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بتوجيهات ودعم من حممد بن زايد
جمعية الع�سكريني املتقاعدين توفد
 180 ع�سوا لرحلة العمرة ال�سنوية

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  من  ودع��م  بتوجيهات 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ودعم 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
�أن�شئت  �أجلها  من  �لتي  ل���أه��د�ف  وتنفيذ�  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�أ�شر  �شوؤون  رعاية  �أهمها  من  و�لتي  �ملتقاعدين  �لع�شكريني  جمعية 
�أو��شر  وتوثيق  و�ملتوفني  �ل�شهد�ء  و�أ���ش��ر  �ملتقاعدين  �لع�شكريني 
�لألفة بني �ملتقاعدين و�إبر�ز �لأهد�ف �لإن�شانية و�حل�شارية للدولة 
�إىل  متوجهة  �أبوظبي  غ��ادرت  فقد  �ملختلفة..  �لرعاية  جم��الت  يف 
�لأر��شي �ملقد�شة بعثة جمعية �لع�شكريني �ملتقاعدين يف رحلة �لعمرة 
�ل�شنوية �لتي تنظمها �جلمعية �شنويا لأع�شائها. وتتكون �لبعثة من 
تنظيمها �شمن  وياأتي   .. دينيا  وو�عظا  و�إد�ريا وطبيا  180 ع�شو� 
لأع�شائها  �جلمعية  تقدمها  �لتي  و�خلدمات  و�لأن�شطة  �لفعاليات 
و�لتي من �شمنها ت�شيري رح�ت حج وعمرة خ�ل �لعام 2013 . 

ومن �ملقرر �أن تعود �لبعثة يوم 22 مايو �جلاري.

هيئة الهالل الأحمر تبني عددا من الف�سول 
الدرا�سية يف منطقة راأ�س اخليمة التعليمية

•• راأ�س اخليمة -وام:

وقعت هيئة �له�ل �لأحمر ومنطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية مبقر فرع 
�لف�شول  من  ع��دد  بت�شييد  م�شرتكة  �تفاقية  �خليمة  ر�أ���س  يف  �لهيئة 
�لرم�س  مبنطقة  �لأ�شا�شي  للتعليم  زي��دون  �ب��ن  مدر�شة  يف  �لدر��شية 

بر�أ�س �خليمة.                            )�لتفا�شيل �س2(

�حد عنا�شر �جلي�س �حلر يطلق قذيفة باجتاه �لقو�ت �حلكومية يف ريف حلب  )رويرتز(

مقتل عنا�صر من حزب اهلل بالق�صري واختطاف والد في�صل املقداد بدرعا

املعار�سة ت�سيطر على اأربع قرى و�سط �سوريا

الرتبية تعتمد خطة م�صتقبلية لتطوير م�صروع مدار�س الغد

ا�ستحداث 18 مدر�سة خالل 3 �سنوات...وامليدان ي�سكو 
عدم توفر معلمني لتدري�س الريا�سيات والعلوم باللغة الجنليزية 

•• دبي- حم�شن را�شد

مت  لقاء  يف  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ق��ي��اد�ت  �أعلنت 
لتطوير  �مل�شتقبلية  �خل��ط��ة  ع��ن  ب���ال���وز�رة  م��وؤخ��ر� 
م�����ش��روع م��د�ر���س �ل��غ��د ، ح��ي��ث ك�شفت �ل�����وز�رة عن 
توجهها زي���ادة م��د�ر���س �ل��غ��د ل���  63 م��در���ش��ة حتى 
�ل��ع��ام 2017، م��ن خ����ل ت��ل��ك �خل��ط��ة و�ل��ت��ي مت 
خ�ل  مدر�شة   18 �جلاري،بزيادة  �ل�شهر  �عتمادها 
�ملوجودة  �لغد  مد�ر�س  عدد  يبلغ  حيث   ، �شنو�ت   3
للذكور  م��ن��ه��ا   22  ، م��در���ش��ة   45 ب��امل��ي��د�ن  ح��ال��ي��ا 
و23 ل�إناث ، موزعة كالأتي �ل�شارقة 11 ، و ر�أ�س 
موزعة  و7   ، عجمان  يف  و5   ،  8 �لتعليمية  �خليمة 

يف دبي و�لفجرية �أم �لقيوين. وتبد�أ �لوز�رة خطتها 
�ل��ع��ام �لدر��شي  7 م��د�ر���س ج��دي��دة يف  ب��ا���ش��ت��ح��د�ث 
�ملقبل 2013-2014، وفق ما �أكدته فوزية ح�شن 
�لرتبوية، يف  للعمليات  �مل�شاعد  �لرتبية  وز�رة  وكيل 
 ، �لتعليمية  �مل��ن��اط��ق  مب�����ش��وؤويل  �لأخ����ري  �جتماعها 
م�شرية �إىل �أن تعليمية دبي �شيكون ن�شيبها منهم 3 
مد�ر�س ، و�حده للحلقة �لأوىل و2 للحلقة �لثانية، 
منهم  �ث��ن��ني   ، م��د�ر���س   3 �ل��ف��ج��رية  تعليمية  فيما 
�لثانية،  للحلقة  و�ح���ده  وم��در���ش��ة  �لأوىل،  للحلقة 
ومدر�شة لتعليمية عجمان للحلقة �لأوىل، ومدر�شة 
حللقة  ومدر�شة   ، �لقيوين  �أم  لتعليمية  �أوىل  حلقة 

ثانية لتعليمية ر�أ�س �خليمة.
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و�جلنوبية للمدينة، بني �لكتائب 
ويف  �لنظامية.  و�ل��ق��و�ت  �ملقاتلة 
�لقو�ت  و��شلت  �لعا�شمة،  ري��ف 
�لع�شكرية  عملياتها  �لنظامية 
بلدتي  يف  مناطق  تتعر�س  حيث 
لق�شف  �ل�����ش��ام  ومع�شمية  ع���در� 
عنيف باملدفعية ، من قبل �لقو�ت 
�لنظامية مما �دى ل�شقوط عدد 

�ل�شتباكات.
�ف����اد  ك����ذل����ك،  ري������ف ح����م����اة  ويف 
�مل��ر���ش��د ع��ن ت��ع��ر���س م��ن��اط��ق يف 
باملدفعية  لق�شف  حلفايا  مدينة 
�لثقيلة، بالتز�من مع غارة نفذها 
�ل��ط��ري�ن �مل��روح��ي ع��ل��ى مناطق 
��شتباكات  و����ش���ط  �مل����دي����ن����ة،  يف 
�لغربية  �لأط��������ر�ف  ع��ل��ى  د�رت 

من �جلرحى، بح�شب �ملر�شد.
و��شتعلت  �مل����ر�����ش����د  و��������ش������اف 
�لزر�عية  �لأر�����ش���ي  يف  �حل��ر�ئ��ق 
�لتابعة  �ملقيلبية  بلدة  م���ز�رع  يف 
ن��ت��ي��ج��ة ق�شف  �ل��ك�����ش��وة  مل��دي��ن��ة 
�لقو�ت �لنظامية عليها باملدفعية 

�لثقيلة.
�لتن�شيق  جل���ان  ق��ال��ت  ذل���ك  �ىل 

•• عوا�شم-وكاالت:

على  معار�شون  مقاتلون  �شيطر 
ي�شكنها  �لب�د  و�شط  ق��رى  �رب��ع 
�لعلوية  �لطائفة  م��ن  مو�طنون 
�لرئي�س  م���ن���ه���ا  ي���ت���ح���در  �ل����ت����ي 
�ل�شوري ب�شار �ل�شد، ح�شبما ذكر 
�م�����س �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 

�لن�شان.
تلقت  ب���ي���ان  يف  �مل���ر����ش���د  وذك������ر 
�شيطر   عنه  ن�شخة  بر�س  فر�ن�س 
كتائب مقاتلة  مقاتلون من عدة 
ب�شكل كامل على قرى �لطلي�شية 
�لو�قعة  وبليل  و�ل�شعتة  و�لزغبة 
�ل�����ش��رق��ي )و�شط(  ح��م��اة  ب��ري��ف 
ويقطنها مو�طنون من �لطائفة 

�لعلوية.
و�و�شح �ملر�شد �ن �ل�شيطرة متت 
�لنظامية  �ل��ق��و�ت  �ن�شحاب  بعد 
لعدة  ��شتمرت  م��ع��ارك  �ث��ر  منها 

��شابيع.
ون���ق���ل �مل���ر����ش���د ع���ن م�������ش���ادر يف 
�ملنطقة مل ي�شمها �ن �هايل هذه 

�لقرى نزحو� عنها.
قتلى  ����ش���ق���وط  �ىل  ������ش����ار  ك���م���ا 
�ل�شعبية  �ل���ل���ج���ان  ����ش���ف���وف  يف 
خ�ل  للنظام  �مل��و�ل��ي��ة  �مل�شلحة 

�ملحلية �إن �جلي�س �ل�شوري �حلر 
قتل ع�شرة عنا�شر تابعني حلزب 
بريف  �لق�شري  يف  �للبناين  �هلل 
�لق�شف  ت��و����ش��ل  بينما  حم�س، 
و�لبلد�ت  �مل����دن  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى 

�ل�شورية. 
و�أف���������ادت جل�����ان �ل��ت��ن�����ش��ي��ق ب����اأن 
�أثناء  ق��ت��ل��و�  �هلل  ح���زب  ع��ن��ا���ش��ر 
قرى  �إىل  �ل��ت�����ش��ل��ل  حم��اول��ت��ه��م 
�ل��ق�����ش��ري �ل���و�ق���ع���ة غ���رب���ي نهر 
��شتباكات  د�رت  حيث  �لعا�شي، 
بينهم وبني عنا�شر �جلي�س �حلر 
�أ����ش���ف���رت ع���ن م��ق��ت��ل ع�����ش��رة من 
�آخرين  ثمانية  وج��رح  �ملت�شللني 

�أثناء �شحبهم جلثث �لقتلى.
�ملر�شد  م��دي��ر  �ع��ل��ن  ذل����ك  �ىل 
�ل�����������ش�����وري حل�����ق�����وق �لن���������ش����ان 
�ن  �ل�شبت  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  ر�م���ي 
م�شلحني خطفو� و�لد نائب وزير 
�خلارجية في�شل �ملقد�د رد� على 
�حتجاز قو�ت من �لنظام لأقارب 

�حد �مل�شلحني.
�ت�شال  �ل��رح��م��ن يف  ع��ب��د  وق����ال 
�ن م�شلحني  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  م��ع 
خ��ط��ف��و� و�ل���د في�شل �مل��ق��د�د يف 
قريته غ�شم يف حمافظة درعا يف 

جنوب �شوريا، 

�ل�شلفيون قنبلة موقوتة يف تون�س

قبليون عر�قيون م�شلحون مناه�شون للحكومة يف مدينة �لرمادي )رويرتز(

•• بغداد-ا.ف.ب:

�لعر�قي  �ل���رمل���ان  رئ��ي�����س  ط��ل��ب 
����ش��ام��ة �ل��ن��ج��ي��ف��ي �ل�����ش��ب��ت عقد 
بح�شور  ط���ارئ���ة  ن��ي��اب��ي��ة  ج��ل�����ش��ة 
وع�شكريني  �م��ن��ي��ني  م�����ش��وؤول��ني 
�لمني  �لتدهور  مناق�شة  بهدف 
يف �لب�د، يف وقت تو��شلت �عمال 
�لعنف حيث قتل ثمانية ��شخا�س 

يف هجمات متفرقة.
ب���ي���ان وزعه  �ل��ن��ج��ي��ف��ي يف  وق�����ال 
يدعو  �ن������ه  �لع������م�����ي  م��ك��ت��ب��ه 
عقد  �ىل  جمل�شه  �ع�����ش��اء   )...(
جل�شة طارئة يوم �لث�ثاء �ملقبل 
�لدفاع  وزي����ر  �ل�������ش���ادة  ب��ح�����ش��ور 
�لد�خلية  و�لوكيل �لقدم لوز�رة 
وم��دي��ر ج��ه��از �مل��خ��اب��ر�ت وق���ادة 

عمليات بغد�د ودجلة.
ه���ذه �جلل�شة  ه���دف  �ن  و����ش��اف 
مناق�شة م�ب�شات )...( �لتدهور 
�لتف�شري�ت  وت���ق���دمي  �خل���ط���ري 
�ل�شعب  �ىل  و�مل���ه���ن���ي���ة  �مل��ق��ن��ع��ة 

�لعر�قي.
�شخ�شا   150 م���ن  �ك���ر  وق��ت��ل 
�لعر�ق  يف  م��ت��ف��رق��ة  ه��ج��م��ات  يف 
ومل  �ملا�شي.  �ل�شبوع  مدى  على 

قتلى وجرحى بهجمات جديدة وخطف 10 من عنا�صر الأمن

جل�سة طارئة للربملان العراقي ملناق�سة التدهور الأمني

•• الفجر – تون�س - خا�س

ت��ل��ك هي  ي��ن��ع��ق��د..  �أم ل  ي��ن��ع��ق��د 
�لأح���و�ل،  ك��ل  ويف  لكن  �ملع�شلة، 
�لفتيل  لنزع  �ت��ف��اق  ح�شل  ���ش��و�ء 
ت مو�قف  �أو تغريرّ �آخ��ر حلظة  يف 
�ل���ع��ب��ني �لأ���ش��ا���ش��ي��ني م��ن هذه 
�ل��غ��زوة، ف��ان ه��ذ� �ل��ي��وم �لأح���د ، 
�ملرحلة  ف��ارق��ا يف  ي��وم��ا  ���ش��ي��ك��ون 
تون�س  تعي�شها  �ل��ت��ي  �لنتقاليرّة 
�شيف�شي  �لتي  للنتيجة  و�شيكون 
�إل���ي���ه���ا �ن��ع��ك��ا���ش��ه��ا �ل���ك���ب���ري على 
وعلى  �لتون�شي  �ل�شيا�شي  �مل�شهد 
مكوناتها،  بني  �لع�قات  طبيعة 
خ���ا����ش���ة ع���ل���ى ج��ب��ه��ة �لأح��������ز�ب 
�ملوقف  �أنرّ  يبدو  �لتي  �لإ�ش�مية 
�ل�شريعة  �أن�شار  من عقد ملتقى 
��ل بتفجري  �ل���ق���ريو�ن ق��د ع��جرّ يف 
ل بينها ،  امت و�ملوؤجرّ ر�ع �ل�شرّ �ل�شرّ
و�أقام ما ي�شبه �ل�شرخ بني حركة 
�حلاكمة  �لإ���ش���م��ي��ة  �ل��ن��ه�����ش��ة 
وق�����ط�����اع ع����ري���������س م�����ن �ل���ت���ي���ار 

�ل�شلفي.
 تيار كانت حركة �لنه�شة ترف�س 
لتجاوز�ته،  و�لت�شدي  مو�جهته 
��شرت�تيجيا  خم��زون��ا  وت��ع��ت��ره 
�نتخابيا ل ُي�شتهان به، و�عترهم 
�أبناءه  �لغنو�شي  ر����ش��د  رئي�شها 
وباأنهم  ب�شبابه،  رونه  يذكرّ �لذين 
تقول  ك���م���ا  �إره����اب����ي����ني،  ل��ي�����ش��و� 
بثقافة  رون  يب�شرّ و�إمن��ا  �ملعار�شة، 

جديدة ح�شب تعبريه.
ل يف موقف �لنه�شة  وهذ� �لتحورّ
ار �ل�شلفي قد يكون مردرّه  من �لتيرّ
ح�شب بع�س �ملحلرّلني، وعي قيادة 
�لنه�شة باأنه ل منا�س من و�شع 
من  بالقانون  ��شتهتار  لكل  ح��درّ 
ق��ب��ل ه���ذه �مل��ج��م��وع��ات، ق��ب��ل �أن 
�ل�شيطرة  وت�شعب  عودها  ي�شتدرّ 
)�لتفا�شيل  ع������ل������ي������ه������ا.          

ي�شدر �ي موقف حكومي تعليقا 
على هذ� �ليوم �لد�مي.

�ي��ار مايو، قتل نحو  ومنذ بد�ية 
خمتلفة  �نحاء  يف  �شخ�شا   270

من �لب�د.
و�ع���ت���ر �ل��ن��ج��ي��ف��ي يف ب��ي��ان��ه �ن 
��شد  م��ن  �ل�شبوع �لخ��ري و�ح��د 
����ش��اب��ي��ع �ل��ع��ر�ق دم��وي��ة، م�شري� 
�ىل �ن هذ� �لمر يدل على عمق 
�لف�شل �ملنكر للحكومة و�لجهزة 
يف  �ملتتالية  و�خفاقاتها  �لمنية 

حماية �ملو�طنني.
تد�عيات  يعي�س  �لعر�ق  �ن  ور�ى 
�لتدهور  ه����ذ�  ن��ت��ي��ج��ة  خ���ط���رية 
�مل���ري���ب �ل�����ذي ت��ق��ف خ��ل��ف��ه قوة 
��شعال  ظ�مية )...( تهدف �ىل 
و��شعاف  م��و�ط��ن��ي��ه  ب��ني  �لفتنة 
�ر�دت���ه وعزمه ووح��دت��ه ومتزيق 

ن�شيجه �لجتماعي.
وت��و����ش��ل��ت �م�����س �ع��م��ال �لعنف 
ثمانية  ق���ت���ل  ح���ي���ث  �ل����ع����ر�ق  يف 
متفرقة  ه��ج��م��ات  يف  ����ش��خ��ا���س 

بينهم �ربعة من عائلة و�حدة.
�لد�خلية  وز�رة  يف  م�شدر  وق��ال 
لوكالة فر�ن�س بر�س �ن م�شلحني 
�قتحمو�  �جل��ي�����س  زي  ي���رت���دون 
منزل مدير ناحية �لر�شيد جنوب 
بغد�د وقتلو� �حد �فر�د حمايته. 
و��شاف �ن �مل�شلحني �نتقلو� �ىل 
م��ن��زل ج����اره وه���و ن��ق��ي��ب يف قوة 
لوز�رة  �لتابعة  �لره��اب  مكافحة 
مع  ق��ت��ي���  و�ردوه  �ل���د�خ���ل���ي���ة، 

زوجته وطفلني �خرين.
ويف هجوم �خر، �غتال م�شلحون 
جم���ه���ول���ون ف��ج��ر �ل�����ش��ب��ت �م���ام 
�لنعمة  ف���ج���ة  ج���ام���ع  وخ���ط���ي���ب 
��شعد نا�شر يف منطقة عوي�شيان 
�لب�شرة  جنوب  �خل�شيب  �ب��و  يف 

)450 كلم جنوب بغد�د(.
يف م���و�ز�ة ذل��ك، �علن �شابط يف 
ع�شرة  خطف  �لعر�قية  �ل�شرطة 
حماية  يف  يعملون  �م��ن  عنا�شر 

�لطريق �ل�شريع يف �لرمادي.
�ل�شليباوي  ن��اي��ف  �مل���ق���دم  وق����ال 
لقوة  كمينا  ن�شبو�  م�شلحني  �ن 
وخطفو�  �ل��ط��رق  حلماية  تابعة 
و�قتادوهم  عنا�شرها  من  ع�شرة 

�ىل جهة جمهولة.

