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حت�صد �لذهب يف �أملانيا

عربي ودويل

�لهالل �لأحمر تختتم فعاليات حملة 
ك�صوة �ملليون طفل حول �لعامل

�لفجر �لريا�صي

�خبار �لمار�ت

�لدرع �لأوروبي �لأمريكي مل يحل دونها
�أوكر�نيا: بورو�صينكو.. و�لهزمية �ملزدوجة!

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  تلقى �شاحب 
حفظه اهلل من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح 
وتقدير  �شكر  ت�شمنت  خطية  ر�شالة  ال�شقيقة  الكويت  دول��ة  اأم��ر 
لأ�شمى معاين  املج�شدة  الكرمية  الأخوية  املبادرة  الكويت على  اأمر 
ال�شقيق  املتحدة و�شعبها  العربية  الإم��ارات  الود والتوا�شل من دولة 

وم�شاركتها دولة الكويت اأفراحها مبنا�شبة تكرميها من قبل منظمة 
لقب  واإط��اق��ه��ا  الإن�����ش��اين  للعمل  م��رك��زا  بت�شميتها  املتحدة  الأمم 

)قائدا للعمل الإن�شاين( على اأمر دولة الكويت.
ت�شلم الر�شالة الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ا�شتقباله  خال  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
 .. الكويت  اأم��ر  ال�شمو  البحر مبعوث �شاحب  ام�س يف ق�شر  م�شاء 

�شمو ال�شيخ نا�شر املحمد الأحمد ال�شباح.       )التفا�شيل �س2(

   

اأدانت جتاوزات الرئي�س الرتكي وتهجمه على الدول العربية
�لقاهرة: �سجل �أردوغان وممار�ساته ال 
ت�ؤهالنه الإعطاء درو�س يف �لدميقر�طية

•• القاهرة -وام: 

رجب  الرتكي  الرئي�س  ت�شريحات  امل�شرية  اخلارجية  وزارة  اأدان��ت 
ا�شتمرارا  تاأتي  اأنها  اأردوغ��ان ب�شاأن الأو�شاع يف م�شر..موؤكدة  طيب 
مل�شل�شل ال�شطط والأكاذيب التي يرددها الرئي�س اأردوغان. وجددت 
األقاها  التي  الكلمة  يف  جاء  ملا  ال�شديد  ا�شتنكارها  بيانها  يف  ال��وزارة 
ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي اأم����ام امل��ن��ت��دى الإق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي يف نيويورك 
 ) اأ  �س  )اأ  الأو���ش��ط  ال�شرق  اأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  املا�شية.  قبل  الليلة 
عن اخلارجية يف بيانها اأنها اإذ جتدد ا�شتنكارها لهذه الأكاذيب من 
الداخلي يف  لل�شاأن  املتابع  اأن  توؤكد  فاإنها   .. الرتكي  الرئي�س  جانب 
تركيا خال الأعوام الإثني ع�شر الأخرة يخل�س اإىل نتيجة طبيعية 
الدميقراطية  راع��ي  اأن��ه  ال��ذي يدعي   - اأردوغ���ان  ال�شيد  اأن  مفادها 
� يف ممار�شاته و �شجله الداخلي  ومدافع عن ث��ورات الربيع العربي 
و  الدميقراطية احلقيقية  البعد عن  بعيد كل  الأع���وام  ه��ذه  خ��ال 
ب�شاأن  للغر  الدرو�س  باإعطاء  له  ي�شمح  و�شع  لي�س يف  فاإنه  ثم  من 
الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�شان ول ين�شب نف�شه و�شيا عليها. 
اأن��ه رغم بقاء  اأن واق��ع الأم��ور يف تركيا ي�شر اإىل  واأ�شافت ال��وزارة 
اأردوغان يف ال�شلطة لأعوام طويلة كرئي�س للوزراء فاإنه مل يرتدد عن 
تغير النظام ال�شيا�شي للدولة من النظام الربملاين اإىل النظام �شبه 
ع�شرة  ال�شلطة  يف  ي�شتمر  حتى  الرتكي  الد�شتور  تغير  و  الرئا�شي 
اأعوام قادمة وهو ما ل ميكن و�شفه بال�شلوك الدميقراطي خا�شة 

يف ظل املمار�شات التي انتهجها خال الأعوام املا�شية. 
)التفا�شيل �س9(

تلقى ر�سالة خطية من رئي�س كازاخ�ستان 

رئي�س �لدولة يتلقى ر�سالة خطية من �أمري �لك�يت ت�سلمها حممد بن ز�يد 

مقتل 9 جن�د �أوكر�نيني بنري�ن �نف�ساليني
•• كييف-وكاالت:

الث��ن��ن عندما  ل��ي��ل  اأوك��ران��ي��ن  ق��ت��ل ت�شعة ج��ن��ود 
اأ�شابت قذيفة اأطلقها انف�شاليون ناقلة جند مدرعة 
كانت تقلهم بالقرب من املطار الرئي�شي يف دونيت�شك 
�شرق الباد. ونقلت وكالة ال�شحافة الفرن�شية عن 
امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م جم��ل�����س الأم�����ن وال���دف���اع الوطني 
الأوكراين اأندري لي�شنكو تاأكيده مقتل ت�شعة جنود 
اأوكرانين وجرح 27 اآخرين يوم اأم�س يف معارك مع 

النف�شالين يف دونيت�شك.
مدينة  ل��ب��ل��دي��ة  ب��ي��ان  ع���ن  نف�شها  ال��وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 

واأ�شيب  قتلوا  مدنين  ث��اث��ة  اإن  قولها  دونت�شك 
خم�شة اآخرون الأحد اإثر اإطاق نار يف عدة اأحياء.

وبدورها نقلت وكالة رويرتز عن املتحدث الع�شكري 
اإن النف�شالين  الأوك��راين نف�شه قوله �شباح ام�س 
بقذيفة  اأوكرانين  جنود  �شبعة  قتلوا  دونيت�شك  يف 
اأطلقوها من دبابة. وكانت جمموعة الت�شال املوؤلفة 
من ممثلن عن رو�شيا ومنظمة الأم��ن والتعاون يف 
اأوروبا، قد تو�شلت يوم 5 �شبتمرب اأيلول اجلاري اإىل 
اإطاق النار خال املباحثات التي  بروتوكول لوقف 
جرت يف مين�شك، لكن مت انتهاكه مرارا من القوات 

احلكومية الأوكرانية والنف�شالين.

حممد بن ز�يد ي�سدر قر�ر� بالتكليف مبهام مدير 
عام مكتب �لتنظيم و�لرقابة لقطاع �ملاء و�لكهرباء 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
للقيام مبهام مدير عام مكتب  القبي�شي  �شعيد  ال�شيد �شيف  بتكليف  قرارا 

التنظيم والرقابة لقطاع املاء والكهرباء بالإنابة.          

حمد�ن بن ز�يد ي�ؤكد على �أهمية �حلفاظ على 
�لقالع و�حل�س�ن و�ملعامل �لرت�ثية يف �لدولة 

•• ابوظبي-وام:

املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
الغربية على اأهمية احلفاظ على القاع واحل�شون واملعامل الرتاثية يف 
الدولة واإعادة ترميمها و�شيانتها وفقا للمعاير واملوا�شفات املعمارية 
ا�شتقبال  خال  ذلك  جاء  القدمي.  املعماري  الطراز  مع  تتنا�شب  التي 
�شموه بق�شر النخيل اللجنة التنفيذية مل�شروع ترميم القاع واحل�شون 
اأبوظبي  لهيئة  التابعة  ابوظبي  بامارة  الغربية  املنطقة  يف  التاريخية 
ت�شوري  عر�س  على  اللقاء  خ��ال  �شموه  واإط��ل��ع   . والثقافة  لل�شياحة 
ب�شاأن ترميم و�شيانة وتاأهيل القاع واحل�شون يف املنطقة الغربية يف 
اإمارة اأبوظبي وخطة العمل. وقال �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
ان املنطقة الغربية ت�شم قاعا وح�شونا تعد �شواهد تاريخية تدل على 
عراقة املنطقة الغربية وحتكي ق�ش�س الأ�شر والقبائل التي كانت تعمر 
اأ�شبحت  حتى  القبائل  اأبناء  وتوارثها  ال�شنن  مئات  منذ  الأر���س  هذه 
اليوم �شمن اهتمامات هيئة ال�شياحة والثقافة بابوظبي كمواقع تراثية 
يف اإطار توجهها يف تطوير املرافق ال�شياحة والعتناء بالرتاث واإحيائه 

يف املنطقة الغربية.
)التفا�شيل �س3(
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مقتل دبل�ما�سي �إ�سباين طعنًا يف �خلرط�م
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

اعلنت وزارة اخلارجية وال�شرطة ال�شودانية ام�س العثور على دبلوما�شي 
ا�شباين مقتول طعنا يف �شقته يف اخلرطوم.

وجاء يف بيان الوزارة انه مت العثور الثنن على اميليانو غار�شيا م�شوؤول 
الق�شم القن�شلي بال�شفارة ال�شبانية باخلرطوم مقتول ب�شقته الكائنة 

بحي جاردن �شيتي باخلرطوم.
وا�شافت ان ال�شرطة با�شرت اجراءات التحري بغية الو�شول ايل اجلاين 

او اجلناة با�شرع فر�شة ممكنة.
واك����دت ان احل��ك��وم��ة ال�����ش��ودان��ي��ة ت��ل��ت��زم ال��ت��زام��ا ���ش��ارم��ا ب��ح��م��اي��ة كل 

الدبلوما�شين والجانب املقيمن يف خمتلف انحاء ال�شودان.
واك����دت ال�����ش��رط��ة يف ب��ي��ان ال��ع��ث��ور ع��ل��ى م�����ش��وؤول ال��ت��اأ���ش��رة بال�شفارة 
ال�شبانية متوفيا داخل �شقته ب�شاحية جاردن �شيتي �شرقي اخلرطوم 

اثر طعنه ب�شكن.

��ستفتاء  يف  تطعن  م��دري��د 
ك��ات��ال���ن��ي��ا ل��ال���س��ت��ق��الل

•• مدريد-اأ ف ب:

ام�س  ال�شبانية  احلكومة  قدمت 
الد�شتورية  املحكمة  ام���ام  طعنا 
تنظيم  كاتالونيا  اقليم  ق���رار  يف 
متهمة  ا�شتقاله  ح��ول  ا�شتفتاء 
اي��������اه ب���امل�������س ب�������ش���ي���ادة ال����دول����ة 
ال���ش��ب��ان��ي��ة. واع��ل��ن ه���ذا الطعن 
املتوقع رئي�س احلكومة ال�شبانية 
ماريانو راخوي عقب جمل�س وزراء 
قا�شية  ع��ب��ارات  م�شتخدما  ط��ارئ 
للتنديد باملبادرة الكاتالونية التي 

اعتربها غر د�شتورية.

اأ�شرف غني يوؤدي اليمن رئي�شا لأفغان�شتان  )رويرتز(

ال�شب�شي والنداء .. الهجوم خر و�شيلة للدفاع عن احلظوظ

الدخان يت�شاعد من موقع ق�شفه داع�س داخل الرا�شي الرتكية  )ا ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

بقيادة  ال������دويل  ال��ت��ح��ال��ف  ���ش��ن 
�شن  الأمركية  املتحدة  الوليات 
غ�����ارات ع��ل��ى ح��ق��ل ك��ون��ي��ك��و اأهم 
حمافظة  ���ش��رق  يف  للغاز  من�شاأة 
ي�شيطر  الذي  ب�شوريا  ال��زور  دير 
عليه تنظيم داع�س الرهابي، كما 
الرقة  مدينة  اأط���راف  ا�شتهدف 
�شوريا  ���ش��م��ايل  ال�����ش��ح��ل  وق���ري���ة 

ومناطق بريف حلب.
الرئي�شي  الباب  غارة  وا�شتهدفت 
مل��ن�����ش��اأة ال��غ��از ال��واق��ع��ة ع��ل��ى بعد 
مدينة  �شرق  كيلومرتا  ع�شرين 
الق�شف  اأ���ش��اب  ال����زور، كما  دي��ر 

م�شلى جماورا للباب.
التن�شيق  جل����ان  ق���ال���ت  ب���دوره���ا 
الوطنية اإن طران التحالف نفذ 
15 غارة على مدينة منبج بريف 

حلب منذ �شباح الثنن.
الإخبارية  �شام  �شبكة  ذك��رت  كما 
�شنت  ال���ت���ح���ال���ف  ط�����ائ�����رات  اأن 
ث�����م�����اين غ������������ارات ع����ل����ى م���ط���ار 
الرقة،  بريف  الع�شكري  الطبقة 
اأخ����رى  غ������ارات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
مراكز  على  ع��دده��ا-  ت��ذك��ر  -مل 
التنظيم جنوب مدينة تل اأبي�س 

احلدودية بريف الرقة.

كميات  ت��ول��ي��د  يف  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ت��م��د 
ك��ب��رة م��ن ال��ك��ه��رب��اء يف خمتلف 
اإنتاج  اإىل  اإ�شافة  ال��ب��اد،  اأن��ح��اء 

الغاز املنزيل.
كونيكو  غ������از  ح���ق���ل  وي���خ�������ش���ع 
ل�شيطرة كاملة من قبل داع�س يف 
احلقل  وكان  وا�شتثماره،  ت�شغيله 
التنظيم  بن  القتال  اأ�شباب  اأحد 
يف  ال��ع��ام  مطلع  الن�شرة  وجبهة 
اإىل  اإ�شافة  ال��زور،  دير  حمافظة 
�شوامع  ع��ل��ى  التنظيم  �شيطرة 
احل������ب������وب. وك�����ان�����ت امل���ع���ار����ش���ة 
و�شيلة  احلقل  ت�شتعمل  ال�شورية 
ال�شوري  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  لل�شغط 
املعتقلن  بع�س  ���ش��راح  لإط����اق 
وت����ب����ادل اجل���ث���ث، وي���غ���ذي حقل 
لتوليد  حم����ط����ات  ع������دة  ال����غ����از 
الكهرباء، ومنها حمطة جندر يف 
اأك��رب حمطات  حم�س، وه��ي من 

الكهرباء ب�شوريا.
اىل ذلك اأفادت وكالة رويرتز اأن 
دب���اب���ات ت��رك��ي��ة وع���رب���ات مدرعة 
ات��خ��ذت م��واق��ع ت��ط��ل ع��ل��ى بلدة 
ال��ع��رب )ك��وب��اين( ال�شورية  ع��ن 
ام�س  امل����ح����ا�����ش����رة  احل������دودي������ة 
الثنن مع ا�شتداد ق�شف داع�س 
طائ�شة  ق��ذائ��ف  و�شقوط  للبلدة 

داخل الأرا�شي الرتكية.

التنظيم الإرهابي يق�سف عني العرب ال�سورية 

�لتحالف ي�ستهدف �أهم من�ساأة غاز بيد د�ع�س يف دير �لزور

•• كابول-وكاالت:

الثنن،  ام�س  غني،  اأ���ش��رف  اأدى 
جديدا  رئي�شا  الد�شتورية  اليمن 
لأف��غ��ان�����ش��ت��ان ف��ي��م��ا ت��ب��ن��ت حركة 
للحوار،  دع���اه���ا  ال���ت���ي  ط���ال���ب���ان، 
العا�شمة  يف  ان��ت��ح��اري��ا  ت��ف��ج��را 

كابول اأودى بحياة 4 اأ�شخا�س.
يف  ن��ظ��م  ال����ذي  التن�شيب  وح��ف��ل 
ي�شكل  كابول  يف  الرئا�شي  الق�شر 
لل�شلطة  دميوقراطي  انتقال  اأول 
وي��ف��ت��ح ح��ق��ب��ة جديدة  ال��ب��اد  يف 
ب��ع��د ح��ك��م ح��م��ي��د ك������رزاي ال���ذي 
ت����وىل ال���رئ���ا����ش���ة م��ن��ذ الإط���اح���ة 

بنظام طالبان عام 2001.
اجلديد  الرئي�س  تن�شيب  وي��اأت��ي 
احللف  ي�������ش���ت���ع���د  ف���ي���م���ا  اأي���������ش����ا 
ا�شتمرت  ح��رب  لإن��ه��اء  الأطل�شي 

13 عاما يف هذا البلد.
وقال اأ�شرف غني امل�شوؤول ال�شابق 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

لانتخابات  ال��ت��ن��ازيل  ال��ع��د  ب��دا 
تون�س،  يف  والرئا�شية  الت�شريعية 
مع  الن��ت��خ��اب��ات  ح��م��ى  وازدادت 
اق�����������رتاب ان������ط������اق احل����م����ات 

النتخابية للمتناف�شن.
وال�شخ�شيات،  الأح������زاب  ب��ع�����س 
ي�شبه  ما  الأوان، يف  قبل  انطلقت 
متهيدية،   وو���ش��ل��ة  اأوىل  ب��روف��ة 
لرباجمها،  ال���رتوي���ج  ع��م��ل��ي��ة  يف 
و  اع����ت����م����اده����ا،  اأوراق  وت����ق����دمي 
اإطاق وعودها للناخبن، مب�شرة 
متهمة  اأو  ب���ال���ف���وز،  اأن�������ش���اره���ا 
تون�س  ب��ان  يوحي  مبا  خ�شومها، 
حامية  انتخابية  حملة  �شتعي�س 
البع�س  ي������رتدد  مل  ال���وط���ي�������س، 
احلا�شمة،  ب���امل���ع���رك���ة  ب��و���ش��ف��ه��ا 
عهدين،  ب���ن  ال��ف��ا���ش��ل  واحل������ّد 
وخيارا بن م�شروعن جمتمعين 

متناق�شن.
رئي�س  ق����ال  ال�������ش���ي���اق،  ه����ذا  ويف 
قائد  الباجى  تون�س  ن��داء  حركة 

ع��ل��ى راأ�����س احل��ك��وم��ة، اأن����ا فخور 
بنقل ال�شلطة اإىل رئي�س جديد.

با�شم  امل��ت��ح��دث  اع��ل��ن  م��ن جهته، 
جماهد  اهلل  ذبيح  طالبان  حركة 
بالقرب  نف�شه  فجر  انتحاريا  اأن 
اإىل  اأدى  ك���اب���ول مم���ا  م���ن م��ط��ار 
واإ�شابة  اأ���ش��خ��ا���س  اأرب���ع���ة  م��ق��ت��ل 

اثنن بجروح.
النتحاري  اأن  اهلل  ذبيح  واأ���ش��اف 
اأفغانا  ج����ن����ودا  ي�����ش��ت��ه��دف  ك�����ان 
واأجانب، معلنا م�شوؤولية احلركة 

عن الهجوم اجلديد.
وكان كل من اأ�شرف غني ومناف�شه 
عبد اهلل عبد اهلل اأعلنا فوزهما يف 
النتخابات  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة 
 14 ال���ت���ي ج�����رت يف  ال���رئ���ا����ش���ي���ة 

يونيو.
مار�شتها  ال���ت���ي  ال�����ش��غ��وط  ل��ك��ن 
املتحدة  والأمم  املتحدة  الوليات 
على  ال��ط��رف��ن  ات���ف���اق  اإىل  اأدت 

�نت�سار  ينفي  �سنعاء  مطار  مدير 
م�سلحني ح�ثيني وتفتي�س �لطائر�ت

•• �صنعاء-وام:

اأكد مدير عام مطار �شنعاء الدويل 
خالد ال�شايف اأن الو�شع م�شتقر يف 
و�شائل  ذكرته  ملا  �شحة  ول  املطار 
اإعامية عن انت�شار م�شلحن من 
املطار  ح��رك��ة احل��وث��ي��ن يف ح���رم 
ون�شب  الطائرات.  بع�س  وتفتي�س 
اليمنية  الدفاع  ل��وزارة  تابع  موقع 
اإىل مدير املطار قوله اإن مايرتدد 
ع������ن ت�����وق�����ف رح����������ات �����ش����رك����ات 
ال���ط���ران ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة من 
�شحيح  غ��ر  �شنعاء  م��ط��ار  واىل 
عندما  ح��دث  ذل��ك  اأن  مو�شحا   ..
���ش��ي��ط��رت ج��م��اع��ة احل���وث���ي على 
واملوؤ�ش�شات  امل���ق���رات  م��ن  ال��ع��دي��د 
املا�شي  الأح��د قبل  احلكومية يوم 
. واأك���د اأن ح��رك��ة ال��ط��ران ت�شر 
ح��ال��ي��ا ول توجد  ب�����ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي 
للحوثين يف  اأي��ة مظاهر م�شلحة 
تاأثر  اأي  يوجد  اأن��ه ل  كما  املطار 

�شلبي على حركة الطران .

املالية  ال����دويل ووزي����ر  ال��ب��ن��ك  يف 
ل����ك����رزاي،  الأوىل  احل���ك���وم���ة  يف 
من  ن���ط���ل���ب  ال���ي���م���ن  اأداء  ب���ع���د 
امل��ع��ار���ش��ة وحت��دي��دا م��ن طالبان 
واأ�شاف  �شيا�شية.  حم��ادث��ات  ب��دء 
غني اأنه لكل من مطالب طالبان 

�شنجد حا ... ونطلب من �شكان 
القرى ومن الأئمة اإعطاء الن�شح 
ي�شتمعوا،  مل  واإذا  ل���ط���ال���ب���ان. 

فعليهم وقف اأي ات�شال معهم.
وق���ال حميد ك���رزاي خ��ال حفل 
عاما   13 وب��ع��د  اأم�����س  التن�شيب 

اأن  �شعبي،  اج��ت��م��اع  يف  ال�شب�شي، 
النتخابات القادمة �شتكون نقطة 
اأو  التاأخر  اإم��ا  ف�شل بن عهدين 

ا�شتئناف م�شرة التقدم. 
اأن  ال���������ش����ب���������ش����ى  ق������ائ������د  واأك�������������د 
دولة  اإىل  حت��ت��اج  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
عادلة تعمل على حتقيق الكرامة 
اأو  اإق�شاء  ال�شعب دون  اأف��راد  لكل 
ت��ه��م��ي�����س، م���وؤك���دا ح��ر���س حزبه 

على  عودة الطماأنينة اإىل نفو�س 
ب��ن��اء تون�س  ال��ت��ون�����ش��ي��ن، وع��ل��ى 
دينها  الإ�����ش����ام  م�����ش��ت��ق��ل��ة  ح����رة 

والعربية لغتها.
اإىل  التون�شين  ال�شب�شي،  ودع���ا 
اللتفاف حول ما و�شفه بامل�شروع 
الوطني لإنقاذ الباد من الهاوية 
التي تو�شك على ال�شقوط فيها.  
)التفا�شيل �س11(

فاأوردت  مبا�شر  �شوريا  �شبكة  اأما 
اأحد  ا���ش��ت��ه��دف��ت  غ���ارة ج��وي��ة  اأن 
منطقة  يف  داع�س  تنظيم  معاقل 
ع�����ن ال����ع����رو�����س ب����ري����ف ال���رق���ة 

ال�شمايل.
وكالة  ذك����رت  ذات����ه  ال�����ش��ي��اق  ويف 
ال�شحافة الفرن�شية اأن التحالف 
���ش��ن ث���اث غ����ارات ع��ل��ى منطقة 

ي�شيطر  التي  منبج  يف  ال�شوامع 
ب����ري����ف حلب  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ي��ه��ا 

ال�شمايل ال�شرقي.
وهرعت �شيارات الإ�شعاف لإغاثة 
اإح�شائيات  توجد  ول  امل�شابن، 
املر�شد  وذك����ر  ال�����ش��ح��اي��ا،  ل��ع��دد 
ال�������ش���وري حل���ق���وق الإن�������ش���ان اأن 
الق�شف مل ي�شفر عن قتل اأي من 

مقاتلي التنظيم بينما جرح عدد 
املر�شد  م��دي��ر  واأ����ش���اف  م��ن��ه��م، 
الغارة  اأن  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  رام����ي 
اإىل  كانت ترمي -على ما يبدو- 
اإجبار تنظيم داع�س على مغادرة 

املن�شاأة.
وي��ع��د م��ع��م��ل ك��ون��ي��ك��و اأح����د اأهم 
م��ع��ام��ل ال��غ��از يف امل��ن��ط��ق��ة، حيث 

دعا اىل فتح حوار مع طالبان

غني ين�سب رئي�سًا على وقع تفجري بكاب�ل

اعترب النتخابات نقطة ف�سل بني عهدين:

�ل�سب�سي يدع� �إىل �إنقاذ ت�ن�س من �لهاوية
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اأخبـار الإمـارات

وز�رة �خلارجية تهيب بحجاج �لدولة �اللتز�م بتعليمات �ل�س�ؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف مل��سم �حلج 1435
•• اأبوظبي -وام:

تهيب وزارة اخلارجية بجميع مواطني الدولة الراغبن يف اأداء منا�شك 
بالتعليمات  الل��ت��زام  ���ش��رورة   .. هجرية   1435 ال��ع��ام  ل��ه��ذا  احل��ج 
ال�����ش��ادرة ع��ن الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��ام��ي��ة والأوق�����اف وعدم 
التوجه اإىل الأرا�شي املقد�شة اإل من خال حمات احلج الإماراتية 
املعتمدة لدى الهيئة واحل�شول على ت�شاريح احلج للدخول اإىل مكة 
�شرورة  توؤكد  املخت�شة  ال�شعودية  ال�شلطات  اأن  اإىل  املكرمة..م�شرة 
من  انطاقا  ذلك  ياأتي  احل��ج.  ت�شاريح  على  احلجاج  جميع  ح�شول 

حر�س وزارة اخلارجية على رعاية و �شامة مواطني الدولة داخلها 
وخارجها و بالتعاون والتن�شيق مع الهيئة العامة لل�شئون الإ�شامية 
وزارة  وكيل  الرئي�شي  ع��ب��داهلل  م��ر  حممد  �شعادة  وق��ال  والأوق����اف. 
اخلارجية .. اإن وزارة احلج ال�شعودية حددت عدد حجاج الدولة لهذا 
العام باأربعة اآلف و 982 حاجا و بدون اأي زيادة وهو املعمول به مع 
حاليا  تنفذها  التي  التو�شعة  اأعمال  ب�شبب  الإ�شامية  الدولة  جميع 
حكومة خادم احلرمن ال�شريفن يف احلرم املكي. واأكد �شعادته �شرورة 
توا�شل حجاج الدولة مع بعثة احلج الر�شمية يف الأرا�شي املقد�شة اأو 
القن�شلية العامة للدولة يف جدة اأو اإدارة العمليات يف الوزارة يف حال 

الر�شمية يف  بعثة احل��ج  اأرق��ام  اأوم�شكات على  لأي��ة ط��ارئ  تعر�شهم 
 0096657828277 و   00966125534225 املكرمة  مكة 
 00966148206165 امل�����ن�����ورة  امل����دي����ن����ة  يف  احل������ج  وب���ع���ث���ة 
و   00966126515436 ج��دة  يف  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  والقن�شلية 
اخلارجية  وزارة  يف  العمليات  واإدارة   ..  00966126531387

.  00971600599991 و   022222000
ومتنى �شعادة وكيل وزارة اخلارجية بالإنابة حلجاج بيت اهلل احلرام 
حجا مربورا و�شعيا م�شكورا والعودة اإىل اأر�س الوطن يف متام ال�شحة 

وال�شامة. 

رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان 
�لرئي�س �لقرب�سي بعيد �ال�ستقالل

•• ابوظبي- وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
اأنا�شتا�شياد�س  نيكوز  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه 
بعث  كما  ب���اده.  اإ�شتقال  عيد  مبنا�شبة  ق��رب���س  جمهورية  رئي�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اإىل  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل برقية تهنئة مماثلة  رئي�س جمل�س 

فخامة رئي�س جمهورية قرب�س.

رئي�س �لدولة يتلقى ر�سالة خطية من رئي�س 
كاز�خ�ستان ت�سلمها من�س�ر بن ز�يد

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ر�شالة خطية من فخامة الرئي�س نور 
�شلطان نزارباييف رئي�س جمهورية كازاخ�شتان تت�شل بالعاقات الثنائية القائمة بن البلدين و�شبل تطويرها مبا 
يخدم م�شالح البلدين ال�شديقن. ت�شلم الر�شالة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة خال ا�شتقبال �شموه يف ق�شر الرئا�شة ام�س..دولة كرمي ما�شيموف رئي�س وزراء كازاخ�شتان 
دعم  و�شبل  البلدين  التعاون بن  ا�شتعرا�س عاقات  اللقاء  الباد حاليا. جرى خال  يزور  الذي  املرافق  والوفد 
وتنمية جمالت التعاون القت�شادي وال�شناعي وال�شتثماري وزيادة التبادل التجاري مبا يعود بالنفع على �شعبي 
البلدين ال�شديقن اإ�شافة اىل بحث العديد من املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك. ح�شر اللقاء .. معايل اأحمد جمعة 

الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة و�شعادة خرات لما �شريف �شفر جمهورية كازاخ�شتان لدى الدولة.

من�س�ر بن ز�يد ي�دع رئي�س وزر�ء 

كاز�خ�ستان لدى مغادرته �لدولة 
•• ابوظبي -وام:

غادر الباد ظهر ام�س دولة كرمي ما�شيموف رئي�س وزراء كازاخ�شتان 
عقب زيارة ر�شمية للدولة .

وكان فى مقدمة مودعيه والوفد املرافق له مبطار الرئا�شة بابوظبي 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو 

وزير �شوؤون الرئا�شة. 

رئي�س �لدولة يتلقى ر�سالة خطية من �أمري �لك�يت ت�سلمها حممد بن ز�يد
•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت��ل��ق��ى 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
�شاحب  م��ن  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
الأحمد  ���ش��ب��اح  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
اجلابر ال�شباح اأمر دولة الكويت 
ت�شمنت  خطية  ر�شالة  ال�شقيقة 
على  الكويت  اأم��ر  وتقدير  �شكر 
املبادرة الأخوية الكرمية املج�شدة 
لأ�شمى معاين الود والتوا�شل من 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
وم�شاركتها  ال�����ش��ق��ي��ق  و���ش��ع��ب��ه��ا 
مبنا�شبة  اأفراحها  الكويت  دول��ة 
الأمم  منظمة  قبل  من  تكرميها 
للعمل  مركزا  بت�شميتها  املتحدة 
الإن�شاين واإطاقها لقب )قائدا 
للعمل الإن�شاين( على اأمر دولة 

الكويت.
�شمو  اأول  الفريق  الر�شالة  ت�شلم 
اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زاي��د 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
خال  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
ق�شر  يف  ام�����س  م�����ش��اء  ا�شتقباله 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ب��ع��وث  ال��ب��ح��ر 
ال�شيخ  ���ش��م��و   .. ال��ك��وي��ت  اأم�����ر 

نا�شر املحمد الأحمد ال�شباح.

اأي�����ش��ا للدور  الإن�����ش��اين ت��ق��دي��را 
الكويت يف  ال��ذي تقوم به  املتميز 
دعم الأعمال الإن�شانية ..م�شرا 
�شباقة  ال��ك��وي��ت  اأن  اىل  ���ش��م��وه 
وامل�شاعدة  ال���ع���ون  ي���د  ل��ت��ق��دمي 
دول  خمتلف  يف  املحتاجة  للدول 

العامل.
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  �شمو  وح��م��ل 
نا�شر  ال�������ش���ي���خ  ال����ل����ق����اء  خ������ال 
�شاحب  حت��ي��ات  ال�شباح  املحمد 
اآل  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ال�شيخ  ال�شمو  ومتنياته ل�شاحب 
ال�شباح  اجل��اب��ر  الأح��م��د  ���ش��ب��اح 
موفور ال�شحة والعافية ولدولة 
تقدم  ك����ل  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ال���ك���وي���ت 

وازدهار.
ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ حمدان 
اآل نهيان ممثل احلاكم  زاي��د  بن 
يف املنطقة الغربية و�شمو ال�شيخ 
ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شعيد 
حاكم اأبوظبي و�شمو ال�شيخ نهيان 
اآل نهيان رئي�س جمل�س  بن زايد 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
اخلرية  ل���اأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ  والإن�شانية والفريق �شمو 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  ���ش��ي��ف 

البلدين وال�شعبن ال�شقيقن.
وق�����ال ���ش��م��وه خ����ال ال���ل���ق���اء ان 
ت��ك��رمي ال��ك��وي��ت ه���و ت��ك��رمي لنا 
امل�شاعر  نف�س  نبادلكم   .. جميعا 
اأهلنا  ون�شارك  ال�شادقة  الأخوية 
يف الكويت الفرحة مبنا�شبة منح 
ال�����ش��ي��خ �شباح  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الأحمد اجلابر ال�شباح لقب قائد 
للعمل الإن�شاين من جانب الأمم 
امل��ت��ح��دة وذل����ك ت��ق��دي��را جلهود 
�شموه يف جمال الأعمال اخلرية 

الر�شالة  الكويت يف  اأمر  ومتنى 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة 
و���ش��ع��ب��ه��ا ك����ل ال���ت���ق���دم وال���رق���ي 
والزدهار يف ظل القيادة احلكيمة 
الدولة.  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب 
نا�شر  وال�����ش��ي��خ  ���ش��م��وه  وت���ب���ادل 
الودية  ال�شباح الحاديث  املحمد 
ح���ول ال��ع��اق��ات الأخ���وي���ة التي 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  جت��م��ع 
ال��ك��وي��ت و�شبل  امل��ت��ح��دة ودول�����ة 
يخدم  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا  تعزيزها 

والإن�������ش���ان���ي���ة ال���ت���ي ب��ذل��ه��ا على 
ال�شعيد العاملي .. وهو تقدير يف 
قدمت  مب��ا  يليق  وت��ك��رمي  حمله 
م�شاعدات  م��ن  البي�شاء  اأي��ادي��ه 
�شاهمت  نبيلة  اإن�شانية  ومواقف 
املحتاجن  ع��ن  املعاناة  بتخفيف 

حول العامل.
وج����دد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اخلال�شة  تهانيه  نهيان  اآل  زاي��د 
املتحدة  الأمم  ت�شمية  مبنا�شبة 
للعمل  م����رك����زا  ال���ك���وي���ت  دول������ة 

رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شوؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
ال��رئ��ا���ش��ة و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حامد 
ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي  عهد  ويل 
ن��ه��ي��ان و�شمو  اآل  ب��ن زاي���د  ذي���اب 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد 
وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا 

الإحتياجات اخلا�شة 
بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  ومعايل 

وال�شباب  الثقافة  وزير  نهيان  اآل 
ال�شيخ  وم��ع��ايل  املجتمع  وتنمية 
حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير 

التعليم العايل والبحث العلمي.
وع����������دد م������ن ال���������ش����ي����وخ وك����ب����ار 
و�شعادة  ال���دول���ة  يف  امل�����ش��وؤول��ن 
�شفر  البعيجان  حم��م��د  ���ش��اح 

دولة الكويت لدى الدولة.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ب��ع��وث  وك�����ان 
الأح���م���د اجلابر  ���ش��ب��اح  ال�����ش��ي��خ 
�شمو  الكويت  دولة  اأمر  ال�شباح 
الأحمد  امل��ح��م��د  ن��ا���ش��ر  ال�����ش��ي��خ 
م�شاء  ال��ب��اد  و���ش��ل  ق��د  ال�شباح 

ام�����س وك����ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه لدى 
باأبوظبي  الرئا�شة  و�شوله مطار 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زايد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 

الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.
كما كان يف وداع��ه لدى مغادرته 
ال�شيخ  اأبوظبي م�شاء ام�س �شمو 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 

�شوؤون الرئا�شة .
بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  ومعايل 
وال�شباب  الثقافة  وزير  نهيان  ال 

وتنمية املجتمع . 

�لرتبية تنتهي من قب�ل 140 ترب�يا يف برنامج �لقيادة �ملدر�سية 
•• دبي -وام:

انتهت وزارة الرتبية والتعليم من قبول 140 عن�شرا تربويا تقدموا للرت�شح 
اجلديد  الدرا�شي  للعام  املدر�شية  القيادة  تطوير  برنامج  اإىل  الن�شمام  بق�شد 
املقبولن  جميع  وخ�شع  التعليمية.  املناطق  مع  بالتن�شيق   2015-2014
مقت�شرة  القبول  عملية  كانت  اأن  بعد  عليهم  للموافقة  �شخ�شية  مقابات  اإىل 
التحقق من  التاأكد من  بغر�س  املطلوبة  ال�شروط  با�شتيفاء  اأوراق  تقدمي  على 
امتاكهم للكفاءات القيادية واملهارات ال�شخ�شية التي توؤهلهم ل�شتثمار املعارف 
انتهت  قد  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكانت  الرتبوي.  امليدان  يخدم  املكت�شبة مبا 
من اعداد وتاأهيل الفوج الثاين من برنامج تطوير القيادة املدر�شية للعام الثاين 
على التوايل بالتعاون مع موؤ�ش�شة بر�شون التعليمية لتحقيق عملية التطوير 
ال�شامل التي جتريها ال��وزارة بتوجيهات وروؤي��ة وا�شحة من قبل معايل ح�شن 
بتطوير  البالغ  اهتمامه  جت�شد  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم  بن 
املنظومة التعليمية مبكوناتها وعنا�شرها كافة وتعزز توجهات الوزارة الرامية 
اإىل حتقيق التناف�شية العاملية وحر�شها البالغ على اإدارة املدار�س احلكومية وفق 
املعاير الدولية. وي�شكل خريجو الربنامج وهم من مدراء املدار�س واملوجهن 
الكفوؤة  املهنية  العنا�شر  الرتبوي مزيدا من  امليدان  على  ت�شفي  نوعية  اإ�شافة 
واملوؤهلة بهدف تطوير املمار�شات التعليمية يف مدار�س الدولة. ويتيح الربنامج 
القيادة  ب��رن��ام��ج  يف  املاج�شتر  درج���ة  متطلبات  ثلث  ا�شتكمال  فيه  للم�شارك 
املدر�شية يف بريطانيا فيما تبحث الوزارة حاليا مع جامعتن حمليتن امكانية 
املوافقة على درا�شة تخ�ش�س ماج�شتر القيادة املدر�شية فيهما �شريطة اعتماد 
للمتدرب  بحيث حت�شب  الربنامج  املتدرب يف  ياأخذها  التي  التدريبية  ال�شاعات 
ان��ه��ائ��ه من  امل��ع��ت��م��دة يف اجل��ام��ع��ة يف ه���ذا التخ�ش�س مب��ج��رد  ال�����ش��اع��ات  ث��ل��ث 
الربنامج الذي يت�شمن 40 �شاعة تدريبية. واأكدت �شعادة فوزية ح�شن غريب 
الوكيل امل�شاعد لقطاع العمليات الرتبوية يف الوزارة اأن برنامج تطوير القيادات 

التعليمية ورفع  نوعية اخلدمة  وا�شحة يف حت�شن  ب�شمة  له  �شيكون  املدر�شية 
م�شتوى جودتها من خال متكن الفئات امل�شتهدفة من املهارات الازمة لقيادة 
املدار�س على النحو الذي يجعلها منوذجا يحتذى به يف التعليم املتقدم ف�شا 
وقالت  امل��در���ش��ة.  ق��ي��ادة  بها يف  �شهادة مهنية معرتف  امل��دار���س  ادارات  منح  ع��ن 
على  والقائد  املحرك  كونها  املدر�شية  الإدارات  تطوير  على  حتر�س  ال��وزارة  اأن 
م�شتوى التعليم يف مدار�شنا وتقع على عاتقها مهمة بالغة الأهمية وهي ترجمة 
تطلعات وزارة الرتبية وا�شرتاتيجياتها التعليمية اإىل اإيجاد نظام تعليمي متطور 
على  يتج�شد  اأن  ميكن  ل  هذا  اأن  اإىل  م�شرة  العاملية  التعليمية  النظم  يحاكي 
اأر�س الواقع اإل عن طريق مدراء ومديرات ملمن بعوامل النجاح وال�شتمرار 
والعطاء وهو الأمر الذي ت�شعى اإىل حتقيقه الوزارة عرب هذه الفئة التي توليها 
عنايتها الكبرة. واأو�شحت اأن الوزارة على يقن باأن التغير يبداأ من الذات وهي 
تدرك اأن امليدان الرتبوي زاخر بالكفاءات الرتبوية املعطاءة التي ت�شعر بحجم 
امل�شوؤولية واأهميتها يف اآن واحد وتتمثل تلك الأعباء يف تن�شئة جيل مت�شلح بقيم 
الوطنية والعمل وامل�شوؤولية لفتة اإىل اأن الدارات يف املدار�س تعي ما هو مطلوب 
اأن  واأك���دت  الربنامج.  يف  لا�شرتاك  مبادرتهم  خ��ال  من  مل�شناه  ما  وه��و  منها 
باملنظومة  الرتقاء  واأدوات  ال��وزارة ل تدخر جهدا يف توفر جميع م�شتلزمات 
اأحد  امل��دار���س  وم��دي��رات  مديري  وتعترب  كافة  ومكوناتها  بتفا�شيلها  التعليمة 
التي  الإجن���ازات  من  مزيد  حل�شد  الكثر  عليها  يعول  التي  الأ�شا�شية  اللبنات 
ت�شب يف خانة تطوير وجتويد التعليم. واو�شحت فوزية غريب فاإن الربنامج 
ليواكب  وجاء  واملوجهات  املوجهن  وكذلك  املدار�س  ومديرات  م��دراء  ي�شتهدف 
اأنه لهذه الغاية  الن�شق التعليمي الآخذ يف التطور على م�شتوى الدولة موؤكدة 
اأنه  اإىل  ولفتت  امل��ج��ال.  ه��ذا  ب��اع طويل يف  لها  عاملية  �شركة  م��ع  التعاقد  ج��رى 
كان من ال�شرورة والأهمية اإعداد هذا الربنامج اإثر درا�شة وم�شح اأجريتا على 
امليدان الرتبوي اأظهرتا اأن الفئتن امل�شتهدفتن تركزان يف عملهما على الأمور 
املهارات واخل��ربات يف  اإىل رفدهما مبزيد من  الإداري��ة بينما ثمة حاجة ما�شة 
جمايل التعليم والتعلم والتح�شيل الدرا�شي. و�شددت على اأن الربنامج �شيكون 
تدريب خمتلفة  و�شائل  الفئتن عرب  ونهج هاتن  فكر  تغير  الأث��ر يف  بالغ  له 
على  قادرين  يكونوا  بحيث  متنوعة  ومعارف  جديدة  مهارات  اكت�شاب  وبالتايل 
تبني امل�شاريع الرتبوية الهادفة واخلروج عن النمط الرتبوي القدمي. واأ�شارت 
700 من مديري ومديرات  اأن برنامج تطوير القيادة املدر�شية ي�شتهدف  اإىل 
الفوج  تخريج  وياأتي  اأع��وام   5 ملدة  م�شتمر  وهو  الرتبوين  واملوجهن  املدار�س 
التناف�شية  ال����وزارة يف حتقيق  م��ن خطى  ليعزز  م��وؤخ��را  ال��ربن��ام��ج  م��ن  ال��ث��اين 
حتقيق  عرب  التعليمية  ال��ك��وادر  وطاقات  خ��ربات  من  املثلى  وال�شتفادة  العاملية 
اأمر  للربنامج  الرت�شح  باأن  واأف��ادت  والتطور.  بالدقة  تت�شم  تعليمية  ممار�شات 
اختياري ويتم وفق �شروط ومعاير مو�شوعة يجب توافرها يف ال�شخ�س املتقدم 
فيما  للقبول  ك�شرط  حديثا  اإدراجها  جرى  التي  للمقابلة  خ�شوعه  عن  ف�شا 
تدريبية  �شاعة   40 ل�  يخ�شع  اأن  املوافقة  على  يح�شل  �شخ�س  كل  على  ينبغي 
خال ال�شنة الدرا�شية. من جهتها اأكدت اأماندا كولينز مديره التطوير املهني 
يف موؤ�ش�شة بر�شون اأن ن�شبة امل�شاركة حققت معدلت عالية و�شلت اإىل 97 يف 
املائة فيما حقق 58 متدربا ن�شبة ح�شور عالية بواقع 100 يف املائة. واأ�شافت 
اأن الرتكيز على اجلانب العملي هو �شر جناح الربنامج موؤكدة ان الفرتة الأوىل 
قيادية  يكت�شبون مهارات  امل�شاركن  كونها جتعل  تعد جزءا مهما  التدريب  من 
ومعارف ومهارات خمتلفة وال�شتفادة مما تعلموه عرب تطبيق اأن�شطة وبرامج 

خمتلفة يف املدار�س.
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وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املتعلقة  وال�شت�شارات  الإدارة  خدمات  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  الأعمال؛  توجيه  الأعمال؛  اإدارة  الإع��ان؛ 
فيما  والرتويج  الإع��ان  املطارات؛ خدمات  بال�شرتاك مع  تدار  التي  والأعمال  املطارات  وت�شغيل  بتطوير 
يتعلق ببيع وتاأجر م�شاحات التجزئة وتاأجر امل�شاحات الإعانية على الأرا�شي واملباين؛ خدمات الرتويج 
واخلدمات  وال�شت�شارات  التوجيه  وت�شمل  الأعمال  خدمات  بال�شفر؛  املتعلقة  الت�شويق  وخدمات  ال�شياحي 
ت�شكيلة  جتميع  الدعائية؛  الن�شو�س  ون�شر  الدعاية  العامة؛  العاقات  والإدارة؛  واملعلومات  اللوجي�شتية 
التواليت وم�شتح�شرات التجميل وال�شموع واملنتجات  من املنتجات حل�شاب الغر وحتديدا العطور ومواد 
واأجهزة  الكهربائية  املنزلية  والأدوات  والأجهزة  القطع  واأدوات  املعدنية  واملنتجات  ال�شيدلنية واخل��ردوات 
والنظارات  الب�شرية  واملنتجات  والب�شرية  وال�شمعية  الفوتوغرافية  والإك�ش�شوارات  وامل��ع��دات  احلا�شوب 
متعددة  والأق��را���س  الفيديو  و�شرائط  والت�شجيات  امل��دجم��ة  والأق��را���س  الكا�شيت  و�شرائط  ال�شم�شية 
ال�شتعمالت والهواتف الأر�شية والهواتف املحمولة واملجوهرات واأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت 
الدقيقة؛ والأدوات املو�شيقية والقرطا�شية واملن�شورات املطبوعة واملطبوعات واملذكرات واملنظمات ال�شخ�شية 
املطبخ  وم��ع��دات  واأدوات  وال��دي��ك��ورات  واملفرو�شات  والأث���اث  الهدايا  لف  واأ�شرطة  وورق  التهاين  وبطاقات 
والزينات  النحا�شية  والأواين  ال�شيني  اخلزف  واأواين  البور�شلن  واأواين  الزجاجية  والأواين  والكري�شتال 
واحلقائب  احلياكة  واإك�ش�شوارات  ومن�شوجات(  )اأقم�شة  والأغطية  واملفار�س  وال�شال  ال�شعر  واإك�ش�شوارات 
امل�شنوعة من قما�س القنب والق�س والبا�شتيك والبويل فينيل كلورايد )بي يف �شي( وبيا�شات )اأغطية( 
ولبا�س  املاب�س  واإك�ش�شوارات  واملاب�س  ال�شفر  ومنتجات  اجللدية  واملنتجات  واملنا�شف  والطاولت  لاأ�شرة 
ومعدات  اللياقة  وم��ع��دات  الريا�شة  واأدوات  والأل��ع��اب  واللعب  الفنية  والأع��م��ال  والب�شط  وال�شجاد  القدم 
الفرو�شية والأطعمة واحللويات وامل�شروبات والتبغ ومنتجات التبغ وم�شتلزمات املدخنن مبا ميكن جمهور 
امل�شتهلكن من معاينة هذه املنتجات و�شرائها ب�شكل مائم؛ الإدارة التجارية لرتخي�س �شلع وخدمات الغر؛ 
والت�شدير؛  ال�شتراد  وكالت  ال�شناعية؛ خدمات  اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة  امل�شاعدة يف  الأعمال؛  تقييم 
توظيف الأفراد؛ عر�س �شلع على و�شائل الإعام لغايات البيع بالتجزئة؛ اأبحاث الأعمال؛ جتميع وتنظيم 
اأ�شعار التكلفة؛ خدمات خرباء الكفاية؛ اإعداد ك�شوف  الأعمال املعلومات يف قواعد بيانات حا�شوب؛ حتليل 
الرواتب؛ خدمات الفوترة؛ املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء؛ خدمات ال�شكرتارية؛ اإدارة وتنظيم والإ�شراف 
حتفيز  ب��رام��ج  بالطائرات؛  وال�شفر  بالطائرات  متعلق  وجميعها  والتحفيزية  الرتويجية  ال��ربام��ج  على 
املتعاملن لرتويج بيع منتجات وخدمات الغر مبا يف ذلك تنظيم واإجراء واإدارة برامج مكافاآت الولء واإدارة 
والأطعمة  واملطاعم  والفنادق  الطران  خلطوط  الرتويج  للغر؛  الربامج  بهذه  املت�شلة  واملكافاآت  املنافع 
وامل�شروبات واملنتجعات وال�شبا وماعب اجلولف والفعاليات الريا�شية وحزم ال�شفر والرحات ال�شياحية 
يت�شمن احل�شول  الذي  املف�شلن  العماء  برامج  اأحد  بوا�شطة  لاآخرين  اخلا�س  الطابع  ذات  واحلدائق 
على بطاقة مغناطي�شية لت�شهيل جتميع النقاط التي ميكن ا�شرتدادها لقاء منتجات اأو خدمات؛ الرتويج 
خلدمات ال�شفر وا�شتخدام بطاقات الئتمان وتاأجر ال�شيارات والإقامة يف الفنادق من خال اإدارة برامج 

مكافاآت التحفيز؛ خدمات ال�شت�شارات وامل�شورة واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاه.
الواق�عة بالفئة:  35

و�شط  اأبي�س  باللون  "E"  مكتوب بطريقة مميزة  الاتيني  احل��رف  العامة من  و�شف العامة:  تتكون 
مثلث مقطوع من حافته الي�شرى ويت�شمن خم�شة مثلثات جزئية يف ظال خمتلفة للون الذهبي، ثم على 
اجلانب المين منه كتبت الكلمات "ETIHAD AIRWAYS PARTNER"  باحرف لتينية 
مميزة بلون رمادي داكن، والكلمات الثاثة كتبت يف ثاثة ا�شطر حيث كلمة "ETIHAD" يف العلى و 

كلمة "AIRWAYS"يف الو�شط و كلمة  "PARTNER" يف ال�شفل.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  �صبتمرب 2014 العدد 11220

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2014/09/03م    املودعة حتت رقم:  217035 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

  با�ش��م:  الحتاد للطران 
  وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املتعلقة  وال�شت�شارات  الإدارة  خدمات  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  الأعمال؛  توجيه  الأعمال؛  اإدارة  الإع��ان؛ 
فيما  والرتويج  الإع��ان  املطارات؛ خدمات  بال�شرتاك مع  تدار  التي  والأعمال  املطارات  وت�شغيل  بتطوير 
يتعلق ببيع وتاأجر م�شاحات التجزئة وتاأجر امل�شاحات الإعانية على الأرا�شي واملباين؛ خدمات الرتويج 
واخلدمات  وال�شت�شارات  التوجيه  وت�شمل  الأعمال  خدمات  بال�شفر؛  املتعلقة  الت�شويق  وخدمات  ال�شياحي 
ت�شكيلة  جتميع  الدعائية؛  الن�شو�س  ون�شر  الدعاية  العامة؛  العاقات  والإدارة؛  واملعلومات  اللوجي�شتية 
التواليت وم�شتح�شرات التجميل وال�شموع واملنتجات  من املنتجات حل�شاب الغر وحتديدا العطور ومواد 
واأجهزة  الكهربائية  املنزلية  والأدوات  والأجهزة  القطع  واأدوات  املعدنية  واملنتجات  ال�شيدلنية واخل��ردوات 
والنظارات  الب�شرية  واملنتجات  والب�شرية  وال�شمعية  الفوتوغرافية  والإك�ش�شوارات  وامل��ع��دات  احلا�شوب 
متعددة  والأق��را���س  الفيديو  و�شرائط  والت�شجيات  امل��دجم��ة  والأق��را���س  الكا�شيت  و�شرائط  ال�شم�شية 
ال�شتعمالت والهواتف الأر�شية والهواتف املحمولة واملجوهرات واأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت 
الدقيقة؛ والأدوات املو�شيقية والقرطا�شية واملن�شورات املطبوعة واملطبوعات واملذكرات واملنظمات ال�شخ�شية 
املطبخ  وم��ع��دات  واأدوات  وال��دي��ك��ورات  واملفرو�شات  والأث���اث  الهدايا  لف  واأ�شرطة  وورق  التهاين  وبطاقات 
والزينات  النحا�شية  والأواين  ال�شيني  اخلزف  واأواين  البور�شلن  واأواين  الزجاجية  والأواين  والكري�شتال 
واحلقائب  احلياكة  واإك�ش�شوارات  ومن�شوجات(  )اأقم�شة  والأغطية  واملفار�س  وال�شال  ال�شعر  واإك�ش�شوارات 
امل�شنوعة من قما�س القنب والق�س والبا�شتيك والبويل فينيل كلورايد )بي يف �شي( وبيا�شات )اأغطية( 
ولبا�س  املاب�س  واإك�ش�شوارات  واملاب�س  ال�شفر  ومنتجات  اجللدية  واملنتجات  واملنا�شف  والطاولت  لاأ�شرة 
ومعدات  اللياقة  وم��ع��دات  الريا�شة  واأدوات  والأل��ع��اب  واللعب  الفنية  والأع��م��ال  والب�شط  وال�شجاد  القدم 
الفرو�شية والأطعمة واحللويات وامل�شروبات والتبغ ومنتجات التبغ وم�شتلزمات املدخنن مبا ميكن جمهور 
امل�شتهلكن من معاينة هذه املنتجات و�شرائها ب�شكل مائم؛ الإدارة التجارية لرتخي�س �شلع وخدمات الغر؛ 
والت�شدير؛  ال�شتراد  وكالت  ال�شناعية؛ خدمات  اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة  امل�شاعدة يف  الأعمال؛  تقييم 
توظيف الأفراد؛ عر�س �شلع على و�شائل الإعام لغايات البيع بالتجزئة؛ اأبحاث الأعمال؛ جتميع وتنظيم 
اأ�شعار التكلفة؛ خدمات خرباء الكفاية؛ اإعداد ك�شوف  الأعمال املعلومات يف قواعد بيانات حا�شوب؛ حتليل 
الرواتب؛ خدمات الفوترة؛ املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء؛ خدمات ال�شكرتارية؛ اإدارة وتنظيم والإ�شراف 
حتفيز  ب��رام��ج  بالطائرات؛  وال�شفر  بالطائرات  متعلق  وجميعها  والتحفيزية  الرتويجية  ال��ربام��ج  على 
املتعاملن لرتويج بيع منتجات وخدمات الغر مبا يف ذلك تنظيم واإجراء واإدارة برامج مكافاآت الولء واإدارة 
والأطعمة  واملطاعم  والفنادق  الطران  خلطوط  الرتويج  للغر؛  الربامج  بهذه  املت�شلة  واملكافاآت  املنافع 
وامل�شروبات واملنتجعات وال�شبا وماعب اجلولف والفعاليات الريا�شية وحزم ال�شفر والرحات ال�شياحية 
يت�شمن احل�شول  الذي  املف�شلن  العماء  برامج  اأحد  بوا�شطة  لاآخرين  اخلا�س  الطابع  ذات  واحلدائق 
على بطاقة مغناطي�شية لت�شهيل جتميع النقاط التي ميكن ا�شرتدادها لقاء منتجات اأو خدمات؛ الرتويج 
خلدمات ال�شفر وا�شتخدام بطاقات الئتمان وتاأجر ال�شيارات والإقامة يف الفنادق من خال اإدارة برامج 

مكافاآت التحفيز؛ خدمات ال�شت�شارات وامل�شورة واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاه.
الواق�عة بالفئة:  35 

و�شط  اأبي�س  باللون  "E"  مكتوب بطريقة مميزة  الاتيني  احل��رف  العامة من  و�شف العامة:  تتكون 
مثلث مقطوع من حافته الي�شرى ويت�شمن خم�شة مثلثات جزئية يف ظال خمتلفة للون الذهبي.

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية
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وزارة القت�صاد 
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اأخبار الإمارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

العني
�شيدلية العن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شام اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997
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 04 فاك�س  :                           2097777 
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خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

�سرطة �أب�ظبي تطلق مبادرة ت�عية مبنا�سبة �لعيد
•• اأبوظبي-وام: 

ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأطلقت 
مبنا�شبة  توعية  مبادرة  اأبوظبي 
امل����ب����ارك �شمن  الأ����ش���ح���ى  ع��ي��د 
تنفذها  ال���ت���ي  ���ش��ام��ت��ك  ح��م��ل��ة 
بالأمانة  الأم��ن��ي  الإع����ام  اإدارة 
رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب  العامة 
الداخلية.  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
العو�شي  بن  حممد  اللواء  ودع��ا 

بجودة  اله��ت��م��ام  على  الإم�����ارات 
احلياة ملجتمع الإم��ارات جت�شيدا 
يف  الداخلية  وزارة  ل�شرتاتيجية 
لتعزيز  متميزة  خ��دم��ات  تقدمي 
ر�شا  وزي����������ارة  اجل����م����ه����ور  ث���ق���ة 
املقدمة  املتعاملن عن اخلدمات 
لهم وفق اأف�شل املعاير العاملية. 
اإعداد  تت�شمن  امل��ب��ادرة  اأن  وذك��ر 
ال�شامة  لتعزيز  متكاملة  خطة 
للجميع �شيتم من خالها تكثيف 

ال�شامل  اأو  امل��رت��ف��ع��ة  الأم���اك���ن 
اأو فقدانهم يف الأماكن  املتحركة 
امل���زدح���م���ة م����ع ع�����دم ت���رك���ه���م يف 
يعبثون  لكيا  مبفردهم  امل��ن��ازل 
تلك  اأو  احل����ادة  الأ���ش��ي��اء  ببع�س 
املواد القابلة لا�شتعال .. م�شرا 
على  الإ�������ش������راف  ������ش�����رورة  اإىل 
اللعب يف احلدائق  عند  الأطفال 
وقوفهم  يكون  بحيث  واملتنزهات 
امليكانيكية  الأل���ع���اب  ع��ن  ب��ع��ي��دا 

العمليات  ع����ام  م���دي���ر  امل���ن���ه���ايل 
اأفراد  اأبوظبي  ال�شرطية ب�شرطة 
تعزيز  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  امل��ج��ت��م��ع 
وال�شامة  ال��وق��اي��ة  ا���ش��رتاط��ات 
كاحلدائق  امل����واق����ع  خم��ت��ل��ف  يف 
التجارية  وامل���راك���ز  وامل��ت��ن��زه��ات 
وغ��ره��ا م��ن الأم���اك���ن ال��ت��ي من 
املتوقع اأن ت�شهد كثافة عالية من 
الأ�شحى  ع��ي��د  م��رت��ادي��ه��ا خ���ال 
املبارك. واأكد حر�س حكومة دولة 

اجلهات  ف��ي��ه��ا  ت�������ش���ارك  ال���ع���ي���د 
باتباع  كافة  والأمنية  ال�شرطية 
اأح����دث ال��و���ش��ائ��ل واأ���ش��رع��ه��ا مبا 
يج�شد روؤي����ة دول���ة الإم������ارات يف 
العامل  دول  اأف�شل  من  تكون  اأن 
اأفراد  منا�شدا   .. و���ش��ام��ة  اأم��ن��ا 
اجلمهور والأ�شر �شرورة مراقبة 
يف  عليهم  والإ�����ش����راف  الأط���ف���ال 
تركهم  يتم  ل  واأن  اللعب  اأماكن 
من  ال�شقوط  من  خوفا  وحدهم 

واملرورية يف  ال�شرطية  الدوريات 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  امل��واق��ع  خمتلف 
ال�شرطية  الفرق  جميع  ومتابعة 
للحالت  خ�����ش��و���ش��ا  جل���ه���وده���ا 

الطارئة .. 
اجلهود  ت�شافر  باأهمية  منوها 
ال�شرتاطات  ب��ات��ب��اع  امل�����ش��رتك��ة 
العيد  عطلة  اأي��ام  �شواء  الوقائية 
وعلى  امل��ن��ا���ش��ب��ات  خم��ت��ل��ف  يف  اأم 
خطة  اإن  وق������ال  ال�����ع�����ام.  م������دار 

ت��ت��اءم مع  اأو التي ل  اخل��ط��رة 
اأعمارهم ال�شنية. يذكر اأن حملة 
���ش��ام��ت��ك ت���اأت���ي ���ش��م��ن حمات 
تنفذها  التي  ال�شرطة  ومبادرات 
ي�شهم  مب�����ا  الأم�����ن�����ي  الإع����������ام 
اجلماهري  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز  يف 
والوقاية  ال�شامة  با�شرتاطات 
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  جت�����ش��ي��دا 
ال�شرطية مب�شاعفة اجلهود عرب 

العمل اجلاد واملتميز واخلاق. 

حمد�ن بن ز�يد ي�ؤكد �أهمية �حلفاظ على �لقالع 
و�حل�س�ن و�ملعامل �لرت�ثية يف �لدولة 

�لهالل �الأحمر تختتم فعاليات حملة ك�س�ة �مللي�ن طفل ح�ل �لعامل
•• دبي -وام:

اخ��ت��ت��م��ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����ال الأح���م���ر 
طفل  املليون  ك�شوة  حملة  فعاليات 
�شاحب  اأطلقها  ال��ت��ي  ال��ع��امل  ح��ول 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم���ل�������س ال�����������وزراء ح����اك����م دب������ي يف 
رم�شان قبل املا�شي وتخطت حاجز 
املليون لي�شتفيد منها ثاثة ماين 
طفل يف 51 دولة يف اأفريقيا واآ�شيا 
واأورب�����ا واأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة بتكلفة 
الفا  و324  م��ل��ي��ون��ا   122 ب��ل��غ��ت 
و122 درهما . واأكد �شعادة الدكتور 
حممد عتيق الفاحي الأمن العام 
املوؤمتر  يف  الأح���م���ر  ال��ه��ال  لهيئة 
املنا�شبة  بهذه  عقد  ال��ذي  ال�شحفي 
بنادي �شباط �شرطة دبي اأن مبادرة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ال�����دور  را�����ش����د ال م���ك���ت���وم ج�������ش���دت 
وقيادتها  الإم���ارات  لدولة  املتعاظم 
الحتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ال���ر����ش���ي���دة 
ال�شعفاء  حياة  وحت�شن  الإن�شانية 

حما�سرة ح�ل �أهمية م�سرح �جلرمية بالفجرية
•• الفجرية-الفجر:

اأهمية  ح��ول  توعوية  حما�شرة  الفجرة  ل�شرطة  العامة  القيادة  عقدت 
املحافظة على م�شرح اجلرمية ملنت�شبي اإدارة الدفاع املدين بالفجرة وذلك 

�شمن مبادرة ن�شر الوعي الأمني بق�شم م�شرح اجلرمية .
اجلرمية  م�شرح  ق�شم  رئي�س  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  حممد  اأول  امل���ازم  وحت��دث 
خال املحا�شرة عن ماهية واأن��واع م�شرح اجلرمية والدور الذي يقوم به 
فريق العمل عند تلقي الباغ وتاأمن وتقييم املكان ورفع الأدلة والب�شمات 
ميكن  التي  الآث���ار  اىل  املحا�شر  وت��ط��رق  الإخت�شا�س  جلهات  وت�شليمها 
العثور عليها يف م�شرح اجلرمية واملحافظه عليها متهيدا لنقلها وفح�شها 
لك�شف ماب�شات الق�شية . واأكد على اأهمية الب�شمة الوراثية DNA يف 
الك�شف عن اجلناه بالإ�شافة اىل اأهمية التعاون بن فريق م�شرح اجلرمية 

والدفاع املدين فيما يتعلق باحلرائق و الأ�شعاف و الأنقاذ.
ال�شاط والأف��راد من منت�شبي  ال�شباط و�شف  املحا�شرة عدد من  ح�شر 

الدفاع املدين.

يف كل مكان .. م�شددا على اأن املبادرة 
دائم  فهو  �شموه  على  غريبة  لي�شت 
ال�شعفاء  ق�شايا  يف  والتفكر  التدبر 
اأح���ل���ك  ب���ج���ان���ب���ه���م يف  وال������وق������وف 
تعزز  التي  املبادرات  وتبني  الظروف 
اأو�شاعهم  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 
كما ي�شعى �شموه ل�شتنها�س الهمم 
وتعزيز جانب امل�شوؤولية الجتماعية 

ر�شالة  وم��ث��ل��ت  الأط����ف����ال  ل�����ش��ال��ح 
ت�شامنية قوية مع اأو�شاعهم يف ظل 
ت��ده��ور وت���ردي الأو���ش��اع يف املناطق 
تتعامل  ل��ذل��ك  امللتهبة  وال�����ش��اح��ات 
الإم�������ارات وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ش��ي��دة مع 
الإن�شانية  ال�شاحة  على  امل�شتجدات 
ب��امل��زي��د م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت�شنع 
اله�شة  امل��ج��ت��م��ع��ات  داخ�����ل  ال���ف���رق 

 . الأفراد والهيئات واملوؤ�ش�شات  لدى 
وقال ان هذه املبادرة جاءت ا�شتكمال 
ال�شمو نائب رئي�س  ملبادرات �شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي لتح�شن اأو�شاع الطفولة حول 
العامل يف جمالت ال�شحة والتعليم 
واخل����دم����ات ال�������ش���روري���ة الأخ�����رى 
والتاأييد  الدعم  ح�شد  اإىل  وهدفت 

لل�شياحة  اأبوظبي  لهيئة  التابعة 
خال  �شموه  واإط��ل��ع   . والثقافة 
اللقاء على عر�س ت�شوري ب�شاأن 
القاع  وتاأهيل  و�شيانة  ترميم 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  واحل�����ش��ون 
العمل.  اأبوظبي وخطة  اإم��ارة  يف 
وق����ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
زايد اآل نهيان ان املنطقة الغربية 
ق����اع����ا وح�������ش���ون���ا تعد  ت�������ش���م 
�شواهد تاريخية تدل على عراقة 
ق�ش�س  وحتكي  الغربية  املنطقة 
الأ�شر والقبائل التي كانت تعمر 
ال�شنن  مئات  منذ  الأر����س  ه��ذه 
وت���وارث���ه���ا اأب���ن���اء ال��ق��ب��ائ��ل حتى 
اهتمامات  �شمن  اليوم  اأ�شبحت 

و���ش��ع��ادة ال��ل��واء ال��دك��ت��ور خليفة 
رئي�س  ال��رم��ي��ث��ي  ث����اين  حم��م��د 
اللجنة التنفيذية مل�شروع ترميم 
يف  التاريخية  واحل�شون  القاع 
�شلطان  و�شعادة  الغربية  املنطقة 
بن خلفان الرميثي مدير مكتب 
املنطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل  �شمو 
ال��غ��رب��ي��ة و���ش��ع��ادة ج��ا���ش��م حممد 
الهيئة  ع�����ام  م���دي���ر  ال����درم����ك����ي 
للرئي�س.  ونائبا  ع�شوا  بالإنابة 
ي���ذك���ر ان ال��ل��ج��ن��ة ت��اأ���ش�����ش��ت يف 
ع�شويتها  يف  وت�����ش��م   2014
ك����ذل����ك ك�����ا م�����ن ع����ل����ي اأح����م����د 
دي���وان ممثل  م��ن  امل���رر  بالكندي 
ع�شوا  الغربية  باملنطقة  احلاكم 

•• ابوظبي-وام:

اأك�����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
اأهمية  على  الغربية  املنطقة  يف 
واحل�شون  القاع  على  احلفاظ 
وامل����ع����امل ال���رتاث���ي���ة يف ال���دول���ة 
وفقا  و�شيانتها  ترميمها  واإع��ادة 
املعمارية  واملوا�شفات  للمعاير 
ال����ت����ي ت���ت���ن���ا����ش���ب م�����ع ال����ط����راز 
املعماري القدمي. جاء ذلك خال 
النخيل  بق�شر  �شموه  ا�شتقبال 
اللجنة التنفيذية مل�شروع ترميم 
يف  التاريخية  واحل�شون  القاع 
ابوظبي  بامارة  الغربية  املنطقة 

هيئة ال�شياحة والثقافة بابوظبي 
توجهها  اإط��ار  تراثية يف  كمواقع 
ال�شياحة  امل�����راف�����ق  ت���ط���وي���ر  يف 
والع��ت��ن��اء ب��ال��رتاث واإح��ي��ائ��ه يف 
ال��غ��رب��ي��ة. ون����وه �شموه  امل��ن��ط��ق��ة 
العام  يف  باإطاقها  الهيئة  ب��دور 
جديدة  �شياحية  خريطة  املا�شي 
اإم������ارة  ال���غ���رب���ي���ة يف  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
اأبرز  اأبوظبي ت�شلط ال�شوء على 
ومعاملها  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  م��راف��ق��ه��ا 
م��ن ���ش��ح��راء وواح�����ات وح�شون 
وق���اع واأب����راج ت��اري��خ��ي��ة. ح�شر 
ال��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة حم��م��د ح��م��د بن 
ع������زان امل�����زروع�����ي وك���ي���ل دي�����وان 
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 

واملناطق امللتهبة . واأ�شاف الفاحي 
ان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اإطاق  على  عودنا  مكتوم  اآل  را�شد 
امل���ب���ادرات امل��ب��دع��ة واخل��اق��ة طيلة 
اأيام ال�شنة وخا�شة يف �شهر رم�شان 
لإطاق  �شموه  اختيار  واإن  امل��ب��ارك 
له  الف�شيل  ال�شهر  خ���ال  امل���ب���ادرة 
دللت عديدة ودرو�س م�شتفادة من 
�شاأنها تعزيز دور املنظمات والهيئات 
جانب  اإىل  ال���دول���ة  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة 
توفر احتياجات الأطفال والهتمام 
على  وال�شرور  البهجة  واإدخ��ال  بهم 
نفو�شهم خال رم�شان واأيام العيد 
املباركة . واأكد الأمن العام للهال 
الأحمر اأن مبادرة �شموه تعترب فتحا 
الذين  الأطفال  ماين  على  كبرا 
يعانون وطاأة الظروف التي حرمتهم 
الأ�شا�شية  حقوقهم  من  الكثر  من 
اأن يح�شلوا عليها وعلى  التي يجب 
املجتمع الدويل واخلرين يف العامل 
توفرها لهم وقال اإن املبادرة اأتت يف 
الطفولة  واق��ع  لتغير  الإط���ار  ه��ذا 
ال�������ذي ي���ئ���ن حت����ت وط��������اأة امل���ع���ان���اة 

واأح����دث����ت ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة وف���رق���ا يف 
املوجهة  والعناية  الرعاية  م�شتوى 
لهذه ال�شريحة على م�شتوى العامل.  
وا�شار الفاحي اىل ان هيئة الهال 
الأحمر تفتخر وتعتز باختيار �شموه 
التي  امل���ب���ادرة  ف��ع��ال��ي��ات  لتنفيذ  ل��ه��ا 
ت���رك���ت ����ش���دى ط��ي��ب��ا يف الأو�����ش����اط 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
التنفيذ  م�شوؤولية  الهال  وحتملت 
بكل جد واجتهاد وحت�شب اأنها وفقت 
ال�شيخ  �شمو  متابعة  بف�شل  ذل��ك  يف 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  ب���ن زاي����د  ح���م���دان 
رئي�س  الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م 
ال�شركاء  وت���ع���اون  الأح���م���ر  ال��ه��ال 
و���ش��ف��ارات ال��دول��ة وم��ك��ات��ب الهال 
الهيئة  �شكر  ع��ن  م��ع��رب��ا  اخل����ارج  يف 
اإجناح  يف  �شاهم  من  لكل  وتقديرها 
اأن  يذكر   . فعالياتها  وع��زز  احلملة 
التكلفة الجمالية للحملة يف القارة 
الفريقية بلغت 57 مليونا و355 
األفا و42، درهما وذلك يف 21 دولة 
اأفريقية من �شمنها م�شر وال�شودان 
وغانا  وت�شاد  وجيبوتي  وموريتانيا 

وال�شنغال  وال�������ش���وم���ال  واري����رتي����ا 
وغينيا  و�����ش����رال����ي����ون  وج���ام���ب���ي���ا 
وتنزانيا  ب��ي�����ش��او  وغ��ي��ن��ي��ا  ك��ون��اك��ري 
وموري�شيو�س  ومدغ�شقر  و�شي�شل 
وك��ي��ن��ي��ا واأوغ����ن����دا واأث��ي��وب��ي��ا ومايل 
الجمالية  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ب��ل��غ��ت  ك��م��ا   .
 57 ا���ش��ي��وي��ة  دول���ة   19 يف  للحملة 
درهما   52 و  األ��ف��ا   878 و  مليونا 
ولبنان  والأردن  ال��ع��راق  وت�شمنت 
وفل�شطن واليمن والهند وباك�شتان 
واأفغان�شتان وبنجادي�س و�شنغافورة 
والفلبن  وان��دون��ي�����ش��ي��ا  وت���اي���ان���د 
وماليزيا وكازاخ�شتان وطاجاك�شتان 
وقرغ�شتان وفيتنام واملالديف . ويف 
اأورب��ا بلغت التكلفة اربعة ماين و 
97 األفا و 533 درهما يف ثم ثماين 
ومونتينغرو  ال��ب��و���ش��ن��ة  ه����ي  دول 
واألبانيا ورمانيا وكو�شوفو ومقدونيا 
وبيارو�شيا وتركيا اإ�شافة اإىل ثاث 
دول يف اأمريكا الاتينية هي ت�شيلي 
وامل��ك�����ش��ي��ك وال����ربازي����ل ح��ي��ث بلغت 
التكلفة الجمالية مليونن و993 

األفا و 495 درهما .

