابة جت�صيداً عملياً 
تتبعها  الــــتــــي  لـــال�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــة 
جمـــمـــوعـــة االأحـــــــوا�ـــــــس اجلـــافـــة 
تزويد  اإىل  والــــهــــادفــــة  الـــعـــاملـــيـــة 
واملالحية  الــبــحــريــة  الــقــطــاعــات 
وتقدمي  اجلـــودة،  عالية  بخدمات 
ترتكز  م�صافة  قيمة  ذات  خدمات 
م�صراً  الــعــمــالء،  احتياجات  على 
اإىل اأن املجموعة تلتزم يف اأعمالها 
اجلـــودة  اإدارة  بــنــظــام  واأنــ�ــصــطــتــهــا 
هذا  واأنها حازت يف  دولياً،  املٌعتمد 
�صهادات  مــن  الــعــديــد  املــجــال على 
�صاأنه  والــذي من  العاملية،  اجلــودة 
تو�صيع قاعدة عمالئها يف املنطقة 

والعامل.
قائاًل:  تعليقه  بوعميم  واخــتــتــم 
اإمكانية  ال�صفن  ملاّلك  العقد  يتيح 
الوطني  الت�صنيف  على  احل�صول 
الـــــذي مـــن �ـــصـــاأنـــه اأن يــ�ــصــاعــد يف 
البحري  االإمـــــــــــــارات  عـــلـــم  رفــــــع 
وبالتايل  ال�صفن،  اأحــمــال  وزيــــادة 
يف  اخلـــدمـــات  تــعــزيــز  يف  �صي�صاهم 

ويوؤكد   ، الوطني  البحري  القطاع 
يف الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى جنـــاح هيئة 
يف  ت�صنيف  للت�صنيف  االإمــــــارات 
موؤ�ص�صات  مــن  واحــــدة  ت�صبح  اأن 
اأهمية يف العامل  الت�صنيف االأكرث 
من خالل توفر خدمات ت�صنيف 

ذات جودة عالية .

ال�شت�شارات الفنية
ويف هذا ال�صياق علق املهند�س را�صد 
احلب�صي، الرئي�س التنفيذي بهيئة 
نحن  قــائــاًل:  للت�صنيف  االإمــــارات 
التى  الغالية  بالثقة  ونعتز  نقدر 
االأحوا�س  جمموعة  لنا  منحتها 
بت�صنيف  وذلـــك  الــعــاملــيــة  اجلــافــة 
الهيئة  لـــدى  الــبــحــري  اأ�ــصــطــولــهــا 
جهودنا  قــ�ــصــارى  نـــبـــذل  و�ـــصـــوف 
الثقة  اأجل احلفاظ على هذه  من 

والنجاح امل�صرتك. 
الهيئة  بــــــاأن  احلــبــ�ــصــي  واأو�ـــــصـــــح 
الت�صنيف  خـــدمـــات  تــقــدم  �ــصــوف 
واملعاينة لالأ�صطول البحري وفقاً 

�لوطنية للموؤهالت حتدد حماور �لعالقة بني �ملنظومة و�ضوق �لعمل
•• ابوظبي-وام:

تــكــثــيــف جهودها  لـــلـــمـــوؤهـــالت  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  بــــــداأت 
بني  العالقة  على  ال�صوء  ت�صليط  اىل  الهادفة  التوعوية 
و�صيا�صاتها  وم�صتوياتها  للموؤهالت  الوطنية  املنظومة 
اأخــرى ومبا  العمل ومتطلباته من جهة  و�صوق  من جهة 
واملوؤ�ص�صة  الفرد  ومنها  املجتمع  من  وا�صعة  �صرائح  يخدم 
اأ�صارت  و  اأي�صا.  العمل  واأ�صحاب  والتدريبية  التعليمية 
على  للموؤهالت  الوطنية  للمنظومة  تعريفها  يف  الهيئة 
التي  االإ�صرت�صادية  واالأ�ص�س  املــبــادىء  من  جمموعة  اأنها 
من  للموؤهل  منهجية  وقــاعــدة  روؤيـــة  تقدم  اأن  لها  ميكن 
الذي  والقطاع  التقييم  واأ�ص�س  وامل�صمون  املحتوى  ناحية 
ت�صتثمر  اأنها  طاملا  وطنية  واملنظومة  وغــره..  ي�صتهدفه 
التكامل  حتقيق  اىل  الــرامــيــة  الوطنية  الــطــاقــات  كــل  يف 
قطاع  ومتطلبات  وروؤيــة  والتدريب  التعليم  منهجية  بني 
العمل يف هيكلية واحــدة ينتج عنها موؤهل ميثل حم�صلة 
الفرد  يكت�صبها  التي  التعلم  ملخرجات  وملمو�صة  حقيقية 
املتكاملة  الهيكلية  هــذه  مثل  على  املتعلم  ح�صول  اأن  اأي 
بنف�صه  ثقته  من  �صتزيد  والكفايات  واملهارات  املعارف  من 

للح�صول  اأو  التعلم  ملوا�صلة  اأكــرب  فر�صة  اأمامه  و�صت�صع 
القاعدة  مــن  و�صتزيد  املــتــعــددة  الوظيفية  الــفــر�ــس  على 
الوطنية للمهارات التي تتطلبها القوى العاملة وبالتايل 
لتحقيق  ال�صرورية  والفكرية  الوظيفية  املــهــارات  تعزيز 
التناف�صية الدولية. وتعليقا على ذلك قال �صعادة الدكتور 
اأن  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  عــام  مدير  املــهــري  ثــاين 
الهيئة قد ر�صمت عدة حماور حتدد العالقة بني املنظومة 
حقيقة  اىل  باالإ�صتناد  العمل  و�صوق  للموؤهالت  الوطنية 
اأ�صبحت قائمة اليوم وهي اأن بو�صلة التفكر والتخطيط 
الوظيفة  اأجـــل  مــن  التعلم  مفهوم  مــن  حتــول  قــد  املهني 
التوظيف  اأجــل  مــن  التعلم  اىل  الــواحــد  الوظيفي  امل�صار 
تكييف املهارات املكت�صبة يف اأكرث من جمال وظيفي واحد 
التكيف مع  قــادرة على  عاملة  قــوى  مايعني تطوير  وهــو 
متطلبات بيئات العمل اجلديدة واالإنتقال بني م�صار واآخر 
االأ�صا�صية  املحاور  بني  من  اأن  �صعادته  واأ�ــصــاف  �صلة.  ذي 
التوافق  حتقيق  هي  العمل  و�صوق  املنظومة  بني  للعالقة 
ملا  وفــقــا  الــعــمــل  �ــصــوق  ومتطلبات  التعلم  خمــرجــات  بــني 
تاأ�صي�س  عن  م�صوؤولة  باأنها  الهيئة  اإن�صاء  مر�صوم  يف  جاء 
الوظيفية  املعاير  لتطوير  ال�صناعية  واللجان  املجال�س 

جلميع املهن والوظائف يف الدولة. وبناء على ذلك حددت 
املوؤ�صرات  تعك�س  �صناعيا  قطاعا   12 ع�صر  اثني  الهيئة 
املجال  تعك�س  كما  متاما  للدولة  الرئي�صية  االإقت�صادية 
باالإ�صافة  العمالة  وحجم  االإجتماعية  والبيئة  ال�صناعي 
اىل خليط املهارات الوظيفية املطلوبة.. اأما املحور الثاين 
فيتمثل بتاأهيل القوى العاملة الوطنية لتكون قادرة على 
امل�صاهمة الفاعلة يف حتقيق التناف�صية االإقت�صادية العاملية 
وذلك من خالل تطوير معاير م�صمونة اجلودة يف تقييم 
اأو  الدولة  داخل  املمنوحة  املوؤهالت  ومنح جميع  وتطوير 
القادمة اليها ومن خالل تطوير قاعدة البيانات الوطنية 
الــ�ــصــامــلــة لــلــمــوؤهــالت والــتــي �ــصــتــكــون االأداة الــفــاعــلــة يف 
حتديد اأنواع واأعداد املوؤهالت املوجودة يف الدولة وماهية 
وفق  م�صتقبال  املطلوبة  التخ�ص�صات  وماهي  م�صتوياتها 
املنظورين الوطني والدويل وبالتايل متكني �صناع القرار 
ين�صجم  مبــا  والــتــدريــب  التعليم  ا�صرتاتيجية  ر�ــصــم  مــن 
واملكانة  واالإتــ�ــصــاديــة  االإجــتــمــاعــيــة  التنمية  ومــتــطــلــبــات 
جانبها  مــن  املــتــحــدة.  العربية  االإمـــــارات  لــدولــة  العلمية 
وال�صيا�صات  املنظومة  ادارة  مديرة  املطرو�صي  نــورة  قالت 
ثالثة  اعتمدت  الهيئة  اأن  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  يف 

اأنواع من املوؤهالت هي املوؤهل الرئي�صي والفرعي والثانوي 
وجميعها موؤهالت معرتف بها طاملا اأنها تبنى وفق املعاير 
وتقييم ومنح  الهيئة يف تطوير  واعتمدتها  التي و�صعتها 
املواطن  الفرد ال�صيما  اأن ح�صول  يعني  ما  املوؤهالت وهو 
التوطني  ن�صب  مــن  �صرفع  املــوؤهــالت  هــذه  مــن  اأي  على 
االأفـــراد يف  و�صيعزز فر�س  واخلــا�ــس  الــعــام  القطاعني  يف 
اأو  الــتــطــور الــوظــيــفــي  احلــ�ــصــول عــلــى التعلم ومــوا�ــصــلــة 
املتعلمني  توجيه  وكــذلــك  جــديــدة  مهنية  م�صارات  ايــجــاد 
والتوجهات  التعليمية  التخ�ص�صات  اخــتــيــار  �صبل  اإىل 
املهنية التي تتنا�صب مع رغباتهم وقدراتهم الذاتية. كما 
اعتمدت الهيئة اأي�صا �صيا�صة االإعرتاف بالتعلم واخلربات 
ال�صابقة التي من �صاأنها االإعــرتاف بالكثر من الكفاءات 
الوطنية التي عملت يف قطاعات مدنية وع�صكرية خمتلفة 
املهنية  العمل  بيئات  خــالل  من  عالية  مــهــارات  واكت�صبت 
لكنها  اأي�صا  احلياتية  جتاربها  خــالل  ومــن  بل  واحلرفية 
مل جتد لغاية االآن االآلية املنا�صبة التي ميكن جوا�صطتها 
بيئة  خـــارج  مــن  املكت�صبة  واملــعــارف  اخلـــربات  تلك  تقييم 
الوطني  العمل  �صوق  لها دخول  ليت�صنى  النظامية  التعلم 

بقطاعاته املختلفة. 

�ختتام دورة �لدفاع عن 
�لنف�س يف �ضرطة دبي

•• دبي -وام:

�ــصــهــد الــعــقــيــد الـــدكـــتـــور حممد 
اأكادميية  مــديــر  ال�صام�صي  بــطــي 
�صرطة دبي بالوكالة حفل تخريج 
التي  الــنــفــ�ــس  عـــن  الــــدفــــاع  دورة 
بالتعاون  االأكــــادميــــيــــة  نــظــمــتــهــا 
الــريــا�ــصــيــة يف  الــ�ــصــوؤون  اإدارة  مــع 
املجتمع  خلــدمــة  الــعــامــة  االإدارة 
مبــ�ــصــاركــة تــ�ــصــعــة مـــدربـــني ل�صف 
ال�صباط واالأفراد من اإدارة �صوؤون 
ا�صتمرت  التي  املر�صحني  الطلبة 
العقيد  واأكـــد  اأ�ــصــابــيــع.  �صبعة  ملــدة 
الــ�ــصــامــ�ــصــي بــحــ�ــصــور الـــرائـــد عبد 
اإدارة  مــديــر  اأمـــني  الــعــزيــز حممد 
بالنيابة  املر�صحني  الطلبة  �صوؤون 
حـــر�ـــس االأكـــادميـــيـــة عــلــى اإعـــــداد 
قدراتهم  وتنمية  املدربني  وتاأهيل 
واإكــ�ــصــابــهــم اخلربات  ومــهــاراتــهــم 
التدريب  جمــــال  يف  الـــ�ـــصـــروريـــة 
لالرتقاء  والــريــا�ــصــي  الــعــ�ــصــكــري 
حتى  وكفاءتهم  اأدائــهــم  مب�صتوى 
خرباتهم  بنقل  ذلــك  بعد  يقوموا 
املكت�صبة اإىل املتدربني من الطلبة 
احلفل  خــــتــــام  ويف  املــــر�ــــصــــحــــني. 
بالوكالة  االأكـــادميـــيـــة  مــديــر  قـــام 
على اخلريجني  ال�صهادات  بتوزيع 
مركزا على اأهمية اأن يكون املدرب 
احل�صنة  واالأ�ــصــوة  الــقــدوة  مبثابة 
التي يحتذى بها من قبل الطلبة 
موجها ب�صرورة تطوير مهاراتهم 
وقدراتهم واالطالع على كل ما هو 
جديد يف جمال التدريب وامل�صاركة 
بــاملــقــرتحــات واملـــبـــادرات الــتــي من 
العمل  تطوير  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها 
واالرتقاء مب�صتوى االأداء لتحقيق 

اأف�صل النتائج املرجوة. 

العدد 11194 بتاريخ 2014/8/31

اإعــــــــــالن
و�صمكرة  ل�صبغ  غياثي  ال�صـــــادة/ن�صيم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ال�صيارات رخ�صة رقم:CN 1157460 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد جهاجنر مابول احلق من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد جهاجنر مابول احلق من 100% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صلطان ح�صن احمد �صامل م�صاعد املن�صوري من وكيل خدمات اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صلطان ح�صن احمد �صامل م�صاعد املن�صوري من 0% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 300000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*3 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/ن�صيم غياثي ل�صبغ و�صمكرة ال�صيارات

NASSIM GHAIATHY CAR-DENTING & PAINT GARAGE
اىل/ ن�صيم غياثي لت�صليح عوادم ال�صيارات ذ.م.م

NASSIM GHAIATHY AUTO EXHAUSTER REPAIRS LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11194 بتاريخ 2014/8/31

اإعــــــــــالن
االعمال  رجال  خلدمات  ال�صـــــادة/�صن�صري  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

والو�صاطة التجارية رخ�صة رقم:CN 1410169 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل علي حممد �صعيد البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف موزه �صلطان ربيع ثاين الظاهري
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

العميمي اىل  �صامل حارب  ال�صيد/ مغر  ال�صوق  ال�صوق  العني  تعديل عنوان/من 
العني �صناعية العني �صناعية العني بناية اأبوظبي العاملية لال�صتثمار العقاري

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/كافتريا ال�صياحة 

رخ�صة رقم:CN 1101628 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حمد فا�صل حممد حزمي املن�صوري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد �صامل الكعم �صعيد العامري
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

اخليمة  راأ�ـــــــس  مــنــطــقــة  اأكـــمـــلـــت 
ا�ـــصـــتـــعـــدات وا�ـــصـــعـــة مــــن الطــــالق 
خـــــدمـــــات الـــــرعـــــايـــــة والـــتـــوعـــيـــة 
ال�صحية للطالب يف كافة املراحل 
االإمــارة خالل  الدرا�صية مبدار�س 
الــعــام الــدرا�ــصــي اجلــديــد 2014 

.  2015-
اأحمد  اهلل  عــبــد  الــدكــتــور  واطــلــع 
الــنــعــيــمــي مـــديـــر مــنــطــقــة راأ�ـــــس 
التو�صيات  على  الطبية  اخليمة 
التثقيف  اإدارة  قــدمــتــهــا  ـــتـــي  ال
مع  بــالــتــعــاون  ال�صحي  واالإعـــــالم 
اإطار  يف  املــدر�ــصــيــة  ال�صحة  اإدارة 
�صاملة  اإ�صرتاتيجية  خطة  تنفيذ 
خـــــالل الــــعــــام الــــدرا�ــــصــــي احلــــايل 
لـــالإدارة  العامة  اخلــطــة  ان  مبينا 
تعتمد على جانبني اأ�صا�صيني حيث 
االأول اخلدمات  ت�صمل يف اجلانب 
�صيتم  التي  والتعزيزية  الوقائية 
حتــقــيــهــا مــــن خـــــالل جـــمـــلـــة من 
الفح�س   : يف  ممــثــلــة  الــــربامــــج 
الطالب  عـــلـــى  الـــ�ـــصـــامـــل  الـــطـــبـــي 
ال�صحي  التثقيف  ؛  امل�صتجدين 

الفم  �صحة  ؛  ال�صحية  والتوعية 
واال�صنان ؛ برنامج املدار�س املعززة 
ال�صمنة  العيون  فح�س  ؛  لل�صحة 
؛ مــكــافــحــة الـــتـــدخـــني ؛املــــدار�ــــس 
بـــرنـــامـــج  ؛  الـــــربـــــو  ؛  ـــديـــقـــة  �ـــص
املقا�صف  مــراقــبــة  ؛  الــتــطــعــيــمــات 
املدر�صية ؛ مراقبة البيئة املدر�صية 
؛ اال�صراف ال�صحي على االأن�صطة 
االحتفال  ؛  الريا�صية  والــربامــج 
العاملية  الــ�ــصــحــيــة  بـــاملـــنـــا�ـــصـــبـــات 
واالقـــلـــيـــمـــيـــة ؛ تــــدريــــب الــــكــــوادر 
واأخ�صائيي  كاملعلمني  املــ�ــصــاعــدة 

اخلدمة االجتماعية والنف�صية .
اخلدمات  الثاين  اجلانب  وي�صمل 
املبكر  :الك�صف  فعاليات  العالجية 
لالأمرا�س والعالج االأمثل مبركز 
املدر�صية ومراكز الرعاية  ال�صحة 
املدر�صة  مـــن  الــقــريــبــة  الــ�ــصــحــيــة 
تتطلب  الـــتـــي  احلـــــاالت  وحتـــويـــل 
للم�صت�صفيات  مــتــقــدمــة  رعـــايـــة 
باالإ�صافة اإىل ح�صر قوائم الطلبة 
الذين يعانون من م�صاكل �صحية 
مزمنة كالربو وال�صكري واأمرا�س 
القلب ومتابعتهم الدورية بالتعاون 

مع اإدارة املدر�صة واالأ�صرة .

يف  املدر�صية  ال�صحة  اإدارة  وقامت 
 2014-2013 الــدرا�ــصــي  الــعــام 
بــتــغــطــيــة مـــدار�ـــس مــنــطــقــة راأ�ــــس 
عددها  البالغ  التعليمية  اخليمة 
االطفال  ريــا�ــس  مــع  مدر�صة   89
بــالــربامــج الــ�ــصــحــيــة حــيــث بلغت 
 94% بــاملــدار�ــس  التغطية  ن�صبة 
بالن�صبة لكادر التمري�س املوزعني 
 45 والبالغ عددهم  املدار�س  على 
ممر�صا وممر�صة مبعدل متري�س 

واحد مقابل مدر�صتني .
الوقائية  للخدمات  بالن�صبة  اأمـــا 
املدر�صية  ال�صحة  فــاإن  والعالجية 
طلبة  جـــمـــيـــع  بـــتـــغـــطـــيـــة  تـــــقـــــوم 
عددهم  البالغ  التعليمية  املنطقة 
وطالبة  طــــالــــب   )32839  (

مــن نــاحــيــة اخلــدمــات املــقــدمــة يف 
مركز  وعيادات  املدر�صية  العيادات 
، عيون  اأ�صنان   ( املدر�صية  ال�صحة 
، اأطـــفـــال ، مــكــافــحــه الــتــدخــني ، 

اال�صت�صارات النف�صية .
 وقامت ال�صحه املدر�صية يف العام 
ال�صابق2013-2014  الدرا�صي 
الـــعـــام للطالب  الــطــبــي  بــالــكــ�ــصــف 
 8116 بـــاإجـــمـــايل  املــ�ــصــتــهــدفــني 
ـــبـــة( مــفــ�ــصــلــة على  طـــالـــب وطـــال
االطفال  )ريــا�ــس  الــتــايل:  النحو 
 2243 االول  الــ�ــصــف   1613
ال�صف   2559، اخلام�س  ال�صف 

التا�صع ) 1701
الــــــطــــــالب  ــــم  ــــطــــعــــي ت  و�ــــــصــــــمــــــل 
واخلا�صة  احلــكــومــيــة  بـــاملـــدار�ـــس 
�صلل  الــتــنــ�ــصــيــطــيــة  بــــاجلــــرعــــات 
االأطفال،احل�صبة،النكاف،الثنائي 
ـــيـــة  ـــان لــــالأطــــفــــال،احلــــ�ــــصــــبــــة االمل
لــلــكــبــار والــتــهــاب الكبد  ،الــثــنــائــي 
الــبــائــي حــيــث بــلــغ عـــدد املطعمني 
املدار�س   (  17587 االجـــمـــايل 
املدار�س  و    10315 احلكومية 

 ) اخلا�صة 7272 
 مت الك�صف على ) 4894 ( حالة 

بني  ما  اختلفت  العيون  الأمــرا�ــس 
حاالت انك�صار العني حاالت احلول 
حاالت  والقرنية  امللتحمة  التهاب 
اجلفون  وا�ـــصـــطـــرابـــات  اإمــــرا�ــــس 

حاالت اإ�صابات وحوادث العيون.
 )  22106  ( علي  الك�صف  مت   •
االأ�صنان  بــعــيــادة  وطــالــبــة  طــالــبــة 
العام ،عالج  العالج  تــراوح ما بني 
، عـــالج االأعــ�ــصــاب ،جراحة  الــلــثــة 
،ح�صو ، خلع وترك. خالل الف�صل 

. الدرا�صي 2013- 2014 
ان  الطبية  املنطقلة  مدير  ،وقـــال 
ال�صحة املدر�صية ت�صارك يف دورات 
ملوظفي  والــرئــتــني  القلب  اإنــعــا�ــس 
الـــ�ـــصـــحـــة املـــدر�ـــصـــيـــة والــــرعــــايــــة 
اأطباء وفنيني .واىل  ال�صحية من 
جانب امل�صاركة يف تغطية مهرجان 
الهجن  و�ــصــبــاق  الــ�ــصــنــوي  عـــــوايف 

و�صباق املاراثون .
باجلهود  اأ�ــصــاد  خــتــام حــديــثــه  ويف 
الـــكـــبـــرة الـــتـــي تــبــذلــهــا اإدارتـــــــي 
ال�صحي  واالإعــــــــــــالم  الـــتـــثـــقـــيـــف 
�صبيل  يف  ـــيـــة  املـــدر�ـــص والـــ�ـــصـــحـــة 
ال�صحية  بـــاخلـــدمـــات  االرتـــــقـــــاء 

املقدمة لطلبة املدار�س.

•• عجمان ـ الفجر 

ت�صارك غرفة جتارة و�صناعة عجمان 
4 جامعات من  راأ�ــس وفد ي�صم  على 
املعر�س  فــعــالــيــات  اإمـــــارة عــجــمــان يف 
بـــــاالأردن والذي  الــــدويل لــلــجــامــعــات 
 5 اإىل   3 الـــفـــرتة مـــن  يـــقـــام خــــالل 
�صيتي  دوم  قاعة  يف   2014 �صبتمرب 
�صمن  وذلــــك  االردن،  ـ  عــمــان  مــــول 
الـــتـــعـــاون والــتــنــ�ــصــيــق املـــ�ـــصـــرتك بني 
يف  ومنت�صبيها  واعــ�ــصــائــهــا  الــغــرفــة 
قطاع التعليم العايل وحر�س الغرفة 
عــلــى تــوفــر مــنــ�ــصــات دولـــيـــة بهدف 
عجمان  وجــامــعــات  لكليات  الــرتويــج 
االكادميية  برباجممهم  والــتــعــريــف 
التي  املتميزة  التعليمية  واالمكانيات 

تتمتع بها تلك املوؤ�ص�صات.
واأكـــد �ــصــعــادة �ــصــامل الــ�ــصــويــدي مدير 
عــــام غــرفــة عــجــمــان، حــر�ــس غرفة 

اع�صائها  كـــافـــة  دعــــم  عــلــى  عــجــمــان 
ومــنــتــ�ــصــبــيــهــا مبــخــتــلــف املــــجــــاالت، 
م�صرا اىل دور الغرفة الرائد يف دعم 
باالمارة  الــعــايل  التعليم  مــوؤ�ــصــ�ــصــات 
ودعم  تــوجــيــهــات  مــن منطلق  وذلـــك 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد 
حاكم  االأعلي  املجل�س  ع�صو  النعيمي 
التعليم  لــقــطــاع  اهلل،  رعــــاه  عــجــمــان 

عموما ورعاية �صموه الدائمة لطلبة 
املدار�س اجلامعات حتى باتت عجمان 
لكافة  وجــاذبــة  رائــــدة  تعليمية  بيئة 
دول  وخمتلف  االمــــارات  مــن  الطلبة 
املنطقة متتلك �صروح علمية متميزة 

لها تاريخ علمي حافل.

اأهمية املعر�س
كما اأ�صار اىل اأهمية امل�صاركة باملعر�س 
ملوؤ�ص�صات  والــرتويــج  التعريف  بهدف 
عــجــمــان مبا  بـــاإمـــارة  الــعــايل  التعليم 
والتي  املــتــطــور  الــواقــع  مــع  يتنا�صب 
التعليمية  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  ت�صهده  بــاتــت 
وقدرتها على جذب الطالب الراغبني 
م�صتويات  اأفــ�ــصــل  عــلــى  بــاحلــ�ــصــول 
الدرا�صات  لــطــالب  �ــصــواء  اأكــادميــيــة 
اجلامعية او لطالب الدرا�صات العليا 
كواجهة  عــجــمــان  اإمـــــارة  دور  واإبـــــراز 

بدولة  ومـــتـــمـــيـــزة  رائـــــــدة  تــعــلــيــمــيــة 
االإمــارات العربية املتحدة خالل هذه 

املن�صة الدولية.

امل�شاركني
وافــــاد مــديــر عـــام غــرفــة عــجــمــان ان 
عجمان  جامعة  ي�صم  امل�صارك  الوفد 
للعلوم والتكنولوجيا وجامعة اخلليج 
اجلامعية  املـــديـــنـــة  وكــلــيــة  الــطــبــيــة 
والعلوم  لــــالم  اجلــامــعــيــة  والــكــلــيــة 
�ــصــتــعــمــل اجلهات  بــحــيــث  اال�ـــصـــريـــة، 
وتعريف  تــــقــــدمي  عـــلـــى  املــــ�ــــصــــاركــــة 
احلـــ�ـــصـــور بـــاهـــم الــــربامــــج بــهــا وما 
مــقــومــات تدعم  االمــــارة مــن  متتلكه 
التي حتظى بوجود  التعليمية  بيئتها 
عـــ�ـــصـــرات اجلــنــ�ــصــيــات املــخــتــلــفــة من 
الـــذي  الـــعـــامل، االمـــــر  خمــتــلــف دول 
االمارة  و�صمعة  التعليم  جودة  يعك�س 
والبحث  التعليم  جمـــال  يف  الطيبة 

العلمي. 
معر�س عجمان للتعليم والتدريب

حر�س  ال�صويدي  �صامل  �صعادة  وذكــر 
ت�صخر  عــلــى  الــغــرفــة  اإدارة  جمل�س 
كــافــة طــاقــات الــغــرفــة لــدعــم القطاع 

خالل  مــن  ذلــك  ويتجلى  التعليمي، 
للتعليم  عـــجـــمـــان  مـــعـــر�ـــس  تــنــظــيــم 
فارقة  عالمة  بــات  والــذي  والتدريب 
بــكــافــة مراحله  الــتــعــلــيــم  مــ�ــصــرة  يف 
اىل جانب الرتويج ل�صركات الو�صائل 

متميزة  خــدمــات  وتــقــدمي  التعليمية 
التعليم  مـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات  كــــافــــة  تــــخــــدم 
بعجمان و�صركات الو�صائل التعليمية 
واولـــيـــاء االمــــور والــطــلــبــة وقـــد زاره 
يزيد  مــا   2014 الثانية  ن�صخته  يف 

املدار�س  زائــر من طلبة   6500 عن 
واأولـــــيـــــاء االمــــــور ورجــــــال االأعـــمـــال 
املوؤ�ص�صات  وممثلي  املــدار�ــس  ومـــدراء 
التعليمية وطلبة الكليات واجلامعات 

مب�صاركة 35 جهة.

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

�صقر  بن  طالب  ال�صيخ  �صمو  اللواء  رعاية  حتت 
القا�صمي قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة، احتفلت 
بختام  اخلــيــمــة،  راأ�ــــس  ل�صرطة  الــعــامــة  الــقــيــادة 
بــرنــامــج فــعــالــيــات اأ�ــصــدقــاء الــ�ــصــرطــة مــن اأبناء 
املنت�صبني، للعام اجلاري 2014م، وذلك بح�صور 
العميد حمــمــد الــنــوبــي حمــمــد نــائــب قــائــد عام 
�صرطة راأ�س اخليمة، وعدد من �صباط ال�صرطة 
. وتاأتي فعاليات اأ�صدقاء ال�صرطة �صمن مبادرات 
�ــصــرطــة راأ�ــــس اخلــيــمــة الــرامــيــة اإىل مــد ج�صور 
مع  ال�صراكات  عقد  االأ�صري من خالل  الرتابط 

اإ�صرتاتيجية  لتحقيق  �صعياً  املعنية،  القطاعات 
تعزيز التوا�صل الداخلي واإ�صاعة الفرح يف نفو�س 

اأبناء منت�صبي ال�صرطة.
الأبناء  الــ�ــصــرطــة  ـــدقـــاء  اأ�ـــص مــلــتــقــى  وتــ�ــصــمــن   
اأغ�صط�س  يف  انــعــقــاده  فـــرتة  خـــالل  املــنــتــ�ــصــبــني، 
الفعاليات  من  العديد  2014م،  للعام  اجلــاري 
ال�صرطة مثل  دورات  التي نظمها معهد تدريب 
املهارات  تدريبية �صرطية نظرية وعملية ل�صقل 
االمنية كما مت تنظيم العديد من برامج الزيارات 
والعمليات  اجلــنــائــي،  املــخــتــرب  اإىل  زيــــارات  مــثــل 
ال�صرطية، وعدد من اجلهات ال�صرطية املختلفة، 
املعلومات  ال�صرطة من معرفة  اأ�صدقاء  ما مكن 

واكت�صاب اخلــربات االأمنية، عــالوًة على ذلك مت 
تنظيم برنامج رحالت ترفيهية وثقافية ا�صتمر 

طيلة فرتة اأيام امللتقى. 
النوبي،  حممد  العميد  كــّرم  االحتفال  ختام  ويف 
ال�صرطة  اأ�ـــصـــدقـــاء  مـــن  واملــ�ــصــاركــني  املــ�ــصــرفــني 
فعاليات  بــرنــامــج  دور  عــلــى  مثمنناً  املــلــتــقــى،  يف 
اأ�صدقاء ال�صرطة يف ن�صر الثقافة ال�صرطية بني 
اأبناء املنت�صبني، �صاكراً جميع القائمني على دعم 
وتفعيل امللتقى جلهودهم املبذولة واملقدرة، داعياً 
اأ�صدقاء ال�صرطة، اإىل تطبيق املهارات واملكت�صبات 
مهاراتهم  تطوير  يف  اكت�صبوها،  الــتــي  االأمــنــيــة 

الذاتية وتنمية ح�صهم االإدراكي االأمني. 

•• دبي -وام:

اطلع �صعادة اللواء خمي�س مطر املزينة القائد العام ل�صرطة دبي على اال�صتعدادات 
اخلا�صة مب�صاركة القيادة العامة ل�صرطة دبي يف معر�س جيتك�س بح�صور املقدم 
املهند�س الدكتور اأحمد جمعة بن �صبيح مدير االإدارة العامة للخدمات الذكية 
للقيادة  التنظيمي  املكتب  مدير  املهري  زعــل  اأحمد  الدكتور  واملــقــدم  بالنيابة 
بالوكالة ومديري االإدارات وروؤ�صاء االأق�صام يف االإدارة العامة للخدمات الذكية. 
واعتمد �صعادته الت�صميم النهائي جلناح القيادة العامة ل�صرطة دبي يف املعر�س 
لتكون من�صة متكاملة تفاعلية وذكية والتي ت�صيف بعدا جديدا خلدماتها الذكية 
ذات املعاير العاملية وقد روعي يف الت�صميم �صهولة و�صول افراد اجلمهور جلميع 
والدورية  الذكي  دبي  �صرطة  مركز  مثل  املن�صة  على  املقدمة  الذكية  اخلدمات 
الذكية وخدمات ال�صاعة الذكية ونظارات جوجل الذكية باالإ�صافة اىل تطبيقات 

هاتفية وحلول اإلكرتونية ذكية هدفها اإ�صعاد اجلمهور بخدمات نوعية ومميزة 
وذلك  االإجنـــاز  و�صرعة  والتكلفة  الوقت  اخت�صار  على  وتعمل  طموحه  تر�صي 
ان�صجاما مع مبادرة حكومة دبي الذكية واأمتثاال لتوجهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل ومبادرات دبي الذكية. واأكد �صعادة اللواء املزينة اهمية العمل كفريق 
متكامل يف جيتك�س للحفاظ على املكت�صبات وال�صمعة التي حققتها �صرطة دبي يف 
جميع املجاالت وخا�صة التقنية وااللكرتونية والذكية مو�صحا اأن احلفاظ على 
تلك االجنازات يتطلب املزيد من االفكار غر املاألوفة لتحقيق االبداع والتميز 
الذكية  االأنظمة  اإىل  للتحول  م�صتقبلية  ت�صورات  و�صع  اىل  باالإ�صافة  والريادة 
العلمية  امل�صاريع  وتطوير  تقنية  واإبداعات  اأفكار  وتبني  الدقة  بالغة  والتقنيات 
والربامج الكرتونية لتخدم م�صتقبل �صرطة دبي وحتقق رغبات افراد اجلمهور 
وتدعم ا�صرتاتيجية �صرطة دبي يف مكافحة اجلرمية ون�صر االأمن والطماأنينة 

الأفراد املجتمع. وا�صتمع �صعادته ل�صرح عن حزمة من امل�صاريع الذكية اجلديدة 
واخلدمات  الذكي  دبــي  �صرطة  مركز  م�صروع  منها  واملنفذة  التنفيذ  قيد  التي 
والذي  ال�صرطة  مراكز  يف  االيجابي  التحول  بهذا  الذكية  واجلنائية  املــروريــة 
تقدمي  وذلــك عرب  واالأمـــان  االأمــن  مناخ  وتعزيز  العميل  ل�صالح خدمة  ير�صد 
فتح  وهي  اجلنائية  بال�صكاوي  متعلقة  رئي�صية  خدمات  ت�صمل  متنوعة  خدمات 
�صكوى  اإجـــراءات  ومتابعة  �صيكات  وا�صحة  غر  و�صكوى/العبارة  �صيك  �صكوى 
جنائي وفتح �صكوى جنائية جديدة ومتابعة اإجراءات بالغ �صيك وبالغ الفقدان 
وباقي اخلدمات االخرى وت�صمل البالغات املتعلقة بال�صهادات من طلب �صهادة 
بحث احلالة اجلنائية ومتابعة طلب �صهادة اأو بحث احلالة اجلنائية و�صهادة ملن 
واأمــا اخلدمات االخرى  �صفر  ور�صالة فقدان جــواز  و�صهادة فقدان  االأمــر  يهمه 
اإغــالق �صارع  واملتعلقة بالت�صاريح واالذونــات من طلب زيــارة موقوف وت�صريح 
وت�صريح العمل الليلي و�صهادة وفاة خارج الدولة وفيما يخ�س اخلدمات املرورية 

واالإبـــالغ عن حوادث  املــروريــة  املخالفات  ودفــع  واال�صتعالم  ذمــة  بــراءة  فت�صمل 
مرورية ب�صيطة ومتابعة اإجراءات بالغ مروري وخدمات اأخرى منها خدمة اأمن 
امل�صاكن. ووجه �صعادته ب�صرورة العمل بافكار ابداعية ت�صاهم بتفاعل زوار املن�صة 
والتعرف  الذكية  جوجل  نظارة  ومنها  لهم  املقدمة  الذكية  اخلدمات  وجتربة 
عمليا على املزايا الكامرا املثبتة على نظارة قابلة للت�صوير والعر�س من خالل 
�صا�صة ونقل اإىل اإدارة مركز القيادة وال�صيطرة يف االإدارة العامة للعمليات كافة 
ال�صرطية  والعمليات  والــكــوارث  واالأزمـــات  احلـــوادث  يف  حتــدث  التي  التفا�صيل 
واال�صتفادة  التكنولوجيا وتطويعها  ت�صخر  دبي  �صرطة  ا�صتطاع خرباء  وكيفت 
يعود  منها مبا  واحلــد  ومكافحة اجلرمية  ال�صرطة  رجل  التقنيات خلدمة  من 
القيادة  فيها  تبواأت  ب�صورة  امل�صتويات  جميع  يف  ال�صرطي  العمل  اإنتاجية  على 
العامة ل�صرطة دبي مكانة متقدمة تقنيا منذ فرتة طويلة مما جعلها املوؤ�ص�صة 

االأمنية التي دائما ما تتطلع اإىل كل ما هو تقني وحديث. 

برعاية طالب بن �شقر

�ضرطة ر�أ�س �خليمة تختتم فعاليات �أ�ضدقاء �ل�ضرطة 

غرفة عجمان ت�شارك يف فعاليات املعر�س الدويل للجامعات بالأردن 

�ضامل �ل�ضويدي: غرفة عجمان حري�ضة على دعم كافة �ع�ضائها ومنت�ضبيها مبختلف �ملجاالت

�ملزينـــة يطلـــع علـــى ��ضتعــــد�د�ت �ضرطــــة دبــــي ملعــــر�س جيتكـــــ�س

•• دبي-وام:

الــعــمــيــد عــلــى عتيق بــن الحـــج مــديــر االدارة  الــتــقــى 
الــعــامــة الأمــــن املـــطـــارات يف �ــصــرطــة دبـــي مــع مرتب 
ور�صة  �صمن  والثالثة  االأوىل  الفئتني  العامة  االإدارة 
عمل ا�صتمرت ثالثة ايام ايام يف نادي �صباط �صرطة 
دبي تناول فيها اخلطة اال�صرتاتيجية لالإدارة العامة 
الأمن املطارات من حيث الروؤية والر�صالة واالأهداف 
من اجل رفع امل�صتوى املعريف واملهني ملقدمي اخلدمة 
وتــعــزيــز مــفــهــوم خــدمــة املــتــعــامــلــني وحتــقــيــق اأعلى 
على  واملحافظة  وال�صركاء  العمالء  ر�صا  م�صتويات 
اللقاء  بــدايــة  ويف  دبــي.  ل�صرطة  احل�صارية  ال�صورة 
تقدم مدير االدارة العامة الأمن املطارات بالتهنئة اىل 
ب�صرف  فوزها  مبنا�صبة  دبي  ل�صرطة  العامة  القيادة 
ا�صت�صافة موؤمتر معهد ال�صمعة العاملي يف دبي العام 
القادم. واأكد العميد بن الحج خالل اللقاء على �صعي 
ال�صورة  واملحافظة على  التميز  اإىل  للو�صول  االإدارة 
احل�صارية وال�صمعة الطيبة ل�صرطة دبي التي و�صلت 
اإليها واال�صتمرار على نف�س املنوال من خالل جهود 
م�صرتكة يف االأداء واملعاملة احل�صنة للمتعاملني واأن 
هي  احل�صنة  فال�صمعة  تـــورث  وال  تكت�صب  ال�صمعة 
و�صوح وقوة االأهداف والقيم ويجب املحافظة عليها 

من خالل االرتقاء باملهام والواجبات واحلفاظ على 
موؤ�صرات االأداء وك�صب ثقة املتعاملني باملهام الرئي�صية 
والــنــظــام. وحتدث  الــعــام  االأمــــن  حــفــظ  املختلفة يف 
مدير االإدارة العامة الأمن املطارات عن طرق وو�صائل 
من  الب�صرية  لــلــمــوارد  وحتــفــيــزهــم  االإدارة  ت�صجيع 
واالإتقان  الدقة  منها  الفردي  االداء  موؤ�صرات  خالل 
بالعمل. وبني  واالإخال�س  باالأخطاء  الوقوع  وجتنب 
للح�صور اهمية التعاون وامل�صاركة بفعالية يف تقدمي 
واإملامه  الوظيفة  ملهامه  املــطــورة  واالفــكــار  املعلومات 
امللقاة على عاتقه مما ي�صاهم يف  وادراكــه بامل�صوؤولية 
وتوفرا  اتقانا  اأكــرث  لي�صبح  الأعمالنا  الكفاءة  رفــع 
افـــراد اجلمهور  اجنــاز معامالت  والــوقــت يف  للجهد 
القوانني واالأنظمة دون  العمل متكامال وفق  وليكن 
موؤمتن  فاملوظف  اأمــانــة  العمل  الأن  اهمال  اأو  جتــاوز 
على وظيفته والبد اأن يح�صن الت�صرف فيها و يوؤدي 
اهمية  اىل  تطرق  كما  بواجباتها.  يلتزم  و  حقوقها 
اإىل  دبــي  الحــج  بن  العميد  وا�صتمع  املوؤ�ص�صي  الــوالء 
اأهمية  على  واأكـــد  الب�صرية  املـــوارد  واآراء  احتياجات 
الر�صا الوظيفي من خالل ما تقدمه االإدارة ملرتبها 
مــن �ــصــبــاط و�ــصــف �ــصــبــاط واأفــــــراد الــــذي طالبهم 
جميعا باأن يكونوا متعاونني لتحقيق نتائج جتعل من 

مطارات دبي االأكرث اأمنا على م�صتوى العامل.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر        

قائد  نائب  حممد  النوبي  حممد  العميد  كــّرم 
عام �صرطة راأ�س اخليمة، �صباح اأم�س - الطلبة 
املر�صحني املوفدين من القيادة العامة ل�صرطة 
ال�صرطية يف  العلوم  اأكادميية  اإىل  راأ�ــس اخليمة 
جمال  العميد  بح�صور  وذلـــك  والــ�ــصــارقــة،  دبــي 
املــــــوارد واخلدمات  عــــام  الـــطـــر مـــديـــر  اأحـــمـــد 
املــ�ــصــانــدة بــ�ــصــرطــة راأ�ــــــس اخلــيــمــة، وعـــــدد من 

ال�صباط . 

وياأتي هذا التكرمي يف اإطار �صيا�صة و اإ�صرتاتيجية 
وزارة الداخلية الرامية لبناء �صراكات داخلية و 
خارجية تهدف لتوفر االإ�صناد والدعم املطلوب، 
املـــنـــ�ـــصـــودة وفــــق خططها  االأهــــــــداف  لــتــحــقــيــق 
املو�صوعة، كما يعترب حتفيزاً وتقديراً وعرفاناً 
خالل  بذلوها  التي  واملقدرة  املتميزة  جلهودهم 

فرتة التحاقهم باأكادميية العلوم ال�صرطية .
اأ�صاد العميد النوبي بالتعاون القائم بني    وقد 
ال�صرطية  واالأكــادميــيــات  اخليمة  راأ�ـــس  �صرطة 
بدبي وال�صارقة، موؤكدا اأن هذا التعاون �صي�صب 

مبا  العامة،  امل�صلحة  لتحقيق  االأمـــر  نهاية  يف 
ي�صمن وي�صهم يف حفظ االأمن والنظام .

النوبي  حممد  العميد  �صّلم  التكرمي  ختام  ويف   
�ـــصـــهـــادات الــتــقــديــر لــلــخــريــجــني، و متــنــى لهم 
اال�صتفادة من املعلومات واملهارات املكت�صبة التي 
موؤكداً  ال�صرطية،  االأكــادميــيــات  يف  لهم  قدمت 
ومعارف  علوم  مــن  تعلموه  مــا  تطبيق  �ــصــرورة 
يف امليدان العملي، ويف تطوير مهاراتهم وتنمية 
ح�صهم االأمني مبا يخدم العمل ال�صرطي، متمنياً 

لهم كل التوفيق وال�صداد يف خدمة الوطن .

نائب قائد �ضرطة ر�أ�س �خليمة يثمن تعاون �أكادميية �لعلوم ب�ضرطة دبي و�ل�ضارقة 

تنفيذ ور�ضة عمل حول �خلطة �ال�ضرت�تيجية 
الأمن �ملطار�ت بدبي

طبية ر�أ�س �خليمة تطلق خدمات �ضحية و��ضعة خالل �لعام �لدر��ضي �جلديد 
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اأخبـار الإمـارات

 

�صح الكالم 

 ، النفاذ  اأمر واجب  امل�صلحة اخلا�صة  العامة عن  امل�صلحة  تغليب 
الهرم  ، فعندما يكلف قمة  �صواها  بالتقدمي عما  اأوىل  فلذا كانت 
قطاعات  مبــلــفــات   ، مبوؤ�ص�صته  االول  الــ�ــصــف  قـــيـــادات  املــوؤ�ــصــ�ــصــي 
اإدارات  تــوزيــع  يف  النظر  اإعـــادة  بهدف  الهامة  اخلدمية  املوؤ�ص�صة 
الهيكل الوزاري ، فلنكن على قدر امل�صئولية وقدر الثقة التي اأوالنا 
اإياها ونظنكم كذلك بالفعل ال بالقول ، ولذا فيجب اأن يو�صع يف 
االعتبار اأن م�صلحة املوؤ�ص�صة وامليدان هي االوىل ، واأن نناأى باأنف�صنا 
عن اأن يكون همنا ال�صاغل اال�صتحواذ على اأكرب قدر من االدارات 
، اأو اأن ي�صعى �س اأو �س الن ي�صم اإدارة بعينها لقطاعه، دون قناعة 
باأن �صمها لهذا القطاع اأو ذاك فيه امل�صلحة العامة ، فال تظنون 
اأن اأهمية قطاع عن االخر بكم االدارات التي تندرج حتته ، فاالمر 
، وبالنتاج واملخرجات ال  يا�صادة  بالكم  بالكيف ال  يح�صب ويح�صم 
 ، اأر�س الواقع  بالت�صريحات واملبادرات الورقية دون التنفيذ على 
فال تظن اأن قطاع ي�صم �صبع اإدارات باالهمية عن قطاع ي�صم اأربع 
اأو  اإدارة كاملناهج  اأن ت�صم  اأنك جنحت يف  اأقــل، وال تظن  اأو  اإدارات 
لكون قطاعك  اأو  �صواه،  باالهمية عما  اأن قطاعك  يعني  التوجيه 
ي�صم اإدارة اخلدمات الطالبية واملدر�صية فبات اأهم القطاعات ، اأو 
لكون اإدارة االت�صال املوؤ�ص�صي بقطاعك فم�صكت بيدك بزمام اأمور 
بقطاعك  اأن  اأو   ، االعــالم  بو�صائل  لقطاعك  والــرتويــج  الت�صويق 
عما  لقطاعك  باالهمية  فكانت  الب�صرية  املـــوارد  اأو  اجلــودة  اإدارة 
�صواه، فالقطاعات اخلم�صة باالهمية لتلك املوؤ�ص�صة اخلدمية ، فال 
، فتدوير اخلربات  اأرث الأحــد  اأو  املوؤ�ص�صة ملك  اأن قطاعات  نظن 
،واآمل  القطاع وغــد على غــره  هــذا  راأ�ــس  اليوم على  وارد فتكون 
اأن ن�صع يف االعتبار اأننا اليوم على مقاعدنا بتلك املوؤ�ص�صة، وغدا 
مغادرين و�صيوا�صل امل�صرة دماء جديدة بذات الهيكل ، فلنحر�س 
اإال مبقت�صى امل�صلحة  اأال تتغر  اآمل  اأن نرتك وراءنــا ثوابت  على 

العامة ومبا يواكب كل جديد يخدم امليدان .
واحلر�س على اأن يكون قطاع التعليم اخلا�س جزءا ال يتجزء عن 
اأنتهجناها طويال  ، ونقول وداعا لثقافة  التعليم احلكومي  قطاع 
 ، احلكومية  عن  مبناأى  تعمل  اخلا�صة  واملدار�س  التعليم  اأن  على 
، مل�صمى �صمان  التعليم اخلا�س  مما دفعكم بتعديل م�صمى قطاع 
اجلودة جهد ت�صكرون عليه فنعم االقــرتاح ونعم التنفيذ ، وطاملا 
اإدارة واحدة ل�صمان  اأزلنا الفوا�صل اأال ينبغي اأن تكون هناك  اأننا 
 ، اإدارتــني  و�صبط اجلــودة باملدار�س احلكومية واخلا�صة بدال من 
 ، موؤ�ص�صتنا  باالهمية يف  وهــي  والــبــحــوث؟  الــدرا�ــصــات  اإدارة  واأيـــن 
وملاذا االقرتاح باإدارة للموارد الب�صرية واأخرى لالدارية ؟ األي�صت 
امل�صابقات  اإدارة مب�صمى  مهامهما تن�صب يف واحــدة ؟ ومــاذا تعني 
وبالتايل  وامل�صميات قريبة  ؟  واللياقة  الريا�صة  واأخــرى  واالندية 
من املمكن اأن تكون املهام قريبة من بع�صها البع�س ، فلذا واالمر 
راجع ال�صحاب االمر اأرى اأن الدمج واجب ، كذلك اإن كان هناك 
باإدارة  اإليه  واأنيط   ، املدر�صية  اأو  الرتبوية  بالعمليات  قطاع معني 
تعني بالتعليم والتعلم املدر�صي ، وهذه خطوة ن�صكركم عليها اأي�صا 
التعليمية  العملية  اإنعكا�صات ملخرجاتها على منظومة  لها من  ملا 
، ولكن هناك  من طالب ومعلم واإدارة مدر�صية واأ�صاليب تدري�س 
�صوؤال وجب طرحه ، ملاذا اإذن ن�صقط من ح�صاباتها طرف اأخر من 
ل�صمان  املنظومة،  اأع�صاء  لباقي  املتابع  التوجيه  وهــو  املنظومة 
جودة املخرجات فنبحث عنه وقد مت اإدراجه بقطاع اأخر ، واأخرا 
ولــيــ�ــس بــاأخــر األــيــ�ــس مــن االجــــدى اأن نـــدرج ق�صم لــعــقــود الــــوزارة 
واإتفاقياتها مع اإدارة ال�صئون القانونية ل�صمان قانونيتها ، خا�صة 
امل�صرتيات  ون�صم   ، الــوزارة  هرم  قمة  تتبع  باتت  االدارة  تلك  واأن 
لالإدارة املالية ، كذلك اإدارة املنظمات الدولية والبعيدة كل البعد 
عن االن�صطة ، ملاذا اإذن ت�صم لقطاع االن�صطة الطالبية ؟، وال تتبع 
مبا�صرة قمة هرم املوؤ�ص�صة اأو حتى الوكيل ، وملاذا �صقطت مراقبة 
فالي  ؟  ذكرها  يــرد  ومل  الهيكل  ح�صابات  من  التعليمية  املناطق 

قطاع �صتكون املتابعة ؟ 
ـــا�ـــس خرباء  اأن فــمــا طـــرحـــي هــــذا اإال مــقــرتحــات �ــصــاركــنــي فــيــهــا 
ومتخ�ص�صني ، ولي�س لهم مثلي يف هيكل الوزارة ال ناقة والجمل 

اإال امل�صلحة العامة .
حم�صـــن را�صـــد

R_dubai2005@yahoo.com

الأهمية بالكيف 
ل بالكم يا�شادة

وز�رة �لعمل تبحث مع قن�ضلية جنوب �أفريقيا تعزيز �لتعاون يف جمال �ضوق �لعمل �قت�ضادية �م �لقيوين ت�ضدر مبادرة تعنى بتنظيم �لرخ�س
•• ام القيوين-وام:

ع�صو  املعال  را�صد  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  على  بناء 
باأم  التنمية االقت�صادية  القيوين ا�صدرت دائرة  ام  املجل�س االعلى حاكم 
بتنظيم  تعني  بــاالمــارة  االقت�صادية  بالرخ�س  خا�صة  مــبــادرة  القيوين 
منظومة العمل االقت�صادي وتخدم امل�صلحة العامة ملواطني دولة االمارات 
العربية املتحدة . وت�صمنت املبادرة ا�صدار جمموعة من القرارات ركزت 
على  مــر  والــتــي  الــدولــة  لـمواطني  اخلا�صة  الرخ�س  جميع  اعــفــاء  على 
ور�صوم  الــغــرامــات  ر�ــصــوم  مــن  الــقــرار  تــاريــخ  مــن  �صنوات  انتهائها خم�س 
باال�صافة  واحــده فقط  �صنه  ر�صوم  التجديد  �صنة  التجديد يتم حت�صيل 
�صنوات ميالدية  انتهائها خم�س  والتي مر على  الرخ�س  اإلغاء  قرار  اىل 

اأو اأكرث اعتبارا من تاريخ �صدور الرخ�صة اأو اآخر جتديد لها كان بتاريخ 
31 دي�صمرب 2009 ومل يقم اأ�صحابها مبراجعة الدائرة خالل �صهر من 

تاريخ االإعالن و�صيتم �صطبها من �صجالت الدائرة نهائيا.
كما �صملت قرارات املبادرة اعفاء جميع الرخ�س اخلا�صة لـمواطني دولة 
االإمارات العربية املتحدة والتي مر على انتهائها ثالث �صنوات من تاريخ 
ر�صوم  اأن يتم حت�صيل  التجديد على  الغرامات ور�صوم  ر�صوم  القرار من 

�صنة التجديد ر�صوم �صنه واحده فقط . 
واقرت املبادرة بانه يف حال رغب �صاحب الرتخي�س باإلغاء الرخ�صة التي 
مر على �صدورها ثالث �صنوات ومل جتدد حتى تاريخه يتم حت�صيل مبلغ 
500 درهم فقط للدائرة عن كافة الر�صوم والغرامات املرتتبة على عدم 

التجديد ومن ثم يتم االإلغاء.