الداخلية متنع وتتوعد واأن�صار ال�صريعة يتحدى

ال�ّسلفّيون ي�سعون تون�س على �سفيح �ساخن..!
جنود اأمن املوانئ يوا�صلون اإغالق معرب رفح 

الأمن امل�سري يحدد مكان 
اجلنود املختطفني يف �سيناء

•• القاهرة-وكاالت:

جنود  �شبعة  �شر�ح  لط���ق  حماولتها  �مل�شرية  �لأم��ن  �أجهزة  تو��شل 
خمتطفني يف �شيناء.

و�أطلقت �أجهزة �لأمن حملة مو�شعة تركزت على مناطق و�شط و�شمال 
�شيناء ومد�خل وخمارج مدينة �لعري�س كافة.

ع�شكري  مب�شدر  و�شفته  عما  �لر�شمية  �شبه  �لأه���ر�م  �شحيفة  ونقلت 
�أماكن  حت��دي��د  م��ن  متكنت  �لأم��ن��ي��ة  �لأج��ه��زة  �إن  ق��ول��ه  �شيناء  ب�شمال 
حتديد  و�أي�شا  �شيناء،  ب�شمال  �شحر�وية  مبنطقة  �ملختطفني  �جلنود 
�شبط  باأ�شلوب  معهم  نتعامل  نف�شه  �مل�شدر  وق��ال  �خلاطفني،.  هوية 

�لنف�س لأق�شي درجة حر�شا على �أرو�ح جنودنا.
وقال �مل�شدر �إن �أحد �خلاطفني حمكوم عليه بالإعد�م يف �أحد�ث �قتحام 
ق�شم ثان �لعري�س �لتي وقعت �أو�خر �شهر يوليو متوز من عام 2011.

و�أو�شح �أن �لأجهزة �لأمنية لديها جميع �خليار�ت �ملطروحة يف �لتعامل 
مع �خلاطفني لتحرير �جلنود، م�شري� �إىل ��شتمر�ر �ملفاو�شات من قبل 

م�شايخ �شيناء.
�أمام  رف��ح  �إغ���ق معر  �مل��و�ن��ئ يف م�شر  لأم��ن  تابعون  ويو��شل جنود 

حركة �لتنقل من قطاع غزة و�إليه �حتجاجا على �ختطاف زم�ئهم.
و�جلنود �ملختطفون هم �أربعة من �أفر�د �أمن �ملو�نئ وجمند باجلي�س، 
ورفح  �لعري�س  مدينتي  ب��ني  يربط  بطريق  م��روره��م  �أث��ن��اء  �ختطفو� 

مبحافظة �شمال �شيناء.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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اغييتيييييال ميي�ييسييوؤول كييبيير يف 
اليمنية ال�ييسييتييخييبييارات 

•• عدن-وكاالت:

�أن  �أمني ميني �م�س  �أك��د م�شدر 
قياديي  �أح���د  �غ��ت��ال��و�  م�شلحني 
ح�شرموت  مبحافظة  �ملخابر�ت 
�لركابي،  �هلل  عبد  �لعقيد  وه��و 
لئحة  على  �أُدرج  �أن  �شبق  �ل��ذي 
�لع�شكريني  من  �لع�شر�ت  ت�شم 
�ل��ق��اع��دة يف  �أع��ل��ن تنظيم  مم��ن 

جزيرة �لعرب نيرّته ت�شفيتهم.
م�شلحنينْ  �إن  �مل���������ش����در  وق�������ال 
تنظيم  م����ن  �أن���ه���م���ا  يف  ي�����ش��ت��ب��ه 
نارية  در�ج��ة  ي�شتق�ن  �لقاعدة 
�لنار  �ملا�شية  قبل  �لليلة  �أطلقا 
�ل��ع��ق��ي��د �ل��رك��اب��ي مبنطقة  ع��ل��ى 
مقتله  �إىل  �أدرّى  مم��ا  ب��اج��م��ع��ان، 

على �لفور.  
م��ن ج��ه��ت��ه، �أك����د م�����ش��وؤول �أمني 
حملي لوكالة رويرتز �أن �لعقيد 
يف جهاز �لأم��ن �ل�شيا�شي كان يف 
باملك� يف  بحي  بيته  �إىل  طريقه 
ح�شرموت )جنوب �شرق �ليمن( 
عندما �أطلق عليه م�شلحون �لنار 

مب�شد�س كامت لل�شوت.
�ليمني  �لأم��ن��ي  �مل�شدر  و�أ���ش��اف 
-وف����ق م���ا ن��ق��ل��ت ي��ون��اي��ت��د بر�س 
�إنرتنا�شونال- �أن تنظيم �لقاعدة 
يقف ور�ء هذه �لعملية، رد�ً على 
قياد�ته  م���ن  �ل���ع�������ش���ر�ت  م��ق��ت��ل 

وعنا�شره بالغار�ت �لأمريكية.

املنامة تدين الت�سريحات اليرانية 
وتعتربها تدخال يف �سوؤونها الداخلية

 •• املنامة-وام:
�لبحرين  مم���ل���ك���ة  �د�ن��������ت 
ب�����ش��دة �ل��ت�����ش��ري��ح��ات غري 
بها  �دىل  �ل���ت���ي  �مل�������ش���وؤول���ة 
�ل�����ش��ي��د ح�����ش��ني �م����ري عبد 
�ل���ل���ه���ي���ان م�������ش���اع���د وزي�����ر 
�خلارجية �لير�ين لل�شوؤون 
حول  و�لف��ري��ق��ي��ة  �لعربية 
�لبحرين و�عترتها تدخ� 
يف  مقبول  وغ��ري  مرفو�شا 
و�شلوكا  �لد�خلية  �شوؤونها 
�لع�قات  يف  م�شبوق  غ��ري 
وغ����ري معهود  �ل������دول  ب���ني 
�ط�قا يف �لع�قات �لدولية 
و�لقليمية ويتناق�س متاما 
�ملتحدة  �لمم  م���ب���ادئ  م���ع 
ومنظمة  �ل��دويل  و�لقانون 
�لتي  �ل����ش����م���ي  �ل���ت���ع���اون 
ت�����وؤك�����د ج��م��ي��ع��ه��ا �ح������رت�م 
و��شتق�لها.  �ل��دول  �شيادة 
وقال وكيل وز�رة �خلارجية 
لل�شوؤون �لقليمية وجمل�س 
�لبحرين  مبملكة  �ل��ت��ع��اون 
قوله يف ت�شريح لوكالة �نباء 
�لبحرين �أن كبار �مل�شوؤولني 
�لي���ر�ن���ي���ني ي��ت��ح��دث��ون كل 
باأكر  �ل��ب��ح��ري��ن  ع���ن  ي����وم 
ب�دهم  عن  يتحدثون  مما 
وم�شاحلها  و���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا 

و�و�شاع �شعبها �ملرتدية.
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اأدنوك توقع مذكرة تفاهم مع معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني
ت�شهم يف عملية �لتدريب و�لتعليم.

كافة  ت�شتوعب  م��درو���ش��ة  علمية  خلطة  وف��ق��ا  تعمل  �أدن����وك  �ن  وق���ال 
�ل�شعوبات �لتي تو�جه م�شرية �لتوطني ..مو�شحا باأن هنالك �لعديد 
من �لعو�مل �لتي توؤثر يف �إح�ل �ملو�طنني ومن �شمنها عدم �لتو�فق 
�لكامل ملخرجات �لتعليم مع �حتياجات �ملجموعة م�شري� يف هذ� �جلانب 
�لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  مع  متميزة  ع�قات  �أقامت  �ل�شركة  �أن  �إىل 
�أدنوك  باحتياجات  لتعريفهم  �ملهني  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  وموؤ�ش�شات 
وجمموعة �شركاتها كما قامت بتنفيذ منظومة متكاملة من �ملوؤ�ش�شات 
معاجلة  تت�شمن  �ل��ت��ي  و�ل�شيا�شات  �لتدريبية  و�ل��ر�م��ج  �لتعليمية 
حتديات �شوق �لعمل لإعد�د وتاأهيل �ل�شباب �ملو�طنني ل�شد �لحتياجات 
�ملتنامية يف �شركات �ملجموعة بهدف حتقيق م�شاركة فاعلة  �لوظيفية 

للمو�رد �لب�شرية �لوطنية.

و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  معهد  وع��ن  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ��رة  مدير 
بح�شور  للمعهد  �لتنفيذي  �ملدير  �لعامري  عمر  عادل  �لدكتور  �ملهني 

عدد من كبار �مل�شوؤولني من �جلانبني.
�أب��وظ��ب��ي للتعليم  �ل���ي���وم �ن م��ع��ه��د  ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي  �أدن�����وك يف  وذك�����رت 
و�لتدريب �ملهني �شيوفر بناء على �لتفاقية �ملوقعة بني �جلانبني �شنويا 
وز�رة  من  �ملعتمدة  �لفنية  �لتخ�ش�شات  من  �ملعهد  خريجي  من  ع��دد� 
�لتعليم �لعايل �أو من هيئة �ملوؤه�ت �لوطنية لتلبية �حتياجات �أدنوك 
وجمموعة �شركاتها ..كما يعد معهد �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �ملهني 
و�حتياجات  مبتطلبات  تفي  �ملهني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  خا�شة  ب��ر�م��ج 
�أدن��وك وجمموعة  �لتحديد متطلبات  وعلى وجه  و�لغاز  �لنفط  قطاع 
�شركاتها يف جمالت �لتكنولوجية �لهند�شية تخ�ش�س ت�شغيل عمليات 
�لنفط و�لغاز و تخ�ش�س معد�ت و�أجهزة �لتحكم و�ل�شيطرة وتخ�ش�س 

�ل�شيانة �لكهربائية و تخ�ش�س �ل�شيانة �مليكانيكية.
للتعليم  �أبوظبي  �أدن��وك ومعهد  �لتعاون بني  �لتفاقية على  كما تن�س 
و�لتدريب �ملهني يف �إعد�د حمتويات وموجهات بر�مج �لتعليم و �لتدريب 
�ملهني على �أن يقوم �ملعهد باإعد�د و�شياغة �أية بر�مج تدريبية حتتاجها 
�أدنوك لحقا خلدمة عمليات وم�شاريع �لتو�شع يف قطاع �لنفط و�لغاز 

يف �لدولة.
بادنوك  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة  مدير  �لقبي�شي  �شليويح  حممد  و�أك���د 
و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  �لتفاقية مع معهد  توقيع  تعليقه على  يف 
يف  ��شرت�تيجيا  هدفا  باعتباره  �مل��و�ط��ن  وت��دري��ب  تاأهيل  �أهمية  �ملهني 
روؤية �لقيادة �لر�شيدة لتحقيق �أهد�ف �شيا�شة �لتوطني .. م�شري� �ىل �ن 
�ل�شركة تبذل جهود� مكثفة على كافة �مل�شتويات لدعم م�شرية �لتوطني 
�لتي  �ملوؤ�ش�شات  وتهيئة  ومهار�ته  قدر�ته  وتطوير  �ملو�طن  تاأهيل  عر 

•• ابوظبي-وام:

�أدن��وك مذكرة تفاهم مع معهد  �لوطنية  �أبوظبي  وقعت �شركة برتول 
�لتعليم  خ��دم��ات  لتقدمي  ت��ه��دف  �ملهني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
و�لتدريب �ملهني ل�شد �حتياجات �أدنوك وجمموعة �شركاتها على �أن يبد�أ 
و�لتدريبية  �لتعليمية  بالر�مج  �للتحاق  يف  �لر�غبني  �لط�ب  قبول 

�بتدء� من �لعام �لدر��شي �حلايل.
�ملو�طنني  �لط�ب  من  لعدد  �لرعاية  ل�تفاقية  وفقا  �أدن���وك  وتقدم 
�أبوظبي  قبولهم يف معهد  يتم  للبعثات  �ل�شركة  برنامج  ل�شروط  وفقا 
ويف  للمعهد  �حلالية  �لدر��شية  �ل��ر�م��ج  يف  �ملهني  و�لتدريب  للتعليم 
بر�مج در��شية يعدها �ملعهد خ�شي�شا لتلبية �حتياجات ومتطلبات قطاع 
�لنفط و�لغاز. وقع �لتفاقية عن �أدنوك �ل�شيد حممد �شليويح �لقبي�شي 

�سيف بن زايد ي�سهد توقيع مذكرة تفاهم بني �سرطة اأبوظبي ومراكز اإيواء الن�ساء والأطفال

اقت�سادية اأبوظبي تتعرف على مهام ودور الهيئة الوطنية لدارة الطوارئ والأزمات

هيئة الهالل الأحمر تبني عددا من الف�سول الدرا�سية يف منطقة راأ�س اخليمة التعليمية

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
توقيع  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�لعامة  �لقيادة  بني  تفاهم  مذكرة 
ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي وم���ر�ك���ز �إي����و�ء 
ملو�جهة  وذل���ك  و�لأط���ف���ال  �لن�شاء 
�أي �أ�شكال حمتملة للعنف و�لجتار 
�لقيادة  ل���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق��ا  ب��ال��ب�����ش��ر 

حت��ظ��ى ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لرئي�شة  �ل��ع��ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت����اد 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
ل�أمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لطفولة �لرئي�شة �لفخرية لهيئة 
�ملر�كز  �ل��ت��ي تقع  �لأح��م��ر  �ل��ه���ل 
بالدعم  حتظى  كما  مظلتها  حت��ت 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل���ف���ري���ق  م����ن 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 

خلفان  علي  �لعميد  �ملذكرة  توقيع 
�لظاهري مدير عام �شوؤون �لقيادة 
�شعود  و�ل��ع��ق��ي��د  �أب��وظ��ب��ي  ب�شرطة 
�شكرتارية  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�����ش��اع��دي 
�لدكتور  و�ل��ع��ق��ي��د  �ل���وزي���ر  ���ش��م��و 
�إد�رة  مدير  بور�شيد  حممد  ر��شد 
�لتحريات و�ملباحث �جلنائية وعدد 
�أبوظبي  ب�����ش��رط��ة  �ل�����ش��ب��اط  م���ن 
�لن�شاء  �إي��و�ء  و�مل�شوؤولني يف مر�كز 

و�لأطفال.

�للو�ء  �لعليا. ح�شر توقيع �ملذكرة 
�لأمني  �لنعيمي  خلريباين  نا�شر 
ن���ائ���ب رئي�س  ���ش��م��و  مل��ك��ت��ب  �ل����ع����ام 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س 
�ملزروعي  م�شلم  حمد�ن  و�لدكتور 
لل�شوؤون  �ل���ع���ام���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
رئي�س  و�لأوق������������اف  �لإ�����ش�����م����ي����ة 
�شحايا  �إي��و�ء  مر�كز  �إد�رة  جمل�س 
�لجت��������ار ب���ال���ب�������ش���ر و�ل����ش���ت���غ����ل 
�جلن�شي من �لن�شاء و�لأطفال �لتي 

�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة.

وقع �ملذكرة يف مقر �لقيادة �لعامة 
بن  حممد  �للو�ء  �أبوظبي  ل�شرطة 
�لعو�شي �ملنهايل مدير عام �لعمليات 
و�شارة  �أبوظبي  ب�شرطة  �ل�شرطية 
�لتنفيذية  �مل��دي��رة  �شهيل  �إبر�هيم 
مل���ر�ك���ز �إي�������و�ء �ل��ن�����ش��اء و�لأط����ف����ال 
ح���ي���ث ح�������ددت �مل�����ذك�����رة جم�����الت 
ح�شر  كما  �جلانبني.  بني  �لتعاون 

تذكارية  هدية  بتقدمي  ب��ال��د�ئ��رة 
له  تكرميا  �لنعيمي  خالد  لل�شيد 

تقدمي  يف  �ملتميزة  م�شاركته  على 
ع�����ن دور  �ل�������زم������ة  �مل����ع����ل����وم����ات 

�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة 
و�لزمات 

•• اأبوظبي-وام:

لإد�رة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أك������دت 
�لتابعة  و�لزم�����������ات  �ل������ط������و�رئ 
�لوطني  ل�أمن  �لعلى  للمجل�س 
�أه����م����ي����ة رف������ع م�������ش���ت���وى �ل���وع���ي 
�لدولة  يف  �ل�شكان  لدى  و�لثقافة 
بكيفية  ومقيمني  م��و�ط��ن��ني  م��ن 
�ل���ت���ع���ام���ل �لم����ث����ل م����ع �لزم������ات 
�جل�شيمة  و�حل������و�دث  ك���ال���زلزل 
ب�شرية  ب��اأ���ش��ر�ر  تت�شبب  ق��د  �لتي 
�ل�شتجابة  ع��دم  ح��ال  وم��ادي��ة يف 
و��شتقاء  و�لتعليمات  ل���ر���ش��اد�ت 
�ل�����ر������ش�����م�����ي�����ة من  �مل������ع������ل������وم������ات 

حممد عمر عبد�هلل وكيل �لد�ئرة 
�ن �لهيئة تعكف على تنفيذ بر�مج 
ت��وع��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل���د�ر����س 
و�ل���ع���دي���د م���ن �جل���ه���ات �لخ����رى 
بالطرق  �لتعريف  بهدف  بالدولة 
�لتعامل  يف  �ل�����ش��ل��ي��م��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�لنعيمي  وق������دم  �حل���������و�دث.  م����ع 
�أم������ام ع����دد م���ن موظفي  ���ش��رح��ا 
�خت�شا�شات  �أب�����رز  ع���ن  �ل���د�ئ���رة 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة 
�إعد�د  �أبرزها  و�لأزمات و�لتي من 
�ل�شرت�تيجية  �لوطنية  �خلطط 
لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات وحتديد 
�لدولة  يف  �ملعنية  �جل��ه��ات  �أدو�ر 

وق������ال �ل��ن��ع��ي��م��ي �ن�����ه ب���ن���اء على 
�لتنبوؤ  فاإن  �لزلزل  ن�شاأة  نظريات 
..�لول  م�����ش��ت��وي��ات   3 ع��ل��ى  ي��ت��م 
�ل��������زلزل .. و�ل���ث���اين  ت���ق���ع  �أي������ن 
�لقوة �ملتوقعة للزلزل .. و�لثالث 
�ل��ت�����ش��رف ق��ب��ل و�أث����ن����اء �ل�����زلزل 
�ملرء  ي����درك  �أن  �أه��م��ي��ة  م��و���ش��ح��ا 
ي��ت��ع��ام��ل م���ع �لو�شع  ج��ي��د� ك��ي��ف 
�أن  �أهمية  مع  �لزلز�ل  وقوع  �أثناء 
من  ويعتمدها  �مل��ع��ل��وم��ة  ي�شتقي 
ويف  ب��ال��دول��ة.  �لر�شمي  م�شدرها 
خ��ت��ام �ل��ع��ر���س ق��ام ���ش��ع��ادة حممد 
وعدد  �لد�ئرة  وكيل  عمر عبد�هلل 
من �ملدر�ء �لتنفيذيني و�مل�شئولني 

م�شادرها.
د�ئرة  ��شت�شافة  ذل��ك خ���ل  ج��اء 
�أبوظبي  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ممث� عن �لهيئة مبقرها موؤخر� 
ب��ه��دف ت��ع��ري��ف م��وظ��ف��ي��ه��ا بدور 
وم�شئولياتها  وم��ه��ام��ه��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة 
وت��ق��دمي �مل��ع��ل��وم��ات و�لر����ش���اد�ت 
�لتعامل  ك��ي��ف��ي��ة  ع����ن  �ل������زم�����ة 
�لزم��ات و�حلو�دث  و�لتعاطي مع 
ك���ال���زلزل و�حل���ر�ئ���ق و�حل�����و�دث 

�جل�شيمة.
�لهيئة  م��ن  �لنعيمي  خ��ال��د  وق���ال 
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لزمات 
�شعادة  بح�شور  ق��دم��ه  ع��ر���س  يف 

ع��ن��د ن�����ش��وء �لأزم������ات و�لإ����ش���ر�ف 
لإد�رة  �لوطنية  �ملر�كز  عمل  على 
ع��م��ل��ي��ات �ل����ط����و�رئ. و�أو�����ش����ح �ن 
�لتوعية  �لهيئة تويل م�شاألة ن�شر 
�ل���زم��ة ب��ني �ل�����ش��ك��ان م��ن خ�ل 
ت���ك���ث���ي���ف �ل������ر�م������ج و�ل������ن������دو�ت 
وبد�أت  كبري�  �هتماما  و�ملوؤمتر�ت 
بالرتكيز  لذلك  برنامج  بتطبيق 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل م���ع نظام 
�لنذ�ر و�لتحذير وتزويد �ل�شكان 
وب�شكل  حم�����دث�����ة  مب����ع����ل����وم����ات 
�أي من حالت  منتظم �ثناء وقوع 
�لكو�رث  �أو  �لأزم���ات  �أو  �ل��ط��و�رئ 

يكون م�شدرها �لوحيد �لهيئة.