ال���ن���ي���ادي مدير  وحم���م���د ع���ام���ر 
بهيئة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة 
باأبوظبي  وال��ث��ق��اف��ة  ال�����ش��ي��اح��ة 
وبالإ�شافة  وم�����ق�����ررا.  ع�������ش���وا 
واحل�شون  ال���ق���اع  ت��اأه��ي��ل  اىل 
القيمة  واإب���راز  تاريخها  وتوثيق 

ال�شتثنائية لها يف تاريخ الدولة 
وتنفيذ  ب���دع���م  ال���ل���ج���ن���ة  ت���ق���وم 
الهيئة  واخ��ت�����ش��ا���ش��ات  اأه������داف 
باحلفاظ على القاع واحل�شون 
والرتويج  واإدارت����ه����ا  وت��رم��ي��م��ه��ا 
لتحقيق  الغربية  املنطقة  يف  لها 

واإيجاد  ل��ه��ا  ال�شياحية  التنمية 
الأعمال  لإدارة  موحدة  مرجعية 
املرتبطة مب�شروع ترميم القاع 
والإ�شراف  التاريخية  واحل�شون 
ع����ل����ى �����ش����رع����ة ت���ن���ف���ي���ذه���ا وف����ق 
التوجيهات ال�شادرة بهذا ال�شاأن.

خالل قمة التميز العلمي الآ�سيوي لعام 2014 

 جامعة �خلليج �لطبية حت�سد 7ج��ئز طبية لتميزها كاأف�سل م�ؤ�س�سة تعليمية طبية يف �ملنطقة 
•• دبي-الفجر: 

7جوائز   ح�����ش��دت ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ال��ط��ب��ي��ة 
ل�شبعة فئات متميزة طبية منها جائزة اأف�شل 
حتويه  مل��ا  باملنطقة  تعليمية  طبية  موؤ�ش�شة 
مرافقها التعليمية من جتهيزات تقنية طبية 
لاأبحاث  متكاملة  تعليمية  وم��راك��ز  حديثة 

الطبية والتطبيقات العملية للمنت�شبن لها.
 اأع��ل��ن ع��ن ه���ذا يف ح��ف��ل ط��ب��ي ن��ظ��م اأق��ي��م يف 
موؤخرا  اأعماله  اختتم  بدبي  بل�س  ت��اج  فندق 
جوائز القيادة الآ�شيوية، الذي عقد حتت راية 
 )ALA( وا�شعة من جوائز القيادة الآ�شيوية
وح�����ش��ره ع���دد ك��ب��ر م��ن مم��ث��ل��ي اجلامعات 
بالتعليم  املتخ�ش�شة  واملوؤ�ش�شات  التعليمية 

الطبي باملنطقة .
 وت�شلم حمي الدين ثومبي الرئي�س املوؤ�ش�س 
الطبية  اخلليج  جامعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
التعليم  ك��ل��ي��ات  اأف�������ش���ل  ل��ت��وف��ره��ا  خ���ال���ه 
العلوم  الأ����ش���ن���ان،  ال�����ش��ي��دل��ة، ط���ب  ال��ط��ب��ي، 

الطبية امل�شاعدة، واأف�شل مدير اجلامعة. 
اأف�����ش��ل معهد   كما ح�شدت اجل��ام��ع��ة ج��ائ��زة 
معهد  لتوفرها  الطبي،  التعليم  يف  للرتبية 
ل��ل��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ،وج����ائ����زة اأف�������ش���ل كلية 
���ش��ي��دل��ة )ك��ل��ي��ة ال�����ش��ي��دل��ة(، واأف�����ش��ل معهد 

للرتبية يف طب الأ�شنان )كلية طب الأ�شنان(، 
ال�شحية  ال��ع��ل��وم  يف  للرتبية  معهد  واأف�����ش��ل 
)كلية العلوم ال�شحية(. واأف�شل قيادة لعمداء 
ب��ج��م��ع اجل���وائ���ز ،و ح�شلت  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ات 
رئي�س  ن��ائ��ب  راج  اأ���ش��وك  غيتا  ال��ربوف��ي�����ش��ورة 
اجلامعة جائزة اأف�شل مدير جلامعة لقيادتها 
الرائعة يف توجيه اجلامعة لكونها واحدة من 
اأهم اجلامعات الطبية يف املنطقة، ولدورها يف 

حتفيز الإبتكار بالتعليم الطبي .
 اإىل ذل���ك ق���ال حم��ي ال��دي��ن ث��وم��ب��ي رئي�س 
الطبية  ث���وم���ب���ي  جم���م���وع���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
الطبية  اخلليج  جلامعة  التنفيذي  الرئي�س 
يف ت�شريح �شحفي باملنا�شبة : نحن فخورون 
باأن يتم العرتاف بجهودنا، م�شيدا باجلهود 
باجلامعة  الأك��ادمي��ي��ة  القيادات  من  املبذولة 
وموؤكدا باأن هذا العرتاف يلعب دورا حيويا 
يف ت�شجيع اجلميع على بذل املزيد وتقدمي ما 
هو اأف�شل موؤكدا باأن هذا النجاح حتقق بف�شل 
التعليم  يف  العمل  فريق  من  املبذولة  اجلهود 

والرعاية ال�شحية والبحوث يف اجلامعة .
 وه���ن���اأ حم���ي ال���دي���ن ث��وم��ب��ي ف���ري���ق العمل 
املجل�س،  رئي�س  برئا�شة  باجلامعة  الأكادميي 
لعملهم  واملوظفن  التدري�س  هيئة  واأع�شاء 
يبدونه  ال���ذي  العمل  يف  وال��ت��ف��اين  املتوا�شل 

لإجلها.  منوها باأن ما حتقق من فوز للجامعة 
يعترب باكورة جهد م�شرتك من قبل اجلميع 
اأغيتا  الربوفي�شورة  قالت  .  من جهتها  فيها 
اأ�شوك راج: اإن الجناز الذي حققناه هو �شهادة 
من اجلميع على ما نبذله من اجلهود الدوؤوبة 
ومتميزة  ن��ادرة  �شخ�شية  لدينا  ب��اأن  م�شيفة 
م�شهود لها ممثلة مبوؤ�ش�س جمموعة ثومبي 
الذي  ثومبي  ال��دي��ن  حم��ي  الرئي�س  وه��و  األ 
الدعم  ويقدم  وت�شجيعنا  يعمل على حتفيزنا 
العمل  باأن مثل هذا  ، لفتة  للجميع  امل�شتمر 
ومتابعاته  بدعمه  اإل  يكون ممكنا  لن  املتميز 
ل �شيما بعدما خ�شعت جامعة اخلليج الطبية 
بن  م��ن   100 اأف�شل  م��ن  ك��واح��دة  للتقييم 
�شابق  وق��ت  يف  اآ�شيا  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
من هذا العام ،وكانت جمموعة ثومبي حينها 
اجلامعة �شفرة الإمارات لاأعمال والرعاية 

ال�شحية والتعليم الطبي .
�شعوره  ع���ن  م���ان���دا  ال���ربوف���ي�������ش���ور  واأع�������رب 
بالفخر والإعتزاز يف باحل�شول على اجلوائز 
املجل�س  موجها �شكره للرئي�س ثومبي رئي�س 
املتوا�شل  ودع��م��ه  لهم  لتوجيهاته  باجلامعة 
جلهودهم لفتا باإن كلية الطب اأدخلت العديد 
من الربامج الطبية اجلديدة للمرة الأوىل يف 
اإثراء القت�شاد  �شاهمت يف  املنطقة، وبالتايل 

املعريف للمجتمع واأفراده خا�شة الطلبة معربا 
عن �شعوره بالفرح بال�شرور والبهجة للتتويج 

جهود اجلامعة بالعرتاف بها عامليا .
كلية  ع��م��ي��د  ���ش��وي��رك��ر  اأرون  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
لرفع  بجد  نعمل  يجعلنا  ه��ذا  اأن  ال�شيدلة 
معايرنا اأبعد من ذلك ونبدع اأكرث يف عملنا 

خلدمة التعليم الطبي امل�شتمر .
 وق����ال ب��راف��ن ك��وم��ار ، م��ع��اون ع��م��ي��د كلية 
وملزمة  ج��دا  مم��ن  اأن��ا  ال�شحية:ط  العلوم 
العلوم  لكلية  متنح  امل��رم��وق��ة  اجل��ائ��زة  ل��ه��ذه 
الطبية امل�شاعدة، و�شكر الرئي�س ونائب مدير 
اأبدا  اجلامعة لقيادتهما الديناميكية وتنتهي 
الدعم والتوجيه. وا�شاف ان املذكرة اخلا�شة 
من  الفريق  اأع�����ش��اء  جلميع  وت��ق��دي��ره  �شكره 
يف  التنظيمية  وامل��ه��ارات  دعمهم  على  الكلية 
باأن ح�شاد  موؤكدا  للربامج  الناجح  التو�شيل 
اجلامعة للجوائز لي�س اإل تاأكيدا من اجلميع 
ودورنا  ال����دوؤوب  عملنا  على  ���ش��ه��ادة  اأن���ه  على 
الرائد ف التدري�س وتدريب الطاب التعليم 

الطبي امل�شتمر .
و قال عميد كلية طب الأ�شنان الأ�شتاذ حممد 
���ش��ع��ي��د ح��ام��د ب����اأن اجل��ام��ع��ة ���ش��وف توا�شل 
امل��زي��د من  ن��ح��و الف�����ش��ل لتحقيق  ج��ه��وده��ا 

اأجماد اإىل الكليات واجلامعات لدينا.

�أخبار �ل�ساعة: روؤية �إمار�تية �ساملة لالنت�سار على �الإرهاب
•• اأبوظبي-وام:

قدمت  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأن  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  اأك���دت 
اآل نهيان وزير  ب��ن زاي��د  ال�شيخ ع��ب��داهلل  األ��ق��اه �شمو  ال��ذي  يف اخل��ط��اب 
اخلارجية يف الأمم املتحدة .. روؤية �شاملة ملواجهة خطر الإرهاب الذي 
ميثل هاج�شا عامليا معقدا و تهديدا لاأمن وال�شتقرار والتعاي�س على 
�شاملة  اإم��ارات��ي��ة  روؤي���ة  ع��ن��وان  وحت��ت  وال��دول��ي��ة.  الإقليمية  ال�شاحتن 
لانت�شار على الإرهاب قالت اإن اأول عنا�شر هذه الروؤية اأنه ل خيار اأمام 
العامل يف مواجهته مع الإرهاب والقوى التي تقف وراءه وتدعمه وت�شجعه 
اإل النت�شار لأنه ل ميكن اأن يكون هناك حل و�شط مع من يتخذون من 
القتل والتخريب والتكفر نهجا و اأ�شلوبا و ل ميكن للب�شرية اأن مت�شي 

يف طريقها نحو امل�شتقبل من دون الق�شاء على الإرهابين واملتطرفن 
الأديان  اأي�شا ل�شيانة  واإمنا  العاملي  ال�شام  لي�س فقط للمحافظة على 
من عبثهم واحليلولة دون النزلق اإىل �شراع بن احل�شارات والأديان. 
واأو�شحت الن�شرة - التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات و البحوث 
مواجهة  ح��ول  الإم��ارات��ي��ة  ال��روؤي��ة  يف  الثاين  العن�شر   - ال�شرتاتيجية 
اأن  اأمام اجلمعية العامة لاأمم املتحدة..هو  الإره��اب التي مت تقدميها 
الق�شاء على الإرهاب يحتاج اإىل الت�شدي اجلماعي له لأنه خطر معقد 
وممتد ول ميكن لأي دولة مهما كانت اإمكاناتها اأن تت�شدى له مبفردها 
التطرف  ق��وى  ���ش��روره لأن  اأن تكون بعيدة عن  دول��ة  كما ل ميكن لأي 
الدموية.  لعملياتها  وجبهة  لها  هدفا  كله  العامل  من  جتعل  والإره���اب 
و بينت اأن العن�شر الثالث هو املواجهة ال�شاملة لاإرهاب مبعنى اإيجاد 

الأمنية  امل�شتويات  على  واخل��ط��وات  الإج����راءات  من  متكاملة  منظومة 
ه��ذا اخلطر  ل��دح��ر  وال��دي��ن��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة  والثقافية والج��ت��م��اع��ي��ة 
وجتفيف املنابع املالية والفكرية له.. اإ�شافة اإىل عدم الكتفاء بالت�شدي 
�شاملة على  احل��رب �شده  تكون  واإمن��ا  لاإرهاب يف منطقة دون غرها 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد  اإىل ذلك �شمو  اأ�شار  املناطق واجلبهات وقد  كل 
اآل نهيان وزير اخلارجية يف كلمته اأمام اجلمعية العامة لاأمم املتحدة 
و�شوريا  ال��ع��راق  على  الإره����اب  على  احل���رب  اقت�شار  ع��دم  اإىل  بدعوته 
اأن  وراأت  كانت.  اأينما  الإرهابية  ت�شمل مواقع اجلماعات  فح�شب..واإمنا 
ال�شاملة  املواجهة  من  كجزء  املعتدلة  القوى  دع��م  هو  ال��راب��ع  العن�شر 
لاإرهاب ويف هذا ال�شياق دعا �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
ا�شرتاتيجية  �شوريا كجزء من  املعتدلة يف  املعار�شة  اإىل دعم  اخلارجية 

اإماراتي  اأن هذا يت�شق مع نهج  مواجهة التطرف والإره��اب .. مو�شحة 
ثابت يقوم على تعزيز العتدال والو�شطية والنفتاح يف مواجهة نزعات 
هو  اخلام�س  العن�شر  اأن  واعتربت  والتطرف.  والعنف  والغلو  التع�شب 
احلر�س على اتخاذ اإجراءات وقائية للت�شدي لاإرهاب تقوم على املبادرة 
اأو غرها  اأو ت�شريعية  اأمنية  اإج��راءات  ولي�س رد الفعل �شواء من خال 
اأن دولة الإمارات  اإىل  اآل نهيان  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  اأ�شار �شمو  وقد 
وقالت  والإره���اب.  العنف  �شد  وقائية  �شيا�شات  تطور  املتحدة  العربية 
الإماراتية حول  الروؤية  اإن   .. الفتتاحي  ال�شاعة يف ختام مقالها  اأخبار 
مواجهة الإرهاب اإمنا تعك�س وعيا عميقا بخطورته و حقيقة اأنه التحدي 
الأكرب اأمام العامل وقد حان الوقت للتعاون اجلاد واحلقيقي وال�شجاع يف 

مواجهته والنت�شار عليه. 
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حاكم عجمان ي�ستقبل قن�سل عام �ليابان
•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف الديوان 
الأمري ام�س..ال�شيد هي�شا�شي ميت�شيجامي قن�شل عام اليابان الذي قدم لل�شام على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام 
عمله لدى الدولة. ورحب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان بالقن�شل متمنيا له التوفيق وال�شداد يف اأداء مهام عمله. 
ومت خال اللقاء ا�شتعرا�س العاقات الثنائية بن البلدين ال�شديقن و�شبل واإمكانات تعزيزها ودعمها يف خمتلف 
املجالت خا�شة القت�شادية والتجارية والثقافية وال�شياحية . واأ�شاد القن�شل الياباين بالنه�شة احل�شارية ال�شاملة 
التي ت�شهدها دولة الإمارات عامة واإمارة عجمان خا�شة يف خمتلف امليادين. ح�شر اللقاء..ال�شيخ عبدالعزيز بن 
الديوان  رئي�س  النعيمي  �شعيد  بن  الدكتور ماجد  ال�شيخ  ال�شياحية ومعايل  التنمية  دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد 
النعيمي مدير  را�شد  بن  و�شعادة حمد  دي��وان حاكم عجمان  امل�شت�شار يف  ال�شرفا  اأم��ن  و�شعادة عبداهلل  الأم��ري 
الديوان و�شعادة �شامل �شيف املطرو�شي نائب مدير الديوان و�شعادة يو�شف النعيمي مدير عام الت�شريفات وال�شيافة 

وعدد من كبار امل�شوؤولن . 

وز�رة �الأ�سغال تنظم دورة ح�ل تر�خي�س م�ساريع �ملباين ملهند�سيها 
•• دبي -وام: 

نظمت وزارة الأ�شغال العامة بالتعاون مع بلدية دبي دورة تدريبية بعنوان اآلية 
فيها عدد من  �شارك  املباين  مل�شاريع  الرتاخي�س  واإ�شتخراج  واإعتماد  تقدمي 
املهند�شن العاملن يف خمتلف التخ�ش�شات الهند�شية واملعمارية بالوزارة . 
وتهدف الدورة اإىل تطوير العمل وتبادل اخلربات وتعزيز ال�شراكة بن وزارة 
الأ�شغال العامة واجلهات الإحتادية واملحلية ذات العاقة وامل�شاهمة يف تطوير 
وحت�شن اخلدمات امل�شرتكة والإ�شتفادة من قدرات وخربات ال�شركاء . تاأتي 
الب�شرية  تاأهيل كوادرها  العامة على  الأ�شغال  وزارة  اإط��ار حر�س  ال��دورة يف 
وتلبية معاير املهارات املهنية ملوظفيها وفق برامج تدريبية متكنهم من اأداء 
املهام املوكلة اليهم على اأكمل وجه ووفقا لأف�شل املمار�شات العاملية ما ي�شاهم 

يف حتقيق اخلطط والأهداف الإ�شرتاتيجية للوزارة.

عبد �لعزيز �لنعيمي يتابع �مل�ؤ�سر�ت �ال�سرت�تيجية ل�سياحية عجمان

احلفل اخلتامي ملعر�س بدايات الرابع

�آمنة خليفة ت�سيد مبنتجات �سيد�ت �العمال و�مل�ساركة �خلليجية �ملتميزة باملعر�س
•• عجمان ـ الفجر 

ن���ظ���م جم���ل�������س �����ش����ي����دات اع���م���ال 
ملعر�س  اخلتامي  احلفل  عجمان 
بدايات الرابع خال اليوم الخر 
�شعار  حتت  املعر�س  فعاليات  من 
ه��وي��ت��ي ���ش��ن��اع��ت��ي وال������ذي اقيم 
 27 23 اىل  خ���ال ال��ف��رتة م��ن 
للمعار�س  زاي��د  مبركز   � �شبتمرب 
عجمان  ب��ج��ام��ع��ة  وامل������وؤمت������رات 
 150 مبنطقة اجلرف مب�شاركة 
اأع����م����ال ع��ر���ش��ن خمتلف  ���ش��ي��دة 

املنتجات.
�شعادة عبداهلل  اخلتام  �شهد حفل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل��وي��ج��ع��ي 
غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة عجمان 
النعيمي  احمد  بن  �شامل  و�شعادة 
ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين ل��رئ��ي�����س جمل�س 
ادارة غرفة عجمان و اآمنة خليفة 
�شيدات  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ع��ل��ي  اآل 
اعمال عجمان، و �شامل ال�شويدي 
وخوله  عجمان  غرفة  ع��ام  مدير 
التنفيذي  امل��دي��ر  ب��در  ب��ن  خلفان 
املوؤ�ش�شي  ال��دع��م  خ��دم��ات  لقطاع 
ب���غ���رف���ة ع���ج���م���ان، وك����اف����ة رع����اة 
�شيدات  م��ن  وامل�����ش��ارك��ات  املعر�س 

العمال وزائري املعر�س.
الوطني  بال�شام  احلفل  واإ�شتهل 
والتي  احل��ف��ل  ع��ري��ف  كلمة  ث��م   ،
ورحبت  العو�شي  عائ�شة  األقتها 
وتقدمت  ب���احل�������ش���ور  خ���ال���ه���ا 

•• عجمان : الفجر

ال�شياحية  الثقافة  ن�شر  ���ش��وء  يف 
امل�شروعات  وط��رح  عجمان  ب��اإم��ارة 
ا�شتعر�س  لها،  اجل��اذب��ة  اخلدمية 
ال�����ش��ي��خ ع��ب��د ال���ع���زي���ز ب���ن حميد 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�شياحية بعجمان نتائج موؤ�شرات 
الأداء الإ�شرتاتيجية للدائرة خال 
الربع الثاين من العام اجلاري، يف 
ال���دائ���رة بح�شور  اج��ت��م��اع مب��ق��ر 
عام  مدير  النعيمي  اأحمد  في�شل 

الدائرة ومدراء الإدارات.
واأك�������د ال�����ش��ي��خ ع���ب���د ال���ع���زي���ز بن 
تقييم  ثقافة  تعزيز  اأهمية  حميد 
حتديد  م��ع  ال�شرتاتيجي،  الأداء 
وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  م�شتهدفات 
ق��ب��ل ب����دء ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ق��ي��ي��م، يف 
لتحديث  م�شتدامة  عمليات  اإط��ار 
اخلطط واخلارطة الإ�شرتاتيجية 

بالقطاع  الرت��ق��اء  ملوا�شلة  عالية 
ال�شياحي يف الإمارة، كما �شدد على 
الهتمام بجودة اخلدمات املقدمة 
باأي  اله��ت��م��ام  و���ش��رورة  للعماء 
�شكوى قد ترد من النزلء والعمل 
على حلها ب�شورة �شريعة و�شمان 

عدم تكرارها.
ع��ام دائرة  اأك���د م��دي��ر  م��ن جهته، 
بعجمان  ال�������ش���ي���اح���ي���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة 
الأداء  مب�����وؤ������ش�����رات  اله�����ت�����م�����ام 
القيا�س  بو�شفها  الإ�شرتاتيجية 
مل�����دى جن�����اح خمتلف  ال���رئ���ي�������ش���ي 
تخدم  اأن��ه��ا  مو�شحا  امل�����ش��روع��ات، 
املعتمد  العمليات  معيار  يف  العمل 
عجمان  ج����ائ����زة  م���ع���اي���ر  ���ش��م��ن 

لاأداء احلكومي املتميز. 
ك��م��ا اأ����ش���ار ف��ي�����ش��ل ال��ن��ع��ي��م��ي اإىل 
لاأهداف  دوري���ة  مراجعة  اإج���راء 
للدائرة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  واخل���ط���ط 
مواءمة  ي�شمن  �شنوي  ربع  ب�شكل 

التابعة  وامل����وؤ�����ش����رات  ل����اأه����داف 
على  وتعميمها  ن�شرها  قبل  ل��ه��ا، 

املعنين.  
التنمية  دائ��������رة  رئ���ي�������س  واأ������ش�����اد 
ال�شياحية بعجمان بنتائج خمتلف 
م�����ش��روع��ات ال��دائ��رة خ��ال الربع 
الثاين من العام اجلاري وتنفيذها 
املعاير  اأعلى  ووف��ق  عالية  بجودة 
الهدف  رب��ط  ي�شمن  مبا  املعتمدة 
ال�شرتاتيجي باملخرجات والتكلفة 
ال��زم��ن��ي��ة لاإجناز،  وامل����دة  امل��ال��ي��ة 
م����وؤك����دا �����ش����رورة ال����ش���ت���م���رار يف 
املختلفة  امل�شروعات  نتائج  متابعة 
م���ع امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 

عجمان. 
ووجه ال�شيخ عبد العزيز بن حميد 
ب�شرورة ال�شتمرار يف احلفاظ على 
م�شتوى عال من احلرفية يف اإجناز 
بالدائرة  وامل�شروعات  املهام  جميع 
اأه�����داف ك���ربى ونتائج  م��ع و���ش��ع 

ال�شياحية،  وامل��ط��اع��م  ال�شياحية 
اإجنازه  مت  م��ا  ا�شتعرا�س  مت  كما 
للمن�شاآت  الت�شغيلي  الدليل  ب�شاأن 
الأداء  موؤ�شرات  ونتائج  ال�شياحية، 
املتعاملن  خدمة  ميثاق  مل�شروعي 
والق����������رتاح����������ات وال�����������ش�����ك�����اوى، 
امل�شتمر  التطوير  لأهمية  م�شرة 
واخلدمات  ال�شياحية  للمنتجات 
النمو  ا�شتدامة  ل�شمان  املعرو�شة 
حت�شن  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ال�شياحي 
ال��ب��ن��ي��ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف 

الإمارة.
ا�شتعر�شت جواهر املطرو�شي  كما 
امل�شاندة  اخل���دم���ات  اإدارة  م��دي��ر 
للربع  امل���ايل  الأداء  تقرير  نتائج 
ونتائج  اجل���اري،  العام  من  الثاين 
م�������ش���روع الأن����ظ����م����ة واخل����دم����ات 
الإل���ك���رتون���ي���ة، و����ش���ر ال��ع��م��ل يف 
ع�����دد م����ن امل�������ش���روع���ات الأخ������رى 
ونظام  املوظفن  باأن�شطة  املتعلقة 

اخلطط مع روؤية عجمان 2021، 
للتعامل  وا�شحة  اآلية  وجود  واإىل 
مع املقرتحات وال�شكاوى بالتعاون 
بالإمارة  الفندقية  املن�شاآت  مع كل 

حققت بالفعل نتائج عالية.
 وخال الجتماع، عر�شت يامينه 
الرتاخي�س  اإدارة  م��دي��ر  اأوت�����ش��ر 
القطاع  نتائج  ال�شياحية  واملعاير 
البيانات  م��ت�����ش��م��ن��ة  ال�����ش��ي��اح��ي 
الإح���������ش����ائ����ي����ة ل���ل���ق���ط���اع خ����ال 
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجلاري، 
الائحة  ت��ط��ب��ي��ق  وم�������ش���ت���ج���دات 
بالرتاخي�س،  اخلا�شة  التنفيذية 
والأهداف الإ�شرتاتيجية املرتبطة 
مب�شروعي املت�شوق ال�شري وجائزة 
عجمان لل�شياحة، واملرحلة الثانية 
املن�شاآت  ت�����ش��ن��ي��ف  م�������ش���روع  م����ن 
ال�شياحية بالإمارة؛ والتي تت�شمن 
و�شركات  امل���ن���ت���ج���ع���ات  ق���ط���اع���ات 
واملوا�شات  وال�����ش��ف��ر  ال�����ش��ي��اح��ة 

ال�شمو  ق��ب��ل ���ش��اح��ب  امل������راأة م���ن 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
الأع�����ل�����ي حاكم  امل���ج���ل�������س  ع�����ش��و 
عجمان وكذلك املتابعة والرعاية 
م��ن ق��ِب��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار بن 
حميد النعيمي � ويل عهد عجمان، 
اأوج����د ���ش��ري��ح��ة م��ن �شيدات  مم��ا 
ب�شكل  �شاهمن  الع��م��ال  وف��ت��ي��ات 
مبا�شر بالقت�شاد املحلي واوجدن 
منتجات ذات جودة عالية وع�شرية 
حتافظ يف الوقت ذاته على ابراز 
وتراثه.   الم����ارات  جمتمع  هوية 
ك��م��ا ت��وج��ه��ت ب��ال�����ش��ك��ر ل��ك��ل من 
�شاهم و�شارك يف فعاليات معر�س 

بال�شكر نيابة عن جمل�س �شيدات 
اع���م���ال ع��ج��م��ان ل��ك��ل م���ن ا�شهم 
الرابع  ب��داي��ات  اجن��اح معر�س  يف 
وو�شائل  ال���رع���اة  م��ن  وف��ع��ال��ي��ات��ه 
وامل�شاركات  وال��داع��م��ن  الع���ام 
جمل�س  ودول  الم������������ارات  م�����ن 
العمل،  وفريق  اخلليجي  التعاون 
وا�شافت ان هذه امل�شاركة الفاعلة 
دعم  باأهمية  ال��ت��ام  ال��وع��ي  ت��وؤك��د 

املراأة العاملة وال�شر املنتجة.

اإ�سادة
اآم��ن��ة خليفة  واأ����ش���ادت ال��دك��ت��ورة 
ل��ق��ط��اع اعمال  امل��ب��ا���ش��ر  ب��ال��دع��م 

قدمن  م��ا  على  وق��ط��ر  البحرين 
من م�شاركة فعالة كان لها الثر 
الكرب يف اإجناح فعاليات املعر�س 

وزيادة اأعداد زواره.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ع��ب��ر الفرج 
رئي�س ق�شم اإدارة تنظيم الفعاليات 
بغرفة عجمان اأتقدم با�شم غرفة 
جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان وبا�شم 
فريق عمل معر�س بدايات الرابع 
اآمنة  ل��ل��دك��ت��ورة  ال�����ش��ك��ر  ب��ج��زي��ل 
�شيدات  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  خ��ل��ي��ف��ة 
تاألو  وال���ت���ي مل  ع��ج��م��ان  اأع���م���ال 
اإل وق��دم��ت��ه من  ج��ه��داً وع���ط���اءاً 
اأجل جناح معر�س بدايات ليكون 

ُم�شاركات  م���ن  ال����راب����ع  ب����داي����ات 
وزوار ورعاة وم�شاهمن، واعربت 
املعر�س  قدمه  اإع��ت��زازه��ا مبا  عن 
يف ن�شخته الرابعة وما �شمله من 
افكار مبدعة ت�شاهم يف دفع عجلة 
الق��ت�����ش��اد امل��ح��ل��ي وت����وؤك����د على 
�شيدات  ملنتجات  امل�شتمر  التطور 

العمال.
وا�شادت بجودة منتجات ال�شيدات 
عجمان  م���ن  ����ش���واء  ال���ع���ار����ش���ات 
بالذكر  وخ�شت  خ��ارج��ه��ا  م��ن  او 
جمل�س  دول  م�����ن  ال����ع����ار�����ش����ات 
التعاون اململكة العربية ال�شعودية 
ال����ك����وي����ت ، و����ش���ل���ط���ن���ة ع����م����ان و 

اق����رتاح����ات امل��وظ��ف��ن وال������دورات 
اأت���ي���ح���ت لهم،  ال���ت���ي  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
اإ�شافة اإىل بدء العمل على تطوير 
العمل  ل�شوق  ذكية  بيانات  قاعدة 
فيها  مبا  معيارية  مقارنات  توفر 

مراقبة الأ�شعار التناف�شية. 
رئي�س  املطرو�شي  حمدة  وتناولت 

مكتب  يف  املوؤ�ش�شي  التميز  وح���دة 
نتائج  الأداء  واإدارة  الإ�شرتاتيجية 
ب�شمان  تتعلق  مب���ب���ادرات  الأداء 
والتميز  اجل����ودة  م��ع��اي��ر  تطبيق 
اخلطط  وت����ط����وي����ر  امل����وؤ�����ش���������ش����ي 
الأداء  وق���ي���ا����س  الإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
اإ�شافة اإىل التقييم الذاتي املوؤ�ش�شي 

ونظام اإدارة الأداء املوؤ�ش�شي.
ال�شيخ  تفقد  الجتماع،  ختام  ويف 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ن ح��م��ي��د خمتلف 
ب���ال���دائ���رة  والإدارات  الأق���������ش����ام 
وال��ت��ق��ى ب��ع��دد م��ن امل��وظ��ف��ن، كما 
املراجعن  م���ن  ع����دد  اإىل  حت����دث 

لق�شم الرتاخي�س ال�شياحية.

جناحاتها  ل�شجل  واإ�شافة  ب�شمة 
امل�شتمرة .

املحالت الفائزة بامل�سابقة
وخ����ال احل��ف��ل مت الع�����ان عن 
اأف�شل واأجمل  الفائزات مب�شابقة 
الثاين  للعام  تنظم  وال��ت��ي  حم��ل 
ع��ل��ى ال���ت���وايل، ح��ي��ث ف���از باملركز 
الول حمل �شويتزيا للحلويات ، 
وحمل اأم مهرة للعطور والدخون 
، وحمل الفن للحلويات واملعجنات 
امل�شابقة  ع��ن  الع����ان  ك��م��ا مت    .
ال����ك����ربى وال����ت����ي ف�����از ب���ه���ا حمل 
والتمور  ل��ل��ح��ل��وي��ات  ���ش��وي��ت��زي��ا 
املحات  بن  املناف�شة  بعد  وذل��ك 
امل�شاركة باملعر�س واحلا�شلة على 
رخ�شة بدايات وعددها 15 حمل 
ع��ل��ى ت�شعة  امل�����ش��اب��ق��ة  واع��ت��م��دت 
معاير هي م�شتوى املنتج وو�شوح 
لت�شويقه  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل���ط���ة 

والرغبة يف امتاك املحل وو�شوح 
والقدره  امل��ن��ت��ج  لتطوير  ال���روؤي���ه 
على حتديد الحتياجات للخروج 
ل���ل�������ش���وق وم������دى وج������ود درا����ش���ة 
من  وال�شتفادة  للم�شروع  جدوى 
�شيدات  جمل�س  وم�شاريع  برامج 
ال�شم  ومطابقة  عجمان  اع��م��ال 
ال���ت���ج���اري ل��ل��م��ن��ت��ج وامل���ن���ت���ج من 
ويقدم  الرخ�س  �شاحبة  ت�شنيع 
رخ�شة  م��ن��ح��ه  ال���ف���ائ���ز  ل��ل��م��ح��ل 
جت��اري��ة مل���دة ع���ام ب��ال���ش��اف��ه اىل 
دعم �شاحبة املحل يف ايجار حمل 

دائم ملدة عام اي�شا.

تكرمي الرعاة
�شعادة  ق������ام  احل����ف����ل  خ����ت����ام  ويف 
�شعادة  يرافقة  املويجعي  عبداهلل 
ال�شويدي  و�شامل  احمد  بن  �شامل 
املنظمة  واللجنة  ال��رع��اة  بتكرمي 
ح��ي��ث مت ت��ك��رمي غ��رف��ة جت����ارة و 

عجمان  وجامعة  عجمان  �شناعة 
وموؤ�ش�شة  والتكنولوجيا  للعلوم 
وموؤ�ش�شة  ل��ات�����ش��الت  الم����ارات 
العامة  ل���ل���م���وا����ش���ات  ع���ج���م���ان 
احللويات  و  للزهور  وك��ازاف��ل��وارا 
وم����ط����اب����ع ب����ن ع���م���ر ل��ل��ن�����ش��ر و 
التوزيع ومدر�شة احلكمة اخلا�شة 
وف����ر�����ش����ت ف���رن���ت�������ش���ر ل���اث���اث 
ورايات للدعاية و العان وميجا 
الت�شلية  م���ع���دات  ل��ت��ج��ارة  ت��ت�����س 
و�شبكة  الل��ك��رتون��ي��ة  والل����ع����اب 
المارات  وموا�شات  ت��امي  اب��داع 
وزكرو كيكري وامللكة لل�شفريات 
ال�شيارات  لتلميع  بولي�س  وم�شرت 
ال�شكول  و  ل��ل��ح��ل��وي��ات  ولب���ي���ل 
المارات  للحلويات ومركز  وللو 
ل���ل�������ش���راف���ة وع�����ي�����ون الم���������ارات 
ل����ل����دع����اي����ة والع�����������ان و����ش���رك���ة 
امل���ط���را����س وال����راع����ي الع���ام���ي 

�شبكة روؤية عجمان الخبارية .

جلنة �ل�سالمة و�حلل�ل �ملرورية تنهي �أعمال 
�لتح�سينات ح�ل جممع �أدنك بتكلفة 55 ملي�ن درهم

•• اأبوظبي-وام:

م�شروع  من  النتهاء  املرورية  واحللول  لل�شامة  امل�شرتكة  اللجنة  اأعلنت 
اأعمال التح�شينات املرورية حول جممع �شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س 
امل�شروع مدة  العمل يف  وا�شتغرق  دره��م.  55 مليون  بتكلفة ح��وايل  اأدن��ك 
�شنة ون�شف ال�شنة حيث مت افتتاح الطرق جميعها اأمام احلركة املرورية. 
اإن�شاء طريق للج�شر  امل�شروع ت�شمن  اأن  واأو�شحت اللجنة يف بيانها ام�س 
احلركة  لنقل  �شوئية  اإ�شارة  تركيب  و  الق�شاء  دائ��رة  تقاطع  قرب  القائم 
الوطنية  اأبوظبي  �شركة  اإىل جممع  العربي  اخلليج  �شارع  تنظيمها من  و 
للمعار�س من الجتاهات كافة بجانب تو�شعة الطرق الداخلية يف منطقة 
ال�شفارات لت�شتوعب احلركة املرورية املتولدة عن املجمع وازدواج الطريق 
الداخلي القائم عند مبنى مواقف ال�شيارات اخلا�س باملجمع .. اإ�شافة اإىل 
وتطوير  �شارع �شفر  مع  الكرامة  �شارع  تقاطع  عند  �شوئية  اإ�شارة  اإن�شاء 
الإ�شارة املرورية القائمة على �شارع ال�شفارات وحارة التفاف ثانية للقادمن 
من �شارع اخلليج العربي. وقالت اإن م�شروع حت�شن احلركة املرورية حول 
جممع �شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س .. يعد من املبادرات املهمة التي 
قامت بها دائرة النقل كع�شو يف اللجنة امل�شرتكة لل�شامة واحللول املرورية 
املناطق  واإىل  املجمع  واإىل  من  امل��روري��ة  احلركة  ت�شهيل  اإىل  يهدف  فيما 
و�شول  وت�شهيل  ال�شفارات  ومنطقة  العربي  اخلليج  �شارع  مثل  املحيطة 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يحت�شنها  التي  الفعاليات  خمتلف  اإىل  املركبات 
للمعار�س على مدار العام و ذلك على نحو �شل�س و اآمن و مريح اإىل جانب 
تخفيف الزدحامات التي قد حت�شل يف املنطقة خا�شة اأوقات الذروة وعند 
اإقامة الفعاليات واملنا�شبات الكبرة مثل معر�س اآيدك�س ومعر�س النفط 
من  وا�شعة  �شريحة  ت�شتقطب  التي  املهمة  الفعاليات  من  وغرها  والغاز 
اجلمهور من املنطقة والعامل. يذكر اأن امل�شروع جاء بعد درا�شات قامت بها 
للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  مبجمع  املحيطة  املنطقة  على  اللجنة 
املنطقة  عن  جمعها  مت  التي  امل��روري��ة  والبيانات  املعطيات  على  بالعتماد 
املرورية  احلركة  حجم  العتبار  يف  ياأخذ  متكامل  م�شروع  تنفيذ  ل�شمان 
املتوقعة حا�شرا و م�شتقبا وكذلك مكانة مدينة اأبوظبي يف اإقامة خمتلف 

الفعاليات واملوؤمترات التي جتتذب جمهورا وا�شعا وعلى مدار العام. 

مل�ساعدته على النجاح يف املرحلة اجلامعية

ز�يد �لعليا تهدي طالب جهاز بر�يل �أحدث �لتقنيات يف عامل �ملكف�فني
حممد الهاملي : اأنتم فخر لنا وموؤ�س�سة زايد تعمل ل�ساحلكم وخلدمتكم

مانع ال�سام�سي : ن�سكر موؤ�س�سة زايد العليا على هذه اللفتة الطيبة
•• اأبوظبي -رم�صان عطا:

اأهدت موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
الحتياجات  وذوي  الإن�����ش��ان��ّي��ة 
را����ش���د مانع  ال���ط���ال���ب  اخل���ا����ش���ة 
الطاب  اأح�����د  وه����و  ال�����ش��ام�����ش��ي 
املكفوفن  ف��ئ��ة  م���ن  اجل��ام��ع��ي��ن 
جهاز برايل �شن�س 2 الذي ي�شاعد 
على رفع درجة التح�شيل العلمي 
للطالب ويف كافة املواد الدرا�شية، 
الأداء  حت�����ش��ن  يف  ي�����ش��ه��م  ك���م���ا 

العلمي والأكادميي للطالب.

مثابرته وحتديه لالإعاقة
وا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ع��ادة حم��م��د حممد 
العام  الأم������ن  ال��ه��ام��ل��ي  ف��ا���ش��ل 
مقر  يف  الطالب  ام�س  للموؤ�ش�شة 
حيث  للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام��ة  الم��ان��ة 
من  املقدم  اجلهاز  ت�شليمه  ج��رى 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ب��ح�����ش��ور م���رمي �شيف 
ال��ق��ب��ي�����ش��ي رئ���ي�������س ق����ط����اع ذوي 
باملوؤ�ش�شة،  اخلا�شة  الحتياجات 
اإن  الهاملي  وق��ال  الطالب  ووال��د 
اإط��ار حر�س  تلك املبادرة تاأتي يف 
احتياجات  ر���ش��د  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ة 

املكفوفن يف املركز �شمن م�شروع 
تدريب وا�شت�شارة وتقدمي خدمات 
التدريب لذوي الإعاقة الب�شرية 
والكتابة  القراءة  مهارة  تعليم  يف 
ب��ط��ري��ق��ة ب��راي��ل وال��ت��دري��ب على 
امل�شاعدة  التكنولوجيا  ا�شتخدام 
والتي من �شمنها ا�شتخدام جهاز 

برايل �شين�س.
ت���ق���دم وال�����د را�شد  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
ملوؤ�ش�شة  بال�شكر  ال�شام�شي  مانع 
الإن�شانّية،  للرعاية  العليا  زاي���د 
والقائمن عليها على تلك املبادرة 
ال���ت���ي ����ش���وف ت�����ش��اع��د جن��ل��ه على 
جمال  يف  ال���ت���ح���دي���ات  م���واج���ه���ة 
حيث  اجلامعية  باملرحلة  التعليم 
جامعة  يف  الوىل  بال�شنة  يدر�س 

احل�شن.
الطالب  اأّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الطلبة  م����ن  ال�����ش��ام�����ش��ي  را�����ش����د 
خدمات  ي��ت��ل��ق��ون  ك���ان���وا  ال���ذي���ن 
ب��راي��ل يف امل��رح��ل��ة ال��درا���ش��ي��ة من 
املكفوفن  م��ط��ب��ع��ة  م���رك���ز  ق��ب��ل 
هذا  ياأتي  حيث  للموؤ�ش�شة  التابع 
م�����ش��ان��دة عملية  ب���ه���دف  ال���دع���م 
الدمج التعليمي للطلبة من ذوي 

املوؤ�ش�شة  لروؤية  وحتقيقاً  الإعاقة 
لاأولوّية  وت��ط��ب��ي��ق��اً  ور���ش��ال��ت��ه��ا 
ال���ش��رتات��ي��ج��ّي��ة ال��ت��ي ت��دع��و لها 
ح��ك��وم��ة اأب���وظ���ب���ي ال���ر����ش���ي���دة يف 
الأكادميي  الدمج  برامج  تاأ�شيل 
لذوي  امل��ج��ت��م��ع��ي  و  ال��وظ��ي��ف��ي  و 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وف���ق  الع���اق���ة 

العاملية. 
وي��ع��ّد ج��ه��از ب��راي��ل �شين�س ي��و 2 
يف  الإلكرتونية  التقنيات  اأح���دث 
ع��ب��ارة عن  وه��و  املكفوفن،  ع��امل 
يف  الكفيف  ت�شاعد  برايل  مفكرة 
م��ع��اجل��ة ال��ن�����ش��و���س ع���ن طريق 
وحفظ  ال��وورد  برنامج  ا�شتخدام 
ن�شخها اىل  و  اإل��ك��رتون��ي��اً  ال��وث��اق 
م���ن خاله  واأي�������ش���اً  احل���ا����ش���وب 
مي���ك���ن ل��ل��ك��ف��ي��ف ال���ت���وا����ش���ل عن 
ط�����ري�����ق ال�����ربي�����د الإل������ك������رتوين 
م���ن خ���ال الر����ش���ال و ال���ق���راءة، 
ك��م��ا مي��ّك��ن ال��ك��ف��ي��ف م���ن ت�شفح 
امللفات  وف��ت��ح  ب�شهولة  الن��رتن��ت 
ب�����ش��ي��غ خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ا���ش��ب��ة لذوي 

الإعاقة الب�شرية.

بعملها،  املعنّية  الأط����راف  جميع 
اجلدّية  مبنتهى  معها  والتعامل 
واله���ت���م���ام، وو���ش��ع��ه��ا ع��ل��ى راأ�س 
اأول��وّي��ات��ه��ا، وع��ل��ى دع��م ك��ل فئات 
ت�شهيل  على  للعمل  الإع��اق��ة  ذوي 
املجتمع  يف  ان���دم���اج���ه���م  م��ه��م��ة 
ت���ن���ف���ي���ذاً ل���ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 

الر�شيدة.
واأكد على الر�شالة الإن�شانية التي 
موؤ�ش�شة  عليها  وحت��ر���س  توؤديها 
الإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  العليا  زاي���د 
ال����دع����م لكل  خل����دم����ة وت����ق����دمي 
م�شتوى  على  الإع��اق��ة  ذوي  فئات 
اأهمية  اإىل  اإمارة ابوظبي، م�شراً 
ت��ل��ك الفئات  ت��ل��ق��ي الأف������راد م���ن 
اأ�شرهم لإجناح جهود  للدعم من 
النجاح  اأ�شا�س  اإن  وقال  املوؤ�ش�ّشة. 
الإعاقة  ذوي  ف��ئ��ات  م��ن  للطلبة 
املختلفة  التعليمية  امل���راح���ل  يف 
يعود بالدرجة الأوىل على الأ�شرة 
واأولياء المور، ومن ثم ياأتي دور 
ورئي�شّي  فّعال  دور  وه��و  املوؤ�ش�شة 
بهدف دجمهم يف املجتمع كاأفراد 
على  التنمية  م�شرة  يف  فاعلن 

اأر�س الدولة.

بالتهنئة  ال���ع���ام  األأم�����ن  وت���وج���ه 
املن�شوري  م��ان��ع  را���ش��د  ل��ل��ط��ال��ب 
لإعاقة  وحت���دي���ه  م��ث��اب��رت��ه  ع��ل��ى 
ف��ق��د ال��ب�����ش��ر ب���ل وت���ف���وق���ه على 
ال��ك��ث��ر م���ن اأق����ران����ه الأ����ش���وي���اء، 
اأنتم  وق���ال  باجلامعة،  والتحاقه 
زايد  وموؤ�ش�شة  جميعاً  لنا  فخر 
تعمل  الن�شانّية  للرعاية  العليا 
وعلى  وخل���دم���ت���ك���م  ل�����ش��احل��ك��م 
ا�شتعداد كامل لتقدمي امل�شاعدات 
ل���ك���م، ك��م��ا ت��ت��ط��ل��ع ن��ح��و حتقيق 

متميزة يف حياتكم  علمية  قفزات 
تفوقكم  وا���ش��ت��م��رار  اجل��ام��ع��ي��ة، 
احامكم  وحت���ق���ي���ق  ال����درا�����ش����ي 

خلدمة وطننا الغايل الإمارات.
املوؤ�ش�ّشة  ا���ش��ت��ع��داد  جم���دداً  واأك���د 
ممثلة يف مركز مطبعة املكفوفن 
لتقدمي  ال��ب�����ش��رّي��ة  وال��ت��ح��دي��ات 
الدعم الازم للطالب را�شد مانع 
من خال تقدمي دورات تدريبّية 
على ا�شتخدام جهاز برايل �شين�س 
م�����ن ق���ب���ل ط����اق����م خم���ت�������س من 
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•• راأ�س اخليمة – الفجر  

انطلق �شباح اأم�س الأثنن املوافق 
م����اراث����ون ���ش��ح��ة ال��ق��ل��ب وال����ذي 
الفعاليات  ان��ط��اق  ب��داي��ة  مي��ث��ل 
ال����ت����ي ت���ن���ظ���م���ه���ا م���ن���ط���ق���ة راأ�������س 
التثقيف  اإدارة  يف  ممثلة  اخليمة 
والإعام بالتعاون مع ق�شم البيئة 
اخليمة  راأ���س  مبنطقة  والأن�شطة 
اخليمة  راأ�����س  وم��رك��ز  التعليمية 
للت�شوق )راك مول( مبنا�شبة يوم 
�شعار: ل�شحة  العاملي حتت  القلب 

قلبك .. اأجعل بيئتك �شحية .
ب����داأ امل����اراث����ون م���ن ت��ق��اط��ع �شارع 
وا�شتمر  ال��ق��رم  ���ش��ارع  م��ع  املنت�شر 
وانتهى  ال�شباط  ن��ادي  دوار  حتى 
يف راك م��ول ، حيث ج��رت مرا�شم 
الح�����ت�����ف�����ال ال����ر�����ش����م����ي وت����ك����رمي 
الفائزين بح�شور كل من الدكتور 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  اأح���م���د  اهلل  ع��ب��د 
الطبية،  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م��ن��ط��ق��ة 
�شعادة �شمية حارب ال�شويدي مدير 
التعليمية،  اخليمة  راأ����س  منطقة 
الدكتور حممد عبد الواحد مدير 
والأ�شتاذة  ال��وق��ائ��ي،  ال��ط��ب  اإدارة 
م���ه���رة حم��م��د ب���ن ����ش���راي مدير 
 ، اإدارة التثقيف والإعام ال�شحي 
اآمنة ال�شكب رئي�س ق�شم  وال�شيدة 

راأ�س  مبنطقة  والأن�����ش��ط��ة  البيئة 
اخليمة التعليمية، وال�شيد ح�شن 
ج��م��ال م��دي��ر م��رك��ز راأ����س اخليمة 

للت�شوق.
ال��ت��ك��رمي حتدث  ب���داي���ة ح��ف��ل  يف 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ال��ن��ع��ي��م��ي عن 
اليوم  ب���ه���ذا  الح����ت����ف����ال  اأه���م���ي���ة 
اأه���م���ي���ة احل���ف���اظ على  م��و���ش��ح��اً 
اتباع  ال��ق��ل��ب ع���ن ط���ري���ق  ���ش��ح��ة 
تغذية  م��ن  �شحية  ح��ي��اة  امن����اط 
ريا�شي  ح��رك��ي  ون�����ش��اط  ���ش��ح��ي��ة 
وحماربة ال�شلوكيات غر ال�شحية 

مثل التدخن.
منظمة  اأن  النعيمي  اأو����ش���ح  ك��م��ا 
ال�شحة العاملية و�شمن احتفالتها 
 2014 لعام  للقلب  العاملي  بيوم 
الإف���راط يف تناول  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت 
ملح الطعام يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
ب���ارت���ف���اع ���ش��غ��ط ال�����دم واأم���را����س 
القلب كما دعت البلدان اإىل اتخاذ 
ت���داب���ر م���ن ���ش��اأن��ه��ا احل���د تناول 
املجتمعات  ودع��ت  للملح،  ال�شكان 
ال�شحة  ج��ه��ود  دع���م  اإىل  امل��ح��ل��ي��ة 

العامة يف ذلك.

كما اأ�شاف �شعادته اإىل اأن الن�شاط 
املاراثون  اإليه  رمز  وال��ذي  البدين 
ال��ي��وم مي��ث��ل زاوي����ة ه��ام��ة ج���داً يف 
املزمنة  الأم����را�����س  م���ن  ال���وق���اي���ة 
القلب والأوعية  اأمرا�س  مبا فيها 

الدموية. 
حارب  �شمية  ع���ربت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
للم�شاركة  �شعادتها  عن  ال�شويدي 
يف اإق��ام��ة ه���ذا امل���اراث���ون وذل���ك ملا 
اإ�شارة  م��ن  الفعالية  ه���ذه  حتمله 
ل�شحة  ال��ب��دين  الن�شاط  لأه��م��ي��ة 
القلب،  ���ش��ح��ة  ول���ش��ي��م��ا  اجل�����ش��م 

ال�شليم يف  ال��ع��ق��ل  مل��ق��ول��ة  ت��اك��ي��داً 
اجل�شم ال�شليم.

�شراي  ب��ن  حممد  مهرة  واأ���ش��ارت 
والإعام  التثقيف  اإدارة  مدير   ..
مع  ت��راف��ق  امل���اراث���ون  اأن  ال�شحي 
معر�س �شحي يف راك مول �شاركت 
والإع���ام  التثقيف  اإدارة  م��ع  فيه 
ال�شحي ع��دد م��ن اجل��ه��ات �شملت 
كل من م�شت�شفى ابراهيم بن حمد 
عبيد اهلل ومركز املعمورة ال�شحي 

وعدد من املدار�س.
����ش���ارك يف امل����اراث����ون ث��م��ان��ن من 
براأ�س  ال��ث��ان��وي��ة  امل���دار����س  ط���اب 
اخل��ي��م��ة، وق���د ف���از ب��امل��رك��ز الأول 
وال��ث��اين ال��ط��ال��ب ي��ع��ق��وب يو�شف 
الطالب اأحمد عبد اهلل جمعة على 
التوايل من مدر�شة طنب للتعليم 
امل��رك��ز الثالث  ال��ث��ان��وي. وج���اء يف 
ال��ط��ال��ب ط��ال��ب علي م��ن مدر�شة 

راأ�س اخليمة الثانوية.
الثانوية  ط��ن��ب  م��در���ش��ة  وف������ازت 
ال��ث��اين على  ل��ل��ع��ام  الأول  ب��امل��رك��ز 
التوايل يف ترتيب الفرق بح�شولها 
على 198 نقطة، ثم تلتها مدر�شة 
مبعدل  ال��ث��ان��وي  للتعليم  اجل���ودة 
184 ن��ق��ط��ة، ث���م م��در���ش��ة راأ�����س 
مبعدل  ال��ث��ان��وي  للتعليم  اخليمة 

124 نقطة.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 
اأعلنت حامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية 
دف��ع��ة م��ن الطاب  ال���ش��ت��ع��دادات لتخريج  اك��ت��م��ال 
171 خ��ري��ج��ا وخ��ري��ج��ة من  ت�����ش��م  وال���ط���ال���ب���ات 
والعلوم  راأ�س اخليمة للطب  خمتلف كليات جامعة 
�شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  �شاحب  ب��رع��اي��ة  ال�شحية 
راأ�س  اإم���ارة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 

اخليمة ورئي�س اجلامعة.
ام�س  م��وؤمت��ر �شحفي عقدته  اجلامعة يف  وذك���رت   
يف  اجلامعة  مبنى  يف  يقام  التخريج  حفل  مببانيها 
اليوم املوافق 30 من �شبتمرب عام 2014 وت�شمل 
بكالوريو�س  على  حا�شا   41 اخل��ري��ج��ن  كوكبة 
الطب العام و 19 لبكالوريو�س طب الأ�شنان و 39 
التمري�س  بكالوريو�س  و8  ال�شيدلية  بكالوريو�س 
ماج�شر  يف  وم��ث��ل��ه��م  ال�����ش��ي��دل��ة  م��اج�����ش��ت��ر  و7 
الربنامج  التمري�س وخم�شن خريجا وخريجة يف 

التكميلي للتمري�س .
وجامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية بداأت 
م�شرتها يف عام 2006 بعدد متوا�شع من الطلبة 
مل يتعد 22 وطاقم اإداري واأكادميي ملا يتجاوز ،15 
من  وطالبة  طالب   1100 اإىل  الآن  العدد  لي�شل 
 191 الأكادميي  الطاقم  ويببلغ  خمتلفا  بلدا   46
 21 م��ن  منحدرين   73 الإداري  وال��ط��اق��م  ع�شوا 

جن�شية خمتلفة. 
الزيادة  ه���ذه  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا  اجل��ام��ع��ة  ادارة  وق���ال���ت 
تو�شعة  على  العمل  ب��داأ  ال�شريع  والنمو  امل�شطردة 

اإن�������ش���اء م��ب��ن��ي��ن لكلية  م���ب���اين اجل���ام���ع���ة ل��ت�����ش��م��ل 
ال��ت��م��ري�����س وك��ل��ي��ة ال�����ش��ي��دل��ة ي��ت��م احل��اق��ه��م��ا على 
ج��ان��ب��ي امل��ب��ن��ى احل����ايل. ه���ذا ب��ال���ش��اف��ة اإىل املبنى 
املباين  الأ���ش��ن��ان وجتهيز ه��ذه  احل��دي��ث لكلية ط��ب 
اأحدث  من  التعليمية  العملية  تتطلبه  مبا  جميعا 
الأج���ه���زة وامل���ع���دات غ���ر م��ت��ن��ا���ش��ن احل���ر����س على 

العلمية  ال���ك���ف���اءات  ا����ش���ت���ق���دام 
بالتعليم  ل��ل��ن��ه��و���س  امل���م���ت���ازة 

ال�شحي اإىل اأرفع امل�شتويات.
ون��ت��ي��ج��ة ل�����داأب اجل��ام��ع��ة على 
يف  والو�شوح  ال�شفافية  اعتماد 
اإدارتها مع الرتكيز على نوعية 
التعليم والذي انعك�س جليا على 
نتائج امل�شح الذي قام به برنامج 
احلكومي  للتميز  �شقر  ال�شيخ 
من   90% اأن  اظ����ه����ر  ح���ي���ث 
م����وظ����ف����ي وط����ل����ب����ة اجل���ام���ع���ة 
را�شون على اأداء اجلامعة اإداريا 
التعليم  ج����ودة  اإىل  ب��ال���ش��اف��ة 
ال���ط���ب���ي امل����ق����دم وه�����و م����ا مكن 

الجنازات  من  العديد  ح�شد  من  اجلامعة  ط��اب 
يف املجالت التعليمية والن�شاطات العامة كامل�شاركة 
ف�شا  والريا�شة  العلمية  والبحوث  امل��وؤمت��رات  يف 
بربامج  الطب  كلية  خريجي  من   18 التحاق  عن 

الخت�شا�س يف كل من دبي واأبوظبي.
وعززت اجلامعة م�شرتها الأكادميية بافتتاح برنامج 
واأ�شيف  والتمري�س  ال�شيدلة  من  لكل  املاج�شتر 

ال�شيدلنية  ال��ع��ل��وم  يف  ماج�شتر  م���وؤخ���را  اإل��ي��ه��ا 
وعلوم ال�شيدلة الكلينيكية ، وجميع هذه الربنامج 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س وامل��اج�����ش��ت��ر معتمدة م��ن قبل  م��ن 
التعليم  ل��وزارة  التابعة  الكادميي  الع��رتاف  جلنة 
املدرجة يف قوائم منظمة   ، العلمي  العايل والبحث 
ال�شحة العاملية مما يوؤهل خريجي اجلامعة للتقدم 
المريكية  امل��ع��ادل��ة  لم��ت��ح��ان��ات 
ال����ربي����ط����ان����ي����ة  و   USML
لالتحاق  وغ���ره���ا   PLAB
خارج  والتخ�ش�شات  بالدرا�شات 
كلية طب  اإدراج  ال��دول��ة. كما مت 
ال�شحة  م��ن��ظ��م��ة  يف  ال����ش���ن���ان 
امللكية  والكلية  )اإم���رو(  العاملية 
الأ�شنان  جل��راح��ي  الي��رل��ن��دي��ة 
اجلامعة  ي���زور  ان  املنتظر  وم��ن 
وفد رفيع من التعليم الطبي يف 
 24 ما بن  الفرتة  نيويورك يف 
 2014 اأكتوبر  �شهر  28 من  و 
التفاقية  مب��ق��ت�����ش��ى  وال��������ذي 
�شيتمكن طاب  اإب��رام��ه��ا  امل��زم��ع 

اجلامعة من التدرب يف م�شت�شفيات نبويورك.
وحتر�س ادارة اجلامعة على توفر فر�س متنوعة 
للتدريب ال�شريري لطابها، ومن اأجل ذلك وقعت 
تفاهم مع جمموعة مرموقة من  اجلامعة مذكرة 
مثل  والعاملية  الأقليمية  وامل�شت�شفيات  اجل��ام��ع��ات 
ال��ط��ب يف  ك��ل��ي��ة  و  الأردن  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة يف  اجل��ام��ع��ة 
�شايربجايا  وجامعة  الأمريكية  الدولية  اجلامعة 

ب��راغ وجامعة فنديل  �شارلز يف  يف ماليزيا وجامعة 
العراق  يف  الب�شرة  وج��ام��ع��ة  اأم��ري��ك��ا  يف  ول��وي��زي��ان��ا 
التعليم  جم��ر  ال��دك��ت��ور  ومعهد  ميغ  دات���ا  وج��ام��ع��ة 
باأ�شبانيا  الكاثوليك  وجامعة  الهند  يف  وال��ت��دري��ب 
ال�شمعة  ذات  ال��دول��ة  م�شت�شفيات  اإىل  ب��ال���ش��اف��ة 
العري�شة مثل م�شت�شفى املفرق وتوام و�شركة جلفار 

وجمعية  ال��دوائ��ي��ة  لل�شناعات 
اجلينية  ل��ام��را���س  الإم������ارات 
راأ�س  الأم��ري��ك��ي��ة يف  واجل��ام��ع��ة 

اخليمة.
العلمية  ل���ل���م���ك���ان���ة  ون���ت���ي���ج���ة 
اجلامعة  بلغتها  التي  املرموقة 
م�����ن�����ح�����ت جل�����ن�����ة الع�������������رتاف 
التعليم  وزارة  يف  الأك����ادمي����ي 
ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي كلية 
وكلية  م����ق����ع����دا   90 ال�����ط�����ب 
الأ�شنان 80 مقعدا و الربنامج 
التكميلي للتمري�س 65 مقعدا 
القبال  يف  ج��ل��ي��ا  ان��ع��ك�����س  مم���ا 
لالتحاق  ال���ن���ظ���ر  م��ن��ق��ط��ع 

كل  يف  ال��ط��ب  كلية  مقاعد  متتلئ  حيث  باجلامعة 
عام منذ �شهر يوليو وت�شل الطلبات التي ت�شتقبلها 

اجلامعة لزهاء 1000 طلب.
 وتعرب ادارة اجلامعة عن تقديرها لربنامج ال�شيخ 
بتوجيهات من  يقدم  ال��ذي  احلكومي  للتميز  �شقر 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
و�شل  اذ  الم��ارات��ي��ن  للطلبة  درا���ش��ي��ة  منحا  يقدم 

مليون   26.60 اإىل  ه��ذا  يومنا  اإىل  املنح  اإج��م��ايل 
درهم بال�شافة اإىل منح التفوق العلمي كما تدين 
بت�شهيل  تكتف  مل  ال��ت��ي  ال�شحة  ل���وزارة  بالعرفان 
تدريب الطلبة يف امل�شت�شفيات احلكومية بل وقامت 
لربنامج  الماراتن  للطلبة  درا�شية  مبنح  بالتكفل 

التمري�س. 
وت����ط����ب����ق اجل�����ام�����ع�����ة ب����رن����ام����ج 
دولة  يف  امل�شبوق  غ��ر  التحويل 
الإم������ارات وال����ذي مب��وج��ب��ه يتم 
احل���اق خ��ري��ج��ي ال��ق�����ش��م الأدب���ي 
التمري�س  درا�شة  يف  والراغبن 
ت��اأه��ي��ل��ي مكثف خال  ل��ربن��ام��ج 
فرتة ال�شيف. ويعود الف�شل يف 
ذلك ل�شعادة عبد الرحمن حممد 
والدكتور  ال�شحة  العوي�س وزير 
ال��ع��ل��م��اء �شكرتر  ���ش��امل  حم��م��د 
وزير ال�شحة والدكتور امل�شت�شار 
يا�شر النعيمي من وزارة ال�شحة 
باجلامعة  ا�شمه  ارت��ب��ط  وال���ذي 
البداية، والدكتور عبد اهلل  منذ 
النعيمي مدير دائرة ال�شحة يف راأ�س اخليمة واأي�شا 
التوجيهات احلثيثة من جلنة العرتاف الأكادميي 
برئا�شة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من 
العا والتي �شاعدت ب�شورة جلية  اأبو  الدكتور بدر 
جزيل  منا  فلهم  العاملية  للمعاير  مواكبتنا  على 

ال�شكر والعرفان على ما قدموه للجامعة.
يجدر بنا اأن ن�شجل هنا وبكل فخر، امل�شاركة الفاعلة 

الهيئة  اأع�����ش��اء  اوله  ال���ذي  ال�����ش��دي��د  والخ���ا����س 
الطاب  م��واه��ب  ل�شقل  اجل��ام��ع��ة  يف  الك��ادمي��ي��ة 
العلمية، متوجن  املمار�شات  اأف�شل  اإىل  وتوجيههم 
ذاك بن�شر ما يزيد عن 50 مقال علميا يف خمتلف 
املجات العلمية العاملية واملحلية مب�شاركة طابنا.

اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  منح  فقد  �شبق  مل��ا  وتوثيقا 
اعرتافا   2013 ب��اه��ات��ا  – اأري  ال��دول��ي��ة  اجل��ائ��زة 
الفريدة  التعليمية  واخل��دم��ات  املمتاز  بالتح�شيل 
اجلائزة  ه��ذه  تنظم  حيث  اجل��ام��ع��ة.  قدمتها  التي 
 22 يف  عقدت  والتي  الثقافية  باهاتا  اأري  منظمة 
ال�شنوية  اجلائزة  فعاليات  �شمن  يف   2014 يونيو 
ال�شيدلية  كلية  وت��وج��ت  كما  ال��ه��ن��د.  بنغالور-  يف 
للتميز يف  الرابع  املركز  راأ���س اخليمة يف  يف جامعة 
لدول  ال�����ش��ي��دل��ة  م��وؤمت��ر  يف  ال�����ش��ي��دلين  التعليم 
ان  بنا  يجدر  اخلتام  يف  اخلليجي.  التعاون  جمل�س 
الطلبة  لبناءنا  والتربيكات  التهنئة  ب�شادق  نتقدم 
الذين ظلوا يجتهدون خال �شنوات الدرا�شة حتى 
كللت جهودهم بالجناز الكبر املتمثل يف نيل هذه 
الدرجات العلمية الرفيعة ورفعوا برق جامعة راأ�س 
�شماء  يف  خفاقا  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  للطب  اخليمة 
بالتهنئة  نتقدم  فاإننا  كذلك  املعطاء.  الوطن  ه��ذا 
ال�شادقة لكل اولياء المور وال�شر ملا ابدوه من دعم 
الدرا�شة  مت�شل و�شند لبنائهم يف خمتلف مراحل 
لنا  يحق  وكذلك  اجلامعية.  ال��درج��ات  نيلهم  حتى 
اأن نفخر بالهيئة الكادميية للمجهود املتميز الذي 
العلوم  اف�شل  على  الطلبة  ح�شول  ل�شمان  بذلوه 

واملعارف. 
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•• بريوت-وام:

ع�شو  ال�شاهن  عبداللطيف  الرحيم  عبد  الدكتور  �شعادة  ي�شارك 
يف  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�شعبة  ع�شو  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
لاحتاد  التنفيذية  اللجنة  عن  املنبثقة  امل�شغرة  اللجنة  اجتماعات 
الربملاين العربي املنعقدة حاليا يف بروت. و يت�شمن جدول اأعمال 
الجتماع مناق�شة ال�شوؤون الإدارية والتنظيمية للعاملن يف الأمانة 
العامة لاحتاد الربملاين العربي والنظر يف تطبيق اللوائح والأنظمة 
املر�شحن  والط��اع على ملف  الأع�شاء  الربملانات  ا�شرتاكات  على 

الربملاين  التميز  جلائزة  واملر�شحن  لاحتاد  العام  الأم��ن  ملن�شب 
ع�شر  اخلام�شة  ال��دورة  اأعمال  ج��دول  م�شروع  مناق�شة  اإىل  اإ�شافة 
للجنة التنفيذية لاحتاد املقرر عقدها يف العا�شمة الأردنية عمان 
الربملاين  لاحتاد  الع�شرون  املوؤمتر  وك��ان  املقبل.  نوفمرب  �شهر  يف 
على  الكويت  يف  املا�شي  يناير  يف  اجتماعه  خ��ال  واف��ق  قد  العربي 
اإحالة م�شروع الهيكل التنظيمي للعاملن يف الأمانة العامة لاحتاد 
اللجنة يف  ب�شاأنه وت�شم  امل�شغرة لدرا�شته واتخاذ قرار  اللجنة  اإىل 
ع�شويتها اإ�شافة اإىل ال�شعبة الربملانية الإماراتية برملانات اجلزائر 

وال�شودان والكويت واملغرب والأمن العام لاحتاد.

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة يف ق�شره ام�س..�شعادة كوون هاه ريونغ �شفر جمهورية كوريا اجلنوبية 
ال�شديقن يف  البلدين  القائمة بن  العاقات  اللقاء بحث  الدولة . مت خال  لدى 
العديد من املجالت وال�شبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها . ح�شر اللقاء �شالح اأحمد 
ال�شال م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة وحممد احمد الكيت امل�شت�شار يف 

الديوان الأمري .

�ملجل�س �ل�طني �الحتادي ي�سارك يف �جتماع 
�الحتاد �لربملاين �لعربي يف بريوت

برعاية �سعود بن �سقر 

جامعة ر�أ�س �خليمة للطب و�لعل�م �ل�سحية تخرج 170 خريجا �لي�م 

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�ستقبل 
�سفري ك�ريا �جلن�بية

 تخريج الدفعة 
الرابعة: اجلامعة 

ترفد القطاع الطبي 
وال�سحي باأكرث من 

170 خريجا

اجلامعة تطرح 
برامج معتمدة حمليا 

ودوليا لدرجتي 
البكالريو�س 
واملاج�ستري 

•• عجمان ـ الفجر 

البلدية  ب���دائ���رة  ال�����ش��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اأط��ل��ق��ت وح�����دة 
مع  بالتعاون  نهتم  وبكم  م��ب��ادرة  بعجمان  والتخطيط 
وتوعيته  اجلمهور  توجيه  بهدف  عجمان  �شنرت  �شيتي 
عليها  واحل��ف��اظ  البيئة  ح��م��اي��ة  يف  امل�شاهمة  ب��اأه��م��ي��ة 
ون�شرات  زراع��ي��ة  اأ���ش��ت��ال  ت��وزي��ع  احلملة  �شملت  بحيث 
تثقيفية على اجلمهور للتعريف بخدماتها ومبادراتها 

الزراعية وال�شحية املختلفة.