•• دبي -وام:

بحث �صعادة مبارك �صعيد الظاهري وكيل وزارة العمل مع جيتا دايا 
جلمهورية  االقت�صادي  القن�صل  مني  و�صدير  ال�صيا�صي  القن�صل 
جنوب اأفريقيا �صبل تعزيز التعاون بني البلدين وتبادل اخلربات 
وا�صتعر�س  العاملة.  والــقــوى  العمل  �صوق  جمــال  يف  التجارب  و 
الظاهري خالل ا�صتقباله الوفد القن�صلي بديوان وزارة العمل يف 
دبي واقع �صوق العمل يف الدولة وال�صيا�صات التي تنتهجها الوزارة 
حقوق  وحماية  التعاقدية  العالقة  تــوازن  على  حر�صها  اطــار  يف 
العمال و�صمان م�صالح ا�صحاب العمل مبا يف ذلك توثيق عقود 

التي  املــبــادرات  عــدد من  على  اللقاء  الوفد خــالل  واطلع  العمل. 
تطبقها وزارة العمل ومن ابرزها نظام حماية االجور وم�صاهمته 
الفاعلة يف تعزيز ا�صتقرار �صوق العمل خ�صو�صا وانه يوفر احلماية 
تاأخر.  دون  مواعيدها  يف  اأجورهم  على  باحل�صول  العمال  حلق 
واجراءات  ومــبــادرات  ب�صيا�صات  القن�صلي  الوفد  ا�صاد  جانبه  من 
وزارة العمل الرامية اىل حفظ احلقوق العمالة. واتفق اجلانبان 
على عقد لقاءات م�صتقبلية مبا ي�صهم تعزيز اوا�صر التعاون بني 
عائ�صة  اللقاء  ح�صر  العمالية.  املجاالت  يف  ال�صديقني  البلدين 
اإدارة مكاتب العمل وحممد اأحمد مبارك مدير  باحلرفية مدير 

مكتب عالقات العمل يف ديوان وزارة العمل بدبي. 

�شهور  ثمانيــة  خالل  بالغا   630

�ضرطــة �ل�ضارقة : خدمة» جنيد« قناة �ت�ضال �آمن خللق وت�ضجيع مبد�أ �ملبادرة �لذ�تية الأفر�د �ملجتمع

�ضرطة �ل�ضارقة تقب�س على ع�ضابة باك�ضتانية متكنت من �ضرقة �أجهزة �لكرتونية بقيمة 238 �ألف درهم

�ضرطة ر�أ�س �خليمة توقع مذكرة تفاهم مع �ل�ضويدي للحج و�لعمرة

املحتوى  على  بناًء  وت�صنيفها  بــاأول 
املعلوماتي، حيث يتم حتويله جلهــة 
االخت�صا�س للتعامل معه فوراً وفق 
على  مبنيــة  اأمــنــيــة  اإ�ــصــرتاتــيــجــيــة 

ال�صريــة و�صرعــة اال�صتجابــة. 
وقال مدير اإدارة االعالم والعالقات 
ومنذ  اأنه  ال�صارقة  ب�صرطــة  العامــة 
�صهر مايو  اإطــالق خدمــة جنيد يف 
هناك  اأن  ُوجـــد   2011 الــعــام  مــن 
تــفــاعــل مــلــحــوظ مـــن قــبــل اأفـــــراد 

•• ال�صارقة-الفجر:

ل�صرطــة  الــعــامــــــــة  الــقــيــادة  تــ�ــصــعــى 
خدماتها  خــــــالل  مــــن  الـــ�ـــصـــارقـــة 
املتعددة  ومــــبــــادراتــــهــــا  ـــــــة  االأمـــنـــيــــ
االأمنية  املــوؤ�ــصــ�ــصــة  دور  تــعــزيــز  اإىل 
التعاون  ج�صور  مــد  يف  وال�صرطية 
مع حميطها وجمتمعها باإعتبار اأن 
اجلميع  م�صوؤوليــة  واالأمـــان  االأمــن 
الفرد  دور  اأهمية  يف  منها  واإميــانــاً 
واأمن  اأمــنــه  حتقيق  يف  امل�صاهمة  يف 
ال�صارقة  �صرطــة  حر�صت  جمتمعه، 
اإىل خلق قناة ات�صال اآمنــة حتت اإ�صم 
جنــيــد الــتــي وجـــدت مــن اأجـــل كافة 
اأمن  على  الغيورين  املجتمع  اأفـــراد 
مبداأ  لت�صجيع  واأمــانــه؛  جمتمعهم 
املبادرة الذاتية لالأفراد الإي�صال اأي 
املجتمع  حماية  �صاأنها  من  معلومة 

ووقايته من اأي اأخطار متوقعة.
واأ�ــــــصــــــار الــــــرائــــــد اإبـــــراهـــــيـــــم مر 
االعالم  اإدارة  مــديــر  عبدالرحمن 
ـــــة اأن  ـــــة بــاالنــابـــ والـــعـــالقـــات الــعــامـــ
ات�صال  قــنــاة  ت�صكل  جنــيــد  خــدمـــــة 

حمايــة  اإىل  تــهــدف  واآمــنــة  �صريعة 
وحــفــظ حــقــوق االفــــراد مــن االأذى 
املادي  ب�صقيه  واالعــتــداء  اال�صاءة  اأو 
واملعنوي وذلك يف حال تخوف الفرد 
مــن الــتــقــدم بــ�ــصــكــوى ر�ــصــمــيــة ومن 
عــواقــب الــ�ــصــكــوى اإىل جــانــب احلد 
دور اجلمهور  وابــراز  من اجلرميــة 
االمنية  االجـــهـــزة  مـــع  الــتــعــاون  يف 
اجلهود  كافة  وتوحد  جتمع  بحيث 
وم�صتقر  اآمــــن  جمــتــمــع  يف  للعي�س 
من خالل باب امل�صوؤوليــة، فكل فرد 
م�صوؤول مهما كان موقعه وعني لنا 
قد تــرى ما ال نــراه. فم�صاهمته يف 
دولتنا  واجـــب جتــاه  االأمـــن  حتقيق 
اأواًل واأخراً �صينعك�س  احلبيبة الأنه 

على حياة الفرد نف�صه.
اأن اخلدمــة ُتعنى  وبنّي الرائد مر 
ب�صريــة  عــربهــا  الــبــالغــات  بتقدمي 
املت�صل  اإعـــفـــاء  �ــصــمــان  مـــع  ـــــة  تــامـــ
مـــن املــ�ــصــوؤولــيــــــــة اجلــنــائــيــة جتاه 
واأو�صح  بــهــا،  تــقــدم  الــتــى  املعلومات 
جنيد  ـــــة  بــخــدمـــ الــعــمــل  فـــريـــق  اأن 
اأواًل  يــقــومــون بــاإ�ــصــتــالم الــبــالغــات 

�صخ�س عربي  �ــصــد  بـــالغ  احلــ�ــصــر، 
للفتيات  يــرت�ــصــد  كــــان  اجلــنــ�ــصــيــة 
وابتزازهن  بــاإ�ــصــتــدراجــهــن  ويـــقـــوم 
الغر  ـــه  ــــ رغـــبـــاتــــ اإ�ــــصــــبــــاع  مـــقـــابـــل 
الفور مت و�صع حٍد  وعلى  م�صوؤولــة 
التى  املعناة  وانهاء  املمار�صات  لتلك 
كــانــت الــفــتــيــات يــتــعــر�ــصــن لــهــا من 
بـــالغ عن  ، كــمــا ورد كــذلــك  قــبــلــــــــة 
وجـــود مــوقــع حتــت االنــ�ــصــاء يرتدد 
اال�صخا�س  مـــن  جمــمــوعــــــــة  عليــه 
اال�صيويــة  اجلن�صية  يحملون  ممن 
والتحري  وبالبحث  الفــت،  وب�صكل 
ـــــه مكان  وجــمــع املــعــلــومــات تــبــني اأنـــ
الكحوليـــة  امل�صروبات  وبيع  لتجارة 
االجراءات  كافــة  اإ�صتيفاء  بعد  فتم 
واحداً  عليهم  القب�س  القانونيــة 
العديد  اإىل جانب  هــذا  االآخـــر،  تلو 
من البالغات التى با�صرت االجهزة 

االمنية يف التعامل معها بحزم 
خدمــة  مــع  التوا�صل  كيفيــة  وعــن 
جنيد اأو�ــصــح الــرائــد اإبــراهــيــم مر 
والعالقات  االعـــــالم  اإدارة  مـــديـــر 
الـــقـــيـــادة  اأن  ـــة  ــــ بـــاالنـــابــــ الـــعـــامـــــــــــة 

الــعــامــــــــة لــ�ــصــرطــــــــة الــ�ــصــارقــة �صعت 
للتوا�صل  متعددة  قــنــوات  خلق  اإىل 
الـــرقـــم املجاين  مــعــهــا مـــن خــــالل 
طريق  عـــن  عـــن  اأو   800151
الق�صرة  الـــنـــ�ـــصـــيـــة  الــــر�ــــصــــائــــل 
خالل  مــن  اأو   sms( : 7999(
 065529000 الــرّباق على رقم 
 : االلــــــكــــــرتوين  الـــــربيـــــد  عـــــرب  اأو 
najeed@shjpolice .
العنوان  خــالل  مــن  اأو   gov.ae
http://www. االإلــكــرتوين: 
s h j p o l i c e .g o v .a e /

najeed/index.html
اأن جــيــمــع تلك  الـــرائـــد مـــر  وبـــني 
الــقــنــوات االتــ�ــصــالــيـــــة و�ــصــعــت من 
حمايــة  وهـــــي  واحــــــد  هـــــدف  اأجــــــل 
حقوق االفراد من االأذى اأو اال�صاءة 
اإليها  يتعر�صوا  اأن  املمكن  من  التى 
ابراز دور  كاالإبتزاز وغره، وكذلك 
الــتــعــاون مــع االأجهزة  اجلــمــهــور يف 
االإبـــالغ عن كل  االأمنية من خــالل 
يــجــول يف خــاطــر الــفــرد مــن ال�صك 

والريبــة. 

الدولــة  داخـــل  �ــصــواء مــن  املــجــتــمــع 
وخـــارجـــهـــا يف االبــــــالغ عـــن كـــل ما 
مــن �ــصــاأنــــــــه اأن ميــ�ــس بــاأمــن واأمــــان 

املجتمع. 
مبيناً اأن اأغلب البالغات التى وردت 
تتعلق  كانت  املا�صيــة  الفرتة  خالل 
الهاتف  عــرب  واالحــتــيــال  بالن�صب 
اإليها  يلجاأ  التى  االبــتــزاز  وبــالغــات 
بع�س �صعاف النفو�س �صد الفتيات 
االجتماعي  التوا�صل  و�ــصــائــل  عــرب 
اخلــــــروج مقابل  عــلــى  واأرغـــامـــهـــن 
اأو االبـــتـــزاز  نــ�ــصــر �ـــصـــورهـــن،  عــــدم 
البع�س  اإلــــيــــه  يـــلـــجـــاأ  الـــتـــى  املــــــايل 
اإرغام  يف  قــدرهــم  على  منـهم  ظنناً 
لرغباتهم  االن�صياع  على  ال�صحيــة 
الــزائــفــــــــه الــتــى �ــصــرعــان مــا تتبدد، 
املبتز ورغابته خلف ق�صبان  وت�صع 
العادلة  عقوبتــه  يــواجــه  ال�صجون 

اأمام الق�صاء. 
اأن  مـــر  اإبـــراهـــيـــم  الـــرائـــد  واأردف 
خــدمــــــــة جنــيــد تــعــامــلــت مـــع 680 
اأ�صهر من العام  بالغ خالل ثمانيــة 
اجلــاري، ومنها على �صبيل املثال ال 

•• ال�صارقة-الفجر:

متكنت اأجهزة التحريات واملباحث 
ل�صرطة  العامة  بالقيادة  اجلنائية 
الـــقـــبـــ�ـــس على  مــــــن  ــــارقــــة  الــــ�ــــص
اجلن�صية  مـــن  اأ�ـــصـــخـــا�ـــس  اأربــــعــــة 
الباك�صتانية متكنوا من ك�صر قفل 
اأحد امل�صتودعات املخ�ص�صة لتجارة 
باملنطقة  الــكــهــربــائــيــة  االجــــهــــزة 
و�صرقة  الـــ�ـــصـــاد�ـــصـــة  الــ�ــصــنــاعــيــة 
اأيل  عـــدد )900 ( جــهــاز حــا�ــصــب 
الهواتف  حممول وعــدد كبر من 
الــنــقــالــة خمــتــلــفــة اال�ــصــنــاف ، اإذ 
 ( بحوايل  امل�صروقات  قيمة  تقدر 
اإىل  والــفــرار   ) درهــم  األــف   238

جهة جمهولة. 
وتــــعــــود تــفــا�ــصــيــل الــــواقــــعــــة ايل 
املناطق  �ــصــرطــة  ملــركــز  بـــالغ  ورود 
ال�صناعية ال�صامل يفيد عن تعر�س 
اأحد امل�صتودعات املخ�ص�صة لتجارة 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

ل�صرطة  الــعــامــة  الـــقـــيـــادة  وقـــعـــت 
بقاعة  اأمــ�ــس  �صباح  اخليمة  راأ�ـــس 
االجــتــمــاعــات مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
ـــنـــاء الــ�ــصــويــدي لــلــحــج و  حــمــلــة اأب
العمرة و موا�صم للعطالت، بهدف 
يف  وال�صراكة  التعاون  روابــط  دعم 
جمـــال خـــدمـــات الــ�ــصــفــر واحلــــج و 

العمرة و تنظيم الرحالت .
وقع من جانب �صرطة راأ�س اخليمة 
العميد حممد النوبي حممد نائب 
و  راأ�ــس اخليمة،  �صرطة  عــام  قائد 
ال�صويدي  اأبــنــاء  حملة  جانب  مــن 

للحج و العمرة و موا�صم العطالت 
ال�صيد بطي را�صد ال�صويدي مدير 
املــوؤ�ــصــ�ــصــتــني، وبــحــ�ــصــور عـــدد من 

ال�صباط .
النوبي  حمــمــد  الــعــمــيــد  واأو�ـــصـــح 
حممد باأن توقيع هذه املذكرة ياأتي 
من منطلق توطيد اأوا�صر ال�صراكة 
و الــتــعــاون وتــر�ــصــيــخ الــعــالقــة يف 
حت�صني وتطوير خدمات ال�صفر و 
احلج و العمرة و تنظيم الرحالت 
مبا يحقق االأهداف االإ�صرتاتيجية 
و امل�صلحة العامة للطرفني، و مبا 
اأفــ�ــصــل اخلدمات  تــقــدمي  يــحــقــق 

ملنت�صبي ال�صرطة و اأ�صرهم.   

واأ�ــــــصــــــاف نــــائــــب الــــقــــائــــد الـــعـــام 
بـــــاأن ذلــــك يـــاأتـــي وفــــق �ــصــيــا�ــصــة و 
الداخلية،  وزارة  اإ�ــصــرتاتــيــجــيــة 
و  داخلية  �صراكات  لبناء  الرامية 
وفق  االأهـــــداف  لتحقيق  خــارجــيــة 
اأنها  كـــمـــا  املـــو�ـــصـــوعـــة،  خــطــطــهــا 
مت  و  ال�صراكات،  دليل  على  تعتمد 
فئتني  اإىل  الــدلــيــل  هـــذا  ت�صنيف 
�صريك  و  ا�ــصــرتاتــيــجــي  )�ــصــريــك 
�صرطة  ت�صغيلي(، وهذا ما حققته 
املا�صي  العام  خــالل  اخليمة  راأ�ــس 
بداية  مــن  تطبيقه  يف  م�صتمرة  و 
حتقيقاً  فـــيـــه  ملــــا  احلــــــايل  الــــعــــام 

للم�صلحة العامة. 

واملباحث  الــتــحــريــات  رجــــال  مـــن 
اجلــنــائــيــة لــلــبــحــث عـــن اجلـــنـــاة ، 
وحتديد هوياتهم والقب�س عليهم 
وبتكثيف  لـــلـــعـــدالـــة،  لــتــقــدميــهــم 
وجمع  والتحري  البحث  عمليات 
ـــوب  ـــل ـــص املـــعـــلـــومـــات وحتــــديــــد االأ�
اجلـــرمـــي املــتــبــع مـــن قــبــل اجلناه 
متكن الفريق املكلف من اال�صتباه 
ب�صخ�س باك�صتاين اجلن�صية حتوم 
حــولــه الــ�ــصــكــوك، ويــعــتــقــد بـــاأن له 
اأتخاذ  وبعد  اجلــرائــم.  بتلك  �صلة 
الـــتـــدابـــر االأمـــنـــيـــة الــــالزمــــة مت 
عمليات  ،ومبتابعة  عليه  القب�س 
البحث والتحري من قبل الفريق 
بقية  هــــويــــات  كــ�ــصــف  مت  املـــكـــلـــف 
اأفراد الع�صابة، واأماكن تواجدهم 
عـــلـــيـــهـــم واحـــــــــدا تلو  والـــقـــبـــ�ـــس 
االإجــــراءات  ا�صتيفاء  وبــعــد  االآخـــر 
القانونية الالزمة مت تفتي�س مقار 
كبر  عدد  على  والعثور  اإقاماتهم 

النقالة  والــهــواتــف  االجـــهـــزة  مــن 
واملقتنيات التي قام اجلناة ب�صرقتها 
املن�صوبة  بالتهم  ومبــواجــهــتــهــم   ،
اليهم اعرتفوا بها جميعهم وبناء 
اإىل  واإحالتهم  توقيفهم  مت  عليه 
النيابة العامة بال�صارقة. وطالبت 
اجلمهور  اأفــــراد  الــ�ــصــارقــة  �صرطة 
ـــركـــات واملــــحــــال  ـــص ـــ� ــــحــــاب ال واأ�ــــص
التجارية ب�صرورة احلر�س الدائم 
واالحـــــرتاز، وعـــدم اإهــمــال اإغالق 
التجارية  وحمـــالـــهـــم  �ــصــركــاتــهــم 
كامرات  ـــع  وو�ـــص حمــكــم  بــ�ــصــكــل 
مــراقــبــة وربــطــهــا بــنــظــام االإنـــــذار 
ال�صرطية  املبكر، ومتكني االجهزة 
وال�صريع  الـــفـــوري  الــتــدخــل  مـــن 
ممتلكاتهم  تــــعــــر�ــــس  حـــــــال  يف 
االإبالغ  على  واحلــر�ــس  لل�صرقة، 
الــــفــــوري وذلـــــك بـــاالتـــ�ـــصـــال على 
اأو   065631111 اأو   999

.065632222

 )900  ( عــدد  و�صرقة  للم�صتودع 
وعدد  حمــمــول  اأيل  حا�صب  جــهــاز 
الــنــقــالــة خمتلفة  الـــهـــواتـــف  مـــن 

االجهزة الكهربائية لل�صرقة، وذلك 
بعد ان متكنوا ا�صخا�س جمهولني 
الرئي�صية  الــبــوابــة  قفل  ك�صر  مــن 

اال�صناف اإذ تقدر قيمة امل�صروقات 
درهــــــم(  ـــــــف  األ  238( بـــــحـــــوايل 
اأمني  ت�صكيل فريق  وبناء عليه مت 

مدينة �ل�ضارقة للخدمات �الإن�ضانية ت�ضهد زيادة يف عدد �لطلبة �مل�ضتفيدين
•• ال�صارقة -وام:

للخدمات  ال�صارقة  مدينة  ت�صتقبل 
الدرا�صي  الــــعــــام  مــــع  االإنـــ�ـــصـــانـــيـــة 
طلبتها   -2015  2014 اجلديد 
املــــــراكــــــز واالأقــــ�ــــصــــام  يف خمـــتـــلـــف 

جملة  �صمن  لها  التابعة  والــفــروع 
التي  واخلــطــوات  اال�صتعدادات  من 
ونوعي  خمتلف  درا�ــصــي  بعام  تب�صر 
املدينة  ريـــــادة  يـــوؤكـــد  كــبــر  بــ�ــصــكــل 
متخ�ص�صة  تــعــلــيــمــيــة  كــمــوؤ�ــصــ�ــصــة 
االأ�صخا�س  وتـــــدريـــــب  تــعــلــيــم  يف 
اك�صابهم  خــالل  مــن  االإعــاقــة  ذوي 
خمـــتـــلـــف املـــــــهـــــــارات االأكـــــادميـــــيـــــة 
اأكرب  واالجتماعية التي حتقق لهم 
وبهدف  اال�ــصــتــقــاللــيــة  مــــن  قـــــدر 
دجمهم يف املجتمع كاأفراد موؤهلني 
اإكمال  وفــاعــلــني �ــصــواء مــن خـــالل 
تعليمهم اجلامعي اأو انخراطهم يف 
املوؤ�ص�صات  العمل مبختلف  جماالت 
احلكومية واخلا�صة. وت�صتعد فروع 
مدينة ال�صارقة للخدمات االإن�صانية 
التطورات  يـــواكـــب  درا�ــــصــــي  لـــعـــام 
التعليمية  املــنــظــومــة  �صملت  الــتــي 

وا�ـــصـــافـــت انــــه بــعــد االإعـــــــالن عن 
تاأ�صي�س مركز التكنولوجيا امل�صاندة 
االإمارات  يف  نوعه  من  مركز  كــاأول 
عن�صرا  �صتكون  التكنولوجيا  فـــاإن 
الرتبوية  ــيــة  الــعــمــل يف  اأ�ـــصـــا�ـــصـــيـــا 
�صر  انتظام  يف  ي�صهم  والتعليمية 
واالرتقاء  جــهــة  مــن  العملية  هـــذه 
مبخرجاتها العملية التعليمية من 
دوؤوب  ب�صكل  ت�صعى  اإذ  اأخــرى  جهة 
العامل  التطورات حول  اأهم  ملواكبة 
يف هـــذا املــجــال مــن خـــالل تدريب 
وتوفر  املدينة  يف  الكوادرالعاملة 
الالزمة.  التكنولوجية  الــو�ــصــائــل 
املبكر  الــتــدخــل  مـــركـــز  ويــ�ــصــتــقــبــل 
الــ�ــصــارقــة للخدمات  ملــديــنــة  الــتــابــع 
االأول من  يــعــد  والــــذي  االإنــ�ــصــانــيــة 
القيام  بعد  املنطقة طلبته  نوعه يف 
�صاملة هي  بعملية �صيانة وجتديد 

املدينة  يف  اجلـــديـــدة  وعــنــا�ــصــرهــا 
الثالثة  الــــفــــروع  تــ�ــصــتــقــبــل  حــيــث 
يف خــورفــكــان والـــذيـــد وكــلــبــاء 24 
جانبها  مــن  جـــددا.  وطالبة  طالبا 
حممد  بنت  جميلة  ال�صيخة  متنت 
القا�صمي مدير عام مدينة ال�صارقة 
درا�صيا  عاما  االإن�صانية  للخدمات 
مــوفــقــا يــحــقــق مـــن خـــاللـــه طلبة 
وتربوية  اأكادميية  منجزات  املدينة 
مميزة ودعت جميع الكوادر العاملة 
وم�صرفني  معلمني  مــن  املدينة  يف 
الفريق  بــروح  العمل  اإىل  واإداريـــني 
واحلفاظ على حتقيق روؤية ور�صالة 
املــــديــــنــــة يف الــــــريــــــادة مـــــن خـــالل 
مب�صتويات  االإرتــقــاء  على  الرتكيز 
اخلــــدمــــات املـــقـــدمـــة لــلــطــلــبــة من 
اجلوانب  خمتلف  يف  االإعــاقــة  ذوي 
والتاأهيلية.  والتدريبية  التعليمية 

يف  تاأ�صي�صه  منذ  نوعها  من  االأكــرب 
م�صتوى  رفــع  بهدف   1992 العام 
اخلدمات واالرتقاء بها لتعزيز دور 
لالأطفال  املبكر  التدخل  يف  املــركــز 
اإىل  بــاالإ�ــصــافــة  االإعـــاقـــة  مــن ذوي 
املقدمة  اخلــدمــات  خمتلف  تطوير 
فيه خلدمة االأطفال واأ�صرهم. من 
املميزة  النتائج  تعترب  اخــرى  جهة 
لل�صم  االأمــل  التي حققتها مدر�صة 
من  جمموعة  تخريج  يف  واملتمثلة 
الثانوية بنجاح  الطالب ال�صم من 
والتي اأدت اإىل التحاق عدد منهم يف 
التعليم اجلامعي وبع�صهم يف �صوق 
الــعــمــل حــافــزا وحتــديــا كــبــريــن يف 
اجلامعية  للمرحلة  طلبتها  اإعـــداد 
واكــ�ــصــابــهــم املـــهـــارات الـــالزمـــة. اأما 
مـــركـــز الـــ�ـــصـــارقـــة لــلــتــوحــد الــــذي 
يعترب اأول مركز للتوحد يف الدولة 

في�صتقبل يف عامه اجلديد 9 طالب 
التوحد حيث تعترب  جدد من ذوي 
لتميز  مبا�صرة  نتيجة  الزيادة  هذه 
خــــربات الــفــريــق الــعــامــل يف مركز 
املركز  للتوحد حيث يقدم  ال�صارقة 
خدماته اإىل 60 طالبا وطالبة من 
ذوي التوحد. من جانب اآخر اأعدت 
القدرات  لتنمية  الـــوفـــاء  مــدر�ــصــة 
اجلديد  عــامــهــا  يف  ت�صتقبل  الــتــي 
ذوي  من  جدد  وطالبة  طالبا   12
االإعــــاقــــة الــذهــنــيــة جمــمــوعــة من 
االأن�صطة والفعاليات التي �صت�صفي 
اليوم  البهجة واملتعة على  جوا من 
الــدرا�ــصــي حتفيزا  الــعــام  االأول مــن 
على  التدري�صية  والهيئة  للطلبة 
الدرا�صي  الــعــام  وليكون  �ــصــواء  حــد 
نتائجه  تــنــعــكــ�ــس  ومـــفـــيـــدا  ممـــيـــزا 

الطيبة على الطالب واأ�صرته.

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:�س. اندل�س ال�صرق للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
W - TECH :طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:185813       بتاريخ:2013/1/29 م
با�صــم:�س. اندل�س ال�صرق للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه:دولة االمارات العربية املتحدة - ديرة - دبي - �صارع املكتوم - بناية اخلالدية.  
وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  وادوات  اجهزة  بالفئة:9  الواقعة  اخلــدمــات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذلــك 
واالجهزة واالدوات الب�صرية اجهزة وادوات لو�صل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة 
الكهربائية اجهزة ت�صجيل او ار�صال او ن�صخ ال�صوت او ال�صور االت حا�صبة معدات واجهزة حا�صوبية ملعاجلة 

البيانات.  
و�صف العالمة:ال�صكل العام مكتوب حرف التيني W حتيط به دوائر خمتلفة االحجام وبااللوان الزهري 
واالحمر واالخ�صر واال�صفر واالزرق الغامق وبجانبه كلمة TECH والعبارة W - TECH مكتوبة 

باحرف التينية بخط مميز باللون االزرق الغامق ب�صكل مميز . 
اال�صــرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  اغ�سط�س 2014 العدد 11194

فقد�ن �ضهادة ��ضهم
امــنــة عي�صى  الــ�ــصــيــدة/  فــقــدت 
�صلطان عي�صى الهاملي اماراتية 
�صادر  ا�ــصــهــم  �ــصــهــادة  اجلن�صية 
رقم  العاملية  الواحة  �صركة  من 
ال�صهادة )1184617( يرجى 
االت�صال  عــلــيــهــا  يـــعـــرث  ممــــن 
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•• دبي-وام:

التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير  �صعيد حممد  �صعادة  اأطلق 
ال�صم  من  االإعــاقــة  لــذوي  اأ�صر  خدمة  اأم�س  دبــي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
والبكم وذلك يف مقرها الرئي�صي . وجاءت اخلدمة ان�صجاما مع توجيهات 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بتحويل دولة االإمارات واإمارة 
املجتمعية  اخلدمة  وتعزيز  واالإن�صاين  اخلــري  للعمل  �صاحة  اإىل  دبي 
حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  ومــبــادرة  واملقيمني  املواطنني  الإ�صعاد 
بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي جمتمعي... 
مكان للجميع والتي تهدف اىل حتويل دبي بالكامل اىل مدينة �صديقة 
2020 عرب دعم وتعزيز اجلهود احلالية  لذوي االعاقة بحلول العام 

لــالإمــارة يف جمــال متكني ذوي االإعــاقــة. ويــاأتــي اإطــالق خدمة اأ�صر يف 
اإطار اإ�صرتاتيجية الهيئة لرت�صيخ اأ�ص�س امل�صوؤولية املجتمعية واملبادرات 
وامل�صاريع التنموية واملجتمعية جتاه كافة فئات املجتمع مبا فيها ذوي 
االإعاقة اإذ ت�صاهم خدمة اأ�صر يف خدمة متعامليها من ذوي االإعاقة من 
هذه  تطلق  الــدولــة  يف  حكومية  هيئة  اأول  بذلك  لتكون  والبكم  ال�صم 
هــذه اخلدمة  اإطـــالق  اأن  الطاير  �صعيد حممد  �صعادة  وقــال  اخلــدمــة. 
يندرج �صمن توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
رعاه اهلل والهادفة اإىل االإرتقاء باخلدمات احلكومية اإىل اآفاق جديدة 
من التميز واالإبداع والعمل على ت�صميم وتطوير واإطالق خدمات ذكية 
جديدة ت�صاهم يف ت�صهيل وتب�صيط وت�صريع االإجــراءات وتوفر الوقت 
الطاير  واأ�ــصــاف  املتعاملني.  فــئــات  لكافئة  ال�صعادة  وحتقيق  واجلــهــد 
الو�صول  على  حتر�س  املجتمعية  م�صوؤوليتها  خــالل  ومــن  الهيئة  اأن 

االإحتياجات  اأ�ــصــحــاب  وتــدعــم  املجتمع  اأطــيــاف  كــافــة  اإىل  بخدماتها 
اخلا�صة وتعمل اإىل الو�صول اإليهم بالطرق االأن�صب اإليهم كونهم جزء 
ال يتجزاأ من م�صرة التنمية امل�صتدامة يف دبي. واأ�صار اإىل اأن خدمة اأ�صر 
وتتيح  االإ�صارة  لغة  با�صتخدام  املرئية  الفورية  املحادثة  تقنية  تت�صمن 
الفر�صة لذوي االإعاقة للتوا�صل مبا�صرة مع موظف مركز االت�صال يف 
الهيئة و�صتتوفر هذه اخلدمة الرائدة عرب تطبيق الهيئة الذكي والذي 
ي�صم اأكرث من 150 ميزة وخا�صية على مدار ال�صاعة يف نظامي اآي اأو 
اإ�س واأندرويد. يذكر اأن الهيئة قامت موؤخرا بالتعاون مع هيئة تنمية 
ا�صتخدام  املتدربني على  اأول جمموعة من موظفيها  املجتمع بتخريج 
لغة االإ�صارة وذلك بالتوافق مع اإطالق خدمة اأ�صر املوجهة لفئة ال�صم 
والبكم. ويجري االآن تدريب جمموعة اأخرى من موظفي الهيئة على 

تقنيات املحادثة الفورية املرئية با�صتخدام لغة االإ�صارة.

هيئـــة كهربـــاء ومـيـــاه دبـــي تطلق خدمة �أ�ضر لذوي �الإعاقة 

برعاية حمد�ن بن ر��ضد وح�ضور لبنى �لقا�ضمي..تخريج دفعة جديدة من طالبات �لدورة �ل�ضيفية يف كلية �آل مكتوم با�ضكتلند�

•• دبي -وام:

اأعلنت كلية حممد بن را�صد لالإدارة احلكومية 
املتخ�ص�صة  والــتــعــلــيــمــيــة  الــبــحــثــيــة  املــوؤ�ــصــ�ــصــة 
عن  الــعــربــي  الــوطــن  يف  الــعــامــة  ال�صيا�صات  يف 
توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة تطوير القطاع 
العام ومعهد االدارة العامة يف اململكة االأردنية 
الفني  الــدعــم  تقدمي  يف  واملخت�صة  الها�صمية 
الب�صرية  املـــوارد  لتنمية  التدريبية  والــربامــج 
مذكرة  وتــهــدف  االأردن.  يف  الــعــام  الــقــطــاع  يف 
الوزارة  بني  التعاون  اأوا�ــصــر  لتوطيد  التفاهم 
القيادات  وتــاأهــيــل  اإعــــــداد  جمـــال  يف  والــكــلــيــة 
املهارات  وتــطــويــر  وتنمية  ال�صابة  امل�صتقبلية 
مبا  الوطنية  الكوادر  كفاءات  و�صقل  القيادية 
القدرات  وتطوير  االأداء  م�صتوى  رفــع  ي�صمن 
من خالل التعليم والتدريب.. وت�صمل ال�صراكة 
التعاون على عدة اأ�صعدة مثل تطوير ال�صيا�صات 
العامة والتدريب والتاأهيل واال�صت�صارات ورفع 
مذكرة  احلكومية.وتن�س  اخلــدمــات  م�صتوى 
واال�صت�صارات  اخلــــربات  تــبــادل  عــلــى  الــتــفــاهــم 
والتاأهيل  التطوير  جمــاالت  يف  الطرفني  بني 
وت�صميم الربامج التدريبية وم�صاركة الدرو�س 
امل�صتفادة واأف�صل املمار�صات مبا ي�صمن حتقيق 
االتفاقية  وقــع  للطرفني.  امل�صرتكة  الــفــائــدة 
القطاع  الدكتور خليف اخلوالدة وزير تطوير 
املري  �صباع  بن  علي  والدكتور  االأردن  يف  العام 

الــرئــيــ�ــس الــتــنــفــيــذي لــكــلــيــة حمــمــد بـــن را�صد 
لـــالإدارة احلكومية وذلــك يف مقر كلية حممد 
دبــي بح�صور  لــــالإدارة احلكومية يف  را�ــصــد  بــن 
العام  القن�صل  الــردايــدة  �صائد  الدكتور  �صعادة 
للمملكة االأردنية الها�صمية يف دبي. وحول هذه 
وزير  اخلــوالــدة  خليف  الدكتور  قــال  االتفاقية 
تطوير القطاع العام تهدف مذكرة التعاون هذه 
اإىل تعزيز العالقات االأخوية التي تربط اململكة 
العربية  االإمــــارات  بــدولــة  الها�صمية  االأردنــيــة 
البلدين  بني  التعاون  اأوا�ــصــر  وتعميق  املتحدة 
االإدارة  االإداري وحتديث  التطوير  يف جمــاالت 
والتجارب  اخلـــربات  تــبــادل  مــن خــالل  العامة 
ت�صافر  اأن  ونــــرى  الــطــرفــني  بـــني  والـــتـــعـــاون 
اجلهود بيننا وبني كلية حممد بن را�صد لالإدارة 
وعملية  علمية  قــدرات  متتلك  التي  احلكومية 
يعود  �صوف  الب�صرية  الكوادر  تطوير  جمال  يف 
قال  جانبه  ومــن  الطرفني.  كال  على  باملنفعة 
الدكتور علي بن �صباع املري الرئي�س التنفيذي 
انه  احلكومية  لـــالإدارة  را�صد  بن  لكلية حممد 
ن�صعى  الر�صيدة  قيادتنا  توجهات  من  انطالقا 
للعمل على نقل املعرفة وم�صاركتها مع البلدان 
بناء  عملية  تطوير  بــهــدف  ال�صقيقة  العربية 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  ورفـــع  الــقــيــاديــة  الـــقـــدرات 
احلكومية.. ون�صع ن�صب اأعيننا التتعاون يف كل 
ما من �صاأنه رفع اأداء املوؤ�ص�صات يف القطاع العام 
املتميزة  التناف�صية  م�صتويات  على  واحلــفــاظ 

ونحن على ثقة اأن التعاون بني كلية حممد بن 
را�صد لالإدارة احلكومية ووزارة تطوير القطاع 
العام يف اململكة االأردنية الها�صمية �صوف يكون 
القيادية واملهنية  الــقــدرات  بناء  اأثــر هــام يف  له 
يف  احلكومي  اجلهاز  يف  العاملني  كفاءة  ورفــع 
�صمن  االتفاق  هذا  وياأتي  ال�صقيقني.  البلدين 
اأف�صل  مل�صاركة  را�ــصــد  بــن  حممد  كلية  م�صعى 
املــمــار�ــصــات وتــبــادل اخلـــربات يف جمــال االإدارة 
احلكومية والتعريف بنموذج االإمارات الريادي 
والـــذي اأثــبــت متــيــزه دولــيــا مــن خــالل ح�صول 
دولة االإمارات على املركز االأول عامليا يف جمال 
التناف�صية  تــقــريــر  وفـــق  احلــكــومــيــة  الــكــفــاءة 
اأهم التقارير  اأحد  2014 والذي يعد  العاملية 
الدول  تناف�صية  م�صتوى  تقي�س  التي  العاملية 
االإداريــــة  للتنمية  الـــدويل  املعهد  عــن  ويــ�ــصــدر 
اأن كلية حممد بن را�صد  اإىل  ب�صوي�صرا . ي�صار 
ت�صجيع  على  بالعمل  تلتزم  احلكومية  لــالإدارة 
االإمارات  دولــة  يف  الر�صيدة  احلكومية  االإدارة 
الــعــربــي مــن خالل  املــتــحــدة والــوطــن  العربية 
�صياغة  جمـــال  يف  الــقــيــاديــة  املـــهـــارات  حت�صني 
من  نهجا  الكلية  وتعتمد  الــعــامــة.  ال�صيا�صات 
اإعداد البحوث التطبيقية  اأربعة حماور ت�صمل 
وتقدمي  واالإدارة  الــعــامــة  ال�صيا�صة  جمــال  يف 
الربامج االأكادميية وبرامج التعليم التنفيذي 
واملنتديات املعرفية املخ�ص�صة للباحثني و�صناع 

القرار.

�تفاقية تعاون بني كلية حممد بن ر��ضد لالإد�رة �حلكومية ووز�رة 
تطوير �لقطاع �لعام ومعهد �الإد�رة �لعامة يف �الأردن

•• دندى -ا�صكتلندا -وم:

حتـــت رعـــايـــة �ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حمدان 
بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
اآل مكتوم  املالية احتفلت كلية  وزير 
لــلــتــعــلــيــم الـــعـــايل يف مــديــنــة دنـــدي 
اأم�س قبل االول بتخريج  باإ�صكتلندا 
برنامج  مـــــن   18 رقــــــم  الــــدفــــعــــة 
القيادة  ومهارات  الثقافية  التعددية 
56 طالبة مبتعثة  وذلــك مب�صاركة 
اإماراتية  وكليات  جامعات  ت�صع  من 
فــ�ــصــال عـــن خــمــ�ــس مـــوظـــفـــات من 
ت�صارك اجلامعات  التي  حماكم دبي 
فر�صة االإ�صتفادة من هذا الربنامج 
الذي  التخريج  حفل  �صهد  الفريد. 
الكربى  را�صد  ال�صيخ  قاعة  يف  اقيم 
لبنى  ال�صيخة  مــعــايل  الكلية  مبقر 
التنمية  وزيــرة  القا�صمي  خالد  بنت 
رئــيــ�ــصــة جامعة  الـــــدويل  والـــتـــعـــاون 
زايـــــد الـــتـــي األـــقـــت حمـــا�ـــصـــرة اأمــــام 
مهارات  حــول  متــحــورت  اخلريجات 
بوجه  ال�صخ�صية  وتطوير  الــقــيــادة 
عـــام وذلــــك يف الــيــوم اخلــتــامــي من 
احلفل  كما ح�صر  الــدورة.  فعاليات 
�صعادة عبدالرحمن غامن املطيوعي 
املتحدة  اململكة  لــدى  الــدولــة  �صفر 
ال�صايغ مدير مكتب  و�صعادة مرزا 
اآل  را�ــصــد  بــن  حــمــدان  ال�صيخ  �صمو 
الكلية  اأمــنــاء  جمل�س  رئي�س  مكتوم 
غودا�صغر  حــ�ــصــني  والـــربوفـــيـــ�ـــصـــور 
ممثلي  اىل  باال�صافة  الكلية  عميد 

امل�صاركة  والـــكـــلـــيـــات  اجلــــامــــعــــات 
الزرعوين  �ــصــمــرة  الــدكــتــورة  وهـــم 
الطلبة  لــ�ــصــوؤون  الــعــمــيــد  مــ�ــصــاعــدة 
االإمارات  جامعة  يف  الهند�صة  بكلية 
نائبة  الــ�ــصــحــي  مـــــوزة  والــــدكــــتــــورة 
لـــ�ـــصـــوؤون الطالب  مــديــر اجلــامــعــة 
بال�صارقة  االأمــريــكــيــة  اجلــامــعــة  يف 
كليات  مــديــر  املــال  �صعود  والــدكــتــور 
التقنية العليا يف دبي والربوفي�صور 
كــلــيــة الرتبية  اإميـــــان جــــاد عــمــيــدة 
بدبي  الـــربيـــطـــانـــيـــة  اجلـــامـــعـــة  يف 
والدكتور حممد احمد عبد الرحمن 
اال�صالمية  الــدرا�ــصــات  كلية  مــديــر 
والــعــربــيــة بــدبــي والـــدكـــتـــور �صالح 
ل�صوؤون  نائب مدير اجلامعة  احلــاج 

املجتمع يف جامعة ال�صارقة واالإ�صتاذ 
ــــاب مــديــر الــتــطــويــر يف  تــ�ــصــارلــز دي
جــامــعــة اأبـــوظـــبـــي والـــدكـــتـــور نفني 
ــــو بكر  كــابــور املــحــا�ــصــر الــــدويل واأب
اآل  كلية  الــعــمــلــيــات يف  مــديــر  جــابــر 
مكتوم وم�صعود �صالح ع�صو اللجنة 
املنظمة و�صمرة اأربابي ممثلة هيئة 
احلفل  وبــــدا  اخلـــريـــة.  مــكــتــوم  اآل 
اأعقبته  االإماراتي  الوطني  بالن�صيد 
تالوة عطرة من اآيات الذكر احلكيم 
للطالبة حمدة القمزي من اجلامعة 
االأمريكية يف ال�صارقة وقراأت ترجمة 
لالآيات اىل االإجنليزية الطالبة اآمنة 
على من اجلامعة االأمريكية يف دبي 
ثم كلمة لعميد الكلية وكلمة لرئي�س 

ال�صايغ  مرزا  الكلية  اأمناء  جمل�س 
ال�صيخة  مـــعـــايل  قـــامـــت  ذلــــك  بــعــد 
لبنى القا�صمي و�صعادة ال�صفر عبد 
ال�صايغ  ومــرزا  املطيوعي  الرحمن 
وعميد الكلية بتوزيع ال�صهادات على 
اخلــريــجــات و�ــصــط فــرحــة عــارمــة. و 
رئي�س جمل�س  ال�صايغ  اأعرب مرزا 
ارتياحه  عن  كلمته  يف  الكلية  اأمناء 
برنامج  مــن  جــديــدة  دفعة  لتخريج 
القيادة  ومهارات  الثقافية  التعددية 
العليا  للدرا�صات  مكتوم  اآل  كلية  يف 
هي رقــم 19 خــالل اأكــرث من ع�صر 
جتاوزت  الكلية  ان  يعني  ما  �صنوات 
اىل  ترنو  واأ�صبحت  الــزمــن  اإختبار 
حفل  ح�صور  وحيا  امل�صتقبل.  اآفـــاق 

موؤ�ص�س  حتيات  لهم  ونقل  التخرج 
حمدان  ال�صيخ  �صمو  الكلية  وراعـــي 
ان  اىل  م�صرا  مكتوم  اآل  را�ــصــد  بــن 
بالرعاية  ال�صرح  هذا  يتعهد  �صموه 
اإبتعاث  بــرنــامــج  ويـــويل  واالإهــتــمــام 
ي�صتحقه  الــدورة ما  الطالبات لهذه 

من اإهتمام ودعم ومتابعة.
�صعادته  عـــن  الــ�ــصــايــغ  اعـــــرب  كــمــا 
لبنى  الــ�ــصــيــخــة  مـــعـــايل  بـــحـــ�ـــصـــور 
القا�صمي للحفل وقال : لقد ت�صرفنا 
بح�صور معايل الوزيرة لهذا احلفل 
يف اأول زيارة لها اىل اإ�صكلتندا ولعل 
هذا فال ح�صن لكلية اآل مكتوم التي 
الناجحة  الــزيــارة  هــذه  تثمن غاليا 
التي نتمنى اأن تتكرر يف كل عام كما 
رحب اأي�صا بح�صور �صعادة ال�صفر 
مثمنا  املــطــيــوعــي  الـــرحـــمـــن  عــبــد 
جهد  كــل  م�صاندة  يف  ال�صفارة  دور 
الوطن  مــ�ــصــلــحــة  يـــخـــدم  خمــلــ�ــس 
كـــمـــا رحــــــب مبـــمـــثـــلـــي اجلـــامـــعـــات 
الربنامج  يف  املــ�ــصــاركــني  والــكــلــيــات 
وحـــيـــا اخلــــريــــجــــات مــتــمــنــيــا لهن 
الــتــوفــيــق والــ�ــصــداد مــ�ــصــرا اىل اأن 
هذا احلفل اإمنا ميثل البداية فقط 
مل�صوار طويل مت�صي فيه الطالبات 
التميز ويوؤ�ص�س لعالقة  على دروب 
را�صخة مع كلية اآل مكتوم. وعر�س 
رئي�س جمل�س امناء الكلية الأهمية 
الثقافية  التعددية  مو�صوع  اختيار 
الفكرة  لــيــكــون  الــقــيــادة  ومـــهـــارات 
املـــحـــوريـــة يف هــــذه الـــــــدورة وذلـــك 
الع�صر احلديث  ا�صتجابة ملتطلبات 
اأفرزتها  التي  للتطورات  ومواكبة 
تــطــويــر مهارات  الــعــوملــة و�ـــصـــرورة 
وافكار جديدة الإدارة التنوع والرثاء 
االإجــتــمــاعــي والــثــقــايف الــ�ــصــائــد يف 
جميع البلدان واأ�صبح اأحد مظاهر 
املـــعـــا�ـــصـــر كما  ـــمـــات املـــجـــتـــمـــع  و�ـــص
القيادية  االأدوار  تنامي  على  اأكـــد 

للمراأة االإماراتية وما ينتظرها من 
حتديات حالية وم�صتقبلية تفر�س 
اأكادميية  مبعارف  تت�صلح  اأن  عليها 
تو�صع  ثقافية  ومهارات  تخ�ص�صية 
من مداركها وتوؤهلها للقيام باأدوار 
الوطن.  حـــــدود  تـــتـــجـــاوز  قـــيـــاديـــة 
وحـــث الــطــالــبــات الــالتــي كــن خر 
اأن  ا�صكتلندا  يف  لوطنهن  �صفرات 
لزميالتهن  ح�صنة  قــدوة  ي�صبحن 
وعــائــالتــهــن عــنــدمــا يــرجــعــن اىل 
تعلمنه  ما  يرتجمن  واأن  اأهاليهن 
يف هذه الدورة اىل ممار�صة واقعية 
الوطن.  اأر�ـــــس  اىل  ـــعـــودة  ال لــــدى 
وقال نحن حري�صون على االإ�صتماع 
اأف�صل  فــهــم  نــحــو  الــطــالــبــات  اىل 
توقعاتهن  وحتــ�ــصــني  ملــتــطــلــبــاتــهــن 
تخريج  بــاأن  منوها  ر�صائهن  وبلوغ 
االآن  حتى  طالبة   750 مــن  اأكـــرث 
من الربنامج يكتب �صهادة اجلدارة 
اأن الدورات  اآل مكتوم ويوؤكد  لكلية 
اأ�صبحت بوتقة  ال�صيفية للربنامج 
اآل  وكلية  اجلــامــعــات  بــني  للتعاون 
وقال  الــطــالــبــات.  اأجـــل  مــن  مكتوم 
ما�صية  الكلية  تطوير  م�صرة  اإن 
لتاأ�صي�س  نطمح  ونــحــن  تتوقف  ال 
مـــركـــز عـــاملـــي لــلــبــحــث الــعــلــمــي يف 
ومكانتها  �صمعتها  من  يعزز  الكلية 
االأكــــادميــــيــــة بــــني اجلـــامـــعـــات مبا 
للتوا�صل  اإقامة ج�صور  ميكنها من 
الغربية  واملجتمعات  امل�صلمني  بني 
االإ�صالم  لــدور  اأف�صل  لفهم  و�صعيا 
الو�صطي البعيد عن التع�صب. ويف 
ختام كلمته هناأ ال�صايغ اخلريجات 
معربا  بنجاح  الــــدورة  اإجــتــيــاز  على 
يوؤهل  الــربنــامــج  اأن  يف  ثــقــتــه  عـــن 
الـــطـــالـــبـــات عــلــمــيــا وعـــمـــلـــيـــا لكي 
من  ي�صتفدن  واأن  قائدات  ي�صبحن 
اأمامهن  املتاحة  الــزاخــرة  الفر�س 
يف حياتهن العملية. من جانبه اأكد 

الربوفي�صور ح�صني غودا�صغر عميد 
اأن  احلفل  خــالل  كلمته  فى  الكلية 
الربامج التي ا�صتملت عليها الدورة 
الــتــدريــبــيــة والـــتـــي تــنــ�ــصــوي حتت 
ومهارات  الثقافية  التعددية  عنوان 
بوا�صطة  ت�صميمها  جــرى  الــقــيــادة 
بلورتها  ومتـــت  مــرمــوقــني  خــــرباء 
تعتمد  تــدريــبــيــة  دورات  �ــصــكــل  يف 
التدري�س  يف  احلــديــثــة  االأ�ــصــالــيــب 
مبا يتنا�صب وروح الع�صر ومواجهة 
التحديات املاثلة اإجتماعيا وثقافيا 
الربامج  تلك  اإن  وقــال  وح�صاريا. 
نحو  الــطــالــبــات  تــاأهــيــل  �صاأنها  مــن 
واأ�ص�س  العوملة  لق�صايا  اأف�صل  فهم 
الإبراز  املــجــال  لهن  وتفتح  الــقــيــادة 
�صخ�صياتهن  وتــطــويــر  قــدراتــهــن 
كــل يف جمــال تخ�ص�صها ونــحــن يف 
ناألو جهدا يف العمل على  الكلية ال 
بــلــوغ تــلــك االأهــــــداف يف كـــل دورة. 
وقال اإن كلية اآل مكتوم كانت مبادرة 
و�ــصــبــاقــة يف طـــرح وتــطــويــر مناهج 
العوملة  لق�صايا  نا�صجة  اأكــادميــيــة 
التعددية الثقافية حوار احل�صارات 
اال�ـــصـــالم الــ�ــصــيــا�ــصــي الــ�ــصــريــعــة يف 
الــعــ�ــصــر احلـــديـــث وغـــرهـــا الفتا 
عدة  �ــصــاركــن يف  الــطــالــبــات  اأن  اىل 
عن  وك�صفن  مفتوحة  حمــا�ــصــرات 
فــائــقــة يف احلـــــوار وطرح  مـــهـــارات 
الراأي  وتقبل  املو�صوعية  االأ�صئلة 
االآخر مما يوؤكد على جناح الدورة. 
و بــــدوره اأكـــد اأبــوبــكــر جــابــر مدير 
العمليات يف كلية اآل مكتوم ان كلية 
لنف�صها  تبني  اأ�صبحت  مكتوم  اآل 
متخ�ص�س  كــمــركــز  كــبــرة  �ــصــهــرة 
التدريبية  الـــــدورات  هـــذه  مــثــل  يف 
الق�صرة غر املاألوفة يف اجلامعات 
االأخــــرى وهـــذا جمـــال كــبــر ميكن 
حا�صما  دورا  الكلية  فيه  تلعب  اأن 
يف  االإماراتيات  الطالبات  تاأهيل  يف 

جماالت حمددة ت�صتكمل تعليمهن 
الفر�صة  لــهــن  وتــتــيــح  الــنــظــامــي 
لــتــعــلــم مــــهــــارات جــــديــــدة رمبـــــا ال 
بالغة  كالتخاطب  الوطن  تتوفر يف 
من  باأجانب  واالإلتقاء  االإجنليزية 
خلفيات ثقافية خمتلفة ف�صال عن 
االإ�صكتلندي  التاريخ  على  التعرف 
الــــعــــريــــق. وقـــــــال بــــاالإ�ــــصــــافــــة اىل 
الطالبات  فـــاإن  الكلية  يف  الــدرا�ــصــة 
تــعــلــمــن مـــهـــارات جـــديـــدة يف فنون 
املـــنـــزيل وبع�س  الــطــبــخ والــتــدبــر 
ـــهـــارات احلــرفــيــة االأخـــــرى فيما  امل
اأنف�صهن  عــلــى  يــعــتــمــدن  اأ�ــصــبــحــن 
جلهة  كبر  مك�صب  وهــذا  بالكامل 
واإك�صابها  �ــصــخــ�ــصــيــاتــهــم  تــطــويــر 
اال�ــصــتــقــاللــيــة املــطــلــوبــة. وقــــال اإن 
اجلدية التي تعاملت بها اجلامعات 
الدورات  هــذه  طبيعة  مــع  امل�صاركة 
الـــفـــرق واقنعت  الــتــي �ــصــنــعــت  هـــي 
حد  على  الكلية  واإدارة  الــطــالــبــات 
�ــصــواء بــجــدوى هــذه الــربامــج التي 
ملتزمون  ونـــحـــن  لــتــبــقــى  وجـــــدت 
وتو�صيع  ومـــ�ـــصـــانـــدتـــهـــا  بـــدعـــمـــهـــا 
امل�صاركات  الطالبات  ونوعية  رقعة 
ثاين  هــدى  الطالبة  واألــقــت  فيها. 
اأبوظبي  جـــامـــعـــة  مــــن  الـــرمـــيـــثـــي 
كـــلـــمـــة خــــــالل احلــــفــــل نـــيـــابـــة عن 
بال�صكر  فيها  توجهت  اخلــريــجــات 
حمدان  ال�صيخ  �صمو  اىل  والتقدير 
بن را�صد اآل مكتوم على اتاحة هذه 
نادرة  جتــربــة  متثل  الــتــي  الفر�صة 
باإحداث تغير كبر وحتول  كفيلة 
الطالبات..م�صرة  حقيقي يف حياة 
على  عظيمة  كانت  الفائدة  ان  اىل 
الـــالتـــي ك�صرن  الــطــالــبــات  جــمــيــع 
ال�صفر واكت�صنب  حاجز الرهبة من 
االآخرين  مع  التعامل  على  القدرة 
مــهــمــا كـــانـــوا خمــتــلــفــني نــظــرا الأن 

الثقة تتعزز يف نفو�س الطالبات.

بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره  
تتقدم 

اأ�شرة حترير جريدة الفجر
بخال�س العزاء و�شادق املوا�شاة اإىل  
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مدير مكتب جريدة الوحدة يف دبي و الإمارات ال�شمالية

وذلك يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل
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اأخبـار الإمـارات
انطالق الدرا�شة 7 �شبتمرب

بدء �الإر�ضاد �الأكادميي للطلبة �مل�ضتجدين بجامعة �أبوظبي 3 �ضبتمرب �جلاري
•• اأبوظبي – الفجر:

والطالبات  للطالب  االأكــادميــي  االإر�ــصــاد  فعاليات  اأبــوظــبــي  جامعة  تــبــداأ 
العام  مــن  االأول  الــدرا�ــصــي  الف�صل  يف  لــلــدرا�ــصــة  وامل�صجلني  امل�صتجدين 
 3 يف  والــعــني  باأبوظبي  اجلامعة  فــرعــي  يف   2015-2014 االأكــادميــي 
االإر�صادية  الــلــقــاءات  مــن  عـــدد  اجلــامــعــة  تنظم  حــيــث  اجلــــاري،  �صبتمرب 
تنطلق  بينما  اجلامعة،  يف  الدرا�صة  بطبيعة  والطالبات  الطالب  لتعريف 
يوم  االأول  الدرا�صي  الف�صل  نهاية  اإىل  وت�صتمر  �صبتمرب   7 يوم  الدرا�صة 
الطالب  ال�صتقبال  ا�صتعداداتها  اجلامعة  اأمتــت  وقد  املقبل.  يناير   19

كلية  وهــي:  االأربعة  بكلياتها  للدرا�صة  والعائدين  امل�صتجدين  والطالبات 
من  اجلامعة،  وكلية  الهند�صة  وكلية  االأعمال  اإدارة  وكلية  والعلوم  االآداب 
الدرا�صية  القاعات  و�صيانة  وتطوير  لتحديث  �صاملة  خطة  اإجنــاز  خالل 
وعدد من املختربات العلمية املزودة باأحدث االأجهزة التي تلبي احتياجات 
الطالب والطالبات ف�صاًل عن حتديث �صبكة البنية التحتية االإلكرتونية 
التعليمية  بــاخلــدمــات  لــالرتــقــاء  والــعــني  باأبوظبي  حرميها  يف  للجامعة 
االإلكرتونية. واأو�صح الدكتور نبيل اإبراهيم مدير جامعة اأبوظبي اأن فرتة 
من  العديد  تت�صمن  امل�صتجدين  والطالبات  للطالب  االأكــادميــي  االإر�ــصــاد 
اللقاءات االإر�صادية والتعريفية والتي تهدف اإىل تعريف الطالب بطبيعية 

الدرا�صة يف اجلامعة وخمتلف التخ�ص�صات املطروحة بها، والتي ت�صمل ما 
يزيد عن 25 برنامج يف البكالوريو�س و 9 برامج يف املاج�صتر باالإ�صافة 
اإىل برنامج الدكتوراه يف اإدارة االأعمال، الفتاً اإىل اأن اأهمية هذه اللقاءات 
بداية  مع  امل�صتجدين  للطلبة  تنظيمها  على  اجلامعة  وحر�س  االإر�صادية 
كل ف�صل درا�صي تكمن يف دورها الذي ي�صمل تعريف الطالب على حقوقه 
وواجباته يف اجلامعة وا�صتعرا�س اللوائح التنظيمية لقيد وقبول الطلبة، 
الطالب ونظم االمتحانات، وذلك مع الرتكيز على ميثاق  واآليات تقومي 
ال�صرف االأكادميي الذي تعمل به اجلامعة، باالإ�صافة اإىل تعريف الطالب 
واملجتمعية  الال�صفية  والــفــعــالــيــات  االأنــ�ــصــطــة  خمتلف  على  والــطــالــبــات 

والثقافية التي تنظمها اجلامعة لهم على مدار العام الدرا�صي من خالل 
مكتب االأن�صطة والتطوير الطالبي. واأ�صار الدكتور اإبراهيم اإىل اأن جامعة 
التخ�ص�صات اجلديدة يف  اأي�صاً على طرح نخبة من  العمل  اأبوظبي بداأت 
برامج البكالوريو�س واملاج�صتر خالل العام االأكادميي املقبل وذلك �صمن 
 2019-2014 لعام  اجلديدة  اخلم�صية  اال�صرتاتيجية  اجلامعة  خطة 
والتي تهدف اإىل توفر كوادر وطنية متخ�ص�صة خلدمة امل�صرة التنموية 
اأن هذه الربامج اجلديدة �صيتم  لدولة االإمارات العربية املتحدة، م�صيفاً 
طرحها بعد ح�صولها على االعتماد االأكادميي من هيئة االعتماد االأكادميي 

بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 

التمور غر�س الأجداد وع�شق الأحفاد

�الإمــار�ت �الأولــى يف �لــت�ضدير بـ 266 �ألــف طــن الأكثــر مــن 30 دولــة
•• حتقيق رم�صان عطا 

كـــنـــز تــــوارثــــه االأجـــــيـــــال عـــلـــى مر 
للح�صارة  عــنــوان  وهـــي  الــعــ�ــصــور 
خال�صة،  اإماراتية  تراثية  ولــوؤلــوؤة 
املركز  احتلت  االإمــاراتــيــة  الــتــمــور 
وهذا  الــعــاملــي  الت�صدير  يف  االأول 
االهتمام  ان  عـــلـــى  دامـــــــغ  دلــــيــــل 
الروحي  االأب  مــن  كـــان  بــالــرطــب 
اهلل  طيب  زايـــد  ال�صيخ  لــالإمــارات 
ابنه  بف�صل  هــذا  وقتنا  ثــراه حتى 
الــ�ــصــيــخ خــلــيــفــة رئـــيـــ�ـــس الـــدولـــة 
يظهر  االهتمام  وهــذا  اهلل  حفظة 
يف املــهــرجــانــات املــتــعــددة كـــل عام 
احــتــفــاال بــالــرطــب والــفــجــر قامت 
على  نتعرف  لكي  التحقيق  بــهــذا 
الأبناء  بــالــنــ�ــصــبــة  الـــرطـــب  اأهــمــيــة 
االإمــــــارات ومــكــانــتــهــا الــعــاملــيــة من 
املجتمع  �صرائح  وبع�س  املخت�صني 

االماراتي.

اإنتاج التمور
الــعــابــد علي  الــبــدايــة حتـــدث  ويف 
مهرجان  يف  الـــفـــرز  جلــنــة  عــ�ــصــو 
الـــتـــمـــور هـــذا  ان  لـــلـــرطـــب  لــــيــــوا 
الـــعـــام تــتــغــر اأ�ــصــنــافــه عـــن العام 
املــا�ــصــي وهـــذا يــبــني ان مــن يعمل 
بــجــد فـــانـــه يــحــ�ــصــد واعـــتـــرب هذا 
رحمة  زايـــد  لل�صيخ  تن�صب  مكانة 
وابنه  االأول  الــغــر�ــس  �صاحب  اهلل 
طال  الدولة  رئي�س  خليفة  ال�صيخ 
اأكـــمـــل م�صرة  والـــــذي  عــمــرة  اهلل 
اإنتاج التمور وتفوق  ابيه يف تنمية 
، ان  االإمـــارات لها واأ�ــصــاف العابد 
االإن�صان االماراتي يحتفل كل عام 
للرطب  ليوا  مهرجان  يف  بالتمور 
من�صور  ال�صيخ  �صمو  يرعاه  الــذي 
رعاية  وهــــي  نــهــيــان  ال  زايـــــد  بـــن 
كرمية وظهرت ب�صاير ان امل�صتقبل 
للمهرجان �صيكون يف اأح�صن �صورة 

مقارنتا باالأعوام املا�صية.

تطوير  يف  واملجتمعية  احلكومية 
اإننا  اال  االمـــارات  التمور يف  انــتــاج 
ال نــتــمــتــع بــتــ�ــصــويــق جتــــاري جيد 
ال�صهرة  ي�صاهي  االإمــــارات  لتمور 
للعناية  تــبــذل  الــتــي  واملـــجـــهـــودات 
اأنه  والــدلــيــل  واإنــتــاجــهــا،  بالنخلة 
امل�صتهلك  الــعــام جتــد  مــــدار  عــلــى 
عن  يبحث  هنا  املقيم  اأو  املــواطــن 
اأو  التون�صية  اأو  ال�صعودية  التمور 
حتى االإيــرانــيــة، والــتــي يجدها يف 
�صوبر  اأو  �صخم  جتــاري  مركز  اأي 
ماركت معرو�صة ب�صكل جيد، ولها 
�صعبية وعليها طلب لدى خمتلف 

اجلاليات.
النخلة  تبقى   ، قائال  �صامل  واأكـــد 
ثروة وطنية مهمة علينا اأن نر�صخ 
مكانتها واأهميتها يف حياة اأجيالنا 
عندما  اأجــدادنــا  فعل  كما  املقبلة، 

اجليدة،  الــنــوعــيــة  اخـــتـــيـــار  عــلــى 
اإنتاجه  حلــ�ــصــن  يـــــوّرث  فــبــعــ�ــصــهــا 
كما هي ال�صالالت ال�صهرة يف اأي 
اآخر، والدولة بذلت الكثر  �صنف 
النخيل  زراعـــة  تنمية  مــ�ــصــروع  يف 

ورعايته وتطوير اإنتاجه. 

احلفاظ على ال�شتالت
حممد  قــال  للنخيل  ع�صقة  وعــن 
بنخيلها  تتميز  االإمــــــارات  الــعــلــى 
الــذي حباها اهلل عز وجــل وجعله 
مـــن احــ�ــصــن انــــــواع الــنــخــيــل على 
ال�صنة  يف  ليطرح  الــعــامل  م�صتوى 
اإنتاج كبر يكفي ل�صبعها  الواحدة 
العامل  لــــــدول  الـــبـــاقـــي  ويـــ�ـــصـــدر 
، لت�صهد ان نوعية التمر  املختلفة 
مــــن احـــ�ـــصـــن االنــــــــواع ولـــــه مــــذاق 
وا�صاف  التمور  باقي  عن  خمتلف 

التمور وجممل هذا االإنتاج تقريبا 
ي�صدر منه حوايل %90 للخارج 
الدولة  يف  تـــداولـــه  يــتــم  و10% 
وعرب املنافذ العديدة يف االإمارات.

تختلف  اأ�ــــصــــنــــاف  عـــــدة  وهــــنــــاك 
اجلغرافية  املــنــطــقــة  حــ�ــصــب  عــلــى 
ليوا  منطقة  فمثال  بها  اخلا�صة 
�صنف  وهو  الدبا�س  ب�صنف  تتميز 
جيد ومقاوم لالإ�صابات احل�صرية 
التمور  مــن  وهــو  للتخزين  وقــابــل 
الـــواعـــدة وعــلــيــة طــلــب كــبــر من 

الدول امل�صتوردة .

اجلل�شات الثقافية
واأعـــــــرب عـــن رايـــــة الــ�ــصــيــد عبيد 
مهرجان  مدير  املــزروعــي،  خلفان 
لــيــوا لــلــرطــب حــيــث قــــال ،ان كل 
للرطب  ليوا  مهرجان  يتميز  عــام 

وقال ان اقبال اجلمهور على اأنواع 
الرطب مثل اخلال�س  معينة من 
نــوعــني جيدين  والـــدبـــا�ـــس وهــمــا 
يف�صلهما  خـــا�ـــس  مـــــذاق  ولــهــمــا 
اغـــلـــب الــنــا�ــس عــلــى مـــائـــدة �صهر 
رم�صان الكرمي . ويتزايد االقبال 
اال�صيلة  االمــاراتــيــة  الــتــمــور  على 
الكبار  قبل  ال�صغار  يحبها  والتي 
الرطب  ومذاقه  اخلا�صة  لنكهتها 
وثباتها  اال�صعار  على  مع احلفاظ 

لتكون يف متناول اجلميع .

تنمية الزراعة
واأ�ــــصــــار حمــمــد عـــبـــداهلل عــلــى اأن 
يــهــتــم كثراً  املـــواطـــن االإمــــاراتــــي 
بـــزراعـــة الــنــخــيــل واالعـــتـــنـــاء بـــه ، 
ويــكــرث مــن اأعـــــداده يف مــنــزلــه اإذا 
ويحر�س  مــزرعــة،  ميلك  يكن  مل 

االأر�ـــــــس منذ  هــــذه  غــر�ــصــوهــا يف 
خراتها  لنح�صد  ال�صنني  ع�صرات 

اليوم.

املنطقة اجلغرافية
املـــهـــنـــد�ـــس احــــمــــد حممد  واأكــــــــد 
هيكلة  اإعــــــــادة  مـــديـــر  احلــــمــــادي 
الــنــخــيــل ل�صركة  مــــزارع  وتــطــويــر 
التي  ابـــوظـــبـــي  ان  عــلــى  الـــفـــوعـــة 
اأهــمــيــة كبرة  لــهــا  بــالــتــمــور  تهتم 
ما  وهـــذا  املنتج  نوعية  تطوير  يف 
الحـــظـــنـــاه هــــذا الـــعـــام مـــن جـــودة 
املــزارعــني وهــذا يعك�س  املنتج مــن 
�ـــصـــورة ايــجــابــيــة لــلــمــ�ــصــاركــات يف 
تقام  الـــتـــي  املــخــتــلــفــة  املـــهـــرجـــان 
�صنويا وعن االإنتاج االماراتي قال 
احلمادي يف �صركة الفوعة العامة 
األف طن من   91 ا�صتلمنا حوايل 

االأجـــــداد للنخيل  الــعــلــي : غــر�ــس 
وبيوتنا  �صوارعنا  االأن  تزين  التي 
هي تاج على روؤو�صنا و�صبغة تراثيه 
تــذكــرنــا بــاأجــدادنــا وابــائــنــا الذين 
م�صتقبلنا  على  الف�صل  لهم  كــان 
التمور  ا�ــصــارك يف مهرجان  وانــا   ،
وابوظبي  االمــــــارات  يف  الــ�ــصــنــويــة 
ت�صتقطب  الــتــي  وهــــي  خــ�ــصــو�ــصــا 
العديد والعديد من حمبي التمور 
وزراعة النخيل واكت�صاف االبحاث 
املــــطــــورة واجلــــديــــدة لــلــعــنــايــة به 
اجليدة  ال�صتالت  على  واحلــفــاظ 
النخيل  ت�صيب  الــتــي  واالمــرا�ــس 

وغرها الكثر . 

ثروة وطنية
�صامل موظف  واأو�ــصــح �صالح على 
املــــجــــهــــودان  هــــــذه  كـــــل  رغــــــم  اأن 

تعك�س  الـــــذي  الــ�ــصــعــبــي  بــالــ�ــصــوق 
املجتمع  واأ�ـــصـــالـــة  روح  مــنــتــجــاتــه 
ُتـــعـــر�ـــس فيه  االإمــــــاراتــــــي، حـــيـــث 
الرتاثية  واملـــنـــتـــجـــات  االأدوات 
امل�صنوعة يدوياً، من خالل حوايل 
160 حماًل خُم�ص�صاً لل�صناعات 
اليدوية،  واحلــــــرف  الــتــقــلــيــديــة 
وت�صارك بها اأكرث من 300 اأ�صرة 

اإماراتية.
اجلل�صات  من  العديد  اأي�صاً  وتقام 
ت�صليط  اىل  تهدف  التي  الثقافية 
الــ�ــصــوء عــلــى الـــــرتاث االإمـــاراتـــي 
والــتــوعــيــة بـــاأبـــرز مــعــامل املــــوروث 
واآداب  الـــطـــعـــام  واآداب  الــ�ــصــعــبــي 
الــتــحــيــة والـــ�ـــصـــالم، اإ�ـــصـــافـــة اإىل 
فيها  التي جتــري  االأطــفــال  خيمة 
وال�صعبية  الـــرتاثـــيـــة  املــ�ــصــابــقــات 
االأن�صطة  مـــن  والـــكـــثـــر  املــمــتــعــة 
املهرجان  يت�صّمن  كــمــا  املــتــمــيــزة، 
الــــعــــديــــد مـــــن اال�ـــصـــتـــعـــرا�ـــصـــات 

الرتاثية واالألعاب ال�صعبية.
واأ�صاف املزروعي ، اللجنة املنظمة 
قد دعمت مزارعي ومنتجي التمور 
يف الدورة املا�صية من خالل �صراء 
)4540( �صّلة رطب مبا�صرة من 
اجلوائز  عـــن  فــ�ــصــال  املــــزارعــــني. 
املــاديــة الــقــّيــمــة لــلــفــائــزيــن، والتي 
األف  مــلــيــون و200   4 تــزيــد عــن 

درهم اإماراتي
التمور  اأ�صناف  اأّن  املزروعي  واأكــد 
االإماراتية قد جنحت يف االنطالق 
واأ�صبحت  الــعــاملــيــة،  الــ�ــصــوق  نــحــو 
بعوائد  يتمتع  اقــتــ�ــصــاديــا  قــطــاعــا 
مـــرتـــفـــعـــة، حـــيـــث اأكــــــــدت درا�ــــصــــة 
االإمــارات حتتل  اأّن  ر�صمية حديثة 
التمور  ت�صدير  يف  االأوىل  املرتبة 
عــلــى مــ�ــصــتــوى الـــعـــامل مـــن خالل 
من   33% عـــلـــى  ـــتـــحـــواذهـــا  ـــص ا�
اإذ ت�صدر  كمية ال�صادرات العاملية، 
األــــف طن   266 الـــدولـــة حــــوايل 

الأكرث من 30 دولة.

ــامل:  ــش ــح � ــال �ــش
النخلة  تــبــقــى 
وطنية  ثــــروة 
اأن  علينا  مهمة 
مكانتها نــر�ــشــخ 

حممد عبداهلل: 
بذلت  ـــة  ـــدول ال
الكثري يف م�شروع 
تــنــمــيــة زراعـــة 
النخيل ورعايته

احلمادي:  اأحمد 
منطقة ليوا تتميز 
الدبا�س  ب�شنف 
لالإ�شابات  مقاوم 
ـــــة  ـــــري ـــــش ـــــ� احل

الـــعـــابـــد عــلــي: 
اجلمهور  اإقـــبـــال 
معينة  اأنــواع  على 
ــب مثل  ــرط ال ــن  م
اخلال�س والدبا�س

العلي:  حمــمــد 
على  تاج  متورنا 
و�شبغة  روؤو�شنا 
تذكرنا  تراثية 
بــــــاأجــــــدادنــــــا

املزروعي:  عبيد 
حتتل  الإمـــــارات 
الأوىل  املــرتــبــة 
بـ33 % من كمية 
ال�شادرات العاملية

د�ر ز�يد للثقافة �الإ�ضالمية تطلق �إ�ضد�ر�ت جديدة يف �لثقافة �الإ�ضالمية بلغات عاملية
•• العني-وام: 

ا�ــصــدرت دار زايـــد للثقافة االإ�ــصــالمــيــة مــوؤخــرا جمــمــوعــة جــديــدة من 
الإبراز  خمتلفة  عناوين  وب�صتة  عاملية  لغات  بعدة  الثقافة  يف  ا�صداراتها 
والو�صطية  الت�صامح  على  القائمة  املــبــادئ  ون�صر  االإ�ــصــالمــيــة  الثقافة 
الكتب.  بــهــذه  واالإ�ــصــالمــيــة  والــعــربــيــة  املحلية  املكتبة  ورفـــد  واالعـــتـــدال 
االإ�صالمية  الثقافة  اإ�صدارات  اإطار م�صروع  املجموعة اجلديدة يف  وتاأتي 
املهتدي  خلدمة  ومتنوعة  وا�صعة  جمــاالت  تغطي  خمتلفة  عاملية  بلغات 

اجلديد �صمن روؤيتها لتكون موؤ�ص�صة رائدة يف التعريف بجوهر الثقافة 
كتاب  بينها  مــن  كتب  �صتة  االإ�ــصــدارات  �صل�صلة  وتت�صمن    . االإ�صالمية 
يتناول  حيث  اأتــو�ــصــاأ  وكــيــف  اأ�صلي  كيف  وكــتــاب  اجلــديــد  املهتدي  دلــيــل 
ي�صت�صعر  اإمانية  كوقفات  تعترب  التي  االأذكـــار  من  جمموعة  �صرح  االول 
ومعرفة  العبادة  على  النف�س  حتفيز  مــع  لها  الــروحــي  اجلــانــب  املهتدي 
عز  اهلل  من  بالقرب  وال�صعور  بلذته  واالأح�صا�س  الدعاء  واأ�صرار  لطائف 
للمهتدي اجلديد  الذاتي  التعلم  فكرة  الثاين  الكتاب  يتناول  فيما  وجل 
اأوىل مع ال�صرح بال�صور طريقة الو�صوء وطريقة ال�صالة على  كخطوة 

حدة وتعقبها درا�صة اأحكام الطهارة وال�صالة تف�صيال.  يذكر اأن دار زايد 
للثقافة االإ�صالمية توفر العديد من الكتب واملطويات اخلا�صة بالتعريف 

بالثقافة االإ�صالمية بعدة لغات وحتر�س على اإ�صافة لغات جديدة ب�صكل 
دوري حتى تعم الفائدة على جميع متعامليها وخدمة جلميع اجلاليات 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:�س. اندل�س ال�صرق للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
W - COM :طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:185811       بتاريخ:2013/1/29 م
با�صــم:�س. اندل�س ال�صرق للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه:دولة االمارات العربية املتحدة - ديرة - دبي - �صارع املكتوم - بناية اخلالدية.  
وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  وادوات  اجهزة  بالفئة:9  الواقعة  اخلــدمــات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذلــك 
واالجهزة واالدوات الب�صرية اجهزة وادوات لو�صل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة 
الكهربائية اجهزة ت�صجيل او ار�صال او ن�صخ ال�صوت او ال�صور االت حا�صبة معدات واجهزة حا�صوبية ملعاجلة 

البيانات.  
و�صف العالمة:ال�صكل العام يف االعلى ر�صم دائرة باللون االزرق الغامق داخلها دوائر بي�صاء وكتب ا�صفله 
االحجام  خمتلفه  م�صتطيالت  وجانبها  البني  باللون  مميز  بخط  التينية  بــاحــرف   W - COM العبارة 

بااللوان اال�صفر والربتقايل ب�صكل مميز . 
اال�صــرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  اغ�سط�س 2014 العدد 11194

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:�س. اندل�س ال�صرق للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
W - LINK :طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:185812       بتاريخ:2013/1/29 م
با�صــم:�س. اندل�س ال�صرق للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه:دولة االمارات العربية املتحدة - ديرة - دبي - �صارع املكتوم - بناية اخلالدية.  
وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  وادوات  اجهزة  بالفئة:9  الواقعة  اخلــدمــات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذلــك 
واالجهزة واالدوات الب�صرية اجهزة وادوات لو�صل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة 
الكهربائية اجهزة ت�صجيل او ار�صال او ن�صخ ال�صوت او ال�صور االت حا�صبة معدات واجهزة حا�صوبية ملعاجلة 

البيانات.  
و�صف العالمة:ال�صكل العام مكتوب عبارة W - LINK باحرف التينية بخط مميز باللون اال�صود وبجانبها 

اقوا�س خمتلفة االحجام بااللوان االزرق الغامق واالحمر ب�صكل مميز . 
اال�صــرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  اغ�سط�س 2014 العدد 11194

العدد  11194 بتاريخ   2014/8/31                                      

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم الينا /حجى خلفان حممد خلفان الهاملى   /بطلب 
اىل حمكمة الظفرة  االبتدائية ق�صم التوثيقات تغير ا�صمه 

من )حجى( اىل ) حيي(  
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور باملحكمة 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�صر االعالن .
   حممد عبداهلل احمدو       
قا�سي مبحكمة الظفرة البتدائية

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

اذ  امل�صت�صفى  اىل  اثـــره  نقل  العــتــداء  رو�ــصــي  اقليمي  نــائــب  تعر�س 
ا�صيب يف راأ�صه بعد م�صاركته يف جنازة �صرية جلندي رو�صي ي�صتبه 

يف انه قتل يف اوكرانيا، وفق ما اعلن حزب يابلوكو املعار�س ال�صبت.
واعلن حزب يابلوكو ان رئي�س فرعه يف مدينة ب�صكوف �صمال غرب 
وكان   . جمهولون  نفذه  لهجوم  تعر�س  �صلو�صربغ،  ليف  مو�صكو، 

النائب يحقق يف ن�صر جنود رو�س يف اوكرانيا.
وروت زوجته الذاعة ايخو مو�صكفي ان �صلو�صربغ )51 �صنة( ا�صيب 
يف راأ�صه وعينيه ونقل اىل امل�صت�صفى م�صابا بارجتاج يف املخ ويبدو انه 
يعاين من فقدان الذاكرة، واكدت انه ال يتذكر انه تعر�س لل�صرب.

على  تغريدة  يف  يابلوكو  حــزب  رئي�س  يافلن�صكي  غريغوري  وكتب 
تويرت اعتقد ان الهجوم على ليف �صلو�صربغ على عالقة بتحقيقه 
ايام من تعر�صه  اوكرانيا وقبل  ب�صكوف يف  ن�صر مظليني من  حول 
قتل يف  انه  يعتقد  �صرية جلندي  �صلو�صربغ جنازة  لالعتداء ح�صر 

اوكرانيا.
وحدة  ان  اعتقد  امل�صت�صفى  يف  وهــو  بر�س  لفران�س  �صلو�صربغ  وقــال 
كاملة قتلت ، وا�صاف ان نحو مئة جندي من منطقة ب�صكوف ار�صلوا 

اىل اوكرانيا.
وقال الناب انه يعتقد ان ثالثة من اجلنود دفنوا يف ب�صكوف يف اب-

اغ�صط�س.

فجر  ا�صخا�س  �صبعة  متنها  على  اوكرانية  مدنية  طائرة  حتطمت 
ام�س يف ال�صحراء اجلزائرية بالقرب من مطار مترن�صت، كما ذكرت 
وكالة االنباء اجلزائرية وقالت الوكالة نقال عن �صرطة الوالية ان 
طاقما من �صبعة ا�صخا�س كان على منت طائرة ال�صحن هذه وهي 

من طراز انطونوف 12 وكانت متجهة اىل غينيا اال�صتوائية.
وقد حتطمت الطائرة يف ال�صاعة 2،40 من فجر ال�صبت )01،40 
الفي كلم جنوب  ت غ( بعد توقف فني يف مطار مترن�صت على بعد 
البحث  عمليات  و�صمحت  نف�صه  امل�صدر  بح�صب  العا�صمة  اجلزائر 
التي اطلقت على اثر حادث التحطم يف منطقة جبيلة بالعثور على 

حطام الطائرة كما قالت �صرطة الوالية.
وكانت عمليات البحث ال تزال متوا�صلة قبيل الظهر.

اأعلن زعماء ع�صابات رئي�صية يف ال�صلفادر اإن اأع�صاءها لن يهاجموا 
هدنة  ال�صتئناف  حماولة  يف  واجلي�س  ال�صرطة  ف�صاعدا  االآن  من 
البلد  هــذا  تهز  والــتــي  املرتفعة  العنف  اأعــمــال  مــعــدالت  وتخفي�س 

الواقع يف اأمريكاالو�صطى.
وقال زعماء خم�س ع�صابات يف ال�صلفاور اإنه مت التو�صل لهذا االتفاق 
اإىل  اأدت   2012 اآذار  ملــار�ــس  تعود  هدنة  ال�صتئناف  املا�صي  االأحـــد 

تقلي�س معدالت جرمية القتل بن�صبة 40 يف املئة.
ولكن معدالت جرمية القتل و�صلت خالل اأول ثمانية ا�صهر من عام 
2014 اإىل 2054 مبتو�صط 11 جرمية يوميا وهو مايزيد ب�صكل 
كبر عن امل�صتوى الذي �صجل العام املا�صي والذي تراوح بني خم�س 

وثماين جرائم قتل يوميا.
وقال الزعماء يف بيان كلنا �صحايا و�صع العنف الذي ابتليت به البالد 

وال ميكن اأن نرى نتائج اإيجابية اإذا مل نتعهد بتعاوننا القاطع. 
تفادي مهاجمة  اأي�صا  �صيحاولون  الع�صابات  اأفــراد  اإن  البيان  وقــال 
اأفراد  على  لل�صغط  يعدمون  مــا  غالبا  الــذيــن  املدنيني  ال�صحايا 

عائالتهم لدفع اموال على �صبيل االبتزاز.

عوا�صم

مو�شكو

�شان �شلفادور

اجلزائر

حرب �ملقاطعة ت�ضتعل بني 
�لفل�ضطينيني و�الإ�ضر�ئيليني

•• حيفا-اأ ف ب:

من  ال�صبت  امــ�ــس  خـــال  �صبه  حيفا  مــديــنــة  يف  الن�صنا�س  وادي  �ــصــوق  بـــدا 
املتاجر  مقاطعة  على  ردا  بالزوار  عــادة  بهم  يعج  الذين  اليهود  املت�صوقني 

العربية ب�صبب موقف عرب ا�صرائيل من احلرب على غزة.
ووادي الن�صنا�س هو ال�صوق العربي الوحيد الذي تبقى يف حيفا القدمية 
و�صراء  العربية  واملــقــاهــي  املــطــاعــم  يف  والــتــنــزه  للت�صوق  الــيــهــود  ويــرتــاده 
يف  الــعــرب  وتــاثــر  ال�صبت  تقع  الدينية  عطلتهم  ان  خ�صو�صا  حاجياتهم 
الـــوادي بهذه  القريب مــن  اللنبي  �ــصــارع  االملـــاين ويف  مطاعمهم يف احلــي 
املقاطعة. وقال وليم رحيل )51 عاما( �صاحب حمل ماما بيتا الذي يقدم 
اليهودية  باملقاطعة  تاأثرت  والفليفلة  بالزعرت  ومناقي�س  اجلبنة  فطائر 
بن�صبة مئة باملئة. لقد حر�صوا علي على الفي�صبوك وتهجموا علي وقالوا 

ماما بيتا مع حما�س .
الدفاع  �صياأتي جي�س  ان احد تعليقاتهم يقول  وتابع لوكالة فران�س بر�س 
�صتائم  مكاملات  تلقيت  املــحــل..  نفجر  ان  يجب  اخــر  ويــرد  املحل  لتفجر 

وتقدمت ب�صكوى لل�صرطة .
انها  وكتبت  كوفيات  عليه  اخلــارج  يف  �صلما  املحل  �صاحبة  و�صعت  واو�صح 
جتمع تربعات ادوية الطفال غزة. وعندما مر احد متطريف اليمني �صور 
اعالن التربع وقال ان حملي يجمع تربعات حلما�س وبدات حملة املقاطعة 
�صدي وقــال ان هذا االعــالن ال يت�صارب مع موقفي كعربي وهو قانوين 

لقد جاءت ال�صرطة ومل تفعل �صيئا .
وتابع مع انني او�صحت انني مل ا�صع هذا االعالن اال ان احلملة انت�صرت 
وروت�صيلد  الكرمل  م�صت�صفيات،  ازود  كنت  �صدي.  اله�صيم  يف  النار  مثل 
ورمبام وموؤ�ص�صات اخرى بالفطائر واالآن توقفواعن طلبها. حت�صن الو�صع 
قليال عندما اآزرين العرب يف عيد الفطر لكن املقاطعة كبرة وبلغت اكرث 
والبلدات  والنا�صرة  وعكا  حيفا  مــدن  يف  الــعــرب  ويعتمد   .  %  70 مــن 
اليهود  ت�صوق  على  كبرة  بن�صبة  اال�صرائيلية  املــدن  من  القريبة  العربية 
يوم ال�صبت. والعرب يف اإ�صرائيل يحملون اجلن�صية اال�صرائيلية وتبلغ ن�صبة 
الفقر بينهم %50. وي�صل عددهم اىل 1،4 مليون �صخ�س ي�صكلون 20 
باملئة من �صكان ا�صرائيل وهم يتحدرون من نحو 160 الف فل�صطيني بقوا 

يف ارا�صيهم بعيد اعالن ا�صرائيل يف 1948.

عبا�س ي�ضع خطة الإقامة دولة فل�ضطني

مليون و600 األف نازح ب�شبب العنف

ماليني تكلفة �لعمليات �الأمريكية بالعر�ق يوميًا  7
•• بغداد-وكاالت:

االمركية  الــــدفــــاع  وزارة  اعــلــنــت 
)البنتاغون( ان العمليات الع�صكرية 
الــعــراق �ــصــد مواقع  االمــركــيــة يف 
ال�صربات  فيها  مبــا  داعــ�ــس  تنظيم 
7،5 ماليني  نــحــو  تــكــلــف  اجلــويــة 

دوالر يوميا.
ونــ�ــصــرت الـــواليـــات املــتــحــدة 865 
جنديا يف العراق حلماية موظفيها 
العراقي  للجي�س  الن�صائح  وتقدمي 
املتطرف  التنظيم  هــذا  �صن  ان  بعد 
الـــتـــا�ـــصـــع من  عــنــيــفــا يف  هـــجـــومـــا 
ا�صتوىل  املــا�ــصــي  حـــزيـــران-يـــونـــيـــو 
خـــاللـــه عــلــى مــنــاطــق وا�ـــصـــعـــة من 

االرا�صي العراقية.
اآب-اغ�صط�س  مـــن  الــثــامــن  ومــنــذ 
وجـــهـــت الــــواليــــات املـــتـــحـــدة 110 
املتمردين  ملـــواقـــع  جـــويـــة  �ــصــربــات 
املو�صل  �صد  بالقرب من  وخ�صو�صا 
القيادة  او�ـــصـــحـــت  كـــمـــا  ـــمـــال(  )�ـــص
املـــركـــزيـــة االمـــركـــيـــة الــتــي تغطي 
الو�صطى  وا�ــصــيــا  االو�ـــصـــط  الــ�ــصــرق 

)�صنتكوم(.
البنتاغون  بــا�ــصــم  املــتــحــدث  وقــــال 
االمــرال جون كربي يف لقائه مع 
�صحافيني ان هذه العمليات تكلفت 
مـــنـــذ مــنــتــ�ــصــف حـــزيـــران-يـــونـــيـــو 
املا�صي يف املعدل نحو 7،5 ماليني 

هـــذه  اأن  مــــن  حمـــــــذرا   ، جمــــهــــوال 
ـــاأزمـــة على  االأرقـــــــام املــهــمــة تـــنـــذر ب
خاللها  و�صيحتاج  الــطــويــل،  االأمـــد 
للم�صاعدة  االأ�ــصــخــا�ــس  مــن  الكثر 
مـــن اجــــل الـــبـــقـــاء وخــ�ــصــو�ــصــا الن 
الكثر من النازحني الذين ي�صلون 
الطريق  على  ام�صوا  كرد�صتان  اإىل 

عدة اأ�صابيع اأو ا�صهر .

ان معظم النازحني ا�صطروا لل�صر 
عدة اأيام للو�صول اإىل اأماكن اآمنة . 
من  ـــعـــديـــد  ال اأن  كـــيـــلـــي  واأ�ـــــصـــــاف 
اأو خــطــفــوا على  قــتــلــوا  اأقــربــائــهــم 
يـــد هــــذا الــتــنــظــيــم، فــيــمــا اجـــربت 
جمــمــوعــات مـــن االأ�ـــصـــخـــا�ـــس على 
القفز مــن اأعـــاىل اجلــبــال، ومــا زال 
املخطوفني  مــن  اآخـــر  عـــدد  م�صر 

دوالر يوميا . لكنه ا�صاف ان الكلفة 
تــتــبــدل مــن يـــوم الآخــــر ومـــع تكثف 

ن�صاطاتنا ارتفعت الكلفة اي�صا .
مـــن �صندوق  انـــهـــا متــــول  واو�ـــصـــح 
)اوفر�صيز  اخلــــــارج  يف  الــعــمــلــيــات 
املنف�صل  فـــانـــدنـــغ(  كــونــتــنــجــنــ�ــصــي 
عــن املــيــزانــيــة الــ�ــصــنــويــة لــلــدفــاع يف 
املــتــحــدة وانــ�ــصــئ لتغطية  الـــواليـــات 

النفقات املرتبطة باحلرب.
ـــنـــدوق انـــ�ـــصـــئ يف  وكـــــــان هـــــذا الـــ�ـــص
االمــــركــــي  الـــــغـــــزو  بـــعـــد   2003
للعراق وراأى فيه منتقدوه حماولة 
والعمليات  احلـــرب  نــفــقــات  الخــفــاء 

الع�صكرية االخرى.
ويعمل حواىل 300 من ا�صل 800 
امركي موجودين يف العراق حاليا 
م�صت�صارين لقوات االمن العراقية.

ان  بيان  يف  املركزية  القيادة  وقالت 
ال�صاعات  يف  �صنت  مقاتلة  طــائــرات 
ال24 االخــرة اربع غــارات جديدة 
بـــالـــقـــرب مـــن �ــصــد املـــو�ـــصـــل دمـــرت 
واحلقت  داع�س  لقوات  عربات  اربــع 
ا�صرارا كبرة بعربة م�صلحة اخرى 

ودمرت ثالث عربات ا�صناد.
اأعــلــنــت املنظمة  اأخـــــرى،  مـــن جــهــة 
اأكــــرث من  اأن  لــلــهــجــرات،  الــدولــيــة 
نزحوا  �صخ�س  الــف  و600  مليون 
العنف  اأعــــمــــال  بــ�ــصــبــب  الــــعــــراق  يف 
خالل عام 2014، مبينة ان 850 

األفا منهم نزحوا خالل اآب احلايل.
كيلي  بــرايــن  املنظمة  من�صق  وقـــال 
عدد  اإن  �ــصــحــافــيــة  تــ�ــصــريــحــات  يف 
اأعمال  ب�صبب  الــعــراق  يف  الــنــازحــني 
مــ�ــصــلــحــي تنظيم  وانــتــ�ــصــار  الــعــنــف 
بلغ   2014 عـــــام  خـــــالل  داعــــ�ــــس 
بينهم  �صخ�س،  الف  و600  مليون 
850 األفا خالل اب احلايل ، مبينا 

�ضر�ع �ال�ضرت�كيني بفرن�ضا 
يوؤثر بامل�ضهد �ل�ضيا�ضي

•• باري�ص-اأ ف ب:

نهاية هذا  الفرن�صي احلاكم  ال�صيفية للحزب اال�صرتاكي  ت�صهد اجلامعة 
اال�صبوع عملية ت�صفية ح�صابات حادة بعد املنعطف االجتماعي الليربايل 
الذي اعلنه رئي�س الوزراء مانويل فال�س والذي �صيكون له تاثر اي�صا على 

ا�صرتاتيجية املعار�صة اليمينية املنق�صمة اكرث من اي وقت م�صى.
ان  �صانها  تزامن عوامل من  االخــرة  العقود  فرن�صا يف  �صهدت  ما  ونــادرا 
تت�صبب يف ازمة �صيا�صية كبرة حيث ت�صهد البالد انهيارا ل�صعبية ال�صلطة 
التنفيذية وت�صتتا لالغلبية الربملانية وعدم جهوزية املعار�صة لتكون بديال 
حمتمال و�صعود اليمني املتطرف كل ذلك يف اجواء من الركود االقت�صادي 
التي  اال�صرتاكي  للحزب  التقليدية  ال�صيفية  وافتتحت اجلامعة  امل�صتمر. 
الرو�صيل  يف  اجلمعة  فال�س،  مانويل  يلقيه  بخطاب  االحــد  اليوم  تختتم 

)غرب( يف اجواء متوترة جدا و�صط �صغط اجلناح الي�صاري للحزب.
لال�صرتاكيني  اجتماعا  تــوبــرا  كري�صتيان  الــعــدل  وزيـــرة  ح�صور  واثـــار 
اجلامعة  فيها  تنعقد  الــتــي  الــقــاعــة  مــن  ق�صرة  م�صافة  على  املحتجني 
لل�صحافة  �صرحت  لكنها   ، كــبــرة  �صجة  اال�ــصــرتاكــي،  للحزب  ال�صيفية 

ميكننا اال�صغاء للنقا�س، ما امل�صكلة يف ذلك .
ودعا املحتجون من نادي عا�س الي�صار ، امام ما بني 300 و400 �صخ�س، 

اىل و�صع خطة عاجلة ت�صمل تعزيز القدرة ال�صرائية .
واعـــتـــرب اجلـــنـــاح الــيــ�ــصــاري لــلــحــزب تــعــيــني الــ�ــصــريف الــ�ــصــابــق اميانويل 
ماركون الثالثاء وزيرا لالقت�صاد ا�صتفزازا وزاد يف حدة غ�صبهم احلفاوة 
لرجال  ال�صيفية  اجلامعة  يف  فال�س  مانويل  القاهما  اللذين  والت�صفيق 
االعمال االربعاء بعد القائه خطابا بنربة ليربالية غر معهودة لدى زعيم 
ا�صرتاكي فرن�صي. واعرب رئي�س الوزراء يف كلمته امام رجال االعمال عن 
تخفيف  و�صف  العبثي  من  انه  فال�س  واعترب  اخلا�صة.  بال�صركات  تعلقه 
ال�صرائب عن ال�صركات بانهة هدايا لرجال االعمال، بينما تاأمل احلكومة 

يف انعا�س االقت�صاد يف و�صط ا�صتمرار ركود النمو وارتفاع ن�صبة البطالة.
واعرب النائب اال�صرتاكي لوران بوميل عن ا�صتيائه قائال ان خطاب فال�س 
الــوزراء الربيطاين ال�صابق توين بلر معتربا  ن�صخة من خطابات رئي�س 
الي�صار  يف  بــه  نــوؤمــن  كنا  مــا  كــل  مــع  ايديولوجية  قطيعة  ي�صكل  ذلــك  ان 
كري�صتوف  جــان  اال�ــصــرتاكــي  للحزب  االول  ال�صكرتر  واقـــر  عــقــود.  منذ 
كمباديلي�س ان احلكومة باتت معزولة بعد ان انف�صل عنها املدافعون عن 
اع�صاء احلزب  لكنه حذر  االقت�صادي.  واملحتجون على هذا اخلط  البيئة 
ب�صرورة عدم تخطي احلدود وقال انا ا�صمن لكم النقا�صات لكن لن اقبل 

ان يكون هدفها االطاحة باحلكومة .

كامريون متوتر ب�ضاأن ��ضتفتاء ��ضكتلند� 
احلملة  زعيم  دارلينغ  الي�صرت  اما   . اال�صكتلندية  احلكومة  جانب 
ديلي  �صحيفة  ن�صرتها  مقالة  يف  فانتقد  لالنف�صال،  الــرافــ�ــصــة 
تلغراف ال�صغوط غر املربرة و املتزايدة التي متار�س على موؤيدي 
نتائج  �ــصــدور  �ــصــاعــات على  بعد  كــامــرون  وقــد حتــدث  االنف�صال 
ا�صتطالع اجلمعة يف �صحيفة ديلي ميل اال�صكتلندية اوحى ان عدد 

ان�صار ا�صكتلندا م�صتقلة ي�صجل ازديادا مطردا.
اثنتي  يناهز  تقدما  لالنف�صال  الــرافــ�ــس  الفريق  ي�صجل  وفيما 
الراأي  ا�صتطالعات  جميع  متو�صط  اىل  باال�صتناد  نقطة  ع�صرة 
من   47% ان  يفيد  �صورفاي�صن  موؤ�ص�صة  ا�صتطالع  بات  الكثرة، 
لال�صتقالل  تاأييدا  �صي�صوتون  اراءهـــم  �صئلوا  الــذيــن  اال�صخا�س 

و%53 �صي�صوتون �صد اال�صتقالل.