•• راأ�س اخليمة -وام:

وق����ع����ت ه���ي���ئ���ة �ل�����ه������ل �لأح����م����ر 
�لتعليمية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ومنطقة 
�خليمة  ر�أ����س  يف  �لهيئة  ف��رع  مبقر 
من  عدد  بت�شييد  م�شرتكة  �تفاقية 
�بن  مدر�شة  يف  �لدر��شية  �لف�شول 
مبنطقة  �لأ�شا�شي  للتعليم  زي��دون 

�مل��ن��ط��ق��ة. وق�����ال �مل���ن�������ش���وري عقب 
توقيع �لتفاقية �أن توجيهات �لإد�رة 
�لعليا لله�ل �لأحمر تدعو لتكاتف 
تلك  تنفيذ  يف  ت�شاعد  �لتي  �جلهود 
�لتعاون  رك���ائ���ز  و�إر�����ش����اء  �مل�����ش��اري��ع 
�لهيئة  بني  �مل�شرتك  �لإ�شرت�تيجي 
بالدولة.  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  و�ل��ع��دي��د 
و�أكدت �شمية �ل�شويدي على �همية 

�ملعينات  وت��ق��دمي  �لتعليم  مب�شرية 
 .. ذل��ك  يف  ت�شاعد  �لتي  �ل�شرورية 
وتبلغ �لتكلفة �لإجمالية لبناء �ربعة 
ف�شول در��شية مبدر�شة �بن زيدون 
�لأوىل  �حل��ل��ق��ة  �لأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
ل�أن�شطة  و�شالة  �لرم�س  مبنطقة 
�لحتياجات  ل�����ذوي  م���ي���اه  ودورة 

�خلا�شة حو�يل 880 �لف درهم. 

�لرم�س بر�أ�س �خليمة.
وق���ع �لت��ف��اق��ي��ة ع��ن �ل��ه��ي��ئ��ة ر��شد 
مبارك �ملن�شوري نائب �لأمني �لعام 
بح�شور  ب��الإن��اب��ة  �ملحلية  لل�شوؤون 
حم���م���د زي�����د �ل�����ش��ح��ي م���دي���ر فرع 
�له�ل �لأحمر بر�أ�س �خليمة وعن 
�لتعليمية  �خل��ي��م��ة  ر������س  م��ن��ط��ق��ة 
مديرة  �ل�������ش���وي���دي  ح������ارب  ���ش��م��ي��ة 

ت���وث���ي���ق �أو�������ش�����ر �ل���ع���م���ل �خل����ريي 
..م�شيدة  �مل�����ش��رتك  و�لج��ت��م��اع��ي 
�خلريي  و�لعطاء  �لإن�شاين  بالدور 
و�إجناز�تها  �لأح��م��ر  �ل��ه���ل  لهيئة 
�ملحلي  �ل�شعيدين  ع��ل��ى  �مللمو�شة 

و�لدويل.
وت��اأت��ي ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة ل��ت��وؤك��د دور 
�لرتقاء  يف  �لفعال  �لأحمر  �له�ل 

بث مبا�سر لعمليات معقدة من م�ست�سفى دبي اإىل اأكرب موؤمتر طبي بفرن�سا الأربعاء املقبل
هيئة  بها  تتمتع  ��شبحت  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �خل���رة  على 

�ل�شحة بدبي يف هذ� �لنوع من �ملعاجلات �ملتخ�ش�شة.
وقال �نه �شيتم بث مبا�شر لعملية ع�ج �شر�يني �لقلب 
و�لتي  للذوبان  �لقابلة  �لدعامات  باإ�شتخد�م  �لدقيقة 
�بتكرتها هيئة �ل�شحة  تعرف با�شم طريقة دبي و�لتي 
�لعامل  م�شتوى  على  موؤ�ش�شة �شحية  �أول  لتكون  بدبي 
تطبق هذه �لتقنية �لتي تعتر قفزة نوعية يف �ل�شلوب 
�لع�جي للمر�شى �لذين يعانون من �ن�شد�د �ل�شر�يني 

�لدقيقة للقلب و�لتي ل ميكن ع�جها جر�حيا.
و�أو�شح �لدكتور جمول �لذي �شيقوم باإجر�ء هذ� �لنوع 
هيئة  دع���وة  �أن  �ملتخ�ش�شة  �ل��ع���ج��ي��ة  �لعمليات  م��ن 
�ل�شحة بدبي لعر�س جتربتها خ�ل �جلل�شات �لعلمية 
لأحد �كر �ملوؤمتر�ت �لعاملية يعد مبثابة �شهادة �عرت�ف 
دولية بامل�شتوى �ملتطور �لذي و�شلت �إليه دبي كما يوؤكد 

على قدرة وكفاءة �لكو�در �لطبية �لعاملة يف �لهيئة.
بالدكتور  ممثلة  ب��دب��ي  �ل�شحة  هيئة  �شت�شارك  ك��م��ا 
�مل��وؤمت��ر م��ن خ�ل  طالب خ��ري�هلل جم��ول يف فعاليات 
رئا�شة �حدى �جلل�شات �لعلمية للموؤمتر �لذي �شيجمع 
�لقلب على م�شتوى  ��شت�شاريي و�أخ�شائيي  �لآلف من 

�لعامل.

•• دبي-وام:

ت�����ش��ارك ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة ب��دب��ي ي���وم �لأرب���ع���اء �مل��ق��ب��ل يف 
�لقلب �لذي  �لعاملي لأمر��س ق�شطرة  �ملوؤمتر  فعاليات 
�شيعقد يف فرن�شا خ�ل �لفرتة من 21 �إىل 24 مايو 
�جلاري مب�شاركة �أكر من 15 �ألف ��شت�شاري وطبيب 

خمت�س باأمر��س �لقلب من خمتلف دول �لعامل.
وقال �لدكتور طالب خري �هلل جمول ��شت�شاري ورئي�س 
ق�شم ق�شطرة �شر�يني �لقلب مب�شت�شفى دبي �ن م�شاركة 
هيئة �ل�شحة بدبي تتمثل بنقل مبا�شر لث�ث عمليات 
ق�شطرة قلبية من غرفة �لعمليات مب�شت�شفى دبي �إىل 
��شافة  بفرن�شا  �لقلب  لأمر��س  �لعاملي  �ملوؤمتر  قاعات 

�ىل تر�أ�س جل�شات علمية للموؤمتر.
�ن�شد�د  معاجلة  خ�لها  �شيتم  �لعمليات  �ن  و�أو���ش��ح 
للذوبان  �لقابلة  �ل��دع��ام��ات  بو��شطة  �لقلب  �شر�يني 
�ملا�شي  �لعام  بد�ية  بتطبيقها منذ  �لهيئة  ب��د�أت  و�لتي 
و�أفريقيا  �لأو�شط  �ل�شرق  ك��اأول جهة طبية يف منطقة 
ت��ق��دم ه���ذه �مل��ع��اجل��ة �جل��دي��دة لأم���ر�����س �ل��ق��ل��ب حيث 
300 عملية من هذ�  �أك��ر من  ب��اإج��ر�ء  �لهيئة  قامت 
�لنوع وهو �أكر رقم عاملي يتم يف مركز و�حد مما يوؤكد 

ندوة تنظمها هيئة العتماد الأكادميي بالتعاون مع عنكبوت

حمدان بن مبارك يوجه بتح�سني 
خدمات تقنيات املعلومات 

�سبكة اإنرتنت عالية ال�سرعة ملوؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة

ال�سارقة للوثائق والبحوث يعزز اأدوار موؤ�س�سات حكومة ال�سارقة 
يف جمال التوثيق الفعال

�لت�شالت �لدولية �لآنية مع موؤ�ش�شات تعليم �أخرى، 
و�لت�شالت �لفعالة بني مكتبات �ملوؤ�ش�شات �جلامعية 
بامل�شاركة  ي�شمح  �ل��دول��ة، مبا  وخ��ارج  د�خ��ل  �ملختلفة 
�شتعر�س  كما  �ملختلفة،  �لتعلم  م�شادر  ��شتخد�م  يف 
�لندوة ملا ميكن �أن توفره �ل�شبكة من و�شائل �حلماية 
�لإلكرتونية لل�شج�ت و�لوثائق �لط�بية و�لإد�رية، 

و��شتعادة �لبيانات يف حال �لتعر�س للمخاطر. 
�لع� مدير هيئة �لعتماد  �أب��و  �لدكتور بدر  �أ�شار  و   
�ملوؤ�ش�شات  �شت�شاعد  �شبكة عنكبوت  �أن  �إىل  �لأكادميي 
�أثر�  يحقق  مبا  و�ل�شر�كة  �لتو��شل  على  �لتعليمية 
جودة  خ���ل  من  �لعايل  �لتعليم  ج��ودة  على  �إيجابيا 
خدمات  وج����ودة  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  و�ل��ت��ع��ل��م  �لتعليم 

تقنيات �ملعلومات ب�شورة عامة. 
�ل��ن��ع��ي��م��ي �لرئي�س  �ل�����ش��ي��د ف���اه���م  م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
�مل�شرتكة  �ملبادرة  هذه  �أن  عنكبوت  مل�شروع  �لتنفيذي 
وم�شروع  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  بني 
و�شر�كة  د�ئ����م  ت���ع���اون  �إن�����ش��اء  �إىل  ت��ه��دف  ع��ن��ك��ب��وت 
خ�ل  م��ن  �ل��ع��ايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  ب��ني  حقيقية 
و�لت�شال  �ل��رب��ط  م��ن  ت�شتفيد  م�شرتكة  ن�شاطات 

ال بينها.  �لفعرّ

•• ابوظبي- الفجر 

ح��ر���ش��ا م���ن م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن م���ب���ارك �آل 
على  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي���ر  نهيان 
تنفيذ مبادر�ت جمل�س �لوزر�ء ومنها مبادرة �لتحول 
�خل��دم��ات �حلكومية  وم��ب��ادرة حت�شني  �لإل��ك��رتوين 
�شبكة  مع  بالتعاون  ن��دوة  بتنظيم  معاليه  وج��ه  فقد 
عنكبوت من �ملنتظر �أن ي�شارك فيها �أكر من 120 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل �حلكومية  م��ن مم��ث��ل��ي م��وؤ���ش�����ش��ات 
و�خل��ا���ش��ة يف �ل��دول��ة ب��ه��دف حت�شني ج���ودة خدمات 
يف  �ل��ع��ايل  �لتعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنيات 

�لدولة.
�لعتماد  هيئة  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل��ن��دوة  خ���ل  �شيتم   
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  يف  �لأك��ادمي��ي 
�شباحا  �ل��ع��ا���ش��رة  �ل�����ش��اع��ة  يف  �ل�شبكة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وت�شت�شيفها   2013 م��اي��و   20 �لث��ن��ني  ي���وم  م��ن 
�أكادميية �شرطة دبي �إلقاء �ل�شوء على �شبكة عنكبوت 
عن  معلومات  وع��ر���س  �ل�شرعة،  فائقة  �حلا�شوبية 
�ل�����ش��ب��ك��ة، و�لتي  �أن ت��وف��ره��ا  �خل���دم���ات �ل��ت��ي مي��ك��ن 
يتيح  و�ل��ذي  و�ملرئي  �ل�شوتي  �لآين  �لت�شال  ت�شمل 

•• ال�شارقة-وام:

للوثائق  �ل�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  يبا�شر 
و�لبحوث �أعماله يف �إطار تو��شله 
مع خمتلف دو�ئر وهيئات حكومة 
ل�رتقاء  روؤ�ه  ���ش��م��ن  �ل�����ش��ارق��ة 
موؤ�ش�شات  يف  �لأر���ش��ي��ف��ي  بالعمل 
�شري  و���ش��م��ان  �ملختلفة  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل���ع���م���ل ن���ح���و حت��ق��ي��ق �أه���د�ف���ه���ا 
�لتوثيق  جمال  يف  �ل�شرت�تيجية 
�ل����ف����ع����ال وت���ط���ب���ي���ق �لجت�����اه�����ات 
�ملركز  ي��ت��ب��ن��اه��ا  �ل���ت���ي  �حل���دي���ث���ة 
و�لعناية  و�ل���ت���وث���ي���ق  ل���ر���ش��ف��ة 
ب��ج��م��ي��ع �أع�����م�����ال ت���ل���ك �جل���ه���ات 

و�إجناز�تها.

ويعمل �ملركز على �إط�ع �لدو�ئر 
�ملمار�شات  �أح��دث  على  �حلكومية 
و�لتوثيق  �لأر����ش���ف���ة  جم����ايل  يف 
و�لتقنيات  �حل��دي��ث��ة  �مل��ع��اي��ري  و 
�إىل  �ل����ت����ح����ول  يف  �مل�������ش���ت���خ���دم���ة 
بهدف  �لإل�����ك�����رتوين  �لأر�����ش����ي����ف 
�لر�شمية  �لأر�شيفات  يف  تطبيقها 
م����ن توثيق  ب���ذل���ك  ي��ت�����ش��ل  وم�����ا 
و�إنتاجاتها  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ت��و�ري��خ 
و�لفنية  �لدب������ي������ة  و�أع����م����ال����ه����ا 

و�لثقافية و�لعلمية و�لتي تتكامل 
وروؤي�����ة وخ��ط��ط �مل��رك��ز يف حفظ 
�ل���وث���ائ���ق وح��م��اي��ت��ه��ا مل���ا ل��ه��ا من 
تاريخ  حفظ  يف  �ل�شلة  وثيق  دور 
�ل�����ش��ارق��ة وت��ع��زي��ز هويتها  �إم����ارة 

�لوطنية.
�ملحمود مدير  �شامل  و�أك��د �ش�ح 
مركز �ل�شارقة للوثائق و�لبحوث 
�لتعاون  ج�����ش��ور  مل��د  �مل��رك��ز  �شعي 
بينه و�جلهات �حلكومية يف �إمارة 

�أر�شيفاتها  �إث��ر�ء  بهدف  �ل�شارقة 
ب���امل���زي���د م����ن �ل����وث����ائ����ق و�إت����اح����ة 
�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن خ���ر�ت �مل��رك��ز يف 
�لتو��شل  �أن  و�أو�شح  �ملجال.  هذ� 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  م����ع  �مل�����ش��ت��م��ر 
ي�شاهم يف تنمية خر�تها من �أجل 
لتحقيق  �لعمل  وتطوير  �لتميز 
�أف�شل �لنتائج �ملرجوة يف �أعمالها 
�لتوثيقية ..لفتا �إىل قيام �ملركز 
ل���ل���دو�ئ���ر عك�شت  ع����دة  ب����زي����ار�ت 

���ش��ري �لعمل  �إي��ج��اب��ي��ا يف  م�����ردود� 
و�لو�شول به �إىل �أف�شل �مل�شتويات 
يف ظل �حلر�س على �نتهاج �أف�شل 
�ل��و���ش��ائ��ل يف مت��ك��ني �جل���ه���ات يف 
و�لهتما  �أر���ش��ي��ف��ي��ات��ه��ا  ت��ط��وي��ر 
روؤية  ترجمة  �إط���ار  يف  بالتوثيق 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س 
ثرية  ك��م��ادة  بالتوثيق  ل�هتمام 
و�أ�شار  �ملقبلة.  للحا�شر و�لأجيال 
�لتوثيق  �أه��م��ي��ة  �أن  �إىل  �مل��ح��م��ود 
وبيان  �إج���ر�ء�ت���ه  على  تقت�شر  ل 
�آل������ي������ات ت����دف����ق م���ع���ل���وم���ات���ه بل 
ف��ي��م��ا مي��ث��ل��ه م��ن ع��م��ل��ي��ات مهمة 
ت�شكيل قاعدة  ملختلف �جلهات يف 
تعد  و�ل��ت��ي  وبياناتها  معلوماتها 
للمعومات  ق���اع���دة  جم��م��ل��ه��ا  يف 
�لوطنية وحم�شلة لإبر�ز �لعمال 
على م�شتوى �لمارة و�لدولة من 
و�جتماعية  �ق��ت�����ش��ادي��ة  �أن�����ش��ط��ة 
�جلهود  ت�شافر  تتطلب  وثقافية 
لتوثيقها و�أهمية حفظها كم�شدر 
ه�������ام وح�����ي�����وي ل�����ق�����ر�ء �مل���ا����ش���ي 
و�لط�ع على �لو�قع و��شت�شر�ف 

�مل�شتقبل.
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 مدار24 �ساعة

جمعية الإمارات للمحامني تنظم اليوم موؤمتر القانون اجلنائي والإن�ساين الدويل يف منطقة اخلليج العربياللجنة العربية لنظم الدفع والت�سوية تعقد اجتماعها ال�سنوي التا�سع الثنني يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  ع��ن  �ملنبثقة   - و�ل��ت�����ش��وي��ة  �ل��دف��ع  لنظم  �ل��ع��رب��ي��ة  �للجنة  تفتتح 
�شندوق  ويتوىل  �لعربية  �لنقد  وموؤ�ش�شات  �ملركزية  �مل�شارف  حمافظي 
�لتا�شع غد� �لثنني يف  �ل�شنوي  �لفنية - �جتماعها  �أمانتها  �لعربي  �لنقد 
فندق �ل�شاطئ روتانا يف �أبوظبي. ي�شارك يف �لإجتماع �لذي ي�شتمر يومني 
نائب �ل�شكرتري �لعام للجنة �لدولية لنظم �لدفع و�لت�شوية �لتابعة لبنك 
�لت�شويات �لدولية �لذي �شيقوم باإط�ع �أع�شاء �للجنة على �آخر �لتطور�ت 
�ملبادئ  تطبيق  منهجية  على  وخ�شو�شا  �لدولية  �للجنة  عمل  بخ�شو�س 
�لدولية �جلديدة للبنية �لتحتية لأ�شو�ق �ملال �ل�شادرة عن بنك �لت�شويات 
م��ن قبل  و�مل��ع��ت��م��دة  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  لهيئات  �ل��دول��ي��ة  و�مل��ن��ظ��م��ة  �ل��دول��ي��ة 
�أهمية  حول  �لأوىل  عمل  ورقتي  �للجنة  تناق�س  كما  �لع�شرين.  جمموعة 

حول  و�لثانية  �لعربية  �ل��دول  جت��ارب  �لوطني-  �ملدفوعات  جمل�س  ودور 
ق�شايا تطوير نظم �حلفظ �ملركزي ل�أور�ق �ملالية ودور �مل�شارف �ملركزية 

ويتوقع �أن تتخذ �للجنة �لتو�شيات �ملنا�شبة يف هذ� �ل�شاأن.
و�شت�شتمع �للجنة �إىل تقرير فريق �لعمل �ملنبثق عنها حول متابعة تنفيذ 
تو�شية جمل�س حمافظي �مل�شارف �ملركزية ب�شاأن �إعد�د در��شة �شاملة حول 
جدوى م�شروع �إن�شاء �آلية ملقا�شة وت�شوية �ملدفوعات �لعربية �لبينية وهو 
�مل�شروع �لذي يكت�شب �أهمية بالغة ملا قد يحققه من منافع على �شعيد دعم 
�إح�شائي  كتيب  �إ�شد�ر  م�شروع  �ىل  ��شافة  �لبينية  �لعربية  �ل�شتثمار�ت 

�شامل حول عمليات �لدفع و�لت�شوية يف �لدول �لعربية.
وت�شم �للجنة يف ع�شويتها �ملدر�ء �ملعنيني باأنظمة �لدفع و�لت�شوية لدى 
هذه �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات بالإ�شافة �إىل �شندوق �لنقد �لعربي كما ي�شارك 

فيها �حتاد �مل�شارف �لعربية كع�شو مر�قب.