وتنفذ هذه الفعاليات كل يوم ثاثاء طوال �شهر �شبتمرب 
لعر�س خدمات قطاع ال�شحة العامة والبيئة للجمهور 
مثل  رمزية  هدايا  و  تثقيفية  من�شورات  وت��وزي��ع  العام 
�شتات من اإدارة الزراعة وكذلك اأكيا�س بيئية �شديقة 
للبيئة ترجمة ملبادرة يوم با اأكيا�س با�شتيكية اإ�شافة 
اإىل ت��وزي��ع ه��داي��ا رم��زي��ة ع��ل��ى اجل��م��ه��ور و���ش��رح لهم 
ب��ال��ت��ع��اون مع  تنفذ  ال��ت��ي  البيئية  وامل�����ش��اري��ع  امل���ب���ادرات 
جمهور الم��ارة كمبادرة انتاجي من بيتي وغرها من 

املبادرات.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر:

�شعود  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  اأدرج���ت 
ال��ق��ا���ش��م��ي ل��ل�����ش��ي��ان��ة واخل���دم���ات 
 123 راأ�س اخليمة  الجتماعية يف 
خمتلف  يف  ل��ل��م��واط��ن��ن  م�����ش��ك��ن��ا 
الدفعة  ���ش��م��ن  الإم��������ارة،  م��ن��اط��ق 
املواطنن،  م�����ش��اك��ن  م��ن  اجل���دي���دة 
التي ت�شتفيد من م�شاريع املوؤ�ش�شة 

الجتماعية اخلرية.
ملتابعة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ج��ه��ود  وت��خ�����ش��ع 
اخليمة  راأ����������س  ع���ه���د  ويل  ����ش���م���و 
التعرف  على  حر�شه  من  انطاقا 
وتنفيذ  املواطنة  الأ�شر  لحتياجات 
مناطق  جميع  يف  م�شاكنها  �شيانة 
املبا�شر  ���ش��م��وه  واط�����اع  الإم�������ارة، 
م�شاريع  يف  ال���ع���م���ل  ����ش���ر  ع���ل���ى 

ال�شيانة، واهتمامه بر�شد مطالب 
املواطنن ومدى حاجتهم لتح�شن 
ال�شكنية، بجانب توجيهاته  بيئتهم 
للموؤ�ش�شة مب�شاعفة اجلهود لرفع 
الدخل  الأ�شر حم��دودة  املعاناة عن 

يف هذا اجلانب احليوي.
الأعما�س،  اهلل  ع��ب��د  اأح���م���د  وق����ال 
املوؤ�ش�شة،  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
���ش��ي��ان��ة م�شاكن  ح��ق��ل  ال��ع��ام��ل��ة يف 
امل����واط����ن����ن وت����ق����دمي ح����زم����ة من 
اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة م��ن��ذ عام 
الإج����م����ايل  ال����ع����دد  اإن   :1999
التي  امل����واط����ن����ة،  الأ�����ش����ر  مل�����ش��اك��ن 
املوؤ�ش�شة  خ���دم���ات  م���ن  ا���ش��ت��ف��ادت 
تاأ�شي�شها  منذ  لل�شيانة  وخ�شعت 
قبل 15 عاما، بلغ نحو األفا و150 
م�شكنا، يف خمتلف مناطق الإمارة، 

ال�شمالية واجلنوبية واأحياء مدينة 
واملناطق  و�شواحيها  اخليمة  راأ���س 
املحيطة بها، وهو ما ي�شمل الدفعة 
الأخرة من امل�شاكن، التي اعتمدت 
�شيانتها، فيما بداأ العمل يف بع�شها 

ف��ع��ل��ي��ا وي��خ�����ش��ع ال��ب��ع�����س الآخ�����ر 
لل�شيانة يف وقت لحق.

املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  الأع��م��ا���س  واأ���ش��ار 
املقاولن  ع���رو����س  ح��ال��ي��ا  ت��ت��ل��ق��ى 
ل�����ش��ي��ان��ة ال���دف���ع���ة اجل����دي����دة من 
وقعت  ح��ن  يف  امل��واط��ن��ن،  م�شاكن 
لتنفيذ  م��ن��ه��م  ع�����دد  م����ع  ال���ع���ق���ود 
م�����ش��اري��ع ال�����ش��ي��ان��ة، م��و���ش��ح��ا اأن 
تكلفة  ن�����ش��ف  ت��ت��ح��م��ل  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
منزل،  ل���ك���ل  ال�������ش���ي���ان���ة  م�������ش���روع 
ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ب��ع�����س احل��������الت، ذات 
امل���رتدي،  واملعي�شي  امل����ادي  ال��و���ش��ع 
الن�شف  امل���ن���زل  ���ش��اح��ب  وي��ت��ح��م��ل 

الآخر من تكلفة ال�شيانة.
اأ�شاف رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
حممد بن �شعود القا�شمي لل�شيانة 
اأن م�شاريع  واخلدمات الجتماعية 

ال�شيانة ت�شتمل على اإن�شاء اإ�شافات 
لبع�س م�شاكن الأ�شر املواطنة، التي 
تتطلب ذلك، نظرا ل�شيق م�شاحتها 
الكبر،  الأ���ش��رة  اأف���راد  ع��دد  مقابل 
�شكني  ملحق  يف  الإ�شافات  وتتمثل 
 3 اأو  و�شالة،  حجرتن  م��ن  مكون 
غ���رف و���ش��ال��ة، وف��ق��ا لأو����ش���اع كل 
اأفرادها،  وع��دد  واحتياجاتها  اأ�شرة 
م��ع اخل��دم��ات وامل��راف��ق ال�شرورية 

املرافقة لها.
املوقع  ب����اإط����اق  الأع���م���ا����س  ون�����وه 
من  موؤخرا  للموؤ�ش�شة  الإلكرتوين 
اخليمة،  راأ����س  عهد  ويل  �شمو  قبل 
 ،)www.mbsm.ae( وه���و 
اخلدمات  وبع�س  املعلومات  ويقدم 
الراغبن  للمواطنن  ال�����ش��روري��ة 

بال�شتفادة من خدمات املوؤ�ش�شة.

وحدة �لتثقيف �ل�سحي ببلدية عجمان 
تطلق مبادرة وبكم نهتم

األف و150 منزل ا�ستفادت من خدماتها 

م�ؤ�س�سة حممد بن �سع�د تدرج 123 م�سكنا �سمن برنامج �ل�سيانة �جلديد

مارث�ن �لقلب ينطلق مب�ساركة 80 من طلبة 
�ملد�ر�س بر�أ�س �خليمة 

ال�سيخ حممد بن �سعود 

•• الفجرية -وام:

ب����داأت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة ال��ف��ج��رة ام�����س تنفيذ 
برنامج تدريبي حول التخطيط الإ�شرتاتيجي فى اإطار 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ا�شتفادة  لتعزيز  الرامية  جهودها 
والدوائر احلكومية واأ�شحاب الأعمال والتعريف باأ�ش�س 
ومفاهيم التخطيط ال�شرتاتيجى واأهميته فى تطوير 
الأداء وت�شير العمل بكفاءة عالية. وقال �شلطان جميع 
الربنامج  بدء  مبنا�شبة  الغرفة  عام  مدير  نائب  عبيد 
املهارات  تنمية  اإىل  يهدف  الربنامج  اأن  الغرفة  مبقر 
تقنيات  خ��ال  من  امل�شتقبل  مع  التعامل  فى  الإداري���ة 
ال��ت��ف��ك��ر الإ���ش��رتات��ي��ج��ي وت��ن��م��ي��ة ال���ق���درة ع��ل��ى ر�شم 
اخلطط وو�شع الأهداف املراد حتقيقها والتعرف على 
التخطيط  عملية  ف��ى  ال��ق��رار  لت��خ��اذ  املنا�شبة  الآل��ي��ة 
العديد  �شيتناول  الربنامج  اأن  واأ�شاف  الإ�شرتاتيجي. 
الإ�شرتاتيجي  التخطيط  م��ف��ه��وم  ح���ول  امل���ح���اور  م��ن 
واأهدافه  واأن��واع��ه  التخطيط  ومبادئ  تطبيقه  واآل��ي��ات 
واأكد  امل��ح��اور.  من  وغرها  اخلطة  تطبيق  ومتطلبات 
حما�شر الربنامج التدريبي الدكتور طارق عبد العزيز 
فى  الب�شرية  ال��ق��درات  وب��ن��اء  تنمية  وا�شت�شارى  خبر 
ال�شرتاتيجية  �شياغة  اأن  للربنامج  الأوىل  اجلل�شة 

دقة  م��ن  كبرا  ق��درا  تتطلب  موؤ�ش�شة  اأو  منظمة  لأي 
توقع الأحداث امل�شتقبلية والتنبوؤ مبا �شتكون عليه بيئة 
املنظمة فى الغد الأمر الذي ي�شاعد يف التعامل الفعال 
م��ع��ه��ا وم���ن ث��م ت��وف��ر ���ش��م��ان��ات ال���ش��ت��م��رار والنمو. 
على  ي�شاعد  الإ�شرتاتيجية  الإدارة  مدخل  اأن  واأو���ش��ح 
امل�شتويات عند  املديرين فى جميع  التفاعل بن  تنمية 
اإعداد اأو تنفيذ اخلطط .. م�شرا اإىل اأن اأى تقييم دقيق 
ل  التنظيمي  الأداء  على  الإ�شرتاتيجية  الإدارة  لتاأثر 
يجب اأن ي�شتند فقط اإىل معيار الأثر اأو النتائج املالية 
ال�شلوكية  والنتائج  الآث���ار  لي�شمل  ميتد  اأن  يجب  ب��ل 
اأن  واأ���ش��اف  اأه��داف��ه��ا.  م��ن حتقيق  املنظمة  مب��ا ميكن 
النخراط  على  م�شاعديهم  ي�شجعون  الذين  املديرين 
اإمن����ا ي���زي���دون م���ن قدراتهم  ف���ى ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال��ت��ن��ب��وؤي��ة وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ن طريق 
التخطيط  احتياجات  يعرفون  الذين  اأولئك  م�شاركة 
ومتطلبات النجاح..وقال اأن القرارات اجلماعية ت�شتمد 
فى العادة من اأف�شل البدائل املتاحة وهو ما يزيد من 
الربنامج  يف  ي�شارك  املختارة.  اخلطط  وفعالية  ج��ودة 
الذي ي�شتمر ثاثة اأيام عدد من امل�شوؤولن والعاملن 
املحلية  والدوائر  اخلا�س  القطاع  و�شركات  مبوؤ�ش�شات 

باإمارة الفجرة. 

غرفة �لفجرية تنظم برناجما تدريبيا 
ح�ل �لتخطيط �الإ�سرت�تيجي
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العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الخبار ال�شعيدة للكمبيوتر

 رخ�شة رقم:CN 1036433 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

احمد علي �شالح عمر الكندي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

احمد علي �شالح عمر الكندي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامي عطية حممد

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�ش�شميل لعمال الملنيوم

 رخ�شة رقم:CN 1048993 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من 1*3.20 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/�ش�شميل لعمال الملنيوم
SASMIL ALUMINUM WORKS

اىل/عن ال�شقر لعمال الملنيوم
FOLCON EYE ALUMINIUM WORKS

رقم  ار�س  اجلديدة  ال�شناعية  زايد  مدينة   الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
221 حمل رقم C 8 اىل املنطقة الغربية مدينة زايد ال�شناعية اجلديدة حمل 

رقم E-17 قطعة رقم 144
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيبات اللواح الزجاجية )4330014(

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

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

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ال�شاحل اجلنوبي لكوي 

املاب�س رخ�شة رقم:CN 1071833 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من 1*1 اىل 3.10*0.80

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل ال�شاحل اجلنوبي لكوي املاب�س
SOUTHERN COAST DRESS SHOP

اىل/مغ�شلة ال�شاحل اجلنوبي
SOUTHERN COAST LAUNDRY

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع ال�شيخ را�شد بن �شعيد ال مكتوم 
بناية علي �شامل العامري اىل ابوظبي ابوظبي �شارع املرور �شرق 1-20 ق 

C20 طابق B حمل 1 بناية/�شا�س لا�شتثمار ذ.م.م
تعديل ن�شاط/ا�شافة غ�شيل املاب�س )9601002(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

اإعــــــــــالن
الق�شر  ال�ش�����ادة/مكتب  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1126676:املا�شي للعمارة والهند�شة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد ال�شب حارب وليد ال�شام�شي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هند حممد عبداللطيف الها�شمي

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

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

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جوهرة املن�شورة 

CN 1818419:لعمال الديكور رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن عبداهلل ح�شن �شامل اليافعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم حممد ح�شن بدري البلو�شي

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

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

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

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

CN 1026824:لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة رويال فالكون خلدمات رجال العمال ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عدنان حممد عبداهلل �شامل اجلابري

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

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

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

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

CN 1046980:خلدمات ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة زايد حممد عو�س حيدره احل�شرمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد مبارك عبداهلل

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

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

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

اإعــــــــــالن
جا�شت  ال�ش�����ادة/براند  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بريت رخ�شة رقم:CN 1459768 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جمعه حممد علي حممد الفقاعي ال علي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فهد احمد عبداهلل هادي ال�شعدي
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة اإك�س ترمي 

رخ�شة رقم:CN 1206097 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة �شالح مبارك �شالح مبارك الكثري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد نعيم بوناثيل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد �شعيد حممد �شعيد املقبايل
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

الغاء اعالن �سابق
عبداهلل  ال�ش�����ادة/ورثة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
قد  احلو�شني  جمعه  عبداهلل  علي  وميثلهم  احلو�شني  جمعه 
ابدو رغبتهم يف الغاء العان ال�شابق ال�شادر يف جريدة الفجر 
يف العدد رقم 11189 بتاريخ 2014/8/25 بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1020138 بال�شم التجاري: حمل التوكل لت�شليح 

كهرباء ال�شيارات واعادة الو�شع كما كان عليه.
مراجعة  العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

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

CN 1066120:الحمر والبي�س رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 
CN 1126491:الجواء لتجارة العطورات رخ�شة رقم

 قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

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

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

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

قلعة احل�شارة للنجارة والتنجيد
 رخ�شة رقم:CN 1128422  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

تنويه
بال�شارة اىل العان ال�شادر بجريدة الوطن يف العدد رقم 867 بتاريخ 
2014/2/20 بخ�شو�س الرخ�شة التجارية رقم CN 1123334  بال�شم 
التنمية القت�شادية  التجاري �شركة العوهة لاثاث ذ.م.م. تنوه دائرة 

بالرتاجع عن العان ال�شابق وا�شافة التعديات التالية:
وتعديل ن�شب ال�شركاء/عبدالرزاق ابراهيم اكاه من 49% اىل %39

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة را�شد �شامل حممد �شرحان العي�شائي %10
حمد  حممد  بناية  ال�شناعية  منطقة  العن  العن  عنوان/من  تعديل 
�شهيل  حمد  بناية  العن  �شناعية  العن  العن  اىل  العامري  مرزوق 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

اإعــــــــــالن
لعمال  املا�شي  الطاء  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلب�س وال�شباغ رخ�شة رقم:CN 1182802 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة الطاء املا�شي لعمال اجلب�س وال�شباغ
DIAMOND PINT GYPSUM & PAINT WORKS

اىل/موؤ�ش�شة الطاء املا�شي للديكور
AL TILAA AL MASI DECORATION EST

تعديل عنوان/من العن �شناعية العن �شناعية العن ورثة املرحوم/بطي حممد 
بناية حمد   10 العن بطحاء احلائر قطعة  العن �شناعية  ال�شام�شي اىل  عقيف 

احمد املطوع الظاهري واآخرون
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال اجلب�س )4330010(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطاء والدهانات للمباين  )4330003(

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

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

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

اإعــــــــــالن
كارز  ال�ش�����ادة/امل�شهر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1807736 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد حممد �شعيد را�شد هميلة املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شعيد حممد �شعيد املزروعي
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11220 بتاريخ 2014/9/30

اإعــــــــــالن
لزينة  ال�ش�����ادة/امل�شهر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1065468:ال�شيارات والهواتف رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد حممد �شعيد را�شد هميلة املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شعيد حممد �شعيد را�شد هميله املزروعي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ  اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  �صبتمرب 2014 العدد 11220

تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية : 

املودعة بالرق�م : 64421
با�ش������م :�شركة ك.اأم للتجارة ذ.م.م  

وعنوان����ه :�س.ب: 4530 ابوظبي هاتف: 6727900 فاك�س: 6744757
 وامل�شجلة حتت رقم : )57213( بتاريخ : 25 / 1/ 2006

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 19 / 10 / 2014 وحتى تاريخ: 2024/10/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  �صبتمرب 2014 العدد 11220 العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

    اعالن ح�صور مدعي عليه بالن�صر    
يف الدعوى رقم 4980 ل�صنة 2014  

 اىل املدعى عليه: فر�شت �شايفر للتجارة العامة 
 جمهول حمل  القامة

 مبا ان املدعي  : �شركة برامي بروفيلز ل�شناعة الهياكل املعدنية
امام مركز بطلب  ايجارات  ال�شنة 2014  الدعوى 4980  اقام �شدكم  قد 
الزامكم باخاء املاأجور امل�شتودع وت�شليمه له خايل والزامكم بان تدفعوا 
لها مبلغ 34.000 درهم قيمة ال�شيك املرجتع رقم 308 وما ي�شتجد من 
ايجار حتى الخاء التام.  وقررت اللجنة الق�شائية   اعانكم بالن�شر 
امام  4.15م   ال�شاعة  املوافق 2014/10/19  الحد  يوم  بجل�شة  للح�شور 
املركز  بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر  الق�شائية )الرابعة(  اللجنة 
اىل  امل�شافة  م��دة  بتق�شر  ام��ر  وق��د  ال��دع��وى  لنظر  دب��ى  بلدية  مببنى 
ثاثة ايام من تاريخ الن�شر فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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•• دبي- حم�صن را�صد 

املعرفة  لهيئة  ال��ر���ش��م��ي  ال���ش��ت��ب��ي��ان  ن��ت��ائ��ج  ك�شفت 
والتنمية الب�شرية يف دبي، للعام الدرا�شي 2013- 
2014، عن اأن %89 من طلبة املدار�س اخلا�شة 
ممن �شاركوا يف ال�شتبيان باإجمايل 17 األف و548 
طالب وطالبة عربوا عن ر�شاهم عموماً عن جودة 
اأن  ي����رون  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن   84% و  دب����ي،  يف  التعليم 
والتاأهيل،  الكفاءة  من  عالية  درج��ة  على  معلميهم 
فيما عرب %92 من اأولياء الأمور ممن �شاركوا يف 
ال�شتبيان باإجمايل 42 األفاً و 805، عن اأن معلمي 

مدار�س اأبنائهم يقدمون للطلبة تعليماً جيداً.
%98 م��ن املعلمن مم��ن ���ش��ارك��وا يف  اأك���د ح���وايل 
ومعلمة  معلم  و619  اآلف   8 باإجمايل  ال�شتبيان 
فيما  التعليمي،  املنهاج  يف  بفعالية  ي�شاركون  اأنهم 
مدار�شهم  اأن   امل��ع��ل��م��ن  م���ن   84% ح����وايل  ق���ال 
وي�شعر   ، املهني  تطورهم  م�شرة  با�شتمرار  تدعم 
ح����وايل %96 م���ن امل��ع��ل��م��ن ب��ال��ر���ش��ا ال���ع���ام عن 
هام�س  على  ذل��ك  ج��اء  مدر�شته.  يف  التعليم  ج��ودة 
معاً  ملتقيات  �شل�شلة  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال����دورة  اأع��م��ال 
2015م   -2014 اجل��اري  الدرا�شي  للعام  نرتقي 
التي   ، نرتقي  اأه��ًا.. معاً  امللتقى الأول   من خال 

ومعلمن  مدر�شية  اإدارات  مب�شاركة  اأم�س  انطلقت 
نتائج  واأظهرت  دبي.  وطلبة من مدار�س خا�شة يف 
ال�شتطاع، اأن من بن 124 مدير مدر�شة خا�شة 
اأن  امل��در���ش��ي��ة  الإدارات  جميع  اأك����دت  ف��ق��د  دب���ي،  يف 
والهوية  ال��رتاث  على  املحافظة  ت�شمن  مدار�شهم 
الوطنية للطلبة الإماراتين امللتحقن مبدار�شهم، 
الحتياجات  ذوي  من  دم��ج  كثراً  ي�شجعون  واأن��ه��م 
اخلا�شة يف احلياة اليومية للمدر�شة، يف وقت ي�شعر 
عن  ال��ع��ام  بالر�شا  امل��در���ش��ي��ة  الإدارات  م��ن   94%
املعرفة  هيئة  ت�شتطلع  مدار�شهم.  يف  التعليم  جودة 
اأولياء  وت��وج��ه��ات  اآراء  �شنويا  الب�شرية  والتنمية 
الأمور والطلبة واملعلمن وقيادات املدرا�س اخلا�شة 
وي�شتهدف  دب�����ي،  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ج�����ودة  ح����ول  ب���دب���ي 
ال�شيا�شات  ل�����ش��ن��اع  راج��ع��ة  ت��غ��ذي��ة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
التعليمية و�شمان عمليات التوجيه الأمثل لأن�شطة 
امل�شاركة املجتمعية يف قطاع التعليم اخلا�س بدبي. 
وبداأت يوم اأم�س بتوزيع ال�شتبيانات للعام الدرا�شي 
2014- 2015 على اأكرث من 90،000 ويل اأمر 
وحوايل 15،000 طالب واأكرث من 7500 معلم 
من  الأوىل  ال��دف��ع��ة  ي�شكلون  م��در���ش��ة  م��دي��ر  و67 
 220،000 من  اأك��رث  ت�شتهدف  التي  ال�شتبيانات 

ويل اأمر وطالب ومعلم ومدير مدر�شة. 

لارتقاء  متجددة  فر�شٌة  نرتقي  معاً  ملتقى  ويعد 
التعاون  خ��ال  دب��ي من  التعليم اخلا�س يف  بقطاع 
لت�شارك  بينها  دوري���ة  ل��ق��اءات  امل��دار���س، وعقد  ب��ن 
اأف�شل املمار�شات، وتوفر الدعم والإر�شاد لبع�شها 
ب��ع�����ش��اً، م��ا ي��خ��دم ال��ه��دف ال����ذي ي��ح��ظ��ى باأولوية 
وهو  دب��ي  يف  والر�شمية  املجتمعية  القطاعات  كافة 
اآراوؤكم  �شاعدتنا  دب��ي.   يف  التعليم  بجودة  الرت��ق��اء 
�شل�شلة من  ط���رح  ع��ل��ى  ال�����ش��اب��ق  وم��ق��رتح��ات��ك��م يف 
الإيجابية  ال��ط��اق��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل���ب���ادرات 
وال���دف���ع ب��امل�����ش��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن اأج����ل حتقيق 
 - ب��دب��ي  لطلبتنا  ج���ودة  اأك���رث  تعليمية  م�����ش��ت��وي��ات 
امل��ع��ا رئ��ي�����س امل�شاركة  ل�����ش��ان ه��ن��د  وال���ك���ام ع��ل��ى 
املجتمعية يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية - التي 
اأكدت على هام�س اجلل�شة الفتتاحية مللتقيات معاً 
ال��رتب��وي��ن من  : يجتمع  ال��ي��وم )الث��ن��ن(  نرتقي 
خمتلف املدار�س اخلا�شة بدبي اليوم للمرة الثالثة 
– بعد دورت��ن متتاليتن امتدت على مدار  ع�شرة 
ال��ع��ام��ن ال��درا���ش��ي��ن امل��ا���ش��ي��ن ���ش��ه��دت ع��ق��د 12 
ت�شارك  اأج��ل  – م��ن  نرتقي  معاً  م��ن  دوري  ملتقى 
الذين  الرتبوين  ب��ن  املتميزة  وال��ت��ج��ارب  الأف��ك��ار 
يجمعهم هدف واحد، وهو توفر خدمات تعليمية 

مب�شتويات عاملية يف اإمارة دبي .

نرتقي  معاً  ملتقيات  فكرة  ج��اءت  املعا:  واأ�شافت 
من قلب املدار�س، حيث مل�شنا خال زيارات اأ�شبوعية 
اإىل  اإ�شافة  املدار�س،  اإىل  الهيئة  دورية لفريق عمل 
املدر�شية  ال��رق��اب��ة  ون��ت��ائ��ج  ال�شنوية  ال���ش��ت��ب��ي��ان��ات 
وج���ود رغ��ب��ة ق��وي��ة ل���دى اجل��م��ي��ع ب��اأه��م��ي��ة ت�شارك 
اأف�شل التجارب يف جوانب حمددة تعزز من التعليم 
والتعلم، ومن هنا انطلقت ملتقيات معاً نرتقي مع 
2013م باعتبارها   -2012 الدرا�شي  العام  بداية 

حدثاً من املدار�س واإىل املدار�س .
واأولياء  املدر�شية  والإدارات  املعلمن  اآراء   : وقالت 
هيئة  ا�شتبيان  عنها  ك�شف  وال��ت��ي  والطلبة  الأم���ور 
 70 نحو  فيه  و���ش��ارك  الب�شرية  والتنمية  املعرفة 
األف �شخ�س، �شاهمت يف تكري�س اجلهود املجتمعية 
الرامية اإىل حتقيق جودة التعليم، وقد ا�شتفدنا من 
اآراء املعلمن يف عمليات تعزيز م�شارات التطور املهني 
ملتقيات  يف  الفاعلة  امل�شاركة  على  حتفيزهم  ع��رب 
معاً نرتقي، ونحن ن�شعى خال الدورة احلالية من 
حول  التفاعلية  الور�س  على  الرتكيز  اإىل  امللتقيات 

ال�شعادة املدر�شية للمعلمن يف دبي .
املعرفة  هيئة  يف  املجتمعية  امل�شاركة  رئي�س  واأك���دت 
نرتقي  معاً  ملتقيات  اأن   بدبي  الب�شرية  والتنمية 
بدبي  اخل��ا���ش��ة  امل���دار����س  فيها طلبة  ي�����ش��ارك  ال��ت��ي 

باعتبارهم  �شناع احلدث كانت وما تزال خطوة على 
بدبي  التعليم  ج��ودة  �شناعة  يف  م�شاركتهم  طريق 
املدار�س  اأقرانهم من طلبة من  اإىل جنب مع  جنباً 
الأخ������رى ومب�����ش��ارك��ة وح�����ش��ور ط��ي��ف م��ت��ن��وع من 
املجتمعية  والكفاءات  املدر�شية  والقيادات  املعلمن 

يف دبي .
 

طلبة دبي: لهذا ال�سبب نتعلم!
قال %93 من طلبة مدار�س خا�شة يف دبي �شاركوا 
بدبي  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  ا�شتبيان  يف 
اأنهم يتعلمون من اأجل اأن يكونوا اأع�شاء اإيجابين 

ومنتجن يف املجتمع.
548 طالب وطالبة يف  و  األ��ف   17 و���ش��ارك نحو  
ال�شتبيان ال�شنوي للعام الدرا�شي املا�شي 2013- 
اآراء  ع��ل��ى  ال���وق���وف  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي  2014م، 
اخلا�شة  امل��دار���س  يف  الرتبوية  املنظومة  وتوجهات 

حول جودة التعليم يف دبي.
 

 جولة .. اأولياء الأمور
 جولة اأولياء الأمور .. لقاء غر ر�شمي بن اأولياء 
الأمور وبن فريق من الهيئة ي�شتهدف ال�شتماع اإىل 
وتعريفهم  دبي  التعليم يف  الأم��ور حول  اأولياء  اآراء 

باخلدمات التي توفرها الهيئة لهم.
اأ�شبوعية  زي�����ارة  ي��ع��ق��د م���ن ج��ان��ب��ه  ال��ه��ي��ئ��ة  ف��ري��ق 
واأولياء  واملعلمن  امل��دار���س  م��دي��ري  م��ع  للتوا�شل 
انطاقة  كانت  التي  اآرائهم  اإىل  وال�شتماع  الأم��ور، 
اأولياء  عقود  برنامج  تنفيذ  اأج��ل  من  املعرفة  هيئة 
الأمور. ويقدم عقد املدار�س واأولياء الأمور تعليمات 
وا���ش��ح��ة حل��ق��وق وم�����ش��وؤول��ي��ات ال��ط��رف��ن، اإذ يلزم 
مع  للتعامل  وا�شحة  �شيا�شات  و�شع  على  امل��دار���س 
الربنامج  اأثبت  وق��د  للطلبة،  ال�شلبية  ال�شلوكيات 
ال�����ش��ل��وك��ي��ات غ���ر الائقة  ف��ع��ال��ي��ت��ه يف احل���د م���ن 

للطلبة.
 

يف ملعب مديري املدار�س
بعد اأن قال %97  من الإدارات املدر�شية يف املدار�س 
اخلا�شة بدبي اأنهم را�شون عن جودة التعليم املقدمة 
يف دبي، فقد اأ�ش�شت الهيئة ملعب مديري املدار�س ، 
فيها  يلتقي  الفعاليات  من  �شل�شلة  عن  عبارة  وه��و 
 101 مديري املدار�س لت�شارك الأفكار، كما ح�شر 
من مديري املدار�س اخلا�شة يف دبي جل�شة خا�شة 
يف يونيو مل�شاركة اأهداف التعليم لاأجندة الوطنية 
2021 ومناق�شة كيفية عمل املدار�س  يف الإم��ارات 

لتحقيق هذه الأهداف.

•• دبي – حم�صن را�صد 

تنفيذ  ع��ن  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 
وت����زوي����د مرافق  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة 
باأحدث  الطبية  ال���وزارة  ومن�شاآت 
الج�����ه�����زة وامل�����ع�����دات ال���ط���ب���ي���ة يف 
 ،2016 العام  نهاية  قبل  العامل، 
م�شرة اىل ان هذا التحديث يوؤدي 
اخلدمات  مب�شتوى  الرت��ق��اء  اىل 
احلكومية،  بامل�شت�شفيات  الطبية 
ودقة الت�شخي�س وتوفر اخلدمات 
ذات الكفاءة العاملية داخل الدولة، 
وخدمة للمر�شى واملرتددين على 

م�شت�شفيات ومراكز الوزارة.
�شراء  مت  ان����ه  ال��������وزارة،  وك�����ش��ف��ت 
توريد 12 جهاز للت�شوير بالأ�شعة 
امل��ق��ط��ع��ي��ة مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال�������وزارة، 
ان  بعد  دره��م،  مليون   50 بتكلفة 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  م���ع  ال��ت��ع��اق��د  مت 
الدولية للخدمات الطبية لتوريد 
مقطعية  اأ�شعة  جهاز   )12( ع��دد 
الكرتيك  ج��������رال  ����ش���رك���ة  م�����ن 
 )G E -H e a l t h c a r e (
ال�شحة  وزارة  مل�شت�شفيات  العاملية 
اآخ����ر م���ن �شركة  واإ����ش���اف���ة ج��ه��از 

تو�شيبا.

وقال الدكتور خممد �شليم العلماء، 
وكيل وزارة ال�شحة،  تت�شمن هذه 
اخلطة عدة حماور مت�شي بالتوازي 
جميع  توفر  وت�شمل  التنفيذ،  يف 
اأن����واع الأج���ه���زة وامل���ع���دات الطبية 
اأ�ش�س  وع���ل���ى  ع��ال��ي��ة  ك���ف���اءة  ذات 
اأعدادها  وزي����ادة  م��ت��ط��ّورة  علمية 
وحتديثها با�شتمرار والتي تطلبها 
بامل�شت�شفيات،  ال��ط��ب��ي��ة  احل���اج���ة 
اإم����ا ب�����ش��راء الأج���ه���زة ج���دي���دة اأو 
 )Software( الربامج  اإ�شافة 
الفعلية  ل���اح���ت���ي���اج���ات  ووف�����ق�����اً 
ال�شحية  وامل���راك���ز  للم�شت�شفيات 
�شات  املخ�شّ ا�شتغال  يحقق  ومبا 

ال�شنوية املعتمدة .
موؤمتر �شحفي  العلماء، يف  واأ�شار 
ال�����ش��ح��ة يف  ب���دي���وان وزارة  ع��ق��ده 
ج����دول  و����ش���ع  ان�����ه مت  اىل  دب������ي، 
زمني ل�شتبدال الأجهزة القدمية 
ب���ال���وزارة بهذه  وامل���وج���ودة ح��ال��ي��اً 
الأج���ه���زة احل��دي��ث��ة وال���ت���ي عبارة 
ق�����درة  ذات  اأج�����ه�����زة  ت�������ش���ع���ة  ع�����ن 
�شريحة   128 اإىل  ت�شل  ت�شوير 
الثانية  م���ن  اأق����ل  اجل�����ش��م يف  م���ن 
بقدرة  ج��ه��ازي��ن  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ت�شوير 256 �شريحة من اجل�شم 

اأقل من الثانية وجميعها تقوم  يف 
با�شتخدام تقنيات رائدة يف ت�شوير 
الفقري  والعمود  وال��دم��اغ  القلب 
احتوائها  اإىل  بالإ�شافة  والأورام 
بت�شوير  خ��ا���ش��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع��ل��ى 
ال�����������ش�����در وال�����ب�����ط�����ن واحل�����و������س 
الدقيقة  ال����دم����وي����ة  والأوع������ي������ة 
امل��وج��ودة داخ���ل الأع�����ش��اء املعقدة 
ك��ال��ق��ول��ون وم�����ش��ار ال���ه���واء داخل 

الرئتن لاأطفال والكبار.
الجهزة  ب���ن  م���ن  ان  اىل  ول��ف��ت 
للرنن  م��وب��ي��ل  ج���ه���از    ،12 ال����� 
التوريد  ق��ي��د  وه����و  امل��غ��ن��اط��ي�����ش��ي 
بال�شارقة  ال��ق��ا���ش��م��ي  مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
مليون   1،5 اىل  ت�����ش��ل  ب��ت��ك��ل��ف��ة 
درهم، وهو من �شمن املبالغ التي 
�شاحب  مبادرات  جلنة  خ�ش�شتها 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة   رئي�س  نهيان 
، لدعم القطاع ال�شحي الحتادي، 
بحيث يتم ادخال املكان املراد عمل 
ال���ش��ع��ة ل��ه فقط يف اجل��ه��از، دون 
املري�س  داخ��ل ج�شم  اىل  احل��اج��ة 

كاما داخل اجلهاز.
وك�شف العلماء، انه �شيتم ال�شتغناء 
الت�شخي�شية لعاج  عن الق�شطرة 

القلب، عن طريق ا�شتخدام اجهزة 
ان  اىل  م�شرة  املقطعية،  ال�شعة 
يف  ي�شتخدم  الج��ه��زة  ه��ذه  بع�س 
ال���ع���امل خ����ارج ام���ري���ك���ا، وق����د بدء 
املقطعية  ل��اأ���ش��ع��ة  ج��ه��از  ت��رك��ي��ب 
بال�شارقة،  الكويتي  امل�شت�شفى  يف 
العام  نهاية  قبل  تركيبها  ليكتمل 

احلايل. 
ان��ه مت  ال�شحة،  وذك��ر وكيل وزارة 
اآخر  مقطعية  اأ�شعة  جهاز  اإ�شافة 
 Aquilion( من �شركة تو�شيبا
حيث   )one-Toshiba
�شريحة   640 ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 
مل�شت�شفى القا�شمي وهي اأكرب عدد 
بالأجهزة  م��ق��ارن��ًة  ال�����ش��رائ��ح  م��ن 
تغطية  اإىل  ي�����وؤدي  مم���ا  الأخ�����رى 
كاملة مقدارها 16 �شم يف الدورة 
الواحدة  للت�شوير وبالتايل  تقليل 
ك��م��ي��ة ال�����ش��ب��غ��ة ال��ت��ي ي��ت��م حقنها 
للمري�س مبادة تزيد التباين بن 
وظهور  املختلفة  اجل�شم  اأن�شجة 
و�شوحاً  اأك��رث  الداخلية  الأع�شاء 
ودقًة، وهذا يوؤهله لعمل فحو�شات 
كامله للقلب يف نب�شة واحدة مما 
وخ�شو�شاً  حقيقية  �شورة  يعطي 
جلرعة  التعر�س  ب��دون  لاأطفال 

اأ���ش��ع��ة ع��ال��ي��ة وب����دون ال��ل��ج��وء اإىل 
التخدير بالإ�شافة اإىل الفحو�شات 
اجهزة  اأن  اىل  م�����ش��را   ، الأخ����رى 
هي  املقطعية،  بالأ�شعة  الت�شوير 
الأ�شعة  ت�����ش��ت��خ��دم  ط��ب��ي��ة  ت��ق��ن��ي��ة 
�شور  لإن�شاء  والكمبيوتر  ال�شينية 
الإن�شان،  جل�شم  الأب���ع���اد  ث��اث��ي��ة 
ولكنه خمتلف عن الأ�شعة ال�شينية 
لت�شوير  ت�شتخدم  التي  التقليدية 
فهو  ك��ال��ع��ظ��ام،  الكثيفة  الأج�����زاء 
يعطي تفا�شيل لاأن�شجة الرخوة 
ك��الأن�����ش��ج��ة ال��ع�����ش��ل��ي��ة والأوع���ي���ة 
الدموية اأو الأع�شاء كالدماغ. كما 
اأنه يقوم بت�شوير مقاطع عر�شية 
الأ�شعة  ت��ع��ط��ي  ب��ي��ن��م��ا  ل��ل��ج�����ش��م 
ال�شينية التقليدية �شور م�شطحة 

ثنائية الأبعاد.
لفت  الرنن  اجهزة  يخ�س  وفيما 
تعتزم  ال�������وزارة  ان  اىل  ال��ع��ل��م��اء، 
�شراء 9 اأجهزة للرنن املغناطي�شي 
واملفا�شل  الأط�����راف  ل��ف��ح��و���ش��ات 
الكاحل،  )ال����رك����ب����ة،  ال���ط���رف���ي���ة 
اإىل  احل��اج��ة  دون  الر�شغ(  امل��رف��ق، 
اجلهاز،  داخ�����ل  امل���ري�������س  اإدخ�������ال 
للرنن  ج����ه����از  ان  اىل  م�������ش���را 
القلب،  ت��خ�����ش�����س  امل��غ��ن��اط��ي�����ش��ي 

ا�شتخدامه  يتم  م��رة  اول  �شيكون 
انه  م�شيفا   ، الم������ارات  دول����ة  يف 
الت�شوير  خ����دم����ات  ت���ط���وي���ر  مت 
 Fluoroscopy ال��ت��داخ��ل��ي 
بجهاز  الكويتي  م�شت�شفى  وتزويد 
ف���ل���ورو����ش���ك���وب���ي رق����م����ي وامل�������زود 
بخا�شية DSA لت�شوير الأوردة 
عالية  خ���دم���ة  وه����ي  وال�������ش���راي���ن 
اجل�������ودة يف ت�����ش��خ��ي�����س احل�����الت 
املر�شية. واأكد العلماء على  اأن هذه 
التكنولوجيا احلديثة �شوف تدعم 
املنظومة  جم��ال  يف  ال��ع��ام  التطور 
ال��ط��ب��ي��ة ورف�����ع ق�����درة ال�������وزارة يف 
والدرا�شة  العلمي  البحث  جم��ال 
ل�شتحداث الربوتوكولت العاملية 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  املقطعية  ل��اأ���ش��ع��ة 
ال�شركة امل�شنعة واأقامت املوؤمترات 
احلالت  اأ�شعب  لدرا�شة  العلمية 

القلبية وت�شوير الدماغ.
فوائد الجهزة

واأرجع وكيل وزارة ال�شحة، ح�شول 
الوزارة على احدث الجهزة العاملية 
تنامي  اىل  ال�����ش����ع����ة،  جم�����ال  يف 
التوعية  ال��ع��امل��ي لزدي����اد  ال��ت��وج��ه 
الت�شوير  مب���خ���اط���ر  وامل����ع����رف����ة 
الوزارة  ان  اىل  م�شرا  ال�شعاعي، 
ت�شتخدم  ال��ت��ي  الأج���ه���زة  اخ��ت��ارت 
 ASIR ال�  و    ASIR�ال تقنيات 
ت�شاهم  التي   AIDR ال���  و   -V
اإىل  اإ�شعاع  جرعة  اأي  تخفي�س  يف 
، وهو عامل مهم  الن�شف  دون  ما 
جداً حيث ي�شاهم يف ت�شوير كافة 
امل��ر���ش��ي وخ��ا���ش��ة الأط���ف���ال باأقل 

اجلرعات الإ�شعاعية املمكنة.
تتميز هذه  ك��م��ا  ال��ع��ل��م��اء،   وق����ال 
الأج���ه���زة امل��ت��ط��ورة ب��ق��درت��ه��ا على 
دقة  ذات  ����ش���ورة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
عالية وب�شرعة متناهية، بالإ�شافة 
احل�شول  لاأطباء  تتيح  اإنها  اإىل 
واجلودة  ال��دق��ة  عالية  �شور  على 
و�شرعة ت�شخي�س فحو�س اأمرا�س 
القلب وال�شراين التاجية وخا�شة 
ملر�شى احلالت احلرجة وحوادث 

الطرق .
 

مع  التعاقد  تبحث  ــــوزارة  ال
ــعــة  ــة خـــارجـــيـــة لأ�ــس ــرك ــس �

التخ�س�سات الدقيقة

مع  التعاقد  ال�شحة،  وزارة  تبحث 
���ش��رك��ة خ��ارج��ي��ة ل���اإر����ش���ال �شور 
ال�شعة يف التخ�ش�شات التي لي�س 
ف��ي��ه��ا اط���ب���اء ا���ش��ع��ة وحت����دي����دا يف 
على  ج��دا،  الدقيقة  التخ�ش�شات 
ان يتم الرد على تلك ال�شور خال 

فرتة ل تتجاوز 24 �شاعة. 
وزارة  وكيل  الكتبي،  عو�س  وذك��ر 
للخدمات  امل���������ش����اع����د  ال�������ش���ح���ة 
ان�����ه مت الت����ف����اق مع  امل�������ش���ان���دة،، 
ال�شركات املوردة لاأجهزة الطبية، 
ع���ل���ى ت����اأه����ي����ل وت�����دري�����ب ال����ك����ادر 
الهند�شي لرفع كفاءتهم وحت�شن 
اأداوؤه������������م وذل�������ك ب���ال���ت���ع���ام���ل مع 
ال�شتخدام  على  الطبية  الأجهزة 
الأم���ث���ل ل��ه��ا وف����ق ب���رام���ج وور�����س 
�شة  ومتخ�شّ فنية  تدريبية  عمل 
امل��وّردة، م�شرا  ال�شركات  من قبل 
امل����وؤمت����رات  ح�������ش���ور  ت���وف���ر  اىل 
وامل��ع��ار���س ال��ع��امل��ي��ة مّم���ا ي�شهم يف 
الفنية  امل��وا���ش��ف��ات  رف���ع م�����ش��ت��وى 
الكتبي:   وق��ال  الطبية.  لاأجهزة 
م�شروع  ب��اأن  ال�شحة  وزارة  توؤمن 
اأنظمة  جميع  وتطوير  ا�شتحداث 
الت�شوير الطبقي يف جميع املناطق 
باأحدث  وحداتها  وتزويد  الطبية 
ووفق  احلديثة  الطبية  التقنيات 
م��ن��ظ��وم��ة ط��ب��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة �شوف 
قدرة  وت��رف��ع  ال��ع��ام  التطور  تدعم 
العلمي  البحث  جم��ال  يف  ال����وزارة 
ل�شتحداث الربوتوكولت العاملية 

•• ال�صارقة-الفجر:

متكن فرع جرائم ال�شرقات ) �شعبة الأموال ( باإدارة التحريات واملباحث 
اجلنائية يف القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة من القب�س على �شخ�شن 
) عربي ، بنغايل ( متكنا من اتاف وته�شيم واجهات عدة حمال جتارية 
عاملة يف الإمارة و�شرقة حمتوياتها بالكامل والفرار ايل جهة جمهولة. 
وتعود التفا�شيل اىل ورود عدة باغات ملراكز ال�شرطة ال�شاملة تفيد عن 
تعر�س عدد من املحال التجارية لاإتاف وال�شرقة من قبل جمهولن 
حمتوياتها  كافة  و�شرقة  امل��ح��ال  تلك  لواجهات  ته�شيمهم  بعد  وذل��ك 
اأم��ن��ي من  ف��ري��ق  ت�شكيل  عليه مت  وب��ن��اء   ، وال��ف��رار ايل جهة جمهولة 
رجال التحريات واملباحث اجلنائية للبحث عن مرتكبي تلك ال�شرقات 
للعدالة.  لتقدميهم  عليهم  والقب�س  وماحقتهم  هوياتهم  وحتديد 

وبتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع املعلومات وحتديد ال�شلوب 
اجلرمي املتبع من قبل اجلناه متكن الفريق املكلف من ا�شتيقاف اأحدى 
املركبات التي ي�شتبه بان اجلناه كانوا ي�شتخدمونها يف تنقاتهم لتنفيذ 
وبيانات  ال�شائق  على  التدقيق  عمليات  ،واأث��ن��اء  الجرامية  عملياتهم 
اخ��رى ومطلوبه  ملركبة  وتعود  م��زورة  لوحاتها  ب��اأن  تبن  التي  املركبة 
جلهات امنية خمتلفة ومالكها الأ�شلي من اأ�شحاب ال�شوابق املبعدين 
اذ  املوقع  والهروب من  املركبة  بالنزول من  ، هم �شخ�شان  الدولة  عن 
متكن الفريق املكلف من ال�شيطرة على اأحدهم ولذ الخر بالفرار ايل 
جهة جمهولة، وعليه مت اتخاذ الج��راءات القانونية الازمة ملاحقة 
املتهم الهارب للقب�س عليه وتقدميه للعدالة، وباإخ�شاع املركبة للتفتي�س 
مت العثور على اأدوات ومعدات حديدية وقفازات يعتقد باإن اجلناة كانوا 
املن�شوبة  بالتهم  ومبواجهتهما  ج��رائ��م��ه��م.  تنفيذ  يف  ي�شتخدمونها 

اليهما انكرا �شلتهما بها الإ انهما �شرعان ما اعرتفا بتنفيذهما لتلك 
التي  والرباهن  الدلئل  بعد عر�س  الهارب  املتهم  ال�شرقات مب�شاركة 
تدينهما ، وبناء على اعرتافاتهما مت توقيفهما واإحالتهما ايل النيابة 
اإدارة  مدير  �شاحوه  بن  �شعيد  جهاد  العقيد  وطالب  بال�شارقة.  العامة 
التحريات واملباحث اجلنائية ب�شرطة ال�شارقة افراد اجلمهور وا�شحاب 
اإهمال  ال��دائ��م والإح����رتاز وع���دم  ب�����ش��رورة احل��ر���س  امل��ح��ال التجارية 
اإغاق حمالهم التجارية ب�شكل حمكم وو�شع كامرات مراقبة وربطها 
ب�شكل  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  ت��دخ��ل  عملية  لت�شهيل  املبكر  الن���ذار  بنظام 
من  الفوري  الإب��اغ  و���ش��رورة  لل�شرقة  ممتلكاتهم  تعر�س  عند  �شريع 
خال الإت�شال على 999 – 065631111 --065943210- 
tech_crimes@ اللكرتوين  الربيد  اأو عرب   065623322

shjpolice.gov.ae

% يرون اأن معلميهم على درجة عالية من الكفاءة % من الطلبة يعربون عن ر�ساهم جلودة التعليم و 84   89

% من �ملعلمني ي�ؤكدون على ج�دة �لتعليم مبد�ر�سهم و�الإد�ر�ت �ملدر�سية ت�سمن �ملحافظة على �لرت�ث و�له�ية  96

�سراء 12 جهازا لالأ�سعة املقطعية بتكلفة 50 مليون درهم

 �ل�سحة تنفذ خطة لتحديث �ملعد�ت �لطبية بنهاية �لعام 2016
العلماء: �سراء 9 اأجهزة للرنني املغناطي�سي لفحو�سات الأطراف واملفا�سل دي�سمرب املقبل

ال�ستغناء عن الق�سطرة الت�سخي�سية لعالج القلب با�ستخدام اجهزة ال�سعة املقطعية

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ات���ا حممد 
باك�شتان   - ���ش��اه  ج����ولب 
اجلن�شية  - ج��واز  �شفره  
 )152422( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/6819173

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ مدثر ناهيد 
باك�شتان   - يون�س  حممد 
اجلن�شية  - ج��واز  �شفره  
 )9177311( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/9350286

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ مدثر ناهيد 
باك�شتان   - يون�س  حممد 
اجلن�شية  - ج��واز  �شفره  
 )9177312( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/9350286

فقدان جواز �صفرت
ماريت�س  امل����دع����و/  ف���ق���د  
الفلبن   - ك����اب����ادو   اب���ي���ا 
اجلن�شية  - ج��واز  �شفره  
 )3614951( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/1777132

اعالن تغيري ا�صم
حامل  جوباين  �شوري�س  جوتام  وال��د  جوياين  ميدا�س  جهان�س  �شوري�س  ان��ا 
جواز ال�شفر الهندي رقم )Z2439223( ال�شادر يف ابوظبي بتايخ 2013/5/2 
ITI طريق  بالقرب من  راد ح�شوامي  رقم 52 جممع  الدائم يف منزل  واملقيم 
كوبر نغار- احمد اباد- واملقيم حاليا يف مدينة العن - �شندوق بريد 1246 اعلن 
مبوجب هذا العان عن تغير ا�شم ابنى القا�شر من جوتام �شوري�س جوباين 
حامل جواز ال�شفر الهندي رقم )M0132379( ال�شادر يف ابوظبي بتاريخ 
مع  جوبالين  �سوري�س  �سريم  اىل  جوباين  �شوري�س  جوتام  من   2014/8/12

النفاذ الفوري لذلك.

�سرطة �ل�سارقة تقب�س على عربي وبنغايل تخ�س�سا يف �سرقة �ملحال �لتجارية
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•• ال�صارقة-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
ظ��ه��ر ام�����س مب��ب��ن��ى ع��م��ادة ����ش���وؤون ال��ط��اب ب��اجل��ام��ع��ة اأع�شاء 
اللقاء  �شموه  وا�شتهل  ال�شارقة.  التدري�س اجلدد يف جامعة  هيئة 
بالرتحيب بالأع�شاء اجلدد موؤكدا لهم اأن ال�شارقة ل ت�شتقبلهم 
بفتح اأبوابها لهم فح�شب بل فاحتة لهم عقول اأبنائها وبناتها على 
اجلامعة  لتطوير  �شويا  العمل  على  وحثهم  بها  يرتقوا  اأن  اأم��ل 
واملدينة اجلامعية ككل التي تتميز بطابع خا�س فهي حتوي بن 
جنباتها ما يقارب من 30 األف طالب وطالبة واآلف املعلمن وعدد 
كبر من املختربات واملعاهد واملراكز الأخرى البحثية والثقافية 
والريا�شية والفنية. واأكد �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة للح�شور  
اأن ما عليه جامعة ال�شارقة اليوم من تطور ل يعني اأننا قد و�شلنا 

ن�شاهم  حتى  جهودنا  ن�شاعف  اأن  علينا  ب��ل  اإل��ي��ه  ن�شبوا  م��ا  اإىل 
لن  وذل��ك  احلياة  معرتك  مواجهة  على  ق��ادري��ن  طلبة  تهيئة  يف 
يكون ال بتزويدهم بو�شائل كثرة غر تقليدية وغر مقت�شرة 
النف�س  الدر�س فمن طبيعة  التي تقدم لهم يف قاعة  العلوم  على 
واأ�شاف يف حديثه  ان   . الكلل فا بد لها من الرتويح  الب�شرية 
وجود مراكز الأن�شطة الطابية الا �شفية الجتماعية والفنية 
تن�شيطها  من  بد  فا  ك��اف  غر  والريا�شية  والثقافية  والأدب��ي��ة 
والعمل على  اأن�شطتهم  الطلبة  اإل مب�شاركتكم  ذلك  يتحقق  ولن 
كل  منها  متاأما  وقدراتها  عقولكم  اإىل  اأنظر  فاأنني  توجيههم 
اخلر يف �شقل �شخ�شية الطلبة وتطوير مهاراتهم فعقول طلبتنا 
متعط�شة ويجب اأن نغذيها بالأ�شياء ال�شليمة فنحن هنا يف مناأى 
عما يدور حولنا وعما يعرتي بع�س اقطار عاملنا العربي من جهل 
واأبناءنا الطلبة  اأنف�شنا  اأن نبعد  و�شالة وظام واإظ��ام وعلينا 
عن اأي نوع من الأفكار ويجب اأن نطرح العلم حلق العلم . وقال 

الدوام  على  مفتوحة  وهي  اأمانة  وعقولهم  اأمانة  الطلبة  �شموه  
يف  والعقول  لكم  ومازمتهم  بهم  امل�شتمر  الت�شاقكم  بحكم  لكم 
هذا ال�شن ت�شمى عقول لقطة فعلينا اأن نحر�س على ان تلتقط 
كل ما هو خر  . ويف اخلتام متنى �شموه لأع�شاء هيئة التدري�س 
يف  الإق��ام��ة  وطيب  وال�شداد  التوفيق  ال�شارقة  جامعة  يف  اجل��دد 
اأن  وعليهم  عطاء  ذاتها  بحد  البلد  اأن  م��وؤك��دا   .. ال�شارقة  اإم���ارة 
ي��وج��ه��وا ط��اق��ات��ه��م وط��اق��ات ط��اب��ه��م يف خ��دم��ة وم�����ش��ارك��ة هذا 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  واقام �شاحب  القائم.  العطاء 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  �شرف  على  غ��داء  ماأدبة  القا�شمي  حممد 
اجل���دد وذل���ك ب��ح�����ش��ور ال��دك��ت��ور ع��م��رو ع��ب��د احل��م��ي��د م�شت�شار 
وال�شادة  العايل  التعليم  ل�شوؤون  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
جمول  حميد  وال��دك��ت��ور  ال�شارقة  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  اأع�شاء 
اجلامعة  مدير  ن��واب  من  وع��دد  ال�شارقة  جامعة  مدير  النعيمي 

وعمداء الكليات فيها. 

•• ابوظبي-الفجر:

لدولة  الوطني  الناقل  للطران،  الحت���اد  ت��رّبع��ت 
األف  املتحدة، مبا يزيد على مئة  العربية  الإم��ارات 

درهم مل�شاعدة الأطفال املعدمن يف املغرب. 
وقام وفد من فريق الإدارة العليا يف الحتاد للطران 
التربعات  لتقدمي  الأ�شبوع  ه��ذا  املغرب  اإىل  بزيارة 
التي مت جمعها عرب عدد من املبادرات اخلرية التي 
اأقيمت يف اأبوظبي خال �شهر رم�شان املبارك. ومن 
بن املبادرات �شوق الحتاد للطران اخلري، ق�شائم 
رم�شان اخلرية، وبطولة رم�شان لكرة القدم التي 

الذي  الزيارة  اأبوظبي.  وت�شّمن برنامج  اأقيمت يف 
الزيارات  من  بعدد  القيام  يومن،  م��دار  على  امتد 
اإىل ث��اث م��دار���س تابعة لإقليم  وت��ق��دمي ت��ربع��ات 
ا�شماعيل،  م��ولي  مدر�شة  �شملت  املغرب  يف  �شفرو 

ومدر�شة اآيت تاناوت ومدر�شة اآيت ح�شن.  
وف��د الحت��اد للطران حممد لكحل، وكيل  وراف��ق 
التي  زيارتهم  اإقليم �شفرو خال  التعليم يف  وزارة 
مدر�شية  حقيبة   700 م��ن  اأك����رث  ت��وزي��ع  ���ش��ه��دت 

وقرطا�شية لاأطفال.
ا تقدمي التربعات اإىل منظمة  وت�شمنت الزيارة اأي�شً
العلوي امللكية املغربية للمكفوفن يف الدار البي�شاء، 

امل��غ��رب��ي��ة للمكفوفن يف  الأم����ل، وال��راب��ط��ة  راب��ط��ة 
ال�شركة،  افتتحت  حيث  ال���رب���اط.   يف  �شا  مدينة 
ر���ش��م��ًي��ا، ور����ش���ة ع��م��ل الحت�����اد ل��ل��ط��ران، وقدمت 
للخياطة.  وماكينتن  ال�شوف  حلياكة  ماكينتن 
وا���ش��ت��ق��ب��ل ال��وف��د م��ن ق��ب��ل حم��اف��ظ م��دي��ن��ة �شا، 

ال�شيد عمر عجربون، مدير الرابطة املغربية. 
وك��ان يف رئا�شة وف��د الحت��اد للطران، خالد غيث 
احلكومية  لل�شوؤون  الرئي�س،  اأول  نائب  املحربي، 
و�شيا�شات الطران يف الحتاد للطران، برفقة علي 
العمليات  ملركز  الرئي�س  نائب  ال�شام�شي،  عبداهلل 
اأبوظبي،  مطار  يف  للطران  الحت��اد  يف  الت�شغيلية 

ومولي ه�شام القادري، املدير العام ملكاتب الحتاد 
الحتاد  عمل  فريق  جانب  اإىل  املغرب،  يف  للطران 
البي�شاء  ال���دار  يف  والت�شغيلي  ال��ت��ج��اري  للطران 
املدر�شية  احلقائب  توزيع  يف  جميًعا  �شاركوا  الذين 
والع�شي  وال���ن���ظ���ارات  وال��ب��ط��ان��ي��ات  وال��ق��رط��ا���ش��ي��ة 

البي�شاء املخ�ش�شة للمكفوفن. 
ويف هذا اخل�شو�س، حتّدث ال�شيد املحربي، الذي 
اللجنة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�شب  ��ا  اأي�����شً ي�شغل 
الريا�شية والجتماعية يف الحتاد للطران، قائًا: 
ُتربهن هذه امل�شاهمة التعاطف الكبر وال�شخاء من 
قبل موظفي الحتاد للطران و�شركاءها وجمتمع 

اأبوظبي ممن �شاركوا يف تلك املبادرات الجتماعية.
واأ�����ش����اف: ل��ق��د ���ش��اه��م��ت ت��ل��ك ال���ت���ربع���ات يف ر�شم 
يتيم،  م��ن خم�شمئة  اأك���رث  ع��ل��ى وج���وه  الب��ت�����ش��ام��ة 
يف راب��ط��ة الأم����ل مم��ن ت��ل��ق��وا ث��ي��اًب��ا ج��دي��دة لعيد 
��ا: ن��ت��وج��ه ب�شكر  الأ���ش��ح��ى امل���ب���ارك. واأ����ش���اف اأي�����شً
خا�س اإىل جميع الأطراف الذين قدموا لنا الدعم 
لإجن����اح ت��ل��ك ال��رح��ل��ة مب��ن ف��ي��ه��م، ال���دي���وان امللكي 
املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  دولة  و�شفارة  املغربي، 
و�شرطة  للطران،  الحتاد  وفريق  املغربية،  اململكة 
اأبوظبي، وق�شم دائ��رة الهجرة واجل��وازات يف مطار 
اأبوظبي  اأبوظبي الدويل، وموظفي �شركة مطارات 

)ADAC(، وموظفي الحتاد للطران يف مطار 
اأبوظبي الدويل، و�شركة اجلابر للب�شريات، و�شركة 
الدار  يف  للنقل  ج��ري�����س  و���ش��رك��ة  للب�شريات،  دب���ي 

البي�شاء. 
واختتم كامه بالقول: اإننا يف غاية ال�شعادة لقيامنا 
مبثل تلك املبادرة قبيل قدوم عيد الأ�شحى املبارك 
ت��رك ب�شمة طيبة يف قلوب  نتمكن من  اأن  واأمت��ن��ى 
الوطني  الناقل  وب�شفتها  الأط��ف��ال.  اأول��ئ��ك  وحياة 
ل��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ي�����ش��ّر الحتاد 
للطران التاأكيد جمدًدا على التزامها جتاه املجتمع 

وحر�شها على تقدمي الرعاية للمحتاجن.

•• الفجرية-الفجر:

يبداأ م�شت�شفى ال�شرق يف الفجرة �شباح اليوم 
الإ�شابة  مب��خ��اط��ر  للتوعية  حملة  الإث��ن��ن 
مع  فعالياتها  تتزامن  التي  القلب  باأمرا�س 
الحتفال باليوم العاملي للقلب وذلك بالتعاون 
مع اإدارة املرور والدوريات يف �شرطة الفجرة ، 
وجمموعة من طاب مدر�شة الديار الدولية 

.
 وت���ه���دف احل��م��ل��ة ال���ت���ي ت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى يوم 
ال�شحة  مفهوم  تعزيز  اإىل  املقبل  اخلمي�س 
اأ�شلوب حياة  املنزل واعتماد  اأو  العمل  يف بيئة 

ي�شهم يف احلفاظ على �شحة القلب ، وتقدمي 
اإتباع  على  تركز  �شحية  واإر���ش��ادات  معلومات 
�شامة  على  للحفاظ  اأمن��اط حياتية �شحية 
القلب خلف�س ن�شبة الإ�شابة باأمرا�س القلب 
برنامج  يت�شمن  ك��م��ا  ال��ق��ل��ب��ي��ة  وال�����ش��دم��ات 
احل��م��ل��ة ت��وزي��ع ال��ت��ف��اح الخ�����ش��ر ع��ل��ى جميع 

ال�شائقن .
ادارة  اليماحي مدير  را�شد  العقيد علي  واأكد 
ال����دوري����ات و امل�����رور يف ���ش��رط��ة ال��ف��ج��رة اأن 
اإ�شراك ال�شائقن يف حملة التوعية مهم جدا 
ل�شائقي  بالن�شبة  املرورية خ�شو�شا  لل�شامة 
احل���اف���ات امل��در���ش��ي��ة و���ش��ي��ارات الأج�����رة لأن 

الإ�شابة  لتجنب  النافعة  بالو�شائل  توعيتهم 
املخاطر  ال���رك���اب  ي��ج��ن��ب  ال��ق��ل��ب  ب���اأم���را����س 
يفقد  التي  القلبية  ال�شدمات  ع��ن  الناجمة 
مركبتهفتكون  على  ال�شيطرة  ال�شائق  فيها 

النتائج لذلك موؤ�شفة وموؤملة.
اأما اأحمد احلفيتي نائب مدير �شركة ال�شرق 
للرعاية ال�شحية فقال : اأهمية هذه احلملة 
تاأتي �شمن  اكتوبر  2 من  التي ت�شتمر لغاية 
ال�شحي  الوعي  لن�شر  امل�شت�شفى  اإ�شرتاتيجية 
واحلد من عوامل اخلطورة املرتبطة باملر�س 
الذي يعد من الأ�شباب الرئي�شية للوفاة على 
امل�شتوى العاملي.م�شرا اإىل اجلهود التي يقوم 

بها امل�شت�شفى لتقدمي خدمات �شحية وقائية 
وعاجية وتعزيزية وتاأهيلية لأفراد املجتمع. 
اأو���ش��ح دك��ت��ور عبداحلميد  اأخ���رى  وم��ن جهة 
احلملة  اأن  ال�����ش��رق  م�شت�شفى  م��دي��ر  ���ش��ن��ان 
تت�شمن العديد من الفحو�س الطبية املجانية 
القلب و فح�س �شكر  كال�شت�شارة و تخطيط 
ال�شرياين  ال����دم  ���ش��ع��ط  و  ال��ع�����ش��وائ��ي  ال����دم 
الن�شائح  وت���ق���دمي  اجل�����ش��م  ك��ت��ل��ة  م��ع��ام��ل  و 
من  ملحتاجيها  املجانية  الطبية  والإر���ش��ادات 
املر�شى اإ�شافة اإىل توزيع الكتيبات والن�شرات 
من  وال��وق��اي��ة  بالتغذية  اخلا�شة  التثقيفية 

امرا�س القلب .

اإل��زام ل فرار منه ، ولي�س هناك من م��ربرات  ملرتادي  اح��رتام لوائح وقوانن الدولة املرورية واجب بل 
طريق �شارع المارات – دبي العابر �شابقا – يف كل �شباح اأن يتخذوا من كتف الطريق حارة خام�شة اإ�شافة 
للحارات الربع للطريق ، م�شتخدمن اإياها رغم ما ميكن اأن يحدث من ر�شدهم من قبل �شيارات ال�شرطة 
، اإل اأن من جازف واأتخذ من كتف الطريق حارة خام�شة ، لي�س حبا ول ع�شقا يف خمالفة اللوائح والقوانن 
، لأنك جتد من قائدي ال�شيارات �شباب و�شيبة مواطنن ومقيمن ذكور واإناث ، وما دفعهم جميعا لهذا 
التجاوز  ، اخلوف من و�شولهم يوميا اىل الدوام متاأخرين ، ول تقل ملاذا مل يبكر يف نزوله ؟ فلم ينفع مع 
العابر ل النزول مبكرا ول متاأخرا  ، فقد ا�شتنفذوا  معه كافة ال�شبل ، حتى باتوا اإما اللتزام بالطريق 
والذهاب للدوام بعد فوات الوان ، اأو اأن يخطف اأجزاء منه متجاوزا ومتخذا كتف الطريق له طريقا �شالكا 
، فباتوا ما بن مطرقة معاناة الطريق و�شندان ما �شياقيه يف حال تاأخره عن الدوام ، والمر لي�س اأبن 

يوم اأو يومن فعلى مدى ال�شهر باتت م�شكلتنا ، فهل من نهاية ملعاناتنا ؟
•• حم�سن را�سد

•• اأبوظبي -وام:

نظمت �شركة برتول اأبوظبي الوطنية للتوزيع اأدنوك للتوزيع 
ام�س يف مقرها الرئي�شي مبادرة توعوية مبنا�شبة يوم القلب 
وال���ذي يتم  ع��ن��وان  قلب �شحي  2014 وذل��ك حت��ت  العاملي 
الحتفال به يف 29 �شبتمرب من كل عام. وعك�شت هذه املبادرة 
ال�شحية  املمار�شات  اأف�شل  ن�شر  اإىل  الرامية  ال�شركة  جهود 
�شمن بيئة العمل من خال توجيه املوظفن لعتماد تغيرات 
قلب  مبادرة  تنظيم  اأ�شاليب حياتهم. ومت  يف  اإيجايبة  �شحية 
�شحي بالتعاون مع م�شت�شفى الأهلية بامل�شفح مب�شاركة نخبة 
اأن�شطة  وت�شمنت  ال��ق��ل��ب..  �شحة  جم���ال  يف  املخت�شن  م��ن 

توعوية متنوعة مبا يف ذلك حما�شرة متخ�ش�شة حول ال�شمنة 
وح�شاب كتلة اجل�شم وتقدمي ن�شائح حول اتباع النظام الغذائي 
معدل  كقيا�س  للموظفن  طبية  فحو�شات  واإج����راء  امل��ث��ايل 
ال�شكر و�شغط الدم. وقال خالد هادي نائب الرئي�س للت�شويق 
والت�شال املوؤ�ش�شي يف اأدنوك للتوزيع اأن ال�شركة تويل �شحة 
اإىل تنظيم  اأهمية ق�شوى ..موؤكدا �شعيها  و�شامة موظفيها 
الوعي لدى موظفيها حول  املبادرات لرفع ن�شبة  العديد من 
يوم  فعالية  ان  وا�شاف  ال�شحية.  اأ�شاليب احلياة  اتباع  اأهمية 
ال�شنوية  اأجندتنا  الهامة على  املواعيد  العاملي تعد من  القلب 
عاداتنا  م��راج��ع��ة  ���ش��رورة  ل��ت��اأك��ي��د  الج��ت��م��اع��ي��ة  للم�شوؤولية 
اأخ��رى جديدة وذلك للحد من خماطر  غر ال�شحية واتباع 

جهودنا  من  الهدف  ان  اىل  م�شرا  القلب..  مبر�س  الإ�شابة 
التوعوية املتوا�شلة هو الو�شول اإىل جمتمع �شحي بالتعاون 
اأن  للقلب  العاملية  املوؤ�ش�شة  املعنين. وتوؤكد  ال�شركاء  مع كافة 
املبكرة جراء  املئة على الأق��ل من ح��الت الوفاة  80 يف  ن�شبة 
مر�س القلب من املمكن جتنبها من خال اتباع اأ�شلوب حياة 
�شحي وجتنب اأربعة عوامل خطر رئي�شية هي التدخن وعادات 
التغذية ال�شيئة وانخفا�س معدلت الن�شاط البدين والكحول. 
واكدت اأدنوك للتوزيع يف ختام الفعالية انها ت�شم جهودها اإىل 
جهود عديد املوؤ�ش�شات حول العامل لن�شر املبادرات ال�شتباقية 
الهادفة لن�شر الوعي حول اأف�شل ال�شبل ل�شون �شحة و�شامة 

املجتمع املحلي.