•• لندن-اأ ف ب:

اال�صتفتاء  موعد  القــرتاب  ام�س  بتوتره  كامرون  ديفيد  اعــرتف 
بلدا  ت�صبح  هل  ايلول-�صبتمرب   18 يف  �صيقرر  الــذي  ا�صكتلندا  يف 
م�صتقال او ت�صتمر جزءا من اململكة املتحدة ويف ت�صريح ل�صحيفة 
يومني  ا�صتمرت  التي  زيارته  هام�س  على  اال�صكتلندية  ميل  ديلي 
اىل ا�صكتلندا حيث دافع جمددا عن رف�س اال�صتقالل، قال رئي�س 

الوزراء الربيطاين، انا متاأثر ومتوتر الن االمر بالغ االهمية .
و�ـــصـــدد كـــامـــرون ايــ�ــصــا عــلــى وجــــود اكـــرثيـــة �ــصــامــتــة خ�صو�صا 
لـــدى ا�ــصــاتــذة اجلــامــعــات وطــلــبــتــهــا الــتــي تــوؤيــد الــو�ــصــع الراهن 
من  لالنتقام  التعر�س  خ�صية  ذلــك  عــن  االعـــالن  يف  تــرتدد  لكنها 

جي�س لي�ضوتو ي�ضيطر على مقر قيادة �ل�ضرطة 

•• رام اهلل-وكاالت:

مطلعة  فل�صطينية  م�صادر  اأكــدت 
حممود  الفل�صطيني  الرئي�س  اأن 
عــبــا�ــس، اأبــــو مــــازن ، و�ــصــع خطة 
3 مــراحــل يف الفرتة  حتـــرك مــن 
الــقــادمــة مــن اأجــــل الــو�ــصــول اإىل 
وهي  م�صتقلة،  فل�صطينية  دولـــة 
القيادة  و�ــصــعــتــهــا  الــتــي  اخلـــطـــوة 
حركة  مــع  بــاالتــفــاق  الفل�صطينية 
بعد  االأولــويــات  راأ�ـــس  حما�س على 

احلرب على غزة.
ل�صحيفة  وفــقــا  ــادر،  املــ�ــص وقــالــت 
عبا�س  خطة  اإن  االأو�ــصــط،  ال�صرق 
االأمركيني  اإعــــطــــاء  عــلــى  تـــقـــوم 
فرتة زمنية قد متتد اإىل 4 �صهور 
تــر�ــصــيــم حــــدود الدولة  اأجــــل  مـــن 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة وجــلــب االعــــرتاف 
االإ�صرائيلي بها، فاإذا قبل الطرفان 
حمكومة  فــوريــة  مفاو�صات  تــبــداأ 
بــ�ــصــقــف زمــنــي ويــطــلــب فــيــهــا من 

لـــقـــائـــهـــمـــا االأخــــــــــر بــــالــــقــــاهــــرة، 
لــــوزراء  عــلــى عــقــد جل�صة خــا�ــصــة 
ال�صابع  يــــوم  الـــعـــرب  اخلـــارجـــيـــة 
بح�صور  الــقــاهــرة،  يف  ال�صهر  مــن 
كل  لبحث  الفل�صطيني  الــرئــيــ�ــس 
الفل�صطينية  بالق�صية  يتعلق  مــا 
االإ�صرائيلي  الـــعـــدوان  وتــداعــيــات 
على غزة، وكيفية دعم غزة اإن�صانيا 

ويف جمال اإعادة االإعمار.

�صائب  املـــفـــاو�ـــصـــني  كــبــر  يــ�ــصــم 
عــــريــــقــــات ومــــــديــــــر املــــخــــابــــرات 
للقاء  وا�ــصــنــطــن  اإىل  فـــرج  مــاجــد 
وزيـــر اخلــارجــيــة االأمــركــي جون 
كاملة  عبا�س  خطة  لــطــرح  كــري 
االأمركي  املــوقــف  اإىل  واال�صتماع 
منها لكن بعد اجتماع جمل�س وزراء 

اخلارجية العرب يف القاهرة.
واأكد م�صوؤولون لـ ال�صرق االأو�صط 
الوحيدة  ال�صمانات  هــي  تلك  اأن 
الـــــــعـــــــدوان على  ـــــكـــــرار  ت لـــــوقـــــف 
مت�صل،  �صياق  يف  الفل�صطينيني. 
قالت �صحيفة هاآرت�س العربية اإن 
عبا�س اأبلغ االأمريكيني اأن ال�صعب 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــي لـــن يــنــتــظــر طويال 
االإ�صرائيليني  اإقــــنــــاع  يــتــم  حــتــى 
املحتلة.  االأرا�صي  من  باالن�صحاب 
عبا�س  اأن  الــ�ــصــحــيــفــة  واأ�ـــصـــافـــت 

اإ�ــصــرائــيــل عــر�ــس خــريــطــة حتمل 
حــدودهــا، اأمـــا اإذا رفــ�ــس االأمـــر اأو 
�ــصــتــذهــب عرب  الــقــيــادة  ف�صل فـــاإن 
االأمن  جمل�س  اإىل  العربية  املظلة 
اأر�س  عن  اإ�صرائيل  اإجــالء  لطلب 
فــلــ�ــصــطــني خـــــالل فـــــرتة حمــــددة 
زمنيا ومعروفة، فاإذا اأحبط االأمر، 
الثالث  اخلـــيـــار  الـــقـــيـــادة  �ــصــتــفــعــل 
املنظمات  جــمــيــع  اإىل  و�ــصــتــنــ�ــصــم 
حمكمة  فــــيــــمــــا  مبــــــا  الـــــدولـــــيـــــة 
اجلنايات وتبا�صر يف حماكمة قادة 
اأن هذه  اإ�صرائيل . واأكــدت امل�صادر 
االجتماع  اأثـــنـــاء  و�ــصــعــت  اخلــطــة 
االأخـــــر ملــنــظــمــة الــتــحــريــر وكـــان 
عبا�س اتفق عليها مع رئي�س املكتب 
ال�صيا�صي حلما�س خالد م�صعل يف 

اجتماعهما االأخر يف الدوحة.
فل�صطينيا  وفـــدا  عبا�س  و�صيوفد 

للحدود،  فـــوريـــا  تــر�ــصــيــمــا  يـــريـــد 
واأنه كثرا ما �صعى يف ال�صابق اإىل 
مل  اإ�صرائيل  لكن  احلــدود  تر�صيم 
طلب  �صابقة  مــرات  ويف  ت�صتجب. 
اإح�صار خريطة  عبا�س من كري 
بحدود اإ�صرائيل ولكن االأخرة مل 

ت�صتجب.
ومبوازاة هذا التحرك على �صعيد 
م�صادر  كــ�ــصــفــت  الــــدولــــة،  اإقـــامـــة 
فــلــ�ــصــطــيــنــيــة مــطــلــعــة عـــن موعد 
ا�صتئناف املفاو�صات بني الطرفني 
الفل�صطيني واالإ�صرائيلي منت�صف 
االأ�صبوع اجلاري للنظر يف الق�صايا 
العالقة وهي االإفراج عن االأ�صرى 
وامليناء  املــدين  املطار  بناء  واإعـــادة 
ملناق�صة  الـــفـــر�ـــصـــة  �ــصــتــتــاح  كـــمـــا 
واأفــــادت  اأعـــمـــال.  مــن  ي�صتجد  مــا 
�صوف  ـــات  املـــفـــاو�ـــص اأن  املـــ�ـــصـــادر 

الطرفني  بــني  �صهر  ملـــدة  ت�صتمر 
لوقف  نهائي  اتــفــاق  اإىل  للتو�صل 
اإطالق النار واأ�صافت: واإذا اأ�صفرت 
املــفــاو�ــصــات عــن احلــلــول املطلوبة 
ميـــكـــن الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى االتــــفــــاق 
يزور  اأن  املنتظر  ومــن  �صهر.  قبل 
يوم  القاهرة  الفل�صطيني  الرئي�س 
اجلل�صة  يف  للم�صاركة  �صبتمرب   7
اخلارجية  لــــــــوزراء  الـــتـــ�ـــصـــاوريـــة 
الــعــرب وهــي فر�صة لــالتــفــاق مع 
اأهمية  عــلــى  م�صر  يف  املــ�ــصــوؤولــني 

اإجناح هذه اجلولة.
اأحمد  ال�صفر  اأو�صح  جانبه  ومن 
العام  االأمــــــــني  نـــائـــب  حـــلـــي،  بــــن 
جلــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، اأنـــه مت 
الفل�صطيني  الــرئــيــ�ــس  بــني  اتــفــاق 
واالأمني  مــازن  اأبــو  حممود عبا�س 
الــعــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، خالل 

مهاجرون �أفارقة يت�ضللون �إىل مليلية �الإ�ضبانية 
•• مدريد-اأ ف ب:

حاول ع�صرات املهاجرين من افريقيا جنوب ال�صحراء ام�س 
ت�صلق اال�صالك ال�صائكة التي تف�صل مدينة مليلية اال�صبانية 
اىل  الت�صلل  مــن  منهم  عــدد  ومتــكــن  املغربية  االرا�ــصــي  عــن 

االرا�صي اال�صبانية وفق ما افاد م�صدر ر�صمي.
واعلن م�صوؤول يف مندوبية احلكومة اال�صبانية يف مليلية ان يف 
الوقت الراهن اعلم ان �صتة ت�صللوا وثالثني ما زالوا عالقني 
يف اال�صالك ال�صائكة . ومل يو�صح كم مهاجرا �صاركوا يف هذه 
املحاولة اجلماعية االخرة للت�صلل اىل ا�صبانيا، واالوىل منذ 
افريقيا  250 مهاجرا من  وقــد متكن  ا�صبوعني.  اكــرث من 

ال�صياج  اجتياز  مــن  اب-اغ�صط�س   14 يف  ال�صحراء،  جنوب 
فا�صلة. ويف  باملغرب بعد عدة حمــاوالت  الذي يف�صل مليلية 
اىل  الت�صلل  مهاجرا   750 حــواىل  حــاول  اب-اغ�صط�س   12
متت  بينما  منهم  ثمانون  ذلــك  يف  وجنــح  املغرب  من  مليلية 
ازداد عدد  وقــد  طــارق.  اخرين يف م�صيق جبل   680 اغاثة 
وايطاليا  ا�صبانيا  اىل  الت�صلل  يــحــاولــون  الــذيــن  املهاجرين 
كثرا خالل اال�صهر االخرة، ودعت ا�صبانيا االحتاد االوروبي 
افريقيا  مــن  املهاجرين  تدفق  احــتــواء  على  م�صاعدتها  اىل 
جنوب ال�صحراء واملغرب العربي على مدينتي مليلية و�صبتة 
اال�صبانيتني اللتني تعتربان النقطتني احلدوديتني الربيتني 

الوحيدتني بني القارة االفريقية واوروبا.

قتياًل يف مو�جهات   11
باأفريقيا �لو�ضطى 

•• بانغي-اأ ف ب:

11 �ــصــخــ�ــصــا عـــلـــى االقــــــل يف  قـــتـــل 
بو�صط  مبباري  يف  عنيفة  مواجهات 
بــني ف�صيل من  الــو�ــصــطــى  افــريــقــيــا 
وميلي�صيا  املــ�ــصــلــحــني  الــبــيــل  قــبــائــل 
افاد  ما  وفــق  امل�صيحية  باالكا  االنتي 
فران�س بر�س م�صدر من قوات مي�صكا 
االفريقية. و�صرح امل�صدر طالبا عدم 
على  �صخ�صا   11 ان  هــويــتــه  كــ�ــصــف 
الــبــيــل قتلوا  االقـــــل مــعــظــمــهــم مـــن 
وجرح اخــرون عديدون يف مواجهات 
واخلمي�س  االربــعــاء  انــدلــعــت  عنيفة 
املعارك  ان  وا�صاف  نغاكوبو  قرية  يف 
وا�صخا�س  م�صلحني  بيل  بــني  دارت 
انتي  ملي�صيات  اىل  انتماءهم  اعلنوا 
ح�صيلة  انها  وقــال  امل�صيحية.  باالكا 
املـــواجـــهـــات وقـــعـــت بني  مــوقــتــة الن 
املجاورة  القرى  بع�س  يف  املع�صكرين 
حيث افيد عن ن�صوب حريق وتدمر 
منازل ونهب وغرها من التجاوزات 
زالت  ما  املواجهات  ان  يبدو  وتابع   .
امل�صلحني  الـــبـــيـــل  الن  مـــتـــوا�ـــصـــلـــة 
يــبــحــثــون عــن االنــتــي بــاالكــا يف تلك 
نغاكوبو  قريتا  �صهدت  وقــد  املنطقة 
ولـــيـــوا قــــرب و�ـــصـــط مبـــبـــاري مــــرارا 
اال�صهر  خــالل  وجتـــاوزات  مواجهات 
املا�صية �صاركت فيها ملي�صيات االنتي 

باالكا ومقاتلي �صيليكا.
ال�صكان  املواجهات توترا بني  واثــارت 
واعـــمـــال عــنــف عــرقــيــة ا�ــصــفــرت عن 
�ـــصـــقـــوط اكــــــرث مــــن مـــئـــة قـــتـــيـــل يف 
حــــزيــــران-يــــونــــيــــو ومتــــوز-يــــولــــيــــو 

املا�صيني.

بت�صكيل ائتالف جديد يطيح بثاباين.
بعدما  حتــركــوا  اجلــنــود  اإن  دبلوما�صية  م�صادر  وقــالــت 

اأقال ثاباين قائد اجلي�س.
ا�صمه لرويرتز رئي�س  وقال دبلوما�صي طلب عدم ن�صر 
الــوزراء بخر قطعا. وقــال �صاهد واحــد على االأقــل اإن 

اجلنود يلقون القب�س على �صباط ال�صرطة.
وقال �صكان اإن الهدوء �صاد �صوارع العا�صمة لكن بع�س 

املتاجر مل تفتح اأبوابها.
ومن املتوقع اأن توجه جنوب افريقيا وجمموعة تنمية 
�صديدة  دعـــوة  لي�صوتو  ت�صم  الــتــي  االفــريــقــي  اجلــنــوب 
اللهجة للتهدئة وحتذر اخل�صوم ال�صيا�صيني يف البالد 
يكون  لــن  احلــكــم  د�ــصــتــوري يف  تغير غــر  اأي  اأن  مــن 

مقبوال.
ال�صرطة  بــعــدمــا منعت  اأيــ�ــصــا  ويــاأتــي حتـــرك اجلــيــ�ــس 
الدميقراطية  اأجــل  من  املوؤمتر  حلــزب  م�صرة  تنظيم 

الذي ينتمي اإليه مت�صينج غدا االإثنني.

••ما�صريو-رويرتز:

لي�صوتو  يف  اجلي�س  جنود  اإن  ودبلوما�صيون  �صكان  قال 
رئي�س  اإقــامــة  مبقر  واأحــاطــوا  ال�صرطة  مباين  احتلوا 
الــــوزراء امــ�ــس يف حمــاولــة انــقــالب على مــا يــبــدو لكن 

رئي�س احلكومة توما�س ثاباين بخر.
�صابق يف ما�صرو عا�صمة  النار يف وقت  اطــالق  و�صمع 
اململكة االفريقية اجلبلية ال�صغرة التي تت�صاعد فيها 
التوترات ال�صيا�صية منذ اأن علق ثاباين عمل الربملان يف 
ائتالفية ت�صكلت  يونيو حزيران و�صط نزاع يف حكومة 

قبل عامني.
وقال �صكان ودبلوما�صيون اإن اجلنود املدججني بال�صالح 
اأي�صا املقر  اأحاطوا مبقر اقامة رئي�س الوزراء واحتلوا 

الرئي�صي لقوة ال�صرطة املوالية لثاباين.
يوالون  اجلي�س  اأفــراد  معظم  اأن  الدبلوما�صيون  وذكــر 
تعهد  الــذي  الــــوزراء  رئي�س  نائب  مت�صينج  موثيتجوا 

�إير�ن حتتج على �لعقوبات 
�الأمريكية �جلديدة 

•• طهران-اأ ف ب:

احتجت ايران ام�س على العقوبات 
االمركية اجلديدة التي ت�صتهدف 
متهمني  وافـــرادا  و�صركات  كيانات 
بــتــ�ــصــجــيــع الــــربنــــامــــج الــــنــــووي 
االيــــراين املــثــر لــلــخــالف وبدعم 

االرهاب .
الــــقــــرار االمــــركــــي فيما  ويــــاأتــــي 
جمموعة  ودول  طـــهـــران  جتــــري 
وفرن�صا  املتحدة  )الــواليــات   1+5
وال�صني  ورو�ــــصــــيــــا  وبـــريـــطـــانـــيـــا 
ابــرمــت يف ت�صرين  الــتــي  واملــانــيــا( 
اتفاقا   2013 الــثــاين-نــوفــمــرب 
الوقت  يف  مـــفـــاو�ـــصـــات  مــرحــلــيــا، 
نهائي  اتفاق  للتو�صل اىل  الراهن 
النووية  االزمـــة  ت�صوية  اجــل  مــن 
من  اكــرث  منذ  امل�صتمرة  االيرانية 
وقــال جميد تخت- �صنوات.  ع�صر 
اخلارجية  وزيــــــر  نـــائـــب  روجنــــــي 
واأحد ابرز املفاو�صني االيرانيني يف 
ت�صريح ملوقع التلفزيون الر�صمي، 
التي  مبكيالني  الكيل  �صيا�صة  ان 
يطبقها االمركيون غر مقبولة 
على االطالق وا�صاف ال ن�صتطيع 
انـــنـــا جنري  نـــقـــول  ان  مـــن جــهــة 
جهة  ومــن  نية  بح�صن  مفاو�صات 
هذه  مـــثـــل  نــ�ــصــتــخــدم  ان  اخــــــرى 

الو�صائل .
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تقلي�س احلقائب الوزراية ي�شعب مهمة العبادي

�مللي�ضيات تهدد مفاو�ضات ت�ضكيل �حلكومة �لعر�قية
•• بغداد-وكاالت:

متفائل  بـــني  الــعــراقــيــون  يــرتقــب 
الكتل  اتــــفــــاق  اإعـــــــالن  ومــتــ�ــصــائــم 
ال�صيا�صية على الت�صكيلة احلكومية 
العبادي  حــيــدر  برئا�صة  اجلــديــدة 
املالكي  لـــنـــوري  خــلــفــا  حـــل  الـــــذي 
ـــاورات ممثلي  ـــص تــ�ــصــتــمــر مـــ� فــيــمــا 
االنتخابات  يف  الـــفـــائـــزة  الــــقــــوى 
اليجاد ار�صية م�صرتكة تف�صي اىل 
�صرعة االعالن عن والدة احلكومة 

اجلديدة.
وو�ـــصـــفـــت احلـــكـــومـــة املـــنـــتـــظـــرة بـ 
العبادي  عــــزم  بــعــد  )الـــر�ـــصـــيـــقـــة( 
الوزارية  احلــقــائــب  عـــدد  تقلي�س 
الذي  االأمــــر  فــقــط  وزارة   15 اىل 
�صركائه  ار�ــصــاء  يف  مهمته  ي�صعب 
الــــطــــاحمــــني اىل  الـــ�ـــصـــيـــا�ـــصـــيـــني 
احل�صول على اأكرب كم من املكا�صب 
الق�صايا  الزالـــت  فيما  ال�صيا�صية 
ال�صيا�صيني  الفرقاء  اخلالفية بني 
والـــتـــي هـــي بــاالأ�ــصــل تــركــة ثقيلة 
املالكي  نـــوري  ل�صلفه  واليــتــني  مــن 
باجها�س  مـــهـــددة  بــراأ�ــصــهــا  تــطــل 
وجهات  لتقريب  املبذولة  امل�صاعي 
بالق�صايا حمل  يتعلق  النظر فيما 

اخلالف.
ت�صكيل  الإعــــــالن  اجلـــــدي  املــ�ــصــعــى 
بيان  عــنــه  الــعــبــادي ك�صف  حــكــومــة 
لــلــنــائــب عـــن كــتــلــة املـــواطـــن ح�صن 
ن�صخة  على  اإرم  وح�صلت  خالطي 
�صيعلن  الــعــبــادي  ان  فيه  اأكـــد  منه 
2 من  اأو   1 ت�صكيلته احلكومية يف 

�صهر �صبتمرب املقبل .
ــار اخلــالطــي يف بــيــانــه اىل ان  وا�ــص
اجواء التفاو�س ايجابية، وان بع�س 
اىل  تاأجيلها  املطالب اخلالفية مت 
م�صيفا  احلــكــومــة،  ت�صكيل  مابعد 
الد�صتور  اىل  �صتحتكم  الــقــوى  ان 
تفاهمات  ايــجــاد  يف  ف�صلها  حــال  يف 
بالق�صايا  يتعلق  فيما  م�صتقبلية 
و�صفه  الــــــذي  االأمـــــــر  اخلـــالفـــيـــة 

داعـــ�ـــس عــلــى نــاحــيــة امـــــريل التي 
تقع  والتي  �صيعة  تركمان  يقطنها 
ملحافظة  االداريـــــة  احلــــدود  �صمن 
ال�صنية  الغالبية  ذات  الدين  �صالح 
ماقد يلقي بظالله على مفاو�صات 
ت�صكيل احلكومة اجلديدة ملا عرف 
عن امللي�صيات من عمليات اجرامية 
ذات طابع طائفي ت�صتهدف املدنيني 

حتت ذريعة حماربة داع�س .
ع�صائر  �صيوخ  جمل�س  ع�صو  يقول 
الـــ�ـــصـــيـــخ حممد  الـــــديـــــن  ــــالح  �ــــص
الطائفية  امللي�صيات  ان  العجيلي 
املتحالفة  النظامية  غر  والــقــوات 
)بع�صائب  يــعــرف  مـــا  مــثــل  مــعــهــا 
اهل احلق( وغرها تريد الدخول 
عمليات  لتنفيذ  الدين  �صالح  اىل 
انتقامية بحق رموز املدينة وبع�س 
عــ�ــصــائــرهــا الـــتـــي انــتــفــ�ــصــت �صد 
اتبعت  التي  احلكومية  ال�صيا�صات 
املا�صية وان  الثمان  ال�صنوات  طيلة 
حكومي  بــا�ــصــنــاد  امللي�صيات  دخـــول 
�صيهدد مفاو�صات ت�صكيل احلكومة 
جديدة  �صنية  ان�صحابات  و�صيخلف 
برمتها  ال�صيا�صية(  )العملية  مــن 
يكون  نــظــامــيــة  بــــقــــوات  مــطــالــبــا 
ل�صد  املحافظة  اهــايل  من  قوامها 
احل�صار  وفـــــك  )داعـــــ�ـــــس(  تـــقـــدم 
جمل�س  ان  اىل  منوها  امـــريل  عــن 
طالب  الدين  �صالح  ع�صائر  �صيوخ 
ابناء  بت�صليح  االمنيني  امل�صوؤولني 
املتطرفني  الع�صائر للوقوف بوجه 

من دون جدوى .
ويبدو ان عجلة ال�صيا�صة يف العراق 
ت�صر ب�صرعة نحو اعالن الت�صكيلة 
احلكومية حتى ان مت ذلك بالقفز 
على اخلالفات ولي�س بتجاوزها من 
خالل حلول جذرية وهو ال�صيناريو 
يف  املالكي  حكومة  لت�صكيل  امل�صابه 
�صبح  بعودة  مايهدد  الثانية  واليته 
االن�صحابات من احلكومة وتعطيل 
عملها خا�صة مع ا�صتمرار التدهور 

االأمني ب�صبغته الطائفية.

للمنا�صب  مر�صح  اي  تقدمي  ذاتــه 
برنامج  مــنــاقــ�ــصــة  قــبــل  الــــوزاريــــة 

احلكومة املقبلة .
وكانت املرجعية ال�صيعية يف النجف 
دعت اىل التعجيل يف ت�صكيل حكومة 
عـــلـــى جمل�س  وعـــر�ـــصـــهـــا  وطـــنـــيـــة 
�صرورة  على  �ــصــددت  فيما  الــنــواب، 

الدقة يف اختيار املر�صحني .
للتطورات  مــــراقــــبــــون  ويـــ�ـــصـــكـــك 
الــعــراقــيــة يف تــوقــيــت االعــــالن عن 
بدء عملية ع�صكرية جديدة تقودها 
)�صرايا  بــــ  مـــايـــعـــرف  مــيــلــيــ�ــصــيــات 
ال�صالم( وهو اال�صم البديل ملا كان 
يعرف )بجي�س املهدي( التابع لرجل 
ال�صدر  مــقــتــدى  الــ�ــصــيــعــي  الـــديـــن 
ال�صيما ان العملية التي اعلن عنها 
معاون  العي�صاوي(  كاظم  )ال�صيخ 
�صيعية  ميلي�صيات  تقودها  ال�صدر 
وتهدف بح�صب العي�صاوي اىل فك 
م�صلحو  يــفــر�ــصــه  الــــذي  احلــ�ــصــار 

بع�س املراقبني بالوالدة القي�صرية 
حلكومة العبادي .

الغزي  ــاكــر  �ــص الــ�ــصــيــا�ــصــي  املــحــلــل 
حتـــــــــدث عـــــــن جـــــزئـــــيـــــة تـــرحـــيـــل 
ال�صيا�صية  الــقــوى  بــني  اخلــالفــات 
احلكومي  االعـــــــالن  مـــابـــعـــد  اىل 
ب�صبب  ياأتي  النهج  هــذا  ان  معتربا 
ال�صنوات  مــدى  على  �صيا�صي  ارث 
املالكي  رئا�صة  من  املا�صية  الثمان 
ا�صهمتا  مــتــعــاقــبــتــني  حلــكــومــتــني 
ا�ــصــاعــة اجـــــواء مـــن عـــدم الثقة  يف 
الفرقاء  خمــتــلــف  بــني  والــتــوجــ�ــس 

ال�صيا�صيني.
خــ�ــصــيــتــه من  الــــغــــزي  يـــخـــف  ومل 
لبع�س  وانـــ�ـــصـــحـــابـــات  مـــقـــاطـــعـــات 
العبادي  حكومة  من  الكتل  ممثلي 
املر�صية  احللول  ايجاد  يتم  مل  ان 
قبل ال�صعود اىل الكابينة الوزارية 
ا�صل  مــن  مطلبا   12 ان  م�صيفا 
القوى  احتـــــاد  مــطــالــب  هـــي   18

ل�صنة  ال�صيا�صي  املــمــثــل  الــعــراقــيــة 
الــعــراق ال ميكن جتــاوزهــا يف حال 
حكومة  دفــــة  ادارة  الـــعـــبـــادي  اراد 
بــالــبــالد اىل حيث  تــعــرب  عــراقــيــة 

يتطلع العراقيون .
املمثل  الـــعـــراقـــيـــة  الــــقــــوى  احتــــــاد 
الــرئــيــ�ــس لــ�ــصــنــة الـــعـــراق اعــلــن ان 
التحالف  مــــع  الــــيــــوم  اجـــتـــمـــاعـــه 
م�صاركته  حلــ�ــصــم  يـــاأتـــي  الــوطــنــي 
يف احلــكــومــة اجلــديــدة عــلــى �صوء 
احلكومي،  الـــربنـــامـــج  مــنــاقــ�ــصــة 
وا�صار النائب خالد املفرجي اىل اأن 
)احتاد العراقية( �صيقدم مر�صحيه 
االتفاق  اذا مت  الــوزاريــة  للمنا�صب 

على الربنامج احلكومي .
اإرم  وا�صاف املفرجي يف ات�صال مع 
�صيعقد  العراقية  القوى  احتــاد  اإن 
مع  حا�صما  اجتماعا  ال�صبت  اليوم 
برنامج  ملناق�صة  الوطني  التحالف 
الوقت  يف  نــافــيــا  املقبلة  احلــكــومــة 

�العتد�ء على غاالوي ب�ضبب تاأييده للفل�ضطينيني
•• لندن-وكاالت:

تــعــر�ــس الـــنـــائـــب الـــربيـــطـــاين جـــــورج غــــاالوي 
املعروف بتاأييده الق�صية الفل�صطينية ومناه�صة 
ك�صر  اإىل  اأدى  االإ�ــصــرائــيــلــي العــتــداء  االحــتــالل 
ناجم عن ت�صريحاته  اأنــه  يعتقد  فكه، يف هجوم 
امل�صاندة للفل�صطينيني، وفقا ملا ذكره حزبه ام�س 

ال�صبت.
العا�صمة  غــرب  الهجوم  لهذا  غــاالوي  وتعر�س 
اأو�صح حزب االحرتام  ، حيث  لندن  الربيطانية 
العموم  جمـــلـــ�ـــس  يف  غـــــــــاالوي  ميـــثـــلـــه  الــــــــذي 

الهجوم  هــذا  اأن  يعتقد  اأنــه  بيان  يف  الربيطاين 
ناجم عن م�صاندته الفل�صطينيني. ونقلت وكالة 
رويرتز عن متحدث با�صم حزب االحرتام قوله 
اإن احلادث يبدو مت�صال باإ�صرائيل الأن املهاجمني 

كانوا يرددون �صيئا عن املحرقة .
وكــان غــاالوي قد اأعلن يف االأيــام املا�صية مدينة 
من  خالية  منطقة  بريطانيا  �صمال  بـــرادفـــورد 
اإ�ــصــرائــيــل ، وحــث الــنــا�ــس على رفــ�ــس كــل ال�صلع 
االإ�ـــصـــرائـــيـــلـــيـــة واخلــــدمــــات وحتى  والــبــ�ــصــائــع 
الــ�ــصــيــاح. يــذكــر اأن غـــــاالوي مـــدافـــع قـــدمي عن 
عاما،  ثالثني  مــن  اأكــرث  منذ  العربية  الق�صايا 

فقد كان له دور فعال يف اتخاذ قــرار غر عادي 
باإن�صاء روابط التواأمة بني مدينة دندي ومدينة 
نابل�س الفل�صطينية، وقاد حملة الإنهاء العقوبات 
عام  بـــغـــداد  زار  اإذ  الــــعــــراق،  �ــصــد  الــربيــطــانــيــة 
ال�صابق  العراقي  الرئي�س  مع  واجتمع   1994
املوؤيدين  اأبــرز  �صدام ح�صني. وظــل غــاالوي من 
�صريان  قوافل  قــاد  حيث  الفل�صطينية،  للق�صية 
ن�صطاء  زارهــا مع  التي  اإىل غزة  الدولية  احلياة 
الفل�صطينية  اجلن�صية  على  وح�صل  الت�صامن، 
الذي كان ي�صغل  اإ�صماعيل هنية  له  التي قدمها 

من�صب رئي�س وزراء احلكومة املقالة.

غ�ضب �الأتر�ك يتنامى من �لالجئيني �ل�ضوريني

�الأردن يدعو مو�طنيه لعدم �ل�ضفر �إىل �ليمن 

الناخبني  ال�ــصــتــمــالــة  واخلــــدمــــات 
عليهم  التاأثر  اأو  اأ�صواتهم  و�صراء 
الدينية  املـــنـــابـــر  ــتــغــالل  ا�ــص وعـــــدم 
الناخبني  اآراء  على  التاأثر  بغر�س 
احلرمة  واحـــــــرتام  واخـــتـــيـــاراتـــهـــم 
اجل�صدية واملعنوية ملراقبي منظمة 
اإطار  يف  مهامهم  وت�صهيل  يقظ  اأنــا 
مــ�ــصــروع مــراقــبــة متــويــل احلمالت 

االنتخابية.

االنـــتـــخـــابـــي وعـــــــدم االإخــــــــــالل به 
العليا  الهيئة  لــقــرارات  واالمــتــثــال 
وخا�صة  لـــالنـــتـــخـــابـــات  املــ�ــصــتــقــلــة 
بــتــمــويــل احلمالت  املــتــعــلــقــة  تــلــك 
االنتخابية ف�صال عن االمتناع عن 
اللجوء  وعــدم  اجنبي  متويل  تلقى 

الأطراف اأخرى لتمويل احلملة.
ا�صتعمال  االأحــزاب بعدم  كما تتعهد 
ـــــــال غـــــر الــــقــــانــــوين والــــهــــدايــــا  امل

•• الفجر- تون�ص - خا�ص:
القائمات  ت�صجيل  اأبـــــواب  غــلــق  مت 
خلو�س  املـــرت�ـــصـــحـــة  االنـــتـــخـــابـــيـــة 
تون  يف  الــتــ�ــصــريــعــيــة  االنـــتـــخـــابـــات 
واأعلن اأم�س ال�صبت �صفيق �صر�صار 
لالنتخابات،  العليا  الهيئة  رئي�س 
بالعملية  حتــدق  خماطر  اأربعة  عن 
تون�س  تنتظرها  الــتــي  االنــتــخــابــيــة 
بالن�صبة  اأكـــتـــوبـــر  �ـــصـــهـــري  خـــــالل 
بالن�صبة  ونـــوفـــمـــرب  لــلــتــ�ــصــريــعــيــة 
للرئا�صية، اأولها االأمن والتهديدات 
ال�صيا�صي،  العنف  وثانيا  االإرهابية، 
اأمــــا اخلــطــر الرابع  املـــنـــاخ،  وثــالــثــا 

فيتمثل يف املطالب االجتماعية.
الداخلية  وزيــــــر  اأقـــــــَر  جــهــتــه  مــــن 
اأم�س  بـــن جـــــدّو  الــتــونــ�ــصــي لــطــفــي 
اإرهابية  تــهــديــدات  بــوجــود  ال�صبت، 
االنتخابات  �صرب  ت�صتهدف  جدية، 

وفق تعبره.
ح�صوره  خـــــالل  جــــــدّو  بــــن  وقــــــال 
الــرغــم من  ، على  املحافظني  نــدوة 
ارتفاع املوؤ�صر االأمني العام، مقارنة 
اأّن  اإاّل   2010 و   2009 ب�صنتي 
كما   .. جدية  االإرهابية  التهديدات 
كــ�ــصــف وزيــــر الــداخــلــيــة عـــن وجود 
ت�صتهدف  اأخــرى  اإرهابية  تهديدات 
املقبل  �صبتمرب  �صهر  خــالل  تون�س 

،غر اأنها بعيدة عن املدن واملدنيني 
بــحــ�ــصــب تـــاأكـــيـــده ، و�ـــصـــدد عــلــى اأن 
ملواجهة  اال�صتعداد  اأمت  على  وزارتــه 

هذا اخلطر االإرهابي .
وذكر بن جدّو بجملة من االإجراءات 
االأمنية التي اأ�صفرت عنها اجتماعات 
خلية االأزمــة من اأجــل اإجنــاح امل�صار 
االنتخابي والتجربة التون�صية ككل 
. وقال ابن جدّو لقد مّت اأي�صا اإر�صاء 
اأربع جلان �صلّب الوزارة ُتعنى جلها 
واالأمني،  اال�صتعالماتي،  باجلانب 
وهي املخاطب املبا�صر للهيئة العليا 
امل�صتقلة لالنتخابات . يف حني �صدد 
مهدي  التون�صية  احلــكــومــة  رئي�س 
اأن  عــلــى  االجــتــمــاع  ذات  جــمــعــة، يف 
اإرهابية  تهديدات  �صتواجه  الدولة 

مدى  عــن  �صتف�صح  الــتــي  للنفقات 
جدية االأحزاب واحرتامها للقانون 
الدولة  وا�صتغالل موارد  االنتخابي 
حزبية  لـــغـــايـــات  ا�ــصــتــعــمــالــهــا  دون 

�صيقة.
جتاوز  مالحظة  اإزاء  بــاأنــه  واأفــــادت 
�صنة  االنــتــخــابــي  لل�صقف  االأحـــــزاب 
اإمكانية التدليل  2011 ويف غياب 
التقارير  مــراقــبــة  �صتتم  ذلــك  على 
املــــالــــيــــة الــــتــــي �ــــصــــرتفــــع لــــدائــــرة 
ال�صرف  مبيثاق  مــذكــرة  املحا�صبات 
املالية  ال�صفافية  اجــل  مــن  احلــزبــي 

لالنتخابات الذي اأعدته اأنا يقظ .
امليثاق  هــذا  وفــق  االأحــــزاب  وتتعهد 
وال�صيادة  الوطنية  امل�صلحة  باإعالء 
الـــتـــونـــ�ـــصـــيـــة واحـــــــــــرتام الــــقــــانــــون 

33 دائرة انتخابية بينها 6دوائر يف 
القائمات  عــدد  اأّن  واأ�صافت  اخلــارج 
قــائــمــات فيما   807 بــلــغ  احلــزبــيــة 
االئتالفية  الـــقـــائـــمـــات  عـــــدد  بـــلـــغ 
 441 واملـــ�ـــصـــتـــقـــّلـــة  قـــائـــمـــة   134
الــعــدد اجلملي  اأّن  واأّكـــــدت  قــائــمــة. 
و652  األــف   15 بلغ  للمرت�صحني 

مرت�ّصحا . 
واأ�صارت الهيئة اأّن دائرة قف�صة تلّقت 
اكرب عدد من القائمات وعددها 81 
يف حني تعد دائــرة قبلي االأقــل من 

حيث عدد القائمات بـ33 قائمة. 
اإقباال  باخلارج  الدوائر  �صهدت  كما 
مكّثفا، ح�صب الهيئة، بتقدمي 118 
يف  كانت  اأغلبها  دوائـــر   6 يف  قائمة 
 24 تــلــّقــت  والــتــي  فرن�صا2  دائــــرة 

االنتخابات  فـــــرتة  خـــــالل  كـــــربى 
اأكتوبر  �صهر  يف  اإجـــراءهـــا  املــرتــقــب 
وقــــــال مـــهـــدي جـــمـــعـــة، لـــكـــن نحن 
نقوم  �ــــصــــوف  و  لـــهـــا  �ـــصـــنـــتـــ�ـــصـــدى 
هذا  الإجنـــاح  الــالزمــة  بالت�صحيات 

اال�صتحقاق الوطني .
ـــهـــديـــدات  ـــت واأقــــــــــَر جـــمـــعـــة بــــــــاأن ال
االإرهابية باتت اإقليمية وال تقت�صر 
و�ــصــدد مهدي  تــونــ�ــس فح�صب  عــلــى 
الق�صوى  االأولــويــة  اأن  على  جمعة 
لـــلـــحـــكـــومـــة احلــــالــــيــــة هـــــو اإجنــــــاح 

االنتخابات واملرحلة االنتقالية. 
امل�صتقلة  العليا  الهيئة  واأكـــدت  هــذا 
�صحفية  نـــدوة  خــالل  لالنتخابات 
األف  تلّقت  الهيئة  اأّن  ال�صبت  اأم�س 
على  مـــوّزعـــة  قــائــمــة  مــائــة  و500 

قــائــمــة يف حـــني تــلــّقــت اأملـــانـــيـــا 15 
قائمة فقط. 

مديرة  اأعــلــنــت  مــتــ�ــصــل  �ــصــيــاق  ويف 
مــ�ــصــروع مــراقــبــة متــويــل احلمالت 
االنتخابية مبنظمة اأنا يقظ ي�صرى 
مــراقــبــة متويل  �صيتّم  بــاأنــه  مــقــدم، 
اأجل  من  التكتل  التالية:  االأحـــزاب 
العمل واحلريات، اجلبهة ال�صعبية، 
تون�س،  اآفــاق  النه�صة،  تون�س،  نــداء 

واحلزب اجلمهوري.
لن  املــراقــبــة  عملية  اأّن  واأو�ــصــحــت 
تت�صل باملداخيل والك�صوفات البنكية 
وذلك ب�صبب عدم قدرة كّل االأطراف 
على  الر�صمية  الهيئات  ذلك  يف  مبا 
م�صرة  املـــعـــلـــومـــات،  هـــــذه  تـــوفـــر 
موجهة  �ــصــتــكــون  املــراقــبــة  اأّن  اإىل 

غلق باب ت�شجيل القائمات لالنتخابات الت�شريعية

�أربعة خماطر تتهدد �لعملية �النتخابية يف تون�س
احلكومة التون�شية تقّر بوجود تهديدات اإرهابية جدية ت�شتهدف �شرب النتخابات 

�ألف و652 مرت�ّضحًا موّزعني على 1500 قائمة يف �ضباق �لت�ضريعية  15

مقتل 6 يف هجوم ��ضتهدف �ملخابر�ت �الأفغانية 
•• جالل اأباد-رويرتز:

اأ�صيب  كما  قتلوا  االأقــل  على  اأ�صخا�س  �صتة  اإن  االأفغاين  ننكرهار  اقليم  حكومة  با�صم  متحدث  قال 
ع�صرات اآخرون عندما هاجم انتحاريان وم�صلحون من حركة طالبان مكتبا لوكالة املخابرات االأفغانية 
يف مدينة جالل اأباد ب�صرق اأفغان�صتان �صباح ام�س. وقال اأحمد �صياء عبد ال�صي وهو متحدث با�صم 
حاكم ننكرهار القريب من احلدود مع باك�صتان اإن �صبعة م�صلحني قتلوا يف ا�صتباكات عنيفة ا�صتمرت 
عدة �صاعات مع قوات االأمن يف مقر مديرية االأمن الوطني يف جالل اباد. واأ�صاف اأن اأربعة من �صباط 
املديرية ومدنيني اثنني قتلوا عندما هاجم انتحاريان اأحدهما يقود �صاحنة ملغومة واالآخر �صيارة 
ملغومة املقر ثم اندلع قتال بني امل�صلحني وقوات االأمن. ومل يت�صن لرويرتز احل�صول على تعليق 
فوري من مديرية االأمن الوطني واإ�صافة اإىل االنتحاريني قال عبد ال�صي اإن خم�صة م�صلحني كانوا 
القتال وقال جنيب كماوال م�صوؤول  يرتدون �صرتات نا�صفة قتلوا بر�صا�س قوات االأمن قبل توقف 

ال�صحة العامة يف ننكرهار اإن �صت جثث و45 م�صابا نقلوا حتى االآن اإىل م�صت�صفى قريب .

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

مل يعتد جنكيز االحتجاج على قرارات رئي�صه اجلديد لكنه 
�صاق ذرعا ومل يعد يحتمل. وقال انني من اتباع اردوغان، 
لكن ال بد وان اعرتف انه ارتكب خطاأ واحدا وهو ا�صتقباله 
الذين  الــ�ــصــوريــون  يعترب  ر�صميا   . بــالدنــا  يف  الــ�ــصــوريــني 
يهربون من احلرب الدائرة يف بالدهم منذ ثالث �صنوات 
�صيوف تركيا. لكن وجودهم الكثيف يف �صوارع مدن البالد 
مل يعد مقبوال لدى ال�صكان املحليني ويت�صبب بكثر من 
احلوادث العنيفة، بعد ان باتوا يعدون اليوم اكرث من 1،2 
مليون �صخ�س. وحول �صاحة تق�صيم ال�صهرة يف ا�صطنبول 
بامهات  االلتقاء  بــدون  امــتــار  ب�صعة  اجتياز  ال�صعب  مــن 

•• عمان-اأ ف ب:

دعت وزارة اخلارجية االردنية ام�س مواطنيها اىل عدم 
هذا  يف  املتواجدين  مــن  طلبت  كما  اليمن  اىل  ال�صفر 
اعقاب ت�صعيد  التزام احليطة واحلــذر وذلــك يف  البلد 
با�صقاط  للمطالبة  االحتجاجية  حركتهم  احلوثيني 

احلكومة.
ونقلت وكالة االنباء االردنية الر�صمية عن بيان للوزارة 
االرا�صي  اىل  ال�صفر  عدم  االردنيني  املواطنني  دعوتها 

هوؤالء  ويجمع  اطــفــالــهــن.  مــع  بالعربية  احل�صنة  يطلنب 
االطفال بع�س النقود من بيع خبز ال�صميت الرتكي. وهذا 
ما مل يعد يطيقه جنكيز الذي يبيع هو نف�صه قطع اخلبز 
الدائرية ال�صبيهة بالربيتزل. وقال هذا التاجر البالغ من 
بغي�صني مثل  انا�صا  ابدا  التق  47 عاما بغ�صب مل  العمر 
فليكن،  ا�صت�صافتهم،  ارادت  احلكومة  م�صيفا   ، ال�صوريني 
لكن عليها ان تبقيهم حتت �صيطرتها . وت�صر االح�صاءات 
اقل  ان  اىل  الطارئة  لالو�صاع  احلكومية  للهيئة  االخــرة 
 285 حــواىل  اي  تركيا،  ال�صوريني يف  الالجئني  ربــع  من 
الفا، ا�صتقبلوا يف خميمات اعدتها ال�صلطات خ�صي�صا. اما 
ا�صت�صافهم  حيث  الكربى  املــدن  اىل  ذهبوا  فقد  االخــرون 

اقرباء او �صكنوا يف مالجىء او تركوا المرهم يف ال�صارع.

اليمن  دولـــة  بــهــا  متــر  الــتــي  االو�ـــصـــاع  ب�صبب  اليمنية 
ال�صقيقة .

على  املتواجدين  االردنــيــني  املواطنني  البيان  دعــا  كما 
االرا�صي اليمنية توخي اق�صى درجات احليطة واحلذر 
ب�صبب االو�صاع الراهنة واولئك الذين ال تدعو احلاجة 
لبقائهم اىل مغادرة االرا�صي اليمنية وطالبت الوزارة 
من افراد اجلالية االردنية يف اليمن املبادرة باالت�صال 
امل�صاعدة،  لــطــلــب  اخلــارجــيــة  وزارة  او  الــ�ــصــفــارة  مـــع 

خم�ص�صة خم�صة ارقام لذلك.

انتهي باب الت�صجيل للناخبني واملرت�صحني

رئي�س احلكومة التون�صية وزير الداخلية التون�صي

�صفيق �صر�صار
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عربي ودويل
�نت�ضال جثث مهاجرين يف �ضو�حل تون�س�أوباما يزور �أ�ضتونيا ويح�ضر قمة للناتو

•• بن قردان-اأ ف ب:

افاد م�صوؤول يف جهاز احلماية املدنية التون�صي ام�س ان اجلثث التي مت انت�صالها من البحر اجلمعة يف 
اق�صى اجلنوب ال�صرقي التون�صي، تعود على االرجح ملهاجرين غر �صرعيني غرقوا يف حادث بحري 
قبالة ليبيا يف بداية اال�صبوع. وقال م�صوؤول عن عمليات احلماية املدنية يف بن قردان )جنوب �صرق( 
حماذية لليبيا لوكالة فران�س بر�س ال ميكنني حتديد جن�صياتهم لكن ال ميكن ان يكونوا اال حراقة . 

وت�صر عبارة حراقة يف تون�س اىل كل من يحاول العبور اىل اوروبا بحرا ب�صكل غر �صرعي.
وا�صاف انه بالنظر اىل حتلل اجلثث، فهي على االرجح جثث ا�صخا�س فقدوا بداية اال�صبوع اثر غرق 
مركب قبالة ليبيا غر بعيد من مدينة زوارة )غرب ليبيا وقرب احلدود التون�صية( مالحظا انه مل 

ت�صجل اي حادثة من هذا النوع منذ غرق ذلك املركب.
وحتدث امل�صوؤول يف احلماية املدنية عما بني 15 و17 جثة وقال حر�س احلدود الليبيني االثنني انه 

عرث على جثث نحو 170 مهاجرا بعد ايام من غرق مركبهم قبالة ال�صاحل الليبي.

•• وا�صنطن-رويرتز:

اأوبـــامـــا ا�صتونيا  بــــاراك  يـــزور الــرئــيــ�ــس االأمــريــكــي 
ويح�صر اجتماع قمة حللف �صمال االأطل�صي يف ويلز 
هذا االأ�صبوع الر�صال ر�صالة قوية للرئي�س الرو�صي 
فــالدميــر بــوتــني بــاأنــه البـــد مــن اإنــهــاء تــدخــلــه يف 

اأوكرانيا واالبتعاد عن دول البلطيق.
�صرق  يف  ــيــة  الــرو�ــص لــلــقــوات  جــديــد  تــوغــل  واأدى 
اأوكرانيا دعما لالنف�صاليني اإىل اإثارة قلق املنطقة 
اأع�صاء  اأوباما ال�صتونيا والتفيا وليتوانيا  و�صيوؤكد 
حولت  اإذا  معها  �صيقف  احللف  اإن  االأطل�صي  حلف 

يف اأوكرانيا.  و�صيلتقي اأوباما يف قمة حلف االأطل�صي 
ان�صموا  الذين  االأوروبــيــني  الزعماء  من  كثر  مع 
اإلــيــه يف فــر�ــس عــقــوبــات اقــتــ�ــصــاديــة عــلــى مو�صكو 
لدخولها اأوكرانيا وقال اإن وا�صنطن تدر�س ت�صديد 
عليه  �صركز  ما  بني  من  و�صيكون  العقوبات.  هذه 
اجتماع القمة حتويل اهتمام احللف ناحية ال�صرق 
ال�صرقية  اوروبـــا  يف  رو�صي  تو�صع  اأي  �صد  كح�صن 
وطلبت اأوكرانيا من حلف االأطل�صي االن�صمام اإليه 
تو�صيعه  ب�صاأن  داخل احللف  اجماع  يوجد  ولكن ال 
الذي  الــتــحــدي  مــواجــهــة  طــريــقــة  اأيــ�ــصــا  و�صتلقى 

ميثله مقاتلون داع�س بظاللها على زيارة اأوباما.