•• اأبوظبي -وام:

تنظم جمعية �لإمار�ت للمحامني و�لقانونيني �ليوم بفندق جمري� 
�أبر�ج �لإحتاد يف �أبوظبي موؤمتر �لقانون �جلنائي و�لإن�شاين �لدويل 
يف منطقة �خلليج �لعربي �شرورة �أو خيار وذلك حتت رعاية معايل 
�شعادة  �لعدل مب�شاركة  وزي��ر  �لظاهري  بن جوعان  ه��ادف  �لدكتور 
�لقا�شي عبد�لوهاب �لعبدول رئي�س �ملحكمة �لحتادية �لعليا وعدد 
�ملوؤمتر  ي�شلط  �ملجال.  هذ�  يف  و�خل��ر�ء  �لدوليني  �لقانونيني  من 
�ل�شوء على �لقانون �جلنائي و�لإن�شاين �لدويل وع�قته و�أهميته 
و�شرورته يف منطقة �خلليج �لعربي يف �شوء �لأح��د�ث �جلارية يف 

�لعامل ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط. ويرت�أ�س �مل�شت�شار حممد �ل�شام�شي 
�لطنيجي  عائ�شة  �مل�شت�شارة  ت��رت�أ���س  فيما  �لأوىل  �مل��وؤمت��ر  جل�شة 
�جل��ل�����ش��ة �ل��ث��ان��ي��ة �ىل ج��ان��ب م�����ش��ارك��ة �ل��ق��ا���ش��ي �ل��دك��ت��ور حممد 
�لريا�شي  ر�ل��ف  و�لقا�شي  ب���الأردن  �لتميز  حمكمة  م��ن  �ل��ط��ر�ون��ة 
نائب رئي�س �ملحكمة �خلا�شة بلبنان و�لقا�شي هو�ر موري�شون من 
حمكمة �جلنايات �لدولية و�شتيفن ر�ب �ل�شفري �لأمريكي �ملتجول 
كل من  �إىل  �ملوؤمتر  �لدعوة حل�شور  وق��د وجهت  �حل��رب.  جلر�ئم 
و�ملهتمني  و�مل�شت�شارين  و�ملحامني  �لعامة  و�لنيابة  �لق�شاء  رج��ال 
�لقانونيني ومديري �إد�ر�ت �لوز�ر�ت و�لهيئات و�لدو�ئر �حلكومية 

و�لقطاع �خلا�س. 

موؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�سباب تعلن اأ�سماء الفائزين مبنح ال�سيخ حممد بن زايد للتعليم العايل
•• اأبوظبي-وام: 

�أع��ل��ن م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة �لع�شو 
لتنمية  �لإم���ار�ت  ملوؤ�ش�شة  �ملنتدب 
�لط�ب  �أ����ش���م���اء  �م�������س  �ل�����ش��ب��اب 
يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  �ل�شباب  و�ل��ب��اح��ث��ني 
�لر�بعة من برنامج منحة  �لدورة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
للتعليم �لعايل و�خلا�س بخريجي 
�أبوظبي  يف  بفرعيها  ز�ي��د  جامعة 

ودبي.
�ل�شيخ  م��ن��ح��ة  ب���رن���ام���ج  وي���ه���دف 
ت�شجيع  �إىل  ز�ي�������د  ب����ن  حم���م���د 
��شتكمال  �لطلبة �لإمار�تيني على 
�ل��ع��ل��ي��ا يف ع�����دد من  در�����ش���ات���ه���م 
�لعلمية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �جل��ام��ع��ات 

�ملرموقة.
�أطلق  �ل��ذي  �ملنحة  برنامج  وياأتي 
تعزيز�   2011 عام  مايو  �شهر  يف 
�أب��وظ��ب��ي يف بناء  جل��ه��ود ح��ك��وم��ة 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �ملعرفة  �قت�شاد 

�لعربية �ملتحدة.

�لتنمية  باحتياجات  �ل�شلة  وثيقة 
�مل�شتد�مة و�ل�شاملة يف �لدولة.

و�أك����د م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
منحا  يقدم  �لرنامج  �أن  طحنون 
�ملاج�شتري  �شهادتي  لنيل  در��شية 
�مللتحقني  للطلبة  �ل��دك��ت��ور�ه  �أو 
�لدولة  د�خ��ل  مرموقة  بجامعات 
در��شتهم  ل���ش��ت��ك��م��ال  وخ���ارج���ه���ا 
ذ�ت  �ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة  �مل������ج������الت  يف 
�لتعليم و�لدر��شات  �لأولوية منها 
و�لعلوم  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
وتنظيمها  �مل����ت����اح����ف  ودر��������ش������ة 
و�لرعاية �ل�شحية و�لإد�رة �لعامة 

و�لهند�شة و�لتخطيط �لعمر�ين.
بالدورة  �لفائزين  قائمة  و�شمت 
�ل�شيخ  ب��رن��ام��ج منح  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة 
�لعايل  للتعليم  ز�ي����د  ب��ن  حم��م��د 
�أم��ني و�لتي  �أف��ن��ان �شعيد  ك� من 
�لهند�شة  يف  �ملاج�شتري  �شتدر�س 
�ملعمارية يف جامعة ملبورن و�شارة 
�مل���رزوق���ي ل��در����ش��ة �ل���دك���ت���ور�ة يف 
�لأكلينيكي يف جامعة  �لنف�س  علم 
وخولة  ل���ن���دن  ك���ول���ي���دج  ك��ي��ن��ج��ز 
�ل����ه����اوي ل���در�����ش���ة �مل��اج�����ش��ت��ري يف 

�ل���ر�ح���ل �لكرمي  �أر����ش���ى دع��ائ��م��ه��ا 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
طيب �هلل ث��ر�ه و تتو��شل م�شرية 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  �ل��ن��م��اء  و  �ل��ب��ن��اء 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�إخو�نه  و  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
�أ���ش��ح��اب �ل�����ش��م��و ح��ك��ام �لم����ار�ت 
و�ل���ذي���ن ل ي���األ���ون ج��ه��د� يف دعم 
م�شتوياته  �خ��ت���ف  على  �لتعليم 
و خ���ا����ش���ة �ل��ت��ع��ل��ي��م �جل���ام���ع���ي و 
يعمل  ح��ي��ث  للمتميزين  ت��ك��رمي��ه 
�ملثل  �ل����ق����دوة و  ذل����ك ع��ل��ى خ��ل��ق 
و  �لن��ت��م��اء  قيم  يج�شد  و  �لطيب 
�أبنائه .. و�أ�شاف  �ل��ولء للوطن و 
 22 يقارب  ما  تطرح  �جلامعة  �ن 
خمتلف  يف  للماج�شتري  برناجما 
�ملنحة  وت��غ��ط��ي  �مل���ع���رف���ة.  ف�����روع 
�مللتحقني  �لطلبة  تعليم  تكاليف 
بجامعات خمتارة يف �لدولة بينما 
تكاليف  �خلارجية  �لبعثات  ت�شمل 
للطلبة  و�لإقامة  و�ل�شفر  �لتعليم 
يف  تعليمهم  ل�شتكمال  �ملبتعثني 
�جلامعات �لأجنبية خارج �لدولة.

ومي����ك����ن ل��ل��ط��ل��ب��ة �ل����ر�غ����ب����ني يف 

و�أك����د م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
طحنون �آل نهيان �أن برنامج منحة 
ز�ي����د للتعليم  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
قيادتنا  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ي��اأت��ي  �ل��ع��ايل 
حتفيز  �إىل  ت��رم��ي  �ل��ت��ي  �لر�شيدة 
من  ومتكينهم  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب 
ومن  �ل���ع���ايل  تعليمهم  م��و����ش��ل��ة 
مهار�تهم  تطوير  يف  �مل�شاهمة  ثم 
�لعلمية  وخ���ر�ت���ه���م  وم��ع��ارف��ه��م 
قدر�تهم  ت���ع���زي���ز  و  و�ل���ب���ح���ث���ي���ة 
�لتناف�شية يف �أ�شو�ق �لعمل �ملحلية 
من  متكينهم  عن  ف�ش�  و�لعاملية 
�جلهود  يف  م��ت��ق��دم��ة  �دو�ر  ت���ويل 
يف  �ملعرفة  �قت�شاد  لبناء  �ملبذولة 

�لدولة.
و�أ�شاف معاليه �إن هذه �لدفعة من 
نخبة  ت�شم  بالرنامج  �لفائزين 
من �أميز و�أكفاأ �ل�شباب و�لباحثني 
يف  قبولهم  مت  �لذين  �لإمار�تيني 
على  وم��رم��وق��ة  متميزة  ج��ام��ع��ات 
يفرت�س  و�ل���ذي  �لعاملي  �ل�شعيد 
در��شاتهم  ي���و�����ش���ل���و�  �أن  ف��ي��ه��م 
تخ�ش�شات  يف  و�لبحثية  �لعلمية 
وجم����������الت ع���ل���م���ي���ة و�ك����ادمي����ي����ة 

�لتخطيط  يف  �ملاج�شتري  لدر��شة 
�لأمريكية  �جلامعة  يف  �لعمر�ين 
بال�شارقة و�شذى �لها�شمي لدر��شة 
يف  �ل���دويل  �لتعليم  يف  �ملاج�شتري 

جامعة هارفارد.
�جلا�شم  �شليمان  �لدكتور  و�أع��رب 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة ز�ي����د ع��ن تقديره 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  مل��ب��ادرة 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للتعليم  ودع��م��ه  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�شموه  �ط����ق  خ���ل  م��ن  �ملتطور 
�لدر��شية خلريجي  �ملنح  لرنامج 
جامعة ز�يد ل�شتكمال در��شاتهم يف 
مرحلة �لدر��شات �لعليا �ملاج�شتري 
و�لدكتور�ة يف مايو 2011 و بلغ 
�ملنحة  ه��ذه  م��ن  �مل�شتفيدين  ع��دد 
ما يقارب من 46 خريج و خريجة 

من �ملتميزين.
ل�شمو  �مل����ك����رم����ة  ه������ذه  وت���ع���ك�������س 
�هتمام  ز�ي����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
من  �جيال  تاأهيل  و  باعد�د  �شموه 
�ل�����ش��ب��اب �ل����و�ع����د ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
�لتى  �حل�شارية  �مل�شرية  ��شتكمال 

�لت�شال و�لإع�م يف جامعة لندن 
�لدكتور�ه  ل��در����ش��ة  �مل��ز�ي��ن��ة  وم��ي 
جامعة  يف  و�لإع����ن  �لت�شميم  يف 
لدر��شة  �مل��ن�����ش��ور  و�����ش����ارة  ل���ي���دز 
�لدبلوما�شية  يف  �مل���اج�������ش���ت���ري 
و�لع�قات �لدولية يف جامعة ز�يد 
و�أ�شماء بن �شميدع وعاليا �لنعيمي 
�لقيادة  يف  �مل��اج�����ش��ت��ري  ل���در�����ش���ة 
و�شفاء  ز�ي���د  جامعة  يف  �ل��رتب��وي��ة 
�ل��ه��ا���ش��م��ي ل���در�����ش���ة �ل���دك���ت���ور�ة 
جامعة  يف  �ل��رتب��وي��ة  �ل��ق��ي��ادة  يف 
لدر��شة  �لأك��ري  و�شمية  هارفارد 
�لتنفيذية  �لإد�رة  يف  �ملاج�شتري 
جامعة  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  يف 
و�شعدية  �حلو�شني  و�ليازية  ز�ي��د 
�مل��ن��ه��ايل ل���در�����ش���ة �مل��اج�����ش��ت��ري يف 
يف  �ل���ع���ام���ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �لإد�رة 
جامعة ز�يد. كما فاز باملنح �بت�شام 
�ملاج�شتري  ل���در�����ش���ة  �ل�������ش���وي���دي 
جامعة  يف  �لج�����ت�����م�����اع  ع����ل����م  يف 
لدر��شة  �لأزدي  ول��ط��ي��ف��ة  ل��ن��دن 
و�لبيئة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف  �مل��اج�����ش��ت��ري 
كينجز  ج���ام���ع���ة  يف  و�ل�������ش���ي���اح���ة 
�لقا�شمي  وفاطمة  لندن  كوليدج 

 2013 ��شتكمال تعليمهم يف عام 
لنيل �شهادة �ملاج�شتري �أو �لدكتور�ة 
�مل��ن��ح��ة من  ب��ط��ل��ب  ي��ت��ق��دم��و�  �أن 
ملوؤ�ش�شة  �لإلكرتوين  �ملوقع  خ�ل 
�ملعدل  ي��ق��ل  �أل  ���ش��رط  �لإم�������ار�ت 
و�أل   3.0 عن  للطالب  �لرت�كمي 
�ل  �إي  �ي  �متحان  تقل درجاته يف 

تي ��س عن 6.0 �أو ما يعادلها.
كما ينبغي للمتقدمني لنيل �ملنحة 
جامعة  خ��ري��ج��ي  م���ن  ي��ك��ون��و�  �أن 
�شنة   21 دون  ي��ك��ون��و�  و�أل  ز�ي����د 
�إح���دى  م��ق��ب��ول��ني يف  ي��ك��ون��و�  و�أن 
�جلامعات  �أو  �مل��ح��ل��ي��ة  �جل��ام��ع��ات 
�أف�شل  �شمن  �مل�شنفة  �لأج��ن��ب��ي��ة 
و�ملعرتف  ع��امل��ي��ة  ج��ام��ع��ة   200
�لعايل  �لتعليم  وز�رة  بها من قبل 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �لعاملي  و�لبحث 

�لعربية �ملتحدة.
جدير بالذكر �أن ما يزيد عن 46 
من  متميزين  وخ��ري��ج��ة  خ��ري��ج��ا 
�لآن  حتى  ��شتفادو�  ز�ي��د  جامعة 
حممد  �ل�شيخ  منحة  برنامج  م��ن 
ب����ن ز�ي������د ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �ل����ع����ايل منذ 

�إط�قه يف مايو عام 2011.

ع�سابة ت�سرق كوابل �سغط عاٍل ومنخف�س يف الغربية
•• اأبوظبي – الفجر

ع�شابة  �لغربية  �شرطة  �شبطت 
كو�بل  ���ش��رق��ة  �م��ت��ه��ن��ت  �آ���ش��ي��وي��ة 
كهربائية )�شغط عاٍل ومنخف�س( 
ب��اأب��وظ��ب��ي حيث  ل���ي���و�  يف م��دي��ن��ة 
من  �مل��ك��ون��ة  �ل��ع�����ش��اب��ة  تخ�ش�شت 
�شخ�شني يف تقطيع، و�شلخ �لكو�بل 
و�شرقة  �لب��شتيكية  �لأغلفة  من 
بد�خلها؛  �ل��ن��ح��ا���ش��ي��ة  �لأ�����ش�����ك 
�ملناطق  يف  ك��خ��ردة  بيعها  بغر�س 

�ل�شناعية.
�ل��ع��ق��ي��د عجيل علي  ب��ذل��ك،  �أف����اد 
�شرطة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  �جلنيبي، 
�ملنطقة �لغربية يف �لقيادة �لعامة 
�أن �أحد  ل�شرطة �أبوظبي، مو�شحاً 
�شائق  و�لآخ���ر  مت�شلل  �مل�شتبهني، 

مركبة حتميل. 
�جلنيبي  ع��ج��ي��ل  �ل��ع��ق��ي��د  ق����ال  و 
حول �مل�شروقات �إنها تخ�س �إحدى 
 600 بطول  �حلكومية،  �ملن�شاآت 

•• عجمان ـ الفجر 

دعماً لتحقيق مبادرة )تطبيق برنامج وقاية ل�شبط �لظو�هر �لإجر�مية( 
، متكن رجال �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت بالقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان من 
�آ�شيوي �جلن�شية بتهمة حيازة وتعاطي  �إلق�اء �لقب��س على �ملدعو ) م.ع ( 

وترويج �ملو�د �ملخدرة.
و�شرح �شعادة �لعقيد �شعيد حميد نا�شر مدير �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت �أن 
�لتفا�شيل تعود �إىل ورود ب�غ يفيد بوجود �شخ�س يتعاطى ويحوز ويروج 
�لفور ت�شكيل فريق عمل من رجال مكافحة  �مل��و�د �ملخدرة، حيث مت على 
�ملخدر�ت ثبتت لديهم �شحة �ملعلومات ومتكنو� من �إلقاء �لقب�س علية وهو 

يف حاله غري طبيعية ب�شبب تاأثري �ملخدر.
وبتفتي�شة وتفتي�س مقر �شكنه مت �شبط عدد )1295( حبة خمدرة، و�أثبت 
وب�شوؤ�له  �مل��خ��درة،  �مل��ادة  لنف�س  تعاطيه  للمذكور  �لطبي  �لفح�س  تقرير 
�إعرتف بتعاطيه وحيازته �ملو�د �ملخدرة بالإ�شافة �إىل �لرتويج لها، وعليه 

مت �إحالة �لق�شية �إىل �لنيابة �لعامة لإ�شتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية .
و�أ�شاد �شعادة �لعقيد �شعيد حميد نا�شر مدير �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت بعمل 
على قدرة  ، موؤكد�ً  �ملخدر�ت  �لت�شدي لتجار ومروجي  �ملكافحة يف  رجال 
وقوة  بحزم  و�لتعامل  �مليد�ين  �لعمل  يف  �ملخدر�ت  مكافحة  رج��ال  وكفاءة 
وفقاً ل�إجر�ء�ت �لقانونية يف مو�جهة كل من ت�شول له نف�شه �لعبث باأمن 
�لدولة، ونا�شد �شعادته كافة �أفر�د �ملجتمع وموؤ�ش�شاته بالتعاون بفعالية مع 

�ل�شرطة للق�شاء على هذه �لآف�ة .