�أدن����ك للت�زي���ع حتتف���ي ب�ي�م �لق����لب �لعامل����ين������ريد ح���������ال

�سلطان �لقا�سمي يلتقي �أع�ساء هيئة �لتدري�س �جلدد يف جامعة �ل�سارقة

�الحت���اد للطي���ر�ن ُت�ق��ّدم تربع���ات �سخي���ة لالأطف���ال �ملعدم���ني يف �ملغ���رب

احتفال باليوم العاملي 

م�ست�سفى �ل�سرق ينظم حملة ت�عية مبخاطر �أمر��س �لقلب

•• ابوظبي-الفجر:

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ نهيان 
الثقافة  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
املجمتع،ت�شت�شيف  وتنمية  وال�شباب 
ال��ع��ا���ش��م��ة اب��وظ��ب��ي م��وؤمت��را علميا 
ح����ول ال�����ش��ي��دل��ة ي����وم ال��ع��ا���ش��ر من 
يف  امل��ق��ب��ل  الول  ت�����ش��ري��ن  اك���ت���وب���ر 
الكورني�س  �شراتون  ابوظبي  فندق 
مب�شاركة اكرث من 200 �شيدلين 
وخم��ت�����س يف جم���ال ال�����ش��ي��دل��ة من 
خم��ت��ل��ف امل��ن�����ش��اآت ال�����ش��ح��ي��ة داخ���ل 
الذي  املوؤمتر  يف  ويحا�شر   ، الدولة 
تنظمه جمموعة م�شت�شفيات النور و 

واجلودة  ال�شامة  �شعار  يعقد حتت 
ال�شيدلة  مم���ار����ش���ة  يف  وال���ت���م���ي���ز 
يف  املخت�شن  املحا�شرين  م��ن  ع��دد 
جمال ال�شامة الدوائية من �شركة 
�شحة  ال�شحية  للخدمات  ابوظبي 
يف  الطبية  خليفة  ال�شيخ  وم��دي��ن��ة 
وعدد  النور  م�شت�شفيات  و  ابوظبي 

من امل�شت�شفيات الخرى . 
الرئي�س  العوم  قا�شم  الدكتور  وقال 
م�شت�شفيات  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
النور رئي�س املوؤمتر ان عقد املوؤمتر 
وه��و م��وؤمت��ر ال��ن��ور ال���دويل الثالث 
الذي  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د  ي��ات��ي  لل�شيدلة 
ال�شابقن  املوؤمترين  عقد  يف  حتقق 

يف  مهمه  مو�شوعات  مناق�شة  جلهة 
جمال ال�شيدلة وال�شامة الدوائية 
وا����ش���ت���ع���را����س اخ����ر امل�����ش��ت��ج��دات يف 
القطاع  ان  اىل  م�شرا  امل��ج��ال  ه��ذا 
ابوظبي  ام��������ارة  يف  ال�������ش���ي���دلين 
جهة  على  �شواء  كبرا  تطورا  �شهد 
والنظم  امل��م��ار���ش��ات  اف�����ش��ل  تطبيق 
تطبيق  �شعيد  على  او  اللكرتونية 
ا���ش��ه��م��ت يف رفع  ب���رام���ج م���ت���ط���ورة 
ال�شيدلنية  اخل����دم����ات  م�����ش��ت��وى 

وتعزيز ال�شامة الدوائية . 
هيئة  وت�شجيع  ب��دع��م  ان���ه  واو����ش���ح 
ال�شحة يف ابوظبي ا�شبحت غالبية 
كتابة  نظام  تطبق  ال�شحية  املن�شات 

و�شرفها  ال�����ش��ي��دلن��ي��ة  ال��و���ش��ف��ات 
يف  متطور  نظام  وتطبيق  الكرتونيا 
جانب  اىل  الدوائي  املخزون  متابعة 
الخطاء  ع���ن  ال��ك��رتون��ي��ا  ال��ت��ب��ل��ي��غ 
مراحل  ج��م��ي��ع��ه��ا  وه����ي  ال���دوائ���ي���ة 
توؤكد مدى تطور م�شتوى  متقدمة 
اخلدمات ال�شحية املقدمة مو�شحا 
العلمية  امل����وؤمت����رات  ه����ذه  م��ث��ل  ان 
ملناق�شة  امل�شاركن  امام  املجال  تفتح 
ال�شيدلنية  امل��و���ش��وع��ات  خم��ت��ل��ف 

وتبادل اخلربات و�شقل التجارب . 
وا�شار الدكتور العوم اىل ان اهداف 
امل����وؤمت����ر ت��ت��م��ث��ل يف م��ن��اق�����ش��ة اب���رز 
حت����دي����ات مم���ار����ش���ة ال�������ش���ي���دل���ة يف 

املحتمل  الث�����ر  وت��ق��ي��ي��م  الم�������ارات 
املمار�شة  يف  ال�����دوائ�����ي  ل����اف����راط 
ال�شيدلنى  القت�شاد  على  العامة 
املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة  يف 
وت�شليط ال�شوء على تطور املمار�شة 
امل�شتقبلي  وال��ن��م��وذج  ال�شيدلنية 
دور  وتقييم  ال�شيدلنية  للرعاية 
لفئات  املر�شى  �شامة  يف  ال�شيديل 
والث��ار اجلانبية  واملخاطر  خمتلفة 
ونقا�س  وع��ر���س  النف�شية  ل��ادوي��ة 
امل�شتفادة  والدرو�س  النجاح  ق�ش�س 
اللقاحات  ومناق�شة  ال�شيادلة  م��ن 

�شد خمتلف المرا�س . 
الربع�شى  مل��ي��اء  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 

مديرة املوؤمتر و مديرة ال�شيدليات 
انه  ال��ن��ور  م�شت�شفيات  جمموعة  يف 
جل�شات  ارب��ع  املوؤمتر  خ��ال  �شتعقد 
على  املحا�شرين  فيها  يركز  علمية 
ممار�شة  حت���دي���ات  اب�����رز  م��ن��اق�����ش��ة 
ال�������ش���ي���دل���ة يف الم�����������ارات وت���اث���ر 
الفراط الدوائي يف املمار�شة العامة 
ممار�شة  وت���ط���ور  الق���ت�������ش���اد  ع��ل��ى 
واملتطلبات  ال���دول���ة  يف  ال�����ش��ي��دل��ة 
الهامة يف النظام ال�شحي ال�شيدلين 
امل����ث����ايل ل��ت��ح��ق��ي��ق ا����ش���ت���خ���دام امن 
امن��اط احلياة  ل��ادوي��ة ون�شائح يف 
معاير  و���ش��ع  و  طبية  و���ش��ف��ة  دون 
ال�شيدلة  يف  املعقمة  امل�شتح�شرات 

والث��ار اجلانبية لادوية  واملخاطر 
النف�شية واللقاحات يف الدولة.

وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور ام���ان 
ال��دوي��ن��ي اأم��ن ع��ام امل��وؤمت��ر ومدير 
امل�����ش��ت��م��ر يف  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ادارة 
جم��م��وع��ة م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال���ن���ور ان 
ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة يف اب���وظ���ب���ي ق���ررت 
 6.5 بنحو  املوؤمتر  جل�شات  معادلة 
�شاعة معتمدة و اأن املوؤمتري�شتهدف 

وال�شيادلة  امل�شت�شفيات  ���ش��ي��ادل��ة 
العامن  واملمار�شن  انواعهم  بكافة 
وف���ن���ي���ي ال�������ش���ي���دل���ة وامل���م���ر����ش���ن 
كليات  وطلبة  املتدربن  وال�شيادلة 
على  �شيقام  ان��ه  اأ���ش��اف  و  ال�شيدلة 
هام�س املوؤمتر معر�س طبي ت�شارك 
املتخ�ش�شة  ال�شركات  من  ع��دد  فيه 
التي تعر�س اخر ابتكاراتها يف جمال 

ال�شيدلة. 

حتت رعاية نهيان مبارك اآل نهيان 

�ب�ظبي ت�ست�سيف م�ؤمتر� عن �ل�سيدلة ي�م �لعا�سر من �كت�بر �ملقبل
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ديوانه  ورئي�س  مر�شى،  حممد  املعزول  امل�شري  الرئي�س  غياب  ت�شبب 
ع�شر،  ال�شاد�شة  اجلل�شة  ع��ن  ال��ط��ه��ط��اوي،  رف��اع��ة  حكمه،  ف��رتة  اإب���ان 
اهلل  وح���زب  حما�س  م��ع  التخابر  ق�شية  يف  حماكمتهم  م��ن  الإث��ن��ن، 
 14 جل�شة  اإىل  تاأجيلها  يف  اأمنية،  ل��دواع  الإي���راين،  الثوري  واحلر�س 
اإن  اأكتوبر-ت�شرين الأول املقبل، بح�شب م�شدر ق�شائي. وقال امل�شدر 
حمكمة جنايات القاهرة برئا�شة القا�شي �شعبان ال�شامي، بداأت اجلل�شة 
املنعقدة باأكادميية ال�شرطة بالتجمع اخلام�س )�شرقي القاهرة(، بدون 
بداية  يف  ق��ال  القا�شي  اأن  امل�شدر  وتابع  والطهطاوي  مر�شي  ح�شور 
اجلل�شة اإنه و�شله خطاب من وزارة الداخلية يفيد بتعذر و�شول مر�شي 
اإىل  اجلل�شة  لتاأجيل  القا�شي  دفع  ما  وهو  اأمنية،  ل��دواع  والطهطاوي 
14 اأكتوبر-ت�شرين الأول املقبل. ووجهت النيابة ملر�شي و35 اآخرين 
م��ع منظمات  التخابر  ج��رائ��م  ب��ارت��ك��اب  ات��ه��ام��ات  ه��ارب��ا(   14 )بينهم 
القومي، والتن�شيق  الأمن  اأ�شرار  واإف�شاء  الباد،  اأجنبية خارج  وجهات 
اإرهابية  لعمليات  الإع��داد  بهدف  داخ��ل م�شر وخارجها،  تنظيمات  مع 
داخل الأرا�شي امل�شرية . وكان النائب العام امل�شري ه�شام بركات اأحال 
يف 18 دي�شمرب-كانون اأول املا�شي، املتهمن للمحاكمة بتهمة التخابر 
الثوري  اللبناين واحلر�س  الفل�شطينية، وحزب اهلل  مع حركة حما�س 

الإيراين لرتكاب اأعمال تخريبية واإرهابية داخل الباد.

قال اأحد القادة امليدانين يف اجلي�س الوطني الليبي اإنهم يحاربون 
خوارج الإخوان وداع�س، م�شرا اإىل تدفق الدعم واملقاتلن الأجانب 
ا�شتهداف  املتطرفة بتن�شيق من اخلارج وك�شف عن  على اجلماعات 
هوؤلء مل�شر وجنوب اأوروبا من ليبيا. وقال اأ�شرف امليار احلا�شي اإّن 
ال�شودانية  بامل�شلحن دخل من احلدود  املحملة  ال�شيارات  رتا من 
امل��ت�����ش��ددة اخل��ارج��ة عن  امليلي�شيات  ل��دع��م  ال��ك��ف��رة  ب��اجت��اه م��دي��ن��ة 
حمما  ال�شيارات  من  رت��ا  اأدخلت  ال�شودان  اأن  واأ���ش��اف   . القانون 
ال�شودانية  احل��دود  بن  الآن  يتواجدون  وه��م  اليمن  من  مبقاتلن 
ومدينة الكفرة واتهم احلا�شي اخلرطوم بدعم امل�شلحن املتطرفن 
تزويد  عملية  يف  وم�شراتة  ومعيتيقة  ���ش��رت  م��ط��ارات  وا���ش��ت��خ��دام 
اجلماعات املت�شددة بال�شاح واأو�شح اأن تلك اجلماعات ت�شيطر على 
اأج��ل تنفيذ عمليات  اأوروب��ا من  اإىل  ال�شرعية  الهجرة غر  عمليات 
اإرهابية هناك. واتهم داع�س يف ليبيا باأنهم يقومون بجلب املقاتلن 
اأنهم  اإىل  من الفرن�شين والإيطالين وغر�س ال�شم فيهم ، م�شرا 
يريدون غزو جنوب اأوروبا من ليبيا كما اتهم من ينتمون للقاعدة 
لتدريب  ال��ع��وي��ن��ات  جل��ب��ل  امل��ح��اذي��ة  املنطقة  يف  مع�شكرات  ب��اق��ام��ة 
مقاتلن ي�شتهدفون م�شر وقال احلا�شي اإن جماعة اأن�شار ال�شريعة 
الإخ��وان يقاتلون  وجمل�س ثوار بنغازي وامل�شلحن املح�شوبن على 

حل�شاب تنظيم داع�س املتطرف، رابطا بن داع�س والإخوان.

جهاز  اأن  اأف��اد  �شحايف  تقرير  اأهمية  من  الأبي�س،  البيت  يف  م�شوؤول  قلل 
ال��ن��ار على  اأط��ل��ق  اأن رج��ا  اأي���ام  ���ش��وى بعد �شبعة  ي���درك  الرئا�شة مل  اأم���ن 
فيه.  للرئي�س  ال�شغرى  الب��ن��ة  ك��ان��ت  بينما   ،2011 يف  الأب��ي�����س  البيت 
اجلهاز  يواجه  بينما  املعلومات  ه��ذه  بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  ن�شر  وياأتي 
وقع  بينها حادث  الأمنية من  الإخفاقات  �شل�شلة من  بعد  انتقادات  ال�شري 
يف مطلع ال�شهر احلايل عندما قفز رجل م�شلح ب�شكن من فوق �شور اأمني 
ودخل مقر الرئا�شة قبل اأن يتم توقيفه. وم�شاء احلادي ع�شر من ت�شرين 
الثاين-نوفمرب 2011، مل يكن باراك اوباما وزوجته مي�شيل موجودين يف 
البيت البي�س مع جدتها  �شا�شا كانت يف  ال�شغرى  ابنتهما  وا�شنطن. لكن 
ابنتهما  تعود  اأن  يفرت�س  وك��ان  ال�شحيفة.  قالت  كما  روبن�شون  م��اري��ان 
�شبع  واأ�شابت  املدينة  يف  لها  اأ�شدقاء  مع  �شهرة  بعد  حلظة  اأي  يف  الكربى 
ر�شا�شات على الأقل اأطلقت من �شيارة متوقفة على بعد حواىل 700 مرت، 
تلقوا  التحرك  الأمن  اأراد رجال  ال�شحيفة. وعندما  بح�شب  الرئا�شة  مقر 
اأمرا مثرا لا�شتغراب من امل�شوؤول عنهم الذي اأكد اأنه مل يحدث اإطاق 
نار ابقوا يف اأماكنكم ومل ينف م�شاعد م�شت�شار المن القومي لأوباما، توين 
العمل جار لتخاذ  اأن  على  �شدد  اأن��ه  اإل  ال�شحيفة  تقرير  بلكن، م�شمون 

اإجراءات من اأجل ت�شحيح الو�شع .

عوا�صم

�لقاهرة

نيويورك

طر�بل�ص

�لعبيدي يتهم �سيا�سيني بالتاآمر 
الإبعاده عن وز�رة �لدفاع

•• نينوى-وكاالت:

اتهم النائب العراقي، خالد العبيدي، املر�شح عن حمافظة نينوى ملن�شب 
وزير الدفاع، �شخ�شيات �شيا�شية بالتاآمر لإبعاده عن املن�شب وقال العبيدي 
غر  �شخ�شيات  لإي�شال  ال�شيا�شين  بع�س  قبل  من  م��وؤام��رات  هناك  اإّن 
موؤهلة ل�شغل هذا املن�شب املهم واحل�شا�س من اأجل ك�شب املال واأ�شاف اأن 
اجلي�س العراقي بحاجة اإىل اإعادة بناء على اأ�ش�س و�شوابط وطنية ليتمكن 

من حترير نينوى واملناطق اخلا�شعة ل�شيطرة تنظيم داع�س. 
وتابع العبيدي قائا رغم هذه املوؤامرات من قبل �شخ�شيات داخل الكتل 
ال�شنية ولي�س ال�شيعية، اإل اأن حظوظي ل زالت قائمة لت�شلم هذا املن�شب ، 
دون اأن يو�شح هوية هذه ال�شخ�شيات وتابع يف بادئ الأمر التقيت برئي�س 
هناأين  ثم  الذاتية،  ال�شرة  على  واطلع  العبادي،  حيدر  العراقي  ال���وزراء 
4 �شاعات من خال عقد جل�شة الربملان التي رافقت  لكنني فوجئت بعد 
الثانية من  لإب��ع��ادي وللمرة  م��وؤام��رة  اأن هناك  ال��وزاري��ة  عر�س احلقائب 
هذا املن�شب . ووعد العبيدي، اأهايل حمافظة نينوى بالعمل والتن�شيق مع 
الأمن  واإع��ادة  داع�س  تنظيم  �شيطرة  املحافظة من  لتحرير  كافة اجلهات 
وال�شتقرار اإىل ربوعها وكان خالد العبيدي، وهو لواء مهند�س يف اجلي�س 
جانب  اإىل  الف�شاء  هند�شة  يف  ال��دك��ت��وراه  ���ش��ه��ادة  على  وح��ا���ش��ل  ال�شابق 
ماج�شتر علوم �شيا�شية، قد ر�شح يف العام 2010 ك�شخ�شية م�شتقلة عن 
القائمة العراقية )التي كان يتزعمها اآنذاك رئي�س الوزراء العراقي ال�شبق 
اإياد عاوي، والتقى يف حينها رئي�س الوزراء ال�شابق نوري املالكي اإل اأنه مل 

يقدم لهذا املن�شب(.

اأدانت جتاوزات الرئي�س الرتكي وتهجمه على الدول العربية

�لقاهرة: �سجل �أردوغان وممار�ساته ال ت�ؤهالنه الإعطاء درو�س يف �لدميقر�طية

اتهمت الأ�سد بتاأجيج الطائفية يف املدار�س

�ملعار�سة ت�ستعيد �ل�سيطرة على بلدة �لدخانية يف دم�سق

�أ�سجار مفخخة ال�سطياد �ل�سباط يف م�سر
اإمنا هي من تخطيط التنظيم الدويل جلماعة الإخوان ل�شتهداف اأكرب 
الأ�شجار  ا�شتخدام  طريقة  اأن  اإىل  م�شراً  واملدنين،  ال�شباط  من  عدد 
املفخخة يف التفجر وزرع القنابل اأ�شفلها، تهدف اإىل اإثارة الرعب بن 
التي  املناطق،  جميع  بتم�شيط  الأمنية  ال�شلطات  وط��ال��ب   . املواطنن 
القوات  تواجد  املفرقعات، قبل  الأكمنة وتزويدها بخرباء  تتواجد فيها 
اأي قنابل مزروعة بداخلها،  للتاأكد من عدم وجود  وال�شرطية،  الأمنية 
مع العمل على تغير اأماكن متركز القوات ب�شكل م�شتمر. ومن جانبه 
يوؤكد اللواء ممدوح عبد ال�شام اخلبر الأمني، اأن عودة تنظيم الأ�شجار 
املفخخة دليل على مرحلة الياأ�س التي و�شلت اإليها اجلماعات الإرهابية، 
اأنها  ال�شارع، م�شراً  اأن فقدت قدرتها على احل�شد اجلماهري يف  بعد 
حماولت من الإرهابين للعودة اإىل امل�شهد ال�شيا�شي من جديد والدخول 

•• القاهرة-وكاالت:

املوؤ�ش�شة  ا�شتهداف �شباط ورجالت  الو�شائل والهدف واحد، هو  تتعدد 
ال�شرطية، من خال عمليات الت�شليل وتفخيخ الأ�شجار، الأ�شلوب الذي 
ظهر حديثاً يف اإطار تنامي العقلية الإرهابية جلماعات الإ�شام ال�شيا�شي 
املتمثلة يف حركة الإخوان الإرهابية وُتعد هذه العمليات لتفخيخ الأ�شجار 
نوعاً جديداً من عمليات الإرهاب، مت اإعداده وا�شتخدامه بجانب اأ�شلوب 
القنابل  واإل��ق��اء  املفخخة،  ال�شيارات  عمليات  يف  التقليدي  الإره��اب��ي��ن 
اليدوية على كمائن واأق�شام ال�شرطة، وزرع القنابل اأعلى الكباري واأ�شفل 
مدرعات الأمن املركزي.  وقال اللواء فاروق املقرحي اخلبر الأمني اإن 
التفجرات التي ت�شهدها الباد بطرق جديدة وغر تقليدية ومبتكرة، 

اأردوغ��ان باأن يلتفت  تن�شح ال�شيد 
اإىل �شاأنه الداخلي لإ�شاح �شلوكه 
حت�شن  و  امل�����ش��ت��ب��د  ال�����ش��خ�����ش��ي 
ال�����ش��يء يف جم����ال حقوق  ���ش��ج��ل��ه 
الإن�شان قبل اأن ينربي بد�س اأنفه 
يف �شوؤون الآخرين وين�شب نف�شه 
و�شيا على الدميقراطية ومدافعا 
ع��ن��ه��ا وه����و اأب���ع���د ك���ل ال��ب��ع��د عن 

مبادئها وقيمها .

•• القاهرة -وام: 

امل�شرية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأدان����ت 
الرتكي  ال���رئ���ي�������س  ت�������ش���ري���ح���ات 
ب�شاأن  اأردوغ�������������ان  ط���ي���ب  رج������ب 
اأنها  م��وؤك��دة  م�شر..  يف  الأو���ش��اع 
ال�شطط  مل�شل�شل  ا�شتمرارا  ت��اأت��ي 
الرئي�س  ي��ردده��ا  التي  والأك��اذي��ب 
اأردوغ����������ان. وج������ددت ال��������وزارة يف 
جاء  ملا  ال�شديد  ا�شتنكارها  بيانها 
الرئي�س  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الكلمة  يف 
الإقت�شادي  املنتدى  اأم��ام  الرتكي 
ال��ع��امل��ي يف ن��ي��وي��ورك ال��ل��ي��ل��ة قبل 
املا�شية. ونقلت وكالة اأنباء ال�شرق 
اأ ع��ن اخلارجية يف  اأ ���س  الأو���ش��ط 
ا�شتنكارها  جت���دد  اإذ  اأن��ه��ا  بيانها 
لهذه الأكاذيب من جانب الرئي�س 
املتابع  اأن  ت��وؤك��د  فاإنها   .. ال��رتك��ي 
خال  تركيا  يف  ال��داخ��ل��ي  لل�شاأن 
الأع�������وام الإث���ن���ي ع�����ش��ر الأخ�����رة 
طبيعية  ن���ت���ي���ج���ة  اإىل  ي���خ���ل�������س 
الذي  اأردوغ���ان  ال�شيد  اأن  مفادها 
الدميقراطية  راع����ي  اأن����ه  ي��دع��ي 
ومدافع عن ثورات الربيع العربي 
الداخلي  �شجله  و  مم��ار���ش��ات��ه  يف 
خال هذه الأعوام بعيد كل البعد 
ع���ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة و 
من ثم فاإنه لي�س يف و�شع ي�شمح 
ب�شاأن  للغر  ال��درو���س  باإعطاء  له 
واح������رتام حقوق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

و�شيا  نف�شه  ين�شب  ول  الإن�����ش��ان 
عليها .  واأ�شافت الوزارة اأن واقع 
الأمور يف تركيا ي�شر اإىل اأنه رغم 
لأعوام  ال�شلطة  يف  اأردوغ���ان  بقاء 
مل  ف��اإن��ه  ل��ل��وزراء  كرئي�س  طويلة 
يرتدد عن تغير النظام ال�شيا�شي 
اإىل  الربملاين  النظام  من  للدولة 
ال��رئ��ا���ش��ي و تغير  ���ش��ب��ه  ال��ن��ظ��ام 
ي�شتمر  ح��ت��ى  ال���رتك���ي  ال��د���ش��ت��ور 
قادمة  اأع����وام  ع�����ش��رة  ال�شلطة  يف 
وهو ما ل ميكن و�شفه بال�شلوك 
ظل  يف  خ���ا����ش���ة  ال����دمي����ق����راط����ي 
خال  انتهجها  ال��ت��ي  امل��م��ار���ش��ات 
خال  من  �شواء  املا�شية  الأع���وام 
ف��ر���س ق��ي��ود ع��ل��ى ح��ري��ة ال����راأي 
وا�شتخدام  وال��ت��ج��م��ع  وال��ت��ع��ب��ر 
ال��ق��وة امل��ف��رط��ة ف��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 
الن�شطاء ال�شيا�شين واملتظاهرين 
ال�����ش��ل��م��ي��ن ب���ل وو����ش���ل ب���ه احلد 
اإىل اإغ���اق م��وق��ع ت��وي��رت يف حتد 
���ش��اف��ر لأب�������ش���ط ق���واع���د اح����رتام 
القيود  اإىل  ال��راأي..اإ���ش��اف��ة  حرية 
نظامه  يفر�شها  ال��ت��ي  ال�����ش��دي��دة 
واملاحقة  ال�شحافة  ح��ري��ة  على 
�شد  املتعددة  والأحكام  الق�شائية 
والتمييز  وال�����ش��ح��ف��ي��ن  ال��ك��ت��اب 
�شد الأكراد بجانب تدخله املتكرر 
ال����ذي ينظر  ال��ق�����ش��اء  اأع���م���ال  يف 
ق�شايا الف�شاد واحتجاز املواطنن 
ب���دون ت��ه��م ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة وهي 

•• دم�صق-وكاالت:

اأفاد نا�شطون باأن عدداً من عنا�شر 
املعارك  يف  ق��ت��ل��وا  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات 
الغوطة  يف  اأي������ام  م��ن��ذ  امل�����ش��ت��م��رة 
ال�شرقية للعا�شمة دم�شق وك�شفت 
مقاتلو  اأن  مبا�شر  ���ش��وري��ا  �شبكة 
ا�شتعادة  يف  جن���ح���وا  امل���ع���ار����ش���ة 
ال�شيطرة على بلدة الدخانية، بعد 
مواجهات اأ�شفرت عن مقتل جنود 
من قوات النظام. كما اأكد جمل�س 
اأن  العا�شمة  ب��ري��ف  ال��ث��ورة  ق��ي��ادة 
البلدة  م��ن  تن�شحب  مل  املعار�شة 

من قوات الأ�شد يف بلدة الدخانية 
ق��د �شيطرت  النظام  ق��وات  وك��ان��ت 
ع���ل���ى ث�����اث ن���ق���اط ع�����ش��ك��ري��ة يف 
املنطقة عقب ا�شتخدام غاز الكلور 
ما  وه���و  لنا�شطن،  وف��ق��اً  ال�����ش��ام، 

�شهل تقدم النظام.
ال�������ش���وري حلقوق  امل��ر���ش��د  وك�����ان 
اأن قوات  امل��ع��ار���س، ذك��ر  الإن�����ش��ان 
ال���ن���ظ���ام ����ش���ي���ط���رت ع���ل���ى اأج�������زاء 
بعد  الدخانية  منطقة  من  وا�شعة 
ا�شتباكات عنيفة ا�شتمرت لنحو 3 
توا�شلت  فيما  ه��ذا  وياأتي  اأ�شابيع 
القيادة  ق�����وات  ب���ن  ال���ش��ت��ب��اك��ات 

دم�شق،  اأط��������راف  ع���ل���ى  ال���واق���ع���ة 
على  ت�����ش��ي��ط��ر  اأن���ه���ا  اإىل  م�������ش���راً 

معظم املناطق يف الدخانية.
ي����اأت����ي ذل�����ك يف وق�����ت مت���ك���ن فيه 
التابع  الأم���������ة  ج���ي�������س  م���ق���ات���ل���و 
اإعطاب  م��ن  امل�شلحة  للمعار�شة 
دبابة T72 خال املعارك الدائرة 
م���ع ق�����وات اجل��ي�����س ال��ن��ظ��ام��ي يف 
الغوطة  الدخانية يف  بلدة  حميط 

ال�شرقية بريف دم�شق.
وك�����ان�����ت جم���م���وع���ة م���ق���ات���ل���ة قد 
تفجر  ع���ل���ى  الأح���������د،  اأق�����دم�����ت، 
فيها  َم���ن  وق��ت��ل   bmb م���درع���ة 

الأ�شد  وق������وات  ل��ل��غ��وط��ة  ال���ع���ام���ة 
على اأطراف حي جوبر الدم�شقي، 
عنيف  م���دف���ع���ي  ق�������ش���ف  و�����ش����ط 
للمكتب  وف��ًق��ا  املنطقة،  ي�شتهدف 

الإعامي يف حي جوبر.
ال�����ط�����ران  ق�������ش���ف  الأث�������ن�������اء  يف 
ب���ل���دة داري�����ا  امل���روح���ي���م���ن���اط���ق يف 
واجل������ب������ل ال�����غ�����رب�����ي ل����ل����زب����داين 
بالرباميل املتفجرة، يف حن تدور 
الكتائب  م��ق��ات��ل��ي  ب��ن  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
الإ����ش���ام���ي���ة م����ن ج���ه���ة، وق�����وات 
النظام وامل�شلحن املوالن لها من 
اأط���راف مدينة  اأخ���رى، على  جهة 
دوما بالغوطة ال�شرقية ويف حلب، 
ذكر نا�شطون اأن الطران املروحي 
ع��ل��ى حي  ب��رام��ي��ل متفجرة  األ��ق��ى 
ت�شيطر  ح���ي���ث  ه���ن���ان���و  م�������ش���اك���ن 
الطران  األ���ق���ى  ك��م��ا  امل���ع���ار����ش���ة. 
امل���روح���ي ب��رم��ي��ا م��ت��ف��ج��را على 
وبالتزامن  الغربية.  امل�شيكة  بلدة 
متفجرتان  ا���ش��ط��وان��ت��ان  �شقطت 
بحي  الأول  ال�����دوار  م��ن  ب��ال��ق��رب 
�شهداء  ل��واء  اأطلقهما  الأ�شرفية، 

بدر .
كتائب  ا����ش���ت���ه���دف���ت  ح����م����اة  ويف 
امل��ع��ار���ش��ة ب�����ش��واري��خ غ����راد قوات 
دي����ر حمردة  م��ع�����ش��ك��ر  ال��ن��ظ��ام يف 
اأدان������ت  ب���ري���ف ح���م���اة اىل ذل������ك، 
املعار�شة ال�شورية اإ�شدار الرئي�س 
رئا�شّياً  م��ر���ش��وم��اً  الأ����ش���د  ب�����ش��ار 

�إ�سر�ئيل تهدم �سبكة 
للكهرباء يف نابل�س

•• نابل�ص-وكاالت:
بهدم  اإ�شرائيلية  ج��راف��ات  �شرعت 
)قرية  خربة  يف  للكهرباء،  �شبكة 
�شغرة( الطويل قرب بلدة عقربا 
جنوب �شرق مدينة نابل�س �شمايل 
الإثنن،  �شباح  الغربية،  ال�شفة 
تراخي�س  وج�������ود  ع������دم  ب���ح���ج���ة 

لإقامتها، ح�شب �شهود عيان.
وقال النا�شط يف املقاومة ال�شعبية 
يف عقربا حمزة ديرية اإّن جرافات 
اأعمدة  ب��ه��دم  ���ش��رع��ت  الح���ت���ال 
التي  الأ���ش��اك  وتقطيع  الكهرباء 
بالتيار  ب��اخل��رب��ة  امل�����ش��اك��ن  ت����زود 
اأن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي واأ����ش���ار دي��ري��ة اإىل 
الرئي�شي  امل��دخ��ل  اأغ��ل��ق��وا  اجل��ن��ود 
النا�شطن  وم����ن����ع����وا  ل���ل���خ���رب���ة 
خال  دخ��ول��ه��ا  م��ن  وال�شحفين 
اجلي�س  وك��������ان  ال�����ه�����دم  ع���م���ل���ي���ة 
الإ�شرائيلي قد هدم الع�شرات من 
اإ�شافة  باخلربة  واملرافق  امل�شاكن 
ع����دة �شهور،  ق��ب��ل  امل�����ش��ج��د  ل��ه��دم 
تراخي�س  وج�������ود  ع������دم  ب���ح���ج���ة 

للبناء.
اأن  اإىل  دي����ري����ة  ال���ن���ا����ش���ط  ول���ف���ت 
اإ���ش��رائ��ي��ل ت��ه��دف ل��رتح��ي��ل �شكان 
�شكنهم  م���ن���ط���ق���ة  م�����ن  اخل�����رب�����ة 
حيث  اأرا�شيهم،  على  وال�شتياء 
تدريبات  امل��ن��ط��ق��ة  ت���ل���ك  ت�����ش��ه��د 
الإ�شرائيلي  ل��ل��ج��ي�����س  ع�����ش��ك��ري��ة 
املواطنن  م����ن����ازل  م����ن  ب���ال���ق���رب 
واأرا�شيهم، مما ي�شكل خطرا على 

حياتهم .

تقارير  وت��وؤك��ده��ا  تر�شدها  اأم���ور 
ل�شجل  واإقليمية  دولية  منظمات 
ت��رك��ي��ا مثل  ح���ق���وق الإن�������ش���ان يف 

الحتاد الأوروبي .
الن���ت���ه���اك���ات  ه������ذه  اأن  وت����اب����ع����ت 
واملمار�شات  املمنهجة  و  امل�شتمرة 
غر الدميقراطية تفقد الرئي�س 
اأو  اأخ����اق����ي  م����ربر  اأي  ال���رتك���ي 
���ش��ي��ا���ش��ي ل��ل��ت�����ش��دق ب���ال���دف���اع عن 
ذلك  اأن  ال���دمي���ق���راط���ي���ة..ك���م���ا 
اأردوغ�����ان  ال�����ش��ي��د  م��ن��ظ��ور  يعك�س 
الإي����دي����ول����وج����ي ال�������ش���ي���ق ال����ذي 
الفكرية  ب���ت���وج���ه���ات���ه  ي���رت���ب���ط 
واأوه����ام  ال�شخ�شية  وط��م��وح��ات��ه 
ا�شتعادة اخلافة العثمانية بعيدا 
لباده  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ش��ال��ح  ع���ن 
ب�شدة  م�شر  اأدان���ت  كما   . و�شعبه 
ال�����رتك�����ي على  ت���ه���ج���م اجل�����ان�����ب 
املتحدة.. العربية  الإم���ارات  دول��ة 
�شائر  ع���ل���ى  ت��ه��ج��م��ا  واع����ت����ربت����ه 
م���وؤك���دة رف�شها  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
اإذا  اإن��ه  .  وقالت اخلارجية  لذلك 
ا�شتبداده  مي��ار���س  اأردوغ�����ان  ك���ان 
عن  يكف  ل  و  الداخلي  ال�شيا�شي 
د�س اأنفه يف ال�شاأن الداخلي للدول 
الأخرى .. فاإنه مل يكتف بذلك بل 
جت���اوزه م��ن خ��ال دع��م جماعات 
بالتاأييد  اإرهابية �شواء  وتنظيمات 
الإيواء  اأو  التمويل  اأو  ال�شيا�شي 
مب�شالح  والإ�شرار  الفو�شى  لبث 

امل��ن��ط��ق��ة وه���و م���ا توؤكده  ���ش��ع��وب 
املختلفة  وال��ت��ق��دي��رات  امل��ع��ل��وم��ات 
تنظيمات  مع  املبا�شرة  وات�شالته 
يف ليبيا و�شوريا والعراق وغرها 
عنه  ال�شكوت  يتعن  ل  اأم���ر  وه��و 
الأمم  جانب  من  معه  التهاون  اأو 
املتحدة واملجتمع الدويل ملا ميثله 
وال�شلم  ل��اأم��ن  تهديد  م��ن  ذل��ك 
اإذا كانت  اأن��ه  ال��دول��ي��ن واأ���ش��اف��ت 

بن  التمييز  على  حت��ر���س  م�شر 
اأقل  مواقف القيادة الرتكية التي 
ما تو�شف باأنها مواقف متدنية و 
التقاليد  بالرعونة وتنتهك  تت�شم 
وتتطلب  ال����دول����ي����ة  والأع�����������راف 
تكاتف املجتمع الدويل لت�شويبها 
وروابط  التاريخية  العاقة  وبن 
امل�شري  ال�شعب  جتمع  التى  ال��دم 
بال�شعب الرتكي ال�شديق .. فاإنها 

 3 على  يعتمدون  الإره��اب��ي��ن  اأن  واأو���ش��ح  ال�شيا�شية.  احل��ي��اة  يف 
حماور اأ�شا�شية يف تنفيذ خططهم، هي تفخيخ ال�شيارات والأ�شجار 
تكون  لن  الإرهابية  العمليات  تلك  واأن  والغتيالت،  والختطاف 
النهاية، موؤكداً اأنهم يتابعون باهتمام �شديد عمليات اإلقاء القب�س 
على كوادرهم عن طريق و�شائل الإعام، يف حماولة منهم ملعرفة 
واكت�شافها،  اأماكنهم  ومعرفة  عليهم،  والقب�س  ال�شبط  اأ���ش��رار 
وعلى اأ�شا�شها يقومون بالرتب�س برجال ال�شرطة لانتقام منهم، 
بالإ�شافة اإىل العداء القدمي مع �شباط الأمن الوطني، الذي كان 
يطاردهم من �شنوات عديدة ويك�شف جرائمهم. بينما يرى اللواء 
�شباط  ا�شتهداف  اأن  اجلنائية  العلوم  خبر  احلميد  عبد  رفعت 
اأ���ش��ل��وب جديد  ه��و  اإمن���ا  املفخخة،  الأ���ش��ج��ار  ال�شرطة ع��ن ط��ري��ق 

تعتمد عليه العنا�شر الإرهابية من وقت اإىل اآخر، لت�شليل وخداع 
القوات الأمنية. واأ�شار اإىل اأن هذا النوع من عمليات التفجر التي 
تتبعه اجلماعات الإرهابية، هدفه اإ�شقاط عدد كبر من ال�شحايا، 
واإحداث اأكرب قدر من اخل�شائر واأو�شح اأن هذا التكتيك �شبق واأن 
ا�شتخدمه الإرهابيون يف الثمانينات والت�شعينات بال�شعيد، يف عهد 
وزير الداخلية النبوي اإ�شماعيل، حيث قاموا بزرع عبوات التفجر 
بالقرب من بع�شها يف مكان واحد، وتوقيت زمني مت�شابه، وعلى 
الفور قام وزير الداخلية يف وقتها باتخاذ قراره، بتعرية الأ�شجار 
الكثيفة ومنع زراعة الق�شب واأ�شجار الكافور، من بداية حمافظة 
الطريق  الزراعي يف قنا، وذلك لقطع  املنيا وحتى نهاية الطريق 

عليهم يف الختباء يف الأ�شجار والزراعات.

�إيطاليا ت�سيد بدعم �الإمار�ت حلل �الأزمة �لليبية 
وت�ؤيد مبادرة �جلز�ئ�ر الإطالق �حل��ر و�مل�ساحلة 

جل�شات  فتح  عرب  ال�شلمية  بالطرق  الليبية 
ح���وار ب��ن ك��ل الط����راف املعنية واع��ت��رب ان 
لتعزز  املنا�شب  الوقت  املبادرة جاءت يف  هذه 
مبادرة املبعوث اخلا�س لامن العام لامم 
ل�شالح  يعمل  ال��ذي  ليون  ب��رن��اردو  املتحدة 
اجتماع  اأن  ايل  وا���ش��ار  ليبيا  يف  ح��ل  اإي��ج��اد 
الدول املجاورة لليبيا، �شيتم يف �شهر اأكتوبر 
امل��ق��ب��ل يف اجل���زائ���ر، وه����ذا ب��ح�����ش��ور حميع 
الليبية ح��ول ط��اول��ة حوار  اأط���راف الأزم���ة 

واحدة للتو�شل ايل حل �شلمي .
ليبيا  يف  املتنازعة  الط���راف  ك��اف��ة  ان  وق���ال 
مبا فيهم الخوان امل�شلمن وبع�س التيارات 
ال���ش��ام��ي��ة الخ����ري ت����درك ج��ي��دا الن ان 
الليبي  ال�شعب  م�شلحة  يخدم  لن  الره��اب 
وان احلل الع�شكري لن يكون اخليار المثل 

علي توحيد الليبين .
الع�شكري  التدخل  نف�شه  الوقت  يف  ورف�س 

•• اأبوظبي - خا�ص:
امل��ب��ع��وث الي��ط��ايل اخل��ا���س اىل ليبيا  ق���ال 
غيو�شي بوت�شينو غرميالدي ان باده تدعم 
للحوار  جل�شات  لط���اق  اجل��زائ��ر  م��ب��ادرة 
امل��ب��ا���ش��ر وامل�������ش���احل���ة ب���ن اط������راف الزم����ة 
الليبية وا�شاد يف ت�شريح له اليوم بابوظبي 
بدعم دولة المارات ايل ليبيا وقال ان دولة 
وا�شتقرار  وح���دة  اج��ل  م��ن  تعمل  الم����ارات 
لل�شعب  ال��داع��م��ن  مقدمة  يف  وك��ان��ت  ليبيا 
ان  وذك��ر  ال�شابق  النظام  �شقوط  الليبي من 
حم��ادث��ات��ه م��ع ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ن يف ابوظبي 
تركزت حول الدور اليجابي لدولة المارات 
يف ال��ت��و���ش��ل لي��ج��اد ح��ل �شلمي ل��ازم��ة يف 

ليبيا .
وم�شاندتها  دعمها  جت��دد  ايطاليا  ان  وق��ال 
الأزمة  حل��ل  اجل��زائ��ري��ة  ل��ل��م��ب��ادرة  الكاملة 

انه لن يحل الزمة  ليبيا وق��ال  الجنبي يف 
بل �شوف يزيدها تعقيدا وا�شار ايل انه لي�س 
من م�شلحة الخوان امل�شلمن تق�شيم ليبيا 
ولذلك فانها لتعرت�س علي احلوار املبا�شر 
ال�شلمي . ولذلك فان املبعوث الليبي اكد ان 
لازمة  الوحيد  املخرج  هو  ال�شيا�شي  احل��ل 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ب��ق��ول��ه ي��ج��ب ان ن��وؤم��ن ب���ان ليبيا 
ق���ادرة على ان ت��خ��رج م��ن الزم���ة ال��ت��ي متر 
ولديها  ملتزم  �شعب  لديها  ان  خا�شة  بها 
ام��ك��ان��ي��ات وم�����وارد ه��ائ��ل��ة ���ش��واء ال��ن��ف��ط او 
الغاز وم�شاحتها تعادل �شتة ا�شعاف م�شاحة 
ايطاليا . وذكر غرميالدي ان الو�شع حاليا 
لن  ���ش��رورة  وه��ن��اك  للغاية  معقد  ليبيا  يف 
ا���ش��ت��ق��رار للمنطقة  مت��ث��ل ط��راب��ل�����س ع��ام��ل 
ان  ايل  ال�شدد  بهذا  م�شرا  العك�س  ولي�س 
وت�شدير  ل��اره��اب  ب���وؤرة  ايل  حتولت  ليبيا 
ال��ه��ج��رات ايل اي��ط��ال��ي��ا وغ���ره���ا م���ن دول 

الف   40 م����ن  اك�����رث  ان  وق������ال  امل���ت���و����ش���ط. 
عرب  اليطالية  الرا�شي  ايل  تدفقوا  لجئ 
اأن تدهور  ليبيا وهو امر خطر جدا وذك��ر 
على  �شلبا  ي��وؤث��ر  ليبيا  يف  المنية  الأو���ش��اع 
القت�شاد  وع���ل���ى  ك��ك��ل  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
الأوروب��ي بوجه عام واو�شح ان مايجري يف 
ليبيا هو امر طبيعي يعقب كل الثورات التي 
تن�شب لاطاحة بالنظمة الديكتاتورية ال 
الره���اب  خل��ط��ورة  التيقظ  الن  ي��ج��ب  ان���ه 

والعنف وانق�شام اجلي�س وفر�س المن .
ال��وط��ن��ي��ة رغم  ال���وح���دة  ودع����ا ايل ان دع���م 
وج���ود ب��رمل��ان ���ش��رع��ي منتخب وح��ك��وم��ة يف 
ال��دول��ة يف انحاء  ط��ربق وع��دم عرقلة عمل 
ليبيا وقال اننا نراهن علي الدور الذي تقوم 
املتحدة حاليا يف ليبيا م�شرا ايل  به المم 
�شوف  للم�شاحلة  التمهيدية  املفاو�شات  ان 
برعاية  بليبيا  غ��دام�����س  يف  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 

الم����ن ال���ع���ام ل���امم امل��ت��ح��دة وه���ي بداية 
ايل  يتطلع  الليبي  ال�شعب  لن  ج��دا  ق��وي��ة 
ال�شتقرار وذكر ان الد�شتور اجلديد بحاجة 
لت�شويت ال�شعب وقد يحدث ذلك يف فرباير 

او مار�س القادم .
وا�شار اىل ان هذه التطورات اليجابية جاءت 
بف�شل جهود عدد من وزراء اخلارجية العرب 
نيويورك  يف  حاليا  املجتمعن  والوروب��ي��ن 

وبدعم مبا�شر من المارات واجلزائر . 

للذكور  م��در���ش��ة  ب��اف��ت��ت��اح  يق�شي 
والإناث معاً )خمتلطة(، لتدري�س 
م�شدر  وح�����ش��ب  ال�شيعي  امل��ذه��ب 
مدينة  �شرق  العن  راأ���س  قرية  يف 
�شركاء  كلنا  مل��وق��ع  حت���دث  ج��ب��ل��ة، 
�شوف  املدر�شة  هذه  ف��اإن  املعار�س، 
وباإ�شراف  الأوق������اف  وزارة  ت��ت��ب��ع 

خمت�شن �شيعة.
�شبكة  ن�شرت  فقد  لذلك،  وتاأكيداً 
�شوراً  لاأ�شد  املوالية  جبلة  اأخبار 
ال�شيعية  امل���در����ش���ة  اف���ت���ت���اح  م����ن 
ا���ش��م مدر�شة  عليها  اأط��ل��ق��وا  ال��ت��ي 
ال�شرعية  الأع������ظ������م  ال����ر�����ش����ول 
قرية  يف  اجل����ع����ف����ري  ل���ل���م���ذه���ب 
الدرا�شي  ل��ل��م��و���ش��م  ال��ع��ن  راأ������س 
وذك��������رت   .2015–2014
امل�شتحدثة  امل��در���ش��ة  اأن  ال�����ش��ب��ك��ة 
ال�شرعية  التعليم  مديرية  �شتتبع 
ت�شم  واأن���ه���ا  الأوق�������اف،  وزارة  يف 
الثانوية  امل��رح��ل��ة  ط��اب  �شفوف 
 )2001–1998( مواليد  م��ن 
ذك���وراً واإن��اث��اً على ح��د ���ش��واء وقد 
القائمة  الإداري���ة  الهيئة  اأ���ش��درت 
القبول  املدر�شة متديد فرتة  على 
للت�شجيل اإىل نهاية ال�شهر احلايل 
العادية  املدار�س  مبا يخالف نظام 
اأن  ع��ن  م�����ش��ادر مطلعة  وك�����ش��ف��ت 
املناهج تت�شمن ع�شرة كتب خا�شة 
ب���امل���ذه���ب اجل���ع���ف���ري ف�����ش��ًا عن 

املنهج املقرر يف الثانوية العامة.
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بر�ي�ت ي�سلم قيادة �جلي�س �لتايالندي ل�سيتاب�تر
•• بانكوك-رويرتز:

العامة  القيادة  اأوت�شا  ت�شان  التاياندي برايوت  ال��وزراء  ي�شلم رئي�س 
للجي�س هذا الأ�شبوع اإىل حليف يثق به لينتقل اإىل ممار�شة ال�شيا�شة 
ل�شتعادة  �شغوطا  ت��واج��ه  اأن  يرجح  التي  للحكومة  كرئي�س  املدنية 
برايوت  و�شهد  الباد  يف  امل�شطرب  القت�شادي  الو�شع  اإىل  احليوية 
ع�شكريا  اأي��ار عر�شا  مايو  ع�شكريا يف  انقابا  قاد  ال��ذي  عاما(   60(
امللكي  للجي�س  الأعلى  القائد  من�شب  من  بتقاعده  لاحتفال  باذخا 
الع�شكري  املجل�س  قائد  برايوت  يبقى  اأن  املتوقع  وم��ن  التاياندي. 
احلاكم واأن يحافظ الع�شكريون على قب�شتهم ال�شارمة على ال�شلطة 

اجلرال  للجي�س  اعلى  كقائد  من�شبه  يف  ب��راي��وت  ويخلف  الباد  يف 
اودوميج �شيتابوتر وهو رجل يثق به برايوث وي�شكل تعيينه ا�شتمرار 
�شيطرة فريق النمور ال�شرقية يف اجلي�س الذي ينتمي اليه الرجان 
ل��ل��م��ل��ك��ي��ة واملعروفن  ال��رئ��ي�����ش��ي��ن  ال���داع���م���ن  وه����ي جم��م��وع��ة م���ن 

بخ�شومتهم مع رئي�س الوزراء ال�شابق تاك�شن �شيناواترا.
واأطاح النقاب يف مايو اأيار احلكومة التي راأ�شتها ينجلوك �شيناواترا 
�شقيقة تاك�شن وهي اأول امراأة تتوىل هذا املن�شب لكن بينما تتك�شف 
مراحل اخلطة ال�شيا�شية يبدو اأن امل�شاكل القت�شادية هي التي �شت�شغل 
برايوت قريبا. واأظهرت البيانات ام�س اأن ال�شادرات يف �شهر اأغ�شط�س 
اآب �شهدت اكرب انخفا�س لها منذ الفي�شانات الكربى التي اجتاحت 

الباد يف اأواخر عام 2011 ما يوؤكد بطء اأحد املحركات القت�شادية 
القت�شاد  م��ن  املئة  يف   60 م��ن  اأك��رث  ال�����ش��ادرات  وت�شكل  الرئي�شية. 
عن  التاياندي  املركزي  امل�شرف  تراجع  اجلمعة  وي��وم  التاياندي 
توقعاته بتحقيق منو يف ال�شادرات قدره ثاثة يف املئة هذا العام وقال 

اإنه حاليا ل يتوقع اأي منو على الإطاق.
ال�شعبية  التظاهرات  انتهاء  اإنه على الرغم من  ويقول القت�شاديون 
يف بانكوك يف مايو اأيار اثر ا�شتياء اجلي�س على ال�شلطة فاإن احلركة 
كامبوم  وق���ال  متوا�شعة  ب��وت��رة  طبيعتها  اإىل  ت��ع��ود  ال�شتهاكية 
اأديرك�شومبات وهو اقت�شادي رفيع ال�شاأن يف �شركة تي�شكو �شيكيوريتيز 

يبدو اأن التعايف القت�شادي �شيكون اأبطاأ بكثر مما توقعنا. 

�سركات طري�ن عربية تعلق رحالتها �إىل �سنعاء

•• الفجر – خرية ال�صيباين:
ا���ش��ُت��ق��ب��ل ال���رئ���ي�������س الأوك��������راين 
ب��ورو���ش��ي��ن��ك��و ب���ح���ف���اوة ب��ال��غ��ة يف 
المتياز  وُم��ن��ح  الأب��ي�����س،  البيت 
خماطبة  يف  امل���ت���م���ث���ل  ال������ن������ادر 
الأمريكي،  الكونغر�س  جمل�شي 
ويف ه��ذا دللت ارت��ي��اح اأك��رث من 

رمزية. 
كما ح�شل على دعم باراك اأوباما، 
حتى وان مل يظفر بالتزام يق�شي 
طالب  اأ�شلحة  ب�شحنات  بتزويده 
ب��ه��ا جل��ي�����س اأوك������راين ي���رتّن���ح يف 
على  رده  ويف  رو����ش���ي���ا.  م��واج��ه��ة 
ل  �شوؤال حول ما اإذا كان قد حت�شّ
ع���ل���ى ك����ل م����ا ي����ري����د، ق�����ال بلغة 

دبلوما�شية كل �شيء ممكن . 
�شادق  قليلة،  ب��اأي��ام  ال��زي��ارة  قبل 
ال����ربمل����ان الأوك���������راين وال���ربمل���ان 

نقلته  م���ا  ح�����ش��ب   ، وب���وخ���ار����ش���ت 
ت�شايتوجن  دويت�شه  زود  �شحيفة 

الأملانية. 
الع�شكرية،  ال���ه���زمي���ة  وج��������ّراء 
الأوكرانية  ال�شلطات  ا���ش��ط��رت 
�شيا�شية  ت����ن����ازلت  ت���ق���دمي  اإىل 
لرو�شيا،  امل��وال��ن  لانف�شالين 
م���ق���رتح���ة خ���ط���ة ل���ام���رك���زي���ة 

ت�شتجيب ملطالب مو�شكو. 
و���ش��ُت��ح��ظ��ى امل���ن���اط���ق امل��ح��ت��ل��ة ب 
�شنوات،  و�شع خا�س طيلة ثاث 
اإن�شاء  ح���ّق  ل��ل��م��ت��م��ردي��ن  ومُي��ن��ح 
وتعين  بهم،  خا�شة  �شرطة  ق��وة 
الق�شاة واملدعن العامن، واإدارة 
واعتماد  وامل��ي��زان��ي��ة،  الق��ت�����ش��اد 
الر�شمية  اللغة  ال��رو���ش��ي��ة  اللغة 
يجوز  ال��ت��ي  دون��ب��ا���س،  يف  الأوىل 
لها اإقامة تعاون وثيق مع املناطق 

الرو�شية املجاورة. 

•• عوا�صم-وكاالت:

املحلين  امل�������ش���وؤول���ن  اح�����د  ق�����ال 
مب��ن��ط��ق��ة ع����ن ال����ع����رب، اإدري���������س 
الثنن،  ل��ه  ت�شريح  يف  ني�شانفي 
امل�����ش��اع��دة، نحن  اإن��ن��ا ب��ح��اج��ة اإىل 
بحاجة لل�شاح، اإىل جانب حاجتنا 
الغارات  م��ن  للمزيد  ال�����ش��روري��ة 

اجلوية الفعالة. 
الو�شع  ا�شتمر  اإذا  ق��ائ��ًا:  وت��اب��ع 
ع��ل��ى م��ا ه��و ع��ل��ي��ه ف��اإن��ن��ا �شن�شهد 
اأتخيل  اأن  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  ل  جم����زرة.. 
من  داع�����������س  ت���ن���ظ���ي���م  مت���ك���ن  اإن 
وتاأتي  كوباين  داخ��ل  اإىل  الدخول 
يوا�شل  الت�شريحات يف وقت  هذه 
التقدم  حم����اولت  داع�����س  تنظيم 
باجتاه كوباين التي ي�شيطر عليها 
ال�شعب  ح��م��اي��ة  وح�����دات  م��ق��ات��ل��و 

الكردي حتى الآن.
واأف������اد امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 
الإن�شان ، باأن عدد املقاتلن الأكراد 
يوم  املدينة منذ  اإىل  الذين دخلوا 
الأربعاء املا�شي، ارتفع اإىل 1500 
مقاتل. ورجحت م�شادر كردية يف 
ال��ع��دد و���ش��ل اإىل نحو  اأن  ك��وب��اين 
اإىل  ج��م��ي��ع��ه��م  ان�����ش��م��وا   1800
الكردي،  ال�شعب  ح��م��اي��ة  وح����دات 
ملنع عنا�شر داع�س من التقدم اإىل 
امل��دي��ن��ة، وحم���اول���ة ا���ش��ت��ع��ادة 65 
ب��ري��ف املدينة  ق��ري��ة ع��ل��ى الأق�����ل 
 16 م��ن��ذ  التنظيم  عليها  �شيطر 

من ال�شهر احلايل.

ال�شراكة  اتفاقية  على  الأوروب���ي 
الأوروبي،  والحت��اد  اأوكرانيا  بن 
ه���ذا الت���ف���اق ال���ذي اأ���ش��ع��ل فتيل 
 ،2013 ن���وف���م���رب  يف  الأزم����������ة 
فيكتور  حينها،  يف  الرئي�س  وك��ان 
ي��ان��وك��وف��ي��ت�����س، ق���د ت���راج���ع عن 
الت�����ف�����اق، حت����ت �شغط  ت���وق���ي���ع 
التزامه  من  الرغم  على  مو�شكو 
ال�����ش��اب��ق، ف���احت���ا ال���ط���ري���ق اأم����ام 
الكربى  والأح�������داث  امل���ظ���اه���رات 
كييف،  يف  امل����ي����دان  ����ش���اح���ة  م����ن 
رو�شيا  ���ش��م  واإىل  ول���ش��ت��ق��ال��ت��ه، 
ال��ق��رم، واحل��رب يف  ل�شبه جزيرة 

جنوب �شرق اأوكرانيا. 
اتفاقية  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  ومُي���ث���ل 
وجلّيا  وا�شحا  جناحا  ال�شراكة، 
احل�شول  مت  ولكن  لبورو�شينكو، 
ع��ل��ي��ه ب���ع���د ح�����رب اأ�����ش����ف����رت عن 
ثمنها  وك�������ان  ق���ت���ي���ا،   2600

هذا الو�شع، ح�شب بع�س املحللن، 
يذهب اإىل ما هو اأبعد بكثر من 
اقرتحها برتو  التي  الامركزية 
بورو�شينكو يف �شهر يونيو، ولكن 
احل��رب م��رت م��ن ه��ن��اك. فهو يف 
ال���واق���ع، مي��ن��ح رو���ش��ي��ا عينا على 
اأداة  وبالتايل  املنطقة،  هذه  اإدارة 
احلكومة  على  للتاأثر  وو�شيلة 

يف كييف. 
وك����ان ف��ادمي��ر ب��وت��ن ق��د اأكد 
 ، هاتفي  ات�شال  يف  لبورو�شينكو 
اإىل  �شت�شل  الرو�شية  ال��ق��وات  اأن 
اإىل  ب��ري��ا  و�شتفتح مم��را  اأودي�����ش��ا 
الأرا�شي  القرم عرب  �شبه جزيرة 
نظام  ُيعتمد  مل  اإذا  الأوك��ران��ي��ة، 
الربملان  قبل  الإدارة اجلديد من 

يف كييف.
ال�شيا�شية  التنازلت  تتوقف  ومل 
لقاء  ف����ف����ي  احل����������ّد،  ه�������ذا  ع����ن����د 

اأمام  اأُجرب على الرتاجع  املا�شي، 
ق���وة ن���ار اجل��ن��ود ال���رو����س الذين 

جاوؤوا لإنقاذ املتمردين.
يف اأواخ�����ر ���ش��ه��ر اأغ�����ش��ط�����س، فتح 
النف�شاليون جبهة جديدة حول 
الوقت  ويف  م����اري����وب����ول،  م��ي��ن��اء 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ق����ال  ن��ف�����ش��ه، 
جلنة  لرئي�س  ب��وت��ن  ف��ادمي��ر 

من  مو�شكو،  اإىل  تنازلت  تقدمي 
ح��ك��وم��ة ك��ي��ي��ف وب���روك�������ش���ل، اأي 
ب��ع��د هزمية  ت��اأت��ي  الت��ف��اق��ي��ة  اأّن 
و�شيا�شية،  ع�����ش��ك��ري��ة  م���زدوج���ة، 

للرئي�س الأوكراين. 
لقد قبل بورو�شينكو ، يف اخلام�س 
بوقف  اجل��������اري،  ���ش��ب��ت��م��رب  م����ن 
املتمردين  م����ع  ال����ن����ار  لإط�������اق 
�شبق  مب��ف��ردات  لرو�شيا،  امل��وال��ن 
بوتن  ف����ادمي����ر  و����ش���ع���ه���ا  اأن 
خ���ال زي����ارة مل��ن��غ��ول��ي��ا، ومل يكن 
اأمام الرئي�س الأوكراين اأي خيار 

اآخر. 
ب������ع������د مت�����ك�����ن�����ه م��������ن اح�������ت�������واء 
القوات  وتق�شيم  الن��ف�����ش��ال��ي��ن، 
دونيت�شك  م���دن  ع��ل��ى  امل�����ش��ي��ط��رة 
اأُج���رب  ن�����ش��ف��ن،  اإىل  ووغ��ان�����ش��ك 
اجل��ي�����س الأوك������راين، ال���ذي حقق 
اأغ�شط�س  �شهر  يف  ك��ب��را  جن��اح��ا 

ثاثي الحت��اد الأوروب��ي ورو�شيا 
واأوك���ران���ي���ا ت��ق��رر ال��ت��اأج��ي��ل لعدة 
اأ����ش���ه���ر، ل��ب��ن��د اإزال��������ة احل���واج���ز 
الأوروبي  الحت��اد  اجلمركية بن 
واأوك���ران���ي���ا، ال����ذي ه���و ج���زء من 
ُتزعج  ال���ت���ي  ال�����ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
نافذة  ت�شبح  لن  والتي  مو�شكو، 

املفعول اإّل تدريجيا. 
نوعا  يريد  بوتن،  فادمير  اإّن 
لأوكرانيا،  امل�شرتكة  الإدارة  من 
وق��������د ح���������ش����ل ع����ل����ى ذل��������ك من 
ميلكون  ل  ال��ذي��ن  الأوك���ران���ي���ن 
اأم�����ام�����ه، ومن  ق������درة ال�������ش���م���ود 
الأوروب���ي���ن ال��ذي��ن اأدرك�����وا، بعد 
فوات الأوان، اأن الرئي�س الرو�شي 
لن يرتك اأكرب دولة �شافية بعد 
ت��خ��رج م��ن فلك مو�شكو  رو���ش��ي��ا، 
وتهرب منه، دون اأن يتحرك ويرّد 

الفعل .

العنيفة  ال�شتباكات  اأن  اإىل  واأ�شار 
م�شتمرة يف حميط قرية على �شار 
ال�شورية  احل�����دود  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة 
ال�شرقي  ب���ال���ري���ف  ال���رتك���ي���ة،   –
التحالف،  وك����ان  ك���وب���اين  مل��دي��ن��ة 
املتحدة،  ال���ولي���ات  ت���ق���وده  ال����ذي 
ق�����ش��ف اأم���������س م����واق����ع داع���������س يف 
ك���وب���اين يف حت���رك قوبل  حم��ي��ط 
بالرتحيب من اآ�شيا عبد اهلل، وهي 
م�����ش��وؤول��ة ك��ب��رة يف ح��زب الحتاد 
ال����دمي����ق����راط����ي ال���������ش����وري ال����ذي 
اأن  يهيمن عليه الأك��راد. واأ�شافت 

ق�شف  مع  الرتكية  الأرا�شي  على 
مت�شددي داع�س للبلدة.

دب��اب��ة ع��ل��ى الأقل   15 ومت��رك��زت 
باجتاه  م��داف��ع��ه  بع�شها  و���ش��وب 
ال�����ش��وري��ة ق���رب قاعدة  الأرا����ش���ي 
����ش���م���ال غربي  ت���رك���ي���ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
ك���وب���اين، وت�����ش��اع��دت اأع���م���دة من 
القذائف على  �شقوط  الدخان مع 

�شرق وغرب كوباين.
يف  الأق���ل  على  قذيقتان  و�شقطت 
الأرا����ش���ي ال��رتك��ي��ة الث��ن��ن ومن 
اأمني  م�شدر  اأع��ل��ن  اأخ����رى،  جهة 

مع  للعمل  ا�شتعداد  على  الأك����راد 
ال��ت��ح��ال��ف ل��ق��ت��ال داع�����س ، وحثت 
تركيا على مدهم بال�شاح. وقالت 
حوار  لفتح  ا�شتعداد  على  نحن   :
مع اأي �شخ�س يقاتل داع�س مبا يف 
ذلك قوات املعار�شة يف �شوريا مثل 

اجلي�س ال�شوري احلر .
�شحفية  م�شادر  قالت  الث��ن��اء  يف 
مواقع  ات��خ��ذت  تركية  دب��اب��ات  اإن 
ع��ل��ى ت��ل ي��ط��ل ع��ل��ى ب��ل��دة كوباين 
املحا�شرة  احل����دودي����ة  ال�����ش��وري��ة 
قذائف  ع��دة  �شقوط  بعد  الث��ن��ن 

ب����روك���������ش����ل، خ���و����ش���ي���ه م���ان���وي���ل 
اأراد،  م��ا  اإذا  ق����ادر،  اأن���ه  ب��ارو���ش��و، 
اأ�شبوعن،  يف  كييف  ق��ط��ف  ع��ل��ى 
وكرر هذه التهديدات اأمام بيرتو 
بورو�شينكو: اإذا اأردت، فاإّن القوات 
يومن،  خ��ال  �شت�شل  الرو�شية 
لي�س فقط اإىل كييف، واإمنا اأي�شا 
اإىل ريغا، فيلنيو�س، تالن، وار�شو 

عراقي عن مقتل 30 م�شلحا من 
خم�شة  بينهم  م��ن  داع�����س،  تنظيم 
لطائرات  غ�����ارات  يف  ك���ب���ار،  ق�����ادة 
ا�شتهدفت  الثنن،  ليل  التحالف، 
جنوب  ال��ت��ن��ظ��ي��م  مل�شلحي  م��وق��ع��ا 

مدينة املو�شل.
اجلناح  م�����ش��وؤول  اإن  امل�شدر  وق���ال 
باأبي  املعروف  للتنظيم  الع�شكري 
اأن�������س ال���ك���ردي، واأرب���ع���ة م���ن كبار 
قادته قتلوا يف الغارات ويف الثناء 
عززت قوات الب�شمركة الكردية من 
تواجدها يف املناطق التي �شيطرت 
عليها موؤخرا من م�شلحي تنظيم 
داع�س بالقرب من املو�شل، حت�شبا 
التنظيم  ينفذها  قد  هجمات  لأي 
اإن  اإعامية كردية  وقالت م�شادر 
قوات الب�شمركة متكنت من �شبط 
بالنفط  حمملة  ���ش��ه��اري��ج  اأرب���ع���ة 
ت��ع��ود لتنظيم  اخل���ام، يف ك��رك��وك، 
اإىل  ي��ح��اول تهريبها  ك��ان  ال��دول��ة 

ال�شليمانية.
القوات  ���ش��دت  ال�����ش��ي��اق،  ذات  ويف 
العراقية ومقاتلو الع�شائر هجوما 
ال��دول��ة على  ن��ف��ذه تنظيم  وا���ش��ع��ا 
التي  ال���ف���ل���وج���ة،  ع���ام���ري���ة  ب���ل���دة 
�شمدت اأمام �شل�شلة من الهجمات 
امل����ت����ك����ررة، ب��ح�����ش��ب م���������ش����وؤول يف 
بال�شرطة  ال��رائ��د  وق���ال  ال�شرطة 
العراقية عارف حممد اجلنابي اإن 
�شد  يف  ا�شرتك  احلربي  الطران 
من  م�شلحا   15 وقتل  املهاجمن 

التنظيم املتطرف.

 هل ح�سل فالدميري ب�تني 
�الإد�رة م��ن  ن����ع   ع��ل��ى 
 �مل�����س��رتك��ة الأوك��ر�ن��ي��ا؟

مقتل 5 من كبار التنظيم يف العراق

�أكر�د �س�ريا يحذرون من �سيطرة د�ع�س على ك�باين

هي�من ر�يت�س تندد برت�جع �حلريات يف تركيا 
•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

للحريات  املقلق  ال��رتاج��ع  ب  ام�س  ووت�����س  رايت�س  هيومن  منظمة  ن��ددت 
ال�شهر  خال  والع��ام  الق�شاء  ا�شتقالية  خ�شو�شا  تهدد  التي  العامة 
الخرة يف تركيا يف عهد رجب طيب اردوغ��ان. وافاد تقرير للمنظمة ان 
تركيا ت�شهد تراجعا مقلقا يف جمال حقوق الن�شان متهمة احلكومة التي 
تقود الباد منذ 2002 باظهار املزيد من عدم الت�شامح جتاه معار�شيها 
ومنذ   . ال�شحف  يف  والن��ت��ق��ادات  ال�����ش��ارع  يف  والح��ت��ج��اج��ات  ال�شيا�شين 
الك�شف يف كانون الول-دي�شمرب عن ف�شيحة ف�شاد كبرة تورط فيها حتى 
قادة �شيا�شيون، �شاعف النظام خطواته عرب اقرار قوانن جديدة من اجل 
تعزيز قب�شته على اجلهاز الق�شائي و�شبكات التوا�شل الجتماعي وو�شائل 

العام و�شاحيات جهاز ال�شتخبارات.

•• �صنعاء-وكاالت:

قال م�شدر يف مطار �شنعاء الدويل اإن �شركات طران 
العا�شمة  اإىل  رح��ات��ه��ا  الإث��ن��ن  ام�����س  علقت  ع��رب��ي��ة 
ال�شيئ  الأمني  الو�شع  ب�شبب  اآخر  اإ�شعار  اليمنية حتى 
من  لعدد  حوثين  م�شلحن  اقتحام  ج��راء  امل��ط��ار؛  يف 

الطائرات.
ويف الوقت الذي مل يحدد امل�شدر مدة تعليق الرحات 
ال�شلطات  من  ر�شمي  تعقيب  اأي  ي�شدر  مل  املطار،  اإىل 
انت�شار  ا�شتمرار  ظل  يف  هذا  وياأتي  ذلك  حول  اليمنية 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  احلوثين  امل�شلحن 
�شنعاء،  على  ال�شيطرة  م��ن  اأ�شبوع  نحو  بعد  اليمنية 
الأم��ن��ي اخلا�س  امل��ل��ح��ق  ع��ل��ى  ي��وم��ن  ق��ب��ل  وتوقيعهم 
بنوده  اأح��د  يف  يت�شمن  ال��ذي  وال�شراكة  ال�شلم  باتفاق 

ان�شحابهم من العا�شمة. 
و�شقطت العا�شمة اليمنية يوم 21 من ال�شهر اجلاري، 

اجلماعة  ب�شطت  حيث   ، احل��وث��ي  م�شلحي  قب�شة  يف 
�شيطرتها على معظم املوؤ�ش�شات احليوية فيها، ول�شيما 
الإذاعة  ومبنى  ال��دف��اع،  وزارة  ومقر  ال����وزراء،  جمل�س 
حوثية  احتجاجات  م��ن  اأ�شابيع  ذروة  يف  والتلفزيون، 
الدعم  رفع  عن  والرتاجع  احلكومة،  باإ�شقاط  تطالب 

عن الوقود.
الرئي�س  وق��ع  الع�شكري،  الج��ت��ي��اح  ه��ذا  وط���اأة  وحت��ت 
نف�شه،  ال��ي��وم  م�شاء  ه���ادي،  من�شور  رب��ه  عبد  اليمني، 
ات��ف��اق��ا م��ع ج��م��اع��ة احل��وث��ي، بح�شور م��ب��ع��وث الأمم 
املتحدة اإىل اليمن، جمال بن عمر، ومندوبي احلوثين، 

وبع�س القوى ال�شيا�شية اليمنية.
ومن اأبرز بنود التفاق، ت�شكيل حكومة كفاءات يف مدة 
اأق�شاها �شهر، وتعين م�شت�شار لرئي�س اجلمهورية من 
ا  احلوثين واآخر من احلراك اجلنوبي ال�شلمي، واأي�شً
خف�س �شعر امل�شتقات النفطية، وقد مت تنفيذ املطلبن 

الآخرين.

الدرع الأوروبي الأمريكي مل يحل دونها

�أوكر�نيا: ب�رو�سينك�.. و�لهزمية �ملزدوجة!
الهزمية الع�سكرية اأدت اإىل تنازلت �سيا�سية اأوكرانية واأوروبية ل�سالح مو�سكو

حتليل اإخباري

مل يكن امام الرئ�س 
الوكراين اي خيار اخر

هل انت�شر بوتن .. ويف طريقه 
حل�شم ال�شراع حول اوكرانيا؟

هل ا�شتوعب الحتاد 
الوروبي الدر�س متاأخرا؟
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••هونغ كونغ-اأ ف ب:

انها  تهدئة  ب���ادرة  يف  ام�س  كونغ  هونغ  �شلطات  اعلنت 
�شحبت �شرطة مكافحة ال�شغب من �شوارع املدينة بعد 
املطالبن  املتظاهرين  م��ن  الف  م��ع  وق��ع��ت  ���ش��دام��ات 
بالدميوقراطية والذين ل يزالون يعت�شمون وي�شلون 

احلركة يف عدة احياء.
ن�شر على موقعها  بيان  كونغ يف  واعلنت حكومة هونغ 
ال�����ش��ارع، مت �شحب  ���ش��اد يف  ال���ه���دوء  الل���ك���رتوين لن 
اي�شا  البيان  دع��ا  املقابل،  ويف  ال�شغب  مكافحة  �شرطة 
وقت  ا���ش��رع  يف  املحتلة  الطرقات  فتح  اىل  املتظاهرين 
ممكن لت�شهيل مرور �شيارات الطوارىء من اجل اعادة 

العمل بو�شائل النقل العامة .
�شوارع  ث��اث��ة  على  �شيطروا  املتظاهرين  الف  وك���ان 
على  ���ش��اع��ات  بعد  امل��دي��ن��ة  م��ن  اق�شاما  و���ش��ل��وا  رئي�شية 
امل�شيل  ال��غ��از  ا�شتخدمت  التي  ال�شرطة  م��ع  ���ش��دام��ات 
للدموع لكن يبدو ان املتظاهرين مل ي�شتجيبوا لدعوة 

احلكومة من اجل مغادرة ال�شوارع.
من  العديد  قطع  الث��ن��ن  �شباح  املتظاهرون  ووا���ش��ل 
ال�شرطة  ب��ن  ج��رت  ال��ت��ي  ال�شتباكات  غ���داة  ال�����ش��وارع، 
وع�����ش��رات الف امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال��راف�����ش��ن ل��ق��رار بكن 
فر�س قيود على انتخابات ممثلي ال�شلطة التنفيذية يف 

امل�شتعمرة الربيطانية ال�شابقة التي عادت اىل ال�شيادة 
ال�شينية.