زيارة  ثاين  تلك  و�صيتكون  اإليها.  اهتمامها  رو�صيا 
يقوم بها رئي�س اأمريكي ال�صتونيا بعد توقف جورج 
دبليو.بو�س هناك عام 2006. و�صيلتقي اأوباما مع 
كل زعماء دول البلطيق الثالثة و�صيلقي كلمة يوم 
االأربعاء. وقال البيت االأبي�س اإن اأوباما �صي�صد على 
ان التزام احللف باملادة اخلام�صة بالدفاع امل�صرتك 

عن كل ع�صو يف احللف �صمان ثابت.
وقال ت�صارلز كوبت�صان مدير ال�صوؤون االأوروبية يف 
البيت االأبي�س يف �صرح تفا�صيل مهمة اأوباما رو�صيا 
من  اأي  اأو  ا�صتونيا  يف  التدخل  يف  حتى  تفكري  ال 
مناطق البلطيق بنف�س الطريقة التي تدخلتي بها 

•• مو�صكو-بروك�صيل-اأ ف ب:

حـــذر رئــيــ�ــس املــفــو�ــصــيــة االوروبـــيـــة 
جـــوزيـــه مــانــويــل بـــــاروزو امــ�ــس من 
الــو�ــصــول اىل نــقــطــة الـــالعـــودة يف 
ان يكون  الــنــزاع االوكـــراين، متمنيا 
عقوبات  لفر�س  م�صتعدين  الــقــادة 

جديدة على رو�صيا.
الرئي�س  لقاء مع  بعد  بـــاروزو  وقــال 
انــنــا يف  بــرتو بورو�صنكو  االوكــــراين 
ان  ميكن  م�صيفا   ، مــاأ�ــصــاوي  و�ــصــع 
انف�صنا يف و�صع ن�صل فيه اىل  جند 
نقطة الالعودة ان ا�صتمر الت�صعيد 
ال�صالم  نريد  اننا  بورو�صنكو  واكــد 
جدا  قريبني  لكننا  احلـــرب،  ولي�س 
من احلــدود بحيث لن يكون ممكنا 
رو�صيا  جديد  من  متهما   ، الرتاجع 
االرا�صي  اىل  ودبابات  قوات  بار�صال 

االوكرانية.
واعــــتــــرب انـــنـــا الــــيــــوم نـــتـــحـــدث عن 
ان  اوكرانيا، امنا غدا ميكن  م�صر 
نتحدث عن امن اوروبا وا�صتقرارها 
وردا على �صوؤال عن عقوبات ا�صافية 
االوروبي  االحتاد  يفر�صها  حمتملة 
على رو�صيا، قال باروزو ان املفو�صية 
اعــدت خيارات يف حال قــررت الدول 
وا�صاف  العقوبات  ت�صديد  االع�صاء 

مو�ضكو تطلب تفا�ضيل �ل�ضندوقني 
�الأ�ضودين للطائرة �ملاليزية

•• مو�صكو-رويرتز:

الرو�صي  الــدفــاع  لوزير  نائب  قــال 
رو�صيا  اإن  ام�س  ن�صرت  مقابلة  يف 
تطالب بتف�صر عدم ن�صر املحققني 
ال�صندوقني  لــبــيــانــات  الــدولــيــني 
ماليزية  ركــاب  لطائرة  االأ�صودين 
�صرق  يف  املــا�ــصــي  ال�صهر  اأ�صقطت 

اأوكرانيا حتى االآن.
وتلقي مو�صكو باللوم على اأوكرانيا 
كل  �صحيتها  راح  التي  الكارثة  يف 
وعددهم  الطاقم  واأفــــراد  الــركــاب 
298 �صخ�صا ويف روايــة ي�صدقها 
الكثرون يف الغرب تقول اأوكرانيا 
لرو�صيا  مــوالــني  انــفــ�ــصــالــيــني  اإن 
 777 البوينج  الطائرة  اأ�صقطوا 

ب�صاروخ اأر�س جو.
وقال اأناتويل اأنتونوف نائب وزير 
الرو�صية  االعـــالم  لوكالة  الــدفــاع 
واملزيد  املزيد  البوينج  كارثة  تثر 
يتكلم  ال  لــكــن  الـــتـــ�ـــصـــاوؤالت.  مـــن 
الكثرون عن هذا االأمر يف االآونة 

االأخرة. 
واأ�صاف ملاذا مل تن�صر بعد املحادثات 
اجلوية  املـــراقـــبـــة  مـــوظـــفـــي  بــــني 
تقدم  مل  ملــاذا  البوينج؟  وطياريي 
الــبــيــانــات مـــن الــتــحــقــيــق الـــدويل 
لل�صندوقني االأ�صودين؟ من الذي 

ال يريد لهذا اأن يحدث؟ 

اآمل يف ان يكونوا م�صتعدين التخاذ 
تدابر جديدة .

بعد  �صيطلع  الــذي  بورو�صنكو  وقــال 
واحلكومات  الــــدول  روؤ�ـــصـــاء  الــظــهــر 
�صرق  يف  املـــــيـــــداين  الـــو�ـــصـــع  عـــلـــى 
ان  اقــــــول  ان  ــتــطــيــع  ا�ــص اوكــــرانــــيــــا 
االحتـــاد االوروبــــي لــن يتغا�صى عن 

العدوان الرو�صي . من جهة اأخرى، 
قـــال انــاتــويل انــتــونــوف نــائــب وزير 
ترغب  مو�صكو  ان  الــرو�ــصــي  الــدفــاع 
يف تنظيم ج�صر ان�صاين الي�صال عدة 
مناطق  اىل  امل�صاعدات  من  �صحنات 
�صرق اوكرانيا التي تعاين اآثار النزاع 
وانف�صاليني  احلكومية  القوات  بني 

موؤيدين لرو�صيا.
ونــقــلــت وكـــالـــة ريــا-نــوفــو�ــصــتــي عن 
انتونوف قوله ان ال�صلطات الرو�صية 
وموؤ�ص�صات  ومنظمات غر حكومية 
يفكرون يف تنظيم عدة قوافل ولي�س 
فقط قافلة ان�صانية واحدة كما �صبق 

وفعلنا .

•• جدة -وام:

الــــــوزاري اخلليجي  املــجــلــ�ــس  اخــتــتــم 
اعمال دورته الـ 132 ام�س يف مدينة 
البيان  جــــدة و�ـــصـــدر عـــن االجـــتـــمـــاع 

التايل: 
الثانية  دورتــه  الــوزاري  املجل�س  عقـد 
والــــثــــالثــــني بـــعـــد املــــائــــة الــ�ــصــبــت 4 
 30 املـــوافـــق  1435هـ  الــقــعــدة  ذو 
جدة  مــديــنــة  يف  2014م  اأغ�صط�س 
خالد  �صباح  ال�صيخ  مــعــايل  برئا�صـة 
االأول لرئي�س  النائب  ال�صباح  احلمد 
اخلارجية  ووزيـــــر  الـــــــوزراء  جمــلــ�ــس 
بدولة الكويت رئي�س الدورة احلالية 
للمجل�س الوزاري ومب�صاركة اأ�صحاب 
خارجية  وزراء  واملـــــعـــــايل  الـــ�ـــصـــمـــو 
الدكتور  ومـــعـــايل  االأعـــ�ـــصـــاء  الـــــدول 
عبداللطيف بن را�صد الزياين االأمني 
لــدول اخلليج  الــتــعــاون  الــعــام ملجل�س 

العربية . 
ال�صمو  �صاحب  الـــوزاري  املجل�س  هناأ 
الـــ�ـــصـــيـــخ �ـــصـــبـــاح االأحــــــمــــــد اجلـــابـــر 
الكويت مبنا�صبة  دولــة  اأمــر  ال�صباح 
اإن�صانيا  مركزا  الكويت  دولــة  ت�صمية 
اإن�صانيا  قــائــدا  �صموه  وت�صمية  عامليا 
لــــدور الكويت  تـــاأتـــي تــرجــمــة  والـــتـــي 
 . والتنموي  االإنــ�ــصــاين  ال�صعيد  على 
ا�صتعر�س املجل�س الوزاري م�صتجدات 
العمل امل�صرتك.. وبحث تطورات عدد 
من الق�صايا ال�صيا�صية اقليميا ودوليا 

وذلك على النحو التايل :
العمل امل�شرتك :

تقرير  عــلــى  الـــــوزاري  املجل�س  اطــلــع 
االأمانة العامة ب�صاأن تقدم �صر العمل 
يف م�صروع �صكة حديد دول املجل�س . 
اأعدته  الــذي  التقرير  على  اطلع  كما 
به يف  قامت  ما  ب�صاأن  العامة  االأمانة 

مو�صوع الربط املائي . 
مكافحة الإرهـاب :

اململكة  دعــم  الــــوزاري  املجل�س  ثمن   
االإرهاب  ملكافحة  املتحدة  االأمم  ملركز 
اأمريكي  دوالر  مليون   100 مببلغ 
اإ�صافة اإىل دعمها ال�صابق مببلغ 10 
املركز  لقيام  اأمــريــكــي  دوالر  ماليني 
املجل�س  وحــث  منه  املــطــلــوب  بالعمل 
الوزاري الدول االأخرى باحلذو حذو 
اململكة العربية ال�صعودية جتاه املركز 
جميع  وعلى  عامليا  االإرهـــاب  ملكافحة 

االأ�صعدة .
الــوزاري بقرار جمل�س  رحب املجل�س 
االأمـــن الـــدويل 2170 بــتــاريــخ 15 
الف�صل  حتـــت  2014م  اأغــ�ــصــطــ�ــس 
ال�صابع الذي يدين انت�صار االنتهاكات 
اخلــطــرة حلــقــوق االإنــ�ــصــان مــن قبل 
العراق  يف  االإرهــــابــــيــــة  املـــجـــمـــوعـــات 
و�صوريا وباخل�صو�س تنظيمي داع�س 
وجبهة الن�صرة ويفر�س عقوبات على 
االأفراد املرتبطني بهذه املجموعات . 

على  الــتــاأكــيــد  املــجــلــ�ــس  دول  جــــددت 
مـــواقـــفـــهـــا الـــثـــابـــتـــة بــنــبــذ االإرهـــــــاب 
و�صوره  اأ�ــصــكــالــه  بــكــافــة  والـــتـــطـــرف 
واأيا  ومــربراتــه  دوافــعــه  كانت  ومهما 

كان م�صدره . 

بني  والتعاي�س  الت�صامح  اأن  واأكــــدت 
�صيا�صتها  اأ�ص�س  من  وال�صعوب  االأمم 
الــداخــلــيــة واخلــارجــيــة مــ�ــصــددة على 
االإرهابية  الــتــهــديــدات  �ــصــد  وقــوفــهــا 
�صمانا  والــعــامل  املنطقة  تواجه  التي 
لــالأمــن واال�ــصــتــقــرار والــ�ــصــالم. كما 
الذي  الفكر  مبحاربة  التزامها  توؤكد 
تـــقـــوم عــلــيــه اجلـــمـــاعـــات االإرهـــابـــيـــة 
االإ�صالم  اأن  بــاعــتــبــار  مــنــه  وتــتــغــذى 

بريء منه . 
اأكــــد املــجــلــ�ــس الــــــوزاري عــلــى تكثيف 
والدويل  االإقليمي  للتعاون  اجلــهــود 
االإرهابية  االأعمال  مكافحة  اأجل  من 
اإىل  االأعــمــال  وتــقــدمي مرتكبي هــذه 

العدالة وامل�صاءلة . 
اجلانب ال�شيا�شي :

الثالث  للجزر  االإيــــراين  االحــتــالل   
املتحدة:  العربية  لــالإمــارات  التابعة 
على  التاأكيد  الــــوزاري  املجل�س  جــدد 
ال�صتمرار  الراف�صة  الثابتة  مواقفه 
االإ�صالمية  اإيــران  جمهورية  احتالل 
وطنب  الكربى  طنب  الثالث  للجزر 
التابعة  مـــو�ـــصـــى  واأبــــــــو  الـــ�ـــصـــغـــرى 
املــتــحــدة والتي  الــعــربــيــة  لــــالإمــــارات 

اأهــمــيــة عـــالقـــات الـــتـــعـــاون بـــني دول 
احرتام  اأ�ــصــ�ــس  عــلــى  واإيـــــران  املجل�س 
التدخل  وعـــدم  املــنــطــقــة  دول  �ــصــيــادة 
املجل�س  لـــدول  الداخلية  ال�صئون  يف 
واالمتناع  اجلــــــوار  حــ�ــصــن  ومــــبــــادئ 
التهديد  اأو  الـــقـــوة  ا�ـــصـــتـــخـــدام  عـــن 
بــهــا . الــربنــامــج الـــنـــووي االإيـــــراين: 
اأعــــرب املــجــلــ�ــس الــــــوزاري عــن االأمـــل 
يف اأن يـــوؤدي متــديــد املــفــاو�ــصــات بني 
اإىل  واإيــــران   )1+  5( دول  جمموعة 
24 نوفمرب القادم التفاق �صامل بني 
وال�صكوك  املــخــاوف  ينهي  الــطــرفــني 
حـــول بــرنــامــج اإيـــــران الـــنـــووي . اأكد 
املــجــلــ�ــس الـــــوزاري عــلــى اأهــمــيــة جعل 
وال�صرق  الـــعـــربـــي  ــيــج  اخلــل مــنــطــقــة 
االأو�ــــصــــط مــنــطــقــة خــالــيــة مـــن كافة 
اأ�ــصــلــحــة الـــدمـــار الــ�ــصــامــل مبـــا فيها 

االأ�صلحة النووية.

الو�شع العربي الراهن: 
على  الــــوزاري  املجل�س  �صدد  �صـوريا: 
مواقف دول املجل�س الثابتة للحفاظ 
على �صيادة �صوريا وا�صتقاللها ووحدة 
على  التاأكيد  جمــددا  الوطني  ترابها 

وم�صاحلة  وطني  ا�صطفاف  حتقيق 
باأ�ص�س  االلــتــزام  على  ترتكز  وطنية 
الــوطــنــي موؤكدا  وخمــرجــات احلــــوار 
املرحلة  ا�ـــصـــتـــكـــمـــال  �ـــــصـــــرورة  عـــلـــى 
اخلليجية  املـــبـــادرة  وفـــق  االنــتــقــالــيــة 
واآليتها التنفيذية مبا يحقق تطلعات 
الــ�ــصــقــيــق ويحفظ  الــيــمــنــي  الــ�ــصــعــب 

وحدة اليمن واأمنه وا�صتقراره . 
�صرح  اإىل  الــــــوزاري  املــجــلــ�ــس  ا�ــصــتــمــع 
مــن مــعــايل جــمــال عــبــداهلل ال�صالل 
اليمنية  وزيـــر خــارجــيــة اجلــمــهــوريــة 
حول اآخر التطورات يف اليمن واأعرب 
املجل�س عن قلقه البالغ من التوترات 
العا�صمة  حمـــيـــط  يــ�ــصــهــدهــا  الـــتـــي 
احلوثيني  جــمــاعــة  قــبــل  مــن  �صنعاء 
املناه�س  الت�صعيد  على  واإ�ــصــرارهــا 
ال�صلمي حمذرا من  االنتقال  لعملية 
تــداعــيــاتــهــا اخلــطــرة ومــعــتــربا ذلك 
التوافق الوطني  ت�صعيدا خارجا عن 
وميـــ�ـــس هــيــبــة الــــدولــــة ويـــهـــدد اأمـــن 
ا�صت�صعار  اإىل  داعيا  اليمن  وا�صتقرار 
املــ�ــصــوؤولــيــة الــوطــنــيــة والــتــخــلــي عن 
واالعت�صامات  الــتــحــريــ�ــس  �ــصــيــا�ــصــة 
واإثـــــــــــــارة اال�ـــــصـــــطـــــرابـــــات والـــعـــنـــف 

ال�صابقة  البيـانات  كـافة  عليها  �صددت 
واأكـــــــــد املـــجـــلـــ�ـــس الــــــــــــوزاري يف هـــذا 

اخل�صو�س على التايل :
- دعم حق ال�صيادة لالإمارات العربية 
املــتــحــدة عــلــى جــزرهــا الــثــالث طنب 
الكربى وطنب ال�صغرى واأبو مو�صى 
وعلى املياه االإقليمية واالإقليم اجلوي 
واجلرف القاري واملنطقة االقت�صادية 
باعتبارها  الــثــالث  للجزر  اخلال�صة 
جزءا ال يتجزاأ من االإمــارات العربية 

املتحدة.
اأو ممار�صات  اأيــة قــرارات  اأن  - اعتبار 
اإيــران على اجلزر  اأعمال تقوم بها  اأو 
الثالث باطلة والغية وال تغر �صيئا 
والقانونية  التاريخية  احلقائق  مــن 
االإمارات  �صيادة  التي جتمع على حق 
العربية املتحدة على جزرها الثالث.

االإ�صالمية  اجلـــمـــهـــوريـــة  دعــــــوة   -
االإيرانية لال�صتجابة مل�صاعي االإمارات 
الق�صية عن  املــتــحــدة حلــل  الــعــربــيــة 
اللجوء  اأو  املبا�صرة  املفاو�صات  طريق 

اإىل حمكمة العدل الدولية. 
العالقات مع اإيران:

الـــــوزاري جمـــددا على  املجل�س  اأكـــد   

الفل�صطيني  اجلانبني  بــني  مت  الــذي 
النار  اطــــالق  لــوقــف  واالإ�ـــصـــرائـــيـــلـــي 
املحوري  الـــدور  مثمنا  غــزة  قطاع  يف 
بــــه جـــمـــهـــوريـــة م�صر  تـــقـــوم  الــــــذي 
املبذولة  بــاجلــهــود  وم�صيدا  العربية 
دوليا واإقليميا يف هذا االإطار مطالبا 
بااللتزام الكامل ببنود االتفاق وداعيا 
اإىل �صرعة اإدخال امل�صاعدات االإن�صانية 

واالإغاثية اإىل قطاع غزة . 
واأعــرب املجل�س الــوزاري عن اأمله اأن 
انهاء معاناة  اإىل  يــوؤدي هــذا االتــفــاق 
ال�صعب الفل�صطيني ال�صقيق واأن يلبي 
لل�صالم  تــعــزيــزا  املــ�ــصــروعــة  تطلعاته 
وحمل   . املــنــطــقــة  يف  واال�ـــصـــتـــقـــرار 
م�صوؤولية  اإ�صرائيل  الــوزاري  املجل�س 
ال�صعب  �صد  الب�صعة  احلــرب  جــرائــم 
والتدمر  الــ�ــصــقــيــق  الــفــلــ�ــصــطــيــنــي 
االأ�صا�صية  بالبنية  حلق  الذي  الهائل 

يف قطاع غزة .
ال�شاأن اليمني : 

رحب املجل�س الوزاري بدعوة فخامة 
الرئي�س عبدربه من�صور هادي رئي�س 
القوى  لــكــافــة  اليمنية  اجلــمــهــوريــة 
اإىل  اليمنية  واالجتماعية  ال�صيا�صية 

 2012 يونيو  جنيف1  اتفاق  تنفيذ 
الهادف اإىل حتقيق االنتقال ال�صلمي 
املجل�س  وعــــرب  �ــصــوريــا  يف  لــلــ�ــصــلــطــة 
مهمة  بــنــجــاح  متنياته  عــن  الـــــوزاري 
لالأزمة  اجلـــديـــد  االأممــــــي  املـــبـــعـــوث 
عرب   . مي�صتورا  دي  ال�صيد  ال�صورية 
ال�صديد  اأملــــه  عـــن  الــــــوزاري  املــجــلــ�ــس 
عمليات  يف  االأ�صد  نظام  ا�صتمرار  من 
االأو�صاع  ولتدهور  والتدمر  القتل 
�ــصــوريــا ورحــــب بقرار  االإنــ�ــصــانــيــة يف 
بتاريخ   2165 رقــم  االأمـــن  جمل�س 
امل�صاعدات  بــ�ــصــاأن  14-7-2014م 
بــــاإزالــــة جميع  االإنــ�ــصــانــيــة مــطــالــبــا 
امل�صاعدات  اإيـــ�ـــصـــال  اأمــــــام  الـــعـــوائـــق 
 . املت�صررين  املدنيني  لكل  االإن�صانية 
رحب املجل�س الوزاري بنتائج اجتماع 
العربية  لـــلـــدول  اخلـــارجـــيـــة  وزراء 
االت�صال  جمـــمـــوعـــة  يف  االأعــــ�ــــصــــاء 
ال�صورية  بـــاالأزمـــة  املــعــنــيــة  الــدولــيــة 
بتاريخ  الــــذي عــقــد يف مــديــنــة جـــدة 

 .  2014-8-24
العدوان الإ�شرائيلي 

على قطاع غزة :
باالتفاق  الـــــــــوزاري  املــجــلــ�ــس  رحـــــب 

املجل�س  رحـــب   . الــفــئــويــة  واملــطــالــب 
ال�صادر  الــرئــا�ــصــي  بــالــبــيــان  الـــــوزاري 
الــــدويل بتاريخ  عــن جمــلــ�ــس االأمــــن 
اأبدى  الــذي  2014م  اأغ�صط�س   29
فيه القلق البالغ اإزاء تدهور االأو�صاع 
االأمنية يف اليمن ب�صبب االأعمال التي 
بغية  وداعموهم  احلوثيون  بها  يقوم 
ال�صلمية  االنتقالية  العملية  تقوي�س 
املبنية على املبادرة اخلليجية وزعزعة 
اأمن اليمن وا�صتقراره . عرب املجل�س 
عن �صكره للمملكة العربية ال�صعودية 
الثامن  االجـــتـــمـــاع  ا�ــصــتــ�ــصــافــة  عــلــى 
الأ�ـــصـــدقـــاء الــيــمــن الــــذي �ــصــيــعــقــد يف 
2014م  �صبتمرب   24 يف  نــيــويــورك 
اجلمعية  اجـــتـــمـــاعـــات  هــامــ�ــس  عــلــى 
العامة لالأمم املتحدة . رحب املجل�س 
اململكة  مـــر�ـــصـــح  بــتــعــيــني  الــــــــــوزاري 
العربية ال�صعودية الدكتور �صالح بن 
لالأمني  ممثال  القنيعر  عبدالعزيز 
اليمن  اإىل  الـــتـــعـــاون  ملــجــلــ�ــس  الـــعـــام 

متمنيا له التوفيق يف عمله .
ال�شاأن العراقي :

 اأعـــرب املجل�س الــــوزاري جمــددا عن 
اأن  اآمــــال  الــعــراقــيــة  لــلــقــيــادة  تهنئته 
العراقية  احلــكــومــة  ت�صكيل  يــ�ــصــهــم 
الوطنية  الوحدة  تعزيز  يف  اجلديدة 
املجتمع  اأطـــيـــاف  جــمــيــع  ومــ�ــصــاركــة 
ال�صيا�صية  الــعــمــلــيــة  يف  الـــعـــراقـــي 
ي�صاهم  ممـــا  والــتــنــمــويــة  واالأمـــنـــيـــة 
وا�صتقراره  الـــعـــراق  اأمـــن  حتقيق  يف 
الطبيعية  ملكانته  وا�صتعادته  و�صيادته 
يف عامله العربي . اأكد املجل�س الوزاري 
جمددا دعمه لقرار جمل�س االأمن رقم 
2107-2013 الذي قرر باالإجماع 
واملفقودين  االأ�ــــصــــرى  مــلــف  اإحـــالـــة 
بعثة  اإىل  الكويتية  املمتلكات  واإعـــادة 
االأمم املتحدة  ملتابعة هذا امللف اآمال 
جهودها  العراقية  احلكومة  موا�صلة 
واملجتمع  الكويت  دولــة  مع  وتعاونها 

الدويل يف هذا ال�صاأن . 
ال�صاأن الليبي : عرب املجل�س الوزاري 
عن قلقه من تدهور االأو�صاع االأمنية 
والع�صكرية يف ليبيا جراء اال�صتباكات 
احلالية وما ينتج عنها من خ�صائر يف 
اأمن  وتاأثره على  واملمتلكات  االأرواح 
موؤكدا  وم�صتقبلها  وا�صتقرارها  ليبيا 
ــــرورة وقـــــف الـــعـــنـــف ودعــــم  عـــلـــى �ــــص
الــ�ــصــرعــيــة يف لــيــبــيــا مـــن خـــالل دعم 
راأ�صها  وعــلــى  الد�صتورية  املوؤ�ص�صات 
عرب  الـــذي  املنتخب  الــنــواب  جمل�س 
خالل  مــن  الليبي  ال�صعب  اإرادة  عــن 
انتخابات حرة ونزيهة متهيدا لتعزيز 
التنمية  وحتقيق  واال�صتقرار  االأمــن 

يف ليبيا . 
الرت�صيحات : رحب املجل�س الوزاري 
�صعادة  عمان  �صلطنة  مر�صح  بتعيني 
حممد بن �صالح بن حممد الغيالين 
لدول  الــتــعــاون  جمل�س  بعثة  رئــيــ�ــس 
اخلليج العربية لدى االأمم املتحدة يف 

فيينا متمنيا له التوفيق يف مهامه.
�ـــصـــدر يف مـــديـــنـــة جـــــدة الـــ�ـــصـــبـــت 4 
 30 املـــوافـــق  1435هـ  الــقــعــدة  ذو 

. اأغ�صط�س 2014م 

اختتام اأعمال املجل�س الوزاري اخلليجي ببيان يف جدة

دول �لتعاون توؤكد وقوفها �ضد �لتهديد�ت �الإرهابية �لتي تو�جه �ملنطقة و�لعامل 
دعم حق �شيادة الإمارات على جزرها الثالث طنب الكربى وطنب ال�شغرى واأبو مو�شى 
�لتاأكيد على �ضيادة �ضوريا و��ضتقاللها و�ضرورة تنفيذ �تفاق جنيف1 ب�ضاأن �النتقال �ل�ضلمي لل�ضلطة

رو�شيا تريد تنظيم ج�شر اإن�شاين

�الحتاد �الأوروبي يحذر من �لالعودة يف �أزمة �أوكرنيا

ـــرب عن  ـــع ي ــس  ــ� ــل ــج امل
ــــغ مــن  ــــبــــال ـــقـــه ال قـــل
التوترات التي ي�شهدها 
حمـــيـــط الـــعـــا�ـــشـــمـــة 
الــيــمــنــيــة ويـــحـــذر من 
اخلطرية  تــداعــيــاتــهــا 
�لتاأكيد على �ضرورة وقف �لعنف ودعم �ل�ضرعية يف ليبيا من خالل دعم �ملوؤ�ض�ضات �لد�ضتورية 

وقف  باتفاق  الرتحيب 
قطاع  يف  الــنــار  اإطـــالق 
اإ�شرائيل  وحتميل  غزة 
مـــ�ـــشـــوؤولـــيـــة جـــرائـــم 
�شد  الب�شعة  احلــــرب 
الفل�شطيني  الــ�ــشــعــب 

هجوم جديد على حركة �ل�ضباب يف �ل�ضومال
كثيف و�صاهدوا قوافل دبابات واآليات م�صفحة تتوجه نحو 
بولومارير احد معاقل حركة ال�صباب على بعد 160 كلم 
اىل جنوب غرب مقدي�صو. كما �صوهدت قوات �صومالية 
ومن امي�صوم تتوجه اىل باروي اخر مرفا كبر ال يزال 
وقال  القاعدة.  بتنظيم  املرتبطني  املتمردين  ايــدي  بني 
نور اننا نتوجه اىل مدينة بولومارير م�صيفا ان العمليات 
لن تتوقف طالبما مل تتم ت�صفية نا�صطي القاعدة . ويف 
كانون الثاين-يناير 2013 حاولت جمموعة كومندو�س 
فرن�صية حترير عن�صر خمابرات فرن�صية حمتجز رهينة 
يف بولومارير. وقد ف�صلت العملية وانتهت مبقتل جنديني 

فرن�صيني والرهينة.

•• مقدي�صو-اأ ف ب:

�صنت القوات ال�صومالية وحلفاوؤها من االحتاد االفريقي 
ال�صتعادة  ال�صباب  حركة  متمردي  على  جــديــدا  هجوما 
اعلن  كما  عليها يف اجلنوب،  ي�صيطرون  مازالوا  مرافىء 

ال�صبت م�صوؤولون ع�صكريون و�صيا�صيون.
وقال عبد القادر حممد نور حاكم منطقة �صابيل ال�صفلى 
بداأت  الــهــنــدي  املــحــيــط  عملية  ان  الــ�ــصــومــال  جــنــوب  يف 
الــعــدو يفر والقوات  امــ�ــس..  مــتــاأخــر مــن م�صاء  يف وقــت 
)ال�صومالية واالحتاد االفريقي( تتقدم باطراد حتى االن 
. وافاد �صهود عيان انهم �صمعوا دوي اطالق قذائف ب�صكل 
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املال والأعمال

�شوق ذهب عجمان �شرح اقت�شادي و�شط املدينة 

�مل�ضتهلك : فن �لبيع وعر�س �لب�ضاعة ور�ء زيارتنا لل�ضوق
البائع : ن�شتقطب العمالء بالت�شميمات احلديثة والبتكارات اجلديدة

حتت رعاية امللك حممد ال�شاد�س وم�شاركة هيئات وموؤ�ش�شات خليجية ومغاربية ودولية

�نطالق فعاليات �مللتقى �لر�بع لال�ضتثمار �خلليجي-�ملغربي يف �لد�ر �لبي�ضاء 
•• اأبوظبي-الفجر: 

الرابع  املــلــتــقــى  فــعــالــيــات  تــنــطــلــق 
املغربي  اخلــلــيــجــي  ــتــثــمــار  لــال�ــص
حتت رعاية �صاحب اجلاللة امللك 
اململكة  عـــاهـــل  الـــ�ـــصـــاد�ـــس  حمــمــد 
نوفمرب  و29  يف28  املـــغـــربـــيـــة 
مبدينة  �صراتون  بفندق   2014
الهيئات  مب�صاركة  البي�صاء،  الــدار 
التجارية  واملوؤ�ص�صات  االقت�صادية 
واأكادمييني  وخرباء  واال�صتثمارية 
وبــــاحــــثــــني خــلــيــجــيــني ومـــغـــاربـــة 

ودوليني.
ويـــاأتـــي انــعــقــاد هـــذا املــلــتــقــى الذي 
ال�صراكة   : �ـــصـــعـــار  حتــــت  يـــنـــظـــم 
االإ�صرتاتيجية املغربيةـ  اخلليجية.. 
بوابة الدار البي�صاء نحو اإفريقيا ، 
تتويجا للجولة امللكية الناجحة يف 
دول جمل�س التعاون اخلليجي التي 
لل�صراكة  ملمو�صا  تفعيال  اأثــمــرت 

الــ�ــصــوق غــالــبــا مــا اأتـــي عــنــد العودة 
هدية  طياتي  يف  واحــمــل  بلدي  اإىل 
الت�صميمات  وتــعــجــبــنــي  لــــالأهــــل، 
اخلليجية جدا ملا تتمتع به من فن 
وكاأن  الع�صر  تــواكــب  واأذواق  راقـــي 
قد  الــذهــب  �صناعة  على  القائمني 
لــكــل البالد  الـــعـــام  الــــــذوق  در�ـــصـــوا 
تتوافق  عري�صة  خطوط  وو�ــصــعــوا 
مكان،  كــل  يف  املــعــمــورة  ن�صاء  عليها 
وبالفعل اأجد اأن للذهب لغة خا�صة 
به يتحاور مع اجلميع بلغة اجلمال 

واحل�س. 

ال�شوق يحقق رغبة الزائر
ازور  مــرة  الأول  �صعاده  عامر  يقول 
حديث  الذهب  مع  وتعاملي  ال�صوق 
�صديقي  معي  ح�صر  لذلك  العهد 
دبــي، لكن  �صكان  واأنــنــي مــن  خا�صة 
وموقعه  جــيــد  املــجــمــل  يف  الــ�ــصــوق 
مــتــمــيــز وتــ�ــصــمــيــمــه بــ�ــصــيــط وعـــدد 
حمالته متو�صط وبه ت�صكيلة جيدة 
واأ�صعاره  الفنية  الت�صميمات  مــن 
لكن  للذهب،  العاملية  ال�صوق  ح�صب 
يف املجمل ال�صوق يحقق رغبة الزائر 
اإلــيــه ويريده،  يــاأمــل  ويــجــد فيه مــا 

وهذا يف العموم اأف�صل �صئ.

•• عجمان-اأ�صامة عبد املق�صود:

يـــــغـــــرد مـــــعـــــدن الـــــذهـــــب مـــنـــفـــردا 
الــتــى حتــتــوي على  لغته  مبـــفـــردات 
اجلــمــال واالإحــ�ــصــا�ــس والــــذوق، لغة 
وتغر  الب�صري  الــوجــدان  تخاطب 
لهدوء  والـــتـــوتـــر  االكـــتـــئـــاب  مـــيـــول 
�صوق  بهو  تطاأ  اأن  مبجرد  و�صكينة، 
تطل  اإبداعية  لوحات  جتد  الذهب 
من خلف الزجاج تبهر املارة بح�صن 
�صناعتها  وبـــاإتـــقـــان  تــ�ــصــمــيــمــاتــهــا، 
اجلاذبة الأ�صحاب الذوق الرفيع، يف 
وكل  الـــزوار  بني  تقف  الذهب  �صوق 
منهم له هدفه، من ي�صرتي جديد 
مدخراته  يــ�ــصــتــبــدل  مــــن  ومـــنـــهـــم 
اقت�صادية  جمــمــوعــة  ويـــجـــددهـــا، 
مــتــكــامــلــة وحـــيـــاة تــعــرب عـــن نافذة 
ا�صتثمارية يف و�صط مدينة عجمان.

غــالــبــا مـــا منـــر اأمـــــام �ــصــوق الذهب 
اأو نــدخــلــه ونــ�ــصــرتي ومنــ�ــصــي ويف 
االأ�صئلة  مــــن  هـــائـــل  كــــم  اأذهــــانــــنــــا 
الــتــى حتــتــاج اإىل اإجــابــات، مــن تلك 
الــتــ�ــصــاوؤالت هــل مــوقــع الــ�ــصــوق وما 
يـــدور مــن حــولــه يــوؤثــر عــلــى حركة 
القدمي  والــذهــب  والــ�ــصــراء؟  البيع 
اأ�صحاب  بــه  يفعل  مــاذا  يباع  مل  اإذا 
حمال املجوهرات؟ وهل االأمن كايف 
حلرا�صة كل هذه الرثوة؟ وملاذا يلجاأ 
امل�صتعمل؟  الــذهــب  لــ�ــصــراء  الــوافــد 
اأكرث  اأكرث �صراء للذهب ومن  ومن 
بيع له؟ جنيب يف هذا التحقيق على 
كــل هـــذه الــتــ�ــصــاوؤالت مــع عـــدد من 
وعمالء  املجوهرات  حمال  اأ�صحاب 

ال�صوق.

و�شط املدينة موقع متميز
حمل  �صاحب  في�صل  حممد  يقول 
يلعب  ال�صوق  موقع  اأن  جمــوهــرات 

ال�صراء  لكمية  مقيا�صا  كبر  مبلغ 
الوافد  غالبا  فيلجا  القطع،  وتعدد 
منا�صبات  يف  لالأهل  الهدايا  ل�صراء 
العودة لوطنه، بينما االأكرث بيع هن 
والذهب  والدول اخلليج،  املواطنات 
اأيام  ثالثة  املحل  يف  يظل  امل�صتعمل 
اإىل  اأر�ـــصـــلـــنـــاه  يـــبـــاع  مل  واإذا  فــقــط 
الإعادة  دبــي  بــاإمــارة  الــذهــب  م�صنع 
وندفع  الـــطـــلـــب  حــ�ــصــب  تــ�ــصــنــيــعــه 

امل�صنعيه فقط.

للهدايا اأي�شا لغة
يـــقـــول انـــ�ـــس عـــبـــد الــــوهــــاب عميل 
عالقتي بال�صوق م�صتمرة حيث اأنني 
اقــطــن عــجــمــان ودائــمــا اأتــــردد على 
�صرائي  وعــنــد  املنا�صبات  يف  الــ�ــصــوق 
وتقت�صر  الــبــلــد،  يف  الأهـــلـــي  هـــدايـــا 
الوقت  العام يف  الــذوق  الهدايا على 
واأمــا عن موقع  ا�صرتي فيه،  الــذي 
فهو  للم�صتهلك  بالن�صبة  الــ�ــصــوق 
يقع  الــ�ــصــوق  وان  خــا�ــصــة  مــنــا�ــصــب 
وحـــولـــه مواقف  املــديــنــة  و�ــصــط  يف 

لل�صيارات.

فنون الت�شميم
يــقــول حـــمـــادة اجلــنــايــنــي مـــن رواد 

اإىل عـــدم وجــــود مواقف  املــنــع  هـــذا 
ال�صوق  عــلــى  الــتــعــود  اأو  لــلــ�ــصــيــارات 
الــقــدمي ونــ�ــصــاأت الــعــالقــات الطيبة 
يعكف  ممــا  والبائعني  الزبائن  بــني 
اجلديد  الــ�ــصــوق  اإىل  الـــذهـــاب  عـــن 
يف  لثقته  الــقــدمي  الــ�ــصــوق  ويف�صل 
مودة  وبينهم  له  يبيع  الــذي  البائع 

ومعرفة.

م�شنع دبي لإعادة �شناعته
يــقــول عــدنــان اأمــــني �ــصــاحــب حمل 
الذهب  �ــصــراء  يقت�صر  جمـــوهـــرات 
امل�صتعمل يف ال�صوق على املحل الذي 
املكه وحمــل اآخــر لــذا جتــد عندي 
عمالء من الوافدين يهتموا ب�صراء 
الذهب امل�صتعمل وذلك لعدم وجود 
القطعة،  اأو  اجلـــرام  على  م�صنعيه 
اإىل  ت�صل  اأحيانا  امل�صنعيه  اأن  حيث 

العمالء  ا�ــصــتــقــطــاب  يف  هــامــا  دورا 
عجمان  �ـــصـــوق  فـــزبـــائـــن  لـــلـــ�ـــصـــوق، 
عجمان  �ــصــكــان  مــن  لي�صوا  لــلــذهــب 
الــ�ــصــوق متنوعني  عــمــالء  بــل  فقط 
الثالث  االإمــــــــــارات  قـــاطـــنـــي  ومـــــن 
ودول  القيوين  واأم  ودبـــي  ال�صارقة 
العربية  املـــمـــلـــكـــة  مـــثـــل  خــلــيــجــيــة 
لرتددهم  عمان  و�صلطنة  ال�صعودية 
عــلــى االإمــــــــارات بــا�ــصــتــمــرار، وهـــذا 
ال�صوق يتميز مبوقعه الأنه يعترب يف 
جمموعة  حوله  ومن  املدينة  و�صط 
اأ�صواق وحماالت جاذبة للم�صتهلك، 
اأماكن خم�ص�صة ملواقف  كما يوجد 
متحف  مــــن  وقــــربــــه  الــــ�ــــصــــيــــارات، 
العديد  ياأتي لزيارته  الذي  عجمان 
اأيــ�ــصــا مــيــزة يتمتع بها  مــن الــــزوار 
احلرا�صة  اآخــر  وعلى جانب  ال�صوق، 
املراقبة  ال�صوق بالكامرات  وتامني 

يــتــفــق عــلــيــه قــطــاع كــبــر مـــن رواد 
ال�صوق، ومن جانب اآخر فن التعامل 
مع العميل وال�صرب يف تبادل االأفكار 
واالإدراك  التقاء،  لنقطة  والتو�صل 
العميل  الذي ير�صده  للمبلغ  مبكر 
لل�صراء يوفر على البائع الكثر من 

الوقت واجلهد. 

الهدايا اأكرث بني الوافدين 
بـــــائـــــع مبحل  �ـــــصـــــاه زيـــــــب  يـــــقـــــول 
لل�صوق  روادا  االأكـــــرث  جمـــوهـــرات 
املــواطــنــات و�ــصــرائــهــن للذهب  هــن 
الوافدين فكرث  اأما  بكميات كبرة، 
لــكــن �ــصــرائــهــم بــقــدر هــديــة وح�صب 
بالدهم،  اإىل  الــعــودة  اأو  املــنــا�ــصــبــات 
وغالبا ما يكون ن�صبة ال�صراء قليلة 
املواطنات  والــكــم،  الـــوزن  مــن حيث 
الذهب كل فرتة ق�صرة  ي�صتبدلن 

ونـــظـــام احلـــرا�ـــصـــة مــتــقــن جــــدا مع 
وجود اأفراد من �صركة اأمن يتابعون 
حــركــة الــ�ــصــوق ويــراقــبــون عــن كثب 

كل ما يحدث.

فن البيع من عوامل املناف�شة
حمل  �صاحب  النجم  �صيزار  يــقــول 
لــلــمــجــوهــرات يف نــفــ�ــس الــ�ــصــيــاق اأن 
اقت�صادية  نـــافـــذة  يــعــتــرب  الـــ�ـــصـــوق 
وجمــمــع لــعــدد كــبــر مـــن املحالت 
العمالء  ا�ــصــتــقــطــاب  عــلــى  حتــر�ــس 
واملناف�صة  الــتــ�ــصــمــيــمــات  ــــاأجــــود  ب
تنح�صر يف تنوع الب�صاعة وجمالها 
لفكر  املنا�صبة  االأذواق  كــل  ووجـــود 
ال�صوق  رواد  اأن  حـــيـــث  اجلـــمـــيـــع، 
دولة  ولــكــل  خمتلفة  جن�صيات  مــن 
ثــقــافــتــهــا ومــيــولــهــا اخلـــا�ـــس بها، 
العام  للذوق  ج�صر  نبني  اأن  وعلينا 

جـــــدا، وكــــــاأن الــطــقــم ال تـــذهـــب به 
ملنا�صبتني، في�صتبدلن الذهب ح�صب 
املو�صة،  عــامل  يف  واجلديد  املنا�صبة 
ت�صميمات  احلـــــــايل  الــــوقــــت  ويف 
الزبائن  اعـــجـــاب  حتـــوز  الــبــحــريــن 
الذهب  عــن  لي�صاأل  الــعــديــد  فــيــاأتــي 

والت�صميم البحريني.

الثقة يف البائع
يـــقـــول عــمــر مــ�ــصــلــم بـــائـــع يف حمل 
جمـــــوهـــــرات �ـــصـــيـــد عـــلـــى الـــطـــرف 
بنف�س  للذهب  �ــصــوق جــديــد  االأخـــر 
مـــوا�ـــصـــفـــات هــــذا الـــ�ـــصـــوق لــكــن مل 
رواد  مــن  االهــتــمــام  بنف�س  يــحــظــى 
لنف�س  اأن  العلم  مــع  الــذهــب  �ــصــراء 
املحل حملني بال�صوق اجلديد الذي 
يف�صل بينه وبني هذا ال�صوق طريق 
يعود  قــد  اأمــتــار،  الثالثة  يتعدى  ال 

وال�صحة  الــتــعــلــيــم  يف  اال�ــصــتــثــمــار 
االأعمال  لــ�ــصــيــدات  عــمــل  ـــة  وور�ـــص
املــغــربــيــات واخلــلــيــجــيــات واخــــرى 
القطاعات  يف  اال�ــصــتــثــمــار  حــــول 
برنامج  و�صيتم  للبيئة.  ال�صديقة 
التعاون  بور�صة خا�صة عن  امللتقى 
املغربي اخلليجي يف جمال االبتكار 
والبحث العلمي والتدريب وتاأهيل 
ـــــــوارد الــبــ�ــصــريــة انــ�ــصــجــامــا مع  امل
حممد  امللك  املغربي  العاهل  روؤيــة 
للموارد  اأهمية  بــاإعــطــاء  ال�صاد�س 
رافعة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا  املـــالـــيـــة  غــــر 

للتنمية. 
جتاري  معر�س  امللتقى  وي�صاحب 
من  واملغربية  اخلليجية  لل�صركات 
يف  املٌ�صاركة  ال�صركات  متكني  اأجــل 
م�صاريعها  اآخــر  عر�س  من  امللتقى 
ومــنــتــجــاتــهــا بــهــدف حتــفــيــز رجال 
ــتــثــمــريــن لـــزيـــادة  االعــــمــــال واملــ�ــص

ا�صتثماراتهم يف اجلانبني. 

اجلانبني  بــــني  االإ�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــة 
بها  املــ�ــصــي  يــتــم  اأن  ينتظر  والــتــي 
اأرحــب. باالإ�صافة  اآفــاق  قدما نحو 
املتبادلة بني جاللة  الــزيــارات  اإىل 
امللك حممد ال�صاد�س واأ�صقائه قادة 
اخلليجي  الـــتـــعـــاون  جمــلــ�ــس  دول 
تــعــكــ�ــس جناح  الـــتـــي  حــفــظــهــم اهلل 
التعاون  تعميق  يف  امللكية  الــروؤيــة 
امل�صرتك وتو�صيع جماالته لت�صمل 
ولتوؤ�ص�س  احليوية  القطاعات  كل 
اجلانبني.  بني  اقت�صادية  ل�صراكة 
بعد جناح  امللتقى  انعقاد  ياأتي  كما 
انعقدت حتت  التي  الثالثة  الــدورة 
الرعاية ال�صامية ل�صاحب اجلاللة 

الــ�ــصــراكــة اخلــلــيــجــيــة املــغــربــيــة يف 
اإفــريــقــيــا، مبــ�ــصــاركــة ممــثــلــني عن 
مغاربة  وخــرباء  املغربية  احلكومة 
وخليجيني واأفارقة.   اما اجلل�صة 
املــ�ــصــائــيــة تــتــ�ــصــمــن ور�ــــصــــة عمل 
املايل  القطاع  يف  اال�صتثمار  حــول 
ــــة عـــمـــل اخــــرى  واملـــ�ـــصـــريف وور�ــــص
الطاقات  حول اال�صتثمار يف قطاع 
حول  ثالثة  عمل  ور�ــصــة  املــتــجــددة 
اال�ــصــتــثــمــار يف الــقــطــاع الـــزراعـــي 
واالأمـــــن الــغــذائــي. و�ــصــيــتــم تناول 
امل�صرعات اال�صرتاتيجية يف املغرب 
اليوم  بـــرنـــامـــج  اأمـــــا  ومتـــويـــلـــهـــا.  
ور�صة عمل حول  الثاين فيت�صمن 

القرار االقت�صادي واأع�صاء ال�صلك 
ال�صركات  وممــثــلــي  الــدبــلــومــا�ــصــي 
اخلـــلـــيـــجـــيـــة واملـــغـــربـــيـــة وخــــــرباء 
واأكــادميــيــني، رجـــال االأعـــمـــال من 
الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة االأمـــريـــكـــيـــة 
املتو�صط  االأبـــيـــ�ـــس  الــبــحــر  ودول 
وال�صني والهند ورو�صيا والربازيل 

واإفريقيا. 
جل�صة  امللتقى  برنامج  و�صيت�صمن 
افــتــتــاحــيــة يــتــخــلــلــهــا كــلــمــات كال 
مـــن احلــكــومــة املــغــربــيــة، جمل�س 
الــتــعــاون اخلــلــيــجــي، احتــــاد غرف 
جمـــلـــ�ـــس الـــــتـــــعـــــاون اخلـــلـــيـــجـــي، 
بــاالإ�ــصــافــة اإىل نـــدوة دولــيــة حول 

وال�صيد  والـــــزراعـــــة  والــ�ــصــنــاعــة 
املتجددة  والــــطــــاقــــات  ـــبـــحـــري  ال
وغــــــرهــــــا.  وعـــــر�ـــــس املـــــوؤهـــــالت 
وال�صناعية  واملــالــيــة  االقــتــ�ــصــاديــة 
وتنظيم  والـــتـــجـــاريـــة  والــتــقــنــيــة 
لــــــقــــــاءات مـــ�ـــصـــرتكـــة بـــــني رجـــــال 
واملغاربة  اخلــلــيــجــيــني  االأعــــمــــال 
وتقدمي فر�س اال�صتثمار امل�صرتك 
يف اإفريقيا ورفع حجم اال�صتثمارات 
واخلا�صة  احلــكــومــيــة  اخلــلــيــجــيــة 
االإ�صرتاتيجية  الـــقـــطـــاعـــات  يف 

لالقت�صاد املغربي.
امللتقى  يف  يـــ�ـــصـــارك  اأن  ويـــتـــوقـــع 
�صانعي  مـــــن  �ــصــخــ�ــصــيــة   500

احلكومة  مع  بالتعاون  واالت�صال 
املتحدة  االأمم  ومنظمة  املــغــربــيــة 
وموؤ�ص�صات  والــــزراعــــة  لــالأغــذيــة 
حكومية  ومــــالــــيــــة  اقـــتـــ�ـــصـــاديـــة 
لبحث  وخليجية،  مغربية  وخا�صة 
اآفاق اال�صتثمار يف اململكة املغربية، 
م�صرتكة  ـــروعـــات  مـــ�ـــص وتـــفـــعـــيـــل 
بــني اجلــانــبــني، اإىل جــانــب عر�س 
واملالية  االقت�صادية  االإ�ــصــالحــات 
ـــــغـــــرب جلــــذب  الـــــتـــــي قـــــــام بــــهــــا امل
اال�ــصــتــثــمــار اخلـــارجـــي بــ�ــصــكــل عام 
واخلليجي ب�صكل خا�س، باالإ�صافة 
احلكومية  املخططات  عر�س  اإىل 
الرقمي  االقـــتـــ�ـــصـــاد  جمـــــاالت  يف 

املــــلــــك حمـــمـــد الــــ�ــــصــــاد�ــــس خـــالل 
الفرتة من 6 اإىل 8 مايو 2013 
وزارة  بالتعاون مع  مبدينة طنجة 
ال�صوؤون اخلارجية والتعاون ووزارة 
واال�صتثمار  والــتــجــارة  الــ�ــصــنــاعــة 
واالقت�صاد الرقمي املغربية ووالية 
مدينة  ـــ�ـــس  وجمـــل طـــنـــجـــة  جـــهـــة 
لتنمية  املغربية  والــوكــالــة  طنجة 
املغرب  ومــوؤ�ــصــ�ــصــة  اال�ــصــتــثــمــارات 
املغربية  الغرف  واحتــاد  للت�صدير 

واالحتاد العام ملقاوالت املغرب.
ويهدف امللتقى الذي ينظمه احتاد 
اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�س  غـــرف 
لالإعالم  الــعــربــي  اخلليج  ووكــالــة 

طالب جامعة ولونغونغ يف دبي ينجحون يف �حل�ضول على فرت�ت تدريبية يف �ضركات عاملية
•• دبي-الفجر: 

ا�صتفاد العديد من طالب جامعة ولونغونغ يف دبي 
خالل فرتة ال�صيف يف احل�صول على خربات من 
يف  تدريبية  بــدورات  باالإنخراط  جناحهم  خــالل 

العديد من املوؤ�ص�صات الرائدة يف عامل االأعمال. 
من  باالأعمال  يتخ�ص�صون  طــالب  اأربــعــة  ومتكن 
احل�صول على فر�صة لالن�صمام اإىل ما�صرت كارد 
حتت  امل�صرفية  باخلدمات  املتخ�ص�صة  الدولية 
طالب  اأربــعــة  حــاز  بينما  مكثف،  اأعــمــال  برنامج 
الهند�صة  موؤ�ص�صة  مع  للعمل  فر�س  على  اآخرين 

االأعمال الدولية، اأحد الرابحني االآخرين بدورة 
تــدريــبــيــة خـــالل فـــرتة الــ�ــصــيــف هــــذه. حــيــث مت 
قطاع  يف  ملن�صب  فولفو  �صركة  قبل  من  اختياره 
اأنه �صغل من�صب  الت�صويق واالت�صال على اعتبار 

ملدة �صنة كاملة يف ق�صم الت�صويق يف اجلامعة. 
يف  للعمل  �صغفاً  دائــمــاً  حملت  لقد  �صمر:  وقــال 
قطاع ال�صيارات ومتنيت اأن اأعمل به يوماً ما. لقد 
مــن خالل  فولفو  مــع  الفر�صة  هــذه  عــن  �صمعت 
مركز تنمية الوظائف يف جامعة ولونغونغ يف دبي 
وتلقيت الكثر من الن�صائح املفيدة والدعم اأثناء 

عملية تقدمي لهذه الوظيفة .