�ل�����ش��رق��ة �لتي  ���ش��وي��اً يف ع��م��ل��ي��ات 
يقوم  حيث  �لظ�م،  جنح  يف  ُتنفذ 
بت�شلرّق  �حلركة(  )خفيف  �أحدهما 
�لأعمدة �لكهربائية �ملثبتة، وقطع 
بة،  مدررّ ف��ن��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  �ل��ك��و�ب��ل 
و�شلخ �لأغلفة �لب��شتيكية بطرق 
و�أدو�ت تقليدية، و�شرقة ما حتتويه 
�أنه  م�شيفاً  نحا�شية  �أ���ش���ك  م��ن 
ورد ب�غ�ان متتاليان �إىل مديرية 
ي��ف��ي��د�ن بقيام  �ل��غ��رب��ي��ة،  ���ش��رط��ة 
�أ�شخا�س جمهولني ب�شرقة كو�بل 
و�أخرى  �لعايل  لل�شغط  كهربائية 
مدينة  يف  وحت���دي���د�ً  م��ن��خ��ف�����ش��ة، 
من  ف��ري��ق  ت�شكيل  مت  حيث  ل��ي��و�، 
غمو�س  لك�شف  و�لتحري  �لبحث 
حمكمة  خريطة  ور�شم  �لو�قعتني 

ل�شبط �ملتورطني يف �جلرمية.
�ل�شرطة  عنا�شر  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  و 
������ش����ت����ط����اع����ت حت�����دي�����د وح�������ش���ر 
ب��ع��دم��ا ق����ادت خيوط  �مل���ت���ورط���ني 
ف�شً�  منها  و�لتاأكد  جتميعها  مت 

�إىل  �لتي مت رفعها،  ز�ت  �مل��ح��ررّ عن 
تورط �ثنني يف �جلرمية فتم على 
�لفور تقنني �لإجر�ء�ت و�شبطهما 
يف �إح���دى �إم����ار�ت �ل��دول��ة، وهما: 
�شنة(،   31( ع  م.  يدعى  �ملت�شلل، 
�س.  يدعى  �لنقل،  مركبة  و�شائق 
ح )35 �شنة(، فيما جار �لتحقيق 
ح�����ول وج������ود �أ����ش���خ���ا����س �آخ���ري���ن 

م�شرتكني يف �جلرمية.
�جلنيبي  ع��ج��ي��ل  �ل��ع��ق��ي��د  ق����ال  و 
�ن  �مل�شتبه�ينْ م����و�ج����ه����ة  مت  �أن�������ه 

�حلكومية  �ملن�شاآت  توخي  �شرورة 
و�حل�����ذر  �حل���ي���ط���ة  �خل���ا����ش���ة  �أو 
وت�����اأم�����ني �أم����اك����ن����ه����م ج�����ي�����د�ً من 
�ل�شرقات ف�شً� عن �أهمية �شرعة 
��ا ي��ت��ع��ر���ش��ون ل���ه من  �لإب�������غ ع��مرّ
�أو  ت��ردد  ودون  قانونية،  جت���اوز�ت 
�شرعة  يف  ذل���ك  ي�شهم  �إذ  ت��اأخ��ري، 
���ش��ب��ط �جل���ن���اة و�مل�����ش��ت��ب��ه��ني. كما 
جهود  ت�شافر  ���ش��رورة  على  د  ���ش��درّ
للحد  �ل�شرطة  مع  �ملجتمع  �أف��ر�د 
م��ن م��ث��ل ه���ذه �جل���ر�ئ���م؛ موؤكد�ً 

�أ�شفرت  ب��الأدل��ة و�ل���ر�ه���ني، وم��ا 
و�مل�شبوطات،  �ل���ت���ح���ري���ات  ع���ن���ه 
بينهما  فيما  ب��ال���ش��رت�ك  �ع��رتف��ا 
يف  متخ�ش�شة  ع�����ش��اب��ة  بت�شكيل 
للطاقة  �مل��غ��ذي��ة  �لأ���ش���ك  �شرقة 
ملح�ت  بيعها  بغية  �لكهربائية؛ 
�ملناطق  يف  �مل�شتعملة  �لغيار  قطع 
�ملت�شلل  �ع��رتف  فيما  �ل�شناعية، 
حلظة  �آخ��ر  �شفة  بانتحاله  �أي�شاً 
مدير  د  و������ش�����درّ ع���ل���ي���ه.  �ل���ق���ب�������س 
م��دي��ري��ة �مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة على 

بذل  �شتو��شل  �ل�شرطة  �أجهزة  �أن 
�أق�شى  ل��ت��وف��ري  �جل���ه���ود  ج��م��ي��ع 
درج���ات �لأم���ن و�لأم�����ان؛ ل�شمان 
على  و�حل��ف��اظ  �جل��م��ه��ور  �ش�مة 
ل�شرت�تيجية  وف��ق��اً  ممتلكاتهم، 
�أبوظبي؛  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�لعديد  عاتقها  على  و�شعت  �لتي 
مقدمتها  يف  �لأول�������وي�������ات،  م����ن 
�ل��وق��اي��ة م���ن �جل���رمي���ة، وخف�س 
بالو�شائل  لها  و�لت�شدي  ن�شبتها، 

�شتى.

مرت، منها 550 مرت�ً �شغط عاٍل 
�مل������ز�رع، و50  يف حم��ي��ط �إح�����دى 
مزرعة  يف  منخف�س  �شغط  م��رت�ً 

�أخرى، وكلتاهما يف مدينة ليو�.
�أن  �جل��ن��ي��ب��ي  �ل��ع��ق��ي��د  �أو�����ش����ح  و 
�لو�قعتني،  �لإجر�مي يف  �لأ�شلوب 
م�شرتكة  ب���اأدو�ر  �ملت�شبهني  بقيام 

وفاة �ساب مواطن تدهورت �سيارته فجرا براأ�س اخليمة  �سرطة عجمان تلقي القب�س على اآ�سيوي بتهمة جلب وحيازة وتعاطي املواد املخدرة

هيئة ال�سباب توزع ن�سخ من كتاب 
وم�سات من فكر على موظفيها

منطقة دبي الطبية تنظم امللتقى العلمي لالأطفال اخلدج

و��شعاف �لدفاع �ملدين .
�ل�شيارة  �شائق  وف��اة  �ن  �مليد�نية  �لتحقيقات  وك�شفت 
فقد�نه  بعد  مركبته  وت��ده��ور  �ن��ح��ر�ف  ب�شبب  ك��ان��ت 
مادية  �أ����ش���ر�ر  �حل���اق  يف  ت�شبب  م��ا  عليها  �ل�����ش��ي��ط��رة 
�ملتوفى  �ل�شاب  جثمان  �أن  م�شيفا   ، باملركبة  ج�شيمة 
مت  �حلكومية  �لهيئات  �ح��دى  يف  موظفا  يعمل  �ل��ذي 
نقله �إىل �مل�شت�شفى قبل ت�شليمه لذويه لإقامة مر��شم 
�لدفن عليه ح�شب �لأ�شول �ملتبعة فيما ت�شلمت �جلهات 
�ل�شرطية �ملخت�شة ملف �حلادث ل�شتكمال �لإجر�ء�ت 

�لقانونية �ملتبعة .

•• راأ�س اخليمة- الفجر

32 عاما يف حادث  ����س.م.�  م��و�ط��ن يدعى  �شاب  ت��ويف 
�لتي كان يقودها يف �شاعة متاأخرة من  تدهور �ملركبة 
�لو�قعة يف  غليلة  و�دي  �شارع منطقة  على  �أم�س  فجر 

�ملنطقة �ل�شمالية من �إمارة ر�أ�س �خليمة .
حو�يل  يف  ب�غا  تلقت  �ل�شرطة  عمليات  غرفة  وكانت 
بوقوع  يفيد  �أم�س  فجر  من  و�لن�شف  �لثالثة  �ل�شاعة 
حادث تدهور على �شارع و�دي غليلة لتهرع على �لفور 
�ل�شرطة  �ىل م��ك��ان �حل���ادث رت��ل يت�شكل م��ن دوري���ات 

وتقدمي  و�ل���ري���ادة  �لتميز  على  �ل��رتك��ي��ز  ي���ح��ظ  �هلل 
لل�شعوب  �لكرمية  و�حل��ي��اة  و�لتنمية  �خل��دم��ات  �أف�شل 

وهذه تعد مرتكز�ت �شيا�شية يف فكر �لقائد.
�ملو�طن  دعم  مفهوم  يج�شد  �لكتاب  هذ�  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�إىل  �إ�شافة  �ل��ذ�ت  وتطوير  و�لثقافة  و�لكتاب  و�ملقيم 
�ل��ذي ي�شق طريقه  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  ت�شجيع مو�هب 

يف عامل �لإبد�ع.
و�أكد �أن تقدمي �لهيئة هذ� �لكتاب ل يعد هدية فح�شب 
بل هو �أكر من ذلك فهو �شيء ثمني ملا يحتويه من فكر 
وما ي�شل للفكر ل يقدر بثمن .. و�أو�شى �ملوظفني باأن 
عقولهم  �إىل  �لكتاب  ه��ذ�  حمتوى  �إي�شال  على  يعملو� 
�لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  تطلعات  مع  متناغمة  بفاعلية 
�لدول  م�شاف  يف  �لإم�����ار�ت  ت��ك��ون  لأن  ج��اه��دة  ت�شعى 

�ملتقدمة.
ووجه �أمني عام �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة 
�إد�رة �لدر��شات و�لتخطيط يف �لهيئة بالعمل على ن�شر 

�لكتاب يف كافة مر�فق �لهيئة ومر�كزها وفروعها.
ويف ختام �حلفل وقع �ملوظفون على لوحة �ل�شكر �ملهد�ة 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي.

•• دبي-وام:

�أهدت �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة قياد�ت 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ك��ت��اب  م��ن  ن�شخا  �ل��ه��ي��ئ��ة وم��وظ��ف��ي��ه��ا 
�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وم�شات من 

فكر �لذي �شدر موؤخر� وبد�أ توزيعه يف �لدولة.
�لعامة  �لهيئة  م�شرح  يف  �أق��ي��م  حفل  و���ش��ط  ذل��ك  ج��اء 
عبد�مللك  �إبر�هيم  بح�شور  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية 
حممد �أمني عام �لهيئة وعبد�ملح�شن �لدو�شري �لأمني 
�لأمني  �ملدفع  وخالد  �لريا�شة  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعام 
ومكاتبها  �لهيئة  يف  �لعاملني  وجميع  �مل�شاعد  �ل��ع��ام 

وفروعها.
و�أ�شاد �إبر�هيم عبد�مللك بكتاب وم�شات من فكر �لذي 
مي�س كل فكر يف جمتمع دولة �لإم��ار�ت .. م�شري� �إىل 
�أن �لأفكار و�ملبادر�ت �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف هذ� �لكتاب �أو�شحت منهاج 

عمل ن�شرت�شد به يف �لعمل �ليومي.
�ل�شمو  �شاحب  ملقدمة  �ل��ق��ارئ  �أن  عبد�مللك  و�أو���ش��ح 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 

و�لتي ت�شمل �ل�شعوبة يف �لتعلم وم�شاكل يف �ل�شمع و�لب�شر ما يوؤثر على 
�لعديد من �لعائ�ت حول �لعامل.

معدلت  خف�س  م��ن  دول  ع��دة  متكنت  �ملا�شي  �لعقد  خ���ل  �إن���ه  و�أ���ش��اف 
�لوفيات نتيجة �لولدة �ملبكرة �إىل حدود �لن�شف من خ�ل توفري طو�قم 
كافة  وتاأمني  �خل��دج  �لأط��ف��ال  مع  للتعامل  �لكافية  �مل��ه��ار�ت  لديها  طبية 
�أهمية عقد مثل  �ل�شرورية للحياة ..موؤكد�  �لع�جات و�لأدوي��ة و�للو�زم 
هذه �مللتقيات �لعلمية من �أجل زيادة �لتوعية حول مو�شوع �لولدة �ملبكرة 
يف �ملنطقة. ولفت �لبدور �إىل �أن �أهمية هذه �مللتقيات تنبع من �هتمام وزر�ء 
وتوجهاتها  �لتوعية  ن�شر  عر  �لطبية  �خت�شا�شاتها  تطوير  يف  �ل�شحة 
�لد�ئمة بتفعيل �لتعاون �مل�شرتك و�لتن�شيق �ملتبادل مع �ل�شركات �خلا�شه 
لتاأمني �حتياجات �لدولة من �لع�جات و�لأدوية ولو�زم جتهيز �مل�شت�شفيات 
و�أي�شا لو�زم �لتاأهيل �لطبي . جدير بالذكر �أن هذ� �ملنتدى �أن�شئ على يد 
عدد من �لأطباء �لرو�د يف �خت�شا�س �أطفال �خلدج يف �ملنطقة ويعد من�شة 
لهوؤلء  و�ل��رع��اي��ة  �لعناية  م�شتوى  لرفع  حلول  و�إي��ج��اد  للبحث  تعليمية 

�لأطفال يف منطقة �خلليج �لعربي ودولة �لإمار�ت.

•• دبي-وام:

م��دي��ر منطقة  �مل�����ش��اع��د  �ل�شحة  وك��ي��ل وز�رة  �ل��ب��دور  ن��ا���ش��ر  ���ش��ع��ادة  �أك���د 
�أق�����ش��ام �لأط��ف��ال �خل���دج يف خمتلف  ت��ط��ور م�شتوى خ��دم��ات  دب��ي �لطبية 
م�شت�شفيات �لدولة �إىل جانب حتقيق معدلت متقدمة يف �لرعاية �ل�شحية 
حلالت �لولدة �ملبكرة �شو�ء للطفل �أو ل�أم .. م�شري� �إىل �أن �أق�شام �لعناية 
بالأطفال �خلدج يف م�شت�شفيات �لدولة ت�شم معد�ت و�أجهزة طبية متطورة 

و كو�در ب�شرية ذ�ت كفاءة عالية.
جاء ذلك يف كلمته �لتى �ألقاها خ�ل �فتتاح �مللتقى �لعلمي ل�أطفال �خلدج 
�لذي عقد �أم�س �لول برعاية معايل عبد�لرحمن بن حممد �لعوي�س وزير 
�ل�شحة يف فندق �أبر�ج �لإمار�ت ونظمته منطقة دبي �لطبية بالتعاون مع 

�شركة �أبوت ل�أدوية.
وقال �لبدور �إن 15 مليون طفل يولدون قبل �لأو�ن كل عام حول �لعامل 
�ل��ولدة �ملبكرة  و�أك��ر من مليون طفل يتوفون كل عام نتيجة م�شاعفات 
.. مو�شحا �أن �لعديد من �لناجني يو�جهون م�شاكل �لإعاقة مدى �حلياة 

كابالت م�صروقة اأدوات تقليدية لقطع الكابالت

العقيد عجيل اجلنيبي
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حاكم راأ�س اخليمة ونهيان بن مبارك وال�سيوخ يح�سرون اأفراح الزعابي والنعيمي
�شقر  بن  في�شل  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  �شقر  بن  عمر  �ل�شيخ   - �خليمة  ر�أ���س 
عبد�هلل  بن  عمر  و�ل�شيخ  �خليمة  بر��س  �ملالية  �ل��د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي 
�لقا�شمي و�ل�شيخ �أحمد بن �شقر �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �جلمارك و�ملو�نئ 
رئي�س هيئة �ملنطقة �حلرة بر��س �خليمة و�ل�شيخ �شقر بن طارق بن كايد 
�لدولة  يف  �مل�شئولني  وكبار  �ل���وزر�ء  و�ملعايل  �ل�شيوخ  من  وع��دد  �لقا�شمي 
و�عيان وجهاء �لب�د و�ل�شخ�شيات و�ع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي يف �لدولة 

و�بناء �لقبائل و�ملدعوين.
وقدمت فرقة �لعيالة يف جمعية �بن ماجد للفنون �ل�شعبية خ�ل �حلفل 

�لأهازيج و�لفنون �لإمار�تية �لرت�ثية �بتهاجا بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة .

•• راأ�س اخليمة-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة 
عبيد  �ملرحوم  عائلة  �أقامته  �لذي  �لع�شاء  حفل  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
�ىل  �ب��ر�ه��ي��م  جنليها  زف��اف  مبنا�شبة  �ل��زع��اب��ي  �ليعقوبي  �شامل  �إب��ر�ه��ي��م 
�شكرتري  �لزعابي  عبيد  وحمد  �لزعابي  يعقوب  بن  �شامل  �شلطان  كرمية 
�ول يف �شفارة �لدولة يف جمهورية فرن�شا �ىل كرمية عبد�هلل ر��شد �ل�شبع 
�لنعيمي. كما ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم يف �شالة �لأفر�ح �لكرى يف فندق 

حمدان بن را�سد اآل مكتوم يكرم �سعيد الطاير

�سرطة راأ�س اخليمة ت�ستعر�س م�سروع توحيد الإجراءات واآليات العمل

ملتقى احلمرية ال�سيفي ي�ستهدف 
250 طالبا يف دورته املقبلة

حتقق من �إجناز�ت كبرية يف هذ� �ملجال .
وقال �شعادته �إنه وحتقيقا لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل - نعمل يف �لهيئة 
دبي  �إم����ارة  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شرية  تعزيز  على 
�لب�د  و�حليوي يف م�شرية  �لريادي  دوره��ا  من خ�ل 
تخطت  حيث  و�حل�شارية  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
�ل����دور �ل��ت��ق��ل��ي��دي ل��ه��ا و�أجن�����زت و���ش��اه��م��ت م��ن خ�ل 
�لقت�شاد  وبيئية تخدم  مبادر�تها يف م�شاريع �شناعية 
�لهيئة  جل��ه��ود  تكلي�  �لجن����از�ت  ه��ذه  وت��ع��د  �لوطني 
وجت�شيد� لروؤيتها �ملتمثلة يف كونها موؤ�ش�شة م�شتد�مة 

على م�شتوى عاملي.

•• دبي-وام:

كرم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 
�ملالية رئي�س هيئة كهرباء ومياه دبي �شعادة  دبي وزير 
�شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي على م�شاهمته ودوره يف تطور 
�فتتاح  هام�س  على  وذل��ك  بالدولة  �لهند�شي  �لقطاع 
�ملقر �لد�ئم جلمعية �ملهند�شني يف منطقة �ملمزر بدبي.

�لطاير  �شعيد حم��م��د  ���ش��ع��ادة  ت��ق��دم  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  وب��ه��ذه 
�ل�شكر  بجزيل  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ع��ن  بالنيابة 
و�لتقدير ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم على 
�لهيئة وما  ي��اأت��ي تتويجا جل��ه��ود  �ل���ذي  �ل��ت��ك��رمي  ه��ذ� 

�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل���ع���ام���ة ب���ه���دف ت��وح��ي��د ج��م��ل��ة من 
�لإجر�ء�ت و �آليات �لعمل يف �لإد�ر�ت. 