ماألوف،  غر  م�شهد  على  كونغ  هونغ  ا�شتفاقت  وهكذا 
ف�����ش��ب��اح الث��ن��ن ك���ان ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��رق الرئي�شية 
العادة مزدحمة  تكون يف  �شيارة، يف حن  اي  خاليا من 
بطوابر ال�شيارات وبح�شب دائرة النقل فان اكرث من 
200 خط من خطوط احلافات مت تعليقها او تعديل 
م�شاراتها، كما ان حركة الرتامواي �شهدت ا�شطرابات 
ا�شافة اىل اغاق عدد من حمطات املرتو وقال مكتب 
اح��ي��اء يحتلها  ال��واق��ع��ة يف  امل��دار���س  ان  التعليم  ���ش��وؤون 
متظاهرون �شتبقي ابوابها مغلقة الثنن، حر�شا على 

�شامة التاميذ واملدر�شن.
 17 ا�شطر  فقد  كونغ  هونغ  يف  النقد  �شلطة  وبح�شب 
وبن  املدينة،  عموم  يف  فرعا   29 اغ��اق  اىل  م�شرفا 
�شي  ب��ي  ا���س  ات�����س  و  ت�شارترد  �شتاندرد  امل�����ش��ارف  ه��ذه 

القاب�شة ، و بنك �شرق اآ�شيا ، و بنك ال�شن وغرها.
واأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��غ��اء ك��ل الج��ت��م��اع��ات امل���ق���ررة يف 
احلكومة  مقرات  ا�شبحت  بعدما  الت�شريعي،  املجل�س 
يونغ  ايفان  وق��ال  للمتظاهرين  جتمع  نقطة  واملجل�س 
اح���د امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال����ذي ام�����ش��ى ط����وال ال��ل��ي��ل يف حي 
كوزواي باي التجاري لوكالة فران�س بر�س نحن اليوم 
ال�����ش��رط��ي��ن لي�س ك��ب��را لكي  ت���ف���اوؤل، لن ع���دد  اك���رث 

يقوموا باغاق املواقع التي يتجمع فيها املتظاهرون .
التي  ال�شن  اعلنت  بعدما  الح��ت��ج��اج��ات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ال�شلطة  رئي�س  ان   ،1997 يف  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ا���ش��ت��ع��ادت 
العام  بالقرتاع  بالتاأكيد  �شينتخب  املحلية  التنفيذية 
���ش��وى ملر�شحن  ي��ح��ق  ل��ن  ل��ك��ن   ،2017 اع��ت��ب��ارا م��ن 
بالتقدم  قبل جلنة،  انتقاوؤهم من  يتم  او ثاثة  اثنن 

اىل هذا القرتاع. وتطالب حركة اوكوباي �شنرتال بان 
يتم �شحب هذا القرار و احياء عملية ا�شاح �شيا�شي . 
وقالت يف بيان نطالب حكومة رئي�س الهيئة التنفيذية 
ليونغ �شون يينغ بان يقدم اىل احلكومة املركزية تقريرا 
جديدا عن ال�شاحات ال�شيا�شية يعك�س تطلعات �شعبنا 

بالكامل اىل دميوقراطية ال�شعب يف هونغ كونغ .

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:
لانتخابات  ال��ت��ن��ازيل  ال��ع��د  ب����داأ 
تون�س،  يف  والرئا�شية  الت�شريعية 
مع  الن���ت���خ���اب���ات  ح��م��ى  وازدادت 
اق�������������رتاب ان�������ط�������اق احل�����م�����ات 
بع�س  ل��ل��م��ت��ن��اف�����ش��ن  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
انطلقت  وال�شخ�شيات،  الأح����زاب 
بروفة  ي�شبه  م��ا  يف  الأوان،  ق��ب��ل 
عملية  يف  متهيدية،  وو�شلة  اأوىل 
وتقدمي  ل����رباجم����ه����ا،  ال�����رتوي�����ج 
اإطاق وعودها  اأوراق اعتمادها، و 
اأن�شارها  م���ب�������ش���رة  ل���ل���ن���اخ���ب���ن، 
مبا  خ�شومها،  متهمة  اأو  بالفوز، 
حملة  �شتعي�س  تون�س  ب��ان  ي��وح��ي 
ان��ت��خ��اب��ي��ة ح��ام��ي��ة ال��وط��ي�����س، مل 
باملعركة  بو�شفها  البع�س  ي��رتدد 
احل��ا���ش��م��ة، واحل�����ّد ال��ف��ا���ش��ل بن 
ب��ن م�شروعن  وخ��ي��ارا  ع��ه��دي��ن، 

جمتمعين متناق�شن.

نداء تون�س قارب الإنقاذ
ويف هذا ال�شياق، قال رئي�س حركة 
نداء تون�س الباجى قائد ال�شب�شي، 
النتخابات  اأن  �شعبي،  اجتماع  يف 
بن  ف�شل  نقطة  �شتكون  القادمة 
ا�شتئناف  اأو  ال��ت��اأخ��ر  اإم���ا  عهدين 
م�شرة التقدم واأكد قائد ال�شب�شى 
دولة  اإىل  حتتاج  الدميقراطية  اأن 
الكرامة  حتقيق  على  تعمل  عادلة 
اإق�شاء  دون  ال�����ش��ع��ب  اأف�����راد  ل��ك��ل 
حزبه  ح��ر���س  م��وؤك��دا  تهمي�س،  اأو 
نفو�س  اإىل  الطماأنينة  ع��ودة  على 
التون�شين، وعلى بناء تون�س حرة 
والعربية  دينها  الإ���ش��ام  م�شتقلة 

لغتها.
ن�����داء تون�س  ودع�����ا رئ��ي�����س ح����زب 
املواطنن  ل���ل���رئ���ا����ش���ة،  وامل���ر����ش���ح 
ما  اللتفاف حول  اإىل  التون�شين 
لإنقاذ  ال��وط��ن��ي  ب��امل�����ش��روع  و�شفه 
ال��ب��اد م��ن ال��ه��اوي��ة ال��ت��ي تو�شك 
ع���ل���ى ال�������ش���ق���وط ف���ي���ه���ا واع���ت���رب 
ال�شب�شي، اأن حركة نداء تون�س هي 
الذي  الإن��ق��اذ  م�شروع  التي حتمل 
لي�شتعيدوا  التون�شيون  ينتظره 
ال�شياع  على  تو�شك  التي  بادهم 
رئي�س  وه����و  ال�����ش��ب�����ش��ي،  واأ�����ش����اف 
الأو�شاع  اأن تدهور  �شابق،  حكومة 
�شوء  �شماه  ما  اإىل  يعود  تون�س  يف 
فهم  ع���ن  وال��ع��ج��ز  ال���دول���ة  اإدارة 

املتطلبات والأولويات.
التون�شي  ال�شعب  ال�شب�شي  ودع���ا 
اخ���ت���ي���ار مم��ث��ل��ي��ه يف  ح�������ش���ن  اإىل 
ال���ربمل���ان ال���ق���ادم م���ن اج���ل اإع����ادة 
هيبة الدولة بعد ثاث �شنوات من 
ك��ل �شوت  اأّن  واأ���ش��اف  ال��رج��ع��ي��ة. 
قيمته  ل��ه  القادمة  النتخابات  يف 
ويجب على التون�شين اأن يتوخوا 
الوعود  وراء  ين�شاقوا  ول  احل���ذر 

الكاذبة وحماولت �شراء الذمم .
وب��خ�����ش��و���س ال��ت��خ��وف��ات مم���ا قد 
ي�����ش��وب ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة من 
انحرافات، قال الأمن العام لنداء 
تون�س الطيب البكو�س، يف ت�شريح 
�شحفي على هام�س هذا الجتماع 
ال�شعبي ، اأن كل التون�شين ولي�س 
اأن  من  متخوفون  فح�شب  ال��ن��داء 
يتم التاعب بالنتخابات، م�شددا 
التخوفات  ه���ذه  ت��ب��دي��د  اأن  ع��ل��ى 
���ش��روط جناح  ك��ل  ت��وف��ر  يتطلب 
املراقبة  م��ن  النتخابية  العملية 
توفر  اإىل  الأمنية  اجل��وان��ب  اإىل 

و���ش��ف��ه مب���ح���اولت الإن���ك���ار التي 
اأّن  م���وؤك���دا  ال��د���ش��ات��رة،  ت�شتهدف 
ولهم  ت���ون�������س  يف  ن�����ش��ي��ب��ه��م  ل���ه���م 
م�����ش��اه��م��ت��ه��م ف��ي��ه��ا، م��اح��ظ��ا اأن 
من  ول��ك��ل   ، للجميع  ملك  تون�س 

يعمل من اأجلها.
يف املقابل، اقّر مر�شح حزب احلركة 
الرئا�شية  لانتخابات  الد�شتورية 
النظام  ارتكبها  التي  ب��الأخ��ط��اء   ،
حقوق  جم��ال  يف  �شيما  ل  ال�شابق 
ال�شيا�شية،  واحل���ري���ات  الإن�������ش���ان 
دميقراطي  مناخ  ب��وج��ود  معرتفا 
اإياه  وا�شفا  ال��ث��ورة  بعد  تون�س  يف 

باملك�شب.
�شمح  امل���ك�������ش���ب  ه������ذا  اأن  وق��������ال 
ال�شابق  النظام  على  للمح�شوبن 
ال�شيا�شية  احل���ي���اة  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 
وال������رت�������ش������ح ل����ا�����ش����ت����ح����ق����اق����ات 

النتخابية.
ال���ب���اد يف  اأن  ال��������زواري،  واع���ت���رب 
اإىل  ال����ي����وم وم�����ش��ت��ق��ب��ا  ح����اج����ة 
والتون�شيات  التون�شين  كل  جهود 
القوا�شم  م����ن  ب����ع����دد  امل����وؤم����ن����ن 
امل�����ش��رتك��ة وال���ت���ي م���ن ب��ي��ن��ه��ا قيم 
يف  م��وؤك��دا  والع���ت���دال،  الو�شطية 
املنا�شلن  ع��ل��ى ح��ق  ال�����ش��دد  ه���ذا 
اإنقاذ  يف  امل�شاهمة  يف  الد�شتورين 
اإخ��راج��ه��ا م��ن الو�شع  ال��ب��اد ويف 
ال�شنوات  خ��ال  فيه  ت���ردت  ال���ذي 
ال��ث��اث الأخ���رة وف��ق قوله ودعا 
وطنية  م�������ش���احل���ة  اإج����������راء  اإىل 
والفئات  اجل����ه����ات  ب����ن  ����ش���ام���ل���ة 
لب�شط  منطلقا  لتكون  والأج��ي��ال 
من  �شويا  والعمل  بالباد،  الأم��ن 
بخ�شو�س  وط���ن���ي  ت����واف����ق  اأج������ل 
وتركيز  التون�شي،  املجتمع  من��وذج 
التنموية  امل�����ش��ائ��ل  ع��ل��ى  اله��ت��م��ام 

امللحة كما قال.

النه�سة تتهم
املكتب  رئ���ي�������س  ق�����ال  م����ن ج���ه���ت���ه، 
النه�شة  ح��رك��ة  حل��زب  ال�شيا�شي 
اجتماع  خ���ال  ال��ع��ري�����س،  ع��ام��ر 
اأن�شاأت  اأح����زاب  ه��ن��اك  اأّن   ، �شعبي 
حركة  اإ�شقاط  اأج��ل  من  براجمها 
النه�شة خال فرتة حكمها، وهي 
منع  اإىل  تقديره  يف  اليوم  �شاعية 
اإىل  جم��ددا  الو�شول  من  احلركة 

ال�شلطة .
وات��ه��م ال��ع��ري�����س ه���ذه الأط����راف، 
با�شتهداف  ت�شميتها،  رف�س  التي 
تدعم  النه�شة  اأن  م��وؤّك��دا  ح��زب��ه، 
خ��ي��ار ح��ك��وم��ة وح���دة وط��ن��ّي��ة بعد 
الن���ت���خ���اب���ات ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د اآخ�����ر، 
تون�شية،  اإعامية  تقارير  ك�شفت 
نائبا  ث��اث��ن  ع���ن  ي���ق���ارب  م���ا  اأّن 
املنتمن  م��ن  التاأ�شي�شي  باملجل�س 
بتزكية  ق���ام���وا  ال��ن��ه�����ش��ة  حل��رك��ة 
املرت�شحة  ال�شخ�شيات  م��ن  ع���دد 
لانتخابات الرئا�شية من خمتلف 

املدار�س الفكرية.
وح�شب ما ورد يف �شحيفة ال�شباح 
اأم�س الثنن  الأ�شبوعي، ال�شادرة 
زكوا  النه�شة  ن���واب  م��ن   9 ف���اإن   ،
امل��رت���ش��ح ح��م��ودة ب��ن ���ش��ام��ة، و5 
منهم زكوا عبد ال��رزاق الكياين، 
الها�شمي  م����ن  ك����ل  حت�����ش��ل  ك���م���ا 
احل���ام���دي وم�����ش��ط��ف��ى ب��ن جعفر 
ال�����ش��اب��ي واملن�شف  واأح��م��د جن��ي��ب 
العيادي  ال���روؤوف  وعبد  امل��رزوق��ي 
واح���د منهم  لكل  ت��زك��ي��ات   3 على 
من قبل نواب النه�شة، فيما حظي 
واح��دة من  بتزكية  الهمامي  حمة 

العدالة. 
اأن وج��ود لون  وح��ذر البكو�س من 
القرتاع  واح��د يف مكاتب  �شيا�شي 
بح�شب  الن���ت���خ���اب���ات  ي���زي���ف  ق����د 
على  الق�شاء  اأن  م��وؤك��دا  ت��ع��ب��ره، 
كل  ت�شامن  اإىل  يحتاج  الإره����اب 
دول����ة  وج������ود  واىل  ال��ت��ون�����ش��ي��ن، 
اإرادة  ���ش��رع��ي��ة وت��ع��ت��م��د ع��ل��ى  ل��ه��ا 
بثقته  وحت��ظ��ى  التون�شي  ال�شعب 
ه��ي��ب��ت��ه��ا وحتقق  ت�����ش��ت��ع��ي��د  ح���ت���ى 
وتق�شى  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ع���دال���ة 
والعنف  التخلف  مظاهر  كل  على 

والإرهاب.

اليوم القائمة النهائية
ه���ذا واأف�����اد رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة العليا 
�شفيق  ل���ان���ت���خ���اب���ات  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 

موؤكدا اأن التجمع كان دميقراطيا، 
كل  على  ومنفتحا  اإي��ج��اب��ي��ا  وك���ان 

الأحزاب. 
وعن حياد التجمع عن هذا امل�شار 
يف فرتة ثانية، اأكد الزواري اأنه مل 
يكن را�شيا عن الو�شع يف احلزب، 
مبينا يف هذا ال�شياق انه مل ي�شتقل 
ب�شيا�شة  لإمي����ان����ه  ال��ت��ج��م��ع  م���ن 
الإ�شاح من الداخل، م�شّددا على 

اأنه ل ي�شتقيل من خدمة تون�س. 
املر�شح للرئا�شية والوزير  ولحظ 
الدميقراطي  اجلانب  اأن  ال�شابق، 
اأنهم  رغم  الد�شاترة  لدى  موجود 
مل ينجحوا يف املحافظة على امل�شار 
الدميقراطي اّلذي مت انتهاجه يف 

البداية. 
ما  ال����زواري  الرحيم  عبد  وانتقد 

الطعون  يف  البت  اأن  لانتخابات، 
لانتخابات  ب��ال��رت���ش��ح  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
الت�شريعية اأف�شى اإىل اإقرار موقف 
جملة  م��ن  ق�شية   92 يف  الهيئة 
ال�شتئنايف  الطور  يف  طعنا   111
ال�شتئنافية  ال�������دوائ�������ر  اأم����������ام 

للمحكمة الإدارية.
ويف املقابل اأقر الق�شاء اإعادة اإدراج 
14 قائمة و�شطب قائمتن، كانت 
اأولية،  ب�شفة  قبلتهما  قد  الهيئة 
وب�����ن�����اءا ع���ل���ى ذل�����ك ي�����ش��ب��ح عدد 
خلو�س  نهائيا  املقبولة  القائمات 
 1326 الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات 
قائمة، مقابل 1314 كانت قبلت 

ب�شفة اأولية. 
وق��������د اع�����ت�����رب ال����ع���������ش����و امل���ك���ل���ف 

�شر�شار، اأنه مت رف�س 30 مطلب 
الرئا�شية  ل��ان��ت��خ��اب��ات  ت��ر���ش��ح 
وكانت هيئة النتخابات قد اأعلمت 
لانتخابات  مر�شحن   10 نحو 
الرئا�شية، بن م�شتقلن ومنتمن 
لأح������������زاب، ب���������ش����رورة م���راج���ع���ة 
ت���زك���ي���ات���ه���م لإل�����غ�����اء الخ�������الت 
قائمة  ع��ن  النهائي  الإع���ان  قبل 
ما  ح�شب   ، للرئا�شة  امل��رت���ش��ح��ن 
اأّك������ده ع�����ش��و ال��ه��ي��ئ��ة ن��ب��ي��ل بفون 
ويتوقع اأن تعلن هيئة النتخابات، 
النهائية  القائمة  الثاثاء،  اليوم 
ال�شباق  خل����و�����س  ل���ل���م���ق���ب���ول���ن 
الرئا�شي املقرر اإجراوؤه يف 23 من 

نوفمرب املقبل.
امل�شتقلة  العليا  الهيئة  اأعلمت  كما 

ال��رئ��ي�����س الأ����ش���ب���ق زين  ن���ظ���ام  يف 
البع�س  اأن   ، ع��ل��ي  ب��ن  ال��ع��اب��دي��ن 
التي  ب���امل���ك���ا����ش���ب  الآن  اع�������رتف 
حتققت يف تون�س يف العهد ال�شابق، 
اأن امل��رج��ع يف ال��ن��م��و يف  وال��دل��ي��ل 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ه���و 2010 
هذه  اأن  م�شيفا  تعبره،  حد  على 
ال�شعب  الجن��ازات حتققت بف�شل 

التون�شي ولي�س النظام.
واعترب الزواري، اإن حزب التجمع 
ل��ع��ب دورا  امل���ن���ح���ل،  ال���د����ش���ت���وري 
اإيجابيا يف الفرتة املمتدة من �شنة 
1991، وا�شفا  �شنة  اإىل   1988
الذهبية  بالفرتة  املذكورة  الفرتة 
توىل  التي  الفرتة  وه��ي  للتجمع، 
للحزب،  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة  ف��ي��ه��ا 

بالإعامية وال�شامة املعلوماتية 
امل�شتقلة  ال����ع����ل����ي����ا  ال����ه����ي����ئ����ة  يف 
اأن  ب��وح��و���س،  ري��ا���س  لانتخابات 
التهامات  تكيل  الأط����راف  بع�س 
بجزئيات  دراي��ة  اأدن��ى  دون  للهيئة 
ع����م����ل امل����ن����ظ����وم����ة الإع�����ام�����ي�����ة 
املعلوماتية  ال�شامة  واإج�����راءات 
التي حر�شت الهيئة على اتخاذها، 
قائا اإن اإمكانية تزوير النتخابات 

تقنيا م�شتحيلة.

اإقرار بالأخطاء
اآخ��ر، قال عبد الرحيم  من جانب 
الزواري، القيادي يف حزب احلركة 
الد�شتورية ومر�شحها لانتخابات 
الرئا�شية القادمة والوزير ال�شابق 

اعترب النتخابات نقطة ف�سل بني عهدين

�لباجي قايد �ل�سب�سي يدع� �إىل �إنقاذ ت�ن�س من �لهاوية
عدد القائمات املقبولة نهائيًا خلو�س النتخابات الت�سريعية 1326 قائمة

عبد الرحيم الزواري بن املكا�شب والخطاءرئي�س املكتب ال�شيا�شي حلزب حركة النه�شة عامر العري�س

تته���م  �لنه��س�ة 
بع���س �الأح�ز�ب 
و�الأط����������ر�ف 
ملنعه��ا  بال�س���عي 
م���ن �ل������س���ل 
�إل����ى �حلك�����م

 مر�س��ح �حلرك�ة 
�ل��د���س��ت���ري��ة 
يق��ر باالأخط��اء 
�لت����ي �رتكبه��ا 
�لنظ��ام �ل�س�ابق

•• وا�صنطن-رويرتز:

اأوب��ام��ا يف مقابلة م��ع قناة  ب���اراك  ق��ال الرئي�س الأم��ري��ك��ي 
�شي.بي.اإ�س التلفزيونية اإنه ي�شعر اأن بو�شع الدميقراطين 
الح���ت���ف���اظ ب�����ش��ي��ط��رت��ه��م ع���ل���ى جم��ل�����س ال�������ش���ي���وخ خال 
ال��ث��اين على  ت�شرين  نوفمرب  ال��ت��ي جت��ري يف  الن��ت��خ��اب��ات 
الرغم من اعرتافه باأن اأمريكين كثرين ل ي�شعرون باأن 
ب�شتة  الفوز  اإىل  اجلمهوريون  ويحتاج  يتح�شن  القت�شاد 
مقاعد ل�شتعادة ال�شيطرة على جمل�س ال�شيوخ مما �شيحبط 
الخرتن  ال�شنتن  يف  اأوباما  لربنامج  بالن�شبة  التوقعات 
من رئا�شته. و�شئل اأوباما يف مقابلة يف برنامج 60 دقيقة 

ال�شيطرة  الدميقراطين  بامكان  اأن  يعتقد  ك��ان  اإذا  عما 
اإىل  اإ���ش��ارة  ويف  ه��ذا  اأعتقد  نعم  فقال  ال�شيوخ  على جمل�س 
اأن الق��ت�����ش��اد ك��ان ي��واج��ه اأزم���ة عندما ت��وىل ال��رئ��ا���ش��ة يف 
يناير كانون الثاين 2009 قال اأوباما اإن البطالة والعجز 
امليزانيات  تراجعا ب�شكل كبر خال رئا�شته يف حن كانت 
العمومية لل�شركات الأقوى منذ ع�شرات ال�شنن كما كانت 
هناك اأطول فرتة يف تاريخنا من منو الوظائف با توقف 
ب�شجل  �شجلي  مقارنة  بو�شعي  وق��ال  اخل��ا���س.   القطاع  يف 
اأي زعيم يف �شتى اأنحاء العامل فيما يتعلق بانت�شال اأنف�شنا 
واأ�شاف  تقريبا  م�شبوقة  وغ��ر  فظيعة  مالية  اأزم���ة  م��ن 
اعتاد  ريجان  رونالد  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�س  اإن  اأوباما 

اأف�شل مما كنت عليه قبل  اأنت  اأن ي�شاأل هذا ال�شوؤال.. هل 
اأربع �شنوات؟.  يف هذه احلالة هل اأنت اأف�شل مما كنت عليه 
�شك  دون  اأف�شل  الباد  اأن  والإجابة هي  �شنوات؟  �شت  من 
مما كانت عليه عندما و�شلت اإىل الرئا�شة ولكنه اأ�شاف اإن 
ال�شعب ل ي�شعر به.و�شبب عدم �شعورهم به هو عدم ارتفاع 
الدخول والرواتب.  واأردف قائا اإن احللول لذلك ت�شمل 
على  امل���راأة  ح�شول  و�شمان  للمرتبات  الأدين  احل��د  زي���ادة 
نف�س راتب الرجل عند اأداء نف�س العمل واعادة بناء البنية 
الأ�شا�شية للباد و�شئل عما اإذا كان بو�شعه اإقناع الناخبن 
فر�شة  على  يح�شلوا  اأن  اأتع�شم  اأوب��ام��ا  ق��ال  احلجة  بهذه 

ل�شماع هذه احلجة لأن كل مااأفعله هو تقدمي احلقائق. 

�ل�سجن لزعيم خلية متطرفة تابعة لد�ع�س يف �إ�سبانيا 
•• مدريد-وام:

اأ�شدر الق�شاء الإ�شباين حكما بال�شجن دون اإمكانية دفع كفالة لقائد خلية 
تابعة لتنظيم داع�س كان قد قب�س عليه اأم�س قبل الأول يف مدينة مليلة 
اأ�شفرت اأي�شا عن القب�س على ثمانية اأ�شخا�س على عاقة  خال عملية 
بتلك اخللية يف مدينة الناظور يف املغرب. وذكرت م�شادر ق�شائية اإ�شبانية 
اأن املحكمة الوطنية عاقبت اإ�شباين اجلن�شية مغربي الأ�شل بال�شجن بعد 
اأن وجدته مذنبا يف تهمة اإرهاب باعتبار وجود احتمالت قوية بكونه زعيم 
خلية متطرفة مت تكوينها يف مدينة الناظور وامتد ن�شاطها اإىل مليلة. كما 
ك�شفت التحقيقات اأن فردين من هذه اخللية واأغلب اأع�شائها توجهوا يف 
21 من �شهر يوليو املا�شي اإىل منطقة غر معلومة يف الأرا�شي ال�شورية 

اأو العراقية تخ�شع ل�شيطرة تنظيم داع�س.

�أوباما و�ثق يف �حتفاظ �لدميقر�طيني مبجل�س �ل�سي�خ 

ال�شب�شي والنداء .. الهجوم خر 
و�شيلة للدفاع عن احلظوظ

بدء العد التازيل ل�شباق 2014

�ل�سرطة تن�سحب من �س��رع ه�نغ ك�نغ بعد �سد�مات 
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العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/656 عقاري كلي       
امل�شروع  ادارة  على  القائمة  م  م  ذ  �س  لا�شتثمار  �شكوير  ت��اون   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
وميثلها ال�شيدة علياء حمزة علي زوجة/علياء جعفر احلاج علي حممد جعفر من�شور 
احمد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /وليد فتحى �شامل الب�شاين وميثله: هبه 
علي غلوم حممد باقر اهلي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبر 
لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ش�س 
قذا   ch1.B.8 بالقاعة  ���س   11:00 ال�شاعة   2014/11/2 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.  
رئي�ض الق�صم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/1473 تنفيذ جتاري
ذ م م - وميثلها مديرها/  ا���س- �س  ا�س جي  املنفذ �شده/1-�شركة  اىل 
وليد حممد �شعر   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ا�شيان 
للمقاولت اللكرتوميكانيكال- موؤ�ش�شة فردية- وميثلها املالك  قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )707428.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/745 احوال نف�ض م�صلمني         

اىل املدعى عليه/ 1 - فران�شيز ار ديلو �شانتو�س جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  الون�شو   يكونغ  جرا�شي  /م��اري  املدعي  ان  مبا 
 . وامل�شاريف  والر�شوم  الدين  لختاف  بالتفريق  املطالبة  ومو�شوعها 
ال�شاعة 8:30 �س  املوافق 2014/10/15  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وحددت 
بالقاعة ch1.C.14 قذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة ايام على القل.  
رئي�ض الق�صم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/150  ا�صتئناف تنفيذ عقاري    

 اىل امل�شتاأنف �شده/ كارولن الك�شاندرا بران�شون  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /فرزانه عبداحل�شن اله وردى وميثله: عبداهلل مروان 
ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  املطرو�شي   بخيت  احمد  ع��ب��داهلل 
بالدعوى رقم 2013/179 ا�شكالت عقارية بتاريخ 2014/10/29. وحددت 
�شباحا   17.30 ال�شاعة   2014/10/15 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها 
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/721 جتاري جزئي     
الدين  وميثلها/عاء  م-  م  ذ  فانك�شن  ان��د  فيت  �شركة   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
اخلطيب جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة جورميه جلف ذ م م- 
وميثلها/ �شامي كمال حممد داوود وميثله: �شاح ح�شن حممد مبا�شري     قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعى عليها مببلغ 71.300 درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق والزامها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2014/10/13 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 قذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل.  
رئي�ض الق�صم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/113  عقاري كلي                
عبدالعزيز  �شليمان   -2 تنميات  جمموعة  عليهما/1-  املدعى  اىل 
ن��ا���ش��ر امل���اج���د  جم���ه���ويل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / اآج���ي 
براكا�س حليا  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 
تقرير  ب���ورود  اخطاركم  اع���اه.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2014/9/24 يف 
يوم لربعاء  الدعوى وقد حتددت جل�شة  املنتدب يف  ال�شيد اخلبر 
 ch1.B.8 بالقاعة  �شباحا   11.00 ال�شاعة   2014/10/22 املوافق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2014/59   جتاري جزئي                                

اىل املحكوم عليه /1 -عبدالعزيز علي جمعة �شعبان �شاحلى/ ب�شفته مالك املوؤ�ش�شة 
الفردية / بيت العمر ملقاولت البناء( جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
فينك�س  ل�شالح/  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2014/5/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
يوؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  بالزام  م  ذم  �س  ال�شناعية  وايف  من  ف��رع  برودكت�س  كونكريت 
للمدعية مبلغ وقدره 52.466.80 درهم ) اثنان وخم�شون الفا واربعمائة و�شتة و�شتون 
وحتى   2014/1/27 تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا(  وثمانون  درهما 
ال�شداد التام. مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف وثاثمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��ان �شدر  اليوم  اعتبارا من  خال ثاثن يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
ق�صم الق�صايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/646 جتاري جزئي     
���س ذ م م  جم��ه��ول  حمل  ال��ع��ام��ة-  امل���واد  امل��دع��ى عليه/ 1 - لطيف م��ي��زرا لنقل  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حامد خمتار للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة- ) �س ذم م ( 
وميثلها مديرها/حامد خمتار بيهلوان خان وميثله: عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن 
مببلغ  عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ن�شيب  بن 
وقدره)27.040 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل باكفالة.   وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/10/23 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.19 قذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. . 
رئي�ض الق�صم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/478 جتاري كلي     

اىل املدعى عليه/ 1 - ج�شتن وين�شنت �شميت  جمهول  حمل القامة مبا ان 
املدعي /لويدز تي ا�س بي  بنك بي ال �شي وميثله: �شامل عبداهلل �شلطان علي 
ب��ان يوؤدي  احل��م��ادي   قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�شوعها ال��زام املدعى عليه 
مبلغ  الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادلها  م��ا  او  دولر   972.167/82( مبلغ  للمدعي 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى  القانونية 12% من  )3.570.770/40 درهم( والفائدة 
متام ال�شداد والزامه الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 ch2.E.21 جل�شة يوم الثنن املوافق 2014/10/13 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
قذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل  
رئي�ض الق�صم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
مذكرة اعالن  متنازع �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 329 /2014 نزاع تعيني خربة جتاري                     
اىل املتنازع �شدهما/1- احمد بن حممد بن ثنيان ال�شبيعي 2- �شركة اى ديليو 
بى لا�شتثمارات �س ذ م م وميثلها احمد بن حممد بن ثنيان ال�شبيعي ب�شفته 
بن  وليد  بن  �شلطان  املتنازع/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  و�شريك  مدير 
احمد ازمريل وميثله: �شاح ح�شن حممد مبا�شري  قد اقام عليك الدعوى 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبر  بندب  املطالبة 
ال�شاعة  املوافق 2014/10/19   يوم الحد  لها جل�شة  املحاماة. وح��ددت  واتعاب 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  امل�شلح   مبكتب  ���س   8.30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على القل.  
امل�صلح                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/611 عقاري كلي       

اىل املدعى عليهما/ 1 - �شركة تنميات للتطوير العقاري ذ م م 2- �شركة تنميات 
/ارم  املدعي  ان  القامة مبا  م جمهويل  حمل  م  ذ  العقاري  للتطوير  جلوبال 
دانيل يان وميثله: نبيه احمد بدر   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
الدعوى  التحفظي مللف  العري�شة رقم 2014/33 حجز  ب�شم ملف المر على 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  احلجز  وتثبيت  ب�شحة  والق�شاء  املماثلة 
املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/11/2 ال�شاعة 11:00 �س 
ch1.B.8 قذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل.  
رئي�ض الق�صم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/611 عقاري كلي       
اىل املدعى عليهما/ 1 - �شركة تنميات لا�شتثمار والتطوير العقاري ذ م م 2 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /ارم دانيل يان وميثله: نبيه احمد بدر   
العري�شة  المر على  ب�شم ملف  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد 
رقم 2014/33 حجز التحفظي مللف الدعوى املماثلة والق�شاء ب�شحة وتثبيت 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  احلجز 
فانت  قذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11:00 ال�شاعة   2014/11/2 املوافق  الح��د 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
رئي�ض الق�صم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/1492 تنفيذ جتاري
ع����زات �شاهر    رب��ي��ع   -2 م  م  ذ  ح  م  ����س  ���ش��ده��م��ا/1-ت��وت�����س  امل��ن��ف��ذ  اىل 
لانتاج  اجلاذبية  قوة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل 
الفني وميثله: ابراهيم علي املو�شى احلمادي   قد اأقام عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )805565( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/390 تنفيذ مدين
مزيوين  2-هو�شنك  حممدى  ملك  عبا�س  ر�شا  �شدهما/1-حميد  املنفذ  اىل 
وال��ده/ م�شطفى هو�شنك م��زي��وين   جمهويل   الطبيعي على  ال��ويل  ب�شفته 
ريا�س  وميثله:  النا�شر  عبد  توندايل  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
املذكورة اعاه  التنفيذية  اأقام عليكما الدعوى  الكبان قد  عبداملجيد حممود 
او  التنفيذ  وق��دره )19559( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  والزامكما بدفع 
بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة    خزينة 
يف ح��ال��ة ع��دم الل��ت��زام ب��ال��ق��رار امل��ذك��ور خ��ال 15 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا 

العان. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2014/408   جتاري جزئي                                
الق��ام��ة نعلنكم  ذ م م جمهول حم��ل  ���س  ���ش��ارا للديكور  -���ش��امل  املحكوم عليه /1  اىل 
املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ 2014/7/21 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ فينك�س كونكريت برودكت�س- فرع من وايف ال�شناعية �س ذ م م بحكمت املحكمة 
درهم   12.308.80 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة 
)اثنا ع�شر الف وثاثمائة وثمانية درهما وثمانون فل�شا( مع الفائدة  عنه بواقع %9 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزمتها بر�شوم الدعوى وم�شروفاتها ومبلغ 
يوما  ثاثن  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما    . دره��م  خم�شمائة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
مذكرة اعالن  متنازع �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 67 /2014 نزاع تعيني خربة جتاري                     
اىل املتنازع �شده/1- موؤ�ش�شة الواحة للرتويج ) موؤ�ش�شة فردية( /ملالكها 
ح�شن  ام��ر  املتنازع/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول   حممودي  فرانك 
علي اكرب �شيخ ال�شام وميثله: را�شد عبداهلل علي بن ع��رب   قد اقام 
عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبر  بندب  املطالبة  الدعوى  عليك 
الثاثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم 
املوافق 2014/11/28  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب امل�شلح  لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.  
امل�صلح                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/4237 عمايل جزئي           
اىل املدعى عليه/ 1 -�شركة فا�س تكنولوجي �س ذ  م م  جمهول  حمل 
القامة مبا ان املدعي /موين اكرب اكرب �شيخ  قد اقام عليك الدعوى 
مع  دره��م(   36400( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
رقم  وامل�����ش��اري��ف-  وال��ر���ش��وم  باكفالة  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  �شمول 
املوافق  الث��ن��ن  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .)2014/185619( ال�شكوى 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذا  ال��ق��ا���ش��ي  مب��ك��ت��ب  ���س   8:30 ال�����ش��اع��ة   2014/10/13
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�صم الق�صايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/2387 عمايل جزئي           
اىل املدعى عليه/ 1 -جناح ال�شقر لاعمال الكهروميكانيكية �س ذ م م  جمهول  
حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي /ري��ا���س ن��ور ال���ش��ام   قد اق��ام عليك الدعوى 
درهم( وتذكرة  ومو�شوعها دعوى مطالبة بحقوق عمالية مقدارها )10169 
عودة بقيمة )1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2014/176978(.  
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2014/10/1 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل 

.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�صم الق�صايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/3478 عمايل جزئي           
النفظ  جمهول  حمل  تكرير  لتجارة م�شتقات  1 -فاني�شا  املدعى عليه/  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ظ��ري��ف خ��ان زن���دى ك���ل    ق��د اق���ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )36540 درهم( وتذكرة عودة 
     .)2014/181111( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1500( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2014/10/20 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�صم الق�صايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
       يف الدعوى رقم 2014/806  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/1- المارات للوكالت التجارية �س ذم م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / بنك ال�شتثمار �س م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اع��اه  وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2014/9/22 احلكم التمهيدي التايل: حكمت 
املحكمة وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعوين بندب اخلبر امل�شريف املخت�س �شاحب 
الدور باجلدول- مامل ي�شمه الطراف خال ا�شبوع من تاريخ احلكم- خبرا يف 
لها  وح��ددت  اجلل�شة.  بتلك  ال�شادر  احلكم  منطوق  وف��ق  مهمته  تكون  ال��دع��وى 
املحكمة جل�شة يوم الثنن املوافق 2014/10/13 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة 

اخلبر.   امانة  املدعى  �شداد  عدم  حالة  يف   ch2.E.21
  ق�صم الق�صايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
       يف الدعوى رقم 2014/994  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/1- �شركة باركو انريورز ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
احمد �شنبيه لاعمال الفنية قد اقام الدعوى املذكورة اعاه  وعليه نعلنكم بان املحكمة 
احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2014/9/15 بتاريخ  حكمت 
وتكون  ب��اجل��دول-  ال���دور  �شاحب  الهند�شي  اخل��ب��ر  ب��ن��دب  امل��و���ش��وع-  يف  الف�شل  وق��ب��ل 
مهمته كالتي: الطاع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه 
اخل�شوم. النتقال ملقرات اطراف الدعوى والطاع على املرا�شات الورقية واللكرتونية 
الدعوى  التي ربطت طريف  املعامات  نوع  وبيان  الدعوى  بني طريف  الواقع  بيان عاقة 
وحددت امانة قدرها خم�شة ع�شر الف درهم كاأمانة للخبر .وحددت لها املحكمة جل�شة 
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  ق�صم الق�صايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/492 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد التي تعمل حتت ال�شم التجاري �شون  
ذم  �س  دب��ي  نقليات  �شركة  التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مبا  للعقارات   جمهول حمل 
م   نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/926 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ 
2013/6/16 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك: 1- عدم قبول الدعوى لرفعها على غر ذي 
�شفة بالن�شبة للمدعى عليهما الوىل واخل�شم املدخل 2- ف�شخ ا�شتمارة 1-بالزامكم 
اىل  ت�شليمه   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  دره��م(   8443915.3( وق��دره  مبلغ  ب�شداد 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا الع��ان.   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض الق�صم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/2208 تنفيذ عمايل
جمهول  اجل���اه���زة    للماب�س  املكنا�شية  ���ش��ده/1-ق��ف��ط��ان  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد ابو الفتح    قد اأقام عليك  
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
) 6433( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ 
397درهم ر�شوم خلزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/2462 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1-ام كي ا�س ان للتجارة �س ذ م م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد ا�شف زهر عبداهلل جان    قد اأقام عليك  
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )30933  (
�شتبا�شر  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة   مبلغ 1843 درهم ر�شوم خلزينة 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�الإمار�ت من �أهم خم�س دول عامليًا يف ت�سدير �الأ�سالك �لنحا�سية
الكمية  زي��ادة يف  ذلك مع  وتزامن   2012 بعام  %102 مقارنة  مبعدل منو 
 2012 األ��ف طن يف عام   80 األ��ف طن مقارنة مع   174 امل�شدرة التي بلغت 
تعد  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  التقرير  واأ���ش��اف    .119% بلغت  ب��زي��ادة 
من الدول الرئي�شة يف ا�شتراد الأ�شاك النحا�شية من الإم��ارات، حيث بلغت 
%63 من  ي����وازي  2013 مب��ا  ع���ام  دولر يف  م��ل��ي��ون   835 ال�����واردات  قيمة 
قيمة ال�شادرات الماراتية ملختلف دول العامل، وت�شتقبل دول جمل�س التعاون 
النحا�شية،  الأ�شاك  الماراتية من  ال�شادرات  %75 من  اخلليجي جمتمعة 
مما ي�شيف موؤ�شراً ايجابياً على حت�شن درجة التكامل ال�شناعي بن خمرجات 
ال�شناعة الماراتية واحتياجات دول املجل�س من الأ�شاك النحا�شية. واأو�شح 
مبعدل  منوا  حققت  النحا�شية  الأ�شاك  من  الماراتية  ال���واردات  اأن  التقرير 
الجتاه  يف  توا�شا  ذل��ك  ويعد   2012 بعام  مقارنة   2013 ع��ام  يف   98%
كما بن    .  2009 ع��ام  البند منذ  ال���واردات من ه��ذا  الت�شاعدي ملعدل منو 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأكد تقرير �شادر عن وزارة القت�شاد حول ال�شادرات الإماراتية من الأ�شاك 
النحا�شية، اأن الإمارات من �شمن اأهم خم�س دول م�شدرة لاأ�شاك النحا�شية 
تلك  مييز  ما  اأه��م  اأن  على  التقرير  و�شدد   .2013 ع��ام  العامل  م�شتوى  على 
ع��دد من  يف  اإنتاجياً  م��دخ��ًا  وتعتربا  �شناعية  ���ش��ادرات  تعد  اأن��ه��ا  ال�����ش��ادرات 
املنتجات ال�شناعية الهامة خا�شة يف �شناعة الكابات الكهربائية، مع حتقيق 
ف��ائ�����ش��اً يف امل��ي��زان ال��ت��ج��اري ي��ق��رتب م��ن امل��ل��ي��ار دولر يف ال��ت��ج��ارة اخلارجية 
امل�شت�شار  اأع���ده  ال��ذي  التقرير  واأو���ش��ح  النحا�شية.   الأ���ش��اك  م��ن  الإم��ارات��ي��ة 
القت�شادي بالوزارة الدكتور عبد احلميد ر�شوان حتت اإ�شراف الدكتور مطر 
اإدارة التحليل واملعلومات التجارية يف الوزارة ان قيمة ال�شادرات  اأحمد مدير 
الإماراتية من الأ�شاك النحا�شية بلغت 1.325 مليار دولر يف عام 2013 

اخلارجية  للتجارة  التجاري  امل��ي��زان  يف  فائ�شاً  حققت  الإم����ارات  اأن  التقرير 
اأن  ، حيث   2013 923 مليون دولر يف عام  النحا�شية، بقيمة  من الأ�شاك 
قيمة ال�شادرات بلغت 1.325 مليون دولر بينما قيمة الواردات بلغت 397 
مليون دولر، عاوة على اأن معدل تغطية ال�شادرات من البند للوارادات زادت 
عن ثاثة اأ�شعاف.  ولفت التقرير اإىل الأثر الإيجابي من اإدراج عقود تداول 
النحا�س �شمن تداولت بور�شة مركز دبي لل�شلع املتعددة ، خا�شة على حركة 
بن  ا�شرتاتيجي  موقع  من  دبي  به  تتمتع  ملا  وعاملياً  حملياً  النحا�س  ت��داولت 
ه��ام وخدمات متنوعه  دور  املركز من  يقدمه  ما  ع��اوة على  وال��غ��رب،  ال�شرق 
لكافة ال�شلع املتداولة. واأ�شار التقرير اإىل اأن �شركة دوكاب تعد من اأهم ال�شركات 
الأ�شاك والكابات  النحا�شية خا�شة  املنتجات  امل�شنعة لعديد من  الإماراتية 
وتبلغ ال�شعة الإنتاجية لق�شبان النحا�س يف ال�شركة ما يزيد عن 110 األف طن 
�شنوياً وفق اأحدث التقنيات والتكنولوجيا العاملية واأعلى درجات اجلودة . وتقوم 

ال�شركة بت�شدير منتاجاتها لأكرث من 20 دولة حول العامل، كما توجد فر�س 
لتنامي حجم الت�شدير من خال ا�شتهداف الأ�شواق ال�شيوية ومنطقة ال�شرق 
الأو�شط و�شمال افريقيا التي ت�شهد منواً متزايد يف العمال.  واأو�شح التقرير 
دولر  مليار   20.9 بلغت  النحا�شية  الأ�شاك  العاملية من  ال�شادرات  قيمة  اأن 
اأهم  رو�شيا من  وتعد   ،2012 بعام  %4 مقارنة  2013 مبعدل منو  عام  يف 
الدول امل�شدرة لاأ�شاك النحا�شية على م�شتوى العامل بقيمة 2.941 مليار 
دولر وبن�شبة م�شاهمة %14 من ال�شادرات العاملية من الأ�شاك النحا�شية يف 
عام 2013، ويليها يف املركز الثاين املانيا بقيمة 2.718 مليار دولر وبح�شة 
املركز  1.49 مليار دولر ويف  بقيمة  بليجكا  الثالث جاءت  املركز  %13، ويف 
الرابع امريكا بقيمة 1.330 مليار دولر، اأما املركز اخلام�س فكان من ن�شيب 
الإمارات بقيمة 1.325 مليار دولر وبح�شة 6.3 % من ال�شادرات العاملية 

من الأ�شاك النحا�شية بفارق ب�شيط عن امريكا يف املركز الرابع. 

وز�رة �ملالية تطلق �ملرحلة �لثانية من �لنظام �ملايل �الحتادي �جلديد 

�إيرو�س ت�سيد بدور جمارك دبي و�أنظمة �لتخلي�س و�لت�سهيالت �ملتميزة �لتي تقدمها للعمالء

بوعميم اأف�سل �سخ�سية قيادية عاملية بعامل الأعمال

�الأح���س �جلافة و�ملالحة �لعاملية حت�سد جائزة �لتف�ق من �الحتاد �لعاملي 

ج��ام��ع��ة �الإم������ار�ت 
تد�س���ني  يف  ت�س���ارك 
�ل�س�بكة �لدولية لالأم�ن 
�ملائي يف جن�ب �أفريقيا 

يف  امل�شاركة  ه��ذه  وت��اأت��ي  ال�شبكة  ه��ذه  يف  ت�����ش��ارك  عربية 
اإطار تفعيل التفاقية املوقعة بن اجلامعة وجامعة غرب 
اأن وج��ود وفد ميثل  العلوم  كلية  واأ�شاف وكيل  اإجنلرتا. 
اجلامعة يف اإطاق هذه ال�شبكة يعزز ويدعم مكانة جامعة 
الإمارات عامليا باعتبارها واحدة من اأف�شل اجلامعات على 
م�شتوى العامل مبا ت�شمه من كوادر موؤهلة وبنية حتتية 
وقد  وال��درا���ش��ات.  العلمية  البحوث  اج���راء  على  ت�شاعد 
متثلت م�شاركة اجلامعة بورقة عمل بعنوان املدن الأكرث 
منوا وعاقتها باملياه والذي قدمها كل من الربوفي�شور 
ب��ي��رت ف��رن��ر وال��دك��ت��ور اأح��م��د م���راد م��ن خ���ال املوؤمتر 
الأمن  امل�شتقبلية وخطر  املدن  الذي حمل عنوان  امل�شغر 
امل��ائ��ي . وق���د اأ���ش��اد احل�����ش��ور ب��ال��ع��ر���س املتميز ال���ذي مت 
تقدميه من قبل اجلامعة والذي مت فيه ا�شتعرا�س حالت 
درا�شة خمتلفة من دولة الإمارات العربية املتحدة مقارنة 

مع دول اأخرى يف اأوروبا.

التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��اج��ة  اهلل  عبد 
واإدري�س  امل��ت��ع��ام��ل��ن  اإدارة  ل��ق��ط��اع 
وخلفان  العماء  اإدارة  مدير  بهزاد 
ق�شم عاقات  الكعيبي مدير  را�شد 
اإيرو�س  وف���د  ���ش��م  بينما  ال��ع��م��اء 
نائب  جيدواين  نراجنان  من  كا 
�شاندران  ورايف  التنفيذي  الرئي�س 
وم���ان���اف���الن م�شاعد  امل��دي��ر  ن��ائ��ب 
املدير. واأعرب �شعادة اأحمد حمبوب 
اإيرو�س  ملبادرة جمموعة  �شكره  عن 
التي تعترب من اأوائل ال�شركات التي 
العماء  اعتماد  لربنامج  ان�شمت 
للعماء  ال����دائ����رة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال�����ذي 
ل��ه��م جمموعة  وي��ت��ي��ح  امل��ت��م��ي��زي��ن 
واملزايا  الت�شهيات  م��ن  متكاملة 
اأب����رزه����ا اإم��ك��ان��ي��ة ال����ش���ت���ف���ادة من 
لل�شحنات  امل�شبق  الآيل  التخلي�س 
ب��ي��ان��ات جممعة  واحل�������ش���ول ع��ل��ى 
بالإ�شافة  ب�شائعهم  عن  لاإف�شاح 
اىل القدرة على ا�شتخدام ت�شهيات 
ق���ن���اة الأع�����م�����ال الإل���ك���رتون���ي���ة بي 
م��ن حتويل  ال��ت��ي متكنهم  ت��و ج��ي 
ال��ب��ي��ان��ات اآل���ي���ا م���ن ن��ظ��ام��ه��م اإىل 
نظام مر�شال 2 واإجناز معاماتهم 
اجلمركية بي�شر و�شهولة وبطريقة 
اآم�����ن�����ة م�����ع ال�����ش����ت����ف����ادة م�����ن كل 
ال��ق��ن��وات امل��ع��ت��م��دة يف ج��م��ارك دبي 
وكذلك  والتاأمينات  الر�شوم  لدفع 
ت�����ش��ه��ي��ات مبادرة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 

اأف�شل  وت��ق��دمي  املتعاملن  خ��دم��ة 
لتمكينهم  اجلمركية  الت�شهيات 
التجارية  ع���وائ���ده���م  ت��ع��زي��ز  م���ن 
امل��ج��م��وع��ة على  .. م���وؤك���دا ح��ر���س 
ا����ش���ت���م���رار ال���ت���ع���اون م����ع ال����دائ����رة 
اأف�����ش��ل ال��ن��ت��ائ��ج يف  ل��ل��و���ش��ول اإىل 
عملياتها التجارية. وقال اإن اأن�شطة 
ال�شنوات  خ����ال  ت��ن��ام��ت  اإي����رو�����س 
واإقليميا  حمليا  امل��ا���ش��ي��ة  القليلة 

الأ���ش��ب��اب هو  اأه���م  اأح���د  اأن  معتربا 
وامل�شجع  الآم����ن  ال���ش��ت��ث��م��ار  م��ن��اخ 
يف الإم���ارات واخل��دم��ات احلكومية 
الإج����راءات  مقدمتها  ويف  املتميزة 
اأعمال  تنمو  اأن  متوقعا  اجلمركية 
 2014 ع�����ام  ب��ن��ه��اي��ة  امل���ج���م���وع���ة 
 4.7 لت�شل  امل��ائ��ة  يف   15 بن�شبة 
مليار درهم مقابل 3.9 مليار درهم 

عام 2013. 

•• العني-وام:

�شارك وفد من كلية العلوم واملركز الوطني للمياه بجامعة 
الإمارات العربية املتحدة يف افتتاح ال�شبكة الدولية لاأمن 
اجلامعة من  م�شاركة  . ومتثلت  اأفريقيا  املائي يف جنوب 
خ���ال امل���وؤمت���ر ال����دويل وال����ذي ع��ق��د حت��ت ع��ن��وان املدن 
امل�شتقبلية وخطر الأم��ن املائي وال��ذي عقدت جل�شاته يف 
مدينة جوهان�شربج بجنوب اإفريقيا. و�شارك يف التد�شن 
غ���رب اجنلرتا  م��ن ج��ام��ع��ة  ك��ل  ال�شبكة  ل��ه��ذه  ال��ر���ش��م��ي 
وج��ام��ع��ة اأري���زون���ا الأم��ري��ك��ي��ة وج��ام��ع��ة م��ون�����س بجنوب 
وكان  الربيطانية.  للويد  موؤ�ش�س  م��ن  بتمويل  اإفريقيا 
وفد اجلامعة امل�شارك يف هذه الفعالية الدولية ي�شم كا 
من الربفي�شور بيرت فرنر مدير املركز الوطني للمياه و 
الدكتور اأحمد مراد وكيل كلية العلوم بجامعة الإمارات . 
وقال الدكتور مراد اإن جامعة الإمارات تعترب اأول جامعة 

•• دبي -وام:

اأك�����������������دت جم������م������وع������ة اإي���������رو����������س 
به  ت��ت��م��ي��ز  م���ا  اأن  ل���اإل���ك���رتون���ي���ات 
اآليات  اأن��ظ��م��ة و  ج��م��ارك دب���ي م��ن 
اأن�شطة  ت��و���ش��ع  يف  ���ش��اه��م��ت  ع��م��ل 
منوهة  اإقليما  و  حمليا  املجموعة 
العمل  ح���ج���م  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ب����اأن����ه 
فاإن  املحلي  ال�شوق  يف  لها  املتنامي 
الت�شدير  اإع���ادة  جم��ال  يف  ن�شاطها 
ل����دول امل��ن��ط��ق��ة ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى دبي. 
واأع����������رب وف������د امل���ج���م���وع���ة خ���ال 
ع���ن �شكره  دب����ي  زي����ارت����ه ج���م���ارك 
اجلمارك  تقدمها  التي  للخدمات 
ل��ك��ل ق��ط��اع��ات ال��ع��م��ل ب��ه��ا و دعم 
اأنظمة  و  ت�شهيات  ع��رب  اأن�شطتها 
تخلي�س متميزة . وكان يف ا�شتقبال 
الوفد �شعادة اأحمد حمبوب م�شبح 
مدير ج��م��ارك دب��ي ال��ذي ع��رب عن 
هذه  على  اإي��رو���س  ملجموعة  �شكره 
اجلمركية  العمل  اأنظمة  يف  الثقة 
يف دبي.. موؤكدا اأهمية ال�شراكة بن 
دفع  واخل��ا���س يف  ال��ع��ام  القطاعن 
الوطني  ب��الق��ت�����ش��اد  ال��ن��م��و  عجلة 
���ش��م��ع��ة الإم������������ارات على  وت���ع���زي���ز 

امل�شتوى العاملي.
وت��ل��ق��ى ���ش��ع��ادة اأح��م��د حم��ب��وب درع 
رئي�شها  م����ن  اإي�����رو������س  جم���م���وع���ة 
التنفيذي ديباك جي باباين بح�شور 

من خال دعم جتارة الإلكرتونيات 
انت�شار  لتو�شيع  الذكية  وال��ه��وات��ف 
ال�شكان  يتمكن  ك��ي  الأج��ه��زة  ه��ذه 
التطبيقات  اإىل  الو�شول  من  كافة 
اإط��اق��ه��ا من  ال��ت��ي ي��ج��ري  الذكية 
ا�شتكمال  م���ع  دب����ي  ح��ك��وم��ة  ق��ب��ل 
الذكية  احلكومة  خلدمات  التحول 
اأ������ش�����اد دي����ب����اك جي  . م����ن ج���ان���ب���ة 
ب����اب����اين ب���ج���ه���ود ج����م����ارك دب�����ي يف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

بتطبيق  ال��ت��زام��ه��ا  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���داً 
اأح���������دث اأن����ظ����م����ة ال���ع���م���ل امل�����ايل 
م�شتوى  على  امل��ت��ط��ورة  احلكومي 
احل����ك����وم����ة الحت�������ادي�������ة ل����دول����ة 
الإم�����ارات، ومت��ا���ش��ي��اً م��ع توجهات 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  الحت��ادي��ة  احلكومة 
اأعلنت  الذكية،  للحكومة  التحول 
املرحلة  اإط���اق  ع��ن  امل��ال��ي��ة  وزارة 
الثانية من م�شروع تطوير وتطبيق 
ال��ن��ظ��ام امل���ايل الحت����ادي اجلديد 
لدى كافة اجلهات الحتادية التي 
تعمل �شمن منظومة النظام املايل 
الحتادي يف الدولة، وذلك ابتداًء 

من مطلع �شهر �شبتمرب. 
وي���ق���دم ال��ن��ظ��ام امل�����ايل الحت�����ادي 
متكاملة  جم����م����وع����ة  اجل�����دي�����د 
م��ن الأن��ظ��م��ة الل��ك��رتون��ي��ة التي 
ممار�شة  م��ن  امل��ال��ي��ة  وزارة  مت��ك��ن 
اجلهات  مت��وي��ل  يف  اخت�شا�شاتها 
وح���وك���م���ة  اإدارة  الحت��������ادي��������ة، 

من  جمموعة  وتنظيم  الحت���ادي، 
التدريبية  وال�����دورات  عمل  ور����س 
ورئي�شي  خم��ت�����س  م��وظ��ف  ل�55 
حكومية  وج��ه��ة  وزارة   23 ل���دى 
احت����ادي����ة ح����ول ب���واب���ة امل����وردي����ن، 
عقود  وامل���ن���اق�������ش���ات،  امل���م���ار����ش���ات 

امل�شرتيات وم�شرتيات اخلدمات. 
يف  امل���ال���ي���ة  وزارة  وب���ا����ش���رت  ه�����ذا 
الإع����داد  امل��ا���ش��ي  ي��ول��ي��و  منت�شف 
للنظام،  النهائي  الختبار  ملرحلة 
والتي امتدت اإىل ما قبل الإطاق 
الثانية، موؤكدة  الر�شمي للمرحلة 
اأن���ه���ا ���ش��ت��وف��ر ال���دع���م الفني  ع��ل��ى 
النظام  الازم جلميع م�شتخدمي 

حتى 1 نوفمرب، 2014. 
املالية  اأن وزارة  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
كانت قد د�شنت املرحلة الأوىل من 
اجلديد؛  الحت���ادي  امل��ايل  النظام 
امل����ا�����ش����ي، حيث  م���ط���ل���ع ف����رباي����ر 
 16 ل���دى  ال��ن��ظ��ام  تطبيق  �شملت 
احتادية  جهات  و4  احتادية  وزارة 

م�شتقلة. 

الرائدة  مكانتها  ت��ر���ش��ي��خ  امل��ال��ي��ة 
اأف�شل  وت��وف��ر  املالية،  الإدارة  يف 
العاملية يف  وامل��م��ار���ش��ات  اخل��دم��ات 
جمال اإدارة العمل املايل احلكومي 
املالية  املتطورة  النظمة  وتطبيق 
الحتادية  احلكومة  م�شتوى  على 
الإعان  وي�شكل  الإم��ارات.  لدولة 
ع��ن اإط����اق امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
اجلديد،  الحت���ادي  امل���ايل  النظام 
خطوة جديدة على طريق ا�شتكمال 

اأحمد  واأك��������د  ال����ع����م����اء.  ����ش���ف���راء 
حم��ب��وب ا���ش��ت��م��رار ج��م��ارك دب��ي يف 
اأف�شل  وتقدمي  املتعاملن  كل  دعم 
..لفتا  والت�شهيات لهم  اخلدمات 
ع��ل��ى حتقيق  ال���دائ���رة  ح��ر���س  اإىل 
املتعاملن  ر���ش��ا  م�شتويات  اأف�����ش��ل 
ع���ن خ��دم��ات��ه��ا وت�����ش��ه��ي��ات��ه��ا من 
باأدائها  ال����دائ����م  الرت����ق����اء  خ����ال 
معهم  امل���������ش����ت����م����ر  وال������ت������وا�������ش������ل 
ملتطلباتهم  ال��ك��ام��ل��ة  ل��ا���ش��ت��ج��اب��ة 
حتول  التي  العقبات  جميع  واإزال���ة 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  اأع��م��ال��ه��م  ت��ط��ور  دون 
واأ�شار   . م��ع��ه��م  ال��ك��ام��ل��ة  ال�����ش��راك��ة 
خمت�س  م���وظ���ف  ت��خ�����ش��ي�����س  اإىل 
العماء  �شفراء  م��ب��ادرة  خ��ال  من 
املتعاملن  م�����ن  جم���م���وع���ة  ل���ك���ل 
التوا�شل معهم يف مقراتهم  يتوىل 
وم���ك���ات���ب���ه���م ل���ت���ق���دمي اخل����دم����ات 
اأظهر  وقد  ميدانيا  لهم  اجلمركية 
ر�شا  اأن  ل��ل��دائ��رة  ح��دي��ث  ا�شتبيان 
97 يف  ي�شل  امل��ب��ادرة  ع��ن  العماء 
اأن ق��ط��اع جتارة  واأ���ش��ار اىل  امل��ائ��ة. 
اأح��د القطاعات  الإل��ك��رتون��ي��ات ه��و 
املهمة يف جت��ارة دب��ي ول��ذل��ك تقدم 
هذا  يف  العاملة  لل�شركات  ال��دائ��رة 
الدائمة  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��دع��م  ال��ق��ط��اع 
حر�س  اإط���ار  يف  وذل���ك  لأن�شطتهم 
يف  بفعالية  امل�شاهمة  على  ال��دائ��رة 
حتول دبي اإىل املدينة الأذكى عامليا 

مقومات واأ�ش�س احلكومة الذكية، 
النظام من حلول  يقدمه  ملا  نظراً 
ال��ك��رتون��ي��ة ف��ّع��ال��ة واآم��ن��ة لتنفيذ 
املالية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأن������واع  خم��ت��ل��ف 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  ل����ل����وزارات 

امل�شتقلة. 
الهدف  يكمن  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ����ش���اف 
املايل  النظام  اعتماد  يف  الرئي�شي 
وزارة  قبل  من  اجلديد  الحت���ادي 
املالية يف قدرته على دعم املمار�شات 
بناء  �شاهم يف  املتطورة مما  املالية 
على  موحدة  مالية  بيانات  قاعدة 

م�شتوى احلكومة الحتادية. 
وك���ان���ت رح���ل���ة الإع��������داد لإط����اق 
امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام امل���ايل 
 19 الحت��������ادي ق����د ان��ط��ل��ق��ت يف 
لقرابة  وام���ت���دت  امل��ا���ش��ي  م���ار����س 
اأ���ش��ه��ر، ج���رى خ��ال��ه��ا تطوير   6
اخلا�شة  ال���ت���ق���ن���ي���ة  امل���ت���ط���ل���ب���ات 
جميع  ل������دى  ال����ن����ظ����ام  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
اجلهات احلكومية الحتادية التي 
تعمل �شمن منظومة النظام املايل 

الإج��راءات املالية، ومتابعة �شرف 
للجهات  امل���م���ن���وح���ة  امل���ي���زان���ي���ات 
الحتادية لتقدمي اخلدمات املناطة 
�شي�شاعد  ك��م��ا  وت��ط��وي��ره��ا.  اإل��ي��ه��ا 
هذا النظام اجلهات الحتادية على 
املطلوبة  املالية  القوائم  ا�شت�شدار 
ال��ف��ع��ال��ي��ة والدقة  اأن�����واع  ب��اأق�����ش��ى 
قانوناً.  امل��ح��ددة  الأوق����ات  و�شمن 
ق��د طبقت يف  املالية  وزارة  وك��ان��ت 
هذه املرحلة من امل�شروع عدداً من 
نظام  �شملت  ال��ف��رع��ي��ة؛  الأن��ظ��م��ة 
املناق�شات واملمار�شات، نظام بوابة 
امل�شرتيات  ع��ق��ود  ن��ظ��ام  امل���وردي���ن، 
كما  اخل��دم��ات.  م�شرتيات  ون��ظ��ام 
اإ�شافة  اإىل  اأي�����ش��اً  ال����وزارة  عمدت 
ن�شية  ر����ش���ائ���ل  اإر�����ش����ال  خ��ا���ش��ي��ة 
املحمولة  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  ق�����ش��رة 
حالة  يف  ب����الأن����ظ����م����ة  اخل����ا�����ش����ة 
تعليقه  ويف  املتقدمة.   امل�شرتيات 
على اإطاق النظام املايل اجلديد، 
قال �شعادة يون�س حاجي اخلوري، 
وزارة  توا�شل  املالية:  وزارة  وكيل 

الأحوا�س اجلافة العاملية واملاحة 
العاملية، قد نالت جوائز و�شهادات 
تكرمي وثناء، تقديراً لإجنازتها يف 
مرة  ولأول  رائ��دة  م�شاريع  تنفيذ 
دولية  ���ش��رك��ات  ل�شالح  ال��ع��امل  يف 
خدماتها  ح����ازت  ح��ي��ث  رئ��ي�����ش��ي��ة، 
ع��ل��ى ث��ق��ة ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ، 
ممتازة  ب�����ش��م��ع��ة  مت��ت��ع��ه��ا  ب�����ش��ب��ب 
املمكنة  امل��ع��اي��ر  اأع��ل��ى  تطبيق  يف 
وال�شامة  ال�����ش��ح��ة  جم�����الت  يف 
والإ�شتدامة،  والأم������ن  واجل������ودة 
تد�شن  امل�شروعات،  هذه  وت�شتمل 
العامل  يف  ب��رج��ي��ة  م��ن�����ش��ة  اأك�����رب 
للغاز  عائمة  من�شاأة  ب��ن��اء  مل�����ش��روع 
امل���������ش����ال حل���ق���ل �شل  ال���ط���ب���ي���ع���ي 
بريليود ل�شتخراج الغاز الطبيعي 
قبالة ال�شواطئ الأ�شرتالية. وبناء 
اأكرب حلقل �شولن يف بحر ال�شمال 
اأكرب  وت��د���ش��ن  امل��ت��ح��دة،  باململكة 
لتوليد  ال��ع��امل  يف  بحرية  من�شة 
ال�شمال  ب��ح��ر  يف  ال����ري����اح  ط���اق���ة 
الإحتادية.  لأمل��ان��ي��ا  بيتا  دول��وي��ن 
حتويل  اإجن��������از  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�شيطرة  ���ش��ف��ي��ن��ت��ي  اإىل  ن��اق��ل��ت��ن 
تعمان  منطية،  واإلتقاط  وحتكم 
يف خليج املك�شيك للوليات املتحدة 
متكاملة  باخرة  واأول  الأمريكية، 
الطبيعي  ال���غ���از  ت��ك��ري��ر  لإع�������ادة 
جلياً  الإجن���ازات  وتبن  لإيطاليا، 
اجلافة  الأح���وا����س  جم��م��وع��ة  اأن 
ووظائف  اأدوار  ت������وؤدي  ال��ع��امل��ي��ة 
وُمتنوعة،  ُم���ت���ع���ددة  جم�����الت  يف 
ُتكر�س  ُمتكاملة،  �شركة  بو�شفها 
والتفوق  التميز  لتحقيق  جهودها 

والتناف�شية العاملية. 