كـــان يـــدرك اأهــمــيــتــه لــفــريــق الــعــمــل حــيــث عملنا 
�صاعدتني  لقد  معنى.  ذات  حيوية  م�صاريع  على 
درا�صتي يف جامعة ولونغونغ يف دبي يف احل�صول 
والتاأقلم مع  االأعمال  لبيئة  الــالزم  االدراك  على 
حتدياتها . ومت اختيار �صارة من قبل ما�صرت كارد 
حيث  العام،  لهذا  الوظائف  معر�س  دورة  خــالل 
تعد هذه هي املرة الثانية التي تقوم فيها ال�صركة 
�صمن  معها  للعمل  اجلامعة  من  طالب  باختيار 
املا�صي  العام  مر�صحي  حاز  وقد  التدريب.  خطة 

على وظائف دائمة يف املوؤ�ص�صة عقب تخرجهم.
ماج�صتر  طــالــب  �صديقي،  �صمر  حممد  وكـــان 

�صمن  ومـــن   . �صيمنز  الــعــاملــيــة  وااللــكــرتونــيــات 
طـــالب جامعة  ف�صلت  الــتــي  االأخـــــرى  ــمــاء  االأ�ــص
ال�صيارات  م�صنع   ، فولفو  هي  دبــي  يف  ولونغونغ 
اأكرب �صركات العامل   ، الرائد و�صركة �صلمربجر 
اأكــرب م�صنعي  اأحــد   ، �صيمبا  النفط و  يف خدمات 
العامل الألعاب االأطفال.  وو�صفت �صارة االدري�صي، 
طالبة ال�صنة االأخرة يف بكالوريو�س اإدارة االأعمال 
ملنطقة  االت�صاالت  قطاع  مع  العمل  يف  فر�صتها 
باأنها  كــارد  ما�صرت  يف  وافريقيا  االأو�ــصــط  ال�صرق 
متدرب  تكون  اأن  وقــالــت:   . احللم  العمل  فر�صة 
يف ما�صرت كارد هو اأكرث من لقب فقط. فجميعنا 

العدد  11194 بتاريخ 2014/8/31     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/2175   عمايل جزئي                                
االقامة  م  جمهول  حمل  م  ذ  �س  للمقاوالت  -النجوم اخلم�س   1/ عليه  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2014/7/22 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ حممد م�صكني حممد معروف بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي 
درهما(  و�صبعون  احــدى  و�صبعمائة  الفا  ع�صر  خم�صة   ( درهما   15.771 وقــدره  مبلغا 
وتذكرة عودة بالطائرة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا مامل يكن  قد التحق بالعمل لدى 
ن�صيبه  من  املدعي  واعفت  وامل�صاريف  الر�صوم  من  باملنا�صب  والزمتها  اآخــر  عمل  رب 
فيها.  .حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11194 بتاريخ 2014/8/31     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/638   عمايل كلي                                

اىل املحكوم عليه /1 -دبى وايــر    جمهول  حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
اعاله  املــذكــورة  الــدعــوى  يف   2014/8/17 بــتــاريــخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
ل�صالح/ بلو انرتاى ك�صا جينال بتيل بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ 225030 درهم ) مئتان وخم�صة وع�صرون الف وثالثون درهما( وتذكرة 
عودة اىل موطنه مامل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر 
ورف�صت  فيها  ن�صيبه  من  املدعي  واعفت  امل�صروفات  من  باملنا�صب  والزمتها 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  .حكما  طلبات.  من  ذلــك  ماعدا 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11194 بتاريخ 2014/8/31     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2014/223  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/1- مطعم باميا افغان ) �س ذ م م( ومتثله ال�صريكة /زملى حاكمي تيمور 
�صاه جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �صركة �صميح الظاهر ملقاوالت البناء �س ذ م 
م  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2014/7/22 
الهند�صي  اخلبر  بندب  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  الــتــايل:  التمهيدي  احلكم 
بعد االطـــالع على ملف  الــدعــوى تكون مهمته  بــاجلــدول خبرا يف هــذه  الـــدور  �صاحب 
الدعوى واوراقها وم�صتنداتها وما ع�صى  ان يقدمه اليه اخل�صوم من ا�صول غر مذكرة 
او�صور غر جمحودة للمحررات- واملرا�صالت. واملحكمة حددت مبلغ ع�صرة االف درهم 
جل�صة  املحكمة  لها  ب�صدادها.وحددت  املدعى  والركن  اخلبر  وم�صاريف  اتعاب  ذمة  على 

 ch1.B.8 يوماالحد املوافق  2014/9/7 ال�صاعة 9.30 �صباحا يف القاعة
   ق�سم الق�سايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11194 بتاريخ 2014/8/31     

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 25 /2014 نزاع تعيني خربة عقاري                     

اي  �صركة  م( 2-  م  ذ  ح  م   ( ريزيدن�س  �صوق  �صركة  املتنازع �صده/1-  اىل 
بــي اي ليميتد جمــهــويل حمــل االقــامــة مبــا ان املــتــنــازع/ احــ�ــصــان علي 
اقام عليك  ابراهيم �صياح قد  �صلطان  وميثله: حمدان عبداهلل حممد 
الدعوى املطالبة بندب خبر متخ�ص�س مع الزام املدعي عليه بالر�صوم 
واملــ�ــصــاريــف واتــعــاب املــحــامــاة. وحـــددت لها جل�صة يــوم االثــنــني املوافق 
2014/9/22  ال�صاعة 8.30 �س مبكتب امل�صلح  لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
امل�سلح                                                   
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املال والأعمال

�ضلطان بن �ضليم: نتائج مو�نئ دبي �لعاملية يف �لن�ضف �الأول توؤ�ض�س ملرحلة جديدة يف منو �أعمالها 

امليداين ملدة �صهرين ون�صف ينتهي 
الــعــمــل بــهــا بــدايــة �ــصــهــر دي�صمرب 
اإدارة  ـــاأن  ب ،الفــتــة   2014 املــقــبــل 
ب�صحب  قامت  والبحوث  االإح�صاء 
العلمية من  املنهجية  عينة ح�صب 
ال�صابقة  االقت�صادية  امل�صوح  اطــار 
التي اأجرتها االدارة يف عام 2013 
حيث بلغ عدد املن�صاآت االقت�صادية 
يف  اقت�صادية  من�صاة   )23270(
كافة  على  مــوزعــة  عجمان  اإمــــارة 
مناطق عجمان وم�صفوت واملنامة 

التابعتني لالإمارة.
جودي  يا�صمني  الــدكــتــورة  ودعـــت 
والبحوث  االإحــ�ــصــاء  اإدارة  مــديــر 
للمجل�س  ــــعــــامــــة  ال بـــــاالأمـــــانـــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي يف عـــجـــمـــان مــــــدراء 
املن�صاآت  ـــحـــاب  وا�ـــص ومــــ�ــــصــــوؤويل 
عجمان  امـــــــارة  يف  االقـــتـــ�ـــصـــاديـــة 
الباحثني  مــــع  الــــتــــام  الــــتــــعــــاون 
ـــيـــدانـــني واملـــ�ـــصـــرفـــني بـــــــاالإدالء  امل
ال�صحيحة  االح�صائية  بالبيانات 
احلجر  �صتكون  والــتــي  والــدقــيــقــة 
ورا�صمي  للمخططني  اال�ــصــا�ــصــي 
الـــ�ـــصـــيـــا�ـــصـــات مـــــن و�ــــصــــع خطط 

التنمية االقت�صادية لالإمارة.

•• عجمان-الفجر:

والبحوث  االإحــ�ــصــاء  اإدارة  اأعلنت 
تنفيذي  ملجل�س  العامة  بــاالأمــانــة 
عجمان عن البدء تنفيذ 6 م�صوح 
اأيلول  منت�صف  �صاملة  اقت�صادية 
املقبل وتت�صمن اإجراء م�صح �صامل 
، وم�صح  باالإمارة  ال�صناعة  لقطاع 
 ، واجلملة  التجزئة  جتـــارة  قــطــاع 
، وم�صح  ومــ�ــصــح قــطــاع اخلـــدمـــات 
املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  قــطــاع 
والت�صييد  الــبــنــاء  قــطــاع  ،ومــ�ــصــح 
والتخزين  الــنــقــل  قــطــاع  ومــ�ــصــح 

واالت�صاالت يف اإمارة عجمان.
اإىل ذلك اأكد املهند�س �صعيد �صيف 
للمجل�س  العام  االأمــني  املطرو�صي 
الــتــنــفــيــذي الإمـــــــارة عــجــمــان بـــاأن 
داأبـــت  للمجل�س  الــعــامــة  االأمـــانـــة 
�صنويا على تنفيذ عدد من امل�صوح 
�صاحب  مــن  بتوجيه  االقت�صادية 
الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حــمــيــد بـــن را�صد 
االأعلى  املــجــلــ�ــس  عــ�ــصــو  الــنــعــيــمــي 
لــــالحتــــاد حــــاكــــم عـــجـــمـــان رعــــاه 
ال�صيخ  �ــصــمــو  مــن  ،ومبــتــابــعــة  اهلل 
عـــمـــار بــــن حــمــيــد الــنــعــيــمــي ويل 

واملعاجلة  املكتبي  العمل  ،ومرحلة 
االح�صائية ،حيث مت االنتهاء من 
املرحلة االوىل التح�صرية والتي 
الزمنية  اخلــطــة  و�ــصــع  ت�صمنت 
امليزانية  وتــقــديــر  املــ�ــصــوح  لتنفيذ 
العاملني  عـــدد  وتــقــديــر  الــالزمــة 
امل�صاركني بامل�صوح واعداد منهجية 
واعداد  االطـــار  مــن  العينة  �صحب 
وت�صميم اال�صتمارات وتهيئة برامج 
مع  والتن�صيق  بالتعاون  االدخــــال 
واعداد  لالح�صاء  الوطني  املركز 
قواعد التدقيق والرتميز وطباعة 
االدارية  وال�صجالت  اال�ــصــتــمــارات 

الباحثني  واخــتــيــار  والــتــنــظــيــمــيــة 
واملرمزين  واملــدقــقــني  وامل�صرفني 
تدريب  و�صيتم  البيانات  ومدخلي 
الــــكــــوادر الــبــ�ــصــريــة املـــ�ـــصـــاركـــة يف 
اال�صتمارات  بيانات  بح�صب  امل�صوح 
القطاعات  ح�صب  لها  املخ�ص�صة 
ان�صاء  العاجل  بالقريب  املختلفة 
اهلل. واأو�صحت باأن املرحلة الثانية 
من امل�صوح هي االأهم والتي تتمثل 
بالنزول امليداين لكافة القطاعات 
بتنفيذها  ويقوم  بامل�صوح  امل�صمولة 
ح�صب  املق�صمني  الباحثني  جميع 
واملناطق  االقت�صادية  القطاعات 
اجلغرافية يف االمارة مع امل�صرفني 
الذين  واملــراقــبــني  بها  املخت�صني 
مراحل  تنفيذ  ملتابعة  تاأهيلهم  مت 
باأنهم  الفـــتـــة  جــمــيــعــهــا  املـــ�ـــصـــوح 
تنفيذ  يف  كـــفـــاءة  وذوي  مــوؤهــلــني 
ر�صدها  �صيتم  الــتــي  املــ�ــصــوح  هـــذه 
تفريغها  ثم  وترميزها  وتوثيقها 
النتائج  ا�صتخراج  ثــم  باحلا�صوب 

واالإعالن عنها ر�صميا .
واأ�ـــــصـــــارت الـــدكـــتـــورة جـــــودي بـــاأن 
�ــصــيــكــون منت�صف  بــاملــ�ــصــوح  الــبــدء 
العمل  وي�صتمر  املقبل  اإبريل  �صهر 

التنفيذي  املجل�س  ورئي�س  العهد 
رعـــاه اهلل وحــر�ــصــهــمــا عــلــى ر�صد 
ومــتــابــعــة كــافــة املــ�ــصــتــجــدات التي 
خمتلف  عـــلـــى  بــــــاالإمــــــارة  تــــطــــراأ 
يخدم  مبا  االقت�صادية  القطاعات 
امل�صوح  باأن  الفتا  الوطنية  امل�صرة 
م�صاعدة  اإىل  تهدف  االقت�صادية 
بر�صم  االإمــــارة  يف  الــقــرار  �صانعي 
ال�صيا�صات اال�صرتاتيجية الوطنية 
دفع  املــ�ــصــاهــمــة يف  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة 
باالإمارة  اأالقت�صادي  النمو  عجلة 
م�صرا اإىل اأنها من امل�صوح الهامة 
لو�صع اخلطط التنموية وحتديد 
وتنفيذ  الــــ�ــــصــــكــــان  احــــتــــيــــاجــــات 
والتي  املطلوبة  التنموية  امل�صاريع 
الــعــمــل جميعها  قــطــاعــات  تــخــدم 
تكون  اأن  اأمله  عن  معربا  باالإمارة 
حمققة  االقت�صادية  امل�صوح  هــذه 
اال�صرتاتيجية  خــطــط  الأهــــــداف 
التنمية  حتــقــيــق  يف  احلـــكـــومـــيـــة 
املــ�ــصــتــدامــة املـــنـــ�ـــصـــودة ومـــواءمـــة 
االأخ�صر  االقـــتـــ�ـــصـــاد  ملــتــطــلــبــات 
ومـــ�ـــصـــاراتـــه الــتــنــمــويــة . وذكــــرت 
مديرة  جــودي  يا�صمني  الــدكــتــورة 
باالأمانة  والبحوث  االإح�صاء  اإدارة 

الباحثني  مـــــن  جمــــمــــوعــــة  مـــــع 
املتخ�ص�صني  امليدانني  وامل�صرفني 
من ذوي اخلربة والكفاءة بامل�صوح 
وبينت   . واالقت�صادية  االإح�صائية 

العامة ملجل�س تنفيذي عجمان باأن 
املــ�ــصــوح االقــتــ�ــصــاديــة �صتنفذ  هــذه 
املركز  مـــع  والـــتـــعـــاون  بــالــتــنــ�ــصــيــق 
وبالتعاون  لــالإحــ�ــصــاء  الـــوطـــنـــي 

تنفيذ  بــاأن خطة  الدكتورة جــودي 
تتكون  ال�صتة  االقت�صادية  امل�صوح 
املرحلة  مــــــراحــــــل:  ثــــالثــــة  مـــــن 
امليدانية  ،واملــرحــلــة  التح�صرية 

�الإعالن عن بدء �إد�رة �الإح�ضاء و�لبحوث مبجل�س تنفيذي عجمان وتنفيذ 6 م�ضوح �قت�ضادية منت�ضف �أيلول �ملقبل

يف  املتتابع  االنتعا�س  و  الـــدويل  لالقت�صاد  التدريجي 
حركة التجارة العاملية ما ينعك�س حت�صنا يف اداء �صركات 
املالحة البحرية و يفتح بالتايل الباب وا�صعا لالرتفاع 
يف اال�صتمارات العاملية لتطوير املوانئ و اإدارتها و لذلك 
االقت�صاد  يف  الــتــطــورات  جممل  بدقة  ال�صركة  تر�صد 
العاملي و ت�صع خططها امل�صتقبلية على ا�صا�س التحوالت 
ينجم عنها  ما  و  العاملية  التجارة  ت�صهدها حركة  التي 
تخدم  الــتــي  املــوانــئ  قــفــزات متالحقة يف عمليات  مــن 
املناطق و الدول االأكرث منوا يف م�صتويات التجارة حيث 
االأعلى  املوانئ  يف  اال�صتثمار  على  ا�صرتاتيجيتها  تقوم 
من حيث ن�صب الت�صغيل و العائد.  واأو�صح اأنه بالرغم 
من اال�صطرابات و التوترات يف عدة مناطق من العامل 

•• دبي-وام:

دبي  اإدارة موانئ  رئي�س جمل�س  �صليم  بن  �صلطان  اأكــد 
العاملية ان النتائج التي حققتها ال�صركة يف الن�صف االول 
من العام اجلاري توؤ�ص�س ملرحلة جديدة يف منو اأعمالها 
ال�صركة  الــذي طبقته  اال�صتثمار  برنامج  ان حقق  بعد 
العام يف  ادائها  ونقل  اأهدافه  كامل   2012 العام  منذ 
العاملية  ان موانىء دبي  اىل م�صتويات جديدة وا�صاف 
ا�صبحت على م�صارف مرحلة جديدة من ا�صرتاتيجية 
الفر�س  اأف�صل  انتقاء  اىل  تهدف  التو�صع يف عملياتها 
يف مــ�ــصــتــويــات الــربــحــيــة مبـــا يــ�ــصــمــن لــلــ�ــصــركــة منوا 
التعايف  مــن  م�صتفيدة  اأعــمــالــهــا  نــتــائــج  يف  مــتــ�ــصــاعــدا 

فاإن احلركة يف املوانئ التجارية توا�صل منوها عامليا..
اأى مربر للحد من اال�صتثمار  اأنه اليوجد  م�صرا اىل 
الرئي�صي  املنفذ  املوانئ النها  تو�صعة  و  بناء  الــدويل يف 
ال�صتراد و ت�صدير الب�صائع مهما كانت حدة التوترات 
واال�صطرابات ال�صيا�صية ..معتربا اأن العامل االأهم يف 
هي  العاملية  املوانئ  ب�صناعة  اال�صتثمار  قــرارات  اتخاذ 
املتغرات املرتبطة بحركة التجارة بني خمتلف مناطق 
ا�صيا  ملوقع  ن�صهده  الــذي  ال�صعود  مع  العامل  قــارات  و 
وت�صاعد  العاملية  التجارة  خارطة  على  ال�صني  بقيادة 
املناطق االخرى من العامل مثل  م�صتويات التجارة يف 
االأمركيتني و ا�صرتاليا و كذلك التجارة مع افريقيا 
وا النتعا�س الن�صبي يف حركة التجارة االأوروبية. و�صدد 

العاملية  دبي  موانئ  عمليات  اأن  على  �صليم  بن  �صلطان 
تواكب التوجهات اجلديدة يف اقت�صاد دبي القائمة على 
التوجه نحو اال�صتثمار يف املعرفة عرب حتول دبي اىل 
املدينة اأالذكى عامليا وقد بداأت موانئ دبي العاملية تطبق 
هذا التوجه منذ عدة �صنوات و اأحرزت ال�صبق عامليا يف 
م�صتوى التطور التقني بعملياتها من خالل اال�صتثمار 
يف الرافعات االأكرث تطورا لتحقيق قفزات مت�صارعة يف 
خدمات املناولة باملوانئ التي تديرها ال�صركة وحاز هذا 
اجلانب اهتماما كبرا يف موانئ ال�صركة بدبي حيث مت 
جتهيز املحطات اجلديدة يف ميناء جبل علي برافعات 
فائقة التطور ت�صمل 19 رافعة ر�صيف يتم التحكم بها 

عن بعد و50 رافعة ج�صرية اآلية على �صكك حديدية.

تنفيذًا لقرار جمل�س الوزراء بهدف حتديد م�شتوى النبعاثات امل�شموح بها 

مو��ضفات تطالب �مل�ضنعني و�مل�ضتوردين باالإ�ضر�ع باحل�ضول على 
�ضهاد�ت مطابقة �ملعايري �الإلز�مية النبعاثات �ملحركات �لبحرية

موؤمتر �شاللة ال�شنوي للتحكيم يختتم اأعماله بح�شور اأكرث من 120 م�شاركا

دعوة الحتكام �ضركات �لنفط �لوطنية 
لقو�عد مركز �لتحكيم �خلليجي

القاب�صة.
امل�صاركني  على  ال�صهادات  تــوزيــع  احلفل  ختام  يف  ومت 
والذ  املوؤمتر  اإجنــاح  �صاهم يف  لكل من  ال�صكر  وتقدمي 
تعترب هذه الن�صخة منه من اأحد اأجنح املوؤمترات التي 
نظمت يف �صاللة، وكان راعي احلفل الدكتور عبداهلل 
العماين  القانونية  ال�صوؤون  ال�صعيدي وزير  بن حممد 
النزاعات  كرثة  اإىل  وبالنظر  باأنه  كلمته  خالل  اأعترب 
العربية  الــدول  يف  والطاقة  النفط  عقود  الناجتة عن 
اأن الوقت قد حان للتفكر جديا يف اإن�صاء مركز حتكيم 
متخ�ص�س يكون مقره يف اأحدى الدول العربية للنظر 

بنزاعات عقود النفط والطاقة العامة.
وم�صرته  النفط  تــاريــخ  بــاأن  ال�صعيدي  الــوزيــر  وقــال 
يفي�س باالأحداث ويرتبط اإرتباطا وثيقا بال�صراعات، 
لــذلــك مل يــخــل الــتــحــكــيــم يف عــقــود الــنــفــط مــن تلك 
النزاعات التي كانت بني الدول املنتجة للنفط يف الدول 
العربية واإىل حد ما يف بع�س دول اأمريكا الالتينية وبني 
ال�صركات املنتجة للنفط يف القرن الع�صرين املا�صي من 
هذا النوع من عدم االإرتياح وال�صك والريبة حتى اعترب 

البع�س التحكيم نوع جديد من االإ�صتعمار.

•• �صاللة-الفجر:

اأ�صدل ال�صتار عن موؤمتر �صاللة ال�صنوي والذي ينظم 
من قبل مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون 
الفرتة ما  الــقــرار( خــالل  العربية )دار  لــدول اخلليج 
كراون  بفندق   2014 اأغ�صط�س-اآب   28 و   26 بــني 
النفط  »التحكيم يف عقود  ب�صاللة حتت عنوان  بــالزا 
اإىل احتكام  املــ�ــصــاركــون  الــدولــيــة«، ودعـــا  واالإنـــ�ـــصـــاءات 
التحكيم  مــركــز  قــواعــد  اإىل  الوطنية  النفط  �صركات 
الناجتة  الــنــزاعــات  يف  الف�صل  يف  اخلليجي  الــتــجــاري 
عن العقود املربمة، متمنيني ال�صفاء العاجل ل�صاحب 
اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد حفظه اهلل ورعاه.

وجتـــاوز عــدد املــ�ــصــاركــني يف املــوؤمتــر الـــذي يعقد حتت 
رعاية كرمية من معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
�صعيد ال�صعيدي وزير ال�صوؤون القانونية العماين اأكرث 
بالتعاون  املوؤمتر  تنظيم  ياأتي  كما  م�صارك   120 من 
مع غرفة جتارة و�صناعة عمان »فرع حمافظة ظفار« 
العمانية  عــمــان  قــبــل �صحيفة  مــن  اإعــالمــيــة  بــرعــايــة 
واالإ�صتثمار  للتنمية  الدولية  ظفار  �صركة  من  ورعاية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

طالبت هيئة االإمارات للموا�صفات 
كافة  مـــوا�ـــصـــفـــات  واملـــقـــايـــيـــ�ـــس 
املحركات  ومــ�ــصــتــوردي  م�صنعي 
الـــبـــحـــريـــة اخلــــارجــــيــــة بـــدولـــة 
تنفيذ  يف  بــــاالإ�ــــصــــراع  االإمـــــــــارات 
�صهادات  على  احل�صول  اإجـــراءات 
التاأكد  بعد  الهيئة  مــن  املطابقة 
املوا�صفة  مــعــايــر  تــطــبــيــق  مـــن 
اخلا�صة  االإمـــاراتـــيـــة  الــقــيــا�ــصــيــة 
بها  امل�صموح  االنبعاثات  مب�صتوى 
من املحركات البحرية اخلارجية 
التطبيق  حيز  فعليا  دخلت  التي 
االإلــزامــي مبــوجــب قـــرار جمل�س 
لعام   13 رقــــم  املـــوقـــر  الــــــــوزراء 

.2014
جـــاء ذلـــك خـــالل اجــتــمــاع مو�صع 
نظمته هيئة االإمارات للموا�صفات 
واملقايي�س يف مقرها بدبي ح�صره 
عدد كبر من م�صنعي وم�صتوردي 
مت  اخلارجية  البحرية  املحركات 
وخطوات  اأهــمــيــة  بــحــث  خـــاللـــه 
تــطــبــيــق قـــــرار جمــلــ�ــس الــــــوزراء 
املوا�صفة  معاير  تطبيق  بــ�ــصــاأن 
اخلا�صة  االإمـــاراتـــيـــة  الــقــيــا�ــصــيــة 
بها  امل�صموح  االنبعاثات  مب�صتوى 
من املحركات البحرية اخلارجية 
اإلـــزامـــيـــا بـــدولـــة االإمـــــــارات حيث 
قــدم مــ�ــصــوؤولــو مــوا�ــصــفــات خالل 
حول  مف�صال  �ــصــرحــا  االجــتــمــاع 
اإجراءات التطبيق من قبل الهيئة 
واملتطلبات والوثائق التي يتوجب 
على  للح�صول  تقدميها  عليهم 
التي  االمــارتــيــة  املطابقة  �ــصــهــادة 
من خاللها �صي�صمح لهم باإدخال 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن املـــحـــركـــات اىل 

ال�صوق املحلية..
 كـــمـــا �ــصــتــمــكــنــهــم الـــ�ـــصـــهـــادة من 

اخلا�صة بذلك. 
فيما  اأنـــــه  اإىل  �ــصــعــادتــه  ــــار  واأ�ــــص
يتعلق بالتحقق من املطابقة فان 
املوا�صفة ا�صرتطت حل�صول املزود 
يتقيد  اأن  املــطــابــقــة  �ــصــهــادة  عــلــى 
املعتمدة  القيا�صية  بــاملــوا�ــصــفــات 
منتجات  جــمــيــع  تــخــ�ــصــع  اأن  و 
اخلارجية  الــبــحــريــة  املـــحـــركـــات 
اأو  بت�صنيعها  املــــزود  يــقــوم  الــتــي 
ا�ــصــتــرادهــا لــلــنــمــوذج املـــحـــدد يف 
ال�صحة  ملتطلبات  تلبية  املوا�صفة 
الوثائق  كافة  وال�صالمة وتقدمي 
مطابقة  تثبت  الــتــي  واملــعــلــومــات 
املنتج ملتطلبات املوا�صفة مو�صحا 
بالتف�صيل  ت�صمنت  املوا�صفة  اأن 
كافة االإجراءات املتعلقة بالرقابة 
واملخالفات  االأ�ــــــصــــــواق  ومـــ�ـــصـــح 

والعقوبات.

احلكومي  القطاعني  من  امل�صكل 
واخلا�س ومب�صاركة كافة اجلهات 
الهيئة  ومــنــهــا  بــالــدولــة  املــعــنــيــة 
ووزارة  لــلــمــوا�ــصــالت  الــوطــنــيــة 
البيئة واملياه و ذلك لغر�س تقييم 
الو�صع احلايل للمنتجات ودرا�صة 
اأثرها و خماطرها باالإ�صافة اإىل 
باالإطالع  النظام  م�صروع  اإعـــداد 
اأف�صل املمار�صات و املقارنات  على 
هذا  �صناعة  جمــال  يف  املرجعية 

املنتج . 
وذكــــر �ــصــعــادتــه اأنــــه بــعــد مراحل 
وتعديل  ومــــراجــــعــــة  الــــدار�ــــصــــة 
املعنيني  مـــع  املــوا�ــصــفــة  مــ�ــصــروع 
مــــــن الـــــ�ـــــصـــــركـــــاء مــــــن كــــــل من 
واخلا�س  احلــكــومــي  الــقــطــاعــني 
القرار  الـــوزراء  ملجل�س  رفعها  مت 
تــطــبــيــقــهــا الـــــزامـــــيـــــاً حـــيـــث مت 
املـــوا�ـــصـــفـــة مـــن جمل�س  اعـــتـــمـــاد 
الوزراء للبدء بتطبيقها من قبل 
يف  منتجاتهم  لت�صجيل  املعنيني 
املوا�صفة  ت�صم  حيث  موا�صفات 
اخلا�صة  االإمـــاراتـــيـــة  الــقــيــا�ــصــيــة 
بها  امل�صموح  االنبعاثات  مب�صتوى 
من املحركات البحرية اخلارجية 
مواد تتعلق بالتعريفات و بنطاق 
املنتجات  ي�صمل  الـــذي  التطبيق 
ت�صنيعها  اأو  طــرحــهــا  يــتــم  الــتــي 
اأو  تـــوريـــدهـــا  اأو  ا�ـــصـــتـــرادهـــا  اأو 
ـــتـــخـــدامـــهـــا داخــــــــل الــــدولــــة  ـــص ا�
الـــتـــي ترتكز  املـــــزود  والـــتـــزامـــات 
ال�صالمة  بــ�ــصــروط  االلــــتــــزام  يف 
واجلــودة والتاأكد من عدم جتاوز 
بها  امل�صموح  االنبعاثات  م�صتوى 
من املحركات البحرية اخلارجية 
املنتج  �صالمة  تقرير عن  واإعـــداد 
وفقا للمعاير املحددة باملوا�صفة 
اأدلة ممار�صة  وا�صتيفاء متطلبات 
وال�صروط  اجلــــيــــدة  ــنــاعــة  الــ�ــص

مــ�ــصــتــوى انــبــعــاثــات ال يــزيــد عن 
الفئتني  �ــصــمــن  املـــحـــددة  الــقــيــم 
وذلك  املوا�صفة  حددتهما  اللتني 
البيئة  حـــمـــايـــة  يف  لــلــمــ�ــصــاهــمــة 
واحلــــــفــــــاظ عـــلـــيـــهـــا مـــــن خــــالل 
الغازية  االنبعاثات  مــن  التقليل 

ال�صادرة عن هذه املحركات .
املوا�صفة  اأن  اإىل  �صعادته  واأ�ــصــار 
توفر  اإىل  تــــهــــدف  ـــــدة  اجلـــــدي
مرتفعة  تــ�ــصــنــيــعــيــة  مــــعــــايــــر 
املنتجات  تــنــافــ�ــصــيــة  مــــن  تـــزيـــد 
الوقت  يف  وتــــدعــــم  الـــــدولـــــة  يف 
ذاتـــــه جـــهـــود دولـــــة االإمـــــــــارات يف 
وم�صتوى  الــبــيــئــة  عــلــى  احلــفــاظ 
املنتجات  من  الغازية  االنبعاثات 
مو�صحا  الــدولــة  يف  امل�صتخدمة 
تطبق  مـــوا�ـــصـــفـــات  اأن  �ــصــعــادتــه 
االإماراتية  القيا�صية  املــوا�ــصــفــة 
االنبعاثات  مبــ�ــصــتــوى  اخلــا�ــصــة 
املـــ�ـــصـــمـــوح بـــهـــا مـــــن املـــحـــركـــات 
بالتن�صيق  اخلــارجــيــة  الــبــحــريــة 
مع ال�صلطات املخت�صة يف الدولة 
�صمان  بهدف  اجلــمــارك  واإدارات 
املنتجات  تقييد  اإجــــراءات  تنفيذ 
ومنع  للرقابة  باملوا�صفة  املحددة 
امل�صجلة  غـــر  املــنــتــجــات  دخـــــول 
اعالمية  خطة  الهيئة  تنفذ  كما 
ت�صتهدف كافة ال�صركاء للتعريف 
مبا  التطبيق  واإجـــراءات  بالنظام 
اأخرى  عــمــل  ور�ــــس  تنظيم  فــيــهــا 

ومطبوعات تعريفية.
�ــصــعــادة عــبــداهلل املعيني  واأ�ـــصـــاف 
للموا�صفات  االمـــــارات  هيئة  اأن 
واملــقــايــيــ�ــس عــمــلــت عــلــى اعــــداد 
القيا�صية  املـــوا�ـــصـــفـــة  مـــعـــايـــر 
مب�صتوى  اخلــا�ــصــة  االإمـــاراتـــيـــة 
ـــبـــعـــاثـــات املـــ�ـــصـــمـــوح بـــهـــا من  االن
املحركات البحرية اخلارجية بعد 
درا�صة مكثفة قام بها فريق العمل 

ت�صجيل منتجاتهم لدى ال�صلطات 
املخت�صة بت�صجيل القوارب .

وقال �صعادة عبداهلل املعيني مدير 
للموا�صفات  االإمــــارات  هيئة  عــام 
باالإنابة  مــوا�ــصــفــات  واملــقــايــيــ�ــس 
الهيئة  اأ�صدرته  �صحفي  بيان  يف 
املوا�صفة  مبـــوجـــب  اأنــــــه  الــــيــــوم 
اخلا�صة  االإمـــاراتـــيـــة  الــقــيــا�ــصــيــة 
بها  امل�صموح  االنبعاثات  مب�صتوى 
من املحركات البحرية اخلارجية 
منتجات  اأيـــة  بــتــداول  ي�صمح  لــن 
البحرية  املـــــحـــــركـــــات  بــــقــــطــــاع 
اخلــارجــيــة بـــاأ�ـــصـــواق الـــدولـــة اإال 
القرار  مـــع  مــتــوافــقــة  كــانــت  اإذا 
اجلـــديـــد الــــذي اأ�ـــصـــدره جمل�س 
�ــصــهــر مار�س  املـــوقـــر يف  الـــــــوزراء 
املا�صي ون�صر باجلريدة الر�صمية 
تنظيم  عــلــى  احلـــر�ـــس  اإطــــــار  يف 
املنتجات  عــلــى  الــرقــابــة  عــمــلــيــات 
و  ب�صحة  املــبــا�ــصــرة  الــعــالقــة  ذات 

�صالمة امل�صتهلك والبيئة .
واأكد �صعادته اأن املوا�صفة اجلديدة 
كافة  على  اإلــزامــيــا  تطبيقها  بــداأ 
اخلارجية  الــبــحــريــة  املـــحـــركـــات 
التي يتم ت�صنيعها حملياً اأو التي 
الدولة  خارج  من  ا�صترادها  يتم 
منتجات  اأي  تــــداول  مــنــع  بــهــدف 
خمــالــفــة لــلــمــوا�ــصــفــة والـــتـــي ال 
تــ�ــصــتــويف مــتــطــلــبــات الــ�ــصــالمــة و 
اجلودة على حد �صواء و التي من 
�صاأنها اأن توؤثر �صلباً على امل�صتهلك 
املوا�صفة  اأن  اإىل  البيئة م�صرا  و 
اخلا�صة  االإمـــاراتـــيـــة  الــقــيــا�ــصــيــة 
بها  امل�صموح  االنبعاثات  مب�صتوى 
من املحركات البحرية اخلارجية 
حتدد م�صتوى االإنبعاثات امل�صموح 
البحرية  املــــحــــركــــات  مـــــن  بـــهـــا 
فقط  �صي�صمح  وبذلك  اخلارجية 
بـــتـــداول املـــحـــركـــات الـــتـــي حتقق 

م. �صعيد �صيف املطرو�صي

�صورة اأر�صيفية من تعداد املن�صاآت االقت�صادية

الهيئة  مبــقــر  اجـــتـــمـــاع 
للتعريف باأهمية املوا�شفة 
وخــــــطــــــوات تــطــبــيــقــهــا

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11194 بتاريخ 2014/8/31     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/334 تنفيذ عقاري

مو�صوع الق�صية: تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2011/97 عقاري كلي ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1032959.5 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف.طالب االعالن: 
طالب التنفيذ: �صلوى توكى دومنــارك     املطلوب اعالنه املنفذ �صده /1- حممد بن 
�صامل بن حمود الطوقي   جمهول حمل االقامة- مو�صوع االعــالن: نعلنكم بانه مت 
احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �صقة �صكنية- املنطقة: مر�صى دبي- رقم 
االر�س 18: ا�صم املبني : العنرب - رقم ال�صقة : 1501 امل�صاحة 4.590.00 قدم مربع وفاء 
للمبلغ املطالب به وقدره )1032959.5 درهم( وذلك للعلم  مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله 

قانونا.  بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 2014/8/13.
رئي�س الق�سم    

العدد  11194 بتاريخ 2014/8/31    
 اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2014/2821 جتاري جزئي  
الريامي  املدعي:  ان  حيث  ح(    م  �س   ( انرتنا�صيونال  عليه:جا�صكو  املدعى  اىل 
للزجاج واالملنيوم ) �س ذ م م( اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة 
اعاله، تطالبك فيها مببلغ وقدره )48090 درهما( ثمانية واربعون الفا وت�صعون 
التام  ال�صداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  درهما 
باال�صافة للر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يقت�صي ح�صورك امام 
هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من يوم 
2014/9/8 ميالدي وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف 
حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2014/8/12
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11194 بتاريخ 2014/8/31    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: مهرين لتجارة مواد الديكور   )�س.ذ.م.م(  
رقــــم  302 مــلــك خــلــيــفــة حممد  الـــعـــنـــوان: مــكــتــب  الــرخــ�ــصــة: 598423  رقــــم 
القانوين: ذات م�صئولية حمــدودة رقم  ال�صكل  ديــرة- عيال نا�صر   الفقاعي- 
بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائــرة  تعلن   1013714 التجاري:  بال�صجل  القيد 
الــواردة اعاله وذلك مبوجب  بال�صركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�صدد 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11194 بتاريخ 2014/8/31     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/175  جتاري جزئي                

اىل املدعى عليه/1- يا�صر ابراهيم حممد علي بهزاد  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / �صركة اميك�س ال�صرق االو�صط نعلنكم بان 
الدعوى  يف   2014/8/21 بتاريخ  املنعقدة   بجل�صتها  قــررت  املحكمة 
املنتدب يف  ال�صيد اخلبر  تقرير  بــورود  اخطاركم  اعــاله.  املــذكــورة 
الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2014/9/4 ال�صاعة 

8.30 �صباحا بالقاعة ch2D.19 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             
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الفجر الريا�ضي
منري �حلد�دي مهدد بالرحيل عن بر�ضلونة

بداأ نادي بر�صلونة االإ�صباين �صريعاً يف التفكر يف ربط 
جنمه ال�صاعد ب�صرعة ال�صاروخ منر احلدادي املغربي 
اأكـــرب، مــع حرمانه  االأ�ــصــل بعقد كبر و�ــصــرط جــزائــي 
مــن الــتــحــدث لــو�ــصــائــل االإعــــالم حــتــى ال تــتــكــرر جتربة 
بويان كركيت�س التي انتهت بالرحيل عن النادي يف �صن 

مبكرة.
النجم ال�صاعد الذي �صجل يف اأول ظهور له مع الفريق 
االأول، يتاألق منذ �صنوات منذ اإبان ان�صمامه اإىل اأكادميية 
اأظهر احلدادي  لقد  اأعــوام،  النادي الما�صيا قبل ثالثة 
اأ�صبوع يف فرق  بعد  اأ�صبوعاً  مهاراته الباهرة وعلو كعبه 
تــاألــق يف خمتلف مراكز  الــبــالوغــرانــا، حيث  اأكــادميــيــة 
اخلط الهجومي، م�صتغاًل امل�صاحات ب�صكل مذهل داخل 

منطقة املناف�صني وم�صجاًل اأهدافاً من الروعة مبكان.
املا�صي وت�صجيله هدفا  االأ�صبوع  اإلت�صي  اأمام  تاألق  وبعد 
بر�صلونة  ي�صعى  الــبــار�ــصــا،  بها  فــاز  الــتــي  الثالثية  مــن 
لــربــط الـــالعـــب بــعــقــد طــويــل االأمـــــد حــتــى ال يــفــكــر يف 
املناف�صني  مينع  كبر  جزائي  ب�صرط  وكذلك  الرحيل، 

من ا�صتغالل الفر�صة.
كما يفكر النادي ومدربه لوي�س اإنريكي، يف اإبعاد الالعب 
عن  عمره  من  ع�صرة  الثامنة  يتجاوز  مل  الــذي  ال�صاب 
ت�صدرت  بعدما  خا�صة  املــ�ــصــوريــني  وعــد�ــصــات  االإعــــالم 

�صورته موؤخراً و�صائل االإعالم املختلفة.
هذا االإجــراء هدفه احلفاظ على احلــدادي وعدم تكرار 
ليونيل  خليفة  البع�س  اعــتــربه  الـــذي  بــويــان،  جتــربــة 

تاألقه  ب�صبب  زمالئه  على  تعاىل  الالعب  لكن  مي�صي، 
اإبـــعـــاده عن  و�ــصــهــرتــه يف و�ــصــائــل االإعــــالم مــا ت�صبب يف 
بر�صلونة يف �صن مبكرة واإعارته اإىل ميالن االإيطايل ثم 
اأياك�س اأم�صرتدام الهولندي، ومل يعود اإىل كامب نو منذ 
ذلك الوقت. احلدادي تاألق يف ظل غياب نيمار دا �صيلفا 
اأي من هوؤالء  عــودة  وبــيــدرو، ويف حــال  �صواريز  ولوي�س 
�صيعود النجم ال�صاعد بدوره اإىل الفريق الثاين للبار�صا.  
من ناحية اأخرى، يعترب عقد احلدادي مع البار�صا بني 
االأقل يف الفريق، اإذ ال يتجاوز ال�صرط اجلزائي لرحيله 
12 مليون يورو، ما يدفع بع�س االأندية  عن بر�صلونة 
زيادة  ملنعه عرب  البار�صا  ي�صعى  ما  الإغرائه ماديا، وهذا 

عقده وال�صرط اجلزائي اإىل 30 مليون يورو.

خليفة  ملــهــرجــان  العليا  املنظمة  اللجنة  اكــمــلــت 
بــن زايـــد الــريــا�ــصــي الــثــالــث لــعــام 2014 الذي 
 13 ال�صبت  يــوم  الكينية  ممبا�صا  مدينة  يف  يقام 
�صبتمرب املقبل كافة اال�صتعدادات القامة املهرجان 
الريا�صي ال�صامل حتت �صعار »كلنا خليفة« وذلك 
الرتبية  بـــوزارة  التعليمية  املنطقة  مع  بالتعاون 
بالتن�صيق  ممــبــا�ــصــا  مبــديــنــة  الــكــيــنــيــة  والــتــعــلــيــم 
ببلدية  املحلية  وال�صلطات  االأمــنــيــة  اجلــهــات  مــع 
يف  بامل�صاهمة  وا�صعا  ترحيبا  اأبـــدت  التي  ممبا�صا 
كافه  وتــوفــر  ال�صنوي  الريا�صي  احلـــدث  اإجنـــاح 
اأن يكون يف  متطلبات النجاح للحدث الذي تقرر 

ثوب جديد.
رئي�س  الربيكي  العزيز  عبد  فهد  الكابنت  واأكـــد 
االجتماع  للمهرجان عقب  املنظمة  العليا  اللجنة 
بــفــنــدق ومنتجع وايت  اأمــ�ــس  الـــذي عــقــد  املــو�ــصــع 
اللجنة  اأع�صاء  كافة  بح�صور  مبمبا�صا  �صاند�س 
املــحــلــيــة وممــثــلــي اجلـــهـــات الــر�ــصــمــيــة يف اجنـــاح 
اكتملت  قد  الرتتيبات  كافه  بان  ال�صنوي  احلــدث 
الريا�صي  املهرجان  انطالقة  من  ا�صبوعني  قبل 
الزمان  يف  ممبا�صا  مدينة  تنتظر  الـــذي  الكبر 
املنظمة  اللجنة  ت�صلمت  ،وقــد  املــحــدديــن  واملــكــان 
توزيعها  �صيتم  الــتــي  والـــــدروع  الــكــوؤو�ــس  املحلية 

ممبا�صا  باإ�صتاد  املهرجان  ختام  يف  الفائزين  على 
الريا�صي يف ختام فعاليات املهرجان الذي ي�صتمل 
والرتاثية  الريا�صية  الفقرات  مــن  العديد  علي 
املنا�صبة  بـــهـــذه  ابــتــهــاجــا  والــكــيــنــيــة  االمـــاراتـــيـــة 
الريا�صية املجتمعية .. كما ت�صلمت اللجنة املحلية 
10 اآالف قطعة من املالب�س الريا�صية  اأكرث من 
اخلا�صة بامل�صاركني وفقا لت�صل�صل االرقام، بجانب 
تلك  دور  ح�صب  املنظمة  املحلية  اللجان  قم�صان 
الـــلـــجـــان وتــخــ�ــصــ�ــصــاتــهــا خــــالل فــعــالــيــات اليوم 
الربيكي  فهد  الكابنت  واأكــد  ال�صامل.   الريا�صي 
رئي�س اللجنة املنظمة للمهرجان يف ات�صال هاتفي 

ال�صنوي  الريا�صي  املهرجان  بــاأن  االجتماع  عقب 
الكينية وقد  االإمـــاراتـــيـــة  لــلــ�ــصــداقــة  دعــمــاً  ميــثــل 
حتددت فقرات املهرجان والتوقيت الزمني والذي 
�صباق  مقدمتها  يف  متنوعة  �صباقات  على  ي�صتمل 
الطريق مل�صافة 10 كم مب�صاركة اأبرز الريا�صيني 
و�صباقات  الطويلة  للم�صافات  كينيا  منتخب  يف 
الطريق يف مقدمتهم البطل ميجا كوجو �صاحب 
على  واحلــائــز   2013 بو�صطن  مــاراثــون  ف�صية 
وكان   2008 بــكــني  اأوملـــبـــيـــاد  يف  الــثــالــث  املـــركـــز 
�صاحب الزمن العاملي »27. 01« مل�صافة 10 كم يف 
الطريق من 29 مار�س 2009 حتى 26 �صبتمرب 

2010.  كما ي�صارك البطل �صادريك كو�صي جي 
واأحد  ولــنــدن  �صيكاغو  مــاراثــونــات  �صباقات  اأرنـــب 
اأبطال �صباق 10كم يف الطريق، كما ي�صارك اأي�صاً 
بعد  املقبل  اال�صبوع  االإعالن  �صيتم  اأبطال عامليون 
خا�صة  ا�صافية  جائزة  تخ�صي�س  علي  االتفاق  ان 
ي�صتطيع حتقيق  الــذي  �صباق ممبا�صا  لبطل  تتيح 
اف�صل زمن يحطم به االأرقام امل�صجلة يف هذا العام 
ماراثونات  بامل�صاركة يف كربى  االن  2014 حتى 
العامل على نفقة اللجنة العليا املنظمة للمهرجان 
1500م  م�صافة  يف  الــعــامل  بطل  يح�صره  الــذي 
ي�صهد  ،كما  كيربوب  اأ�صبل  العاملي  الكيني  البطل 

علي  ح�صن  ممبا�صا  مدينة  حاكم  املقبل  املهرجان 
ح�صن  عمر  وح�صن  ممبا�صا  مدينة  حاكم  جوهو 
ال�صيوخ  نائب حاكم مدينة ممبا�صا ع�صو جمل�س 
الكينية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  وي�صهده  الكيني، 
والعامل  كينيا  بطل  كينو  كيب  كيبت�صوج  الدكتور 
االأ�صبق يف م�صافة 1500م، ورئي�س جمل�س اإدارة 
احلفل  وي�صتمل   .. لالأبطال  االأوملــبــي  كيب  مركز 
اخلتامي للمهرجان اإقامة �صباقات 100، 200، 
واألعاب  مـــرت   3000  ،1500  ،800  ،400
امليدان املختلفة، بجانب املباراة الكروية اخلتامية 

ملدار�س مدينة ممبا�صا الكينية .