وبالتز�من مع ذلك �شهدت �شرطة ر�أ�س �خليمة �جتماعا 
خ�ش�س مل�شروع تخطيط �ملو�رد �لب�شرية بالتن�شيق بني 
�إد�رة تخطيط �ملو�رد �لب�شرية بوز�رة �لد�خلية و �شرطة 
بالقيادة  �خلا�شة  �لبيانات  ناق�س  حيث  �خليمة  ر�أ����س 
�لعامة و طرح �لنظام �للكرتوين �لذي مت �عتماده من 
�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية،  قبل �شمو نائب رئي�س جمل�س 
�لدور  و  �ملقبلة  �ملرحلة  �لعمل يف  �آلية  وكذلك مناق�شة 

�لتن�شيقي بني �جلانبني. 
�لد�خلية  وز�رة  �شعي  �إط����ار  يف  �مل�����ش��روع  ه���ذ�  وي���اأت���ي   
�لد�خلية،  ب��وز�رة  �لب�شري  �مل��ورد  كفاءة  ورف��ع  لتطوير 
�لر�مية  �لد�خلية  لإ�شرت�تيجية وز�رة  وكذلك تطبيقاً 
�ملو�رد  ج��ودة  تعزيز  و  �لب�شرية  م��و�رده��ا  ��شتثمار  �إىل 
�مل��ث��ل��ى م��ن��ه��ا لإع������د�د قياد�ت  �ل��ب�����ش��ري��ة و �ل���ش��ت��ف��ادة 

متميزة. 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

م�شروع  ��شتعر��س  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  يف  موؤخر�  مت 
�خلدمات �مل�شرتكة �لذي تنظمه وز�رة �لد�خلية بهدف 
توحيد بع�س �لإج��ر�ء�ت و �آليات �لعمل �ملتبعة يف عدد 
من �لإد�ر�ت من خ�ل �لوقوف على تلك �ملخرجات مبا 
يت�ئم مع �لتطور�ت �لأمنية �لعاملية ومبا يتو�فق مع 

�لإ�شرت�تيجية �لعامة لوز�رة �لد�خلية . 
جاء ذلك خ�ل �جتماع برئا�شة �لعميد حممد �لنوبي 
نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة بقاعة �لجتماعات 
�لإد�ر�ت  وم���در�ء  �ل��ع��ام��ون  �مل���در�ء  ، وح�شور  �ل��ك��رى 
وروؤ�شاء �لأق�شام و م��در�ء �لأف��رع و عدد من �ل�شباط، 
د�نة  �ل��ن��ق��ي��ب  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  م���ن  ف��ري��ق  و 

�حلمادي.
�خلدمات  م�شروع  ��شتعر��س  جرى  �لجتماع  و�شمن   
�ط���ار  �ل��د�خ��ل��ي��ة يف  وز�رة  �ل�����ذي ط��رح��ت��ه  �مل�����ش��رتك��ة 

•• ال�شارقة-وام:

�لريا�شي  �حلمرية  ن��ادي  ي�شتعد 
ع�شرة  �لتا�شعة  �لن�شخة  لإط����ق 
خ�ل  �ل�شيفي  �حل��م��ري��ة  مللتقى 
�مل���ق���ب���ل مبقره  ي���ون���ي���و  م��ن��ت�����ش��ف 
طالبا   250 ي�����ش��ت��ه��دف  و�ل������ذي 
���ش��ن��ة يف  8 و16  ب���ني  �أع���م���اره���م 
يت�شمنها  �لتي  �لفعاليات  خمتلف 
�حل���دث يف دورت����ه �جل��دي��دة �لتي 
ت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى �حل�����ادي ع�����ش��ر من 
يوليو. وقال ر��شد غامن �ل�شام�شي 
ع�شو جمل�س �إد�رة نادي �حلمرية 
�مل�شرف �لعام على فعاليات �مللتقى 
ع��ل��ى قدم  ي��ج��ري  �ل���ش��ت��ع��د�د  �إن 
و�شاق للتح�شري لط�ق فعاليات 
بثوب جديد ومميز خ�ل  �مللتقى 
�ل����ف����رتة �مل��ق��ب��ل��ة يف �إط�������ار روؤي�����ة 
�حلمرية  ن������ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
وترجمة لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 

�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
حاكم �ل�شارقة بالهتمام بال�شباب 
و�ل���ن�������سء خ������ل ف�����رتة �لج������ازة 

�ل�شيفية يف فعاليات منتقاه.
�ل�شارقة  جم��ل�����س  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
متكاملة  خ��ط��ة  و���ش��ع  �ل��ري��ا���ش��ي 
لتمكني �لط�ب من �ل�شتفادة من 
�لإجازة من خ�ل بر�مج ريا�شية 
وثقافية و�جتماعية هادفة ومميزة 

عن �لأعو�م �ل�شابقة.

و�أ�شار �ل�شام�شي �إىل �أن �مللتقى بات 
�أ�شرة  عليه  حتر�س  �شنويا  تقليد� 
تنظيم  وي�����ش��م��ل  �حل��م��ري��ة  ن����ادي 
جمموعة من �لر�مج للم�شاركني 
تقدم لهم �لفائدة خ�ل �نت�شابهم 
فعاليات  ت�شم  و�ل��ت��ي  للفعاليات 
ريا�شية و�أخرى ثقافية و�جتماعية 

وترفيهية وم�شاركة بالدور�ت.
و�ل���������دور�ت  �ل�����ر�م�����ج  �أن  و�أك��������د 
و�لفعاليات تعتر من �أهم عنا�شر 
�إختيار  مت  حيث  للملتقى  �جل��ذب 
ع��دد من �ل���دور�ت و�ل��ر�م��ج �لتي 
ي��ق��وم ع��ل��ى �د�رت���ه���ا خم��ت�����ش��ون يف 
تعليم  دورة  ومنها  �مل��ج��الت  ه��ذه 
�ل�شباحة ودورة �لتجديف و�ل�شر�ع 
�ل����ق����ر�آن  ح���ف���ظ  ودورة  �حل����دي����ث 
ودورة  �ل��ف��رو���ش��ي��ة  ودورة  �ل��ك��رمي 
�لو�شائط  ودورة  �لكروية  �ملهار�ت 
و�مل�شرح  �لتمثيل  ودورة  �مل��ت��ع��ددة 
ودورة  �لكمبيوتر  �شيانة  ودورة 

بطولة كرة قدم.

نهيان بن مبارك يح�سر احلفل اخلري للجنة اأ�سدقاء جامعة القد�س باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

ج�����دد م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
�لرئي�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
جامعة  �أ���ش��دق��اء  للجنة  �لفخري 
�لقد�س يف �أبوظبي وقوف �لإمار�ت 
تنا�شر  فل�شطني  �شعب  جانب  �إىل 
ق�����ش��ي��ت��ه �ل���ع���ادل���ة وت���دع���م ك���ل ما 
يقوم به على طريق �حلق و�لعدل 

و�ل�ش�م.
و�ك�����د م��ع��ال��ي��ه �ن ه����ذ� �لل���ت���ز�م 
توجيهات  م����ن  ب���و����ش���وح  ي��ن��ب��ث��ق 
�لقيادة �حلكيمة ممثلة يف �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�ل�شبل  �لو�شائل  كافة  با�شتخد�م 
ل���دع���م ���ش��ع��ب ف��ل�����ش��ط��ني و�آم���ال���ه 
و�لكر�مة  �ل���ع���زة  يف  وط��م��وح��ات��ه 

و�حلرية و�ل�شتق�ل.
معاليه  �لقاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�لذي  �ل��ع�����ش��اء �خل�����ريي  يف ح��ف��ل 
�ملا�شي  �خلمي�س  �للجنة  نظمته 
�ل�����ش��اط��ئ روتانا  ف��ن��دق و�أب�����ر�ج  يف 
يف  �ل��ط���ب  كفالة  لرنامج  دعما 
ج��ام��ع��ة �ل��ق��د���س وح�����ش��ره بع�س 
�ل�������ش���ف���ر�ء و�ل����دك����ت����ور ع���م���اد �أب����و 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ك�����ش��ك 
جل��ام��ع��ة �ل��ق��د���س و�ل��دك��ت��ور زياد 
�مل�شاعد�ت  �أب��و ه�ل مدير وح��دة 
رجال  من  وع��دد  باجلامعة  �ملالية 
و�لعرب  �لفل�شطينيني  �لأع���م���ال 

�لذين �شاهمو� يف دعم �حلفل.
بن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  و����ش��اف 
مبارك �ل نهيان �ن هذ� �لجتماع 
�ل���������ش����ن����وي م���ن���ا����ش���ب���ة م���ت���ج���ددة 
ل���ل���ت���اأك���ي���دع���ل���ى ع���م���ق �ل���ع����ق���ات 
و�لإمار�ت  فل�شطني  بني  �لأخ��وي��ة 
ول���ل���ت���ع���ب���ري ف���ي���ه���ا ب���ك���ل ق������وة عن 
لن�شال  و�ل��ك��ام��ل  �ل���ت���ام  �ل��ت��اأي��ي��د 
�ل�شعب �لفل�شطيني �ل�شجاع وحقه 
�أر����ش���ه وبناء  �مل�����ش��روع يف حت��ري��ر 

دولته على �أر�شه �لطاهرة.
ندرك  جميعا  �إن��ن��ا  معاليه  وق���ال 
�أب�����د� ك���ل م���ا يعانيه  ن��ن�����ش��ى  ول����ن 
وطاأة  حت��ت  �لأ���ش��ي��ل  �ل�شعب  ه��ذ� 
يقا�شيه  وم���ا  �لبغي�س  �لح��ت���ل 
من ت�شريد و�غرت�ب بل وما يبذله 
�أبناء فل�شطني من جهد وت�شحية 

على طريق �حلرية و�لكر�مة .
وع��ر ع��ن �لع��ت��ز�ز ب���اأن ك��ل �أبناء 
وب���ن���ات ف��ل�����ش��ط��ني ي��ت��ط��ل��ع��ون �إىل 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل ب��ث��ق��ة وي�����ش��ت��م��دون من 
تاريخهم وتر�ث �أجد�دهم �شفحات 

وع���ل���ى �مل��ن��ح��ة �مل���ق���دم���ة ل��ه��ا عر 
بقيمة  للتنمية  �أبوظبي  �شندوق 

10 م�يني دولر.
وق���ال �ن ه���ذه �مل��ن��ح��ة ك��ان��ت دعما 
يف  مل�شاعدتها  وجامعتها  للقد�س 
�خل����روج م��ن �زم��ت��ه��ا �مل��ال��ي��ة �لتي 
يف  ترتكها  �ن  وك���ادت  بها  ع�شفت 
ل���ول ت��دخ��ل �لقيادة  �ل��ري��ح  م��ه��ب 
يف  �ل�شقيقة  ل����م���ار�ت  �ل��ر���ش��ي��دة 
ل��دع��م �جلامعة  �مل��ن��ا���ش��ب  �ل���وق���ت 
ل���ت���م���ك���ي���ن���ه���ا من  وم���������ش����اع����دت����ه����ا 

ل�شتمر�ر يف �إد�ء ر�شالتها.
معايل  �ىل  �ي�������ش���ا  ت����وج����ه  ك���م���ا 
�ل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
باإ�شم  بال�شكر و�لتقدير و�لمتنان 
�ل�شتاذ  برئي�شها  ممثلة  �جلامعة 
وجمل�س  ن�شيبة  ���ش��رى  �ل��دك��ت��ور 
جامعتها وجمل�س �منائها وطلبتها 
و�لعاملني فيها وباإ�شم �هل �لقد�س 
�لكرمية  رعايته  على  وموؤ�ش�شاتها 
لهذ� �حلفل �خل��ريي وعلى دعمه 

�ملتو��شل و�ل�شخي.
و�أ������ش�����اد ك���ذل���ك ب���رج���ل �لع���م���ال 
�مل���ق���ي���م يف دول�����ة  �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي 
�لم���ار�ت جن��اد �لزعني �ل��ذي قام 
�لهند�شة  كلية  و�ن�شاء مبنى  ببناء 
�جلديد على نفقته �خلا�شة و�شكر 
..م�شري�  �جلامعة  ��شدقاء  �ي�شا 
�ىل �لدور �لهام و�ملوؤثر �لذي تلعبه 
�أبوظبي  �لقد�س يف  �أ�شدقاء  جلنة 
يف دعم ومتكني �لطلبة �ملحتاجني 
و�مل��ت��ف��وق��ني م��ن �ل���ش��ت��م��ر�ر على 
�مل�شاندة  وتقدمي  �لد�ر�شة  مقاعد 
و�مل�����ش��اع��دة ل��ه��م. وخ�����ل �حلفل 
قدمت �لفنانة �لفل�شطينية كاميليا 
جر�ن بامل�شاركة مع فرينر هي�شلر 
�ملو�شيقى  يف  �ل�شوي�شري  �ملخت�س 
نبنى  بعنو�ن  �أغنية  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
وجم����م����وع����ة م�����ن �أغ����ان����ي����ه����ا من 
�لأخري  و�ألبومها  ومي�س  �ألبومها 
م��ك��ان . و���ش��م �لل��ب��وم��ان ق�شائد 
ل�شعر�ء عرب مثل �ل�شاعر �لعر�قي 
ف��ا���ش��ل �ل���ع���زو�ي و�مل��غ��رب��ي ح�شن 
�لنجمي و�آخ��رون وذلك يف جتربة 
غنائية خا�شة بها وخمتلفة متاما 
���ش��ك��� وم�����ش��م��ون��ا م��ع��ت��م��دة على 
�ل�شحري  وع��وده��ا  �ملتميز  �شوتها 

ومو�شيقى ها�شلر �للكرتونية.
كما �شارك يف �حلفل عازف �لكمان 
�أمتع  �ل��ذي  �أب��اظ��ة  عبود  �ل�شوري 
�حل�شور مبجموعة من �ملعزوفات 
�لعربية  �لغ����اين  م��ن  �ملو�شيقية 
�لرت�ث  �أغ��اين  وبع�س  و�ل�شرقية 

�لفل�شطينية.

م�شرقة وم�شيئة جتعلهم قادرين 
�أ�شاليب  كافة  على مو�جهة  متاما 
و�ل�شعي  و�ل�����ش����ط����ه����اد  �ل���ع���ن���ف 
�لآمال  كافة  حتقيق  نحو  �ل��و�ث��ق 

و�لطموحات.
ونوه معاليه ب�شفة خا�شة بجامعة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن��ارة للعلم  �ل��ق��د���س 
�لفل�شطيني  �ملجتمع  يف  و�مل��ع��رف��ة 
�أ����ش���ي���� يف �إجن�������از�ت  وم�������ش���ارك���ا 
�لتطور �لعاملي �إذ ت�شهم يف حتقيق 
فل�شطني  يف  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لفل�شطيني  ب���الإن�������ش���ان  وت��ه��ت��م 
�أ�شعب  ي��ق��اوم يف  �ل���ذي  �ل�����ش��ام��د 
�أنه  �لظروف و�ل��ذي يثبت كل يوم 
�لإن�شان �لعربي �لقوي �ملزود د�ئما 
ب��ع��ل��م��ه و�إمي����ان����ه و�حل���ري�������س كل 
�شعبه  �آم��ال  حتقيق  على  �حلر�س 
و�ل�شتق�ل  �حل���ري���ة  يف  و�أم���ت���ه 

و�لعي�س �لكرمي.
�ل�شنوي  �لح��ت��ف��ال  ه��ذ�  �إن  وق���ال 
ب���ني �جلامعة  م��ت��ج��دد  ل���ق���اء  ه���و 
و�أ�شدقائها وخريجيها يف �لإمار�ت 
بل هو تاأكيد كذلك على �أن هوؤلء 
�أي�شا  هم  و�خلريجني  �لأ�شدقاء 
�أح������د م�������ش���ادر �ل����ق����وة و�ل����ع����زة يف 
مهم  دور  لهم  و  �جلامعة  م�شرية 
يف ت�شجيع كل ما هو جيد ور�ئع يف 

عملها و�أن�شطتها على �ل�شو�ء.
و��شاد باجلامعة �لتي ت�شري يف �أد�ء 
�أكمل وجه و يفتخر  ر�شالتها على 
لنها  فل�شطني  �أب���ن���اء  ج��م��ي��ع  ب��ه��ا 
و�لفكر  �ل��ع��ق��ل  تنمية  ع��ل��ى  تعمل 
و�إثر�ء �لقلب و�لروح و متثل ركنا 
مهما يف كفاح �ل�شعب �لفل�شطيني 
�أجيال  وت��ك��وي��ن  و�إع������د�د  �ل��ع��زي��ز 

�مل�شتقبل فيه.
و�ع������رب ع���ن ت���ف���اوؤل���ه مب���ا ميثله 

ورو�د  ق��ادة  م��ن  �جلامعة  خريجو 
وما  ب��ل  �لفل�شطيني  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
يوؤكده ذلك من �أن �لتعليم �جليد 
�شمان  هو  فل�شطني  وبنات  لأبناء 
ولتحقيق  �حلقوق  ل�شرتد�د  �أكيد 
�حلياة �لكرمية و�مل�شتقبل �لناجح 

باإذن �هلل.
�جلامعات  م��ع��ال��ي��ه  �م���ت���دح  ك��م��ا 
جت�شد  �لتي  عموما  �لفل�شطينية 
بعملها و�أد�ئها �ملرموق ودور �لعلوم 
من  و�لن�شال  �لكفاح  يف  و�مل��ع��ارف 
�أج���ل �حل��ق��وق �مل�����ش��روع��ة ب��ل ودور 
يف  �مل��ت��ع��ل��م  �لفل�شطيني  �لإن�����ش��ان 

�حل�شول على هذه �حلقوق.
و��شاف �ن للجامعات �لفل�شطينية 
�ل����ق����در�ت  ب���ن���اء  يف  م����رم����وق  دور 
�لقد�س  ج���ام���ع���ة  و�ن  �ل���وط���ن���ي���ة 
و�أخ��������و�ت��������ه��������ا م�������ن �جل�����ام�����ع�����ات 
بدون  ه��ي  �لأخ����رى  �لفل�شطينية 
بنيان  يف  �أ���ش��ا���ش��ي  ج����زء  م��ب��ال��غ��ة 
�أمنه  �لفل�شطيني وحتقيق  �لوطن 

و��شتقر�ره وتقدمه.
�ل����ق����د�����س  جل�����ام�����ع�����ة  �ن  و�أك�������������د 
عموما  �لفل�شطينية  و�جل��ام��ع��ات 
دور �أ�شا�شي يف بناء دولة فل�شطني 
�ملجتمع  ن�شيج  على  �حل��ف��اظ  ويف 
حتقيق  من  ومتكينه  �لفل�شطيني 

�أهد�فه �لوطنية باإذن �هلل.
بن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  و�أع����رب 
متنياته  ع���ن  ن��ه��ي��ان  �ل  م���ب���ارك 
بالنجاح و�ن تكون د�ئما  للجامعة 
�ل�شعب  م�شرية  يف  مهما  عن�شر� 
�لفل�شطيني نحو �لن�شر و�ن ي�شل 
تاأثريها �إىل كل قرية وكل مدينة 

وكل خميم يف فل�شطني.
وختم كلمته جمدد� ثقته وتفاوؤله 
منارة  �لقد�س  جامعة  تظل  �أن  يف 