•• دبي – الفجر: 

ح�������ش���دت جم���م���وع���ة الأح�����وا������س 
العاملية،  واملاحة  العاملية  اجلافة 
ال��ع��امل��ي وال��رائ��د للخدمات  امل���زود 
والإن�شاءات  وامل��اح��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
والغاز  النفط  لقطاعات  البحرية 
وال��ط��اق��ة، ج��وائ��ز الحت���اد العاملي 
اأم�س  2014 والذي مت  لاأعمال 
ق�شر  ف���ن���دق  يف   ، الح������د  الول 
اأب��وظ��ب��ي، وح�شلت على  الإم����ارات 
تقديراً  الأعمال  يف  التفوق  جائزة 
ل��ه��ا ع��ل��ى ت��ف��وق ومت��ي��ز اأدائ���ه���ا يف 
اإىل جانب تكرمي  الأعمال،  جمال 
����ش���ع���ادة خ��م��ي�����س جمعة  رئ��ي�����ش��ه��ا 
اأف�شل  ج���ائ���زة  مب��ن��ح��ه  ب��وع��م��ي��م 
عامل  يف  ع��امل��ي��ة  ق��ي��ادي��ة  �شخ�شية 

الأعمال.
لاأعمال،  العاملي  الحت���اد  وي��ك��رم 
 100 اأك��رث من  فاعلة يف  �شركات 
اإيجابي  ب�شكل  ي�شهم  مب��ا  دول����ة، 
وم��وؤث��ر يف ت��ط��وي��ر الأع���م���ال على 
ال�����ش��ع��ي��د ال��ع��امل��ي وت�����ش��ج��ي��ع منو 
ق��ط��اع��ات الأع���م���ال، وت��ك��رمي قادة 
العامل،  دول  خمتلف  يف  الأع��م��ال 
من  متنوعة  ح��زم��ة  تقدميه  ع��رب 
اخلدمات والأدوات الداعمة واملعززة 
اأن الحت���اد العاملي  ل��ه��م.  وُي��ذك��ر 
علمية  منهاجية  يتبع  ل��اأع��م��ال 
والفائزين،  املُ��ك��رم��ن  اخ��ت��ي��ار  يف 
تف�شيلية،  م��ع��اي��ر  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي 
حُتدد امل�شتحقن بالفوز بجوائزه، 
وهو يقوم يف هذا ال�شدد بتجميع 
ب��ي��ان��ات وم��ع��ل��وم��ات م���ن خمتلف 
اأو�شاع منو  ب�شاأن  العاملية،  امل�شادر 

القيادة  من  حم��دود  الغر  الدعم 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ج��م��وع��ة م��ت��م��ث��ل��ة يف 
���ش��خ�����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح���م���د بن 
�شعيد اآل مكتوم وتفاين واإخا�س 

العاملن يف عملهم .
اجتياز  اأن  ب���وع���م���ي���م  واأو�������ش������ح 
بالغة  تقييم  لعملية  امل��ج��م��وع��ة، 
بالفوز  وجن����اح����ه����ا  ال���������ش����رام����ة، 
اأدائها  ُي��ب��ن جلياً  اجل��ائ��زة،  ب��ه��ذه 
ال�شتثنائي واملُتميز، وهو ما يقدم 
منوذجاً ُملهماً لل�شركات الأخرى، 
الإخا�س  ي��ح��ق��ق��ه  اأن  مي��ك��ن  مل���ا 

والتفاين يف العمل.
تهدف  امل���ج���م���وع���ة  اأن  م�����وؤك�����دا 
قيادية  م��ك��ان��ة  حتقيق  اإىل  دائ��م��اً 
وري�����ادي�����ة، ع����رب ال��ت��م�����ش��ك ب����ذات 
والتي  وامللهمة  املتما�شكة  ال��روؤي��ة 
اإىل املكانة  اأو�شلت دول��ة الإم��ارات 
عاملياً  م��رك��زاَ  بو�شفها  امل��رم��وق��ة 
ينعم بالرخاء والزده��ار.  واختتم 
ُتعزز  ق���ائ���ًا:  ت��ع��ل��ي��ق��ه،  ب��وع��م��ي��م 
املرموقة  ال�شمعة  اجل��وائ��ز،  ه��ذه 
ملجموعة الأحوا�س اجلافة العاملية 
قوة  ُت�شكل  كما  العاملية،  وامل��اح��ة 
حم��ف��زة ل��ه��ا ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ح�شد 
وت��ع��ب��ئ��ة اإم��ك��ان��ي��ت��ه��ا وق���درات���ه���ا، 
امل��زي��د من  ل��ه��ا حتقيق  يكفل  مب��ا 

النجاحات البناءة .
وُيذكر يف هذا املجال، اأن جمموعة 

ذات  وال�شركات  الأع��م��ال  قطاعات 
قارات  يف  واملتميز،  املتفوق  الأداء 
اأوروبا واإفريقيا واآ�شيا، ف�شًا عن 
ا�شتعانته مبكاتب العاقات العامة 
ملا  الأع��م��ال  و�شبكات  الإع��ام��ي��ة، 
جتارية  غ��رف��ة   100 ع��ل��ى  ي��زي��د 

ُمنت�شرة حول العامل.
التقييم  اخ��ت��ي��ار جل��ن��ة  وق���د وق���ع 
العاملي  الحت���������اد  ع�����ن  امل���ن���ب���ث���ق���ة 
ل�������اأع�������م�������ال، ع�����ل�����ى جم����م����وع����ة 
الأحوا�س اجلافة العاملية واملاحة 
ال�شروط  ا�شتوفت  بعدما  العاملية، 
التكرمي  لنيل  املُ���ح���ددة  وامل��ع��اي��ر 
حققته  ما  اإىل  ا�شتناداً  والتقدير، 
وُم�شتدامة  ب�����ارزة  جن���اح���ات  م���ن 
الفعالة يف منو  وم�شاهمة قيادتها 

الأعمال. 
وُيعد ح�شول جمموعة الأحوا�س 
العاملية  وامل��اح��ة  العاملية  اجل��اف��ة 
تكرمياً  مبثابة  اجلائزة  ه��ذه  على 
مكانة  ت��ب��ّوء  يف  جناحها  على  لها 
العاملين  ال��ق��ادة  �شمن  م��رم��وق��ة 
داخ���������ل ال���������ش����ن����اع����ات ال���ب���ح���ري���ة 
وامل���اح���ي���ة، ح��ي��ث ح��ق��ق��ت �شجًا 
حتويل  يف  ب���ال���ن���ج���اح���ات  ح����اف����ًا 
اأف����ع����ال  اإىل  اإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ات���ه���ا 
واإج����������راءات ع��ل��ى اأر�������س ال���واق���ع، 
املتوا�شلة  ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ات  واإدخ������ال 
اأدائها  م�����ش��ت��وي��ات  يف  وامل�����ش��ت��م��رة 

يف ال�����ش��ح��ة وال�������ش���ام���ة والأم�����ن 
واجل��ودة. كما ح�شلت على جائزة 
لفئة   2014 ال��دول��ي��ة  ���ش��ق��راط 
اأف�شل  ورئي�شها  موؤ�ش�شة  اأف�����ش��ل 

مدير عام عاملي.
�شعادة  اأ�����ش����اد  الإط��������ار،  ه����ذا  ويف 
من  ب��ك��ل  ب��وع��م��ي��م  جمعة  خمي�س 
اجلهود قائًا ما كان ممكناً اإحراز 
النجاحات والإجن���ازات، لول  ه��ذه 

قيمة م�شافة لعمائها، وذلك من 
لابتكار  املتوا�شل  دعمها  خ��ال 
والإبداع ومتكينها العاملن لديها 
متيزها  ت��ك��ف��ل  جن��اح��ات  بتحقيق 

وتفوقها يف اأداء الأعمال. 
العاملي  الحت������اد  ج���ائ���زة  وٌت�����ش��ك��ل 
ل���اأع���م���ال، اإ����ش���اف���ة ج���دي���دة اإىل 
ج��وائ��ز م��رم��وق��ة ع��دي��دة، ح�شلت 
ع���ل���ي���ه���ا جم����م����وع����ة الأح������وا�������س 

ح�شل  كما  واملُ�شتقبلية.  احلالية 
التميز  ل�شهادات  قياديها  عدد من 
العامة  الإدارة  مثل  تخ�ش�شات  يف 

واجلودة والت�شويق.
اأن  اإىل  امل����ج����ال  ه�����ذا  يف  وُي�������ش���ار 
جم���م���وع���ة الأح�������وا��������س اجل���اف���ة 
ال��ع��امل��ي��ة وامل��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة، تعمل 
ميكنها  مب��ا  وحثيث  دوؤوب  ب�شكل 
تخلق  متوازنة،  نتائج  حتقيق  من 

العاملية،  واملاحة  العاملية  اجلافة 
املحلية  الأ����ش���ع���دة  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
بينها  م��ن  وال��دول��ي��ة،  والإقليمية 
اآل  را�شد  الفوز بجائزة حممد بن 
فئة  يف   ،2013 لاأعمال  مكتوم 
الذهبي  ال�شيف  الت�شنيع، وجائزة 
ال�شامة  جم��ل�����س  م���ن  امل��رم��وق��ة 
جنوم  اخل���م�������س  و  ال����ربي����ط����اين، 
اأعمال  م�����ش��ت��وي  ال��ذه��ب��ي��ة لأع��ل��ى 

�أب�ظبي �لتجاري ي�سارك يف م�ؤمتر �سايب��س 
و�الجتماع �ل�سن�ي ل�سندوق �لنقد �لدويل

•• اأبوظبي-الفجر: 

املتنامي  دوره  تعزيز  على  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي  بنك  ح��ر���س  م��ن  ان��ط��اق��اً 
خال  م�شاركته  ع��ن  ام�����س  البنك  اأع��ل��ن  امل�شرفية،  ال�شناعة  جم��ال  يف 
يعقد  ال���ذي   2014 �شايبو�س  م��وؤمت��ر  م��ن  ك��ل  يف  املقبلن  الأ���ش��ب��وع��ن 
بولية  بو�شطن  مدينة  يف  اأك��ت��وب��ر   2 لغاية  �شبتمرب   29 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
ما�شات�شو�شت�س بالوليات املتحدة الأمريكية، والجتماع ال�شنوي ل�شندوق 
العا�شمة  اأكتوبر يف   12-10 انعقاده يف الفرتة من  املقرر  ال��دويل  النقد 
الق�شايا  ملناق�شة  الدولية  املالية  املوؤ�ش�شات  اأهم  ممثلي  بح�شور  وا�شنطن 
على  امل��ايل  وال�شتقرار  القت�شاد  باآفاق  يتعلق  فيما  العاملي  الهتمام  ذات 
يف  امل�����ش��ارك��ة  على  وتعليًقا  امل��ال��ي��ة.  الأ����ش���واق  وت��ط��ورات  ال���دويل  امل�شتوى 
�شايبو�س، قال كولن فرا�شر، رئي�س اخلدمات امل�شرفية لل�شركات يف بنك 
اأبوظبي التجاري: متنحنا امل�شاركة يف هذا احلدث ال�شنوي الهام الفر�شة 

لتفعيل تواجدنا يف الأو�شاط الدولية .
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غرفة ر�أ�س �خليمة ت�سعى لت�ثيق �لعالقات �القت�سادية مع �لربتغالعمار �لنعيمي ياأمر مبكرمة مالية جلميع �مل�ساهمني يف جمعية عجمان لل�سيادين 
•• راأ�ص اخليمة -وام:

راأ�س اخليمة بالوكالة مع �شعادة عايدة بوعبداهلل  ال�شبب مدير غرفة جتارة و�شناعة  بحث �شعادة حممد ح�شن 
الأمينة العامة ورئي�شة اجلهاز التنفيذي يف الغرفة التجارية ال�شناعية العربية الربتغالية والوفد املرافق لها .. 
التعاون القت�شادي بن اإمارة راأ�س اخليمة والربتغال اىل جانب تعريف الوفد الربتغايل بالفر�س ال�شتثمارية 
التي توفرها الإمارة . وقال حممد ال�شبب خال الجتماع القت�شادي الذي ح�شره وفد من هيئة راأ�س اخليمة 
التعاون  ن�شبة  اإىل رفع  ن�شعى  اننا  العقارية  راأ�س اخليمة  براأ�س اخليمة و�شركة  املنطقة احلرة  لا�شتثمار وهيئة 
الق��ت�����ش��ادي ب��ن غ��رف��ة راأ����س اخليمة وال��ربت��غ��ال حيث تطمح روؤي���ة ال��غ��رف��ة ل��دع��م بيئة الأع��م��ال وزي����ادة ن�شبة 
ال�شتثمارات وذلك من خال رفع ن�شبة التعاون القت�شادي وا�شتقطاب ودعم املزيد من ال�شتثمارات لإمارة راأ�س 
القائم بن  التعاون القت�شادي  اللقاء �شكل فر�شة لتو�شيع  اأن هذا  اخليمة. ومن جانبها قالت عايدة بوعبداهلل 
الوفد  . واأطلع  راأ���س اخليمة  املناخ القت�شادي لإم��ارة  التعرف على  راأ���س اخليمة والربتغال.. و �شاهم فى  اإم��ارة 

الربتغايل خال الجتماع على اخلدمات التي تقدمها غرفة جتارة و�شناعة راأ�س اخليمة .

التهاين  اآي��ات  ا�شمى  لل�شيادين  اإدارة جمعية عجمان  جمل�س 
والتربيكات اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
عمار  ال�شيخ  �شمو  واإىل  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان مبنا�شبة عيد الأ�شحى 
امل���ب���ارك ك��م��ا ت��ق��دم ب��ا���ش��م اجل��م��ع��ي��ة ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
�شموهما على دعمهما املتوا�شل ل�شيادي الأ�شماك املواطنن 
اأن مكرمة �شمو ال�شيخ عمار بن  يف عجمان. واكد الغما�شي 
ل�شموه  ك��ث��رة  م��ك��رم��ات  م��ن  ان��ط��اق��ا  ت��اأت��ي  النعيمي  حميد 
م�شاركتهم خمتلف  على  ال�شيادين وحر�شه  باأ�شر  واهتمامه 
املنا�شبات وتوفر كافة احتياجاتهم م�شرا اإىل اأن هذه املكرمة 

اثلجت �شدور ال�شيادين واأهاليهم.

•• عجمان-وام:

النعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد  عمار  ال�شيخ  �شمو  اأم��ر 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب�����ش��رف م��ك��رم��ة م��ال��ي��ة جلميع 
امل�شاهمن يف جمعية عجمان لل�شيادين مبنا�شبة عيد الأ�شحى 
املبارك على اأن يبداأ ت�شليمها اعتبارا من اليوم الثاثاء. وتاأتي 
مكرمة �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي يف اإطار ت�شجيع 
املواطنن على مزاولة املهنة واهتمامه بال�شيادين والوقوف 
على احتياجاتهم واأحوالهم وق�شاياهم واإزالة ال�شعوبات التي 
ولأ�شرهم.  لهم  الكرمية  احل��ي��اة  ت��وف��ر  �شبيل  يف  تواجههم 
رئي�س  الغما�شي  را�شد  اإبراهيم  اأحمد  رف��ع  املنا�شبة  وبهذه 

لإ�شتام  ال���ب���ح���ري���ن  دول������ة  اإىل 
للم�شوؤولية  ال��دويل  ال�شفر  درع 
الج��ت��م��اع��ي��ة م���ن ���ش��ب��ك��ة جمل�س 
للم�شوؤولية  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون 
كمثال  ذل��ك  واأق����ول  الجتماعية 
يجب  ال����واج����ب  اأداء  اأن  ي����وؤك����د 
امل��ع��رف��ة وعند  اأه���ل  ت��ق��دي��ره عند 

املجتمع وعند امل�شوؤولن.

•• دبي-الفجر:

ع���ق���د �����ش����ع����ادة ال����دك����ت����ور ط���ال 
العربية  املنظمة  رئي�س  اأبوغزاله 
ل�شمان اجلودة يف التعليم موؤمتر 
الإ�شراع  فيه  دع��ا  ام�����س  �شحفياً 
الرقمي  التعليم  اإىل  التحول  يف 
باأن  مو�شحاً  العربية  ال��ب��اد  يف 
يجتاح  الرقمية  الثورة  ت�شونامي 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م 
العامل  جامعات  ك��ربى  جعل  مما 
اأن تتوجه اإىل  والأهم منها جودًة 
ب�شرعة  وطالب  الرقمي  التعليم 
رقمية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب���رام���ج  اإن�������ش���اء 
التقليدية  الربامج  مع  بالتوازي 
وذل��������ك وف�������ق م����ع����اي����ر اع���ت���م���اد 
وا�شحة. واأعلن الدكتور اأبوغزاله 
اأننا يف الأردن قد بداأنا هذه املرحلة 
برعاية ودعم وزير التعليم العايل 
ا�شت�شاف  حيث  العلمي  والبحث 
املعريف  اأب��وغ��زال��ه  ط���ال  ملتقى 

الذي ل يراه حن ل ي�شتطيع اأن 
يحب النا�س الذين يراهم، فحب 

املجتمع هو من حب اهلل. 
اإحت��اد غرف  اأن  اأبوغزاله  واأو�شح 
يف  وال��زراع��ة  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة 
الأ�شبوع  العربية كرمه يف  ال��دول 
امل�شوؤولية  درع  مب��ن��ح��ه  امل��ا���ش��ي 
�شيتوجه  اأن��ه  وق��ال  الجتماعية، 

عالية  وب��ج��ودة  ب��ج��دارة  التعليم 
يفتخز بها. 

واأعلن الدكتور اأبوغزاله عن جمع 
الربحية  امل���ب���ادرات غ��ر  ع�����ش��رات 
جمموعة  ومتولها  تديرها  التي 
خ���دم���ة  اأب������وغ������زال������ه يف  ط�������ال 
 TAG موؤ�ش�شة  حت��ت  املجتمع 
من  مل���زي���د   Foundation
وقال  املجتمع،  الواجب جتاه  اأداء 
امل�شوؤولية  اأداء  اأن  ن���وؤم���ن  اأن���ن���ا 
ال�شركات  ق��ب��ل  م��ن  الج��ت��م��اع��ي��ة 
بل  ع��ط��اًء ومنحة  لي�س  والأف����راد 
املجتمع  ل��ف�����ش��ل  ورد  واج����ب  ه���و 

على الفرد وال�شركة يف النجاح.
املجال  ه���ذا  يف  جتربتنا  اأن  ك��م��ا   
اأك���دت اأن م��ن ي��ق��دم واج��ب��ه جتاه 
باملقابل  املجتمع  يعطيه  املجتمع 
امل��زي��د م��ن ال��ن��ج��اح ث��م اإن مبادئ 
اخل���ل���ق ب���ل ال���دي���ن ت��ف��ر���س ذلك 
وا�شت�شهد بالأُم تريزا التي قالت 
كيف ميكن لاإن�شان اأن يحب اهلل 

اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة والأه���ل���ي���ة 
املعنية بالتعليم وروؤ�شاء اجلامعات 
احلكومية والأهلية لهذا الغر�س. 
اإن�شاء  على  احل�شور  ت��واف��ق  وق��د 
فريق عمل لو�شع املعاير ا�شتناداً 
التحول  �شرورة  حول  اإجماع  اىل 
اإىل التعليم الرقمي على اأن يعمل 
ال���ذي ي�شم خرباء  ال��ف��ري��ق  ه���ذا 
ب���اإ����ش���راف جلنة  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 
توجيهية موؤلفة من وزير التعليم 
والتعليم  الرتبية  ووزي���ر  ال��ع��ايل 

وطال اأبو غزاله. 
اأبوغزاله  ال��دك��ت��ور ط��ال  واأ���ش��ار 
اإىل اأن ع��دد م��ن ق���ادة امل��ع��رف��ة يف 
و  غيت�س  بيل  بينهم  وم��ن  العامل 
�شتيف جوبز و زكربرغ وغرهم 
من قادة املعرفة والذين ا�شبحوا 
م��ن اأغ��ن��ى اأغ��ن��ي��اء ال��ع��امل تركوا 
يف  ر�شبوا  لأن��ه��م  لي�س  اجلامعات 
الدرا�شة بل لأن التعليم التقليدي 
ق����د ����ش���ق���ط يف ن���ظ���ره���م واأن����ه����م 

لزوم للحكومة الإلكرتونية لأنها 
ب���دون مواطن.  ���ش��ت��ك��ون ح��ك��وم��ة 
واأ�شاف، واأ�شر هنا اإىل اأن الحتاد 
الدويل لات�شالت التابعة لاأمم 
املتحدة ينظم اإح�شاًء �شنوياً بعدد 
امل��واط��ن��ن ال��رق��م��ي��ن يف ك��ل بلد 
 )Digital Citizens(
باملقارنة مع املهاجرين الرقمين 
 )Digital Immigrants(
اإخرتاع  اأمثايل الذين ولدوا قبل 
العلم  م��ع  والكمبيوتر  الإن��رتن��ت 
اأن اأول در�س تعلمته يف الكمبيوتر 

كان عام 1965.
واأ�شاد الدكتور اأبوغزاله بالنموذج 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الإم��ارات��ي 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س دول������ة الإم���������ارات، 
ال�������وزراء وحاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
كافة  املعرفة يف  اإىل  للتحول  دبي 
ج���وان���ب احل���ي���اة، ك��م��ا اأع�����رب عن 
م���ع معهد  ب��ال�����ش��راك��ة  اع����ت����زازه 

ي�شتطيعون احل�شول على املعرفة 
الأو����ش���ع والأف�����ش��ل خ���ارج ال�شف 
ال�����درا������ش�����ي م�����ن خ������ال حميط 

املعرفة الرقمية.
واأك����د ب��اأن��ه ق��د ح���ان ال��وق��ت لأن 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  م���ه���ارة  ت�����ش��ب��ح 
الأ�شا�شي  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  م��ت��ط��ل��ب��اً 
الب��ت��دائ��ي ول��ي�����س اجل��ام��ع��ي، بل 
لتعلم  ال����دع����وه  م����ن  ن��ن��ت��ق��ل  اأن 
والإنرتنت  الكمبيوتر  ا�شتعمال 
لتعلم  ا�شتعمالهما  م��رح��ل��ة  اإىل 
امل�شاهمة يف �شنع املعرفة، م�شراً 
املعلومات  تقنية  م��ه��ارة  اأن  اإىل 
والت�������ش���الت ل��ي�����ش��ت ال���ه���دف بل 
املعرفة،  ول�����ش��ن��ع  للتعلم  الأداة 
لكل ج��وان��ب احل��ي��اة يف ظ��ل ثورة 
الذكية  املعرفة ويف ظل احلكومة 
والقت�شاد  ال����ذك����ي  وامل�����واط�����ن 
ال���ذك���ي وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ذك���ي. وقال 
يف  اأن��ه  على  لأ���ش��دد  بحاجة  ل�شت 
حالة عدم وجود مواطن رقمي ل 

جمهورية  يف  امل�����ش��ل��ح��ة  ال����ق����وات 
مهارات  لتعليم  ال��ع��رب��ي��ة  م�����ش��ر 
ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات والإت�������ش���الت 
مثمناً  اجلمهورية  م�شتوى  على 
الرتبية  وزارة  ب���ق���رار  وم�����ش��ي��داً 
م�شر  ج���م���ه���وري���ة  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ع��رب��ي��ة لإع��ت��م��اد ���ش��ه��ادة طال 
املعلومات  ل��ت��ق��ن��ي��ة  اأب����وغ����زال����ه 
مدار�س  ج��م��ي��ع  يف  والإت�������ش���الت 
متطلباً  ل���ت���ك���ون  اجل����م����ه����وري����ة 
الأ�شا�شي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن  ل��ل��ت��خ��رج 

وللقبول يف التعليم اجلامعي. 
جمدان  بجامعة  اأبوغزاله  واأ�شاد 
الذكية التي تعترب منوذج ناجحاً 
املنطقة  م�شتوى  على  به  يحتذى 
الإم�����ارات  دول���ة  ب�شلطات  واأ����ش���اد 
الرقمي  بالتعليم  اإع��رتف��ت  التي 
الأك������ادمي������ي وك����ان����ت ����ش���ب���اق���ة يف 
عاقتنا  بحكم  اأننا  واأ�شاف  ذلك 
ال���وث���ي���ق���ة م����ع ج���ام���ع���ة ح���م���دان 
يف  نوعية  نقلة  متثل  اأنها  الذكية 

د.�أب�غز�له يدع� من دبي �إىل �الإ�سر�ع يف �لتح�ل �لرقمي
 عربيًا و�إن�ساء بر�مج تعليمية رقمية م��زية للرب�مج �لتقليدية

م�سدر ت�قع �تفاقية تعاون مع �سندوق خليفة لتط�ير �مل�ساريع لتعزيز ريادة �الأعمال بني �أبناء �الإمار�ت

بقيمة بلغت 195 مليون درهم

�لف�عة ت�سرف �لدفعة �لثالثة للمز�رعني

�قت�سادية ر�أ�س �خليمة ت�ستعد الإطالق فعاليات 
�لدورة �ل�ساد�سة من �سهر �جل�دة 2014 

�سعر �سلة خامات �أوبك ي�سل 94.13 دوالر للربميل 
•• فيينا-وام:

تراجعت اأ�شعار �شلة خامات منظمة الدول امل�شدرة للنفط اأوبك ال� 12 يوم اجلمعة املا�شي اإىل 94.13 دولر للربميل 
مقارنة ب�شعر يوم اخلمي�س املا�شي الذي و�شل 94.25 دولر للربميل. وت�شم �شلة خامات اأوبك اجلديدة التي تعد 
الإماراتي و مزيج �شحارى اجلزائري والإيراين  .. مربان  12 نوعا وهي خامات  مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة النتاج 
النيجري  اخلفيف  بوين  و  الليبي  ال�شدر  و  الكويتي  الت�شدير  خامات  بجانب  العراقي  اخلفيف  الب�شرة  و  الثقيل 

والبحري القطري و العربي اخلفيف ال�شعودي و الفنزويلي مراي و جرا�شول النغويل و اورينت الأكوادوري.

ابت�شامتهم فرحة وفعاليات جلنة  العمال حتت عنوان 
الدوائر  ال�شامة اخل�شراء ملوظفي  توا�شل وم�شابقة 
الدائرة.  ملتعاملي  احلظ  دولب  و�شحوبات  احلكومية 
الأول���وي���ة لرت�شيخ  ال��ع��ام  وي��ع��ط��ي �شهر اجل����ودة ه���ذا 
املحافظة على تراثنا الأ�شيل من خال معر�س الرتاث 
والإبداع الذي يقام على مدى ثاثة اأيام يف مركز راأ�س 
العاملي  باليوم  الدائرة  حتتفي  كما  للمعار�س  اخليمة 
باأهمية  ال��وع��ي  معر�س  تنفيذ  ط��ري��ق  ع��ن  لاإح�شاء 
الدائرة تخ�شي�س  وق��ررت  البيانات.  وج��ودة  الإح�شاء 
وور�شة  العينة  ا�شتخراج  ور�شة  منها  تخ�ش�شية  ور���س 
واجلودة  املنهجيات  بوابة  وور�شة  القومية  احل�شابات 
الإح�شائية. وملتعاملي الدائرة يف �شهر اجلودة فعاليات 
ب��ت��خ�����ش��ي�����س ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش��ي��ة لتطوير  ت���ب���داأ  م��ت��م��ي��زة 
خدمتها عن طريق لقاء مفتوح يجمع الإدارة العليا يف 
عرب  واآرائهم  مقرتاحاتهم  لتلقي  باملتعاملن  الدائرة 
اأ�شبوعيا  راأ�س اخليمة وم�شابقات وجوائز قيمة  اإذاع��ة 
على الإذاع��ة. من جانبها وجهت مرمي الزعابي مدير 
مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي كل من يرغب يف التعرف على 
مواقع  زي���ارة  فيها  امل�شاركة  اأو  اجل���ودة  �شهر  فعاليات 
الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  على  التفاعلية  ال��دائ��رة 

وزيارة موقع الدائرة الر�شمي.

•• راأ�ص اخليمة-وام:

اخليمة  راأ�����س  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  ت��ن��ظ��م 
 2014 اجل���ودة  �شهر  م��ن  ال�شاد�شة  ال���دورة  فعاليات 
ملجتمع  ذكية  حكومة  �شعار  حتت  املقبل  اأكتوبر  مطلع 
التميز  مكتب  مديرة  املهري  خديجة  وقالت   . متميز 
�شهر  لفعاليات  ال�شرافية  اللجنة  ورئي�س  املوؤ�ش�شي 
اجلودة اأن الدائرة ركزت على تقدمي باقة متنوعة من 
الفعاليات التي تهدف اإىل خدمة املجتمع وتفعيل دور 
التنمية  وركيزة يف عملية  اأ�شا�س  لتكون حجر  الدائرة 
احلكومية  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع  دور  م��ث��م��ن��ة  ال�����ش��ام��ل��ة.. 
واخلا�شة املتعاونة يف خمتلف فعاليات ال�شهر واأ�شافت 
ت�شمل  العام  ه��ذا  فعالية   21 نحو  �شتنفذ  ال��دائ��رة  اأن 
والندوات  وامللتقيات  وامل��ع��ار���س  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��ات 
واجلودة  التميز  م��ف��ردات  على  وال��رتك��ي��ز  وامل�شابقات 
والبيئة وال�شتثمار والريا�شة يف باقة واحدة. وي�شمل 
للبولنج  اجل������ودة  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ال�������دورة  ج�����دول 
ترفيهية  وفعاليات  وال�شامة  الأم��ن  فريق  وفعاليات 
حتت  اخليمة  ب��راأ���س  اهلل  عبيد  مب�شت�شفى  للم�شنن 
عنوان ر�شاهم جنة وبطولة الكريكيت وفعالية القراءة 
للجميع وفعاليات اأ�شدقاء البيئة وفعالية خا�شة بيوم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م���ب���ادرة   ، م�����ش��در  وق��ع��ت 
املتجددة،  للطاقة  الأوج��ه  متعددة 
ت���ع���اون مع  ات��ف��اق��ي��ة  الول  اأم�������س 
امل�شاريع،  لتطوير  خليفة  �شندوق 
الأعمال  رواد  دع���م  ب��ه��دف  وذل���ك 
بتاأ�شي�س  الراغبن  املواطنن  من 
التكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  م�����ش��اري��ع 
من  كل  التفاقية  وّق��ع  النظيفة.  
الدرمكي،  �شعيد  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة 
الرئي�س التنفيذي ل�شندوق خليفة 
اأحمد  والدكتور  امل�شاريع،  لتطوير 
عبداهلل بالهول، الرئي�س التنفيذي 
ي�شتك�شف  و�����ش����وف   . م�������ش���در  ل����� 
ال�����ط�����رف�����ان جم���������الت ال����ت����ع����اون 
التكنولوجيا  ق��ط��اع  من��و  ل��ت��ع��زي��ز 
الإم���ارات، ودعم  النظيفة يف دول��ة 
خ���ربات ت��ط��وي��ر الأع���م���ال. وتركز 
التفاقية على متكن رواد الأعمال 
ال�شتفادة  خ��ال  الإم��ارات��ي��ن من 
من القدرات املتوفرة لدى كل من 
لتحقيق  خليفة،  و�شندوق  م�شدر 
امل���زي���د م���ن ال���ت���ع���اون والب���ت���ك���ار. 
جميع  الت����ف����اق����ي����ة  ت���غ���ط���ي  ك���م���ا 
ذات  وامل�����ج�����الت  الخ���ت�������ش���ا����ش���ات 
النظيفة  التقنيات  بقطاع  العاقة 
كل من  اأن�شطة  �شمن  تدخل  التي 
و�شندوق  م�شدر  ومعهد  م�شدر 
خ��ل��ي��ف��ة ل��ت��ط��وي��ر امل�������ش���اري���ع. ويف 
���ش��ت��ق��وم م�شدر  اإط����ار الت��ف��اق��ي��ة، 
بالتعاون مع �شندوق خليفة لدعم 
قطاع  يف  الواعدة  امل�شاريع  تطوير 

والأكادميي  العلمي  البحث  نتائج 
جدوى  ذات  عملية  تطبيقات  اإىل 
اقت�شادية. وتويل التفاقية اأهمية 
خ���ا����ش���ة ل��ت��ط��وي��ر خ������ربات ري�����ادة 
الأعمال من خال التدريب وعقد 
ور�س عمل التنمية الذاتية وتوفر 
جوانب  ت�شمل  تعليمية  م�شاقات 
الت�شغيلية.   وال��ع��م��ل��ي��ات  الإدارة 
من  تتخذ  التي  ال�شركات  وت�شكل 
مدينة م�شدر مقراً لها ج��زءاً من 
ومزدهر،  ح��ي��وي  اأع���م���ال  جم��ت��م��ع 
مبا  عاملية،  �شركات  حتت�شن  حيث 
اإلكرتيك  وج���رال  �شيمن�س  فيها 
و�شنايدر وميت�شوبي�شي لل�شناعات 
الثقيلة، وجورندفو�س، اإ�شافة اإىل 
ال�شغرة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اجلديدة  وال�����ش��رك��ات  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
التكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  امل��خ��ت�����ش��ة 

النظيفة. 
رواد  ت�شجيع  الت��ف��اق��ي��ة  وت�����ش��م��ل 
التكنولوجيا  جم���ال  يف  الأع���م���ال 
�شندوق  من  امل�شتفيدين  النظيفة 
طلبات  ت�����ق�����دمي  ع����ل����ى  خ���ل���ي���ف���ة 
لطاقة  زاي���د  ج��ائ��زة  يف  للم�شاركة 
ح���ظ���ي���ت منذ  ال����ت����ي  امل�������ش���ت���ق���ب���ل 
2008، مبكانة  ع��ام  اإط��اق��ه��ا يف 
تعزيز  ل��دوره��ا يف  دول��ي��ة مرموقة 
الطاقة  ق����ط����اع����ات  يف  الب����ت����ك����ار 
امل�شتدامة.  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل���ت���ج���ددة 
اأكرث  الآن  حتى  اجل��ائ��زة  وك��رم��ت 
تاأثر  لها  وك���ان  مبتكراً   30 م��ن 
املاين  اإيجابي مبا�شر على حياة 

من النا�س حول العامل. 

الفر�س  م���ن  ال���ع���دي���د  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
الهامة اأمام رواد الأعمال من اأبناء 
�شراكتنا  وت�شكل  الإم�����ارات.  دول���ة 
لتطوير  خ���ل���ي���ف���ة  �����ش����ن����دوق  م�����ع 
نحو  ا�شرتاتيجية  خطوة  امل�شاريع 
الكفاءات  لأ�شحاب  الدعم  توفر 
م�شتوى  ورف���������ع  الإم������ارات������ي������ن 
�شتكون  اأنها  عن  ف�شًا  مهاراتهم، 
التقنيات  مل�شاريع  حيوية  اإ���ش��اف��ة 
من  تتخذ  التي  الناجحة  النظيفة 

مدينة م�شدر مقراً لها . 
اإمكانية  اأي�����ش��اً  التفاقية  وت�شمل 
البتكار  اأبحاث  مركز  مع  التعاون 
يقوم  ال�������ذي  م�������ش���در  م���ع���ه���د  يف 
البتكار  عمليات  وت�شهيل  ب��دع��م 
وم��ب��ادرات ري��ادة الأعمال يف معهد 
م�شدر، ف�شًا عن ت�شهيل حتويل 

ب�����ش��ج��ل ح���اف���ل ب������الإجن������ازات مما 
اأر�شية �شلبة ت�شهل الطريق  يتيح 
امل�شتقبل  اأع��م��ال  وق���ادة  رواد  اأم���ام 
التكنولوجيا  جمالت  يف  العاملن 
تاأ�شي�س  على  وت�شجعهم  النظيفة، 
وتنمية اأعمالهم يف قطاع التقنيات 
النظيفة لي�شاهموا بذلك يف تنويع 
اقت�شاد الدولة ورفد ال�شوق املحلي 
اقت�شادية  اآث������ار  ذات  مب�����ش��اري��ع 
واج��ت��م��اع��ي��ة وب��ي��ئ��ي��ة اإي���ج���اب���ي���ة . 
واأ�شاف: اأن ال�شركات املدعومة من 
فر�شة  لها  �شيكون  ال�شندوق  قبل 
ومنتجاتها  خ���دم���ات���ه���ا  ل���ت���ق���دمي 
ل����ل���������ش����رك����ات ال������ك������ربى ال���ع���امل���ي���ة 
ومن  م�شدر  مدينة  يف  امل��ت��واج��دة 
جانبه، قال الدكتور اأحمد عبداهلل 
التكنولوجيا  قطاع  يقدم  بالهول: 

و�شتعمل  النظيفة.  التكنولوجيا 
مقرتحات  اإح����ال����ة  ع���ل���ى  م�������ش���در 
الأعمال  ل���رواد  ال��واع��دة  امل�شاريع 
خليفة  ���ش��ن��دوق  اإىل  الإم��ارات��ي��ن 
الطرفان  �شيبحث  كما  لدرا�شتها، 
لتلك  امل�����ش��رتك  التمويل  اإم��ك��ان��ي��ة 
امل�����ش��اري��ع، وك��ذل��ك م�����ش��اع��دة رواد 
�شبكة  ت���و����ش���ع���ة  ع���ل���ى  الأع������م������ال 
�شاأنها  م���ن  خ���ط���وة  يف  اأع���م���ال���ه���م 
املتجددة  الطاقة  تعزيز منو قطاع 
ال���ن���ظ���ي���ف���ة يف دول����ة  وال���ت���ق���ن���ي���ات 
التفاقية  ت��وف��ر  ك��م��ا  الإم��������ارات.  
يتم  التي  للم�شاريع  خا�شة  مزايا 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف م��دي��ن��ة م�����ش��در بعد 
اإحالتها من �شندوق خليفة، مبا يف 
الت�شجيل  ر�شوم  اإعفاءات من  ذلك 
الأوىل،  ال�شنة  خال  والرتخي�س 
للمزايا  اإ�����ش����ايف  ك��م��ح��ف��ز  وذل������ك 
اأ�شحاب  كافة  منها  ي�شتفيد  التي 
امل�شاريع الذين يتخذون من مدينة 
والتي  لأع��م��ال��ه��م  م���ق���راً  م�����ش��در 
ت�شمل اإعفاءات جمركية على دخل 
الأفراد وال�شركات، اإ�شافة اإىل عدم 
وج���ود ق��ي��ود ع��ل��ى الأرب�����اح وحركة 
راأ�س املال. واإىل جانب ذلك، توفر 
النافذة املوحدة للخدمات يف مدينة 
م�����ش��در ت�����ش��ه��ي��ات ك��ب��رة تغطي 
ال�شركات،  ت�شجيل  خ��ط��وات  ك��اف��ة 
وغرها  ال��ت��اأ���ش��رات  وا���ش��ت��خ��راج 
امل�شاريع  اإن�������ش���اء  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ن 
اجل���دي���دة. وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، قال 
يتمتع  ال��درم��ك��ي:  اهلل  عبد  �شعادة 
م�شدر  و  خليفة  �شندوق  م��ن  ك��ل 

•• العني - الفجر:

�شرف  ع��ن  الفوعة  �شركة  اأعلنت 
للمزارعن  الثالثة  املالية  الدفعة 
195 مليون  بلغت حوايل  بقيمة 
دره��م وذل��ك عن ت�شويق متورهم 
ال�شبت  ي����وم  م���ن  ال���ف���رتة  خ����ال 
امل����واف����ق 6 م���ن ال�����ش��ه��ر اجل����اري 
وحتى يوم اخلمي�س 18 �شبتمرب.

ظافر  امل���ه���ن���د����س  ب����ذل����ك  �����ش����رح 
جمل�س  رئي�س  الح��ب��اب��ي  عاي�س 
قال:  ح��ي��ث  ال��ف��وع��ة  ���ش��رك��ة  اإدارة 
اأكرب  الثالثة  املالية  تعترب الدفعة 
دفعة يتم �شرفها للمزارعن منذ 
امل��و���ش��م، وذل����ك ع���ن ت�شويق  ب���دء 
مت����وره����م خ�����ال ال����ف����رتة م����ن 6 
�شبتمرب وحتى 18 �شبتمرب، وقد 
بلغت قيمتها حوايل 195 مليون 
الدفعات  اإجمايل  باأن  درهم، علماً 
امل�شروفة حتى الوقت احلايل قد 
بلغت 327 مليون درهم. واأ�شاف 
الحبابي لقد ا�شتف�اد م�ن الدفع��ة 
 10000 ح�������وال�������ي  احل���ال���ي�������ة 
م�������زارع م���ن اأ����ش���ل 17 األ�������ف من 
من  لتمورهم  امل�شوقن  املزارعن 
موؤكداً   ، ال��دول��ة  مناطق  خمتلف 
للدفعات  ال�������دوري  ال�������ش���رف  اأن 
امل��زارع��ن وي�شاهم  ي��خ��دم  امل��ال��ي��ة 
من  ليتمكنوا  عليهم  الت�شهيل  يف 
خال  امل���زرع���ة  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
. ومن جانبه �شرح م�شلم  املو�شم 

املجاين  ال���ه���ات���ف  خ����دم����ات  اإىل 
يف  ت��ت��م��ث��ل  وال���ت���ي   8005551
املزارعن  ا�شتف�شارات  على  ال���رد 
وحجز املواعيد للت�شويق ومتابعة 
امل��ال��ي��ة وح��ج��ز مواعيد  ال��دف��ع��ات 
البا�شتيكية  ال�شناديق  ا�شرتجاع 
ال�شكاوي  ت���ل���ق���ي  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
واملقرتحات وغرها من اخلدمات 

الزراعية لتوعية املزارعن.

ملي�ن درهم ت�سرفات   952
�لعقار�ت يف دبي �أم�س

•• دبي-وام:

حققت الت�شرفات العقارية يف دائرة الرا�شي والماك يف دبي ام�س اكرث 
من 952 مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ت�شجيل 156 مبايعة بقيمة 
259 مليون درهم منها 89 مبايعة لاأرا�شى بقيمة 165 مليون درهم و 

67 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 94 مليون درهم. 
35 مليون دره��م فى منطقة  الأرا���ش��ي بقيمة  اأه��م مبايعات  وق��د ج��اءت 
القرهود تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم فى منطقة ند ح�شة تليها 

مبايعة بقيمة 16.1 مليون درهم فى منطقة ور�شان الوىل. 
اإذ  وقد ت�شدرت منطقة جبل علي الوىل املناطق من حيث عدد املبايعات 
�شجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ماين درهم وتلتها منطقة الرب�شاء جنوب 
الرابعة بت�شجيلها 3 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وثالثة فى احلبية 

الثالثة بت�شجيلها مبايعتن بقيمة 6 ماين درهم.
بقيمة  مبايعة  ج��اءت  فقد  والفلل  ال�شقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  فيما  اأم��ا   
تلتها مبايعة بقيمة  املبايعات  كاأهم  5 ماين درهم مبنطقة برج خليفة 
اخلليج  ومنطقة  اخلام�شة  الثنيه  منطقة  م��ن  ك��ل  ف��ى  دره��م  ماين   4
التجارى. وقد ت�شدرت منطقة الرب�شاء جنوب اخلام�شة املناطق من حيث 
عدد مبايعات ال�شقق والفلل اإذ �شجلت 11 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم 
وتلتها منطقة احلبيه الرابعة بت�شجيلها 8 مبايعات بقيمة 5 ماين درهم 

وثالثة فى مر�شى دبي بت�شجيلها 7 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.
 و�شجلت الرهونات قيمة قدرها 693 مليون درهم منها 14 رهن اأرا�شى 
بقيمة 626 مليون درهم و 37 رهن فلل و�شقق بقيمة 67 مليون درهم 
وكان اأهمها مبنطقة معي�شم الأول بقيمة 420 مليون درهم واأخرى فى 

منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 108 ماين درهم.

ت�شويق  اأث���ن���اء  ل��ل��م��زارع��ن  دوري 
متورهم، م�شيفاً اأنه مت ا�شتحداث 
ن���ظ���ام ال���رب���ط الل����ك����رتوين بن 
م��راك��ز ال���ش��ت��ام ون��ظ��ام ال�شرف 
البا�شتيكية  لل�شناديق  امل��رك��زي 
لكافة  ال�شناديق  اإرج���اع  ل�شمان 
امل����و�����ش����م بكل  اأث�����ن�����اء  امل������زارع������ن 
بياناتهم  وح��ف��ظ  وي�����ش��ر،  �شهولة 
بالإ�شافة  ودق���ي���ق.  دوري  ب�شكل 

اهتمام املزارعن بالعناية باأ�شجار 
جودة  مب�شتوى  لارتقاء  النخيل 
ال��ت��م��ور . وح����ول اخل���دم���ات التي 
ت��ق��دم��ه��ا ال��ف��وع��ة ل�����ش��م��ان راحة 
اأ������ش�����ار حم���م���د غامن  امل�����زارع�����ن 
الق�شيلي املن�شوري اأنه مت يف هذا 
وخم�شمائة  مليون  ���ش��راء  املو�شم 
األف �شندوق با�شتيكي بقيمة 20 
مليون درهم، ليتم ارجاعها ب�شكل 

ك��م��ي��ات كبرة  ا����ش���ت���ام  ب���اأن���ه مت 
م���ن مت���وراخل���راي���ف ح��ي��ث حظي 
ب��اأع��ل��ى كمية   » » خ��ا���س  ���ش��ن��ف 
ثم   » دبا�س   « يليه �شنف  م�شتلمة 
�شنف » نغال «. واأ�شاف العامري 
ارتفاعاً  �شهد  احل��ايل  املو�شم  ب��اأن 
جلودة  ال��ع��ام  امل��ع��دل  يف  ملحوظاً 
 43 بلغت  حيث  امل�شتلمة  التمور 
% لهذا العام ، وذلك يعك�س مدى 

عبيد باخلال�س العامري الرئي�س 
ت�م  اأن��ه  الفوعة  ل�شركة  التنفيذي 
حتى الوقت احلايل ا�شتام حوايل 
64 األف طن من التمور امل�شوقة، 
منها م��ا ي��زي��د ع��ن 44 األ���ف طن 
ال�شرقية  امل��ن��ط��ق��ة  م���زارع���ي  م���ن 
بالإ�شافة   ، ال�شمالية  والإم����ارات 
األ���ف ط��ن من   20 اإىل م��اي��ق��ارب 
موؤكداً  الغربية،  املنطقة  مزارعي 
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اأ�شبح  كما  ال�شركاء.  م��ن  اأخ���رى 
مركز ات�شالت الذكي اأكرب �شبكة 
�شبكات  ا���ش��ت�����ش��اف��ت  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
 )CDN( امل����ح����ت����وى  ت����ق����دمي 
ل�شراكات  اإق����ام����ت����ه  خ�����ال  م����ن 
و  ،LimeLight م��ع  ج��دي��دة 

 .CDN و���ش��ب��ك��ات   ،Level3
هذا بالإ�شافة اإىل باقات املحتوى 
)اأكامي،  بالفعل  املتوافرة  القوية 

المكانيات، واملحتوى، والإنرتنت 
ات�شالت  يعترب مركز  والبيانات. 
بتقنية  يعمل  م��رك��ز  اأول  ال��ذك��ي 
الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق  يف   )IPX(
�شبكات  م�����ش��غ��ل��ي  ي���ّخ���دم  وال������ذي 
على  وي�شتمل  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف 
اأك���رب ب��اق��ة مل��ح��ت��وى الإن���رتن���ت يف 
املنطقة. وقد اأقام مركز ات�شالت 
ال�شراكات  م��ن  جمموعة  ال��ذك��ي 
هذا  ال���ك���ب���رة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�شركاء  من  جمموعة  مع  العام 
 ،AMSix اأم��ث��ال  امل��ه��م��ن م��ن 
وبي   ،Equinixو واب�����ش��ي��ل��ون، 
 ،SAPو العاملية،  دبليو  �شي  �شي 
تاتا  و�شركة  لات�شالت  وال�شن 
ب���ن جمموعة  م���ن  ل��ات�����ش��الت 

 MTS ل�  ات�شالت  �شتتيح  حيث 
الو�شول بتقدمي خدمات التجوال 
ال�شرق الأو�شط وافريقيا عرب  يف 
م��رك��ز ات�����ش��الت ال��ذك��ي، يف حن 
�شتتيحMTS ل� ات�شالت تقدمي 
مناطق  يف  ال����ت����ج����وال  خ����دم����ات 
مبا  الورا���ش��ي��ة،   MTS ح�شور 
�شل�شة  جت������وال  جت���رب���ة  ي�����ش��م��ن 
مل�شتخدمي  اجل���������ودة  وع����ال����ي����ة 

ال�شبكتن.

من�سة مبتكرة ومرنة
اأم��ري، نائب الرئي�س  وقال علي 
امل�شغلن  خل���دم���ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
واملبيعات باجلملة يف ات�شالت اأنه 
ل�شتخدام  املت�شارع  النمو  نتيجة 

•• اأبوظبي رم�صان عطا:

اأع����ل����ن����ت م���وؤ����ش�������ش���ة الإم������������ارات 
ال�شركة  ات�����ش��الت  ل��ات�����ش��الت 
ال�شرق  يف  ل��ات�����ش��الت  ال���رائ���دة 
اتفاقية  اإب���������رام  ع����ن  الأو�������ش������ط 
ت���ن���اظ���ر ل���ل���ت���ج���وال ال��������دويل مع 
 Mobile Tele(شركة�
احدى   ،)Systems MTS
ال�شركات الرائدة خلدمات الهاتف 
املتحرك يف رو�شيا. و مت العان 
ع��ن ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى هام�س 
م�شاركة ات�شالت مبوؤمتر تليكوم 

ورلد ميدل اي�شت 2014.
تو�شيع  اإط��ار  يف  التفاقية  وت��اأت��ي 
نطاق خدمات التجوال لل�شركتن 

لات�شالت  ال��راب��ع  اجليل  �شبكة 
ات�����ش��الت ت�شعى  ف����اإن  امل��ت��ح��رك��ة 
ل�شمان اأن يتمتع عمائنا بتجربة 
جتوال مميزة كما تعودوا دوماً مع 
ات�شالت ، و�شوف ت�شمح التفاقية 
خدمات  ب���ت���ق���دمي   MTS م����ع 
امل�شتويات  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  ات�������ش���ال 
وا�شتخدام  التجوال  اأثناء  العاملية 
ال��راب��ع وت�شمن  خ��دم��ات اجل��ي��ل 
للم�شرتكن ال�شتفادة على اأو�شع 
نطاق من �شبكة �شركائنا الدولية 

للتجوال. 
�شعداء  ن��ح��ن  اأم�������ري،  وا�����ش����اف 
ال�شريك   MTS م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
لنا على امل��دى الطويل يف تقدمي 
ع���رب مركزنا  ال��ت��ج��وال  خ���دم���ات 

مبتكرة  م��ن�����ش��ة  ���ش��م��ن  ال����ذك����ي 
لتعزيز  دائ���م���ا  ون�����ش��ع��ى  وم���رن���ة. 
جتربة  ت��وف��ر  ب��ه��دف  حمفظتنا 
جتوال مميزة لعماء ات�شالت يف 

�شتى بقاع الأر�س. 

�سمان اجلودة
فيات�شي�شاف  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
التنفيذي  امل���دي���ر  ن��ي��ك��ولي��ي��ف، 
نتبنى   ،MTS يف  ل��ل��ت�����ش��وي��ق 
وحت�شن  للتو�شع  جديدة  تقنيات 
ن���وع���ي���ة خ����دم����ات ال���ت���ج���وال وان 
�����ش����وف متكن  ه������ذه الت����ف����اق����ي����ة 
بخدمات  التمتع  م��ن  امل�شرتكن 
اجلودة  عالية  والبيانات  ال�شوت 
اجليل  �شبكات  ع��ل��ى  ال��ت��ج��وال  يف 

�شوف   MTS ان  القادم يف حن 
تكون ق��ادرة على اإط��اق منتجات 
جديدة تقوم على من�شة ات�شالت 
ت��ق��ن��ي��ات جديدة  ت��ت��ب��ن��ى  ال��ذك��ي��ة 
خدمات  نوعية  وحت�شن  للتو�شع 

التجوال.
لكلتي  ال��ذك��ي��ة  امل���راك���ز  و�شتمكن 
ت�����ش��ه��ي��ل عملية  م���ن  ال�����ش��رك��ت��ن 
لت�شهيل  ال����دويل  ال��ت��ج��وال  رب���ط 
�شبكات  اأكرث  التجوال بن  عملية 
املحمول، واإطاق خدمات جديدة 
عالية  �����ش����وت  ج�������ودة  و�����ش����م����ان 

وخدمات البيانات للعماء. 
الذكي  ات�������ش���الت  م���رك���ز  وي���ع���د 
ات�������ش���الت ه����و اأك������رب م���رك���ز من 
نوعه يف ال�شرق الأو�شط من حيث 

وم��اي��ك��رو���ش��وف��ت، وي���اه���و(.  ويتم 
توفر الت�شال مع مركز ات�شالت 
ال���ذك���ي م���ن خ����ال ب��ن��ي��ة حتتية 
متينة ومتنوعة والتي ت�شّغل كًا 
الإقليمية  ال��ك��اب��ات  اأن��ظ��م��ة  م��ن 
واأنظمة الكابات العابرة للقارات 
والتي تدار من قبل ق�شم خدمات 
امل�����ش��غ��ل��ن وامل��ب��ي��ع��ات ب��اجل��م��ل��ة يف 

ات�شالت .

خدمات ات�سال على اأعلى امل�ستويات العاملية

 MTS ت�ساالت تعلن عن �تفاقية تناظر للتج��ل �لدويل مع�
علي اأمريي: ن�سعى لتعزيز حمفظتنا بهدف توفري جتربة جتوال مميزة

فيات�سي�سالف نيك�الييف: نتبنى تقنيات جديدة للت��سع وحت�سني ن�عية خدمات �لتج��ل

رئي�س �ملنظمة �لعاملية للمناطق �حلرة ي�ؤكد �أهمية �لتعاون 
�مل�سرتك وتبادل �خلرب�ت بني �ملناطق �حلرة يف �لعامل

•• دال�ص -وام:

الزرعوين  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  دع����ا 
احلرة  املنطقة  �شلطة  ع��ام  م��دي��ر 
املنظمة  رئ����ي���������س  دب�������ي  مب�����ط�����ار 
اأع�شاء  احل���رة  للمناطق  العاملية 
احلرة  للمناطق  الوطني  الحت���اد 
ال�شتفادة  اىل  نافتزا  الأمريكية- 
التي  والت�شهيات  اخل��دم��ات  م��ن 
لاأع�شاء  املنظمة  تقدمها  �شوف 
الدكتور  واأك����د  ال��ي��ه��ا.  املنت�شبن 
الزرعوين اأهمية التعاون امل�شرتك 
وتبادل اخلربات بن املناطق احلرة 
م��ن خال  ال��ع��امل  يف  تنت�شر  التي 
املنظمة الدولية اجلديدة لإحداث 
زيادة  وامل�شاهمة يف  اإقت�شادي  منو 
يف  امل�شتقبل  لأجيال  العمل  فر�س 
ذل��ك يف كلمة  ك��اف��ة. ج��اء  البلدان 
ل��ه ام��ام امل��وؤمت��ر ال��� 42 للجمعية 
ل��ل��م��ن��اط��ق احل�����رة الأم���ري���ك���ي���ة - 
فورت  مبدينة  عقد  ال���ذي  ن��اف��ت��زا 
بح�شور  موؤخرا  الأمريكية  وورث 

اأك���رث م��ن 500 ع�����ش��و. وق���ال ان 
املناطق احلرة �شاهمت ب�شكل كبر 
ال��ع��امل��ي حيث  يف من���و الق��ت�����ش��اد 
املائة  35 يف  اأك����رث م��ن  ن��ق��ل  ي��ت��م 
خال  من  العاملية  ال�شادرات  من 

املناطق احلرة.. موؤكدا ان املناطق 
اآلية  ا�شحت  احل���رة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
مهمة لل�شركات العاملية للمناف�شة 
لقد  وا�شاف  العاملية.  ال���ش��واق  يف 
ملنظمة  احل���اج���ة  �����ش����رورة  راأي����ن����ا 

ع��امل��ي��ة جت��م��ع امل��ن��اط��ق احل�����رة يف 
ال��ع��امل حت��ت مظلة واح���دة تعمل 
التعاون  ل��ت��ح��ق��ي��ق  خ���ال���ه���ا  م����ن 
اآلية موحدة حتكم  املطلوب وخلق 
عمل املناطق احلرة وت�شبط جودة 

اخلدمات وحتقق الأهداف . 
وقال اأن هذه املبادرة م�شتمدة من 
روؤية القيادة يف دبي وقد بداأنا منذ 
اأك��رث من ثاثة اأع��وام مت خالها 
تداول المر مع عدد من م�شوؤويل 
املناطق احلرة يف العامل واملنظمات 
التفاق  ومت  ال�شلة  ذات  ال��دول��ي��ة 
ع��ل��ى ال�����ش��ي��غ��ه امل��ب��دئ��ي��ة لطاق 
الت�شجيع  وج��دن��ا  ان  بعد  ال��ف��ك��رة 
املوؤ�ش�شات  ت���ل���ك  م����ن  وال�����دع�����م 
وكذلك الدعم والت�شجيع من قبل 
الزرعوين  وا����ش���اف  دب���ي  ح��ك��وم��ة 
اليوم فقد خطت  لكم  مبخاطبتي 
لجناز  الوىل  اخل��ط��وات  املنظمة 
ل���ه���ا.. ونعلم  امل��خ��ط��ط  اله������داف 
ان ال��ط��ري��ق ط��وي��ل وب��ح��اج��ة اىل 
تعاونكم جميعا لتحقيق ما ن�شبو 
اإليه . واأ�شاد بتفاعل احل�شور من 
خال املناق�شات التي اعقبت كلمته 
واىل نوعية ال�شئلة املطروحة من 
احل�������ش���ور وا����ش���ح���اب اخل������ربة يف 

جمال املناطق احلرة.

�الأمني �لعام الحتاد غرف �لتعاون ي�سارك يف �جتماعات خليجية بالريا�س
•• الريا�ص-وام:

�شارك عبد الرحيم نقي الأمن العام 
التعاون  جم��ل�����س  دول  غ���رف  لحت����اد 
اأعمال  يف  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول 
العتماد  مل��رك��ز  التن�شيقي  الج��ت��م��اع 
الريا�س.  يف  ع��ق��د  ال����ذي  اخل��ل��ي��ج��ي 
الذي  الج��ت��م��اع  يف  امل�شاركون  واأ���ش��اد 
اأجنزته  مب��ا  نوفوتيل  ف��ن��دق  يف  عقد 
تقريرها  يف  جاء  ما  وفق  املركز  اإدارة 
ملركز  الإدارة  م��راج��ع��ة  ن��ت��ائ��ج  ب�����ش��اأن 

املفو�س  الوزير  تاكا�شى  هيكو  كات�شو 
اليابان  ل�شفارة  البعثة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ملحق  جونيت�شى  �شعادة  بح�شور   ..
الطاقة بالق�شم القت�شادى يف �شفارة 
اأط���ل���ع الأم������ن العام  ال���ي���اب���ان ح��ي��ث 
على  اليابانين  امل�����ش��وؤول��ن  ل��احت��اد 
اإىل  واأ���ش��ار  ون�شاطاته.  الحت��اد  ن�شاأة 
القت�شادية  العاقات  تطوير  اأهمية 
التعاون  جمل�س  دول  بن  والتجارية 
املفاو�شات  ا�شتمرار  واأهمية  واليابان 
من اأجل التو�شل اإىل اتفاقية التجارة 

حققها  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  النتائج  اىل 
املغربي  اخلليجي  ال�شتثمار  ملتقى 
الثالث الذي عقد يف طنجة يف اململكة 
والنتائج  املا�شي  العام  املغربية خال 
املتوقعة للملتقى الرابع الذي �شيقام 
ال��دار البي�شاء حتت رعاية  يف مدينة 
 29 و   28 ي���وم���ي  يف  امل���غ���رب  م��ل��ك 
التقى  كما  املقبل.  نوفمرب  �شهر  من 
الرحمن  بالدكتور عبد  العام  الأم��ن 
ال������زام������ل رئ����ي���������س جم���ل�������س ال����غ����رف 
ال�شعودية الذي رحب بدوره مبقرتح 

جانب  اإىل  اجل���ان���ب���ن  ب����ن  احل�������رة 
التعاون فى تنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرة 

واملتو�شطة. 
بالدكتور  ال��ع��ام  الأم����ن  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا 
حامد على راو �شفر الهند بالريا�س 
ه���ذا  ح���ي���ث مت يف  ال�������ش���ف���ارة  مب���ق���ر 
العاقات  تعزيز  على  التاأكيد  اللقاء 
الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة ب��ن الهند 
جانب  اإىل  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ودول 
املوؤمتر  بتنظيم  املتعلقة  ال��رتت��ي��ب��ات 
الرابع لأ�شحاب الأعمال اخلليجين 

اآل  ج��ا���ش��م  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ���ش��ع��ادة 
ث���اين رئ��ي�����س الحت����اد اخل��ا���س ببناء 
الأر���س املخ�ش�شة  مقر الحت��اد على 
من حكومة خادم احلرمن ال�شريفن 
من  مت�شاوية  م�شاهمات  �شكل  ع��ل��ى 
ال��غ��رف الأع�����ش��اء. واج��ت��م��ع نقي مع 
العام  الأم��ن  العتيبي  خالد  املهند�س 
بح�شور  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��غ��رف  ملجل�س 
ع��دن��ان امل��ن��دورة الأم���ن ال��ع��ام لغرفة 
العي�شى  ط�������ارق  وامل����ه����ن����د�����س  ج������دة 
الوطني  للربنامج  التنفيذي  امل��دي��ر 

الإدارة  تقرير  و  اخلليجي  الع��ت��م��اد 
اأع���م���ال املركز.  ت��ط��ور  ال��ع��ام��ة ح���ول 
كما ���ش��ارك الأم���ن ال��ع��ام ل��احت��اد يف 
للغرفة  ال�شنوي  الأعمال  رجال  حفل 
الريا�س  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
جمل�س  واأع�����ش��اء  رئ��ي�����س  بح�شور   ..
رج����ال  م����ن  ع�����دد  و  ال���غ���رف���ة  اإدارة 
الأع���م���ال واأ���ش��ح��اب امل��ع��ايل ال����وزراء 
واأع�������ش���اء ال�����ش��ل��ك ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي يف 
نقي  عبدالرحيم  وال��ت��ق��ى  ال��ري��ا���س. 
�شعادة  ال��ري��ا���س  يف  ت���واج���ده  خ���ال 

ون��ظ��رائ��ه��م م��ن ال��ه��ن��د امل��ق��رر عقده 
الدكتور  نقي  وزار   . ج��دة  مدينة  فى 
اململكة  �شفر  ب��رك��ة  ب��ن  عبدال�شام 
املغربية واملندوب الدائم لدى منظمة 
حيث  الريا�س  يف  الإ�شامي  التعاون 
املتميزة  ال��ع��اق��ات  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  مت 
يف  التعاون  جمل�س  ودول  املغرب  بن 
ظ���ل دع���م وم�����ش��ان��دة ق����ادة اجلانبن 
اخل��ل��ي��ج��ي وامل���غ���رب���ي خ��ا���ش��ه تطور 
التعاون القت�شادي والتجاري خال 
الجتماع  واأ���ش��ار   . املا�شية  ال�شنوات 

•• اأبوظبي-الفجر:

العاملية  الفنادق  جمموعة  اطلقت 
اإنرتنا�شونال  بيل هوتيل  �شوي�س- 
�شوي�س-  وم��ن��ت��ج��ع  ف��ن��دق  ح��دي��ث��ا 
املنطقة  يف  غ��ن��ت��وت  ري������زورت  ب���ل 
ال�شاحلية الواقعة بابوظبي ، علي 
م��ق��رب��ة م���ن م��دي��ن��ة دب���ي ويجيء 
الراقي �شمن  املنتجع  اطاق هذا 
ت��و���ش��ع جم��م��وع��ة ���ش��وي�����س- بيل 
ال�شرق  يف  اإن��رتن��ا���ش��ون��ال  ه��وت��ي��ل 
اإم  ج��اف��ن  ال�شيد  وق���ال  الأو����ش���ط 
اإدارة ورئي�س  فاول، رئي�س جمل�س 
اإنرتنا�شونال  هوتيل  �شوي�س-بل 
بل  ���ش��وي�����س-  وت�شغيل  اف��ت��ت��اح  ان 
ي����وؤك����د حر�س  غ���ن���ت���وت  ري��������زورت 
دولة  يف  ال��ت��واج��د  علي  املجموعة 
الم��������ارات ال���ت���ي ت��ع��ت��رب م���ن اهم 
منطقة  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال�����ش����واق 
ووجهة  الو���ش��ط  وال�شرق  اخلليج 
�شفر و�شياحة رئي�شية علي م�شتوي 

العامل .
واع��رب عن �شعادته لفتتاح فندق 
ومنتج �شوي�س-بل ريزورت غنتوت 
وه������و ع����ب����ارة ع����ن م���ب���ن���ى ت���راث���ي 
اخلليج  �شواطئ  على  م�شيد  فخم 
الأ�شا�س  يف  ب����ن����اوؤه  مت  ال���ع���رب���ي، 
كق�شر ويقع يف اأبوظبي وعلى بعد 

40 دقيقة فقط من دبي.
لا�شرتخاء  منتجع  بانه  وو�شفه 
ويعطي  امل��دي��ن��ة  �شخب  ع��ن  بعيد 
زائ�������ري�������ه ف����ر�����ش����ة ال����ش���ت���م���ت���اع 
البحر  مياة  يف  والتامل  بالطبيعة 
الرملية  وال�������ش���واط���ئ  ال�����ش��اف��ي��ة 
البي�شاء وقال ان اأحد اأهم مامح 
فندق ومنتجع �شوي�س-بل ريزروت 

ريا�شية  مبوا�شفات  �شباحة  حمام 
واملظات  ال�شم�س  ة  باأ�شرِّ حم��اط 
املفرو�شة،  اخل�����ش��ب��ي��ة  والأك���������واخ 
لاأطفال  منف�شل  �شباحة  وحمام 

وناٍد لاأطفال. 
ي���وف���ر م��ن��ت��ج��ع وف���ن���دق ���ش��وي�����س-
ب���ل ري�������زورت غ��ن��ت��وت وه����و ق�شر 
م���زوداً  ن��ادي��اً �شحياً  اأي�����ش��اً  ���ش��اب��ق 
األعاب  و�شالت  اإ�شكوا�س  مباعب 
ري��ا���ش��ي��ة جم��ه��زة جت��ه��ي��زاً كامًا 
الطاولة  وتن�س  للغاية  وم��ت��ط��وراً 
والبلياردو وغرف للبخار وال�شاونا 
واجل����اك����وزي م���ع ال��ت��دل��ي��ك الذي 
املعاجلن  م���ن  ت��ق��دم��ه جم��م��وع��ة 

اخلرباء.

و�شيوفه  زواره  يعطي  اأن��ه  غنتوت 
اأكرث  اإح�����دى  اإىل  ���ش��ه��ا  و����ش���ول 
الوجهات العاملية حيوية واإثارة يف 
دبي يف نف�س الوقت الذي ميكنهم 
يف  العربية  بالثقافة  التمتع  فيه 
اإنها  ب��اب��وظ��ب��ي.  امل��ن��ت��ج��ع  حم��ي��ط 
اإىل  واح���دة  وجهة  جتربة  بالفعل 

مدينتن عريقتن . 
جت�شد الهند�شة املعمارية للمنتجع 
ت����ط����وي����ره وحت���دي���ث���ه  ال��������ذي مت 
ب���ال���ك���ام���ل ، ال���ث���ق���اف���ة وال���ع���راق���ة 
وال�������رتاث ال���ع���رب���ي ال����ش���ي���ل من 
وارتفاع  الذهبية  اجل���دران  خ��ال 
العالية  ال���ق���ب���اب  ذات  الأ����ش���ق���ف 
وامل�شاحات  ال��رح��ب��ة  وال�����ش��رف��ات 

ال�����ش��ك��ن��ي��ة ال���وا����ش���ع���ة. ي���وف���ر هذا 
الذي  الأرب��ع��ة،  النجوم  ذو  املنتجع 
يقع على بعد 20-25 دقيقة من 
مول الإمارات، بيئة هادئة ب�شاطئه 
الرملي اخلا�س على املياه الزرقاء 
للمر�شى املحاط بالطبيعة الخاذة 

.
�شوي�س-بل  وف��ن��دق  منتجع  ي��ع��د 
امل��ك��ان املائم  ري���زورت غنتوت ه��و 
وامل�����ث�����ايل ل���ل���ع���ائ���ات م�����ن دول�����ة 
التعاون  جمل�س  ودول  الم�����ارات 
اأن�شطة  ل��وج��ود  وذل���ك  اخل��ل��ي��ج��ي 
ممتعة لكل افراد العائلة مثل ركوب 
البانانا  وق��وارب  املائية  ال��دراج��ات 
وق���وارب ال��دون��ات، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

�شوي�س- يعد  ف��اول  ال�شيد  ويقول 
بل ريزورت غنتوت ، اإ�شافة مهمة 
ملجموعتنا ال�شتثمارية؛ وباعتباره 
يعترب  فانه  ال�شابقة  الق�شور  احد 
تديرها  ال��ت��ي  املنتجعات  اه��م  م��ن 
اخلليجية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ج��م��وع��ة 
ال��ن��ق��اب ع��ن ان جمموعة  وك�����ش��ف 
اإنرتنا�شونال  هوتيل  �شوي�س-بل 
اأخرى  فنادق  ثاثة  تفتتح  �شوف 
املقبل  العام  نهاية  املنطقة قبل  يف 
�شوي�س-بل  ف��ن��دق  ه��ي   ،  2015
وفندق  عمان  �شلطنة  يف  غ��ربة  اإن 
���ش��وي�����س-ب��ل ه��وت��ي��ل ال��ري��ا���س يف 
وفندق  ال�شعودية  العربية  اململكة 
����ش���وي�������س-ب���ل ه���وت���ي���ل اأرب�����ي�����ل يف 

العراق،
تقوم جمموعة �شوي�س-بل هوتيل 
اإنرتنا�شونال حالياً بت�شغيل وادارة 
���ش��وي�����س-ب��ل ري�������زورت غ��ن��ت��وت و 
�شوي�س-بل هوتيل بازا يف الكويت 
يف  ال��دوح��ة  هوتيل  �شوي�س-بل  و 
ال�شيف  قطر و �شوي�س-بل هوتيل 

يف البحرين .
ال��ف��ن��ادق التي  وا���ش��ار اىل ان ع��دد 
منطقة  يف  امل���ج���م���وع���ة  ت���دي���ره���ا 
فنادق  �شبعة  اىل  ي��رت��ف��ع  اخل��ل��ي��ج 
يف  التو�شع  موا�شلة  على  م��وؤك��دا 
م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الو����ش���ط خال 
و�شوف  ال��ق��ادم��ة  القليلة  الع����وام 
هوجن  وم��ق��ره��ا  ال�����ش��رك��ة،  تك�شف 
 20 العام عن  ه��ذا  النقاب  ك��وجن، 
فندقاً جديدا على م�شتوى العامل، 
مكانتها  ت���ع���زي���ز  يف  ي�����ش��ه��م  مم����ا 
اأك��رث جمموعات  كاإحدى  ال��رائ��دة 
اإدارة ال�شيافة اهمية على م�شتوى 

العامل.

جمل�س �أب�ظبي للتط�ير �القت�سادي�فتتاح فندق ومنتجع �س�ي�س- بل ريزورت غنت�ت 
 يكرم �لفائزين يف م�سابقة �أف�سل فكرة عمل

وقال �شعادة فهد �شعيد الرقباين املدير العام ملجل�س 
اأبوظبي للتطوير القت�شادي اإن اإطاق هذه اجلائزة 
وجعل الكثر من الطلبة يتناف�شون للح�شول عليها 
اأمرا  الإجن����ازات  حتقيق  يجعل  متميزا  جن��اح��ا  يعد 

ممكنا بالن�شبة اإىل الطلبة وال�شباب.. 
جيل  من  كبرة  اأع��داد  باإلهام  املجل�س  اعتزاز  موؤكدا 
ريادية  اأع��م��ال  م�����ش��اري��ع  ليبتكروا  ال�����ش��ب��اب  الطلبة 
اإىل  اأفكارهم  وحتويل  م�شاعدتهم  يف  ما�شون  ونحن 
الواقع.  اأر���س  على  ناجحة  وم�شاريع  ملمو�س  واق��ع 
وا�شاف اأن مبادرة اأكون لريادة الأعمال التي انطلقت 
ب�شكل  اجل��ام��ع��ات  ط��ل��ب��ة  اإىل  م��وج��ه��ة   2009 ع���ام 
بينهم  الأعمال  ري��ادة  ثقافة  ن�شر  اإىل  وتهدف  خا�س 
وت�شجيعهم على اإقامة م�شاريع اأعمال ناجحة خا�شة 
املختلفة  وامل��وارد  واملعارف  وتزويدهم باخلربات  بهم 
عقب  ت�شريح  ويف  لهم.  والتوجيه  الن�شح  وت��ق��دمي 
العام  ه���ذا  ان ن�شخة  ال��رق��ب��اين  ق���ال  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل 
�شهدت فوز م�شاركة من طاب احد مدار�س الثانوية 
والتي متيزت بريادتها واجتازت اختبار جلنة التحكيم 

..
ال�شباب   مما يب�شر مب�شتوى وامكانيات واع��دة لدى 
الم��ارات��ي يف قطاع ري��ادة الأع��م��ال ال��ذي يعد عاما 
ا�شا�شيا يف حتقيق روؤية اأبوظبي القت�شادية 2030. 
واكد �شعادته ان جمل�س اأبوظبي للتطوير القت�شادي 
املبادرة من قبل  امل�شاركة يف  تلقى الكثر من طلبات 
ط��اب امل��دار���س ب��ه��دف ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ور����س العمل 
التي ينظمها املجل�س حتى وان مل يت�شن لهم الدخول 
ال�شباب  لدى  الكبر  احلر�س  يعني  مما  امل�شابقة  يف 
بافكارهم  ل��ارت��ق��اء  ال��ك��ب��ر  وال��ط��م��وح  الم����ارات����ي 
للتعرف على اخلطوات ال�شحيحة على طريق ريادة 

الأعمال.

•• اأبوظبي-وام: 

احلفل  القت�شادي  للتطوير  اأبوظبي  جمل�س  نظم 
اخلتامي للمرحلة اخلام�شة من مبادرة اأكون لت�شجيع 
ريادة الأعمال الذي اأعلنت خاله اأ�شماء الفائزين يف 
وجاء  للمبادرة.  التابعة  عمل  فكرة  اأف�شل  م�شابقة 
اأ�شماء الفائزين يف امل�شابقة هذه ال�شنة  الإعان عن 
البحر  ب��اب  فرمونت  فندق  يف  اأقيم  خا�س  حفل  يف 
يف اأبوظبي بح�شور ممثلن عن املجل�س وممثلن عن 
واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  من  املبادرة  يف  املجل�س  �شركاء 
املختلفة ورواد الأعمال الإماراتين امل�شاركن. و�شكلت 
انعقاد  مع  ترافقت  التي  عمل  فكرة  اأف�شل  م�شابقة 
يف  للخو�س  للطاب  ح��اف��زا  اجلامعية  العمل  ور���س 
هذه التجربة حيث اأتاحت امل�شابقة الفر�شة للطاب 
كمجموعات  اأو  فردي  ب�شكل  لا�شرتاك  الماراتين 
اأفكار مبتكرة لإقامة م�شاريع متميزة قابلة  يف طرح 
اقت�شادية من جهة  ج��دوى  ذات  تكون  واأن  للتطبيق 
والقت�شاد  املجتمع  على  واملنفعة  بالفائدة  تعود  واأن 

املحلي من جهة اأخرى.
فكرة  اأف�شل  م�شابقة  على  امل�شرفة  اللجنة  وتلقت   
يف  م�شاركة   148 ب���  مقارنة  م�شاركة   223 اأع��م��ال 
وتولت  باملائة   50 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  اأي   2013 ال��ع��ام 
الأعمال  رواد  م��ن  نخبة  م��ن  امل��وؤل��ف��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ه���ذه 
واخلرباء  والأك��ادمي��ي��ن  ال�شرتاتيجين  وال�شركاء 
الإعان  ومت  املتميزة  الأف��ك��ار  انتقاء  القت�شادين 
عن اأ�شماء 25 فائزا من طلبة اجلامعات يف خمتلف 
اإم��ارات الدولة حيث ح�شل الفائز باملركز الأول من 
األ��ف درهم  ك��ل اإم���ارة على ج��ائ��زة مالية ق��دره��ا 25 
بينما ح�شل الفائز باملركز الثاين على 15 األف درهم 

والفائز باملركز الثالث 10 اآلف درهم. 