تابع ال�صوي�صري روجيه فيدرر امل�صنف ثانيا م�صواره نحو لقب اول منذ 
االربع  البطوالت  اآخر  االمركية،  �صنوات يف بطولة فال�صينغ ميدوز   8
�صام  اال�ــصــرتايل  على  بــفــوزه  الثالث  الـــدور  وبلغ  امل�صرب  لكرة  الــكــربى 

غروث 6-4 و6-4 و4-6.
الق�صوى الحدها  ال�صرعة  بلغت  والتي  ملناف�صه  القوية  االر�صاالت  ورغم 
227 كلم-�صاعة، جنح فيدرر )33 عاما( يف التعامل مع املوقف وحتقيق 

فوزه الثالث على غروث يف 3 مواجهات مبا�صرة.
واحــدة يف  مــرة  اال  اال�ــصــرتايل  مناف�صه  بالتهديد من  فيدرر  ي�صعر  ومل 
املجموعة الثالثة عندما فقد ار�صاله وتخلف 2-4، لكنه ا�صتطاع احراز 

اال�صواط االربعة التالية وانهت املباراة.
الكربى  البطوالت  االول منذ عامني يف  لقبه  اىل  ال�صاعي  فيدرر  وقــال 

 ،)2012 عــام  االنكليزية  وميبلدون  يف  فــوز  )اآخـــر 
منذ  ميدوز  فال�صينغ  يف  واالول 

ع�صر  ــامــن  والــ�ــص  ،2008
املجموعة  يف  م�صرته،  يف 
الثالثة �صنحت يل الفر�صة 

ار�صاله مبكرا ومل  اك�صر  ان 
ا�ــصــتــغــلــهــا بــيــنــمــا جنـــح هـــو يف 

التوتر  بـــان  ذلـــك. واعــتــقــد 
الوقت  بع�س  علي  �صيطر 

.
ويــــــلــــــتــــــقــــــي 

على  الفائز  غرانوير�س  مار�صيل  اال�صباين  مــع  املقبل  الـــدور  يف  فــيــدرر 
و7-6   )6-8(  6-7 والع�صرين  اخلام�س  كارلوفيت�س  ايفو  الكرواتي 

)3-7( و7-6 )7-5( و3-6 و4-6.
وبلغ اال�صباين دافيد فرر امل�صنف رابعا الدور الثالث دون ان يلعب وذلك 

بعد ان�صحاب مناف�صه اال�صرتايل برنارد توميت�س ب�صبب املر�س.
ويلتقي فرر التي تبقى اف�صل نتيجة له يف البطوالت الكربى و�صوله 
اىل نهائي روالن غارو�س الفرن�صية عام 2013 ون�صف نهائي فال�صينغ 
املقبل الفرن�صي جيل �صيمون  الــدور  2007 و2012، يف  ميدوز عامي 
6-4 و6-3  الذي تغلب على االرجنتيني فيديريكو دلبوني�س  ال�صاد�س 

و7-6 )7-�صفر( و1-6.
كليزان  ال�صلوفاكي مارتن  ال�صاد�س على  برديت�س  الت�صيكي توما�س  وفاز 
6-3 و4-6 و6-2 و3-6 و6-3، والبلغاري غريغور دمييرتوف ال�صابع 

على اال�صرائيلي دودي �صيلع 6-1 و6-2 و2-6.
تيموراز  الرو�صي  مع  الثالث  الــدور  يف  برديت�س  ويلتقي 
غابا�صفيلي الفائز على مواطنه الك�صندر كودريافت�صيف 
مع  ودميــــيــــرتوف   ،)4-7( و6-7  و4-6   1-6
البلجيكي دافيد غوفان الذي هزم الربتغايل جواو 

�صوزا الثاين والثالثني 6-4 و6-2 و6-�صفر.
وتغلب الفرن�صي ري�صار غا�صكيه الثاين ع�صر على 
و3-6   )4-7(  6-7 لورنت�صي  باولو  االيطايل 
ع�صر  الرابع  �صيليت�س  مارين  والكرواتي  و3-6، 
 )2-7(  6-7 مارت�صنكو  ايليا  االوكــــراين  على 
و6-2 و6-4، واال�صباين روبرتو باوتي�صتا ال�صابع 
ع�صر على االمركي تيم �صميت�صيك 6-3 و2-6 
و6-1، واجلنوب افريقي كيفن اندر�صون الثامن 
 7-6 يانوفيت�س  يــري  الــبــولــنــدي  على  ع�صر 
واال�صباين  و3-6،  و1-6  و2-6   )8-6(
فــيــلــيــ�ــصــيــانــو لــوبــيــز الــتــا�ــصــع عــ�ــصــر على 
و6-3   4-6 ايتو  تات�صوما  الياباين 
و6-4 و7-6 )7-4(، والفرن�صي 
غــايــل مــونــفــيــ�ــس الــعــ�ــصــرون على 
غونزاليز  اليخاندرو  الكولومبي 

7-5 و6-3 و2-6.
غولبي�س  ارن�صت�س  الالتفي  وكــان 
احلادي ع�صر احد �صحايا الدور الثالث 
و�صقط  االولــيــني  املجموعتني  ك�صب  ان  بعد 
امام النم�صوي دومينيك ثييم 6-4 و6-3و4-6 و3-6 و6-3، 
فيما خ�صر االيطايل فابيو فونييني اخلام�س ع�صر امام الفرن�صي ادريان 

مانارينو 3-6 و4-6 و6-1.
ماريا  الرو�صية  كــانــت  الــ�ــصــيــدات،  لــدى  الثالث  الـــدور  مناف�صات  ويف 
االم�س  ام�صية  جنــمــة   2006 وبــطــلــة  خام�صة  امل�صنفة  �ــصــارابــوفــا 
�صابني  االملــانــيــة  االولـــني،  لــلــدوريــن  خالفا  اخل�صائر  باقل  وتخطت 

لي�صيكي ال�صاد�صة والع�صرين 6-2 و4-6.
وقالت �صارابوفا بعد الفوز انها مناف�صة �صعبة جدا ومقاتلة ال تكل تتمتع 

باداء �صلب، ومن ناحيتي مل ار�صل بال�صكل الذي ارغب .
فوزنياكي  كــارولــني  الدمناركية  مــع  النهائي  ثمن  يف  �صارابوفا  وتلتقي 
العا�صرة يف البطولة واالوىل يف العامل �صابقا التي تخطت ب�صهولة عقبة 

االملانية االخرى اندريا بتكوفيت�س الثامنة ع�صرة 6-3 و2-6.
هي  اللقب  الحـــراز  الطاحمات  مــن  واحـــدة  ال�صيدات  مناف�صات  وفــقــدت 
الثالث  الــدور  ودعــت من  التي  ثانية  امل�صنفة  هاليب  �صيمونا  الرومانية 
الت�صفيات  مــن  الــ�ــصــاعــدة  الــكــرواتــيــة  امـــام  خ�صارتها  اثــر  حنني  بخفي 

مريانا لو�صيت�س -باروين 6-7 )6-8( و6-2.
روالن  نهائي  اىل  املو�صم  هــذا  و�صلت  التي  عاما(   25( هاليب  وف�صلت 
غارو�س ون�صف نهائي وميبلدون، ان تكرر على االقل اف�صل نتيجة لها يف 

فال�صينغ ميدوز حيث و�صلت اىل الدور الرابع املو�صم املا�صي.
القاب   7 التا�صعة ع�صرة و�صاحبة  ومل تكن االمركية فينو�س وليام�س 
يف البطوالت الكربى، بينها اثنان يف فال�صينغ ميدوز )2000 و2001 
وو�صيفة 1997 و2002(، اف�صل من هاليب اذ خرجت من الدور ذاته 

و6- �صفر-6  ايــراين  �صارا  االيطالية  امــام  �صفر بخ�صارتها 
و7-6 )7-5(.

الذي  الكبر  اجلــهــد  ثمن  فينو�س  ودفــعــت 
يف  االول  الـــدور  لتجاوز  ليلة  قبل  بذلته 

الزوجي مع �صقيقتها اال�صغر �صرينا 
)2 �صاعة و34 دقيقة(.

بي�صاء،  اوىل  جمـــمـــوعـــة  وبــــعــــد 
الثانية  خ�صرت فينو�س )34 عاما( 

وتــقــدمــت يف  بنتيجة ممــاثــلــة، 
الثالثة 5-3 وار�صلت من 

لكنها مل  انهعائها  اجل 
وخ�صرتها  تــتــمــكــن 

فا�صل  بــ�ــصــوط 
ان  بـــــــــعـــــــــد 
ارتــــــكــــــبــــــت 
اخطاء   8

مـــزدوجـــة يف 
املــــبــــاراة ومل 
�صوى  حتقق 
املئة  يف   51
كراتها  مــــن 

االوىل.
ــــــقــــــي  ــــــت ــــــل وت
ايــــــــــــــــــــــــــراين 
ثـــــــمـــــــن  يف 
الــنــهــائــي مع 

لو�صيت�س-باروين )31 عاما( التي احرزت لقبها االول يف �صن اخلام�صة 
الواعدات، لكن جنمها مل ي�صطع كما كان  ال�صابات  ع�صرة وكانت احدى 

متوقعا.
وفينو�س  بهاليب  �ــصــاد�ــصــة  امل�صنفة  كــربــر  اجنيليك  االملــانــيــة  وحلــقــت 
 6-1 عاما(   17( بن�صيت�س  بيليندا  ال�صوي�صرية  ال�صابة  امام  بخ�صارتها 

و7-5.
وتلتقي بن�صيت�س التي ت�صرف على تدريبها ميالين موليتور والدة النجمة 
ال�صوي�صرية ال�صابقة مارتينا هينغي�س، يف الدور الرابع مع ال�صربية يلينا 
و6-  1-6 يوهانا الر�صون  ال�صويدية  �صحقت  التي  التا�صعة  يانكوفيت�س 

�صفر.
ووا�صلت ال�صينية بينغ �صواي م�صوارها وتخل�صت من االيطالية روبرتا 
فينت�صي الثامنة والع�صرين بالفوز عليها 6-4 و6-3 يف غ�صون حوايل 
يف  الرابعة  رادفان�صكا  انيي�صكا  بالبولندية  اطاحت  بعدما  وذلــك  �صاعة، 

الدور ال�صابق.
وتلتقي بينغ التي عادلت اف�صل نتيجة لها يف البطولة االمركية )و�صلت 
2011 اي�صا(، يف مواجهتها املقبلة مع الت�صيكية  اىل الدور الرابع عام 
لو�صي �صافاروفا الرابعة ع�صرة التي فازت على الفرن�صية اليزيه كورنيه 

الثانية والع�صرين 6-3 و6-7 )3-7( و4-6.

�ال�ضتعد�د�ت الإقامة مهرجان خليفة بن ز�يد �لريا�ضي يف كينيا �ضبتمرب �ملقبل 

خروج هاليب وكريبر وفينو�س 

فيـــدرر و�ضــــار�بوفـــا يتابعــــان �مل�ضــــو�ر يف فـــال�ضينــــغ ميــــــــــدوز

حقق خيتايف فوزه االول وجاء يف ملعبه وبني جماهره على 
ح�صاب املريا 1-�صفر يف افتتاح املرحلة الثانية من الدوري 
اال�صباين لكرة القدم. ويدين فريق املدرب الروماين كوزمني 
كونرتا بهذا الفوز اىل الفارو فا�صكيز، العائد اليه جمددا بعد 
الدوري  يف  امل�صارك  الويلزي  �صيتي  ل�صوان�صي  اعارته  انتهاء 
املباراة الوحيد يف الدقيقة  اذ �صجل هدف  االنكليزي املمتاز، 

.29
�صلتا  م�صيفه  امــام  باخل�صارة  مو�صمه  ا�صتهل  خيتايف  وكــان 
 ..1-1 ا�صبانيول  �صيفه  املريا مع  تعادل  فيما   ،3-1 فيغو 
وت�صدر فالن�صيا الرتتيب موقتا بعد ان حقق فوزه االول على 
�صيفه ملقة 3-�صفر. واحدث ملقة بع�س امل�صاكل لفالن�صيا 

داردر  و�صطه �صرخي  وحــتــى طــرد العــب  املــبــاراة  بــدايــة  يف 
باريخو.  لدانيال  خما�صنته  اثــر   )27( احلــمــراء  بالبطاقة 
وا�صبحت مهمة ا�صحاب االر�س ا�صهل بعد النق�س العددي، 
وافتتح باكو الكا�صر الذي ا�صتدعاه املدرب في�صنتي دل بو�صكي 
اىل اول ت�صكيلة بعد خيبة املونديال يف الربازيل، الثالثية اثر 
ومع نهاية الوقت اال�صلي  عر�صية من �صرخي غايا )31(. 
م�صتفيدا  الثاين  الهدف  باريخو  ا�صاف  االول،  ال�صوط  من 
من ركلة حرة )45( ويف ال�صوط الثاين، اختتم بابلو بياتي 
الذي  فالن�صيا  ورفــع   )56( الكا�صر  من  مب�صاندة  الت�صجيل 
اكتفى بالتعادل يف افتتاح املو�صم، ر�صيده اىل 4 نقاط ت�صدر 

بها الرتتيب موقتا.

�لفوز �الأول خليتايف وفالن�ضيا يت�ضدر موؤقتًا
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اآل  را�صد  ال�صيخ حمدان بن حممد بن  اأكد �صمو 
مكتوم ويل عهد دبي اأن االإمارات هي البطل املتوج 
لبطولة العامل للقدرة وهذا االإجناز ي�صاف اإىل 
�صجل دولة االإمارات املر�صع باالإجنازات يف ريا�صة 
الفرو�صية .. جاء ذلك خالل عودة �صموه اإىل اأر�س 
متوجا  ام�س  �صباح  ورعايته  اهلل  بحفظ  الدولة 
لقب  انــتــزاعــه  بعد  للقدرة  الــعــامل  بطولة  بلقب 
ذهبية الفردي يف ال�صباق الذي اأقيم يف مقاطعة 
نورماندي الفرن�صية �صمن بطولة العامل الألعاب 
 173 ومب�صاركة   2014 نورماندي  الفرو�صية 
47 دولـــة مــن خمتلف  فــار�ــصــا وفــار�ــصــة ميثلون 
اأنحاء العامل.  وكان �صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي يرافقه �صمو 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد  بــن  اأحــمــد  ال�صيخ 

مطارات  موؤ�ص�صة  رئي�س  املـــدين  لــلــطــران  دبــي 
دبي يف مقدمة م�صتقبلي �صمو ال�صيخ حمدان بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم وفريق دولة االإمارات 
الــعــامل الألعاب  املــ�ــصــارك يف بــطــولــة  لــلــفــرو�ــصــيــة 
الفرو�صية نورماندي 2014 وذلك يف مطار دبي 
الدويل.. كما كان يف اال�صتقبال ال�صيخ اأحمد بن 
اآل مكتوم ومعايل عبدالرحمن  حممد بن ح�صر 
رئي�س  نــائــب  ال�صحة  وزيـــر  العوي�س  حممد  بــن 
اللجنة االأوملبية الوطنية رئي�س املكتب التنفيذي 
و�صعادة امل�صت�صار ع�صام عي�صى احلميدان النائب 
الطاير رئي�س  و�ــصــعــادة مطر  دبــي  الــعــام الإمـــارة 
الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير  االإدارة  جمل�س 
واملوا�صالت بدبي ورئي�س جمل�س دبي الريا�صي 
العام  القائد  املزينة  اللواء خمي�س مطر  و�صعادة 

املري  اأحمد  حممد  الــلــواء  و�صعادة  دبــي  ل�صرطة 
االأجانب  و�ــصــوؤون  لــالإقــامــة  الــعــام  االإدارة  مــديــر 
بدبي و�صعادة �صعيد حممد الطاير ع�صو جمل�س 
االإدارة املنتدب والرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومياه دبي و�صعادة املهند�س عي�صى امليدور مدير 
عام هيئة ال�صحة بدبي و�صعادة هالل املري مدير 
بدبي  الــتــجــاري  والت�صويق  ال�صياحة  دائـــرة  عــام 
االإمارات  احتــاد  رئي�س  ال�صركال  يو�صف  و�صعادة 
القيادات  مـــن  حــ�ــصــد  جـــانـــب  اإىل  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
الدولة وزهرات وبراعم  وال�صبابية يف  الريا�صية 
عــدد مــن مــدار�ــس الــدولــة الــذيــن ا�صطفوا على 
اأر�س املطار ونرثوا الورود على روؤو�س الفر�صان 
بن  ال�صيخ حمدان  �صمو  الفار�س  الذين تقدمهم 

حممد بن را�صد اآل مكتوم بطل العامل للقدرة. 

الثانية  اجلولة  بدبي  غد  يــوم  تنطلق 
لل�صباحة  الــعــامل  كــاأ�ــس  مناف�صات  مــن 
مب�صاركة   2014 بنك  فينا-ما�صت 
جمموعة من اأملع ال�صباحني يف العامل، 
حـــيـــث اأعــــــــرب مــنــظــمــو احلـــــــدث عن 
امل�صاركني يف  �صعادتهم بنوعية واأعداد 
هذا  لل�صباحة  الــعــامل  كــاأ�ــس  مونديال 
الـــعـــام، والـــــذي حتــتــ�ــصــن دبـــي اإحـــدى 
الـــرابـــعـــة يف جممع  لــلــمــرة  جـــوالتـــه 
تــ�ــصــم قائمة  الـــريـــا�ـــصـــي.   حــــمــــدان 
كاأ�س  دبــــي مـــن  ــاركــني يف جـــولـــة  املــ�ــص
دولة،   38 مــن  �صباحاً   235 الــعــامل 
عامل  يف  �صداها  لها  اأ�صماء  تتقدمهم 
ال�صباحة، من اأمثال حاملي لقب كاأ�س 
من  لوكلو�س  ت�صاد  احلــالــيــني  الــعــامل 
من  هو�صزو  وكاتينكا  افريقيا،  جنوب 
اإىل اال�ــصــبــانــيــة مريا  اإ�ــصــافــة  املــجــر، 
ملويل،  اأ�صامة  والتون�صي  بيلمونتي، 
بــــورغ مــن جنوب  وكـــامـــرون فـــان در 
افــريــقــيــا، وتــومــا�ــس فــريــزر هــوملــز من 
�صتيبانوفيت�س  وفــيــلــمــر  اأ�ــصــرتالــيــا، 
مــــن �ـــصـــربـــيـــا.  ويـــحـــمـــل بــعــ�ــس من 
العامل  األــقــاب بطولة  الــنــجــوم  هـــوؤالء 
عاملية،  قيا�صية  واأرقـــامـــاً  واالأوملــبــيــاد، 
األعاب  دورات  يف  واأخــــــرى  واأوملـــبـــيـــة، 
االأمر  اأوروبـــا،  وبطولة  الكومونويلث 
وعرو�س  قوية  مبناف�صات  ينذر  الذي 
د.  وقـــال  احلــــدث.  �صي�صهدها  مــثــرة 
خــولــيــو مــاغــلــيــوين، رئــيــ�ــس االحتــــاد 
املوؤمتر  لل�صباحة-فينا، خالل  الدويل 
اليوم  عــقــد  الـــذي  لــلــحــدث  ال�صحفي 
ملــجــمــع حمدان  االإعـــالمـــي  املـــركـــز  يف 

اإىل  بالعودة  �صعداء  نحن  الريا�صي: 
دبـــي الــتــي اأ�ــصــبــحــت مــن اأهـــم �صركاء 
االحتـــــاد الـــــدويل لــلــ�ــصــبــاحــة، كــمــا اأن 
على  عودنا  لل�صباحة  االإمـــارات  احتــاد 
تــقــدمي بــطــوالت رائــعــة يف ربـــوع اأحد 
العامل،  يف  ال�صباحة  جممعات  اأف�صل 
اإىل ما�صت  بال�صكر واالمتنان  واأتوجه 

بنك لرعايته هذا احلدث. 
وقال األيك�صي فال�صينكو، رئي�س ما�صت 
لل�صل�صلة:  اجلـــديـــد  الــــراعــــي  بـــنـــك، 
عالياً  ونثمن  هــنــا،  نــكــون  اأن  ي�صرفنا 
كـــرم الــ�ــصــيــافــة الــكــبــر الــــذي نحظى 

بــه يف دبـــي، وعــنــدمــا اأخــربنــا كورنيل 
التنفيذي-  )املـــديـــر  مــاركــيــولــيــ�ــصــكــو 
كاأ�س  �صل�صلة  رعاية  فر�صة  عن  فينا( 
الـــعـــامل، مل نــــرتدد بــاملــوافــقــة.  وقال 
اأحمد الفال�صي رئي�س احتاد االإمارات 
االحتاد  اأ�صرة  عــودة  ت�صرنا  لل�صباحة: 
اأثمر  اإذ  دبـــي،  اإىل  لل�صباحة  الــــدويل 
ال�صنوات  خــــالل  املـــ�ـــصـــرتك  تــعــاونــنــا 
التطور  اًمـــن  مــزيــد  املــا�ــصــيــة  القليلة 
لريا�صة ال�صباحة يف هذه املنطقة من 
يقني  على  ونحن  والــنــوع،  الكم  حيث 
اأبطال  من  كوكبة  متابعة  فر�صة  بــاأن 

العامل واالأوملبياد عن كثب وعلى نحو 
منتظم كــان لها الـــدور االأبـــرز يف هذا 
النمو والتطور، ونتطلع ملوا�صلة هذه 
الدويل  االحتـــاد  مــع  الهامة  ال�صراكة 
لــتــنــظــيــم مــثــل هــــذه االأحـــــــــداث.  من 
بالنيابة  الــكــمــايل  را�ــصــد  قـــال  جــانــبــه 
عـــن جمــلــ�ــس دبــــي الـــريـــا�ـــصـــي:  نحن 
والوحدة  التاآلف  روح  بروؤية  فخورون 
بني جميع املوؤ�ص�صات هنا، ومن الرائع 
اأن نــعــمــل جــمــيــعــاً مــعــاً، ويــ�ــصــعــدنــا اأن 
نكون جزء من هذا احلدث، وهذه هي 
الريا�صة،  لتطوير  املنا�صبة  الطريقة 

ومن املفيد اأن تّطلع االأجيال على روح 
الوحدة هذه، واأن ترى الفر�س املتاحة 
املناف�صة  خلو�س  االإمـــارات  لريا�صيي 
مع نخبة من �صباحي العامل، ونتمنى 

حظاً موفقاً للجميع يف هذا احلدث. 
ا�صتقطب حدث العام كوكبة من اأقوى 
ويف  العامل  يف  وال�صباحات  ال�صباحني 
الذين  الــنــجــوم  مــن  اثــنــني  مقدمتهم 
وُيتوقع  ال�صحفي  املـــوؤمتـــر  حــ�ــصــروا 
هــــذا اجلدث  بــالــذهــب يف  تــتــويــجــهــم 
وهـــمـــا: تــ�ــصــاد لــوكــلــو�ــس احلـــائـــز على 
ذهــبــيــة اأوملــبــيــاد لــنــدن ولــقــب بطولة 

الـــعـــامل وبــطــل كـــاأ�ـــس الـــعـــامل مرتني 
وكاتينكا  احلـــــــايل،  الـــلـــقـــب  وحــــامــــل 
وبطلة  احلــايل،  العامل  بطلة  هو�صزو 

كاأ�س العامل احلايل مرتني. 
�صعادته  عـــن  لــوكــلــو�ــس  اأعــــــرب  وقــــد 
اإنـــه ل�صرف  بــالــعــودة اإىل دبــي قــائــاًل: 
يف  هنا،  املناف�صة  اأخــو�ــس  اأن  يل  كبر 
ربــــوع هـــذا املــجــمــع الـــرائـــع، واآمــــل اأن 
واأتطلع  دبـــي،  يف  قيا�صي  رقــم  اأ�ــصــجــل 
املوؤمتر  ختام  ويف  للمناف�صة.   ب�صغف 
قدمه  خــا�ــس  عــر�ــس  اأقــيــم  ال�صحفي 
ممـــثـــل مـــو�ـــصـــوعـــة غــيــنــ�ــس لــــالأرقــــام 

القيا�صية العاملية، �صامر خّلوف، اأعلن 
من  االأ�صقاء  ال�صباحني  دخــول  خالله 
وبخيت،  و�صعيد،  عبيد،  اجل�صمي،  اآل 
العاملية  غــيــنــ�ــس  مــو�ــصــوعــة  وفــيــ�ــصــل، 
ومنحهم �صهادة تقدير الإجنازهم كاأول 
جمموعة من االأ�صقاء ت�صارك يف فريق 
تتابع واحد يف بطولة العامل لل�صباحة- 
�ــصــارك االأ�ــصــقــاء االأربعة  فــيــنــا، حــيــث 
بطولة  يف  تتابع  4×100م  �صباق  يف 
العامل العا�صرة لل�صباحة )25م( التي 
و�صنعوا   ،2010 يف  دبي  ا�صت�صافتها 
والعامل.     االإمـــــارات  ل�صباحة  تــاريــخــاً 

تــعــد جــولــة دبـــي مــن مــنــافــ�ــصــات كاأ�س 
الفرتة  يف  تقام  التي  لل�صباحة  العامل 
من 31 اأغ�صط�س-1 �صبتمرب، الثانية 
ال�صبع والتي  الــعــامل  كــاأ�ــس  يف جــوالت 
انــطــلــقــت يف الـــدوحـــة يف الـــفـــرتة من 
تنتقل  اأن  قــبــل  اأغــ�ــصــطــ�ــس،   28-27
كونغ،  هـــونـــغ  ذلــــك  وبـــعـــد  ـــــي،  دب اإىل 
ومــو�ــصــكــو، وبــكــني، وطــوكــيــو، عــلــى اأن 
تختتم باجلولة النهائية يف �صنغافورة 
مناف�صات  تقام  نوفمرب.   2-1 يومي 
يبلغ  �صباحة  حــو�ــس  الــعــامل يف  كــاأ�ــس 
الرجال  فيه  ويتناف�س  م،   25 طــولــه 
وال�صيدات للفوز بجوائز مالية يف 36 
الرتتيب  يف  الــفــائــز  ويح�صل  �ــصــبــاقــاً، 
العام يف فئتي الرجال وال�صيدات على 
اأعلن  كما  دوالر.    100،000 مبلغ 
�صباقات  اإقـــامـــة  عــن  احلـــدث  منظمو 
ـــى مـــدى  خمــ�ــصــ�ــصــة لــــالأطــــفــــال عـــل
لهم  الفر�صة  الإتــاحــة  احلـــدث  يــومــي 
ليكونوا جزء من احلدث، و�صيت�صمن 
لل�صباحة«�صباقات  االأطفال  »مهرجان 
 12-8 مــن  لــالأطــفــال  50م  ملــ�ــصــافــة 
عاماً، و�صتكون متاحة جلميع االأطفال 

القادرين على قطع تلك امل�صافة.
لل�صباحة  العامل  كاأ�س  مناف�صات  تقام 
يومي االأحد واالإثنني، 31 اأغ�صط�س، 
�صباحية  فــرتتــني  عــلــى  و1�صبتمرب 
ال�صاعة  وتنطلق  التمهيدية،  لــالأدوار 
 5.30 يف  للنهائيات  وم�صائية   ،10
االفتتاح  حفل  ينطلق  اأن  على  م�صاًء، 
اأغــ�ــصــطــ�ــس، الــ�ــصــاعــة 5  االأحــــــد 31 

م�صاًء.

تتـــويـــج �أبطـــال �ضطــرنـــج �آ�ضــيـــا للمــــد�ر�س وريـــــا�س �الأطفـــــــــال
اختتمت يف مدينة تايجونغ التايوانية مناف�صات بطوالت 
اآ�ــصــيــا الــفــرديــة الــعــا�ــصــرة لــلــمــدار�ــس وريـــا�ـــس االأطفال 
 17-15-13-11-9-7-5 حتــت  الــعــمــريــة  للفئات 
 15 مــن  والعــبــة  العبا   250 لـــ  قيا�صية  مب�صاركة  �صنة 
دولة اأ�صيوية. وقد �صهد ه�صام علي الطاهر االأمني العام 
لالحتاد االآ�صيوي لل�صطرجن حفل اخلتام وتوج الفائزين 
بــحــ�ــصــور الــربوفــيــ�ــصــور كــــويف لـــيـــون وممــثــلــي االحتــــاد 
قائمة  ت�صدرت  االأوملبية.  واللجنة  لل�صطرجن  التايواين 
ال�صركال  رو�صة  ال�صاعدة  االإمــاراتــيــة  البطلة  املكرمني 
علم  لرتفع  بجدارة  �صنوات   5 فئة  ذهبية  ح�صدت  التي 

بينما ح�صدت  الكبر  االأ�صيوي  املحفل  االإمــارات يف هذا 
الــهــنــد 4 ذهــبــيــات مــقــابــل ثـــالث ذهــبــيــات ملــنــغــولــيــا ثم 
لكل  واحــدة  وميدالية  وماليزيا  ل�صريالنكا  ميداليتني 
األقى  احلفل  بداية  ويف  وتــايــوان  وال�صني  االإمـــارات  من 
�صلطان  ال�صيخ  حتيات  خاللها  نقل  كلمة  الطاهر  ه�صام 
بن خليفة بن �صخبوط اآل نهيان رئي�س االحتاد االأ�صيوي 
ووجه ال�صكر اإىل املنظمني واملتطوعني والرعاة واالإعالم 
وبالفعاليات  الــقــاري  للحدث  املتميز  بالتنظيم  م�صيدا 

الثقافية والرتاثية التي �صاحبت تنظيم البطولة . 
اأن هذا التجمع االأ�صيوي الكبر  واأكد الطاهر يف كلمته 

االأ�صيوية  الثقافات  خمتلف  لتالقي  طيبة  فر�صة  هــو 
ال�صداقة  اأوا�ــصــر  وتوطيد  واملعلومات  اخلــربات  وتبادل 
وهناأ  ا�صيا.  بــلــدان  خمتلف  يف  النا�صئني  بــني  والــتــعــارف 
يف  الالعبني  لباقي  التوفيق  ومتنى  الفائزين  الطاهر 
باالإجناز  الطاهر  ه�صام  اأ�ــصــاد  وقــد  الــقــادمــة  الــبــطــوالت 
دور  مثمنا  ال�صركال  رو�صة  االإمـــارات  اإبنة  حققته  الــذي 
لل�صطرجن  اأبــوظــبــي  ونـــادي  لل�صطرجن  االإمـــــارات  احتـــاد 
رئي�س احتاد  املقبايل  �صعيد  اأ�صاد  ناحيته  . من  والثقافة 
الواعدة  لالعبة  الــقــاري  بــاالإجنــاز  لل�صطرجن  االإمــــارات 
االإجناز  هــذا  بــاإهــداء  يت�صرف  اأنــه  واأكــد  ال�صركال  رو�صة 

اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل  الذهبي 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل اأخيه �صاحب ال�صمو 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ــصــد  بــن  حممد  ال�صيخ 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل اأ�صحاب 
ال�صيخ  �صمو  اأول  الــفــريــق  واإىل  االإمـــــارات  حــكــام  ال�صمو 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الذي  بالدعم  وعرفانا  تقديرا  امل�صلحة  للقوات  االأعلى 
اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ لريا�صة االإمارات ب�صفة  يقدمه 
املقبايل  اأ�ــصــاد  كما   .. خا�صة  ب�صفة  ولل�صطرجن  عــامــة 
يف  والتميز  والثقافة  لل�صطرجن  اأبــوظــبــي  نــادي  بجهود 

مب�صتقبل  يب�صر  مما  املبكرة  ال�صن  هــذه  يف  بطلة  اإعـــداد 
واعد لهذه البطلة خالل الفرتة القادمة من خالل دعم 
وم�صاندة جمل�س اأبوظبي الريا�صي برئا�صة �صمو ال�صيخ 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد 

بن �صلطان اآل نهيان لالأعمال اخلرية واالإن�صانية . 
واأ�صاف اأن احتاد االإمارات لل�صطرجن بالتن�صيق والتعاون 
مع االأندية يعطون اأولوية ق�صوى لالهتمام بالنا�صئني 
املواهب  اكت�صاف  اأجــل  �صنوات من   5 �صن  والــرباعــم من 
الواعدة و�صقلها واإعداد قاعدة قوية ملنتخبات النا�صئني 

يف خمتلف الفئات العمرية . 

لدى عودته اإىل اأر�س الوطن متوجًا باللقب 

حمد�ن بن حممد بن ر��ضد: �الإمار�ت هي �لبطل �ملتوج لبطولة �لعامل للقدرة

�ضباحة �الإمار�ت تدخل مو�ضوعة غين�س مع �نطالق كاأ�س �لعامل بدبي 

الــعــام لالحتاد  الــطــاهــر االأمــــني  �صهد هــ�ــصــام عــلــي 
اآ�صيا  االآ�ـــصـــيـــوي لــلــ�ــصــطــرجن حــفــل خــتــام بـــطـــوالت 
الفردية للمدار�س وريا�س االأطفال للفئات العمرية 
التي  �صنة   17  -15  -13  -11-  9-7-5 حتــت 
تايجونغ  مدينة  يف  اأمــ�ــس  مــن  اأول  م�صاء  اختتمت 
250 العب والعبة  التايوانية مب�صاركة قيا�صية ل 

من 15 دولة اآ�صيوية.
خمتلف  يف  الفائزين  بتتويج  الــطــاهــر  ه�صام  وقـــام 
وممثلي  ليون  كــويف  الربوفي�صور  بح�صور  الفئات 
لــلــ�ــصــطــرجن . تــ�ــصــدرت قائمة  الـــتـــايـــواين  االحتـــــاد 
الــ�ــصــاعــدة رو�صة  الــبــطــلــة االإمــــاراتــــيــــة  املــكــرمــني 
ال�صركال التي ح�صدت ذهبية فئة 5 �صنوات بجدارة 

لرتفع علم االإمارات يف هذا املحفل االأ�صيوي الكبر 
ذهبيات   3 مقابل  ذهبيات   4 الهند  ح�صدت  بينما 
ملنغوليا . يف بداية احلفل األقى ه�صام الطاهر كلمة 
بن  خليفة  بــن  �صلطان  ال�صيخ  حتيات  خاللها  نقل 
ووجه  االأ�صيوي  االحتــاد  رئي�س  نهيان  اآل  �صخبوط 
واالإعالم  والرعاة  واملتطوعني  املنظمني  اإىل  ال�صكر 
م�صيدا بالتنظيم املتميز للحدث القاري وبالفعاليات 
الثقافية والرتاثية التي �صاحبت تنظيم البطولة . 
االأ�صيوي  التجمع  هــذا  اأن  كلمته  يف  الطاهر  واأكـــد 
الثقافات  خمتلف  لتالقي  طيبة  فر�صة  هو  الكبر 
االأ�ــصــيــويــة وتـــبـــادل اخلــــربات واملــعــلــومــات وتوطيد 
اأوا�صر ال�صداقة والتعارف بني النا�صئني يف خمتلف 

الفائزين  الــطــاهــر  وهــنــاأ   . ال�صفراء  الــقــارة  بــلــدان 
البطوالت  الــالعــبــني يف  لــبــاقــي  الــتــوفــيــق  ومتــنــى 
اأ�ــصــاد ه�صام الطاهر بــاالإجنــاز الذي  الــقــادمــة  وقــد 
دور  مثمنا  ال�صركال  رو�ــصــة  االإمــــارات  اإبــنــة  حققته 
احتاد االإمارات لل�صطرجن ونادي اأبوظبي لل�صطرجن 
رئي�س  املقبايل  �صعيد  اأ�ــصــاد  ناحيته  من   . والثقافة 
احتاد االإمــارات لل�صطرجن باالإجناز القاري لالعبة 
باإهداء  يت�صرف  اأنــه  واأكــد  ال�صركال  رو�صة  الواعدة 
الوالد  ال�صمو  �ــصــاحــب  اإىل  الــذهــبــي  االإجنــــاز  هـــذا 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل واإىل اأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

ال�صمو حكام  اأ�ــصــحــاب  واإىل   ، رعـــاه اهلل  دبــي  حــاكــم 
بن  ال�صيخ حممد  �صمو  اأول  الفريق  واإىل  االإمـــارات 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
الذي  بالدعم  وعــرفــانــا  تقديرا   ، امل�صلحة  للقوات 
االإمارات  لريا�صة  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  يقدمه 

ب�صفة عامة ولل�صطرجن ب�صفة خا�صة.
لل�صطرجن  اأبوظبي  نــادي  بجهود  املقبايل  اأ�صاد  كما 
ال�صن  هـــذه  اإعـــــداد بطلة يف  والــتــمــيــز يف  والــثــقــافــة 
البطلة  لــهــذه  واعـــد  مب�صتقبل  يب�صر  ممــا  املــبــكــرة 
خـــالل الــفــرتة الــقــادمــة مــن خـــالل دعـــم وم�صاندة 
ال�صيخ  �صمو  بــرئــا�ــصــة  الــريــا�ــصــي  اأبــوظــبــي  جمل�س 

نهيان بن زايد اآل نهيان.  

الإماراتية رو�شة ال�شركال حترز ذهبية فئة 5 �شنوات

ه�ضام �لطاهر يتوج �أبطال �ضطرجن �آ�ضيا للمد�ر�س وريا�س �الأطفال
م�شاركة قيا�شية لـ 250 لعبا ولعبة من 15 دولة
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الفجر الريا�ضي

بنجاح كبر اأ�صدل نادي احلمرية الثقايف 
الــريــا�ــصــي الــ�ــصــتــار عـــن اأنــ�ــصــطــتــه التي 
وجهها الحت�صان ال�صباب والن�سء خالل 
الذي  االأنــيــق  باحلفل  ال�صيفية  العطلة 
اأقامه مبقره م�صاء اأم�س االأول يف منطقة 
فعاليات  ال�صارقة �صمن  باإمارة  احلمرية 
يقيمها  والتي  ال�صيفي  احلمرية  ملتقى 
التوايل  عــلــى  الــعــ�ــصــريــن  لل�صنة  الـــنـــادي 
امل�صروع  فعاليات  �صمن  تنظيمها  وجرى 
العامة  للهيئة  بـــالدي  ل�صيف  الــوطــنــي 
والن�صاط  والــريــا�ــصــة  الــ�ــصــبــاب  لــرعــايــة 
ال�صارقة  ملــجــلــ�ــس  الـــ�ـــصـــاد�ـــس  الــ�ــصــيــفــي 

الريا�صي بحكومة ال�صارقة .
احلمرية  ــتــقــى  مــل فـــعـــالـــيـــات  وجنـــحـــت 
الــ�ــصــيــفــي بــا�ــصــتــقــطــاب اأكــــرث مـــن 500 
واملناطق  اأبـــنـــاء احلــمــريــة  مـــن  مــ�ــصــاركــا 
واملراحل  االعــمــار  مــن خمتلف  املــجــاورة 
متنوعة  اأ�صابيع  اأربعة  خالل  بها  ال�صنية 
وجــمــلــة كــبــرة مــن االأنــ�ــصــطــة والربامج 
وامل�صابقات  املــمــيــزة  والــــــدورات  الــهــادفــه 
يف  كــبــرا  رواجـــا  حققت  الــتــي  الريا�صية 

اإثرائها  يف  و�صاهمت  ال�صيفية  االن�صطة 
بــجــانــب الــفــعــالــيــات االأخـــــرى املــنــفــذة يف 

اإمارة ال�صارقة وعلى م�صتوى الدولة .
�ــصــهــد االحـــتـــفـــال خـــالـــد املـــدفـــع االمـــني 
لرعاية  الــعــامــة  للهيئة  املــ�ــصــاعــد  الـــعـــام 
ومبارك  احلفل  راعي  والريا�صة  ال�صباب 
ال�صام�صي نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
اإدارة  احلــمــريــة و�ــصــعــيــد الــعــاجــل مــديــر 
ال�صارقة  مبــجــلــ�ــس  املــجــتــمــعــيــة  اخلـــدمـــة 
الفعاليات  على  العام  امل�صرف  الريا�صي 
ويا�صر  ال�صارقة  اإمـــارة  باأندية  ال�صيفية 
ال�صيفية  الفعاليات  عام  من�صق  الدوخي 
مبجل�س ال�صارقة الريا�صي وعبيد جمعه 
العام  ال�صر  اأمـــني  ال�صام�صي  حليمه  بــن 
ال�صام�صي  غــامن  ورا�صد  احلمرية  لنادي 
ع�صو جمل�س اإدارة نادي احلمرية م�صرف 
واأع�صاء  ال�صيفي  احلمرية  ملتقى  عــام 
جمل�س االدارة وممثلي اجلهات املتعاونة 
وامل�صاركني واأولياء اأمورهم ولفيف كبر 

من املدعوين واالأهايل االأ�صر .
بـــداأ احلــفــل بــو�ــصــول راعـــي احلــفــل خالد 

للهيئة  املــ�ــصــاعــد  الـــعـــام  االمـــــني  املـــدفـــع 
والريا�صة  الـــ�ـــصـــبـــاب  لـــرعـــايـــة  الـــعـــامـــة 
باإبداعها  قــام  التي  املعار�س  على  باملرور 
ال�صيفي  احلمرية  ملتقى  يف  امل�صاركون 
اإبـــــداعـــــات ومـــ�ـــصـــاركـــات الفتة  و�ــصــمــلــت 
متـــيـــزت بــجــمــالــهــا واأفــــكــــارهــــا �ـــصـــواء يف 
النواحي الرتاثية والوطنية وما عك�صته 
وفعاليات  دورات  كافة  مــن  ا�صتفادة  مــن 

الن�صاط ال�صيفي نادي احلمرية .
اإىل  بعدها ولــج راعــي احلفل ومــرافــقــوه 
ال�صالة الريا�صية الكربى بالنادي لتبداأ 
الوطني  ال�صالم  بعزف  االحتفال  مرا�صم 
من قبل الفرقة املو�صيقية الع�صكرية ثم 
األقى را�صد غامن ال�صام�صي ع�صو جمل�س 
اإدارة نادي احلمرية وم�صرف عام فعاليات 
ملتقى احلمرية كلمة اأكد فيها واأ�صار اإىل 
ريا�صيا  �صرحا  يعد  احلــمــريــة  نـــادي  اأن 
وثقافيا رائدا بف�صل الروؤى والتوجيهات 
ال�صديدة والبناءة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
القا�صمي  بــن حمــمــد  �ــصــلــطــان  الــدكــتــور 
عــ�ــصــو املــجــلــ�ــس االأعـــلـــى لـــالحتـــاد حاكم 

نربا�صا  جعله  الــذي  اهلل  حفظه  ال�صارقة 
اأبهى  يف  التالقي  معنى  يج�صد  وح�صنا 
الوطن  اأبــنــاء  م�صاركة  من  ويعزز  �صورة 
املجاورة  واملناطق  احلمرية  منطقة  من 
االيجابية  بــاملــ�ــصــاهــمــة  و�ـــصـــغـــارا  �ــصــبــابــا 
املنفذة  الــفــعــالــيــات  بـــزخـــم  ــاركــة  املــ�ــص يف 
ال�صحيحة  الريا�صة  بــاأهــداب  والتم�صك 
داخلية  وم�صاركات  ودورات  بطوالت  من 

وخارجية .
واأ�صاد ال�صام�صي بتوجيهات �صمو احلاكم 
الكرمية  وباملتابعة  بال�صباب  االهتمام  يف 
بن  حممد  بــن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  مــن 
�صلطان القا�صمي ويل العهد نائب احلاكم 
ال�صارقة  التنفيذي الإمارة  رئي�س املجل�س 
للعناية بال�صارقة رافعا �صكره اإىل جمل�س 
ال�صارقة الريا�صي واأمينه العام على هذه 
املتابعة الدائمة ولكوادر املجل�س وللهيئة 
على  والريا�صة  ال�صباب  لرعاية  العامة 
الــتــوا�ــصــل الجنـــــاح الــفــعــالــيــات ومتكني 
املــ�ــصــاركــني مــن اال�ــصــتــفــادة مــن خمتلف 

الربامج واالن�صطة .

للهيئة  بال�صكر  تــوجــه  كلمته  خــتــام  ويف 
والريا�صة  الـــ�ـــصـــبـــاب  لـــرعـــايـــة  الـــعـــامـــة 
وجمل�س ال�صارقة الريا�صي على رعايتهما 
ال�صارقة  جــمــعــيــة  بــجــانــب  لــلــفــعــالــيــات 
من  امل�صاهمة  اجلهات  ولكافة  التعاونية 

دوائر وجهات و�صركات .
بعدها تابع العرو�س مادة مرئية م�صورة 
�صلطت ال�صوء على كافة منا�صط ملتقى 
اإنطالقة  مــنــذ  نــفــذهــا  الـــتـــي  احلــمــريــة 
اأغ�صط�س  �صهر  مــن  الــثــالــث  يف  الن�صاط 
من  اأكــرث  مب�صاركة  متوا�صل  �صهر  وملــدة 
والربامج  الــفــعــالــيــات  يف  طــالــب   500
اال�ـــصـــادة والثناء  والــتــي القـــت  املــتــنــوعــة 
عــلــى متــيــزهــا وتــفــردهــا �ــصــمــن فعاليات 
ال�صارقة  جمل�س  وفعاليات  بالدي  �صيف 

الريا�صي .
امل�صاركون  لــيــقــدم  الــعــرو�ــس  تــوالــت  ثــم 
مـــــن خمتلف  عــــرو�ــــصــــا حـــيـــة وممـــــيـــــزة 
الدورات التي اكت�صبوها و�صملت عر�صا يف 
فنون الكاراتيه واإبراز مواهبهم ال�صاعدة 
ـــاركـــات مــــن مركز  املـــ�ـــص بـــعـــدهـــا قـــدمـــت 

عن  بــاأدائــهــن  اأنــ�ــصــودة  القيوين  اأم  فتيات 
للقيادة  والــوالء  للوطن  واالنتماء  احلب 
الر�صيدة ممثلة يف �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدولة  رئي�س  نهيان  األ  زايــد  بن  خليفه 
ملتقى  يف  امل�صاركون  وقــدم   . اهلل  حفظه 
اإقبال  يف  اجلميع  اأبــهــر  عر�صا  احلمرية 
املــ�ــصــاركــة يف اخلدمة  الــوطــن على  اأبــنــاء 
بذل  على  الع�صكرين وحر�صهم  الوطنية 
اأرواحــهــم يف الــدفــاع عــن الــوطــن وترابه 
وتلبية النداء باالنت�صاب للقوات امل�صلحة 
كما وعزفت الفرق الع�صكرية معزوفة عن 

اخلدمة الع�صكرية .
الــتــي مت عــر�ــصــهــا عك�صت يف  الــفــعــالــيــات 
م�صتويات فنياتها واأفكارها اإقبال الطلبة 
مبا  و�صعادتهم  االنتظام  على  امل�صاركني 
للعديد  تر�صيخه  اإىل  هــدفــت  ومـــا  قـــدم 
من القيم واالأهــداف من خالل الربامج 
باأبناء  جمملها  يف  تعنى  والــتــي  الــهــادفــة 
يف  اأوقــاتــهــم  وت�صتثمر  واملقيمني  الــوطــن 

العطل واالجازات ال�صيفية . 
ويف نهاية احلفل قام خالد املدفع يرافقه 

ورا�صد  العاجل  و�صعيد  ال�صام�صي  مبارك 
املتعاونة  اجلـــهـــات  بــتــكــرمي  الــ�ــصــامــ�ــصــي 
امل�صابقات  يف  والـــفـــائـــزيـــن  واملـــ�ـــصـــرفـــني 
املجموعات  واأوائـــــــل  لــلــمــلــتــقــى  الـــكـــربى 
يف  وامل�صاهمة  امل�صاركة  واجلهات  والفرق 

اإجناح فعاليات ملتقى احلمرية .
املدفع  خـــالـــد  اأ�ــــصــــاد  احلـــفـــل  نــهــايــة  ويف 
بنادي  احلمرية  ملتقى  فعاليات  بنجاح 
النادي  على  للقائمني  متمنيا  احلمرية 
العاجل  �صعيد  وبـــارك  كما  الــنــجــاح  دوام 
ال�صنوي  لـــنـــادي احلــمــريــة  الــتــمــيــز  هـــذا 
ال�صيفي  احلـــمـــريـــة  مــلــتــقــى  تــنــظــيــم  يف 
اأثــبــت جنــاحــا كــبــرا على الدوام  والـــذي 
بدوره  هادفة  �صبابية  فعاليات  تنظيم  يف 
اأثـــنـــى يــا�ــصــر الــــدوخــــي بــالــتــمــيــز االفـــت 
وتنوعها  احلمرية  ملتقى  اأن�صطة  لكافة 
والريا�صية  الثقافية  املــجــاالت  كــافــة  يف 
واالجتماعية والرتفيهية والفنية موؤكدا 
اإ�صافة  متثل  احلمرية  نــادي  اأن�صطة  اأن 
العطلة  خــالل  ال�صباب  الن�صطة  نوعية 

ال�صيفية .

•• العني - الفجر:

اأن تاأهل  اأكـــد حــار�ــس مــرمــى الــعــني، الـــدويل خــالــد عي�صى، 
لهم  يعني  اآ�ــصــيــا،  اأبـــطـــال  دوري  نــهــائــي  ن�صف  اإىل  فــريــقــه 
الــكــثــر، لــكــنــه لــيــ�ــس اإجنــــــازا ميــكــن الــتــوقــف يف حمطته، 
تطلعات  لتحقيق  م�صى  وقــت  اأي  مــن  اأكـــرب  االأن  فالهدف 
واملدرب  االإدارة  جمل�س  وطموحات  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب 
االإماراتية والعيناوية، بح�صد لقب  والالعبني واجلماهر 
اأقوى  يف  مرحلة  الأبعد  الو�صول  ولي�س  اآ�صيا  اأبطال  دوري 
الهدف بف�صل جهود  اأن نحقق هذا  القارة، وناأمل  بطوالت 
اإدارة النادي وجميع من�صبيه. واأو�صح اأن اأهم العوامل التي 
الذهاب  مباراتي  يف  ال�صعودي  االحتـــاد  جتــاوز  اإىل  قادتهم 
الدافع  منحتنا  التي  الغالية  الر�صالة  يف  تتمثل  واالإيــــاب، 
والثقة لتحقيق هدفنا، من الفريق اأول �صمو ال�صيخ حممد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايــد  بن 
للقوات امل�صلحة، رئي�س نادي العني وهيئة ال�صرف العيناوية، 
اإذ اأو�صح لنا �صموه الطريق نحو ا�صتعادة لقب 2003 وقد 
اإىل  ونتطلع  ال�صحيح  الطريق  على  �صموه  ر�صالة  و�صعتنا 
تكملة امل�صوار وتركيزنا يف الوقت احلايل من�صب نحو مباراة 

الهالل ال�صعودي يف الريا�س .
اأظهرها  التي  القتالية  والــروح  الهجومي  االأ�صلوب  واأكمل: 
ـــــاب رجــحــت كفته على  الــعــني يف مــواجــهــتــي الـــذهـــاب واالإي
ح�صاب مناف�صه ال�صعودي يف امليدان، واجلميع ي�صهد لنا مبا 
لقاء  الرتكيز على  نبداأ  اأن  املرحلة، ويجب  حققناه يف هذه 
الفوز  �صفحة  ونطوي  الذهبي  املربع  يف  ال�صعودي  الهالل 
الرتاجع  تقبل  ال�صعودي، فنحن يف مرحلة ال  الفريق  على 
عن الطموحات التي و�صعتها القيادة العليا للنادي و�صركة 

كرة القدم واجلماهر االإماراتية والعيناوية. 
�شعور ل يو�شف

واعــتــرب املــدافــع الـــدويل مهند الــعــنــزي، الــتــاأهــل اإىل ن�صف 
انطالقة  قبل  قوي  دافــع  مبثابة  اآ�صيا،  اأبطال  دوري  نهائي 
البداية غر املوفقة للفريق يف  املو�صم اجلديد، على عك�س 
مو�صم  تقدمي  اإىل  تن�صب  تطلعاتنا  لذلك  املا�صي،  املو�صم 

ا�صتثنائي باملناف�س على كل االألقاب حملياً وخارجياً.
باأروع  و�صفه  ميكنني  ال  �ــصــعــوراً  ينتابني  �صخ�صياً  وقـــال: 
العبارات، وذلك بالتاأهل اإىل ن�صف نهائي دوري اأبطال اآ�صيا 
للتواجد مع االأربعة االأقوياء يف القارة ال�صفراء، وال يفوتني 
لكرة  العني  نــادي  �صركة  اإدارة  جمل�س  بجهود  االإ�ــصــادة  هنا 

القدم برئا�صة ال�صيخ عبداهلل بن حممد بن خالد اآل نهيان، 
جنحوا  اإذ  الالعبني،  وزمالئي  واالإداري  الفني  واجلهازين 
مواجهتي  خــالل  ممتاز  نحو  على  اجلــهــود  تلك  ترجمة  يف 

الذهاب واالإياب اأمام االحتاد ال�صعودي.
واأو�صح العنزي، اأن م�صوار الفريق نحو نهائي اآ�صيا بتطلب 
هو  حالياً  القريب  وهدفنا  م�صاعفة،  وجهوداً  كبراً  عماًل 
الفوز على الهالل ال�صعودي يف قبل النهائي، قبل االنتقال 

اإىل التفكر يف املرحلة التالية.

فار�س جمعة: فوز م�شتحق 
الــفــوز يف   ، ، فــار�ــس جمعة  نــادي العني  واعــتــرب قائد فريق 
اأبطال  النهائي من دوري  الــدور ربــع  واإيــاب  مباراتي ذهــاب 
ودافع  مهمة  خــطــوة  الــ�ــصــعــودي،  االحتـــاد  ح�صاب  على  اآ�صيا 
معنوي كبر نحو حتقيق الهدف الرئي�س للنادي يف املو�صم 
الكروي اجلديد ، وقدم التهنئة اإىل اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ 
ن�صف  اإىل  بالتاأهل  الــالعــبــني  وزمــالئــه  االإمــاراتــيــني  وكــل 
اإىل متابعة الفريق مردوده القوي خالل  النهائي، ونتطلع 

اال�صتحقاقات املقبلة على ال�صعيدين املحلي والقاري.
مبارياتنا يف  التعامل مع جميع  علينا  ينبغي  فار�س:  وقــال 

احلايل  الوقت  يف  وتفكرنا   ، القطع  بنظام  املقبلة  املرحلة 
ونتمنى  الذهاب  مباراة  يف  ال�صعودي  الهالل  مواجهة  على 

التوفيق للفريق.