�ل��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة ت��ن�����ش��ره��م��ا لي�س 
وفل�شطني  �ل����ق����د�����س  يف  ف����ق����ط 

وحدهما بل يف �لعامل �أجمع.
وك���ان ح��ف��ل �ل��ع�����ش��اء �خل���ريي بد�أ 
ك�شك  �أب����و  ع��م��اد  ل��ل��دك��ت��ور  بكلمة 
������ش����ار ف��ي��ه��ا �ىل �ج����م����اع روؤ�����ش����اء 
�جتماعهم  يف  �ل���ش���م��ي��ة  �ل���دول 
يف �لقد�س عام 1933 على �إن�شاء 
�جلامعة �لتي �أ�شبحت �ليوم ت�شم 
ومركز�  م��ع��ه��د�  و29  ك��ل��ي��ة   15
يزيذ  ما  فيها  ويدر�س  متخ�ش�شا 
عن 12�لف طالب وطالبة ويعمل 
�ل��ف و200 من  بها ما يزيد عن 

�لأكادميني و�لإد�ريني.
ك��م��ا حت���دث ع��ن دور �جل��ام��ع��ة يف 
�لقد�س  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ 
دفاع  كخط  �أهلها  �شمود  وتعزيز 
�إىل  م�����ش��ري�  مقد�شاتهم  ع��ن  �أول 
رغم  �لعمل  ت��و����ش��ل  �جل��ام��ع��ة  �أن 
ك��ل �مل���ح���اولت �لح��ت���ل��ي��ة ملنعها 
عليها  و�ل���ت�������ش���ي���ي���ق  و�إغ�����ق����ه����ا 
�مل�شتمرة  �ل���ت���ه���وي���د  وحم��������اولت 
ل����ط����م���������س �ل������ه������وي������ة �ل����وط����ن����ي����ة 

�لفل�شطينية.
�شتبقى  �ل��ق��د���س  جامعة  �ن  وق���ال 
للحياة  ر�ئ�����دة  �خل���ريي���ن  ب��ج��ه��ود 
مدينة  يف  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ف��ك��ري��ة 
و�شتبنى  ف��ل�����ش��ط��ني  ويف  �ل��ق��د���س 
و�ل����ن����ور وتخط  �ل���ع���ل���م  م�����ش��اع��ل 
�حلالية  ل����ج���ي���ال  م�������ش���رق  غ����د 

و�لقادمة.
ك�شك  �أب���������و  �ل�����دك�����ت�����ور  وت�����وج�����ه 
�ىل  و�لم��ت��ن��ان  و�لتقدير  بال�شكر 
�لمار�ت  لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة 
و�مل�شتمر  �مل��ت��و����ش��ل  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى 
عامة  ب�����ش��ف��ة  و�ه��ل��ه��ا  لفل�شطني 
خا�شة  ب�شفة  وجامعتها  و�لقد�س 

�سرطة راأ�س اخليمة تخرج 4 دورات تخ�س�سية 

وفد عماين يزور معهد التدريب والدرا�سات الق�سائية يف ال�سارقة

•• راأ�س اخليمة-الفجر

جمال  �ل���ع���م���ي���د  �����ش����ع����ادة  ����ش���ه���د 
�أح��م��د �ل��ط��ري م��دي��ر ع���ام �مل����و�رد 
و�خلدمات �مل�شاندة بالقيادة �لعام 
�أم�س  �شباح  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة 
�نعقدت  دور�ت   )4( تخريج  حفل 
بر�أ�س  �ل�����ش��رط��ة  ت���دري���ب  مب��ع��ه��د 

ل�����زي�����ادة �حل�����ش��ي��ل��ة �مل���ع���رف���ي���ة و 
�لعملية لدى منت�شبي �ل�شرطة، و 
�أ�شاف باأن عقد مثل تلك �لدور�ت 
ياأتي يف �إطار �شعي وز�رة �لد�خلية 
�إىل  �لر�مية  �إ�شرت�تيجيتها  لن�شر 
�شقل و تطوير مهار�ت منت�شبيها 
تاأهيلهم  و  ت��دري��ب��ه��م  خ����ل  م��ن 
�لعمل  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  ل��ي�����ش��ب��ح��و� 

�جل�شد  ل��غ��ة   ( دورة  ه��ي  �خل��ي��م��ة 
�لتميز  و  )�جل�����ودة   ، ل��ل�����ش��ب��اط( 
يف  )�لتميز   ، لل�شباط(  �لإد�ري 
�لن�شائي  للعن�شر  �لعم�ء  خدمة 
لرجال  �ل�شلوكية  �مل���ه���ار�ت  و)   )
�����ش���ت���م���رت تلك  �لأم����������ن( ح���ي���ث 

�لدور�ت ملدة �أ�شبوع. 
�لدور�ت  �أهمية  على  �لطري  و�أك��د 

�أكمل  �مل��ط��ل��وب��ة و ع��ل��ى  ب��ال�����ش��ورة 
وجه.

ويف خ��ت��ام �حل��ف��ل ق���ام م��دي��ر عام 
�ملو�رد و�خلدمات �مل�شاندة بتكرمي 
�لدكتور  �ل����������دور�ت  حم���ا����ش���ري 
و�لدكتور  ع��ل��ي،  خم��ت��ار  مم����دوح 
�لدكتورة  و  �لعبادلة،  علي  جمال 
ه������دى ع���ب���د �ل���ل���ط���ي���ف ع����ري����ان، 

�لقهايل،  ع��ل��ي  ف�����وؤ�د  و�مل��ح��ا���ش��ر 
�ل�شهاد�ت للخريجني، و  كما �شلم 
متنى لهم �ل�شتفادة من �ملعلومات 
و �مل����ه����ار�ت �ل���ت���ي ق���دم���ت ل��ه��م يف 
تلك  ي�شتخدمو�  �أن  و   ، �ل����دور�ت 
مهار�تهم  ت��ط��وي��ر  يف  �مل��ع��ل��وم��ات 
يخدم  مبا  �لأمني  ح�شهم  وتنمية 

�لعمل �ل�شرطي . 

•• ال�شارقة-وام:

�ل��ت��ق��ى �مل�����ش��ت�����ش��ار �ل���دك���ت���ور حممد 
حم��م��ود �ل��ك��م��ايل م��دي��ر ع���ام معهد 
�لتدريب و�لدر��شات �لق�شائية وفد� 
خ�ل  �ل�شقيقة  ع��م��ان  �شلطنة  م��ن 
زيارة ملقر �ملعهد يف �ملدينة �جلامعية 
�لعماين  �ل��وف��د  ت��ر�أ���س  ب��ال�����ش��ارق��ة. 
ع��ي�����ش��ى ب���ن ���ش��امل �ل�����ش��ب��ي��ب��ي رئي�س 
�دعاء عام و�شم روؤ�شاء �لدعاء �لعام 

�ملعهد  ع���م���ل  �آل����ي����ة  ع���ل���ى  �لط��������ع 
�لتدريب  و�أنو�ع  �لتنظيمي  و�لهيكل 
م���ن بر�مج  �مل�����ش��ت��ف��ي��دة  و�ل�����ش��ر�ئ��ح 
�لوفد فيلما  �ملعهد. و�شاهد  ودور�ت 
تعريفيا عن �ملعهد ي�شرح تاريخ ن�شاأة 
و�أهد�فه  ور���ش��ال��ت��ه  وروؤي���ت���ه  �مل��ع��ه��د 
�إىل ملحة  ..�إ���ش��اف��ة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�ملوؤمتر�ت  �لتدريبية  �ل��دور�ت  عن 
بتنظيمها  ي���ق���وم  �ل���ت���ي  و�ل����ن����دو�ت 
�ملعهد و�آلية �إعد�د �خلطة �لتدريبية 

نا�شر بن خمي�س �لعي�شائي وحممود 
بن حممد �لعزري وقا�شم بن �شامل 
�لعام  �لدع���اء  �أول  ووك��ي��ل  �لغافري 

فاتك بن �شعيد �لبو�شعيدي.
ت��اأت��ي ه��ذه �ل��زي��ارة يف �ط��ار برنامج 
زيارة �أع�شاء �لدعاء �لعام و�لنيابات 
�لتي  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لعامة 
و�ل�شعادة  �مل��ع��ايل  �أ���ش��ح��اب  �أق���ره���ا 
�ملدعون �لعامون خ�ل �لجتماعات 
�إىل  ..�إ���ش��اف��ة  بينهم  فيما  �ملنعقدة 

�لتي  و�لإجن����از�ت  للمعهد  �ل�شنوية 
تخريج  م����ن  �لآن  ح���ت���ى  ح��ق��ق��ه��ا 
�لق�شائية  �ل�������ش���ل���ط���ة  لأع���������ش����اء 
و�مل���ح���ام���ني �مل���ت���درب���ني �إ����ش���اف���ة �إىل 
ور�س  ومنها  ينظمها  �لتي  �لأن�شطة 
�لعمل وحلقات �لنقا�س و�مل�شاركة يف 
�لتي تنظم يف كافة  �لكتاب  معار�س 
�أنحاء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لقانوين  �ل��ك��ت��اب  م��ع��ر���س  وك��ذل��ك 

�لذي ينظمه �ملعهد �شنويا.

�لوفد يف جولة  �لكمايل  و��شطحب 
قاعات  �شملت  �مل��ع��ه��د  �أق�����ش��ام  د�خ���ل 
و�لتي  ���ش��ب��ع  �مل��ح��ا���ش��ر�ت وع���دده���ا 
�شميت باأ�شماء �إمار�ت �لدولة �إ�شافة 
�لتي  �ل�����ش��وري��ة  �ملحكمة  ق��اع��ة  �إىل 
�لدولة  �مل��ح��اك��م يف  ق��اع��ات  حت��اك��ي 
و�لتجهيز�ت  و�ل��ت�����ش��م��ي��م  ب��ال�����ش��ك��ل 
وك���ذل���ك مت �لط������ع ع��ل��ى �إد�رت�����ي 
�ل���ت���دري���ب و�ل����در������ش����ات و�لأب���ح���اث 

و�آلية عملهما.
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مدر�سة الأمل لل�سم تتاألق يف م�سابقة اأف�سل ملف اإجناز يف مادة اللغة العربية
••ال�شارقة-وام:

نظمت جمعية حماية �للغة �لعربية بالتعاون مع وز�رة �لرتبية �لتعليم 
�للغة  م��ادة  يف  �إجن��از  ملف  �أف�شل  مب�شابقة  للفائزين  تكرمييا  حف� 
�لعربية لعام 2013 وذلك على م�شرح ق�شر �لثقافة بال�شارقة. ح�شر 
للخدمات  �ل�شارقة  مدينة  عام  مدير  نائب  �لكرمي  عبد  منى  �حلفل 
جمل�س  رئي�س  نائب  �حلمادي  �لقادر  عبد  علي  و�لدكتور  �لإن�شانية 
�إد�رة جمعية حماية �للغة �لعربية و�شالح عي�شى مدير �ملركز �لرتبوي 
للغة �لعربية وعفاف �لهريدي مديرة مدر�شة �لأمل لل�شم وعدد كبري 

من �لطلبة و�لأ�شاتذة �ملكرمني وزم�ئهم و�أولياء �لأمور.
و�أبرز ما ميز م�شابقة هذ� �لعام �مل�شاركة �لطيبة و�ملتميزة ملدر�شة �لأمل 
لل�شم و�لتفوق �مل�شهود �لذي �أحرزه �لطالب مبت�شم في�شل �شيف من 

و�أو�شح �لدكتور علي �أن م�شاركة �لطلبة �ل�شم يف م�شابقة هذ� �لعام 
�أك�شبها بعد� متميز� وو�شع من �آفاقها .. موؤكد� �أن هذه �مل�شاركة �أعطت 
�لأول  باملركز  �شيف  في�شل  مبت�شم  �لطالب  ف��وز  خ���ل  م��ن  ثمارها 
�أحمد  �لعربية. و�أ�شاد حممود  �لناطقني باللغة  عن فئة �ل�شم وغري 
حمادة رئي�س جلنة �لتحكيم خ�ل �إلقائه كلمة �للجنة �لثقافية باإبد�ع 
�مليادين  خمتلف  يف  و�ل��ت��األ��ق  �لتميز  نحو  و�ندفاعهم  �ل�شم  �لطلبة 

مهنئا �لطالب مبت�شم على تفوقه.
و�أو�شح �أن �ل�شخا�س من ذوي �لإعاقة قادرون على �لتفوق و�لإبد�ع 
وعلى �جلميع م�شاندتهم وتوفري �لظروف �ملو�تية لهم قدر �لإمكان 
وتقدم  ك��ك��ل  للمجتمع  ت��ف��وق  ه��و  وت��ف��وق��ه��م  �ملجتمع  م��ن  ج���زء  ف��ه��م 

و�زدهار له.
�لعربية يف مدر�شة �لأمل لل�شم هند  �للغة  �أهدت معلمة  من جانبها 

خ�ل ح�شوله على جائزة �أف�شل ملف �إجناز ملادة �للغة �لعربية فئة 
�لتكرمي  �لعربية فكان تكرميه مبثابة  باللغة  �لناطقني  �ل�شم وغري 
ملدر�شة �لأمل لل�شم ومدينة �ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية ب�شكل عام.

كما مت تكرمي معلمة �للغة �لعربية يف مدر�شة �لأمل هند عبد �لعزيز 
�لتي ح�شلت بدورها على �ملركز �لأول كاأف�شل ملف �إجناز ملادة �للغة 

�لعربية فئة معلمات �ملرحلة �لثانوية .
م�شعد  �ل�شيخ  �حلكيم ت�ها  �لذكر  باآيات عطرة من  �حلفل  و�أ�شتهل 
�ل�شيد م�شعد ثم �ألقى �لدكتور علي عبد �لقادر �حلمادي نائب رئي�س 
خ�لها  من  توجه  كلمة  �لعربية  �للغة  حماية  جمعية  �إد�رة  جمل�س 
�لنجاح  دو�م  ل��ه��م  متمنيا  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  جلميع  بالتهنئة 
�لآباء  لغة  فهي  �لعربية  باللغة  �لهتمام  على  و�مل��و�ظ��ب��ة  و�لتوفيق 

و�لأجد�د وحمايتها و�جب على كل عربي.

عبد �لعزيز هذ� �لفوز �إىل �ل�شيخة جميلة بنت حممد �لقا�شمي نائبة 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة بال�شارقة �ملديرة �لعامة ملدينة 
�ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية �لتي مل تدخر جهد� يف �شبيل �لرتقاء 
�ملدينة لطلبتها  تقدمها  �لتي  و�لأن�شطة  �لر�مج  �ملتو��شل مبختلف 
جمتمعهم.  يف  ومنتجني  فاعلني  �أ�شخا�شا  ليكونو�  �لإعاقة  ذوي  من 
�إبد�ع قدمها �لطالب حممد  �أن�شودة �لتميز م�شرية  و ت�شمن �حلفل 
قدمها  مت��وت  ل��ن  لغتي  بعنو�ن  �شعرية  وق�شيدة  �لن�����ش��اري  جا�شم 
�لقادر  عبد  علي  �لدكتور  قام  ثم  ب�شار  وج���ل  ب�شار  هيثم  �لطالبان 
�لعربية  �للغة  حماية  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �حل��م��ادي 
و�شالح عي�شى مدير �ملركز �لرتبوي للغة �لعربية ومنى عبد �لكرمي 
�ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية بتكرمي �لطلبة  نائب مدير عام مدينة 

و�ملعلمني �لفائزين.

الرتبية تعتمد خطة م�صتقبلية لتطوير م�صروع مدار�س الغد

ا�ستحداث 18 مدر�سة خالل 3 �سنوات...من 45 حاليا لي 63 حتى العام 2017
امليدان ي�سكو عدم توفر معلمني لتدري�س الريا�سيات والعلوم باللغة الجنليزية 

تاأهيل 80 % من الطلبة لالمتحانات التاأ�سي�سية باجلامعة 
و�ساعات اإ�سافية للغة الجنليزية خارج اليوم الدرا�سي

•• دبي- حم�شن را�شد

عن  ب��ال��وز�رة  م��وؤخ��ر�  مت  لقاء  يف  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ق��ي��اد�ت  �أعلنت 
�لوز�رة  ك�شفت  حيث   ، �لغد  م��د�ر���س  م�شروع  لتطوير  �مل�شتقبلية  �خلطة 
2017، من  �لعام  63 مدر�شة حتى  ل���   �لغد  زي��ادة مد�ر�س  عن توجهها 
18 مدر�شة  خ�ل تلك �خلطة و�لتي مت �عتمادها �ل�شهر �جلاري،بزيادة 
خ�ل 3 �شنو�ت ، حيث يبلغ عدد مد�ر�س �لغد �ملوجودة حاليا بامليد�ن 45 
مدر�شة ، 22 منها للذكور و23 ل�إناث ، موزعة كالأتي �ل�شارقة 11 ، و 
ر�أ�س �خليمة �لتعليمية 8 ، و5 يف عجمان ، و7 موزعة يف دبي و�لفجرية 

�أم �لقيوين.
وتبد�أ �لوز�رة خطتها با�شتحد�ث 7 مد�ر�س جديدة يف �لعام �لدر��شي �ملقبل 
2013-2014، وفق ما �أكدته فوزية ح�شن وكيل وز�رة �لرتبية �مل�شاعد 
�لتعليمية  �ملناطق  مب�شوؤويل  �لأخ���ري  �جتماعها  يف  �ل��رتب��وي��ة،  للعمليات 
و�حده   ، مد�ر�س   3 منهم  ن�شيبها  �شيكون  دب��ي  تعليمية  �أن  �إىل  م�شرية   ،
مد�ر�س   3 �لفجرية  تعليمية  فيما  �لثانية،  للحلقة  و2  �لأوىل  للحلقة 
ومدر�شة  �لثانية،  للحلقة  و�ح��ده  ومدر�شة  �لأوىل،  للحلقة  منهم  �ثنني   ،
لتعليمية عجمان للحلقة �لأوىل، ومدر�شة حلقة �أوىل لتعليمية �أم �لقيوين 

، ومدر�شة حللقة ثانية لتعليمية ر�أ�س �خليمة.
 – فيما ذكرت �أنه وخ�ل �لأع��و�م �لدر��شية 2014- 2015 ،  2015 
�أخ��رى جميعها  9 مدر��س  2017، �شيتم ��شتحد�ث   - 2016  ،  2016
و2   ، دب��ي  و3 يف  �خليمة،  ر�أ���س  يف   4 منها  �لثانوية،  للمرحلة  خم�ش�شه 
�أن �خلطة ��شتملت على جو�نب تطويرية وموؤ�شر�ت  بالفجرية،لفتة �ىل 
طالت �لطالب و�ملعلم، وطرق �لتدري�س، و�ملباين و�ملر�حل �لتعليمية كافة، 
لتحقق خمرجات متميزة، و�إعد�د جيل من �لطلبة “ثنائي �للغة” يتمتع 
مبو��شفات، ومهار�ت �لقرن �حلادي و�لع�شرين، ومعاجلة كافة �مل�حظات 

�لتي مت ر�شدها حول م�شروع مد�ر�س �لغد.
و�شمت موؤ�شر�ت �خلطة، �ل�شتمر�ر يف تدري�س مادتي �لعلوم و�لريا�شيات 
باللغة �لجنليزية حتى �ل�شف 12، وتعليم �للغة �لعربية و�لجنليزية وفق 
��شرت�تيجيات مد�ر�س �لغد حتى �ل�شف 12، وتكامل �ملد�ر�س جغر�فيا يف 
�ملناطق �لتعليمية وفق �حللقات �لث�ث بحيث يكون يف كل منطقة م�شار�ت 
متكاملة للذكور و�لإناث، وتنفيذ �شاعات �إ�شافية يف �للغة �لجنليزية خارج 

�ليوم �لدر��شي بالتعاون مع موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل.
ن�شبة  تاأهيل  يتم  بحيث  خا�شة  خم��رج��ات  حتقيق  على  �خلطة  و�رت��ك��زت 
بالتعليم  ل���ل��ت��ح��اق  �ل��غ��د  م���د�ر����س  ، يف   12 �ل�����ش��ف  ط��ل��ب��ة  م��ن   80%
وكذلك   ،2020 �لعام  بحلول  �لتاأ�شي�شية  لل�شنة  �حلاجة  دون  �جلامعي 
متكني %70 منهم على حتقيق م�شتوى 5.5 يف �ختبار �للغة �لجنليزية 

�لدويل �ليليت�س.
و�أو�شحت �أن خطة من �شاأنها �شد �لعجز يف معلمي �شفوف �ل�شف �ل�شاد�س، 
م�شلحة  يف  ي�شب  مب��ا  و�ل��ع��ل��وم  و�لريا�شيات  �لإجنليزية  �للغة  م��و�د  يف 
ب�شيط،  نق�س  �إليها  �مل�شار  �مل���و�د  معلمي  يف  �لنق�س  �أن  معتره  �لطلبة، 
يظهر يف مدر�شة و�حدة فقط بكل منطقة تعليمية، ول يثري قلقاً �أو ي�شبب 
ل�شد  �مل��و�د  ه��ذه  ��شتكمال معلمي  رك��زت على  ب��اأن �خلطة  م�شكلة، منوهة 

�لكادر �لتدري�شي، وجتاوز هذه �ملع�شلة.