�مل��نئ �ل�سع�دية ت�ست�عب ح��يل 532 ملي�ن طن �سن�يًا
الطنيات  بلغت  حيث  املناولة  الطنيات  يف  زي��ادة  ال�شعودية 
لعام 2013 .. 194 مليون طن عدا النفط اخلام بزيادة 
ن�شبتها 3.75 يف املائة عن الكمية املناولة يف العام ال�شابق 
يف  امل�شتهدفة  الكمية  ع��ن  امل��ائ��ة  يف   5.31 ن�شبتها  وزي���ادة 
ال�شنة الرابعة من خطة التنمية التا�شعة وهو 184 مليون 
ال�شادرات  التقرير  وا�شتعر�س  املائة.  يف   5.43 ن�شبة  طن 
 51.48 ن�شبته  م��ا  ط��ن  م��ل��ي��ون   100.30 ب��ل��غ��ت  ال��ت��ي 
املواد  اأهمها  وم��ن  امل��ن��اول��ة  الب�شائع  جمموع  م��ن  امل��ائ��ة  يف 
الغذائية والب�شائع ال�شتهاكية ومواد البناء واملواد اخلام.  
107.30 مليون طن من  وناولت املوانئ التجارية ال�شتة 
 87.50 الثاثة  ال�شناعية  املوانئ  ناولت  بينما  الب�شائع 
 108.90 الأحمر  البحر  ناولت موانئ  مليون طن..فيما 
مليون طن وموانئ اخلليج العربي 85.90 مليون طن. و 
بلغت اأعداد احلاويات املناولة 6.56 مليون حاوية قيا�شية 
مليون   1.8 بلغت  ف��ق��د  امل�شافنة  حل��اوي��ات  بالن�شبة  اأم���ا 
الرافعة  مناولة  اإنتاجية  بلغ متو�شط  قيا�شية حيث  حاوية 
الواحدة 31 حاوية قيا�شية-�شاعة من املمكن اإ�شافة اأعداد 
العام  لهذا  املنفذة  امل�شاريع  وفيما يخ�س  والركاب.  ال�شفن 
7.6.5 يف ميناء راأ�س اخلر  اأر�شفة  اإن�شاء ثاثة  فقد مت 
ميناء  يف   69 ر�شيف  واإن�����ش��اء  ري���ال  مليون   300 بقيمة 
ينبع ال�شناعي بقيمة 140 مليون ريال بجانب ا�شت�شاح 
 20 بقيمة  �شبا  ميناء  يف  الثانية  املرحلة  واإن����ارة  ور���ش��ف 

مليون ريال.

•• الريا�ص-وام:

تدير املوؤ�ش�شة العامة للموانئ يف اململكة العربية ال�شعودية 
موانئ  ت�شعة  ميادية   1976 1396هجرية  ع��ام  منذ 
املائة  95 يف  ب�  تتكفل  اململكة  جتارية و�شناعية رئي�شية يف 
من �شادرات وواردات اململكة يتم مناولتها عرب تلك املوانئ 
 532 عدا النفط اخلام وتبلغ طاقتها ال�شتيعابية حوايل 
مليون طن يف ال�شنة. ونقلت وكالة الأنباء ال�شعودية وا�س 
عن املوؤ�ش�شة تقريرها ام�س ..اأن املوانئ ال�شعودية التي ت�شم 
موانىء جدة الإ�شامي وامللك عبد العزيز يف الدمام وامللك 
ينبع  يف  ال�شناعي  فهد  وامل��ل��ك  اجلبيل  يف  ال�شناعي  فهد 
 .. وراأ���س اخلر  و�شبا  وج��ازان  التجارين  وينبع  واجلبيل 
حققت خال ال�شنوات املا�شية العديد من اأعمال التطوير 
والإجنازات يف مقدمتها اإن�شاء موانئ جديدة وبناء اأر�شفة 
وحمطات ملناولة الب�شائع وخدمات م�شاندة وتنفيذ العديد 
من م�شروعات التطوير والتو�شعة لتح�شن البنية الأ�شا�شية 
من قنوات واأحوا�س بحرية وطرق ومن�شاآت وتوفر معدات 
حديثة وتطوير لآليات الت�شغيل. ومنت الطاقة ال�شتيعابية 
ال�شنة  532 مليون طن يف  بلغت  بفعل هذه اجلهود حتى 
وتعزيز  املوانئ  جميع  يف  والإنتاجية  الأداء  م�شتوى  ورف��ع 
متطلبات  تلبية  من  ومكنها  الت�شغيلية  وكفاءتها  قدراتها 
التنمية والنه�شة القت�شادية ال�شاملة التي �شهدتها اململكة 
العربية ال�شعودية خال ال�شنوات املا�شية . وحققت املوانئ 
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/16 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �شده/1- �شعيد �شالح �شعيد ال�شواد ب�شفته مالكا ملوؤ�ش�شة ام �شقيم   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ احمد �شهيل بطي حممد العيايل ب�شفته مالكا 
القرار  امل���رزوق���ي      ومب��وج��ب  �شلمان  علي  الف�شي- وميثله: حممد  الطبق  ملطعم 
ببلدية  وامل�شتاأجرين  املوؤجرين  بن  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  من  ال�شادر 
به وق��دره )13894 دره��م( اىل طالب  املنفذ  املبلغ  �شداد  بالتي: 1-  دبي فانك مكلف 
التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العان. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض الق�صم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2013/77   بيع عقار مرهون
ال�شيد   -2 م  م  ذ  التجارية  للو�شاطة  القمر  بيت  �شركة  �شدهم/1-  املنفذ  اىل 
قمر الدين ادم ماندليكار 3- ال�شيده/�شبيحة قمر الدين ماندليكار جمهويل 
ع�شام  وميثله:  بنك  ت�شارترد  �شتاندر  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
بتاريخ  البتدائية  دبي  قررت حمكمة  التميمي   الفا�شلي  عبدالمر حمادي 
ملف  يف  دره���م   )2.888.802  ( املطالبة  قيمة  ل�����ش��داد  اع��ان��ك��م   2014/9/23
 : املنطقة  فيا-  العقار-  ن��وع   ( الرهن  حمل  العقار  بيع  وال  اع��اه  التنفيذ 
تال المارات الثالثة- رقم الر�س : 3238- رقم املبنى 491-م�شاحة العقار: 

3.508/85 قدم مربع(  خال 30 يوم من تاريخ العان.
 رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2014/62   بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شدهما/1- جمعه املاجد العبد اهلل- ب�شفته من جلنة القوامة على 
جلنة  م��ن  ب�شفته  الكندي-  حممد  �شعيد   -2 �شبيب  ب��ن  احمد  را���ش��د  ال�شيد/ 
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  �شبيب   بن  احمد  را�شد  ال�شيد/  على  القوامة 
ال��دويل �س م ع وميثله: حبيب حممد �شريف  طالب التنفيذ/ البنك التجاري 
عبداهلل املا   قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2014/9/17 اعانكم ل�شداد 
قيمة املطالبة وقدرها ) 8.477.954( درهم يف ملف التنفيذ اعاه وال بيع العقار 
حمل الرهن ) نوع العقار- قطعة ار�س- املنطقة: الورقاء الوىل- رقم الر�س : 

9- م�شاحة العقار: 15.000/00 قدم مربع خال 30 يوم من تاريخ العان.
 رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
                         يف الطعن   2014/423 طعن عقاري   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
�شريف  �شي وميثله: حبيب حممد  ان  اآي  زرع��وين  داينا�شتي  الطاعن/ 
عبداهلل املا   باعان املطعون �شده/1- كليندين�شت اآند بارتر ليمتد/ 

ملالكها جوزيف كليندين�شت جمهويل حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي
   حمكمة ا لتمييز

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
  اعالن بالن�صر

رقم املرجع :1186/     
هندية  كوندوبارامبيل-  انطوين  جو�شي  جيتا  ال�شيدة/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
اجلن�شية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ 
ملقاولت  اجل��ودة  )رك��ن  اجلن�شية  ام��ارات��ي  علي-  ال  ه��ال  احمد  را�شد  احمد  حممد 
موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  تغر  مت  حيث   )565328( ورقمها  وال�شباغ(  التك�شية 
امل��ادة )14( فقره )5(  من  فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية.    وعما بن�س 
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا 
ا�شبوعن من  بعد  اليه  امل�شار  الت�شديق على الج��راء  يتم  وان��ه �شوف  للعلم  الع��ان 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�صادية- ال�صارقة

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
  اعالن بالن�صر

رقم املرجع :1197/     
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شاه عامل حممد امن ال�شام- بنغادي�شي اجلن�شية يرغب 
وال�شحية  الكهربائية  الدوات  لتجارة  عامل  �شاه  يف   )%100( البالغة  ح�شته  عن  وبيع  بالتنازل 
رخ�شة جتارية رقم  622776 وذلك اىل ال�شيد/ظهر ال�شام عنايت اهلل- بنغادي�شي اجلن�شية 
جنم   : اىل  وال�شحية  الكهربائية  الدوات  لتجارة  ع��امل  �شاه   : م��ن  التجاري  ال���ش��م  تغير  مت 
الكهربائية ومتديداتها-  الدوات  بيع   : التجاري من  ال�شم  البحري ون�شاط  لل�شحن  الرباحة 
بالتجزئة بيع الدوات ال�شحية ومتديداتها - بالتجزئة اىل : خدمات ال�شحن البحري للب�شائع. 
وعما بن�س املادة )14( فقره )5(  من القانون الحت��ادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب 
العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�صادية- ال�صارقة

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

  اعالن بالن�صر
رقم املرجع :716/     

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ال�شيخ في�شل بن خالد بن �شلطان القا�شمي 
الم��ارات اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف /م�شنع الفا 
لل�شادة:  البا�شتيك ترخي�س جتاري 546201 وذلك  الم��ارات لع��ادة ت�شنيع 
امل��ادة )14( فقره )5(  من  الفا الم���ارات �س ذم م الم����ارات.   . وعما بن�س 
اقت�شى  العدل.  فقد  الكاتب  �شان  ل�شنة 2013 يف  القانون الحت��ادي رقم )4( 
ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد 
اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي  لديه  الع��ان فمن  تاريخ هذا  ا�شبوعن من 

طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل 

دار الق�صاء - ال�صارقة

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

  اعالن
رقم املرجع :720/     

ويحمل  اجلن�شية  ام��ارات��ي  هندي-  بن  حممد  عبدالعزيز  ال�شيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
جواز �شفر رقم )15782( وال�شيد: �شاح الدين �شليم ظفران- لبناين و يحمل جواز �شفر رقم 
)0403254( يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتهما البالغة )100%( يف الرخ�شة امل�شماة 
)�شركة جمموعة باي العاملية- باي غروب املحدودة( واملرخ�شة برقم 1789 وذلك لل�شيد: �شعيد 
 )A2553786( يو�شف عبدالعزيز البناي الحمد- اماراتي اجلن�شية ويحمل جواز �شفر رقم
وال�����ش��ي��د: ال�����ش��ي��د حم��م��د ع��ب��داهلل ���ش��ي��د اح��م��د- م�����ش��ري اجل��ن�����ش��ي��ة وي��ح��م��ل ج����واز ���ش��ف��ر رقم 
)A051099779(   وعما لن�س املادة )14( فقره )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
2013 يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه 

اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل بال�صارقة
دار الق�صاء- ال�صارقة      

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات- مكتب ال�صارقة
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

  اعالن بالن�صر
رقم املرجع :1199/     

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ امبيكا �شوريتوتيل راداكري�شنان �شياكاتو- هندية 
ال�شيد:  اىل   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
فيكتوري(  قرطا�شية   ( الرخ�شة  يف  اجلن�شية  هندي  كوتي  حممد  كيزهاكاباتوتودي 

مبوجب الرخ�شة رقم 115630.تعديات اخرى: ل يوجد.
العدل   فقد  الكاتب  �شاأن  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�شنة 2013م يف  باأحكام  وعما 
اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
   الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�صادية- ال�صارقة

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
  اعالن بالن�صر

رقم املرجع :1200/     
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ بي�شلن جون موتايان موتايان- هندي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�شته البالغة )24%( ويرغب الطرف الثالث ال�شيد/ الجابان اناندان الجابان- هندي اجلن�شية يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )25%( و وذلك اىل الطرف الول ال�شيد/ عمر را�شد علي عمر الكتبي- 
اماراتي اجلن�شية يف ) البيداء ملقاولت النجارة امل�شلحة ذ م م( ورقمها )509637( حيث مت تغر ال�شكل القانوين 
التجاري  ال���ش��م  تغر  ومت  ف��ردي��ة  موؤ�ش�شة  اىل  حم���دودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  م��ن  تغرها  مت  حيث  لل�شركة 
التجاري احلايل:  ذ م م ال�شم  امل�شلحة  النجارة  البيداء ملقاولت  ال�شابقا:  التجاري  والن�شاط للمن�شاأة: ال�شم 
البيداء للمقاولت الفنية الن�شاط ال�شابق: مقاولت فئة �شاد�شة جنارة م�شلحة الن�شاط احلايل: مقاولت فئة 
�شاد�شة، التك�شية والر�شيات ،  ا�شباغ �شحي  وعما بن�س املادة )14( فقره )5(  من القانون الحتادي رقم )4( 
ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.

   الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�صادية- ال�صارقة

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

 اعـــــــالن       
 املرجع :2014/1022 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
نا�شر حميد علي بن زايد النعيمي اجلن�شية: الم��ارات  وطلب الت�شديق على 
 ) الك�سخة  )م�سبغة  التجاري  ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع 
امللف )55700(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
عبداهلل  عبدالرحمن  اىل:  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الم���ارات   اجلن�شية:  �شلطان  عبداهلل  �شلطان 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوعن  انق�شاء  بعد  املحرر  على  بالت�شديق  يقوم  �شوف  العدل 

العان  
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

 اعـــــــالن       
 املرجع :2014/1020 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/مانوج 
التوقيع يف حمرر  الت�شديق على  الهند وطلب  جو�شف جو�شف بن جو�شف اجلن�شية: 
 ) م  م  ذ  الداخلي-  للت�سميم  كرافت  )تكنو  التجاري  ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن 
واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )18235( وامل�شجل 
لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل: بين�شان نليكونيل مانيو اجلن�شية: الهند 
معلوما  ليكن  الم����ارات  اجلن�شية:  امل��ه��ري  م�شبح  خمي�س  م�شبح  �شعيد  مب��واف��ق��ة: 
ا�شبوعن  انق�شاء  بعد  املحرر  على  بالت�شديق  يقوم  �شوف  العدل  الكاتب  بان  للجميع 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2014/551  جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/1- عي�شى ح�شن علي ال�شباغ جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة دبي فر�شت 
بتاريخ 2014/9/23 احلكم  املحكمة حكمت  ب��ان  اع��اه  وعليه نعلنكم  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  م خ قد  �س 
امل�شريف  اخلبر  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي 
�شاحب الدور-مامل يتفق اخل�شوم على ت�شميته خال ا�شبوع- تكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى 
على  املدعية لاطاع  ال�شركة  ملقر  النتقال  منها  يقدمه اخل�شوم  ان  ع�شى  وما  م�شتندات  بها من  وما 
بن  والعاقة  الدعوى  مبو�شوع  خا�شة  الكرتونية  او  ورقية  وم�شتندات  ودفاتر  �شجات  من  لديه  ما 
املدعية واملدعى عليه وم�شمون التفاق بينهما و�شروطه وهل اوفى كل طرف بالتزاماته من عدمه وبيان 
بطاقات الئتمان التي ح�شل عليها املدعي عليه واملبالغ التي قام ب�شحبها ا�شتنادا لتلك البطاقات وت�شفية 
احل�شاب بن الطرفن بعد خ�شم املبالغ امل�شددة ومدى ا�شتحقاق املدعي للمبالغ املرت�شدة يف ذمة املدعي 
عليه والزمت املدعي بايداع �شتة الف درهم خزينة املحكمة كاأمانة خربة. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم 

  ch2.D.19 الثاثاء املوافق 2014/9/30 ال�شاعة 8.30 �شباحا يف القاعة
  ق�صم الق�صايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2014/456   جتاري كلي                                

اىل املحكوم عليهما  /1 -املا لو�شاطة التامن  �س ذ م م 2-�شم�س احمد خان �شايف احمد خان ب�شفته 
مدير وكفيل �شامن ملديونية املا لو�شاطة التاأمن �س ذ م م  جمهويل  حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/8/21 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ البنك 
العربي املتحد حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: 1- بالزام املدعى عليهما بالت�شامن والتكافل 
وثاثة  واربعمائة  الفا  وثاثون  وثمانية  )ثاثمائة  دره��م   338.443 مبلغ   للمدعي  يوؤديا  بان 
واربعون درهما( والفائدة عنه بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2013/12/29 وحتى 
�شحة   -2 املحاماة.  مقاباتعاب  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمتهم  التام  ال�شداد 
وتثبيت احلجز التحفظي رقم 2013/438 رف�س ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري 
با�شم  �شدر  الع��ان  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثن  خال  لا�شتئناف  قابا 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
ق�صم الق�صايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/1990   

 املنذر/فرج ح�شن ح�شن الغلبان بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي
)جمهول  اجلن�شية   �شوداين  علي-  ابراهيم  علي  عبدالعظيم   : اليه  املنذر   -

حمل القامة(
يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح املنذر 
حيث انك قد قمت بتحرير اقرار موؤرخ يف 2014/5/19 تقر فيه مبديونيتك 
للمنذر لذا فانت ملزم بدفع مبلغ 1.029.000 درهم )مليون وت�شعة وع�شرون 
املنذر لتخاذ  �شيلجا  الدفع  ايام ويف حالة تخلفكم عن  الف درهم خال )7( 

الجراءات القانونية الزمة يف حقك مع حتميلك كافة تبعات ذلك.
 الكاتب العدل

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/1999   

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

�شد  - املنذر اليه: منر عبداهلل علي)ح�شب العقد( 
منر عبداهلل علي )ح�شب القامة عراقي(  )جمهول حمل القامة(

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

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1103 عقاري كلي         
اىل املدعى عليهما / 1 -ت�شي�س تاور ليمتد ) املطور وفقا لتفاقية البيع وال�شراء 2- املا�شة انرتنا�شيونال 
للعقارات ذ م م   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /غتورة هارديال �شينغ وميثله: عبيد �شقر عبيد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها-1- قبول الدعوى والتعديل الطلبات والت�شحيح ال�شم  بو�شت قد 
املدعى عليهما الثالثة والرابعة �شكا ليكون ا�شمها ال�شحيح : )املا�شة انرتنا�شيونال للعقارات ذ م م 
واملا�شة انرتنا�شيونال للتطوير العقاري ذ م م( 2- احلكم بف�شخ العقد �شند الدعوى وبالزام املدعى 
عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان يوؤدوا  للمتنازع مبلغ 499.837.44  درهم )فقط اربعمائة 
بنتيجة  جاء  ح�شبما  فل�شا   واربعون  واربعة  درهما  وثاثون  و�شبعة  وثمامنائة  الف  وت�شعون  ت�شعة 
تقرير اخلربة وبرد ا�شل ال�شيك رقم 100139 امل�شحوب على بنك  باركليز للمدعى والزامهم بت�شليمه 
اليه 3- الزام املدعى عليهم بالتعوي�س عما حلق املتنازع من خ�شارة وما فاته من ك�شب على النحو 
الذي انتهى اليه تقرير اخلبر 4- بالزام املدعى عليهم امل�شروفات ور�شوم الدعوى واتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2014/11/10 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�صم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/589 مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/ 1 -عبداهلل علي حممد حمدون املحرزي جمهول  حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شركة المارات لات�شالت املتكاملة �س م ع وميثله: عبدالعزيز 
عبداهلل حممد عبداهلل احلمادي     قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )8315.42 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/10/12 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�صم الق�صايا املدنية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/605 مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/ 1 -احمد ا�شماعيل حممد التميمي  جمهول  حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شركة الم��ارات لات�شالت املتكاملة �س م ع وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة    حجاج عزب 
والر�شوم  دره��م(   11.891.35( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  بان  �شده  املتنازع 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/10/12 ال�شاعة 
8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثاثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�صم الق�صايا املدنية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/502 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة ت�شابل ورلد ) �س ذم م(  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ مهناز فردقا�شمي وميثله: هبه علي غلوم حممد باقر اهلي   
الربعاء  يوم  كلي  عقاري   2013/524 رقم  الدعوى  ال�شادر يف  باحلكم  نعلنكم 
بتاريخ 2013/9/25  باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك: 1- تعديل احلكم امل�شتاأنف 
والق�شاء جمددا   2- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )312511( درهم وت�شليمه 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العان.   
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض الق�صم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2013/723  عقاري كلي
اىل املدعى عليه/1- �شركة بانتي�شن هولدينجز- م ح)ذ م م(  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ عزت عزت حممد جعفر قد اقام الدعوى املذكورة اعاه  وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 
تبن  فيما  امل��دع��ى  با�شتجواب  امل��و���ش��وع  يف  الف�شل  وقبل  ال��ت��ايل:  التمهيدي  احلكم   2014/9/14
للمحكمة اثناء فرتة حجز الدعوى للحكم ان املدعى يطلب  وفقا لطلباته اخلتامية الق�شاء بف�شخ 
عقد البيع املوؤرخ 2005/11/15 وكان الثابت للمحكمة من مطالعة العقد املذكور انه عقد ايجار ار�س 
وكان يهم املحكمة الوقوف على طبيعة التعاقد املربم بن املدعى واملدعى عليها الوىل ومن ثم ترى 
�شرورة ا�شتجواب املدعى يف هذا ال�شاأن عما بال�شلطة املخولة لها باملادة 54 من قانون الثبات يف 
املعامات املدنية والتجارية مع ابقاء الف�شل يف امل�شروفات اىل حن �شدور حكم تنتهى به اخل�شومة 
عما مبفهوم املخالفة لن�س الفقرة الوىل من املادة  133 من قانون الجراءات املدنية  وحددت لها 

 ch1.A.1 املحكمة جل�شة يوم الحد املوافق 2014/10/12 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�صم الدعاوي العقارية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11220 بتاريخ 2014/9/30     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2014/245   عقاري كلي                                

اىل املحكوم عليهم /1 -احمد عبدالرحيم احمد العطار 2- عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار 3- عقارات احمد عبدالرحيم العطار �س ذ م م جمهويل  حمل القامة نعلنكم 
املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ 2014/6/26 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ال�شادر يف  املحكمن  الت�شديق على حكم هيئة  �شاكو   بي  بي  �شاكو  ابيا�س  ل�شالح/ 
بتاريخ 2013/10/2  الدويل  للتحكيم  دبي  التحكيمية رقم 2011/399 مركز  الدعوى 
اتعاب  دره��م مقابل  ال��ف  امل�شروفات ومبلغ  امل��دع��ى عليهم  وال���زام  ب��ه  م��ا ق�شى  وف��ق 
اعتبارا من  املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما 
اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
ق�صم الدعاوي العقارية                                                          
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اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2013/209   جتاري كلي                                   

املحكوم عليه /1 -�شهيل �شالح حممد حمامدة  جمهول  حمل القامة نعلنكم  اىل 
املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ 2014/3/24 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ ماك �شرف لاوراق املالية- اأ ع م- ذ م م بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية 
وت�شعة  دراه���م  و�شبعة  وم��ائ��ة  ال��ف  وت�شعون  ارب��ع��ة  مئتان  دره���م)   274.107.49 مبلغ 
 2012/12/16 يف  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  عنه  والفائدة  فل�شا(  وارب��ع��ون 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�شايف  بالر�شوم  والزمته  التام  ال�شداد  وحتى 
حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��ان �شدر  لن�شر هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
ق�صم الق�صايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2013/81 كلي جتاري ال�صارقة  
اىل املدعى عليه:1/�شركة �شيلكوتيك �س م ح  حيث ان املدعي: مادونا 
غ�شان �شلوم   قد اأقام عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاه 
هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك  التقرير.   بورود  فيها  ويعلمكم 
املحكمة يف قاعة رقم )139( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح 
من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة  وذلك   2014/11/4 يوم 
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية
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للمعاقن عرب طران  الإم���ارات  بعثة منتخب  غ��ادرت 
ال�شينية مبعنويات عالية  اإىل بكن  باأبوظبي  الإحت��اد 
اإ�شتعدادا للم�شاركة  لإقامه مع�شكره اخلارجي الأخر 
يف الأل��ع��اب الآ���ش��ي��وي��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة وامل��ق��ام��ة يف مدينة 
13-24اأكتوبر املقبل  اأن�شيون الكورية يف الفرتة من 
 60 مب�شاركة  الوطني  منتخبنا  بعثة  �شتحظى  حيث 
ال��ع��دد م��ن الاعبن الأكرب  لع��ب ولع��ب��ة ويعد ه��ذا 
ن�شاأتها  م��ن��ذ  الإم���ارات���ي���ة  امل��ع��اق��ن  ري��ا���ش��ة  ت��اري��خ  يف 

ي�شاركون يف 10 ريا�شات يف اأم الألعاب )األعاب القوى( 
ورفعات القوة وكرة ال�شلة للكرا�شي املتحركة والرماية 
القو�س  ورماية  الطاولة  وك��رة  وال��دراج��ات  والبوت�شيا 
املتحركة  ال��ك��را���ش��ي  ع��ل��ى  بال�شيف  وامل���ب���ارزه  وال�����ش��ه��م 

واجلودو.
 الــهــامــلــي : هــدفــنــا حــ�ــســد املــيــدالــيــات 
املعاقني  لريا�سة  وا�سحة  ب�سمة  وتــرك 

الإماراتية 

ا���ش��ار ���ش��ع��ادة حم��م��د حم��م��د ف��ا���ش��ل ال��ه��ام��ل��ي رئي�س 
اإىل  امل��ع��اق��ن  لريا�شة  الإم�����ارات  اإحت���اد  اإدارة  جمل�س 
الآ�شيوية  التظاهرة  هذه  يف  امل�شاركة  لي�س  الهدف  ان 
الكبرة و امنا يتمثل يف اي�شال ر�شالة فر�شان الرادة 
عن  وا�شحة  ب�شمة  وت��رك  امللونة  امليداليات  وح�شد 

ريا�شة املعاقن الإماراتية يف كوريا.
املعاقن  بفئة  الر�شيدة  قيادتنا  اإهتمام  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
من  املبذول  اجلهد  مثمنا  جناحاتهم  فر�س  من  تعزز 

الأندية ال�شريك الأ�شيل مع اإحتاد الإمارات للمعاقن 
اأعلى جاهزية لر�شم  لتهيئة الاعبن حتى يكونوا يف 

�شورة طيبة عن فر�شان الإرادة 
الغالبة  ال�شمه  العالية هي  وال��روح  التفاوؤل  ان  موؤكدا 
التي  ال��ت��ح�����ش��رات  اأع��ق��اب جن���اح  الإرادة يف  ل��ف��ر���ش��ان 
اأقيمت بالدولة ا�شتعدادا خلو�س غمار البطولة وقال : 
جميع الاعبن على قدر امل�شئولية امللقاة على عاتقهم 
لتمثيل ريا�شة املعاقن على اأكمل وجه و عدم التفريط 
يف املكت�شبات التي حتققت خال الفرتة املا�شية و التي 
با �شك �شوف ت�شاعف من م�شئولية اجلميع لتحقيق 

املراد .
البطولة قوية  �ستكون مناف�سات   :  املهريي 

ومثرية
اأع����رب ذي��ب��ان ���ش��امل امل��ه��ري الأم����ن ال��ع��ام ع��ن ثقته 
حتقيق  يف  للمعاقن  الوطني  منتخبنا  باأبطال  التامة 
البطولة  ه��ذه  م��ن خ��ال م�شاركتهم يف  اإجن���از جديد 
،م�شرا باأن كافة الطاقات والإمكانات قد مت ت�شخرها 
املنتخب  لإع������داد  امل��ا���ش��ي��ة  ال���ف���رتة  خ���ال  للمنتخب 
الإعداد اجليد للظهور يف هذه البطولة مب�شتوى يليق 
كافة  على  بالدولة  املعاقن  ريا�شة  واإجن���ازات  بتاريخ 
حتقيق  ح��ول  ال�شخ�شي  تفاوؤله  اإىل  م�شرا  الأ�شعده 
اإجن����ازات ج��دي��دة يف ه��ذه البطولة  منتخب الإم����ارات 

على الرغم من م�شاركة العديد من الدول ذات اخلربة 
وال��ب��اع ال��ط��وي��ل، وع��ن اإ���ش��ت��ع��دادات املنتخب اأ���ش��ار باأن 
و�شتكون  ج��ي��دة  اإع����داد  مرحلة  ك��ان��ت  املا�شية  ال��ف��رتة 
حمطة الإعداد الأخرة يف بكن مرحلة هامة يف اإعداد 

الاعبن 
اإدخال  اخلارجي  املع�سكر  هدف   : املظلوم   

الالعبني اأجواء البطولة 
قال اأحمد �شامل املظلوم رئي�س جلنة املنتخبات الباراملبية 
باأن فر�شاننا �شيكونون على املوعد مع من�شات التتويج 
الألقاب  لنتزاع  بقوة  جاهزون  وهم  املعاقن  اأ�شياد  يف 
واأن فرتة الإعداد التي خا�شها الأبطال �شتوؤتي ثمارها 

حيث �شيتدرب لعبونا على فرتتن �شباحا وم�شاء يف 
املع�شكر و�شي�شع اجلهاز الفني مل�شاته النهائية واإدخال 
الاعبن يف اأجواء البطولة وقد و�شعنا خال الفرتة 
املا�شية كل مامنلك من خطط وبرامج اإعداد لاعبن 
اأرق���ام  لتحقيق  م��وات��ي��ه  ال��ظ��روف  ب���اأن جميع  وق���ال   ،
فرتة  يف  منهم  طلبناه  م��ا  اأبطالنا  نفذ  حيث  ج��دي��دة 
يف  نتائجهم  وك��ان��ت  ب��ال��دول��ة  اأقيمت  ال��ت��ي  التح�شر 
البطولت ال�شابقة مب�شرة بتحقيق اإجناز جديد خامتا 
حديثة باأن كل لعب يجب اأن يويف بعهده الذي قطعه 
بال�شعود ملن�شة التتويج ورفع علم الدولة متمنيا لهم 

كل التوفيق وحظ وافر من امليداليات. 

التي  ال�شاطئية  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ق��ارات  ك��اأ���س  ق��رع��ة بطولة  اأوق��ع��ت 
اإىل   4 م��ن  ال��ف��رتة  يف  البحرية  للريا�شات  دب��ي  ن��ادي  ي�شت�شيفها 
الأوىل  املجموعة  يف  لل�شاطئية  الوطني  منتخبنا  املقبل  نوفمرب   8
ال�شابقة  الن�شخة  لقب  حامل  اإي��ران  من  كل  جانبه  اىل  ت�شم  التي 
وال��ربت��غ��ال وامل���غ���رب، ومت الإع����ان ع��ن ن��ت��ائ��ج ال��ق��رع��ة يف موؤمتر 
ب��رع��اي��ة ف��ن��دق روت���ان���ا م��ي��دي��ا، حت���دث ف��ي��ه د.اأحمد  �شحفي ع��ق��د 
ال�شريف الأمن العام ملجل�س دبي الريا�شي، وجوان كو�شكو رئي�س 
اللجنة التنفيذية لكرة القدم ال�شاطئية بالفيفا، وعلي عمر رئي�س 
الإ�شباين مي�شيل �شالقادو جنم  املنظمة للبطولة.  و�شارك  اللجنة 
و�شمت  القرعة،  ب�شحب  ال�شابق  الأ�شباين  واملنتخب  مدريد  ري��ال 
الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  رو�شيا  منتخبات  الثانية  املجموعة 
الدوري من  البطولة بنظام  واليابان والربازيل، و�شتلعب مباريات 
ويلعب  النهائي  لن�شف  منتخبات  اأرب��ع��ة  تتاأهل  ان  على  واح��د  دور 
الفائزان املباراة النهائية بحثاً عن اللقب، ويتناف�س اخلا�شران على 
والرابع.   الثالث  املركزين  حتديد  مباراة  يف  الربونزية  امليداليات 
اإ�شتهل  الريا�شي  دبي  مللج�س  العام  الم��ن  ال�شريف  د.اأحمد  وك��ان 
ال�شاطئية  ال��ك��رة  جلنة  بوفد  فيها  رح��ب  بكلمة  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر 
بالحتاد الدويل لكرة القدم، مبيناً ان املجل�س حر�س على موا�شلة 
ال����دويل لكرة  ال��ق��دم ال�شاطئية يف الحت����اد  ك���رة  ال��ع��م��ل م��ع جل��ن��ة 
نتاجها  ك��ان  �شراكة  تكوين  يف  وجن��ح  طويلة  ل�شنوات  فيفا  ال��ق��دم 
 2009 العام  يف  العامل  كاأ�س  لبطولة  دبي  ا�شت�شافة  على  التفاق 
ا�شافة اىل تنظيم خم�س ن�شخ من بطولة كاأ�س القارات لل�شاطئية. 
واأو�شح ال�شريف ان ا�شت�شافة دبي لبطولة كاأ�س القارات لكرة القدم 
ال�شاطئية تاأتي يف اطار اخلطة ال�شرتاتيجية ملجل�س دبي الريا�شي 
الهادفة جلعل دبي وجهة ريا�شية مف�شلة بتنظيم كربى البطولت 
والأحداث الريا�شية، م�شيفاً ان دانة الدنيا و�شعت ب�شمة وا�شحة 

الريا�شية  الأح���داث  واإدارة  تنظيم  ال��دويل يف جم��ال  ال�شعيد  على 
والنهج  الر�شيدة  القيادة  دع��م  بف�شل  وذل��ك  العاملي،  ال�شدى  ذات 
الازم  العون  وتقدمي  حياة  اأ�شلوب  الريا�شة  بجعل  حددته  ال��ذي 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات امل��ك��ل��ف��ة ب�����ادارة ال�����ش��اأن ال��ري��ا���ش��ي يف ال���ب���اد. وك�شف 
بطولة  ل�شت�شافة  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  تخطيط  ع��ن  ال�شريف 
النجاح  بعد   2017 ال��ع��ام  ال�شاطئية يف  ال��ق��دم  لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
التعاون  بف�شل   ،2009 العام  البطولة يف  تنظيم  الذي حققته يف 
غر املحدود من �شركائنا يف كل مكان وعلى راأ�شهم احتاد الإمارات 
النجاح  وقال  والرعاة.  بالفيفا  ال�شاطئية  الكرة  القدم وجلنة  لكرة 
بطولة  ال�شابقة من  الن�شخ  ا�شت�شافة  دبي يف  ال��ذي حققته  الكبر 
امل�شوؤوليات  ال�شاطئية يحملنا مزيداً من  القدم  القارات لكرة  كاأ�س 
يف تقدمي ن�شخة اأكرث متيزاً، ويلزمنا بالعمل بجدية اأكرب من اأجل 
التي تر�شي اجلميع وتوؤكد متيز دبي  ان تخرج البطولة بال�شورة 
التي  ال�شراكة  واأ�شاف   . الكربى  الريا�شية  الأح��داث  ا�شت�شافة  يف 
جتمعنا بلجنة الكرة ال�شاطئية بالحتاد الدويل لكرة القدم اأ�شهمت 
وا�شحاً يف  ذل��ك  وب��دا  املحلي،  امل�شتوى  اللعبة على  �شعبية  زي��ادة  يف 
ارتفاع اأعداد اجلماهر املتابعة ملباريات بطولة كاأ�س القارات، وزيادة 
اأعداد املمار�شن للعبة، ون�شعى يف جمل�س دبي الريا�شي لن�شر اللعبة 
مثل  املحلية  البطولت  من  ع��دد  تنظيم  عرب  املحلي  امل�شتوى  على 
بطولة دوري المارات للكرة ال�شاطئية وكاأ�س رئي�س الدولة وكاأ�س 
ال�شوبر لل�شاطئية ا�شافة اىل بطولة �شنوية لأبناء الأحياء ال�شكنية 
�شمن دورة فرجان . وزاد �شهد م�شتوى الفرق واملنتخب الإماراتي 
ح�شل  حيث  الأخ����رة،  ال��ف��رتة  يف  ك��ب��راً  ت��ط��وراً  ال�شاطئية  للكرة 
منتخبنا الوطني على امليداليات الربونزية يف الن�شخة ال�شابقة من 
بطولة كاأ�س القارات، واحتل املركز احلادي ع�شر يف الت�شنيف العاملي 
للمنتخبات، كما حققت ا�شت�شافة البطولة العديد من الفوائد على 

اللعبة  يف  وا�شتثمارها  ال�شاطئية  بالكرة  الن��دي��ة  اهتمام  م�شتوى 
لكرة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  كو�شكو  ج���وان  اب���دى  جهته  م��ن   .
القدم ال�شاطئية بالفيفا اعتزازه بال�شراكة الناجحة التي جتمعهم 
مبجل�س دبي الريا�شي، مثمناً الدور الكبر الذي يقوم به املجل�س يف 
ن�شر اللعبة حملياً، واجلهد املبذول يف �شبيل تنظيم البطولة، وجدد 
البطولة  م��ن  ن�شخة مميزة  دب��ي على تقدمي  ق��درة  ثقته يف  ج��وان 
كاأ�س  ال�شابقة من بطولة  الن�شخ  تنظيم  بامتياز يف  ان جنحت  بعد 
القارات لكرة القدم ال�شاطئية.  وثمن جوان دور الرعاة والداعمن 
وعلى راأ�شهم �شركة �شامونغ الراعي الر�شمي للبطولة على الدعم 
املتوا�شل، ونادي دبي للريا�شات البحرية الذي ي�شت�شيف البطولة 
اىل  ا�شافة  ميديا  روتانا  وفندق  ق��روب  وارينا  هور�س  ب��ور  و�شركة 
احتاد المارات لكرة القدم الذي يوفر الدعم الفني الازم لن�شاط 
القدم  لكرة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  وتوقع  ال�شاطئية.  القدم  كرة 
ح�شوراً  البطولة  من  املقبلة  الن�شخة  ت�شهد  ان  بالفيفا  ال�شاطئية 
جماهرياً اأكرب، م�شراً اإىل النت�شار الوا�شع لكرة القدم ال�شاطئية 
ان  م�شيفاً  ال�شاطئية،  ب��ط��ولت  متابعي  اأع���داد  وت��زاي��د  ال��ع��امل  يف 
اأع��داداً كبرة من اجلماهر  ال�شابقة جذب  التنظيم اجليد للن�شخ 
يوليه  ال��ذي  الكبر  الهتمام  وق��ال  ال��ق��ارات.  ك��اأ���س  بطولة  ملتابعة 
لكرة  ال���دويل  الحت���اد  قناعة  زاد  للبطولة  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
القدم ب�شرورة ا�شتمرار بطولة القارات بدبي، لن فيفا لديها قناعة 
ب�شرورة اقامة البطولة يف مكان ي�شتثمر احلدث يف تطوير اللعبة 
وزيادة �شعبيتها . واأ�شاف بطولة كا�س القارات هي احلدث الأهم يف 
اأنها تقام كل عام بينما تنظم  الراهن، باعتبار  روزنامتنا يف الوقت 
بطولة كا�س العامل كل عامن، وبف�شل التنظيم املميز لدبي اأ�شحت 
التي  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  للم�شاركة  الفر�شة  ع��ن  تبحث  املنتخبات  ك��ل 

ارتفعت اأهميتها كثراً واأ�شبحت بطولة جاذبة .

د�شن جمل�س ابوظبي الريا�شي وجامعة باري�س ال�شوربون 
ابوظبي واملركز الدويل للدرا�شات الريا�شية ام�س الول 
الوىل  الدفعة  الدرا�شي لطلبة  املو�شم  يف مقر اجلامعة 
يف تخ�ش�س الدبلوم العايل يف الدارة الريا�شية املعتمد 
من الفيفا �شمن برامج ال�شراكة العاملية التي جتمعهم. 
العواين  ع���ارف ح��م��د  ���ش��ع��ادة  ال��ت��د���ش��ن  ح�شر م��را���ش��م 
والربوفي�شور  الريا�شي  ابوظبي  ملجل�س  ال��ع��ام  الم��ن 
ابوظبي  ال�شوربون  باري�س  جامعة  مدير  ف��وا���س  اي��رك 
وفين�شت منر ممثل املركز الدويل للدرا�شات الريا�شية 
ال�شام�شي  فاطمة  والدكتورة  للفيفا  الر�شمي  ال�شريك 
ال�شوربون  باري�س  املدير لل�شوؤون الدارية جلامعة  نائبة 

ابوظبي والك�شاندر بليز مدير �شعبة الدرا�شات الريا�شية 
يف ج��ام��ع��ة ب��اري�����س ال�����ش��ورب��ون اب��وظ��ب��ي اىل ج��ان��ب 25 
للمو�شم  واعتمادهم  اختيارهم  مت  الذين  وطالبة  طالبا 

الدرا�شي الول للدبلوم العايل يف الدارة الريا�شية. 
اخلطوات  اإط���ار  يف  ال��درا���ش��ي  التخ�ش�س  اإط���اق  وج���اء 
التطويرية التي يقودها جمل�س ابوظبي الريا�شي لدعم 
والتخ�ش�شات  الدرا�شية  ب��ال��ربام��ج  الريا�شية  احل��رك��ة 
التمكن  فر�س  وت��ق��دمي  الريا�شية  الإدارة  يف  العلمية 
وال��ت��ط��وي��ر ل��ل��ك��وادر ال��وط��ن��ي��ة ورف����د امل��ج��ت��م��ع بقيادات 
لتقدمي  املتوا�شل  �شعيه  م��ن  انطاقا  مميزة  وك��ف��اءات 
التنمية  عمليات  وت��ع��زي��ز  ال��ف��اع��ل��ة  وال���ربام���ج  امل���ب���ادرات 

والنماء لقطاع الريا�شة باأبوظبي ودعم م�شرته مبناهج 
وخ����ربات ع��امل��ي��ة م��ت��ط��ورة ت��ت��ي��ح ل��ه الن��ت��ق��ال اىل اآف���اق 
والفني.  الإداري  ال�شعيد  على  والحرتافية  ال�شمولية 
بعد  الوىل  ال��دف��ع��ة  يف  امل�����ش��ارك��ن  الطلبة  اخ��ت��ي��ار  ومت 
النتهاء من املقابات املبا�شرة التي جرت يف �شهر يونيو 
املا�شي يف جامعة باري�س ال�شوربون ابوظبي حتت ا�شراف 
جلنة علمية حيث �شهدت م�شاركة 100 �شخ�شية ترغب 
بدرا�شة التخ�ش�س الدرا�شي الريا�شي يف حن اختر 25 
منهم للدفعة الدرا�شية الوىل التي �شت�شكل النطاقة 
احلقيقية للربنامج الول من نوعه على م�شتوى الدولة 
ورقم 15 على م�شتوى العامل . كما �شكلت ن�شبة 60 يف 

املائة من املتقدمن من الكوادر الوطنية رجال و�شيدات 
يف حن جاءت ن�شبة 40 يف املائة من دول جمل�س التعاون 
من  ال��دول��ة  م�شتوى  على  واملقيمن  العربي  اخلليجي 
العلمية  املوؤهات  وتراوحت  املختلفة  العاملية  اجلن�شيات 
يف  يعملون  مم��ن  منهم  والكثر  للربنامج  للمتقدمن 
القطاع الريا�شي �شواء على م�شتوى املوؤ�ش�شات والهيئات 
يرغب  م��ن  جانب  اىل  الريا�شية  والأن��دي��ة  والحت����ادات 
ومن  ال��ري��ا���ش��ي.  الإداري  ال��ع��م��ل  مب��ج��ال  ب��الن��خ��راط 
املوؤمل ان يبداأ الربنامج الدرا�شي لطلبة الدبلوم العايل 
ال�شوربون  باري�س  جامعة  ح��رم  يف  الريا�شية  الدارة  يف 
�شتكون  حيث   2014 �شبتمرب   28 من  ابتداء  ابوظبي 

الجنليزية هي اللغة الر�شمية للتدري�س يف هذا الربنامج 
الذي �شي�شتمر حتى مايو 2015 و�شتتم فيه درا�شة �شتة 
واإدارة  والإداري�����ة  القانونية  ه��ي  وتخ�ش�شات  جم���الت 
الريا�شي  والت�شويق  والت�����ش��ال  الريا�شية  الفعاليات 

والرعاية واملوارد املالية . 
كما تقوم الدفعة الأوىل من الدرا�شن والدار�شات باإعداد 
م�شروع جماعي لرفع للجنة العلمية يف31 مايو 2015 
و�شتمنح  الأوىل  ال��دف��ع��ة  تخريج  حفل  �شيقام  وب��ع��ده��ا 
للمتفوقن  الريا�شية  الإدارة  يف  العايل  الدبلوم  �شهادة 
يف حفل ر�شمي يقيمه جمل�س ابوظبي الريا�شي وجامعة 

ال�شوربون وبح�شور �شخ�شيات مهمة.
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بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل ينطلق �شباح اليوم مهرجان �شويحان ل�شباقات 
الهجن العربية الأ�شيلة . وياأتي املهرجان مع الت�شعرة الوىل 
لهجن الرئا�شة هذا املو�شم وخ�ش�شت اللجنة املنظمة للمهرجان 
الثاين  اىل  ت�شتمر  التي  ال�شباقات  خال  للفائزين  �شيارة   30
من اأكتوبر القادم . وتقام يف اليوم الأول مناف�شات �شن احلقايق 
�شعوب ترك�س خالها املطايا على مدى 20 �شوطا 12 اأبكار 
فيما   .. لل�شرايا  ومثلها  لاإنتاج  اأ�شواط   10 منها  جعدان  و8 
تتوا�شل يف اليوم الثاين مناف�شات فئة احلقايق لع�شرين �شوط 
منها 12 للبكار و8 للجعدان ق�شمت لل�شرايا والإنتاج . ويختتم 
خالها  ترك�س  اللقايا  ب�شباقات  مناف�شاته  �شويحان  مهرجان 
املطايا على مدى 20 �شوطا 12 للبكار و8 للجعدان وق�شمت 
اأ�شواط ال�شباق لل�شرايا والإنتاج وخ�ش�شت اللجنة املنظمة 12 
رمزا يح�شل الفائزين بها على جم�شم هجن الرئا�شة.  وتقدم 

�شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  ح��م��دان  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  معايل 
ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س احتاد �شباقات الهجن بجزيل ال�شكر 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اىل �شاحب  والتقدير 
والاحمدود  ال��ك��ب��ر  ال��دع��م  ع��ل��ى  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئ��ي�����س 
للقيادة الر�شيدة للريا�شات الرتاثية ب�شكل عام وريا�شة �شباقات 
الهجن على وجه اخل�شو�س.. مثمنا الدعم الذي يوجه مبا�شرة 
ملاك الهجن يف الدولة واإخوانهم اأبناء دول جمل�س التعاون .. 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  اىل  بال�شكراجلزيل  معاليه  تقدم  كما 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
�شموه لهذه  يوليه  الذي  الكبر  الإهتمام  امل�شلحة على  للقوات 
الريا�شة الرتاثية. واأكد معاليه اأن ريا�شة �شباقات الهجن جتد 
متابعة م�شتمرة من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
دعما  ي�شكل  مما  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اإن  معاليه  وقال  املنطقة.  يف  الرتاثية  الريا�شات  لأهم  اإ�شافيا 

ما يجده املواطنون من القيادة الر�شيدة من كامل �شبل الراحة 
مهرجان  اأن  اإىل  منوها   .. والإع���ت���زاز  بالفخر  ن�شعر  يجعلنا 
لهجن  الأوىل  بالت�شعرة  �شيحظى  الهجن  ل�شباقات  �شويحان 
والبطولت  املهرجانات  اأغلب  يف  ت�شتمر  �شوف  والتي  الرئا�شة 
هذا املو�شم . ومتنى معايل ال�شيخ �شلطان بن حمدان اآل نهيان 
م�شتوى  على  الهجن  م��اك  م��ن  امل�����ش��ارك��ن  جلميع  التوفيق 
الدولة واإخوانهم ابناء دول جمل�س التعاون .. موؤكدا جاهزية 
باملهرجان  للخروج  الهجن  �شباقات  احت��اد  يف  املنظمة  اللجنة 
املهرجان  امل�شاركن يف  امل��اك  ع��دد م��ن  ���ش��ورة.  وق��دم  باأبهى 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ملقام �شاحب  ال�شكر اجلزيل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على الدعم الكبر الذي يلقاه 
يف  احلكيمة  القيادة  من  الهجن  ل�شباقات  �شويحان  مهرجان 
اأن يدمي عليه ال�شحة والعافية  الدولة داعن املوىل عز وجل 
�شمو  اأول  الفريق  اىل  والتقدير  ال�شكر  جزيل  وج��ه��وا  كما   ..

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة على الهتمام الكبر بريا�شة �شباقات 
الدائمة  املتابعة  امل��اك  وثمن  اخل�شو�س.  وج��ه  على  الهجن 
وامل�شتمرة ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة .. موؤكدين اأن هذا الدعم 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  ل�شيا�شة  ا�شتمرارا  ياتي 
ال�شعبي  امل���وروث  ه��ذا  احل��ف��اظ على  ث��راه يف  نهيان طيب اهلل 
للمهرجانات  القوية  البداية  الآجيال. وعن  نفو�س  وغر�شه يف 
التجمع  ه��ي  تظل  الهجن  �شباقات  ان  امل��اك  اك��د  املو�شم  ه��ذا 
الكبر  اله��ت��م��ام  حيث  م��ن  املنطقة  يف  اخلليج  لب��ن��اء  الك���رب 
للقيادات والتوجيهات امل�شتمرة على ا�شتمراريتها ب�شكل يدعم 
ماك الهجن .  وقدم املاك يف ختام حديثهم ال�شكراىل معايل 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  حمدان  بن  �شلطان  ال�شيخ 
رئي�س الدولة رئي�س احتاد �شباقات الهجن على التواجد الدائم 

اللجان  جلميع  وتوجيهاته  ال�شباقات  اأن�شطة  لكافة  واملتابعة 
التنظيمية بتقدمي اأرقى امل�شتويات يف التنظيم. واأكملت اللجنة 
املنظمة ا�شتعدادتها ل�شتقبال احلدث وذلك من خال تواجد 
دور  وياتي  الوثبة  يف  الرئي�شي  بامليدان  العاملة  اللجان  جميع 
اللجان يف الت�شجيل والرتقيم وخط النطاقة وخط النهاية 
الريا�شية  اأب��وظ��ب��ي  وتنقل  ال�شباق.  نهاية  بعد  الفح�س  ويف 
فعاليات املهرجان عرب بث حي ومبا�شر وذلك عن طريق عربات 
ب�شكل  الكامرات  امل�شمار توزيع  املتطورة وي�شهد  �شركة ليف 
عالية  بتقنية  بلحظة  حلظة  ال�شباقات  مراحل  ومتابعة  كامل 
اأ�شامة  اجلودة جلميع م�شاهدي القناة .. كما يقدم الإعامي 
الثامنة  عند  مبا�شرة  ال��ه��واء  على  يوميا  ب��رن��اجم��ا  الأم����ري 
يخت�س  �شويحان  جمل�س  ا�شم  يحمل  ام�س  من  اب��ت��داء  م�شاء 
بنقل جميع حتديات املهرجان والتحليل اليومي مع نخبة من 

املحللن. 

بتوجيهات رئي�س الدولة 

�نطالق مهرجان �س�يحان ل�سباقات �لهجن �لعربية �الأ�سيلة �سباح �لي�م

تد�سني �مل��سم �لدر��سي �الأول لطلبة �لدبل�م �لعايل يف �الإد�رة �لريا�سية �ملعتمد من �لفيفا

البطولة تنطلق بنادي دبي للريا�سات البحرية 4 نوفمرب املقبل

قرعة كاأ�س �لقار�ت لل�ساطئية ت�سع منتخبنا يف م��جهة حامل �للقب
جمل�س دبي الريا�سي وجلنة الكرة ال�ساطئية بالفيفا يوؤكدان ا�ستمرار التعاون

للم�ساركة يف اأ�سياد املعاقني 

منتخب �الإمار�ت للمعاقني يغادر مع�سكره �خلارجي يف بكني

الريا�شية  باملز  و�شركة  للجيوجيت�شو  الإم���ارات  احت��اد  وق��ع 
ال�شركة  مبوجبها  ت�شتمر  �شنوات  ثاث  ملدة  تعاون  اتفاقية 
يف القيام بدور الذراع الفني لاحتاد. ووفق التفاقية تتابع 
ال�����ش��رك��ة مب��ا متلكه م��ن خ���رباء و م��درب��ن وح��ك��ام دولين 
واخلطط  ال���ربام���ج   .. �شخ�س   400 ال����  ع��دده��م  ي��ت��ج��اوز 
لتو�شيع قاعدة  الإم��ارات للجيوجيت�شو  التي ير�شمها احتاد 
اللعبة يف الدولة من خال ال�شتثمار الأمثل ملراكز التدريب 
التابعة لاحتاد والأندية .. ف�شا عن برنامج الفريق اأول 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
ح�شر   . امل��دار���س  يف  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب 
احتاد  رئي�س  الها�شمي  املنعم  عبد  �شعادة  التوقيع  مرا�شم 
�شركة  ممثل  ال�شام�شي  خلفان  حمد  و�شعادة  اجليوجيت�شو 
باملز الريا�شية. و مبوجب التفاقية توفر �شركة باملز الكادر 
ال��ف��ن��ي م��ن ح��ك��ام ل��ل��ب��ط��ولت ال��ت��ي ينظمها الحت����اد و من 
�شت�شرف  كما  ولاأندية  لاحتاد  التابعة  للمراكز  مدربن 
الت�شفيات  وعلى  املدر�شي  اجليوجيت�شو  برنامج  على  فنيا 
للجيوجيت�شو  العاملية  اأبوظبي  لبطولة  املوؤهلة  اخلارجية 
كما   .. العامل  دول  يف  بطولة   40 الت�شفيات  تلك  وت�شمل 
تعمل ال�شركة على اكت�شاف املواهب البارزة يف اللعبة وو�شع 
ت��دري��ب منتخب  ب��رام��ج  و���ش��ع  ع��ن  ل�شقلها ف�شا  ب��رام��ج 
الإمارات والإ�شراف الفني على تطبيقها .. وقد �شكلت جلنة 
وت�شريعات  ق��وان��ن  تطوير  و  لتحديد  ال��ط��رف��ن  ك��ا  م��ن 

اللعبة يف دولة المارات املتحدة. 
من ناحيته توجه �شعادة عبداملنعم الها�شمي رئي�س الحتاد 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  اإيل  والتقدير  بال�شكر 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
الدولة  يف  اجليوجيت�شو  لريا�شة  الأول  ال��داع��م  امل�شلحة 
الريا�شية  باملز  مع  ال�شراكة  بتجديد  �شعادته  عن  واأع��رب   .
ب��ه مع  ق��ام��ت  ال���ذي  امل��ه��م  ال���دور  ال�شكر على  .. ووج���ه لها 
الحتاد منذ تاأ�شي�شه يف الفرتة املا�شية متمنيا اأن تت�شع اآفاق 
اللعبة  جن��اح  م�شرة  دع��م  يف  اأهدافها  كل  وحتقق  ال�شراكة 
اأن احتاد الم��ارات للجيوجيت�شو  يف الدولة. واأكد الها�شمي 
عا�شمة  اأبوظبي  اأن يجعل من  الأخ��رة يف  الفرتة  جنح يف 
اجليوجيت�شو العاملية ومي�شى على نف�س النهج لن�شر اللعبة 
يف كل ربوع الدولة حتى تكون الإم��ارات هي الدولة الأوىل 
يف ال��ع��امل ال��ت��ي ت��وف��ر اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف دع���م وتطوير 
والنهو�س باللعبة يف العامل. ونوه باأن باملز الريا�شية �شريك 
اأ�شا�شي يف كل النجاحات التي حققناها يف الفرتات املا�شية 
و�شع  ننتقل من مرحلة  ونحن  معنا  �شراكتها  تظل  و�شوف 
الأ�شا�س اإىل مرحلة جني الثمار ونحن على ثقة باأن الحتاد 
ما  اإىل  باللعبة  الو�شول  يف  جهد  اأي  ي��دخ��را  ل��ن  وال�شركة 
اأه��داف .. وق��ال حمد خلفان ال�شام�شي ممثل  ر�شم لها من 
لل�شراكة  وال�شعادة  بالفخر  ي�شعر  اأنه  الريا�شية  باملز  �شركة 
ال�شنوات  طوال  للجيوجيت�شو  الم��ارات  احتاد  مع  الناجحة 
امل��ا���ش��ي��ة واأن ه���ذه ال�����ش��راك��ة ك��ان��ت من��وذج��ا ي��ح��ت��ذى ب��ه يف 

تعزيز اجلهود لتاأ�شي�س جيل قوي قادر على حتمل امل�شوؤولية 
بنجاح. واأو�شح اأن ال�شركة متكنت من خال العمل امل�شرتك 
والدوؤوب مع الحتاد من حتقيق نقلة نوعية يف ن�شر اللعبة 
وقامت  ال�شنية  امل��راح��ل  كل  وامل��واه��ب يف  الأب��ط��ال  و�شناعة 
ن��ق��اط قوة  لت�شكيل  ب���رام���ج الحت�����اد  م���ع  ق��درات��ه��ا  ب��دم��ج 
الحتاد  اأن  متابع  كل  وت�شعر  اأرح��ب  اآف��اق  اإىل  اللعبة  تدفع 
اجليوجيت�شو  لريا�شة  املتن  البناء  يف  ي��وم  ك��ل  لبنة  ي�شع 
اأن الأم��ر مل يقت�شر على ذل��ك فقد جنح الطرفان  . وب��ن 
املحلية  البطولت  اإق��ام��ة  خ��ال  م��ن  للريا�شة  ال��رتوي��ج  يف 
والدولية والتدريب عايل امل�شتوى على اأيدي مدربن اأكفاء 
اإدارة تقوم على منهج علمي مدرو�س وحتظى بدعم  يف ظل 
لأهدافنا  وف��ق��ا  وت��اب��ع  ال��ر���ش��ي��دة.  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ا�شرتاتيجي 
امل�شرتكة والتزام باملز الريا�شية بتح�شن منط احلياة فاإننا 
لن نوفر جهدا يف العمل مع الحتاد على ن�شر اللعبة يف كل 

نواحي وجمالت احلياة . 
اجلدير بالذكر اأن �شركة باملز الريا�شية ت�شم اأكرث من 200 
اللعبة ف�شا عن  الأ���ش��ود يف  احل���زام  م��درب حا�شلن على 
احلكام واخلرباء وهي اإحدى اأكرب اجلهات املوظفة ملحرتيف 
الفنون القتالية على م�شتوى العامل وقد قامت با�شتقطاب 
هذه النخبة من املدربن واخلرباء من كل اأنحاء العامل بعد 
توفر  اأنها  كما  العماء  لتوقعات  تلبية  التاأكد من كفاءتهم 
على  للحفاظ  امل�شتمرة  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  امل��درب��ن  ل��ه��وؤلء 
ال�شركة برامج  املطلوبة. ونفذت  باملعدلت  تطور م�شتواهم 
والقوات  التعليم  قطاعات  يف  عالية  كفاءة  ذات  جيوجيت�شو 
التعليمات  توفر  مع  بالدولة  الريا�شية  والأندية  امل�شلحة 
الريا�شية  براجمها  اأن  كما  اخل��ا���س  للقطاع  والإر����ش���ادات 
تطبق يف اأكرث من 100 مدر�شة يف منطقة اأبوظبي وقامت 
ال�شركة بتو�شيع جمال خدماتها لي�شمل املجتمع الإماراتي.  
وبعد مرا�شم توقيع اتفاقية التفاهم عقد كل من فهد علي 
واأ�شرف  اجليوجيت�شو  لحت��اد  التنفيدي  امل��دي��ر  ال�شام�شي 
�شحفيا  م��وؤمت��را  الريا�شية  باملز  �شركة  ع��ام  مدير  ال�شيد 
رحب فيه ال�شام�شي بتمديد العقد و ال�شراكة مع �شركة باملز 
لنمو وتطوير  الداعمن  اأكرب  التي يعتربها من  الريا�شية 
على  معنا  فعال  �شريكا  كانت  اأن��ه��ا  وق��ال  ال��دول��ة  يف  اللعبة 
املنطلق فنحن  اللعبة ومن هذا  الناجحة يف  م��دار جتربتنا 
 . اأي�شا  وك��اأف��راد  كموؤ�ش�شة  بال�شكر  لهم  نتقدم  الحت���اد  يف 
واأ�شاد فهد علي باجلهد الكبر الذي بذل من كل الأطراف 
فحول الأحام اإيل واقع يف م�شرة ن�شر وتطوير والنهو�س 
اإمارات  كل  ويف  اأبوظبي  العا�شمة  يف  اجليوجت�شو  بريا�شة 
يف  جديدة  نوعية  نقلة  حتقيق  نن�شد  اأننا  واأ�شاف   . الدولة 
امل�شتوى  علي  اللعبة  ن�شر  نطاق  لتو�شيع  احلالية  املرحلة 
اجلغرايف وقد حر�شنا علي اأن تنطلق مناف�شات اللعبة هذا 
العام من دبي وحققت بطولة دبي املفتوحة جناحا فاق كل 
التوقعات و�شوف نكون علي املوعد يف املو�شم احلايل لتنظيم 

بطولت مماثلة يف ال�شارقة وراأ�س اخليمة والعن.

�حتاد �الإمار�ت للجي�جيت�س� يعلن متديد �ل�سر�كة مع باملز �لريا�سية 
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الباد  اإىل  الإم��������ارات  ب��ع��ث��ة  ت���ع���ود 
امل�شاركة  بعد  الثاثاء  اليوم  م�شاء 
�شطرجن  م���ون���دي���ال  يف  ال���ن���اج���ح���ة 
اأم�س  م�شاء  اأختتم  ال��ذي  النا�شئن 
اأفريقيا  بجنوب  دي��رب��ن  مدينة  يف 
ولعبة  لع����ب   1000 مب�����ش��ارك��ة 
95 دول����ة وق���د وا����ش���ل لعبو  م���ن 
ولعبات الإمارات تاألقهم يف اجلولة 
العا�شرة التي اأقيمت م�شاء اأول من 
املنتخب  جنمة  جنحت  حيث  اأم�����س 
ولع�����ب�����ة ن�������ادي اأب����وظ����ب����ي رو����ش���ة 
ال�������ش���رك���ال يف رف�����ع ر����ش���ي���ده���ا من 
بطولة  يف  نقطة   5.5 اإىل  النقاط 
8 �شنوات بعد تعادلها مع مناف�شتها 
الهندية هار�شافارديني وجنح لعب 
اأبوظبي  ن�����ادي  ولع�����ب  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
نغمة  غ�شتعادة  يف  الزعابي  �شلطان 
الفوز على ح�شاب مناف�شه الإيطايل 
الزعابي  ل��رف��ع  ب��ي��ت��زان��ت��ي  م��ات��ي��و 
 5.5 اإىل  �شنة   12 فئة  يف  ر�شيده 
ن��ف�����س ر���ش��ي��د لعبنا  ن��ق��ط��ة وه����و 
امل��ت��األ��ق ع��ام��ر ال�����ش��دراين م��ن نادي 
الفجرة يف فئة 10 �شنوات ولعبنا 
م��اي��د ال��را���ش��دي لع��ب ن���ادي العن 
الأربعة  ليت�شدر  �شنة   16 فئة  يف 
قائمة لعبي الإم��ارات يف املونديال 
قبل اجلولة احلادية ع�شر والأخرة 

التي اأقيمت �شباح اأم�س 
لعبنا  ي���اأت���ي  ن���ق���اط   5 وب��ر���ش��ي��د 
����ش���ل���ط���ان ال����درم����ك����ي لع������ب ن����ادي 

اأبوظبي يف فئة 10 �شنوات ، ولعبنا 
اأحمد فريد لعب نادي دبي يف فئة 
�شلطان  اإبراهيم  ولعبنا  �شنة   16
18 �شنة  ن����ادي دب���ي يف ف��ئ��ة  لع���ب 
واف��ي��ة دروي�س  العن  ن��ادي  ولع��ب��ة 
املعمري يف فئة 12 �شنة بعد تعادلها 
�شولزي  لرا  الأملانية  مناف�شتها  مع 
لعبنا  م��ن  ك��ل  نقطة   4.5 وح��ق��ق 
خ��ل��ي��ف��ة خ���ال���د ���ش��ق��ر لع����ب ن���ادي 
الفجرة يف فئة 8 �شنوات ، ولعبنا 
العن  ن��ادي  النيادي لع��ب  عبداهلل 
ب�شاير  �شنوات ولعبتنا   10 فئة  يف 
دب����ي ولعبتنا  ن����ادي  خ��ل��ي��ل لع��ب��ة 
العن يف  نادي  املعمري لعبة  موزة 
الإم����ارات  ت�����ش��ارك    . �شنة   18 فئة 
28 لع��ب ولع��ب��ة من  بوفد ي�شم 

بدعم  ودب��ي  والعن  اأبوظبي  اأن��دي��ة 
الريا�شي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  م����ن 
وجمل�س دبي الريا�شي ، كما ي�شارك 
ويتوىل  الفجرة  ن��ادي  من  لعبان 
املونديال  اإىل  الإم��ارات  رئا�شة بعثة 
ومن�شور   ، الطاهر  ط��ارق  املهند�س 
رئي�س  البعثة  رئي�س  نائب  التميمي 
يو�شف  و�شعيد  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  وف��د 
نائب رئي�س البعثة رئي�س وفد نادي 
احلمادي  ف��اط��م��ة  والإداري��������ة  دب����ي 
وكبر  ال�����دي�����ن  حم�����ي  واإب����ت���������ش����ام 
املدربن اإيلمار ماجراموف )دبي( 
وب���وج���دان ج��ارب��ي��ا وحم��م��د ه�شام 
�شاكل�شيك  وتادي  )اأبوظبي(  الأرغا 
وم��ي�����ش��ا ه��ري��ن��ي��ك )ال���ع���ن( وكمال 

النجيلي )الفجرة( .

ب�����ارك ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن ح���م���دان بنب 
حم��م��د ب��ن را���ش��د األ م��ك��ت��وم رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة األ 
م��ك��ت��وم اخل��ري��ة رئ��ي�����س ���ش��رك��ة ال��ق��دم بنادي 
الدويل  دبي  نادي  اإدارة  الن�شر مقرتح جمل�س 
للريا�شات البحرية واللجنة الريا�شية بتحديد 
موعد �شباق اليمامة لل�شفن ال�شراعية 60قدما 
ال�شيخ  �شمو  ابتهاجا مبنا�شبة فوز  يقام  والذي 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د األ م��ك��ت��وم ويل 
بلقب  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
للفرو�شية  العاملية  الأل��ع��اب  يف  ال��ق��درة  ف���ردي 

–نورماندي 2014.
وكان �شمو ال�شيخ را�شد بن حمدان بن را�شد األ 
ماين   10 مبلغ  بتخ�شي�س  اأم��ر  ق��د  مكتوم 
درهم كاإجمايل جوائز لهذا ال�شباق ور�شد ثاث 
�شيارات فارهة لأ�شحاب املراكز الثاثة الأوىل 
عامل  يف  الغ��ل��ي  ال�شباق  بذلك  احل��دث  ليكون 

الدولة  يف  تاأ�شي�شها  منذ  البحرية  الريا�شات 
�شباقات  ب��اق��ي  ع��ن  مت��ي��زه  خ�شو�شية  ليحمل 
دبي  ن��ادي  اإدارة  البحري. وظل جمل�س  املو�شم 
الدويل للريا�شات البحرية مبتابعة من �شعيد 
الإدارة يبحث عن  حممد حارب رئي�س جمل�س 
برنامج  وف��ق  ال�شباق  لإق��ام��ة  املنا�شب  امل��وع��د 
2014-2015 حيث  املو�شم احلايل  �شباقات 

املعاير  م��ن  ع��دد  ب��ن��اءا على  امل��وع��د  اختيار  مت 
الفر�شة  اإتاحة  الإدارة على  �شعي جمل�س  منها 
لل�شباق  للتجهيز  وال��ب��ح��ارة  ال��ن��واخ��ذة  جلميع 
وكلف  اجل��م��ي��ع.  تنا�شب  ظ���روف  وامل�����ش��ارك��ة يف 
درا�شة  على  الريا�شية  اللجنة  الإدارة  جمل�س 
واختيار املوعد املنا�شب لل�شباق املرتقب والذي 
حتدد موعد اإقامته يوم ال�شبت املوافق اخلام�س 
والع�شرين من ال�شهر املقبل وك�شف عارف �شيف 
الزفن اأن اللجنة الريا�شية بنادي دبي الدويل 
ال���ع���دة لتحويل  ���ش��ت��ع��د  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
يف  �شعبي  ت��راث��ي  ك��رن��ف��ايل  ح��دث  اإىل  املنا�شبة 
بالتتويج  احتفال  ياأتي  والذي  املرتقب  ال�شباق 
امل�شتحق للريا�شي ال�شامل �شمو ال�شيخ حمدان 
دبي  األ مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
رئي�س جمل�س دبي الريا�شي باللقب العاملي يف 
. ووجه   2014 –نورماندي  الفرو�شية  العاب 

النواخذة  ع��ن  نيابة  والتقدير  ال�شكر  ال��زف��ن 
والبحارة اإىل �شمو ال�شيخ را�شد بن حمدان بن 
را�شد األ مكتوم رئي�س هيئة األ مكتوم اخلرية 
ب��ن��ادي الن�شر على  ال��ق��دم  ���ش��رك��ة ك���رة  رئ��ي�����س 
الغالية  للمكرمة  وتخ�شي�شه  الرائدة  مبادرته 
جميعا  البحرية  الريا�شات  اأهل  اأ�شعدت  والتي 
ح��ي��ث ���ش��ي��ك��ون ال���ف���وز وال��ت��ت��وي��ج ه���دف جميع 
امل�����ش��ارك��ن م��ن اج��ل الل��ت�����ش��اق ب��ه��ذه املنا�شبة 
الإ�شادة  على  اأي�شا  ال��زف��ن  وح��ر���س  ال��ك��ب��رة. 
ال�شباق  اإجن����اح  وال��ب��ح��ارة يف  ال��ن��واخ��ذة  ب����دور 
والتح�شر  الإع����داد  بح�شن  اجلميع  مطالبا 
املنظمة  اللجنة  م��ع  والإ���ش��ه��ام  املنا�شبة  ل��ه��ذه 
واجلهات املتعاونة من دوائر وموؤ�ش�شات يف اإخراج 
الفرحة  ينا�شب وحجم  املنا�شبة يف ثوب جميل 
اإبداعات الفار�س �شمو  التي عا�شها اجلميع مع 

ال�شيخ حمدان بن را�شد األ مكتوم.