حممد فايز: نتطلع اإىل اأف�شل النتائج 
وقال مدافع فريق نادي العني، حممد فايز، اإن التاأهل اإىل 
ن�صف نهائي اآ�صيا خطوة مهمة بف�صل اجلهود الكبرة من 
اجلميع، والتاأهل ميثل دافعاً قوياً لكل عنا�صر الفريق من 
اأجل اال�صتمرار يف موا�صلة االأداء امل�صرف خالل اال�صتحقاقات 
املو�صم  الفريق يف  على  فــاأل خر  يكون  اأن  واأمتنى  القادمة 
للفريق  القوية  االنطالقة  فايز،  واأرجــع   . الكروي اجلديد 
يف املو�صم احلايل على عك�س �صابقه اإىل الظهور املمتاز الذي 
اإىل  قادنا  والــذي  املا�صي،  املو�صم  نهاية  بالفريق مع  ارتبط 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  كــاأ�ــس  بطولة  اأغــلــى  بلقب  التتويج 
الدولة حفظه اهلل . واأردف: اإىل جانب اجلهود الكبرة التي 
الفني واالإداري والالعبني  النادي واجلهازين  اإدارة  بذلتها 
خالل مراحل االإعــداد يف املع�صكرات اخلارجية التي �صبقت 
انطالقة املو�صم، بداأنا جنني ثمارها حالياً ونتمنى اأن يكون 
اأف�صل للفريق حتى يوؤكد جدارته بكل النتائج التي  القادم 

املجموعات  مرحلة  منذ  القارية  البطولة  يف  عليها  ح�صلنا 
اأمام  النهائي  ربــع  الـــدور  ثــم  النهائي  بــالــدور ثمن  ومـــرورا 

االحتاد ال�صعودي.

را�شد عي�شى: خطوة مهمة 
وو�صف الالعب را�صد عي�صى، الفوز على االحتاد ال�صعودي 
اآ�صيا  اأبــطــال  دوري  نهائي  ن�صف  اإىل  والتاأهل  واإيــابــاً  ذهــابــاً 
يف  القوي  املعنوي  والــدافــع  اجليدة  باخلطوة   ، القدم  لكرة 
اإىل  عي�صى  واأ�صار  احلــايل.  الكروي  باملو�صم  الفريق  م�صوار 
اأن طموحاته ال�صخ�صية مع العني التتويج باألقاب ا�صتثنائية 
اأن فريقه دخل  موؤكداً  القدم،  لكرة  اآ�صيا  اأبطال  دوري  مثل 
النهائي  لن�صف  ر�صمياً  تــاأهــلــه  اإعـــالن  بعد  مهمة  مرحلة 
اآ�صيا،  وتطلعاتنا يف الوقت الراهن بلوغ نهائي دوري اأبطال 
حتقيق  يف  ال�صعودي  الفريق  رغبة  كثراً  نحرتم  اأننا  رغــم 
الهدف ذاته وجدد را�صد عي�صى ثقته يف اجلماهر االإماراتية 
اأمام  والعيناوية مل�صاندتهم خالل مباراتي الذهاب واالإيــاب 
زايــد، ونعد  بن  هــزاع  الريا�س وملعب  ال�صعودي يف  الهالل 
اجلميع باأننا �صن�صاعف جهودنا يف املرحلة املقبلة حتى نكون 

مب�صتوى التوقعات يف هذه البطولة القارية املهمة.

خالد �ملدفع ي�ضهد ختام فعاليات ملتقى �حلمرية �ل�ضيفي بنادي �حلمرية 

اأكدوا �شرورة طي �شفحة الحتاد والرتكيز على مواجهة الهالل

العبو �لعني يتطلعون �إىل متابعة مرحلة 

تراأ�س �صامل املزروعي رئي�س اللجنة العليا املنظمة لدورة 
اغ�صط�س   29 اجلمعه  م�صاء  الثالثه  الدوليه  الظفرة 
بــفــنــدق تــــالل لــيــوا مبــديــنــة زايــــد بــاملــنــطــقــة الغربية 
و�صم  الفنيه  الــدوره  الئحة  ملناق�صة  تن�صيقياً  اجتماعاً 
االإجتماع ممثلي نادي الرفاع البحريني جا�صم الكعبي 
جانب  من  وح�صر  الرتيكي  وخالد  عبدالقادر  واأحمد 
�صلبايه وحممد  ب�صام  كاًل من  االردين  الوحدات  نــادي 

جمال فيما مثل نادي الظفرة عبد الفتاح �صالح.
يف بـــدايـــة االإجـــتـــمـــاع رحــــب املــــزروعــــي بــ�ــصــيــوف نادي 
طيب  لهم  متمنياً  االمــــارات  الــثــاين  بوطنهم  الظفرة 
املنوطه بها من دعم  االأهــداف  الــدورة  االإقامة لتحقق 
التوا�صل بني االأ�صقاء والتعريف بتاريخ واإرث االمارات 

املنطقه  الثقايف ودعم اجلانب الرتفيهي وال�صياحي يف 
الغربيه.

ونــاقــ�ــس احلــ�ــصــور خـــالل االإجــتــمــاع بطلب مــن جانب 
اإنطالقة  تعديل موعد  االردين  الوحدات  نادي  ممثلي 
ال�صابعه  اىل  ال�صاد�صه  ال�صاعة  من  البطوله  مباريات 
فيه  تقل  وقــت  يف  املباريات  تلعب  حتى  م�صاء  والن�صف 
درجة احلــرارة والرطوبه ووافق ممثلوا ناديي الظفرة 
والـــرفـــاع عــلــى الــطــلــب بــعــد مــوافــقــة قـــنـــوات ابوظبي 

الريا�صيه الناقل التلفزيوين للدورة.
كما ناق�س املجتمعون الئحة البطولة يف ح�صم املباريات 
اجلزاء  بــركــالت  ح�صمها  عــلــى  بــالــتــعــادل  تنتهي  الــتــي 
امل�صاركة  الفرق  زي  احل�صور  اإعتمد  الرتجيحيه،كما 

االألــوان قبل  املرمى حتى اليحدث ت�صارب يف  وحرا�س 
�صماوي  الرفاع  نادي  يلب�س  باأن  املباريات.واأقروا  بداية 
كامل وحار�صه اأ�صود اأو بنف�صج اأما الوحدات ف�صرتدي 
اأخ�صر اأحمر اأبي�س واحلار�س اأ�صفر اأو اأ�صود بينما يلعب 

باألوانه املعتاده اأ�صفر اأزرق اأ�صفر واحلار�س اأزرق.
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  وجــه  االإجتماع  ختام  ويف 
الدعوة لبعثتي الرفاع الوحدات بالقيام بجولة لبع�س 
املناطق ال�صياحيه واالثريه باملنطقه الغربية وبالتحديد 
قبل  �صبتمربحيث  االأول من  االأحــد  ليوا �صباح  مدينة 
ممثلوا البعثتني الدعوة والتعرف على االأماكن االأثريه 
متوجهني بال�صكر لرئي�س اللجنة العليا للدورة والأ�صرة 

نادي الظفرة على كرم ال�صيافة واال�صتقبال.

�للجنه �ملنظمة لبطولة �لظفرة جتيز بع�س �لتعديالت يف الئحة �لبطولة
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 يف فندق بارك ريج�س كري�س كني دبي 
ومارك  نــاديــنــكــو  جــولــيــا  ان�صمت 
فران�صي�س للفريق لتقدمي اأف�صل 
مو�صيقى واأغاين اجلاز الع�صرية 
والكال�صيكية باأ�صلوب مميز يجذب 
 .. اجلــنــ�ــصــيــات  و  االأجـــيـــال  جميع 
البيانو  عــازف  الربيطاين  مــارك 
الكال�صيكي و اجلاز الذي در�س يف 
للمو�صيقى  ال�صمالية  رويال  كلية 
اأكادميية  يف  ودر�ـــس  لعب  والـــذي 
اجلـــاز االأوروبـــيـــة، بــاال�ــصــافــة اىل 
منعددة  مــهــرجــانــات  يف  ظـــهـــوره 
بــيــنــمــا تعترب  اأوروبـــــــا،  اأنـــحـــاء  يف 
جوليا مكملة لعزفه مع �صوتها و 
ا�صلوبها املتميزين.  و يف الرتحيب 
بالثنائي قال �صكوت بات�صر املدير 
العام لفندق بارك ريج�س كري�س 
ا�صافة  هــم  مـــارك  و  كــني، جوليا 

رائعة لبار و الوجن كري�س: امل�صاهد اخلالبة و الطعام و ال�صراب املميز ا�صافة 
اىل ذلك قائمة الرتفيه التي ان�صم اليها ثنائي املو�صيقى اجلديد الذي �صيجذب 

ال�صيوف و �صيوفر لهم ما يكمل اأم�صيتهم ب�صكل مثايل . 

فائزة جديدة بجائزة 500 �ألف درهم 
�إمار�تي من ر�ك بنك �أمل

املواطنة  فــوز  عــن  مــوؤخــراً  بنك(  )راك  الوطني  اخليمة  راأ�ـــس  بنك  اأعــلــن 
باجلائزة  العامري  حممد  �صعيدة  البرتول  مكامن  ومهند�صة  االإماراتّية 
والبالغة  جــود  اأمــل  االدخــار  ح�صاب  مل�صرتكي  املخ�ص�صة  الكربى  النقدية 
قيمتها 500 األف درهم اإماراتي. وكانت العامري البالغة من العمر 28 
8 �صنوات، حيث فتحت ح�صابها  عاماً قد بداأت التعامل مع راك بنك قبل 
ذلك احلني  واأ�صبحت منذ  العني،  كانت طالبة جامعية يف مدينة  عندما 

اأحد العمالء االأوفياء للبنك.

كـــرم نــــادي تــــراث االمـــــارات اعــ�ــصــاء جمــلــ�ــس ادارة 
على  باأبوظبي  الوطني  لــلــرتاث  ال�صحوح  جمعية 
يوماً  اقــامــة  يف  ومــ�ــصــاركــتــهــم  ال�صنوية  مــبــادرتــهــم 
ال�صمالية،  جـــزيـــرة  يف  اجلــبــلــي  لـــلـــرتاث  مــفــتــوحــاً 
�صمن فعاليات االأ�صبوع الثاين من ملتقى ال�صمالية 
ال�صيفي الـ21 الذي اأقيم حتت رعاية �صمو ال�صيخ 
ال�صمو  �صاحب  ممثل  نهيان،  اآل  زايــد  بــن  �صلطان 
تـــراث االإمـــــارات، حتت  نـــادي  الــدولــة رئي�س  رئي�س 
و�صهد   .» الوطنية  خليفة رمز هويتنا  »�صكراً  �صعار 
احلــفــل الــ�ــصــيــد �ــصــعــيــد عــلــي املــنــاعــي مــديــر ادارة 
اجلمعية  ادارة  جمل�س  واع�صاء  بالنادي  االن�صطة 
حممد را�صد احل�صني ال�صحي مدير اجلمعية، �صامل 
اخلنبويل  حـــروز  حممد  ال�صحي،  املـــري  علي  زيــد 
وال�صاعر  ال�صحي  اليهموري  علي  حممد  ال�صحي، 

با�صم بن علوان مدير العالقات العامة. 

مركز الرب�شاء بالتعاون مع فرع دبي

رحلة لليتيمات �إىل حديقة �ملرجان �ملائية يف �أبوظبي
•• دبي-الفجر:

العامة  الهيئة  وبرعاية  الرب�صا،  مركز  يف  امل�صجالت  اليتيمات  من  فتياتنا  لتكرمي  لفتة  يف 
لرعاية ال�صباب والريا�صة يف دبي، قام املركز بالتعاون مع فرع اجلمعية بدبي، بتنظيم رحلة 

لهوؤالء اليتيمات حلديقة املرجان املائية يف اأبوظبي.
و�صاحب اليتيمات يف هذه الرحلة ال�صيدة فاطمة الد�صتي، مديرة مركز وعدد من امل�صوؤوالت 
الهيئة  يف  العامة  العالقات  ق�صم  رئي�س  اأحمد،  يو�صف  اأحــالم  وال�صيدة  املركز،  يف  والباحثات 

العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة ، وال�صيدة فاطمة علي م�صبح. 
وت�صمنت الرحلة زيارة م�صجد ال�صيخ زايد الكبر الأداء �صالة الظهر والع�صر جمعاً وق�صراً 
مع اليتيمات وق�صت اليتيمات يف احلديقة وقتاً �صعيداً مفعماً بالفرح، حيث ا�صتمتعن باالألعاب 

املائية، ثم تناولن طعام الغداء ومت التقاط ال�صور التذكارية.
وقدمت مديرة املركز ال�صكر للقائمني على الفعالية على جهودهم الطيبة، وعلى هذه البادرة 

التي اأدخلت البهجة وال�صرور اإىل قلوب اليتيمات. 

اإملو ي�شنع املو�شيقى
و�ضول �ملو�ضيقيني �ملرحني من �ضارع 

�ضبتمرب �ضم�ضم �إىل دبي يف 29 
ال�صهر  اإملــو  واملــرح مع  باملتعة  املليء  املميز  املو�صيقي  احلــدث  هــذا  ترقبوا 
واأ�صدقاء �صارع �صم�صم – الوحو�س ت�صنع املو�صيقى! رحبوا معنا بح�صور 
، واآبــي كــاداين ، وبيج بــرد، واأ�ــصــدقــاء �صارع �صم�صم يف عر�س خا�س  اإملــو 
ي�صنع  اإملـــو   – اليــف  �صرتيت  �صي�صيمي  يف  للمو�صيقى  حبهم  لي�صاركونا 
 DNA �صركة  مــن  بتنظيم  ياأتيكم  جمرا  مدينة  م�صرح  يف  املو�صيقى 
للعالقات العامة والفعاليات، من االثنني املوافق 29 �صبتمرب حتى ال�صبت 

4 اأكتوبر 2014 . 

عامل فري�ري �أبوظبي متنح �نطالقة 
متاألقة لقّمة �لزو�ر �ل�ضينيني 2014 

العامل،  االأكــرب يف  املغطاة  الرتفيهية  املدينة  اأبوظبي،  تاألقت عامل فــراري 
ال�صينيني  الــزوار  بافتتاحية مبهرة الأعمال قمة  التوايل  الثاين على  للعام 
اأبوظبي.  يف  وال�صياحي  الرتفيهي  امل�صهد  ومتــّيــز  فـــرادة  مــوؤكــدًة   ،  2014
اأبـــرز ممثلي و�ــصــائــل االإعالم  و�ــصــّمــت الــوفــود املــ�ــصــاركــة يف الــقــّمــة 90 مــن 
على  جولتهم  ا�صتهلوا  والــذيــن  ال�صينية،  ال�صياحية  والهيئات  وال�صركات 
بتجربة  اأبوظبي  يا�س  جــزيــرة  يف  املتكاملة  وال�صياحية  الرتفيهية  املــعــامل 
االفتتاح  مبنا�صبة  اأبوظبي  فــراري  عــامل  قدمتها  واملتعة  بــاالإثــارة  مفعمة 

الر�صمي الأعمال القمة التي ت�صتمر على مدى يومني.
امل�صاركني  ال�صينيني  لــلــزوار  مفتوحة  دعــوة  االفتتاحية  الفعالية  ومّثلت 
، يف  اأبوظبي  فــراري  عــامل  تقدمه  ما  اأجمل  كثب  ليختربوا عن  القمة  يف 
اإطــار جولة منظمة �صاملة على جزيرة يا�س، الوجهة الرتفيهية االأبــرز يف 
اأبوظبي. وتعر�س اجلولة الأهم ما تقدمه جزيرة يا�س من فعاليات ترفيهية 
وتلبية  والفعاليات  املنا�صبات  خمتلف  ال�صت�صافة  جمّهزة  متميزة  ومن�صاآت 
كافة احتياجات �صياحة االأعمال واحلوافز واملوؤمترات من معار�س وقاعات 
ومن�صاآت فندقية وغرها، ما يجعل منها الوجهة املثالية لل�صياحة واالأعمال. 
�صناعة  واأقطاب  والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  هيئة  عن  ممثلون  �صارك  وقد 
فراري  عــامل  ا�صت�صافتها  التي  املنا�صبة  يف  االإقليمية  وال�صفر  ال�صياحة 

اأبوظبي يف اإطار بناء �صراكات ثنائية مثمرة بني الوفود واجلهات امل�صاركة. 

مت�ضوق يفوز ب�ضيارة بي �إم دبليو 
�ضمن �ضحب جو�ئز مفاجاآت �ضيف دبي

ـــاف مــــركــــز ورزيــــدنــــ�ــــس  ـــتـــ�ـــص ا�ـــص
جممعات  اأهــــــم  اأحــــــد  الـــبـــ�ـــصـــتـــان، 
االإقامة والت�صوق والرتفيه يف قلب 
جوائز  على  الــثــاين  ال�صحب  دبــي، 
التي  دبــي  �صيف  مفاجاآت  فعالية 
الت�صوق  مراكز  جمموعة  تنظمها 
يف دبي بال�صراكة مع موؤ�ص�صة دبي 

للمهرجانات والتجزئة.
الرابحة  الــتــذكــرة  �صحب  مت  وقــد 
املـــري من  مــن قــبــل ال�صيد را�ــصــد 
دائــــرة دبـــي االقــتــ�ــصــاديــة بح�صور 
الرماح، مدير مركز  ال�صيد مهند 
املت�صوق  الب�صتان. حيث فاز  ت�صوق 
بي  ب�صيارة  ال�صعدي  حممد  اأحمد 
، وعرب  الثالثة  الفئة  اإم دبليو من 
عن م�صاعره بهذه املنا�صبة بقوله: 
واظبت  لقد  مذهلة!  مفاجاأة  اأنها 
الـــعـــديـــد من  املـــ�ـــصـــاركـــة يف  عـــلـــى 
الرتويجية  واحلــمــالت  الــعــرو�ــس 
ل�صنوات عديدة لكن مل ي�صبق واأن 

حالفني احلظ كما يف هذه املرة.

مو��ضالت �الإمار�ت فرع �ملنطقة �لو�ضطى تنظم 
حفل تكرمي �ضمن �أ�ضبوع �ملو��ضالت �ملدر�ضية

ال�صائقني  تكرمي  حفل  االمــارات  مبوا�صالت  الو�صطى  املنطقة  فرع  �صهد 
وامل�صرفني املتميزين العاملني بالفرع مب�صرح املركز الثقايف بالذيد حتت 
رعاية �صعادة حممد مع�صد علي بن هويدن رئي�س املجل�س البلدي �صمن 
فعاليات اأ�صبوع املوا�صالت املدر�صية املنعقد من 8-24 ،2014-08-27 
اأ�صتقبل طارق احمد العبيديل مدير  حتت �صعار )�صالمتهم تهمنا( حيث 
املوا�صالت املدر�صية احلكومية بفرع املنطقة الو�صطى �صعادة خليفة �صيف 
الطنيجي نائب رئي�س املجل�س البلدي نائباً عن راعي احلفل و�صعادة املقدم 
اأحمد حارب املهري مدير اإدارة �صرطة املنطقة الو�صطى باالنابة وعدد من 

مدراء واإداري الدوائر احلكومية .

نادي تر�ث �الإمار�ت يكرم جمعية �ل�ضحوح للرت�ث �لوطني باأبوظبي 

رماد� د�ون تاون دبي يجمع �الأمو�ل ملر�ضى �ل�ضرطان

من تقدمي ات�شالت
عرو�س ديزين على �جلليد الأول مرة يف دولة �الإمار�ت

تنطلق اعتبارا من 10 اىل 13 �صبتمرب عرو�س ديزين على اجلليد الأول مرة يف دولة االمارات من تقدمي 
موؤ�ص�صة االمارات لالت�صاالت ات�صاالت على حلبة مركز دبي التجاري العاملي. و�صيتم تقدمي اأحدث ا�صتعرا�صات 
الذي يعر�س للمرة االأوىل خارج الواليات املتحدة لتكون   Rockin Ever After ديزين على اجلليد 
االمارات العربية املتحدة اول حمطة ت�صتقبل العر�س يف املنطقة وال�صرق االأو�صط. يعترب هذا التعاون االأول 
ديزين  �صخ�صيات  اأ�صهر  العر�س  ويقدم  باملنطقة.  وكالئها  مع  بالتن�صيق  اجلليد  على  ديزين  مع  الت�صاالت 
والكبار،  ال�صغار  قبل  من  املحببة  ديــزين  �صخ�صيات  من  وغرهم  وجــويف  ماو�س  وميني  ماو�س  ميكي  مثل 
وليكون جمهور االمارات على موعد معهم يف عر�س مثر �صيخلد يف ذاكرتهم. كما �صي�صاهد اجلمهور فريق 
على  البهلوانية  االألعاب  عر�س  يف  مهارتهم  اق�صى  ال�صتعرا�س  العايل  االأداء  اأ�صحاب  املتميزين  املتزجلني 
اال�صتعرا�صات اجلليدية  اأروع  الفائزة بجوائز  اأنغام مو�صيقى ديزين  ا�صتعرا�صاتهم على  يوؤدون  احلبال، كما 
و�صط الديكورات ال�صخمة واالأزياء اجلميلة، باالإ�صافة اىل املفاجاآت ال�صيقة التي اعددتها ات�صاالت لتكون يف 

انتظار احلا�صرين.

ال�صيافة  �صركات  تكرمي  ي�صره  املوقع  ان  اىل  ادفــايــزر 
املتميزة اذ ان هذه ال�صهادة تعك�س االداء املتميز والراقي 
التقدير  و  العامل  اأنحاء  جميع  يف  ال�صيافة  ملوؤ�ص�صات 
عدد  يقدمها  التي  االراء  اأ�صا�س  على  ت�صتحقه  الــذي 

كبر من ال�صائحني وزوار املوقع من ذوي اخلربة. 

املــ�ــصــاعــدة جلمعية  تــقــدمي  فــر�ــصــة 
ونحن  ال�صرطان،  مر�صى  اأ�صدقاء 
ن�صعى لتوطيد عالقاتنا باجلمعية، 
حتى نتمكن من م�صاعدة عدد اأكرب 
من املر�صى.  وكان فندق رمادا داون 
للم�صوؤولية  حملته  اأطلق  قد  تــاون 
جمعية  مــع  لل�صركات  االجتماعية 
وقٍت  يف  ال�صرطان  مر�صى  اأ�صدقاء 
على  يخفى  وال  ال�صنة.  هــذه  �صابق 
مر�صى  اأ�ــصــدقــاء  جمعية  اأّن  اأحــــٍد 
خرية  جــمــعــيــة  هــــي  الـــ�ـــصـــرطـــان 
ومــنــظــمــة غــر حــكــومــيــة، كــائــنــة يف 

توّفر  املتطّوعني  على  تعتمد  دبــي، 
ملر�صى  واملـــعـــنـــوي  املـــــــادي  الــــدعــــم 
تدير  منهم.  واملــقــّربــني  الــ�ــصــرطــان 
وترّكز  للتوعية،  حــمــالت  املنظمة 
جانب  اإىل  املــحــّلــي،  املــجــتــمــع  عــلــى 
تقدميها امل�صاعدة الطبية للمر�صى. 
اأن نّظم ن�صاطات  وقد �صبق للفندق 
ذلك  يف  مبا  اجلمعية  لدعم  �صابقة 
للمر�صى،  املجانية  االإقــامــة  تقدمي 
لال�صتمتاع  رحـــــــــالت  وتــــرتــــيــــب 
بــالــرتفــيــه يف املـــعـــامل اجلــــاذبــــة يف 

منطقة داون تاون دبي.

 اعلن فندق اجنحة �صتايربدج اأبو ظبي يف جزيرة يا�س 
اأنه قد فاز بجائزة �صهادة التميز لعام 2014 من قبل 
موقع تريب ادفايزر ال�صهر وهي جائزة دولية مهمة 
وتعطى  ال�صيافة  املتميزة يف جمال  املوؤ�ص�صات  لتكرمي 
ب�صكل  املــوقــع  باهتمام  حتظى  التي  للموؤ�ص�صات  فقط 
م�صتمر من قبل املهتمني بهذا القطاع يف جميع انحاء 

العامل.
ويقوم موقع تريب ادفايزر عند اختيار الفائز با�صتخدام 
عدة طرق لتحديد املوؤ�ص�صة الفائزة بال�صهادة الدولية 
ا�صافة  الت�صنيفات  من  عــدد  االعتبار  يف  تاخذ  والتي 
عــلــى حــجــم وحـــداثـــة اال�ــصــتــعــرا�ــصــات ومــــدى �صعبية 

املوؤ�ص�صة على املوقع.
وقـــال الــ�ــصــيــد ثـــري بـــروت املــديــر االقــلــيــمــي لفندق 
كــــراون بـــالزا واجــنــحــة �ــصــتــايــربدج يــا�ــس بــابــوظــبــي ان 
الفوز ب�صهادة التميز هو م�صدر حقيقي للفخر للفريق 
باأكمله يف الفندق ونود اأن ن�صكر جميع ال�صيوف الذين 
اعطونا من وقتهم ال�صتكمال اال�صتعرا�س على موقع 

تريب ادفايزر. 
�ــصــيء اهــم مــن راي ال�صيوف يف  وا�ــصــاف لي�س هــنــاك 
فــان اجلــائــزة هي مبثابة ت�صويت عظيم  ادائــنــا لذلك 
ومن  بالتميز  امل�صتمر  والتزامنا  الأعمالنا  الثقة  على 
تريب  موقع  رئي�س  ت�صارون  مــارك  ال�صيد  ا�صار  جانبه 

اأطــلــق فــنــدق رمـــادا داون تـــاون دبي 
اأّول ن�صاٍط له من اأجل جمع االأموال 
ملر�صى ال�صرطان يف االإمــارات. ففي 
�ــصــيــاق جــهــوده املــ�ــصــتــمــّرة يف جمال 
لل�صركات،  االجتماعية  امل�صوؤولية 
قـــام فــريــق الــعــمــل يف الــفــنــدق ببيع 
 Fight for قم�صان حتمل ر�صالة
ال�صرطان  كــافــحــوا  اأو   Cancer
جلمعية  االأمـــــــــــوال  جـــمـــع  بــــهــــدف 
اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان اخلرية. 
بداأت احلملة يف �صهر يوليو، وقد مّت 
حتى االآن جمع ما يزيد عن 5000 
اإدارة  وتـــخـــّطـــط  اإمـــــاراتـــــي،  درهـــــم 
اأخـــرى  نــ�ــصــاطــات  لتنظيم  الــفــنــدق 
وجمع املزيد من الترّبعات جلمعية 
اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان مع نهاية 
�صمر  عـــّلـــق  وقــــد   .2014 الـــعـــام 
داون  رمــادا  فندق  عــام  اأرورا، مدير 
اأن نعرّب عن  تــاون دبــي بقوله: نــوّد 
و�صركائنا  ل�صيوفنا  �صكرنا  جزيل 
احلملة  لهذه  امل�صتمر  دعمهم  على 
املمتدة على مدار ال�صنة. وقد حظي 
على  احل�صول  ب�صرف  عملنا  فريق 

فندق �ضتايربيدج يا�س يفوز بجائزة �لتميز من قبل موقع تريب �أدفايزر



    

خممور يعلق بفتحة 
�ضر�ف �آيل

عرث رجال ال�صرطة واالإ�صعاف على �صاب �صيني خممور فاقد للوعي، 
بعد حماولته الدخول اإىل اآلة ال�صراف االآيل من خالل �صغط ج�صمه 
انح�صاره  ت�صبب يف  مــا  الــزجــاجــي،  الــبــاب  اأ�صفل  مــن  زحــفــاً  للدخول 
وانقطاع نف�صه، حتى اأنقذه امل�صعفون بعد مرور يوم على احلادثة، يف 

عملية ا�صتغرقت 6 �صاعات.
وبح�صب ما ذكر موقع دايلي ميل الربيطاين، حاول ال�صاب �صينغ كاو 
من والية ت�صيجيانغ ال�صينية، الدخول اإىل اآلة ال�صراف االآيل ب�صغط 
االإ�صعاف  رجــال  اأحــد  ويقول  الزجاجي،  الباب  فتحة  اأ�صف  بج�صمه 
ه�صني كني: نعتقد اأنه حاول الدخول م�صبقاً من الباب، ولكن الأ�صباب 
مل يتم معرفتها والتاأكد منها بعد حاول بعد ذلك اخلروج زحفاً من 

الفجوات ال�صغرة املوجودة اأ�صفل الباب الزجاجي .
ورجح رجال االإ�صعاف اأن ال�صاب كان يف كالة �صكر، االأمر الذي جعله 
يخرتق القوانني ويت�صبب يف ك�صر الباب ووقوع تلك احلادثة والتي 

�صتكلف الكثر من الوقت واملال ال�صتخراجه.

ي�ضتبدل حتدي �لثلج بـ»دلو 
�لزيت« 

قرر ميكانيكي ب�صيط يعمل يف معر�س كوبرز كار �صيلز لبيع ال�صيارات 
حيث  اخلــا�ــصــة،  طريقته  على  الثلج  دلــو  حتــدي  خــو�ــس  امل�صتعملة، 

ا�صتبدل املاء املثلج بـ 30 لرتا من زيت ال�صيارات. 
االآن من  ا�صرتليني حتى  األــف جنيه  مايريك يف جمع  كولن  وجنــح 

خالل جتربته هذه.
 لكنه ا�صرتط اأن يتوجه املال اإىل مر�صى ال�صرطان بدال من مر�صى 

الت�صلب الع�صلي اجلانبي.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ت�ضيل�ضي كلينتون ترتك 
�إن بي �ضي نيوز 

تــ�ــصــيــلــ�ــصــي كــلــيــنــتــون ابنة  اأعــلــنــت 
الــرئــيــ�ــس االأمـــركـــي الــ�ــصــابــق بيل 
تعاونها  اأوقــــفــــت  اأنـــهـــا  كــلــيــنــتــون 
�صي  بي  اإن  حمطة  مع  ك�صحافية 

التلفزيونية.
واأو�صحت على �صفحتها على �صبكة 
في�س بوك اأنها تريد الرتكيز على 
عملها يف موؤ�ص�صة كلينتون ودورها 
 34 كاأم، وتنتظر كلينتون البالغة 
زوجها  مــع  االأول  مــولــودهــا  عــامــاً 

مارك مازفين�صكي يف اخلريف.
تتعاون  كلينتون  ت�صيل�صي  وكــانــت 
دوريــــــاً مــنــذ نــهــايــة الـــعـــام 2011 
مــع حمــطــة اإن بــي �ــصــي نــيــوز من 
خالل مقابالت تلقي ال�صوء على 
تاأثر  لهم  ومــوؤ�ــصــ�ــصــات  اأ�ــصــخــا�ــس 

اإيجابي على املجتمع.
موقع  ك�صف  )حــزيــران(  يونيو  يف 
بــولــيــتــيــكــو اأنـــهـــا تــتــقــا�ــصــى 600 
يعادل  مــا  اأي  �ــصــنــويــاأ  دوالر  األــــف 
ظهرت  دقيقة  لكل  دوالر   26724
اأثــار بع�س  ال�صا�صة مما  فيها على 

االنتقادات.

زوجان يقتالن رجال ملجرد �لت�ضلية
اأقر زوجان اأمركيان �صابان يف بن�صلفانيا باأنهما مذنبني 
يف جرمية قتل رجــل، تعرفا عليه عرب االنرتنت، ملجرد 
الت�صلية.   وقالت �صحيفة نيويورك ديلي نيوز اإن مراندا 
باربور، البالغة من العمر 19 عاماً، وزوجها اإليت باربور، 
)22 عاماً(، ا�صتدرجا تروي الفرارا بعد اأن تعرفا عليه.  
 وقام الزوجان ال�صابان بطعن الفرارا)42 عاما(وخنقاه 
يف �صيارتهما ليعرث عليه الحقا مقتوال ومرميا يف �صارع.
وعرث على 20 طعنة يف ج�صم الرجل  ونقل �صحف حملية 
عن اإليت اأنه اعرتف بقتل 20 �صخ�س اآخرين على االأقل 
وقال لل�صرطة اثناء التحقيق اإنه وزوجته اأرادا فقط قتل 
�صخ�س معا  ومقابل اعرتافهما بجرمية قتل من الدرجة 
الثانية، واالعتداء اخلطر وال�صرقة وحيازة اأداة جرمية، 
يواجهان  االإعدام.لكنهما  عقوبة  من  �صينجو  الزوجان 

عقوبة ال�صجن مدى احلياة. 

معمر�ن متزوجان منذ 81 عاما
اآ�ــصــيــا يعي�صان يف  اأكـــرب زوجـــني يف  اأن  اأعــلــن مــ�ــصــوؤولــون، 

فيتنام وهما متزوجان منذ 81 عاما. 
اآن مدير مركز مو�صوعة جيني�س  وقال يل تران تروجن 
تواريخ  اأكـــدت  الوثائق  اإن  فيتنام  يف  القيا�صية  لــالأرقــام 
ميالد املــزارعــني كــاو فــني )106 اأعــــوام( وفــو تــي هاي 
تواريخ  تثبت  كافية  اأدلـــة  لدينا  واأ�ــصــاف:  عـــام(.   )مئة 
املعمرين،  الزوجني  اأن  املركز  مدير  وتابع    . ميالدهما 
و�ــصــط فيتنام عام  تــزوجــا يف   ، اآن  اإقليم جنــه  وهــمــا مــن 
حفيدا   122 ولديهما  اأبــنــاء  ثمانية  واأجنــبــا   1933
واأبناء اأحفاد.  وقال: �صر العمر املديد هو اأن تكون �صعيدا 

طوال الوقت وتتناول حمية غذائية منا�صبة . 
قدم املركز نتائجه اإىل منظمة االأرقام القيا�صية االآ�صيوية 
اأن الزوجني هما االأطــول عمرا  اأعلنت  يف نيودلهي التي 
يف اآ�صيا.  وقال: هذه هي املرة االأوىل التي تعرتف فيها 
منظمة مو�صوعة االأرقام القيا�صية االآ�صيوية باأكرب ثنائي 
ملو�صوعة جيني�س،  التابع  فيتنام،  وكــان مركز    . اآ�صيا  يف 
اعرتف ال�صهر املا�صي باأن جنوين تو ترو )121 عاما( 
هي االأطــول عمرا يف البالد، وتعي�س مع جنلها االأ�صغر 

)72 عاما( يف مدينة هو ت�صي مينه. 

يعي�س بن�ضف جمجمة
فقد مــزارع �صيني جــزءاً كبراً من جمجمة راأ�صه عقب 
�صقوطه من الطابق الثالث، ما اأ�صفر عن اإزالة جزء من 
اجلهة االأمامية جلبهته، وعانى كثراً من �صكله امل�صوه، 
اإىل اأن ا�صتطاع فريق من االأطباء اإيجاد حل ي�صتعيد من 

خالله �صكل راأ�صه االأ�صلي.
مب�صت�صفى  ال�صيني  اجلــراحــي  الــفــريــق  حــالــيــاً  ُي�صمم 
جامعة بكني اجلزء املفقود من فقرات جمجمة املري�س 
هو )46 عاماً( م�صنوع من التيتانيوم با�صتخدام طابعات 
من  ليتمكن  لها،  املخ�ص�س  املكان  يف  وزرعها   ، دي  ثــري 

ا�صتعادة راأ�صه بالكامل.
ي�صار اإىل اأن جراحني يف ال�صني جنحوا االأ�صبوع املا�صي 
االأبعاد  بتقنية  مطبوعة  �صناعية  عظمية  فقرة  بزراعة 
الــثــالثــيــة لــطــفــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 12 عـــامـــاً، مري�س 
ب�صرطان العظام، ليتمكن من امل�صي ثانية، بح�صب ما ورد 

يف موقع دايلي ميل الربيطاين.

حتب�س �بنها �لعري�س �نتقامًا من و�لد �لعرو�س
منعت اأم مينية من مدينة باجل يف حمافظة احلديدة ابنها من االحتفال بزفافه املتوا�صع، الذي رتب اأن يكون يف 

منزل اأحد اأ�صدقائه، ب�صبب كرهها لوالد العرو�س الذي رف�س تزويج اأخته الأخيها.
وبح�صب �صحيفة الراي الكويتية ، قال اأقارب العري�س اإن والدة العري�س �صعيد علي )25 عاماً( اأعطته حبة منّوم 
قوية على اأنها حبة من�صط، قبل اأن تطلب منه اأن يح�صر لها م�صوغات من الذهب من خمزن املنزل الإهدائها 

لعرو�صه، والذي ما اإن دخله حتى اأغلقته عليه من اخلارج، ثم غادرت املنزل، وذهبت حل�صور حفل الزفاف.
وذكر االأقارب اأن االأم تظاهرت بفرحها، وبعد مرور اأكرث من �صاعتني على عدم ح�صور العري�س بداأ والد العرو�س 
واأقارب العري�س بالبحث عنه ثم خرج بقية ال�صيوف، وحينما �ُصئلت االأم ادعت اأنه �صبقها بالتوجه للحفل، وا�صتمر 
البحث حتى منت�صف الليل لتعود العرو�س اإىل منزل والدها الذي اكت�صف خطة االأم، وما فعلته ب�صجن ابنها يف 

خمزن املنزل، واأق�صم اأال يزوج ابنته اإال اإذا انتقل العري�س اإىل مدينة اأخرى خوفاً على ابنته من االأم.
واأكد االأقارب اأن والدة العري�س ما زالت حمتفظة بكرهها لوالد العرو�س الذي رف�س تزويج اأخته الأخيها، ولن 
نتيجة حادث  ذلك  بعد  �صقيقها مات  اأن  انتقاماً، خ�صو�صاً  اأخيها  يــزوج  اأن  رف�س  ابنها البنة من  بتزويج  ت�صمح 

مروري ومل يتزوج.
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حتول جثة زوجها �إىل ما�ضة 
اإىل  الـــدوالرات لتحول رمــاد زوجها  اآالف  امــراأة بريطانية  دفعت 

ما�صة �صفراء كو�صيلة الإبقائه بالقرب منها بعد وفاته. 
 ونقلت �صحيفة ديلي ميل اأن جليني�س بارنيت )63 عاما( دفعت 5 

اآالف جنيه ا�صرتليني اإىل خمترب للقيام بهذه املهمة. 
ويجاملونني  براقة  اأنها  يوؤكدوا  اأن  النا�س  اعتاد  وقالت جليني�س 

ب�صبب لونها الرائع . 
 واأ�صافت املراأة املتقاعدة، وهي من مدينة كنت الربيطانية، النا�س 

يفاجوؤون عندما اأخربهم اأن املا�صة كانت زوجي جون . 
وهي  اأ�صهر  عــدة  جليني�س  ق�صت   ،2011 عــام  جــون  تــويف   عندما 

حائرة فيما تفعله بجثته بعد اأن حولتها اإىل رماد. 
م�صاألة  نناق�س  مل  عــامــا،   42 مــنــذ  مــتــزوجــني  اأنــنــا  رغـــم   وتوؤكد 
تفا�صيل ما �صيحدث اإن مات اأحدنا. رماد جثته بقي بالقرب من 

�صريري ملدة 18 �صهرا بينما كنت اأكافح حزين . 
�صجرة  زوجها حتت  رمــاد  تبعرث  اأن  قــررت جليني�س  البداية،   ويف 
اأن �صديقة  بعد ذلك تذكرت  �صف�صاف يف حديقة منزلهم.لكنها 
اأخربتها اأنها تخطط لتحويل رماد زوجها اإىل ما�صة اإذا حدث له 

مكروه فاأعجبت بالفكرة. 
 12 االأرمــلــة  انــتــطــرت  املــخــتــرب،  اإىل  �صلمت رمـــاد زوجــهــا  اأن   بعد 
يف  ما�صتها  و�صع  يف  االآن  املــراأة  وتاأمل  املا�صة.  ت�صلها  كي  اأ�صبوعا 

خامت تخطط لتوريثه البنتها لو�صي)31 عاما(. 

�ضاطئ خم�ض�س للكالب 
�صمال  قليلة  كيلومرتات  بعد  على  مــاكــاريــزي  بلدة  �صاطئ  على 
لل�صرطة  مكر�س  خــا�ــس  �صاطئ  مــن  خطوتني  بعد  وعــلــى  رومـــا، 
مربع،  اآالف مرت  �صبعة  م�صاحة  على  بيت�س  باو  االيطالية، ميتد 
ميكنها ا�صتقبال اأكرث من مئة كلب يف الوقت عينه. ويقول جوزيه 
لوي�س هذا �صاطئ الكالب اأما نحن فمجرد مدعوين ، وياأتي دائماً 
مع كلبته مورينا اإىل باو بيت�س ، اأحد ال�صواطئ القليلة املخ�ص�صة 
للكالب قرب رومــا. لكن يف بلد ي�صم حوايل ع�صرة ماليني كلب 
يف  ال�صطاآن  غالبية  تبقى  االإيطالية،  ال�صحة  وزارة  لدى  م�صجل 
اإيطاليا حمظورة على اأف�صل �صديق لالإن�صان. وتقول باتريت�صيا 
دافينا التي اأ�ص�صت العام 1998 جمعية باو بيت�س ، وهو اأول �صاطئ 
اإيطاليا االأمر ي�صكل مهزلة الأن  خم�ص�س للكالب يرى النور يف 
ال�صواطئ م�صرعة اأمام املاعز واالأح�صنة . وت�صيف كاتبة ال�صيناريو 
�صعيد  على  ال�صياحية  ال�صيا�صة  املجال  هــذا  يف  الــرائــدة  ال�صابقة 
الثانية  العاملية  بعد احلرب  البالد،  املعتمدة يف  ال�صواطئ  تطوير 

طردت الكالب من �صواطئنا الإ�صفاء �صورة النظافة عليها .

قطعة من كعكة زفاف ديانا يف مز�د 
مت بيع قطعة من كعكة زفاف االأمر ت�صارلز واالأمــرة ديانا بقيمة 
نايت دي  دار  االإنــرتنــت يف  مــزاد علني على  وذلــك يف  1375 دوالر، 
الزفاف  جــرى  حيث  عــامــاً   33 اإىل  القطعة  تلك  وتــعــود   ، �ــصــانــدرز 
التي مازالت مغلفة  الكعكة  اأن تلك  االأ�صطوري �صنة1981.  ويذكر 
ب�صندوقها االأ�صلي االأبي�س والف�صي، وكانت مرفقة مع بطاقة تقول: 
مع اأطيب التمنيات من جاللتيهما، اأمر واأمرة ويلز ، ومت �صراوؤها 
من قبل �صخ�س يقتني التحف. وقال املتحدث با�صم �صالة املزادات، 
�صام هيلر، اإن الكعكة جاءت مغلفة بورق ال�صمع االأ�صلي الذي كانت 
على  هيلر  وعلق  فكرة جيدة،  يكون  لن  اأكلها  لكن  وقتها،  به  مغلفة 
ينت�صر بني جمموعات من  بــداأ  االهتمام  بــاأن هذا  القطعة  تلك  بيع 
املهتمني ب�صراء تلك احللويات امللكية القدمية، فبع�صهم قام ب�صراء 

كعكات زفاف يعود تاريخها اإىل اأيام عهد ملكة بريطانيا اإليزابيث.
�شائحان اأجنبيان يلتقطان �شورة خالل ركوبهما الفيل يف جولة مل�شاهدة معامل املدينة القدمية من 

�شيجرييا ب�شريالنكا. )ا ف ب(

في�ضبوك تخترب 
حمرك بحث جديد�

لتعزيز  تــقــنــيــة  فــيــ�ــصــبــوك  �ــصــبــكــة  تــخــتــرب 
مل�صتخدمي  ي�صمح  الــداخــلــي  بحثها  حمــرك 
�صابقة  من�صورات  باإيجاد  املحمولة  االأجهزة 

الأ�صدقائهم باال�صتناد اإىل كلمات مفتاح.
املجموعة  با�صم  الناطقات  اإحــدى  و�صرحت 
االأمركية: نخترب حت�صينات لالأبحاث على 

االأجهزة املحمولة .
واأ�ـــصـــافـــت: ميــكــن ا�ــصــتــخــدام كــلــمــات مفتاح 
للبحث عن من�صورات على في�صبوك يف اإطار 

هذه الوظيفة التجريبية .
وت�صمح هذه الوظيفة بالعثور على من�صورات 
نتائج  ومتتثل  ال�صبكة.  على  ن�صرت  �صابقة 
الــبــحــث ملــعــايــر الــ�ــصــريــة الــتــي متــنــع مثال 
اأ�صحابها  االطالع على حمتويات مل يوافق 

و�لد بيون�ضيه 
يف�ضح �بنته

ال�صمراء  املـــطـــربـــة  والــــــد  كــ�ــصــف 
ابنته  اأن  بيون�صيه  اأجــــرا  االأعــلــى 
اختلقا  زي  جي  املو�صيقار  وزوجها 
وروجا  والطالق،  االنف�صال  فكرة 
لتلك ال�صائعات، خلداع النا�س من 
اأجل زيادة مبيعات تذاكر جولتهما 
ديلي  �صحيفة  وبح�صب  الغنائية. 
ماثيو  اأكـــــد  الــربيــطــانــيــة،  �ــصــتــار 
بيون�صيه،  املــطــربــة  والـــد  نولي�س، 
اأن تلك الفكرة هي من بنات اأفكار 
اإىل  مــ�ــصــراً   ، ابــنــتــه جــي زي  زوج 
فكرة  اختلق  الغنائي  الثنائي  اأن 
من  مبزيد  للدفع  الـــزواج  م�صاكل 
اأول  املــعــجــبــني حلــ�ــصــور حـــفـــالت 

جولة غنائية م�صرتكة لهما. 
مدير  �ــصــنــة(،   63( ماثيو  وك�صف 
حادث  اأن  البنته،  ال�صابق  االأعمال 
ابــنــتــه جـــي زي  املــ�ــصــعــد بـــني زوج 
)44 �صنة( واأخت بيون�صيه �صوالنغ 
)28 �صنة( يف حفل ميت جاال كان 
اإىل  مــ�ــصــراً  م�صبقاً،  لــه  خمططاً 
زيادة  يف  ت�صبب  احلــــادث  ذلـــك  اأن 
زي  وجــي  بيون�صيه  جولة  مبيعات 
الغنائية وكذلك زاد مبيعات األبوم 

.% �صوالنغ اجلديد بن�صبة 200 

م�ضرد �ضاير�س ي�ضت�ضلم لل�ضرطة
�صلم م�صرد اختارته املغنية االأمريكية مايلي �صاير�س ال�صتالم جائزتها يف حفل 

ام.تي.يف جلوائز الفيديو نف�صه لل�صرطة بعدما انتهك فرتة مراقبته لكنه خرج 
بكفالة فيما بعد. وكان جي�صي هيلت )22 عاما( ت�صدر عناوين ال�صحف يف حفل 

اأغنيتها  اأال تت�صلم جائزة فيديو العام عن  جوائز الفيديو عندما اختارت �صاير�س 
الناجحة ريكينج بول بنف�صها وجعلت هيلت يت�صلمها نيابة عنها حتى تلفت االنتباه 

مل�صكلة ت�صرد ال�صبان. وكانت مذكرة اعتقال �صدرت بحق هيلت الأنه مل ميتثل لقواعد 
املراقبة. واأظهرت �صجالت املحاكم اأن هيلت اعتقل عام 2010 بتهمة ال�صلوك االإجرامي 
2011 بتهمة انتهاك فرتات املراقبة.  والتعدي اجلنائي واألقي القب�س عليه مرتان يف 
اإن ال�صلطات املحلية بحثت عن  وقال ال�صابط امل�صوؤول عن مراقبة هيلت هذا االأ�صبوع 

اأعطت ابنها املال  اإن �صاير�س  هيلت يف والية اوريجون بعدما قالت والدته ل�صحيفة 
اإىل الوالية. و�صلم هيلت نف�صه م�صاء يوم اخلمي�س واأطلق �صراحه بعد  حتى يعود 
حوايل 90 دقيقة الأنه دفع 10 يف املئة من كفالته التي تقدر مببلغ 25 األف دوالر. 

ومن املقرر اأن ميثل اأمام املحكمة يوم 16 �صبتمرب اأيلول.

الداهم  اخلطر  بــات  واأ�صكاله  باأنواعه  االإدمـــان 
الذى دوما يهدد الطاقة االإنتاجية الأى دولة، اإال 
اأن ال�صباب ال�صينى متلك منه اإدمان االإنرتنت 
االإلكرتونى مداه،  الهروين  عليه  ما يطلق  اأو 
ارتــداء احلفا�صات  اإىل  الــذى جلاأ خالله  للحد 
حتى ال ي�صطر لت�صييع الوقت فى الذهاب اإىل 
احلمام ليظل مثبتا مغيبا اأمام �صا�صة الكمبيوتر 

اللعني. 
لديها  التى  ال�صني،  اأ�صبحت   ،2008 عــام  ففى 
الدولية،  لل�صبكة  مدمن  مليون   20 مــن  اأكــرث 
واحـــدة مــن اأوائـــل الـــدول لــالإعــالن عما يعرف 
اإنــ�ــصــاء اأكرث  بــاال�ــصــطــراب الــ�ــصــريــرى، حيث مت 
املدمنني  لعالج  ال�صني  داخــل  خميم   250 من 

من ال�صباب. 
اأن تعريف ا�صطراب   ،2008 ووفقا لتقرير عام 
�صت  من  اأكــرث  االأ�صخا�س  ق�صاء  هو  ال�صريرى 

�صاعات متوا�صلة على االإنرتنت من�صغلني بعمل 
اأى �صىء اآخر غر العمل اأو الدرا�صة، ف�صال عن 
�صعورهم بالتعب والوهن فى حال عدم و�صولهم 
ي�صمونه  ما  وهو  اإدمانهم  الإ�صباع  كمبيوتر  اإىل 

ا�صطراب اإدمان االإنرتنت. 
ال�صلوكيات  كــاأكــرث  الكمبيوتر  األــعــاب  وتــظــهــر 
الذى  للحد  االإنـــرتنـــت،  �صبكة  على  االإدمــانــيــة 
احلفا�صات  ارتـــداء  على  املدمنني  بع�س  اأجــرب 
وذلك جتنبا لت�صيع الوقت للذهاب اإىل احلمام، 
وهو االجتاه الذى بات يثر قلق االأطباء واأولياء 

االأمور على حد �صواء. 
وتقع املخيمات ذات الطراز الع�صكرى فى جميع 
فى  ال�صباب  اإجــبــار  اإىل  وتهدف  ال�صني،  اأنــحــاء 
البالد على االبتعاد عن هو�س ت�صفح االإنرتنت 
ق�صاء  لالأطفال  ميكن  عــادة،  الفيديو.  واألــعــاب 
ثالثة اإىل اأربعة اأ�صهر فى مع�صكر تلقى العالج.

�الدمان �الإلكرتونى يهدد م�ضتقبل �ل�ضباب �ل�ضينى