حققت خيل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
وريا�شة جمال  الفرو�شية  اجن��ازا جديدا يف جمال  عجمان 
ال�شابقة على  الجن��ازات  �شل�شلة  اإىل  ي�شاف  العربي  اخليل 
كوي�شتورا  ال��ف��ر���س  خ��ال  م��ن  وال����دويل  املحلي  امل�شتوين 
بذهبية بطولة الفرا�س واملهرة ع ج �شواري بذهبية بطولة 

الربنزية.  ا�شياد  ج  ع  املهرة  فيما ح�شلت  �شنة  املهرات عمر 
وجاءت نتائج ال�شواط التاأهيلية للبطولة على النحو التايل 
امل��ه��رة ان�شبايرد  ���ش��ن��وات.. ف��ازت  امل��ه��رات عمر ث��اث  �شوط 
جنا باملركز الول واملهرة ع ج ا�شياد باملركز الثاين.  وح�شل 
المهر عمر  الثاين يف بطولة  املركز  م��ردان على  ج  ع  املهر 

�شنة.. ويف بطولة املهرات عمر �شنة حققت املهرة ع ج �شواري 
املركز الول واملهرة ع ج �شيده على املركز الثالث.. ويف بطولة 
الفرا�س عمر ع�شر �شنوات وما فوق فاز الفر�س كوي�شتورا 
باملركز الول. و�شاركت خيل مربط عجمان يف بطولة كاأ�س 
المم جلمال اخليل العربي التي اقيمت يومي ام�س الول 

ومب�شاركة  املانيا  جنوب  اخ��ن  مدينة  يف  الول  قبل  وام�����س 
واأوربية  وقطر  وال�شعودية  الإم��ارات  من  عربية  اإ�شطبات 
ج  ع  املهرات  ان  يذكر  وفرن�شا وغرها.  وايطاليا  املانيا  من 
ا�شياد و املهر ع ج مردان من انتاج مربط عجمان املحلي وقد 
والوربية.  املحلية  البطولت  من  العديد  اح��رزت  ان  �شبق 

ويف مناف�شات البطولة ا�شتطاعت الفر�س كوي�شتورا ان تربز 
اأجمل الفرا�س على النطاق الدويل متخطية  كواحدة من 
جميع مناف�شيها مبا متتلك من جمال وخفة حركة ونقاء 
ال�����ش��ال��ة ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة ح��ي��ث ف����ازت ب��ب��ط��ول��ة العامل 

2009 يف فرن�شا.

هوكي  �شوبر  كاأ�س  مناف�شات  على  كبر  بنجاح  ال�شتار  ا�شدل 
اجلليد 2014 والتي اقيمت حتت �شعار اخلدمة الوطنية ... 
واجب �شبابي وم�شوؤولية يف �شالة ابوظبي للتزلج مبدينة زايد 
الريا�شية مببادرة من الاعب املحرتف واملعتزل حايز اأحمد 
�شامل املحربي رئي�س اللجنة العليا وبرعاية جمموعة اجلابر 
ونادي  اجلليدية  للريا�شات  الم����ارات  احت���اد  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

ابوظبي للريا�شات اجلليدية.
و�شهد كاأ�س ال�شوبر اقامة �شبع مباريات متوا�شلة لكافة الفئات 
نتائجها  ا�شفرت  ، حيث  وال�شيدات  للرجال  العمرية  واملراحل 
عن فوز �شاند �شتورم دبي على �شتورمز ابوظبي بنتيجة 1-7 
يف فئة حتت 9 �شنوات، و�شمن فئة حتت 12 �شنة جنح فريق 
�شتورمز ابوظبي من الفوز على فريق �شاند �شتورمز بنتيجة 
4-2 ، ويف مباراة النا�شئات حتت 15 �شنة جنح فريق �شيدات 
الفوز على فريق الغزلن بدبي بنتيجة  �شتورمز ابوظبي من 
ابوظبي يف  ابطال  �شتورم على فريق  �شاند  اي�شا  ، وفاز   2-3
وا�شتطاع   ،  )0-3  ( �شنة   18 حتت  لل�شباب  التحدي  م��ب��اراة 
فريق املحرتفن وابطال ابوظبي ) هامور ( من حتقيق فوزا 
مباراة  يف   ،  1-5 بنتيجة  دب��ي  )كنيدين(  فريق  على  عري�شا 

بطلي  ب��ن  الكبر  وال�����ش��راع  املحتدم  التناف�س  حملت  مثرة 
املوا�شم املا�شية .

جنح  اجلليد  هوكي  �شوبر  كاأ�س  ملهرجان  الخ��رة  املباراة  ويف 
فريق جمال دبي من الفوز على فريق �شتورمز بنتيجة 4-7 
حايز  ب��رئ��ا���ش��ة  للبطولة  املنظمة  اللجنة  ق��ام��ت  اخل��ت��ام  ويف 
املحربي بتتويج الفرق الفائزة يف كل فئة ، وتقدمي الكوؤو�س 
وامليداليات الذهبية و�شط اجواء حافلة بال�شرور والنجاحات .
والت�شال  الت�شويق  املزروعي مدير  اعرب علي مبارك  ب��دوره 
بنادي ابوظبي للريا�شات اجلليدية عن �شروره بالنجاح الكبر 
الذي حققته مناف�شات كاأ�س �شوبر هوكي اجلليد التي �شجلت 
 ، اجل��دي��د  الريا�شي  املو�شم  م�شابقات  لأج��ن��دة  مميزة  ب��داي��ة 
ال�شراف  يف  ودوره  املحربي  حايز  ال��اع��ب  مب��ب��ادرة  م�شيدا 
اللعبة  احت��اد  ان  ، لفتا اىل  البطولة  والتنظيم على مباريات 
التي  واملبادرات  امل�شابقات  ابوظبي حري�شون على دعم  ونادي 

ت�شهم يف تنمية وتطوير اللعبة .
اجلليد  هوكي  �شوبر  كاأ�س  املحربي  حايز  و�شف  جانبه  من 
باملهرجان املميز والنطاقة الناجحة للمو�شم اجلديد الذي 
ترثي  التي  والفعاليات  بامل�شابقات  حافا  يكون  ان  له  نتطلع 

اللقاب  م��ن  الكثر  حتقيق  يف  جنحت  ال��ت��ي  اللعبة  م�شرة 
حققت  البطولة  ان  ،م��وؤك��دا  الم����ارات  لريا�شة  والجن�����ازات 
اأ����ش���ري جلميع امل��ه��ت��م��ن ب��ري��ا���ش��ة هوكي  ت��ف��اع��ل ج��م��اه��ري 
ابوظبي،  بالعا�شمة  اخل�شو�س  وج��ه  وعلى  بالدولة  اجلليد 
م�شرا اىل ان ال�شعار الذي اقيم حتته البطولة يعد منا�شبة 
يعرب فيها �شباب الوطن عن الفخر والعتزاز الكبر بقيادتنا 
يت�شرف  الذي  الوطنية  برنامج اخلدمة  وبانطاقة  الر�شيدة 
�شباب وفتيات الوطن يف النت�شاب اليه تعبرا عن عمق ولئهم 
وانتماوؤهم لهذا الوطن الغايل وقيادته الر�شيدة، مو�شحا ان 
كاأ�س �شوبر هوكي اجلليد متثل تكرمي لجناز الفرق الفائزة 
واملتميزة يف مناف�شات العام املا�شي ومبثابة دعوة لبقية الفرق 
نحو التميز والتاألق يف عامل ريا�شة هوكي اجلليد، معربا عن 
تقديره الكبر ملمثلي و�شائل العام الريا�شي على تعاونهم 
الفائزة  ال��ف��رق  جلميع  بالتهنئة  متقدما   ، احل��دث  اجن��اح  يف 
 ، ، متمنيا لهم مو�شما مميزا وناجحا  بكافة املراحل العمرية 
م�شيدا بالدور الريادي لحتاد اللعبة برئا�شة معايل الدكتور 
الن�شاطات  لكافة  املتوا�شلة  ورعايته  امل��زروع��ي  مبارك  احمد 

والفعاليات الداعمة لتطور هوكي اجلليد .
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•• العني- الفجر:

نظمت بلدية مدينة العن وبالتن�شيق مع جامعة الإمارات 
وذل��ك من منطلق   ، ال�شباحة  وبطولة  م�شابقة   ، موؤخراَ 
وحتفيزهم  والطلبة  املوظفن  بن  امل�شاركة  روح  تعزيز 
ال�شحية  الريا�شات  اأه��م  م��ن  باعتبارها  ال�شباحة  على 

والتي تركز على اللياقة املقرونة بال�شتجمام واملرح.
�شد  واأل��ع��اب   ، م��رت   50 ال  �شباقات  البطولة  وت�شمنت 

احلبل ، وغرها من الألعاب املائية ، كما و متيزت فعالية 
املوظفن  بن  جمعت  رائعة  اجتماعية  ب��اأج��واء  ال�شباحة 
روح  تك�شبهم  ترويحية  اأن�شطة  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ، والطلبة 
التعاون والتاآلف ، كما اأنها ت�شاعد الفرد على حتقيق ذاته 
وحت�شن �شحته وتعمل على الرتقاء بكافة نواحي الفرد 
اأو  اجتماعية   ، ، عقلية  نف�شية   ، ف�شيولوجية  كانت  �شواء 

بدنية.
الأول روبرت  الفائز  ال�شباق جاء  الأوىل من  املرحلة  ويف 

ويلن من جامعة الإمارات ، و�شياء الرحمن �شيد يف املركز 
الثاين وم�شطفى عبدالرحمن من بلدية مدينة العن ، 
فيما فاز يف املرحلة باملركز الثالث الدكتور �شليمان زهر 
وت�شعى بلدية مدينة العن من خال هذه الفعاليات اإىل 
 ، املجتمع  فئات  خمتلف  بن  والتعاون  امل�شاركة  روح  بث 
اليومية،  املمار�شات  م��ن  اب��ت��داء  ال�شحي  ال��وع��ي  ل��زي��ادة 
اإىل  و�شول  ال�شليمة،  ال�شحية  ال��ع��ادات  برت�شيخ  م��رورا 

حتقيق التوازن النف�شي وال�شحي.

بلدية مدينة �لعني وجامعة �الإمار�ت تنظمان بط�لة لل�سباحة 

را�سد بن حمدان يبارك خطوات )دبي البحري(

�أكت�ب���ر م�ع���دً� ل�سب���اق �ليم��ام���ة لل�سر�عي����ة 60 قدم�ًا  25
الزفني: اللجنة الريا�سية تبداأ الرتتيبات مبكرًا لإجناح احلدث

خي����ل م���رب����ط عجم������ان حت�س�������د �ل�����ذه�����ب يف �أمل��اني���������ا

اأقيم حتت �سعار اخلدمة الوطنية.. واجب �سبابي وم�سوؤولية 

تت�يج حمرتيف �أب�ظبي )هام�ر( بلقب كاأ�س �س�بر ه�كي �جلليد

هارت يع�د ملان�س�سرت �سيتي �أمام روما 
�شيعود جو هارت حار�س مرمى اجنلرتا اىل مان�ش�شرت �شيتي يف مواجهته بدوري اأبطال اأوروبا اأمام �شيفه 

روما اليوم الثاثاء بعدما حل مكانه ويلي كابايرو مطلع ال�شبوع اجلاري.
وجل�س هارت على مقاعد البدلء خال مباراة فاز فيها مان�ش�شرت �شيتي 4-2 على م�شيفه هال �شيتي يف 

الدوري الجنليزي املمتاز وقدم الرجنتيني كابايرو املنتقل من ملقة يف ال�شيف عر�شا جيدا.
الت�شيلي ردا على �شوؤال عما  امل��درب  ي��زال اخليار الول للمدرب مانويل بليجريني وق��ال  لكن ه��ارت ل 
اذا كان هارت �شيلعب امام روما يف مباراة لن يتحمل �شيتي اخل�شارة فيها نعم. اإنه يف حالة جيدة جدا 
اأي�شا.  وظهر هارت يف حالة رائعة يف مباراة انتهت باخل�شارة بهدف دون رد امام بايرن ميونيخ يف افتتاح 
مناف�شات املجموعة اخلام�شة يف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري ويعلم بليجريني ان الهزمية امام روما قد 
ت�شعف ب�شدة فر�س فريقه يف بلوغ دور ال�شتة ع�شر وعن ذلك قال املدرب الت�شيلي �شتكون مباراة حا�شمة 
لن روما فاز يف مواجهته الوىل بينما خ�شر فريقي. انها جمموعة �شعبة جدا ويتعن علينا ال نخ�شر 

النقاط على ار�شنا. من املهم جدا الفوز بهذه املباراة. 

تاألق اإماراتي يف اجلولة العا�سرة من مونديال �سطرجن النا�سئني

رو�سة �ل�سركال و�لزعابي و�لر��سدي و�ل�سدر�ين يحرزون 5.5 نقطة 
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اللقب( وا�شناد مناف�شات  يفتتح فريقا �شركة تكرير )حامل 
لفرق  الكرة  ل�شباعيات  التا�شعة  العاملة  اأدم��ا  �شركة  بطولة 
التي  )اأدن���وك(  الوطنية  اأب��و ظبي  ب��رتول  �شركات  جمموعة 
برعاية  املقبل   10-26 الح��د  يوم  م�شاء  مبارياتها  تنطلق 
اأدما  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  اجل��روان  را�شد  علي  �شعادة 
رئي�س  نائب  امل��زروع��ي  �شعيد  علي  �شعادة  ومتابعة  العاملة 
اأول )الإدارة( و�شعادة اأحمد �شقر ال�شويدي نائب رئي�س اأول 
التي  ال�شنوية  البطولة  قرعة  �شوء  علي  والإ�شناد(  )احلفر 
جرت مبقر ال�شركة باإ�شراف ال�شيد حممد خليفة ال�شويدي 
عبداهلل  ال�شادة  وبح�شور  للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
�شركة  ن��ادي  رئي�س  ال�شابق  يا�س  بني  كابن فريق  الغياين 
اأح��م��د �شالح الربيكي  ال��ري��ا���ش��ي الج��ت��م��اع��ي ون��ائ��ب��ه  اأدم���ا 

اأع�شاء  وح�شور  ال�شلة  لكرة  ال�شابق  ال��وح��دة  فريق  كابن 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ع��ب��داهلل ال��غ��اب��ي ورا����ش���د ال��ن��ج��ار وفريد 
جلنة  ،بجانب  ال�شامي  ووليد  احلو�شني  وحممد  الأن�شاري 
احلمداين  في�شل  العبيديل،  يون�س  �شمت  التي  القدم  ك��رة 

ابراهيم الفولذي ،ه�شام فتحي و�شيف املفلحي .
 16 مب�شاركة  التا�شعة  ال�شنوية  البطولة  انطاقة  وت��اأت��ي 
اأربعة جمموعات ، وقد �شمت  فريقا والتي مت توزيعها علي 
 ، ا�شناد  اللقب(  تكرير )حامل  �شركة  فرق  الأوىل  املجموعة 
�شناعات ، وجا�شكو، فيما �شمت املجموعة الثانية فرق زادكو 
املجموعة  و�شمت   ..)BP( بي  وب��ي  للتوزيع  ،ادن���وك  ،ادك��و 
،اأدنوك الرئي�شية التي ت�شارك  الثالثة فرق املعهد البرتويل 
الأخرة  الرابعة  املجموعة  ،ام��ا  2،وادجاز  وب��روج  مره  لأول 

ال�شنوية  البطولة  منظم  العاملة  اأدم��ا  �شركة  فريق  فت�شم 
وتوتال وفرتيل و�شركة بروج )1(التي ت�شارك بفريقن .

للبطولة  الفتتاحية  اجلولة  �شمن  الثانية  املباراة  و�شتكون 
لفرق املجموعة الوىل بن فريقي �شركتي جا�شكو و�شناعات 
الثانية  املجموعة  مباريات  الفتتاحية  الليلة  ت�شهد  فيما   ،
التي جتمع بن �شركة بي بي )BP( وادنوك للتوزيع ،والتي 
تعقبها مباراة ادكو وزادكو ،وت�شتاأنف املباريات يوم 10-28 
البرتويل  املعهد  بن  جتمع  التي  الثالثة  املجموعة  بلقاءات 
ادجاز  مباراة  املجموعة  نف�س  وتعقبها يف  الرئي�شية  وادن��وك 
توتال  م��واج��ه��ات  ال��راب��ع��ة  املجموعة  وت�شهد  بروج)2(  م��ع 
وفرتيل فيما �شيكون ظهور فريق �شركة ادما العاملة منظمة 

. البطولة اأمام فريق بروج )1( 

تكرير و�إ�سناد يف �فتتاح بط�لة �أدما �لتا�سعة لكرة �لقدم

تتجه النظار م�شاء اليوم الثاثاء اىل ملعبي الحتاد يف مان�ش�شرت و بارك دي بران�س يف باري�س حيث تقام قمتان من العيار الثقيل بن مان�ش�شرت �شيتي النكليزي وروما اليطايل، وباري�س �شان جرمان 
�شيتي  املباراة الوىل، يخو�س مان�ش�شرت  القدم ففي  اوروب��ا يف كرة  ابطال  مل�شابقة دوري  املجموعات  الثانية من دور  التوايل �شمن اجلولة  الفرن�شي وبر�شلونة ال�شباين على 

بطل انكلرتا اختبارا �شعبا امام �شيفه روما و�شيف الدوري اليطايل يف قمة املجموعة اخلام�شة.ويدخل 
مان�ش�شرت �شيتي املباراة حتت �شغط كبر كونه مطالب بتحقيق الفوز لابقاء على اماله يف تخطي 
الدور الول وتكرار اجناز املو�شم املا�شي خا�شة انه خ�شر القمة الوىل امام م�شيفه بايرن ميونيخ 
يف اجلولة الوىل قبل ا�شبوعن.و�شرب رجال املدرب الت�شيلي مانويل بيليغريني بقوة يف مباراتيهم 
11 هدفا )7-�شفر يف مرمى �شيفيلد يف كاأ�س الرابطة، و4-2 على ح�شاب  الخرتن بت�شجيلهم 
هال �شيتي يف الدوري املحلي( بيد ان املهمة لن تكون كذلك امام روما الذي حقق العامة الكاملة يف 

املباريات اخلم�س الوىل يف الكال�شيو كما انه اكرم وفادة �شيفه �ش�شكا مو�شكو الرو�شي بخما�شية )1-5( 
يف اجلولة الوىل من امل�شابقة القارية، وهو ما اأكده مدافع �شيتي الدويل الرجنتيني بابلو زاباليتا.

املباراتن  �شفحة  نطوي  اأن  يجب  وق��ال  روم��ا،  ام��ام  متاما  خمتلفة  �شتكون  املهمة  ان  زاباليتا  واو���ش��ح 
بايرن ميونيخ  امام  املباراة الوىل  اوروب��ا. لقد خ�شرنا  ابطال  الخرتن ونركز على مباراتنا يف دوري 

بهدف قاتل )يف الدقيقة 89 عرب املدافع جروم بواتنغ(، والن ن�شت�شيف روما وبالتايل فاننا ندرك جيدا 
اهمية الفوز بهذا اللقاء . وا�شاف زاباليتا العائد من اليقاف على غرار مدربه �شتكون مباراة خمتلفة لن روما 
فريق جيد وبالتايل امتنى ان نلعب جيدا ونك�شب النقاط الثاث ويعول مان�ش�شرت �شيتي على عاملي الر�س 

اغويرو  �شرخيو  الرجنتيني  ال��دويل  بقيادة  ال�شاربة  الهجومية  وقوته  واجلمهور 
والبو�شني ادين دزيكو اىل جانب �شانعي اللعاب العاجي يحيى توريه وال�شباين دافيد 

�شيلفا ليقاف �شل�شلة انت�شارات ذئاب روما . كما يعقد �شيتي امال على ال�شجل التاريخي 
عام  الرتجيح  بركات  ليفربول  امام  خ�شر  فهو  النكليزية،  الندية  امام  لروما  املخيب 

1984 يف النهائي الوحيد له يف م�شابقة دوري ابطال اوروبا، وفاز مبباراة واحدة فقط 
يف زياراته ال14 ال�شابقة لنكلرتا. كما ان مدينة مان�ش�شرت كانت م�شرحا لأ�شواأ خ�شارة له 

يف امل�شابقة عندما اأذله الغرمي التقليدي ل�شيتي، مان�ش�شرت يونايتد 7-1 يف الدور ربع 
كما ان مان�ش�شرت �شيتي مل يخ�شر مبارياته الربع  النهائي عام 2007. 

اليطالية  الندية  امام  ار�شه  الخ��رة على 
الفرن�شي  روم��ا  م��درب  �شدد  وم��ن جهته، 

رودي غار�شيا على اهمية مواجهة 
و�شعوبتها  �شيتي  مان�ش�شرت 
يف اآن واحد، بيد انه او�شح 
ملقاة  ال�����ش��غ��وط��ات  ان 

وقال  الن��ك��ل��ي��زي.  على 
غار�شيا الذي قاد فريقه 

اىل الفوز يف املباريات 
لعبها  التي  ال�شت 

هذا  الن  حتى 
اخرها  املو�شم 
هيا�س  على 
ف�������������رون�������������ا 
 ) �شفر -2 (
ام�س  من  اول 
ال�شبت: �شتكون 
م������ب������اراة رائ����ع����ة، 
من  خ��ايل  ر�شيدهم 
ال��ن��ق��اط وب���ال���ت���ايل فان 
على  ك��ب��رة  ال�شغوطات 
ك��اه��ل��ه��م. ي��ح��ت��اج��ون اىل 
على  ج��ي��دة  نتيجة  حت��ق��ي��ق 

الذي  غار�شيا  وا���ش��اف  ار�شهم 
يف  الكال�شيو  يف  نقطة   100 جمع 

43 م��ب��اراة فقط مع روم��ا وه��و اجناز 
النادي:  م��ع  ���ش��اب��ق  م���درب  اي  يحققه  مل 

الثقة  لدينا  ب��ان  واظهرنا  ق��وي  فريق  نحن 
يف انف�شنا.

بايرن �سيفًا ثقياًل على �سي�سكا مو�سكو
اللقب  حامل  ميونيخ  بايرن  يحل  ذاتها،  املجموعة  ويف 

�ش�شكا  على  �شيفا  امل��ا���ش��ي،  قبل  امل��و���ش��م  اخ��ره��ا  م���رات   5
مو�شكو اجلريح وميني الفريق البافاري تكرار اجنازه املو�شم 

املا�شي عندما تغلب على �ش�شكا مو�شكو ذهابا وايابا يف دور 
مو�شكو(،  يف  و1-3  ميونيخ،  يف  )3-�شفر  املجموعات 

ب��ي��د ان���ه ي��ع��اين م���ن ال����ش���اب���ات اخ���ره���ا ملدافعه 
الدويل جروم بواتنغ الذي غاب عن املباراة 

الخ��رة يف ال���دوري. وق��ال م��درب بايرن 
غوارديول:  جوزيب  ال�شباين  ميونيخ 
���ش��رى م���ع الط����ب����اء، ل مي��ك��ن��ن��ا ان 

جنل�س مدافعا على مقاعد الحتياط يف كل 
اي�شا  . ويغيب  الدقيقة الوىل اىل الخ��رة  املباراة من  مباراة واملدافع عموما يلعب 

ب�شبب ال�شابة املدافع هولغر باد�شتوبر بال�شافة اىل اجلناح الفرن�شي فرانك ريبري وبا�شتيان �شفاين�شتايغر 
الذي لعب 23 دقيقة فقط حتى الن هذا املو�شم.

موقعة الإنكليز ل حتتمل اخل�سارة

روما �سيف �ل�ستي و�سان جرمان ي��جه بر�سل�نة

د�شن مارين �شيليت�س و�شرينا وليامز بطا اأمريكا املفتوحة 
بانت�شارين  للتن�س  املفتوحة  ال�شن  بطولة  يف  حملتيهما 
مبجموعتن متتاليتن على مناف�شن مغمورين ام�س بينما 
جترع رفائيل نادال الهزمية يف مواجهة نادرة للزوجي يف يوم 
فازت  التي  وليامز  وب���داأت  ال�شابة.  من  تعافيه  بعد  عودته 

نيويورك  يف  الكربى  الرب��ع  البطولت  يف   18 بلقبها 
بتثاقل  مباراتها  اجل��اري  ال�شهر  �شابق من  وق��ت  يف 

�شيلفيا  الت�شفيات  من  ال�شاعدة  ال�شبانية  ام��ام 
�شولر ا�شبينوزا ووجدت نف�شها متاخرة 5-�شفر 
و40-15. لكن امل�شنفة الوىل عامليا ا�شتفاقت 

وان���ق���ذت ارب����ع ن��ق��اط حل�����ش��م امل��ج��م��وع��ة ق��ب��ل ان 
م��وع��دا يف  لت�شرب  و2-6   5-7 ب��امل��ب��اراة  ت��ف��وز 

الدور الثاين مع البلغارية ال�شاعدة اي�شا من 
الت�شفيات �شفيتانا برونكوفا. وكانت هذه 

اول مواجهة تخو�شها الاعبة المريكية 
الوىل  امل��ج��م��وع��ة  يف  ان�شحابها  م��ن��ذ 

امام  الفتتاحية  مباراتها  م��ن 
اليز كورنيه يف بطولة ووهان 
املا�شي  ال����ش���ب���وع  امل��ف��ت��وح��ة 

عاد  واأي�����ش��ا  امل��ر���س  ب�شبب 
غياب  ب���ع���د  ال���ل���ع���ب  اىل 
ط���وي���ل ال����ش���ب���اين ن����ادال 

الفائز باأربعة ع�شر لقبا يف 
الكربى  الرب��ع  البطولت 

وال���������ذي اب���ت���ع���د لك���رث 
ب�شبب  ا�شهر  ثاثة  من 

ا�شابة يف املع�شم.
الثاين  امل�����ش��ن��ف  و���ش��ك��ل 
مواطنه  مع  ثنائيا  عامليا 
زوجي  يف  ان��دوخ��ار  بابلو 

خ�شرا  ل��ك��ن��ه��م��ا  ال����رج����ال 

برديت�س  ت��وم��ا���س  ال��ت�����ش��ي��ك��ي  ام�����ام  و4-10  و4-6   7-5
منذ  ن��ادال  يخو�شها  م��ب��اراة  اول  اي�شر يف  ج��ون  والمريكي 
ال�شباين  ال�شتة ع�شر لوميبلدون. والاعب  دور  خ�شارته يف 
هو امل�شنف الثاين يف فردي الرجال و�شيتقابل مع الفرن�شي 
بطولة  يف  الول  ال��دور  يف  جا�شكيه  ري�شار 
ال�شبوع  م���ن  لح����ق  وق����ت  يف  ال�����ش��ن 
ن��ادال البالغ من  اجل��اري. واختار 
قوية  ب��ط��ول��ة  ع���ام���ا   28 ال��ع��م��ر 
مل�شاركة  نظرا  عودته  بها  ليد�شن 
لعبا   15 اف�����ش��ل  م���ن  ث��م��ان��ي��ة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل ح��ي��ث ل 
ت������زال ه���ن���اك خ��م�����ش��ة م����راك����ز مل 
حت�شم للتاأهل اىل البطولة اخلتامية 
ملو�شم تن�س الرجال يف نوفمرب ت�شرين 
الذين  ال���اع���ب���ن  ب���ن  ال����ث����اين. وم����ن 
ي��اأم��ل��ون يف الن�����ش��م��ام اىل ن���ادال يف 
�شيليت�س  مارين  الكرواتي  لندن 
له  بطولة  اول  ال��ذي يخو�س 
يف م�شابقات احتاد الاعبن 
امل�����ح�����رتف�����ن م����ن����ذ ف������وزه 
البطولت  يف  الول  بلقبه 
ال��ك��ربى يف ماعب  الرب����ع 
ف��ا���ش��ي��ن��ج م���ي���دوز يف اوائ����ل 
�شيليت�س  وف��از  ايلول.  �شبتمرب 
ال�شيني  ع���ل���ى  و4-6   3-6
و�شغط  الثنن  ام�س  يان  باي 
الاعب ال�شيني امل�شنف 464 
ع��امل��ي��ا ع��ل��ى امل�����ش��ن��ف ال���راب���ع يف 
ف������رتات ط���وي���ل���ة م����ن امل����ب����اراة 
اربع فر�س لك�شر  لكنه اهدر 

ار�شال مناف�شه.

�سريينا و�سيليت�س يتقدمان يف �ل�سني وناد�ل يخ�سر 

وا�شل بر�شلونة احلفاظ على نظافة �شباكه لي�شتمر يف �شدارة 
دوري الدرجة الأوىل ال�شباين لكرة القدم كما كرر يوفنتو�س 
اأهداف  الأمر ذاته يف ايطاليا و�شجل الربازيلي نيمار ثاثة 
ليقود بر�شلونة لكت�شاح غرناطة 6-�شفر وحتقيق النت�شار 
اخلام�س يف �شت مباريات بالدوري ال�شباين وا�شتمر املهاجم 
املت�شدر  ت�شيل�شي  ليمنح  تاألقه  يف  كو�شتا  دييجو  ال�شباين 
الفوز 3-�شفر على ا�شتون فيا فيما حقق املدرب الهولندي 
لوي�س فان جال انت�شاره الثاين فقط يف الدوري الجنليزي 
و���ش��ت هام  ع��ل��ى   1-2 ي��ون��اي��ت��د  ف���وز مان�ش�شرت  ب��ع��د  امل��م��ت��از 
يونايتد وفيما يلي جولة بن اأبرز بطولت الدوري يف اوروبا 

هذا الأ�شبوع:
اإجنلرتا

هدفه  واأح���رز  تاألقه  كو�شتا  دييجو  ال�شباين  املهاجم  وا�شل 
ال��ث��ام��ن يف ���ش��ت م��ب��اري��ات ب���ال���دوري ه���ذا امل��و���ش��م ليحافظ 
يف  املو�شم  ه��ذا  الهزمية  م��ن  اخلالية  بدايته  على  ت�شيل�شي 

امل�شابقة بالفوز 3-�شفر على ا�شتون فيا.
واأحرز املهاجم البو�شني ايدن جيكو هدفن ليمنح مان�ش�شرت 
�شيتي حامل اللقب الفوز 4-2 على هال �شيتي وال�شعود اىل 
املركز الثالث بفارق نقطتن عن �شاوثامبتون �شاحب املركز 

الثاين والذي تغلب 2-1 على كوينز بارك رينجرز.
حقق  بعدما  ال�شابع  امل��رك��ز  اىل  يونايتد  مان�ش�شرت  وت��ق��دم 
انت�شاره الثاين فقط حتت قيادة مدربه الهولندي لوي�س فان 
جال بفوزه 2-1 على و�شت هام يونايتد وتعادل ار�شنال 1-1 
مع توتنهام هوت�شبر وهي نف�س النتيجة التي انتهى بها لقاء 

ليفربول مع ايفرتون.
اإ�سبانيا

اأه������داف واأ�شاف  ���ش��ج��ل امل��ه��اج��م ال���ربازي���ل���ي ن��ي��م��ار ث��اث��ة 
بر�شلونة لكت�شاح  ليقودا  مي�شي هدفن  ليونيل  الرجنتيني 
6-�شفر يوم ال�شبت املا�شي ورفع بر�شلونة ر�شيده  غرناطة 
اىل 16 نقطة من �شت مباريات بعدما �شجل 17 هدفا دون 
ان تهتز �شباكه حتى الآن واأحلق اتليتيكو مدريد حامل اللقب 
�شحقه  بعدما  املو�شم  ه��ذا  ال���دوري  يف  هزمية  اأول  با�شبيلية 

4-�شفر لي�شبح على بعد نقطتن من بر�شلونة.
وارتقى بلن�شية اىل املركز الثاين متقدما بفارق الأهداف على 
اتليتيكو بعد تعادله 1-1 مع م�شيفه ريال �شو�شيداد الأحد 

وفاز ريال مدريد بطل اوروبا 2-�شفر على م�شيفه فياريال 
م��ودري��ت�����س والربتغايل  ل��وك��ا  ال��ك��روات��ي  م��ن  ه��دف��ن  بف�شل 

كري�شتيانو رونالدو لي�شعد اىل املركز اخلام�س.
اإيطاليا

ليوا�شل  هدفن  تيفيز  كارلو�س  الرجنتيني  املهاجم  اأح��رز 
بفوزه  للمو�شم  املثالية  انطاقته  اللقب  ح��ام��ل  يوفنتو�س 
3-�شفر على اتانتا ليحافظ الفريق على �شجله بعدم اهتزاز 
هدفا  دي�شرتو  ماتيا  و�شجل  الآن.  حتى  امل�شابقة  يف  �شباكه 
2-�شفر  الفوز  روم��ا  ليمنح  بعيد  م��دى  من  بت�شديدة  رائعا 
على فرونا ويتاأخر روما بفارق الأهداف وراء يوفنتو�س بعد 

بداية مثالية للفريقن يف الدوري.
ال�شباك ث��اث م��رات يف رب��ع �شاعة ليقود  وه��ز البن ايكادي 
انرتنا�شيونايل  على   1-4 للفووز  الرتتيب  متذيل  كالياري 

الذي خ�شر للمرة الأوىل هذا املو�شم يف الدوري.
اأملانيا

يف  اللقب  ح��ام��ل  ميونيخ  ب��اي��رن  ليظل  جوت�شه  م��اري��و  ت��األ��ق 
الفريق  ل��رف��ع  كولونيا  على  2-�شفر  ف���وزه  بعد  ال�����ش��دارة 
برو�شيا  وف����از  م��ب��اري��ات  ���ش��ت  م���ن  ن��ق��ط��ة   14 اىل  ر���ش��ي��ده 
بادربورن  على   1-2 ال��ث��اين  امل��رك��ز  �شاحب  مون�شنجادباخ 
الوافد اجلديد لدوري الأ�شواء واأهدر باير ليفركوزن فر�شة 
لتجاوز مون�شنجادباخ يف الرتتيب بعد تعادله بدون اأهداف 
لربو�شيا  ال�شعيفة  البداية  وا�شتمرت  املتعرث  فرايبورج  مع 
اأمام   1-2 بهزميته   12 للمركز  ت��راج��ع  بعدما  دورمت��ون��د 

�شالكه.
فرن�سا

 1-2 ف��وزه  بعد  ال�����ش��دارة  يف  موقعه  مر�شيليا  اوملبيك  ع��زز 
على �شانت ايتين الأحد وميلك مر�شيليا حتت قيادة املدرب 
مباريات  ثماين  من  نقطة   19 بيل�شا  مار�شيلو  الرجنتيني 
ويتقدم بخم�س نقاط على باري�س �شان جرمان حامل اللقب 
والذي تراجع للمركز الرابع بتعادله 1-1 مع م�شيفه تولوز 
قبل ثاثة اأيام من مواجهة بر�شلونة يف دوري ابطال اوروبا.

وا�شتعد موناكو اأي�شا ملواجهة م�شيفه زينيت �شان بطر�شربج 
هزميته  ب��ع��د  �شعيفة  بطريقة  الب��ط��ال  دوري  يف  ال��رو���ش��ي 
1-�شفر على اأر�شه اأمام ني�س يوم اجلمعة املا�شي لي�شبح يف 

املركز 12 وله ع�شر نقاط.

بر�سل�نة وي�فنت��س ي�ستمتعان بق�ة �خلط �خللفي

ليلة مزعجة لبايرن مي�نيخ يف م��سك� 
اعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الملاين لكرة القدم ام�س ان الليلة 
الوىل لفريقه يف العا�شمة مو�شكو كانت مزعجة ب�شبب انذار بحريق يف 
فندق اقامته ا�شتعداد ملواجهة �ش�شكا مو�شكو الرو�شي يف اجلولة الثانية من 
م�شابقة دوري ابطال اوروبا. واو�شح النادي البافاري على موقعه يف �شبكة 
النرتنت ان الاعبن واجلهاز الفني الذين و�شلوا م�شاء ام�س الأول اىل 
وبرودة  اخل��ارج  يف  اأنف�شهم  ليجدوا  الفندق  اخ��اء  اىل  ا�شطروا  مو�شكو، 
اإىل  ي��ل��ج��اأوا  ان  قبل  ببطانيات،  ملفوفن  الرو�شية،  بالعا�شمة  الطق�س 
البع�س  فان  املوقع،  ن�شرها  داخل مطعم جم��اور. وبح�شب �شور  الختباء 
تعامل مع احلادث بالبت�شامة على غرار )الربازيلي( رافينيا و)ال�شوي�شري 
ج���ردان( �شاكري و)م��اري��و( غوت�شه وامل���درب ج��وزي��ب غ��واردي��ول الذي 
الخر  البع�س  وب��دا  الفندق.  ام��ام  ال�شور  بع�س  للتقاط  املوقف  ا�شتغل 
منزعجا مثل )الهولندي( ارين روبن الذي ا�شتند على احلائط مذعورا 
وملفوفا ببطانية من الراأ�س اىل القدمن وبعث امل�شوؤول عن العام لدى 
النادي البافاري بر�شالة على تويرت : اجلميع ناموا جيدا جدا، كل �شىء 
على ما يرام . ويحل الفريق البافاري �شيفا على �ش�شكا مو�شكو يف اجلولة 
الثانية من مناف�شات املجموعة اخلام�شة وذلك بعد فوزه على مان�ش�شرت 
�ش�شكا  فاز على  بايرن  وكان  الوىل.  1-�شفر يف اجلولة  النكليزي  �شيتي 

مو�شكو ذهابا وايابا املو�شم املا�شي يف دور املجموعات.
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خدمات النقل، مبا فيها املركبات مع ال�شائق والنقل بال�شيارات العادية و�شيارات التاك�شي والبا�شات والأماكن؛ نقل املركبات 
والركاب والأمتعة والأثاث والب�شائع وقطر املركبات؛ خدمات ال�شفر، مبا فيها توفر خدمات احلجوزات؛ ترتيبات ال�شفر 
باإنهاء  املتعلقة  فيها اخلدمات  املطارات، مبا  ال�شفر؛ خدمات  اأن��واع  بكافة  املتعلقة  ال�شياحية  واملعلومات  ال�شفر  ومعلومات 
اإجراءات �شفر الركاب يف املطارات وتخلي�س اإجراءات اأمتعة وب�شائع الركاب وتوفر احلمالن واخلدمات املتعلقة بتحميل 
وتفريغ الب�شائع؛ خدمات مراقبة حركة املاحة اجلوية، مبا فيها مراقبة م�شارات الرحات للطائرات القادمة واملغادرة 
وت�شميم اإجراءات الإقاع والهبوط للطائرات؛ ترتيب ت�شهيات حظائر تخزين الطائرات؛ توفر املخازن، مبا فيها تاأجر 
امل�شتودعات وم�شاحات التخزين وتخزين ال�شحنات؛ توفر خدمات املعلومات وال�شت�شارات وامل�شورة فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
39 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العامة من احلرف الاتيني "E"  مكتوب بطريقة مميزة باللون اأبي�س و�شط مثلث مقطوع  و�شف العامة:  
من حافته الي�شرى ويت�شمن خم�شة مثلثات جزئية يف ظال خمتلفة للون الذهبي.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  �صبتمرب 2014 العدد 11220

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2014/09/03م    املودعة حتت رقم:  217037 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

  با�ش��م:  الحتاد للطران 
  وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات اخلطوط اجلوية لنقل الركاب والب�شائع؛ النقل اجلوي للركاب والب�شائع؛ النقل بال�شكك احلديدية؛ مناولة اأمتعة الركاب؛ خدمات 
�شحن ب�شائع الركاب؛ مناولة الأمتعة؛ مناولة الب�شائع؛ خدمات اإيواء املركبات؛ خدمات التخزين، مبا فيها تخزين املركبات والب�شائع؛ خدمات 
بال�شيارات  والنقل  ال�شائق  املركبات مع  فيها  النقل، مبا  املركبات؛ خدمات  املركبات ومواقف  اإي��واء  واأماكن  املركبات  تاأجر  فيها  التاأجر، مبا 
العادية و�شيارات التاك�شي والبا�شات والأماكن؛ نقل املركبات والركاب والأمتعة والأثاث والب�شائع وقطر املركبات؛ خدمات ال�شفر، مبا فيها 
فيها  مبا  املطارات،  خدمات  ال�شفر؛  اأن��واع  بكافة  املتعلقة  ال�شياحية  واملعلومات  ال�شفر  ومعلومات  ال�شفر  ترتيبات  احلجوزات؛  خدمات  توفر 
املتعلقة  وتوفر احلمالن واخلدمات  الركاب  وب�شائع  اأمتعة  اإج��راءات  وتخلي�س  املطارات  الركاب يف  �شفر  اإج��راءات  باإنهاء  املتعلقة  اخلدمات 
واملغادرة وت�شميم  القادمة  للطائرات  الرحات  املاحة اجلوية، مبا فيها مراقبة م�شارات  الب�شائع؛ خدمات مراقبة حركة  بتحميل وتفريغ 
وم�شاحات  امل�شتودعات  تاأجر  فيها  مبا  املخازن،  توفر  الطائرات؛  تخزين  حظائر  ت�شهيات  ترتيب  للطائرات؛  والهبوط  الإق��اع  اإج��راءات 
املعلومات  توفر  ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  وامل�شورة  وال�شت�شارات  املعلومات  توفر خدمات  ال�شحنات؛  وتخزين  التخزين 

عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
39 الواق�عة بالفئة:  

الي�شرى  اأبي�س و�شط مثلث مقطوع من حافته  باللون  "E"  مكتوب بطريقة مميزة  و�شف العامة:  تتكون العامة من احلرف الاتيني 
 ETIHAD AIRWAYS" ويت�شمن خم�شة مثلثات جزئية يف ظال خمتلفة للون الذهبي، ثم على اجلانب المين منه كتبت الكلمات
PARTNER"  باحرف لتينية مميزة بلون رمادي داكن، والكلمات الثاثة كتبت يف ثاثة ا�شطر حيث كلمة "ETIHAD" يف العلى و 

كلمة "AIRWAYS"يف الو�شط و كلمة  "PARTNER" يف ال�شفل.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 
وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  �صبتمرب 2014 العدد 11220

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2014/05/21م    املودعة حتت رقم:  211993 
  تاريخ اإيداع الأولوية:  2014/01/16م 

 با�ش��م:  ا�شبكت �شوفتوير اإنك. 
وعنوانه: 300 ابولو درايف، �شلم�شفورد، ما�شات�شو�شت�س، 01824، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأنظمة مراكز  الغر؛ برجميات لإدارة والتحكم يف  ا�شت�شافة برجميات ل�شتخدامها من قبل  خدمات الربجميات كخدمة )�شا�س( وحتديدا 
من  وال�����ش��ادرة  ال���واردة  املتعاملن  ات�شالت  ومراقبة  يف  والتحكم  وحتويل  ودم��ج  لإج���راء  املرتبطة  الربجميات  وحت��دي��دا  املتعاملن  ات�شال 
ال�شبكات العامة لتحويل الهاتف والت�شالت الهاتفية التي تتم من خال نقل ال�شوت عرب  اأو عديد من القنوات مبا يف ذلك  خال واح��دة 
اأنظمة  يف  للتحكم  برجميات  الفاك�س؛  عرب  والت�شالت  الجتماعي  والتوا�شل  والدرد�شة  والويب  الإلكرتوين  والربيد  الإنرتنت  بروتوكول 
وطالبات  التفاعلي  ال�شوتي  ال��رد  ووح��دات  مركزية  هواتف  ب��دالت  من  تتاألف  والتي  املتعاملن  ات�شال  مراكز  ت�شتخدمها  التي  الت�شالت 
واإدارة  التبوؤي  ال�شادرة  الأرق��ام  املتعاملن وطلب  ات�شال  الأوتوماتيكي مبراكز  املكاملات  توزيع  والتحكم يف  الهاتفية؛ برجميات لإدارة  الأرق��ام 
احلمات؛ برجميات ت�شتخدم يف حتويل الت�شال الذكي عرب الهواتف والربيد الإلكرتوين والويب والدرد�شة والتوا�شل الجتماعي والفاك�س؛ 
لإدارة  ت�شتخدم  برجميات  الت�شال؛  مراكز  وم��دراء  الت�شال  مبراكز  املتعاملن  خدمة  مندوبي  اأن�شطة  لدعم  ت�شتخدم  حا�شوب  برجميات 
اإدارة كا  الت�شال من خال  ودم��ج مراكز  والتاريخية  الآنية  الت�شال  تقارير مراكز  واإع��داد  التفاعلي  ال�شوتي  وال��رد  الويب  على  الدرد�شة 
املكاملات الهاتفية ال�شادرة والواردة والت�شالت ال�شادرة والواردة من خال واحدة اأو عديد من القنوات مبا يف ذلك ال�شبكات العامة لتحويل 
والتوا�شل  والدرد�شة  والويب  الإلكرتوين  والربيد  الإنرتنت  بروتوكول  عرب  ال�شوت  نقل  خال  من  تتم  التي  الهاتفية  والت�شالت  الهاتف 
ت�شتخدم  برجميات  املتعاملن؛  ات�شال  ملراكز  اإدارة  واأدوات  مكتب  �شطح  لإن�شاء  ت�شتخدم  برجميات  الفاك�س؛  عرب  والت�شالت  الجتماعي 
لإن�شاء واإدارة وكاء افرتا�شين مبراكز الت�شال والطباعة اخلطية الب�شرية وجداول املوظفن واأداء املوظفن لوظائفهم وحت�شن مهارات 
املوظفن؛ برجميات ت�شتخدم لتزويد مراكز ات�شال املتعاملن باإمكانيات اخلدمات الذاتية من خال بوابة مبا�شرة؛ برجميات ت�شتخدم لإن�شاء 

 واإدارة الت�شجيل الختياري للمكاملات و/اأو تفاعات ات�شالت املتعاملن مبراكز ات�شال املتعاملن. 
الواق�عة بالفئة:  42 

و�شف العامة: تتكون العامة من كلمة "Zipwire" مع ثاثة �شناديق حمادثة م�شتيطلة فوق احلرف "i" يف كلمة "wire"؛ �شندوق 
باللون  اأ�شغر  حمادثة  �شندوق  قليا  واأعاهما  الزرق،  باللون  منه  اأ�شغر  حمادثة  �شندوق  قليا  واأع���اه  اأخ�شر  لونه  ال�شفلي  املحادثة 

الربتقايل/بني اللون. 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 
وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  �صبتمرب 2014 العدد 11220



    

كتابة �لر�سائل بنظارة غ�غل 
ت�ستت �النتباه

بنظارة  ن�شية  ر�شائل  حترير  اأث��ن��اء  القيادة  اأن  علمية  درا���ش��ة  اأول  وج��دت 
غوغل -التي ل ت�شغل اليدين- لي�شت اأكرث اأمانا على الطريق من الهاتف 

الذكي.
وقال الباحث النف�شي بن �شوير من جامعة �شنرتال فلوريدا عندما تنظر 
النا�س على حدث م��روري مفاجئ ل جتد فارقا  اإىل مدى �شرعة رد فعل 

كبرا اإح�شائيا بن م�شتخدمي نظارة غوغل والهاتف الذكي .
اأن��ه��ا تقدم  ن��ظ��ارة غ��وغ��ل زع��م��وا ب�شكل خ��اط��ئ  اأن�����ش��ار  اأن  واأو���ش��ح �شوير 
معلومات مع قدر اأقل من ت�شتيت النتباه نظرا لأن عيون ال�شائقن تظل 
بال�شرورة  يعني  ل  النظر  توجيه  اأن  على  م�شددا  الطريق،  نحو  موجهة 

الروؤية باعتبار اأن عمليات التفكر تبقى متاأثرة.
ويقول احتاد ال�شامة على الطرق ال�شريعة بالوليات املتحدة اإن هناك 44 
ولية اأمركية حتظر حترير الر�شائل الن�شية اأثناء القيادة، بينما بحثت 
ثماين وليات هذا العام قوانن حتظر اأي�شا على ال�شائقن ا�شتخدام نظارة 

غوغل وغرها من اأجهزة احلوا�شيب التي تركب على الراأ�س.
�شنعت  النظارة  اأن  ريت�شارد�شون  اآن��ا  �شركة غوغل  با�شم  املتحدثة  وذك��رت 
لت�شل اإىل امل�شتخدم ب�شكل اأكرب بالعامل من حوله ولي�س لت�شتيت انتباهه 
عنه، داعية اإىل ا�شتخدام قانوين وم�شوؤول واإىل و�شع ال�شامة ال�شخ�شية 

و�شامة الآخرين يف املقام الأول.
يذكر اأنه باإمكان م�شتخدمي نظارة غوغل اإر�شال ر�شائل ن�شية با�شتخدام 

تكنولوجيا الن�شخ ال�شوتي وكذلك الأوامر بحركة الراأ�س.

»ذ� �إك��ليزر« يت�سدر �إير�د�ت 
�ل�سينما

 )The Equalizer اإكواليزر  ت�شدر فيلم احلركة واجلرمية اجلديد )ذا 
اإيرادات ال�شينما يف اأمريكا ال�شمالية م�شجا 35 مليون دولر. الفيلم من 
اإخراج اأنطونيو فوكوا وبطولة دينزل وا�شنطن ومارتون ك�شوكا�س وت�شويل 

جري�س موريتز.
 The Maze وت���راج���ع ف��ي��ل��م اخل���ي���ال ال��ع��ل��م��ي واحل���رك���ة )ذا م��ي��ز ران����ر 
runner( من املركز الأول الذي احتله الأ�شبوع املا�شي اإىل املركز الثاين 
البطولة  الفيلم وي�س بول ولعب دور  اأخ��رج  17.5 مليون دولر.  م�شجا 

ديان اأوبراين وكايا �شكودياريو وويل بولرت.
ويف املركز الثالث جاء فيلم الر�شوم املتحركة واملغامرة والكوميديا اجلديد 
مليون   17.3 اإىل  و�شلت  ب��اي��رادات   )The Boxtrolls بوك�شرتولز  )ذا 
دولر. اأخرج الفيلم جراهام اأنابل وانتوين �شتيت�شي ولعب دور البطولة بن 

   بانوراما
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باتين�س�ن يرغب يف 
�عتز�ل ه�لي�د

روبرت  الإجن��ل��ي��زي  امل��م��ث��ل  ك�شف 
اعتزال  يف  رغ��ب��ت��ه  ع��ن  باتين�شون 
وفقاً  ل��ن��دن،  اإىل  وال��ع��ودة  هوليود 

ل�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
 باتين�شون الذي و�شف هذا ال�شيف 
لو�س اأجنلو�س بالوطن، اأعرب عن 
تفكره يف اعتزال هوليود والعودة 

اإىل دياره لندن.
اأق��ام ق�شره  28 �شنة ال��ذي  النجم 
مليون   6.37 ب���  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  يف 
ج��ن��ي��ه اأ���ش��رتل��ي��ن��ي، اع�����رتف ب���اأن 
قد  اأجنلو�س  لو�س  جت��اه  م�شاعره 
ت��غ��رت واأن����ه ب��ح��اج��ة ل��ل��ع��ودة اإىل 

اجنلرتا.
وق����ال ب��ات��ي��ن�����ش��ون يف م��ق��اب��ل��ة مع 
امل�شتقلة:  الأمريكية  رادار  جملة 
اأج���واء  اأن��ن��ي تكيفت م��ع  اع��ت��ق��دت 
لو�س اأجنلو�س، ولكني اأدركت منذ 

ب�شعة اأ�شابيع العك�س . 
�شاحلاً  �شخ�شاً  كنت  اإذا  واأ���ش��اف: 
فاإن  م��ا،  �شيء  يتقدم يف  اأن  ويريد 
 ، ال�شحيح  امل��ك��ان  لي�شت  ه��ول��ي��ود 
وقت  ق�شاء  يريد  اأن��ه  اإىل  م�شراً 
�شنوامتن   7 بعد  ل��ن��دن،  اأط���ول يف 

الغربة.

ي�سرق 12 خروفًا ليلة زفافه
اأغنام واأر�شلها اإىل املطبخ،  جلاأ عري�س اإىل �شرقة قطيع 
هذا  ب�شاحب  تفاجاأ  لكنه  زف��اف��ه،  حفل  يقيم  ك��ان  حيث 
يدفع  باإف�شاد احلفل يف حال مل  ويهدده  اأمامه  القطيع 

له ثمنها.
من  راأ���ش��اً   12 �شرقة  اإىل  العري�س  عمد  التفا�شيل،  ويف 
على طبخ  ليتفق  املطابخ  اأح��د  اإىل  توجه  ث��م  اخل��رف��ان، 
ع�شاء ال�شيوف، ومل يكن يعلم اأن اأمره �شينك�شف �شريعاً، 
بعد اأن قام �شاحب الأغنام امل�شروقة بالرتدد على املطابخ 

وامل�شالخ ل�شوؤالهم عن اأغنامه.
ال�شائع  قطيعه  على  بالعثور  الأغ��ن��ام  �شاحب  ف��وج��ىء 
بحظرة املطبخ، ف�شاأل العمال عمن اأح�شر تلك الأغنام 
العمالة  فات�شل  العر�شان،  لأح��د  اأن��ه��ا  ليخربوه  اإليهم 
�شاحب  بوجود  لي�شطدم  احل�شور  اأج��ل  من  بالعري�س 
وبعدما  م�شبقاً.  يعرفه  يكن  مل  وال���ذي  اأم��ام��ه  الأغ��ن��ام 
انف�شح العري�س ال�شارق، ا�شطر اإىل اللجوء لأحد جرانه 
املقربن لتدارك املوقف قبل اأن متتد اإىل ق�شم ال�شرطة، 
ومتكن اجلار يف نهاية املطاف من ت�شوية الإ�شكالية ودياً 
حفل  ل�شتكمال  �شاحبها  م��ن  الأغ��ن��ام  تلك  ���ش��راء  ع��رب 

الزفاف ب�شام، بح�شب �شحيفة عكاظ ال�شعودية. 

ي�سقط يف �لبحر ب�سبب �س�رة
كثرة هي املواقف املحرجة التي يتعّر�س اإليها املرا�شلون 
يتعّر�س  اأح��ي��ان��اً  لكن  ال�شحفي،  بعملهم  قيامهم  اأث��ن��اء 
اأ�شخا�س عاديون يف ال�شارع لتلك املواقف، وهذا ما ح�شل 

يف لبنان. 
ن�شاط  اأم تي يف حول  قناة  فخال مقابلة مبا�شرة على 
الأ�شخا�س  اأح����د  ل��ل��غ��و���س، ح����اول  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
لكنه  �شورة،  للتقاط  البحري  الر�شيف  من  الق��رتاب 

تعرث و�شقط يف البحر. 
وفيما مل يعرف اإن كان هاتف ذلك ال�شخ�س ليزال يعمل 
اأذى،  ب��اأي  ي�شب  مل  ال�شاب  ف��اإن  امل��ي��اه،  يف  �شقوطه  بعد 

و�شارع لرفع الهاتف يف الهواء يف حماولة لإنقاذه. 

�سركة تعد عمالها باأ�سحية �لعيد 
وعدت �شركة تازيازت املنجمية العاملة يف جمال ا�شتخراج 
الذهب من موريتانيا عمالها بتوفر اأ�شحية لكل عامل 
مع حلول عيد الأ�شحى املبارك، وقال م�شدر عمايل اأن 
والذي  نوعه  من  الأول  ال��ق��رار  بهذا  ا�شتب�شروا  العمال 
ي�شمل جميع املوظفن والعمال وا�شاف ان مدير ال�شركة 
م�شادر  عامل..لكن  لكل  اأ�شحية  بتوفر  �شفهيا  تعهد 
نقابية قالت اأن ال�شركة اتخذت هذا القرار للتغطية على 
تقلي�س العاوة ال�شنوية التي اعتادت اأن تدفعها للعمال 
قامت  ال�شركة  اأن  امل�����ش��ادر  واأ���ش��اف��ت  الت�شخم،  مقابل 
%، بهدف  % اإىل 3.2  بتقلي�س ن�شبة الت�شخم من 4.1 

تقلي�س العاوة ال�شنوية.
وك�شفت اأن ال�شركة اأبلغت العمال اأن ن�شبة الت�شخم هذا 
العام مل تتجاوز 3.2 %، ووعدتهم يف نف�س الوقت بتوفر 
ال�شركة  وكان عمال  واملوظفن.  العمال  اأ�شحية جلميع 
قد خا�شوا عدة ا�شرابات لزيادة الأجور ومراجعة �شروط 

دفع عاوة البعد واخلطر وغاء املعي�شة.

طفل ي�لد بال وجه 
ولد طفل مغربي بت�شوهات خلقية يف وجهه جعلته يبدو با اأذنن وعينن واأنف، وبعد 3 �شنوات من املعاناة ينتظر 

اخل�شوع جلراحة ترميمية قد تنهي معاناته، وتعيده طفًا طبيعياً.
كان والدا الطفل املغربي يحيا اجلبيلي )3 اأعوام( ي�شطرون اإىل تغطية وجهه يف كل مرة يغادرون فيها قرية تبعد 

نحو 7 �شاعات عن الدار البي�شاء، حماولن حمايته من نظرات املجتمع وتهكم الأطفال.
اأحد  قرر  اأن  بعد  الجتماعي،  التوا�شل  اإىل ف�شاء مواقع  ال�شغرة  اأع��وام( من قريته  انتقلت ق�شة اجلبيلي )3 
العثور على طبيب متخ�ش�س بعاج مثل هذه احلالة  اأم��ًا يف  اأ�شدقاء والد الطفل ن�شر ق�شته على في�س بوك 
النادرة. ا�شتوقفت �شورة وجه الطفل الأ�شرتالية فاطمة بركة التي ولدت من نف�س قريته يف املغرب، ف�شارعت اإىل 

الت�شال بعائلته متعهدة مب�شاعدتهم لإيجاد طبيب بارع يتمكن من اإجراء جراحة ترميمية تعيد معامل وجهه.
وبعد الكثر من الأبحاث، توا�شلت بركة مع اجلراح املعروف يف جمال جراحة التجميل والرتميم طوين هوملز، 
الذي جنح يف ف�شل تواأم �شيامي من بنغاد�س، وعر�شت حالته ال�شحية ملعرفة مدى اإمكانية خ�شوع الطفل لهذه 
اجلراحة اخلطرة والدقيقة. وعلى الرغم من نتائج الأ�شعة املقطعية والت�شوير بالرنن املغناطي�شي، قرر اجلراح 
هوملز اإجراء العملية الرتميمية يف دي�شمرب )كانون الأول( املقبل متوقعاً اأن يتمكن الطفل من الكام للمرة الأوىل 

يف حياته، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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تقتل 7 حاول�� خطف بناتها
يف حادثة غريبة من نوعها، تداولت مواقع التوا�شل الجتماعي 
7 من احلوثين يف مدينة  بقتل  ام���راأة مينية  قيام  مفاده  خ��رباً 

عمران، حاولوا خطف بناتها ال�شت بعد اقتحامهم ملنزلها.
ويف التفا�شيل، قال �شهود عيان، باأن جمموعة من احلوثين قامت، 
يف وقت �شابق من الأ�شبوع، باقتحام منزل هذه املراأة اليمنية، بعد 
ال�شت من  بناتها  �شيطرتهم على مدينة عمران، وحاولوا خطف 
منزلها، لكنها فاجاأتهم باإطاق النار عليهم وقتل 7 منهم، قبل اأن 
يرد احلوثيون بالنار ويقتلوها، ويتمكنوا بعدها من خطف البنات 
ال�شت..وبح�شب امل�شادر، فاإن هذه املراأة اأ�شبحت حديث ال�شارع يف 

مدينة عمران، بعد احلادثة املروعة التي ح�شلت لها.

�سبح يقتحم مركز �سرطة
اأظهرت �شور التقطتها كامرات املراقبة يف مركز �شرطة بولية 

نيومك�شيكو الأمركية، ج�شما غريبا يطوف يف اأنحاء املكان. 
واأظهر ال�شريط اجل�شم وهو يخرتق �شورا ذهابا ويتنقل. 

وقد اأثار هذا الأمر ده�شة رجال الأمن الذين اأكدوا اأن اأي ج�شم 
يخرتق املركز ل بد اأن يت�شبب يف اإطاق اأجهزة الإن��ذار، وهو ما 

مل يحدث. 
وا�شتبعد ال�شابط امل�شوؤول عن املراقبة اأن يكون اجل�شم ح�شرة لأن 

الت�شجيل يظهر اأن له �شاقن. 
واأو�شح اأن زماوؤه يف املركز باتوا يوؤمنون اأن هذا اجل�شم هو �شبح، 
م��وؤك��دا اإمي��ان��ه ال�شخ�شي بوجود الأ���ش��ب��اح.  وه��و ما اأك��ده حمقق 
اآخر قائا اإنه لي�س اإن�شانا عاديا، اإنه �شبح .  واأكد �شباط ال�شرطة 
العاملون يف املركز اأنه �شبق لهم اأن �شاهدوا اأ�شياء غريبة و�شمعوا 

اأ�شواتا مل ي�شتطيعوا تف�شرها حول مبنى املركز. 

طفلة تعقد �سفقة خمدر�ت 
�شيدة  على  القب�س  الأمريكية  تك�شا�س  ولي��ة  يف  ال�شرطة  األقت 
ا�شتعانت بابنتها البالغة من العمر 7 �شنوات فقط لإمتام �شفقة 
اأن باعت كمية من  خم��درات، وكلفتها مبهمة ا�شتام النقود بعد 

املواد املخدرة خارج ملهى ليلي.
واأظهر �شريط الفيديو الذي التقطه �شابط متنكر الطفلة وهي 
ت�شتلم مبلغاً من املال، وت�شلط �شوء ك�شاف على الأوراق النقدية 
نيويورك  اأوردت �شحيفة  ما  م��زورة بح�شب  اأنها غر  للتاأكد من 

دايلي نيوز الأمريكية.
وعرّب النائب العام يف مقاطعة وولر اإلتون ماثيز عن غ�شبه من 
اأن تعريف الطفلة  ت�شرف �شيلفيا تيجرينا )41 عاماً(، واعترب 
بعامل املخدرات وا�شتخدامها لعقد ال�شفقات امل�شبوهة اأمر يدعو 
الأم  عليه  تعاقب  اأن  يجب  مقبول  غر  ت�شرف  وهو  لا�شمئزاز، 

ب�شدة.
با�شم  املعروفة  �شيلفيا  تتبعوا  املحققن  اأن  ال�شرطة  تقرير  وذكر 
النمر يف ال�شوارع، ومتكنوا من الإيقاع بها بعد اأن باعت الكوكاين 
عملية  وقطعوا  اإلتاكونا�شو،  ب��ار  خ��ارج  املتنكر  لل�شابط  مرتن 
املراقبة التي كانوا يهدفون منها للو�شول اإىل باقي اأفراد ال�شبكة 

لإنقاذ الطفلة.
يحاول  ل��ل��واق��ع��ة،  ت�شويره  مت  ال���ذي  الفيديو  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
طفلتها  ت��وري��ط  تهمة  م��ن  تربئتها  �شيلفيا  ع��ن  ال��دف��اع  حمامي 
ول  �شيئاً  تثبت  ل  الفيديو  م�شاهد  اأن  واعترب  امل��خ��درات،  بتجارة 

يظهر فيها ما الذي كانت الطفلة تاأخذه من الزبون.
املمثل الأمريكي جورج كلوين وزوجته اأمل علم الدين على منت قارب يف القناة الكربى يحتفالن بزفافهما يف مدينة 

البندقية اليطالية.  )ا ف ب(

�نتحار6 ووفاة 10 
التهامهم بالف�ساد

الإثنن  ام�س  اإخباري  تقرير  اأف��اد 
وتويف  انتحروا  اأ�شخا�س  �شتة  ب��اأن 
قلبية  ب�����اأزم�����ات  اآخ��������رون  ع�������ش���رة 
جنوب الهند، بعدما اأدانت حمكمة 
واأ�شدرت  بالف�شاد  ب��ارزة  �شيا�شية 

بحقها حكماً بال�شجن.
اأوف  ت����امي����ز  ����ش���ح���ي���ف���ة  ون���ق���ل���ت 
من  ثاثة  اأن  ال�شرطة  عن  اإن��دي��ا 
واأحرق  اأنف�شهم  �شنقوا  املنتحرين 
ال�شم  اخلام�س  وتناول  نف�شه  اآخر 
اأمام  بنف�شه  ال�شاد�س  األقى  بينما 

حافلة متحركة.
اآخرين  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
اأنها  ت��ردد  قلبية  ب��اأزم��ات  اأ�شيبوا 
ب�شبب  ال���������ش����دم����ة  ع�����ن  جن����م����ت 

الق�شية.
و�شدر احلكم بال�شجن اأربعة اأعوام 
رئي�شة  جايالليتا،  ج��اي��ارام  بحق 

حكومة ولية تاميل نادو.
واأدي���ن���ت ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ب��ج��م��ع ثروة 
غ��ر م��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا ب��ل��غ��ت ن��ح��و 11 
مليون دولر خال توليها املن�شب 
للمرة الأوىل من عام 1991 حتى 
كانت  ال��وق��ت  ذل��ك  ويف   ،1996
قيمته  رم���زي  رات���ب  ع��ل��ى  حت�شل 
���ش��ن��ت��اً( يف  )6ر1  واح������دة  روب���ي���ة 

ال�شهر.
وقال ممثلو الدعاء اإن جايالليتا 
�شركات  اأ����ش�������ش���وا  وم�������ش���اع���دي���ه���ا 
مبالغ  خالها  م��ن  نهبوا  وهمية 
ال�شركات  تكن  ومل  ك��ب��رة،  مالية 
متار�س اأي اأن�شطة جتارية، ولكنها 
ا�شتحوذت على العقارات الرئي�شية 

يف الولية الواقعة جنوبي الهند.

نان�سي حت�سر الألب�مها 
�جلديد

ك�شف امللحن امل�شري حممد رحيم عن قيام �شديقته الفنانة نان�شي عجرم بالتح�شر 
لألبومها اجلديد.

ون�شر رحيم �شورة جتمع بينه وبينها، عرب ح�شابه الر�شمي على موقع ان�شتجرام ، 
معلقا: بداأت يف التح�شر لألبوم نان�شي عجرم القادم..اأووووووه بداية قوية .

8 ،يف  نان�شي  الأخر  األبومها  نان�شي عجرم  اللبنانية  الفنانة  وكانت قد طرحت 
مار�س املا�شي، والذي �شم 14 اأغنية جديدة.

ومن ناحية اأخرى اأعلنت عجرم عزمها اإحياء حفلة انتخاب ملكة جمال 
لبنان لعام 2014، الذي من املقرر اإقامته يف 5 اأكتوبر املقبل.

ماذا �شيحدث لك اإن تعر�شت -ل قدر اهلل- ل�شدمة 
ما؟ 

ل نتحدث عن امل�شاكل اأو الهموم املعتادة التي حتدث 
يف حياتنا من وقت لآخر.. بل عن ال�شدمات النف�شية 

احلقيقية التي قد يظل تاأثرها طويا غائرا. 
يتعر�س  ال��ذي  لاإن�شان  ال�شائعة  النمطية  ال�شورة 
مل�شيبة -كما نرى يف الأفام و الروايات- هي حدوث 
النا�س  اختال للحياة ب�شكل ما.. فهناك من يعتزل 
توؤرقه  اأو  ال��ق��ل��ب  اأم���را����س  اأو  ب��الك��ت��ئ��اب  ي�����ش��اب  اأو 

الكوابي�س.. 
ال�شدمة  ب��ع��د  م��ا  ق��ل��ق  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م  ه���ذا يف  ي�شمى 
امل��رء بعد تعر�شه ملوقف ع�شيب يفوق  ال��ذي ي�شيب 
احتماله.. كما يحدث ملن عاي�شوا كوارث طبيعية، اأو 
اأو مر�س خبيث،  اأو جن��وا من ح��ادث  اأه���وال ح��روب، 
الأحداث  تلك  اإنها  مفاجئ..  ب�شكل  حبيبا  فقدوا  اأو 
التي ميكنها اأن تقلب احلياة راأ�شا على عقب.. لذلك 
اأن منظمة  اهتم علماء النف�س بهذا اجلانب، لدرجة 
لاإ�شعافات  ك��ت��ي��ب  اأول  اأ����ش���درت  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
اإ�شعاف  يف  الإغ��اث��ة  عمال  مل�شاعدة  النف�شية  الأول��ي��ة 

املنكوبن نف�شيا! 
ي��ت��ف��اوت ال��ن��ا���س يف حتملهم ل��ه��ذه الأم������ور.. ل��ك��ن..
حلدوث  الوحيدة  الطبيعية  النتيجة  هو  القلق  هل 
اأن  ه��و  الإن�����ش��ان،  ل��ه  يطمح  م��ا  اأق�شى  ال�شدمة؟هل 

يتعافى منها ليعود كما كان؟ 
يقول علماء النف�س يالإيجابي، اأن ال�شدمة ل يتبعها 
اأن  للمحنة  ميكن  بل  بال�شرورة..  للحياة  ا�شطراب 
تكون منحة، اأو كما يقال: ما ل يك�شرك قد يجعلك 
ت��ن��ه��ار حياتهم  ال��ن��ا���س ل  ف��ه��ن��اك بع�س  ق���وة.  اأك���رث 
قد يحدث  بالعك�س..  بل  مل�شيبة..  يتعر�شون  عندما 

لهم ارتقاء نف�شي و روحي ب�شكل ما.
.. اي  ال�شدمة  العلماء هنا عن منو ما بعد  يتحدث 
فهما  و  حكمة  ازداد  ق��د  الإن�����ش��ان  ب���اأن  ال�شعور  ذل��ك 
و تطورت حياته  ال�شدمة  لهذه  تعر�شه  بعد  للحياة 
ازداد تقديرهم  اأنا�شا  بعد حدوثها.. فكثرا ما نرى 
للحياة بعد جناتهم من حادث.. اأو من قرروا اللتزام 
اأو  اأفكارهم بعد �شفائهم من مر�س قاتل..  اأو تغير 
هوؤلء الذين وهبوا حياتهم مل�شاعدة الآخرين بعد اأن 

ذاقوا باأنف�شهم مرارة املعاناة...

للم�سائب.. ف��ئد  كامري� طائرة 
اللتقاط 
�ل�سيلفي

طيار  ب������دون  ط����ائ����رة  اب���ت���ك���ار  مت 
وت�شتخدم  باليد  ارت��دائ��ه��ا  ميكن 
اطلق  ال�شيلفي  ال�شور  لإلتقاط 
مفهوم  وه��و   Nixie ا���ش��م  عليها 
ب�����دون طيار  ل���ل���ط���ائ���رات  ج���دي���د 
والتحكم  ارت��دائ��ه��ا  وال��ت��ي مي��ك��ن 

بها عن بعد .
ال���ط���ائ���رة اجل����دي����دة واح������دة من 
م�شابقة  �شمن  املر�شحة  امل�شاريع 
اجلديدة،  الأف��ك��ار  لت�شجيع  انتل 

التي لتزال يف مرحلة التطوير.
وي��ق��ول ���ش��اح��ب ه���ذا امل�����ش��روع اأن 
املطاف  نهاية  يف  تهدف  ال��ط��ي��ارة 
ل��ت��ك��ون ق����ادرة ع��ل��ى ال��ط��ران من 