اخلطة التو�صعية ملدار�س الغد

اإ�سالمية دبي وموؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر يوقعان مذكرة تفاهم
•• دبي-وام:

وقعت د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�ش�مية و�لعمل �خلريي يف دبي مع موؤ�ش�شة �لأوقاف 
م��ع جميع  ���ش��ر�ك��ات  لإب����ر�م  �شعيها  �إط���ار  تفاهم يف  م��ذك��رة  �لق�شر  و���ش��وؤون 
بها  �ملنوط  دوره��ا  تفعيل  �أج��ل  من  خا�شة  �أو  حكومية  كانت  �شو�ء  �ملوؤ�ش�شات 
يف خدمة �ملجتمع و�لعمل على ن�شر �لوعي �لديني وتعميق �ملعاين �لإميانية 
�جلليلة بني جميع فئات �ملجتمع ودعم وتعزيز ع�قات �ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية 

�لقائمة بني �لد�ئرة و�ملوؤ�ش�شات.
وقع �ملذكرة يف مبنى �لد�ئرة كل من �لدكتور حمد بن �ل�شيخ �أحمد �ل�شيباين 
�مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��د�ئ��رة �ل�����ش��وؤون �لإ���ش���م��ي��ة و�ل��ع��م��ل �خل���ريي يف دب���ي وطيب 
عبد�لرحمن �لري�س �لأمني �لعام ملوؤ�ش�شة �لأوقاف و�شوؤون �لق�شر بح�شور كل 
و�لدكتور  �لعمل �خلريي  �لتنفيذي لقطاع  �ملدير  �لف��شي  من جمعة عبيد 
ثاين  �آل  وخالد  �لإ�ش�مية  �ل�شوؤون  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �خلطيب  عمر 

نائب �لأمني �لعام وعدد من مديري �لإد�ر�ت باجلهتني.
�شر�كات  لعمل  د�ئما  ت�شعى  �لد�ئرة  �إن  �لإ�ش�مية  �ل�شوؤون  عام  مدير  وق��ال 
دورها  تفعيل  �أج��ل  من  خا�شة  �أو  حكومية  كانت  �شو�ء  �ملوؤ�ش�شات  جميع  مع 
�ملنوط بها يف خدمة �ملجتمع و�لعمل على ن�شر �لوعي �لديني وتعميق �ملعاين 
�ل�شر�كة  ع�قات  وتعزيز  ودع��م  �ملجتمع  فئات  جميع  بني  �جلليلة  �لإميانية 
�لإ�شرت�تيجية �لقائمة بني �لد�ئرة و�ملوؤ�ش�شة ب�شكل فعال مبا يكفل �لنهو�س 
�مل�شرتك  �لتعاون  دعائم  و�إر���ش��اء  م�شتمر  ب�شكل  وتطويرها  �لع�قات  بهذه 
�لتكامل يف  �ملعارف و�ملهار�ت مبا ي�شمن حتقيق  �إىل تبادل  بينهما بالإ�شافة 
ع�قات �ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية بني جميع �جلهات �ملختلفة يف �لدولة عامة 

و�إمارة دبي ب�شكل خا�س.
و�أ�شاف �إن مذكرة �لتفاهم ن�شت على �أن ي�شكل �لطرفان من بني موظفيهما 
�أوقاف بحيث تت�شلم �ل�شوؤون  جلنة م�شرتكة ل�شت�م �مل�شاجد �ملخ�ش�س لها 
�لعقار  �لثاين  �لطرف  �ملوؤ�ش�شة  وتت�شلم  �مل�شجد  �لأول  �لطرف  �لإ�ش�مية 
�ملوقوف على �مل�شجد ويتعني على كل منهما تزويد �لآخر بن�شخة من حم�شر 

��شت�م �مل�شجد �أو �لعقار �ملوقوف بح�شب �لأحو�ل فور حدوث ذلك.
و�أ�شار �ل�شيباين �إىل تو�فق �لطرفني على مر�عاة �لتن�شيق �لد�ئم فيما بينهما 
�أو  �مل�شجد  على  �ل�شيانة  �أع��م��ال  من  عمل  �أي  مببا�شرة  منهما  �أي  قيام  قبل 
�لتز�مات  على  �شلبا  �لتاأثري  �شاأنه  من  �لعمل  هذ�  كان  �إذ�  �ملوقوف  �لعقار  يف 
�لإمارة  �ملخت�شة يف  �لتن�شيق مع �جلهات  و�أهمية  �لغري  �لآخ��ر جتاه  �لطرف 

ملر�عاة �أن تكون �لأن�شطة و�أ�شماء �ملح�ت �لتجارية �مللحقة بامل�شاجد مقبولة 
للم�شاجد  ما  مع  متعار�شة  وغ��ري  �لإ�ش�مي  �لدين  لتعاليم  خمالفة  وغ��ري 
من حرمة وقد�شية وذلك نظر� لل�شلة �لوثيقة بني �لعقار �ملوقوف و�مل�شجد 

�ملوقوف عليه.
م�شتاأجري  �إخطار  �لثاين  �لطرف  يتوىل  �أن  على  �تفقا  �جلانبني  �أن  و�أو�شح 
�مل�شجد  مر�فق  ��شتخد�م  بعدم  بامل�شاجد  �مللحقة  �لأوق��اف  �لتجارية  �ملح�ت 
�لتعليمات  ه��ذه  خمالفتهم  ح��ال  ويف  عليها  �لتعدي  �أو  وملحقاته  و�شاحاته 
تتخذ بحقهم �لإجر�ء�ت �لقانونية بالإ�شافة �إىل ن�شر ثقافة �لوقف عن طريق 
و�خلطب  �ملحا�شر�ت  وتنظيم  و�ل��ن��دو�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  عقد  خ�ل  من  �مل�شاجد 
د�عمة  �شرعية  ثقافة  باعتبارها  �ل��وق��ف  �شنة  لإح��ي��اء  �ل��د�ع��ي��ة  و�لفعاليات 
للبلد�ن �لإ�ش�مية �قت�شاديا و�جتماعيا وطاعة من �لطاعات �ملقربة �إىل �هلل 
عز وجل وتوفري �أر��س وقفية تخ�ش�س لإن�شاء �أوقاف على عموم �مل�شاجد �لتي 
ل وقف لها بحيث يتم �لإنفاق من عائدها على �شيانة ورعاية عموم �مل�شاجد 
تخدم  جت��اري��ة  جممعات  �شكل  على  �لوقفية  �لأر����ش��ي  ه��ذه  تبنى  �أن  وع��ل��ى 
�حتياجات �ملناطق �ل�شكنية �لتي تقع �شمن نطاقها ويعمل �لطرف �لأول على 

حث �ملترعني على بناء حم�ت جتارية وقفية للم�شاجد �لتي ل �أوقاف لها.
�لأوقاف  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لري�س  عبد�لرحمن  طيب  ق��ال  جانبه  م��ن 
�ل�شوؤون  ب��د�ئ��رة  تربطنا  �إن��ن��ا  �لتفاقية  توقيع  على  تعليقا  �لق�شر  و���ش��وؤون 
�لإ�ش�مية و�لعمل �خلريي ع�قة �إ�شرت�تيجية ممتدة ون�شعى د�ئما لتمتني 
وتطوير هذه �لع�قة مبا ي�شاهم يف حتقيق �لأهد�ف و�لروؤية �لإ�شرت�تيجية 
حلكومة دبي �إىل جانب �مل�شاهمة يف حتقيق �لنفع و�لفائدة ل�شر�ئح �ملجتمع 

�ملتنوعة .
وتديرها  عليها  ت�شرف  و�لتي  دبي  يف  بامل�شاجد  �مللحقة  �لأوق��اف  �إن  و�أ�شاف 
�ملوؤ�ش�شة متثل م�شدر� مهما للحفاظ على دميومة و��شتد�مة �مل�شاجد و�إعادة 
يف  خا�شا  ونهجا  �لق�شر  و���ش��وؤون  �لأوق���اف  موؤ�ش�شة  وتتبع  وترميمها  بنائها 
على  �حلفاظ  عو�مل  توفري  �شمان  عر  و�حلالية  �جلديدة  �مل�شاجد  تطوير 
دبي يف هذ�  لتوجهات حكومة  وفقا  و�لطاقة  �ملياه  ��شته�ك  وتر�شيد  �لبيئة 
للبيئة  �أول م�شجد �شديق  باإفتتاح  قريبا  دبي  ��ش�مية  �شتقوم  �لإط��ار حيث 
�مل�شاجد  من  �شل�شة  باكورة  ليكون  دي��رة  مبنطقة  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف 

�خل�شر�ء يف دبي. 

اأخبار ال�ساعة: لالإعالم اأولوية ق�سوى يف 
تنوير الراأي العام واإ�سالح اخللل حيثما وجد

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  يف  �لإع�مي  �لتمكني  ��شرت�تيجية  �ن  �ل�شاعة  �أخبار  ن�شرة  �أك��دت 
وتاأهيلهم  �ل�شباب  ول�شيما  �لإمار�تي  �ل�شعب  طاقة  ��شتغ�ل  �إىل  ت�شتند 
فيها  تلعب  ج��دي��دة  �إع���م��ي��ة  بنية  يف  �لن��خ��ر�ط  م��ن  ميكنهم  نحو  على 
من  يعزز  �ل��ذي  ب��الجت��اه  مهما  دور�  �لعلم  وخم��رج��ات  و�لتقانة  �لثقافة 
قدر�تهم �لحرت�فية و�لعملية ليكونو� موؤثرين يف �شد�رة �لعمل �لتنفيذي 
�لإع�مي ويف مو�قع �لتخطيط ل��شرت�تيجيات و�ل�شيا�شات يف �ملوؤ�ش�شات 

�ل�شحفية و�لإع�مية.
وق��ال��ت �ل��ن�����ش��رة - �ل�����ش��ادرة ع��ن م��رك��ز �لم������ار�ت ل��ل��در����ش��ات و�لبحوث 
�ل�شرت�تيجية يف �فتتاحيتها �م�س حتت عنو�ن نحو ��شرت�تيجية للتمكني 
�لإع�مي - �نه وتاأ�شي�شا على روؤية �لإمار�ت 2021 �لتي توؤكد يف �إحدى 
فاإن  و�لتطور  �لتناف�س  على  ق��ادر  متما�شك  جمتمع  بناء  على  �أولوياتها 
�لعام و�إ�ش�ح �خللل حيثما  �ل��ر�أي  �أولوية ق�شوى يف تنوير  ل�إع�م هنا 

وجد .. و�لإع�مي �ملو�طن �أقدر من غريه على طرح �لق�شايا �لوطنية .
و�أكدت �ن �لتمكني �لإع�مي يعك�س رغبة �لقيادة �لر�شيدة و�لتي عر عنها 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�ملختلفة  �لإع���م  و�شائل  �عتماد  ب�شرورة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�لنقد �لذ�تي �لبناء وحتمل �مل�شوؤوليات �مللقاة على عاتقها من �أجل مو�جهة 
�ىل  ..م�شرية  كافة  �ل�شعد  على  �لعربية  منطقتنا  تو�جه  �لتي  �لتحديات 
�لإع�مي  �لعمل  يف  و�حل��ي��اد  و�ملو�شوعية  �لعق�نية  لعتماد  دع��وة  �نها 
على  و�لعمل  �لدقة  من  تخلو  ومعلومات  ترويجات  ور�ء  �لن�شياق  ونبذ 
�شيانة  يف  وغاياتها  �لتنموية  �أهد�فها  و�شرح  �لدولة  ب�شيا�شات  �لتعريف 
�لأمن و�ل�شتقر�ر وتاأمني م�شتوى عي�س كرمي وحياة لئقة تتنا�شب مع ما 
و�شلت �إليه �لدولة من جناحات ومكانة بني �لدول بالإ�شافة �إىل �لك�شف 

عن مو�طن �خللل و�مل�شاعدة على �إيجاد �حللول وجتاوز �لإخفاقات.
مبادئ  على  �حلفاظ  �أي�شا  تقدم  مبا  يت�شل  �نه  �ل�شاعة  �خبار  و�و�شحت 
�لهوية �لوطنية ومرتكز�تها و�ملوروثات �لثقافية �لوطنية و�لقيم �لعربية 
و�لإ�ش�مية �لأ�شيلة و�ل�شمحاء وبخا�شة يف ظل ما يحيطنا من تاأثري�ت 
ثقافات �لف�شاء �لإع�مي �لو��شع و�ملفتوح بهدف تو�شيع د�ئرة �لتمكني يف 
ر�شم �ل�شيا�شات و�ل�شرت�تيجيات من جهة وحتمل �مل�شوؤوليات و��شتحقاقات 
�ل��ت��م��ك��ني ذ�ت����ه م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة وب���اجت���اه ت��ب��ن��ي روؤي����ة �إع���م��ي��ة وثقافية 
و�جتماعية ر�ئدة ومتطورة مع �لنفتاح على �لفكر �لإن�شاين �لرحب فمن 
�أ�شول ومبادئ ثقافتنا �لوطنية و�لعربية �حلو�ر مع �لآخر وقبوله ورف�س 
�لإق�شاء و�لتطرف يف �لآر�ء و�لغلو يف �ل�شلوك وهو �أمر �شي�شيف يف نهاية 
�لتناف�شية  نحو  �لنط�ق  وبالتايل  �لتميز  من  و��شعا  ق��در�  �إلينا  �ملطاف 

�لعاملية ب� �شك.
و�أكدت �ن �لتمكني �لإع�مي يتطلب نظاما تعليميا ذ� جودة عالية يكمله 
�أن  �شاأنه  من  و�ل�شحفية  �لإع�مية  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  يف  عملي  تدريب 
يعزز �ملهار�ت �لعملية للمتدربني ويرفع من م�شتوى قدر�تهم �شمن بيئة 
عمل متطورة تدعم خطة �لتنمية �ل�شاملة لدولة �لإمار�ت وبال�شر�كة مع 
لت�شمل خمتلف  �ملجال  هذ�  �لعاملة يف  �لعاملية  �لإع�مية  �ملوؤ�ش�شات  �أب��رز 
�لتخ�ش�شات �لإع�مية بدء� من و�شائل �لإع�م و�لتكنولوجيا و�ل�شحافة 
و�إدر�ك �جلو�نب  �لتجارية  �لإع�م  �لرقمية و�لإذ�ع��ة وو�شائل  و�لو�شائط 

�لأخ�قية �لتي جتب مر�عاتها يف �لعمل �لإع�مي.
�لتمكني  ف��اإن  هنا  وم��ن  �فتتاحيتها  ختام  يف  �ل�شاعة  �خ��ب��ار  ن�شرة  وق��ال��ت 
�لإع�مي يتطلب تر�شيخ �شلوكيات �لعمل �لإيجابية لدى �ل�شباب وتقوية 
و�حرت�م  �لآخ��ري��ن  م��ع  �لتعامل  وف��ن��ون  �لتفوق  وح��ب  لديه  �ل��ق��ي��ادة  روح 
�لعمل �جلماعي �شمن فريق وتعزيز مبد�أ �لتناف�شية لرفد م�شرية �لتنمية 

�مل�شتد�مة خلدمة �لإن�شان �لذي هو �لو�شيلة و�لهدف و�لغاية يف �آن معا . 

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية: 

بتاريخ :   18 / 04 / 2011م �ملودعة حتت رقم :155953       
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: فريول �نرتنا�شيونال
وعنو�نه : 68/21 فريجانى، �جر� ) �وتر بارت�س(،  �لهند  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: لبا�س �لقدم ) �أحذية ذو �شاق مرتفعة  ، �أحذية و�أخفاف( و 
�مل�ب�س باأنو�عها بالفئة 25 

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و�شف �لع�مة: عبارة عن �لكلمة �ل�تينية  STRESSLESS كتبت باللون �لبي�س د�خل �شكل بي�شازى 
مظلل باللون �لزرق  وعلى ك� �جلو�نب يوجد ر�شمة قو�س مظلل باللون �للبنى ) �لزرق �لفاحت ( وجميعهم 

د�خل �شكل م�شتطيل مظلل باللون �لبيج ماعد� �طر�ف �مل�شتظيل فهى باللو ن �لبي�س  كما بال�شكل �ملرفق 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن
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فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ مهج مهدى 
�شالح �ل�شيخلى  - �لعر�ق 
�شفره  ج���و�ز  �جلن�شية-  
  )1612281( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/6373205

فقدان جواز �سفرت
ر�نا  �شهيل  �مل���دع���و/  ف��ق��د  
�شليم ح�شن    - بنج�دي�س 
�جل��ن�����ش��ي��ة   -ج�����و�ز �شفره 
رقم )9096(  من يجده 
�قرب  �ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

بنغ�دي�س م�شكور�ً.

يتم  �أن��ه  �أف��ادت غريب  �مل�شتحدثة  �ملد�ر�س  �لتطبيق يف  �آلية  وفيما يخ�س 
�حللقة  مبد�ر�س  �لأول  �لدر��شي  �لعام  يف  و�لثاين  �لأول  بال�شفني  �لبدء 
�لثالث  �لعام  �لعام �لثاين، وي�شم  �لأوىل، ثم بال�شفني �لثالث و�لر�بع يف 
�أما مد�ر�س �حللقة �لثانية تبد�أ �لعام �لأول  �ل�شفني �خلام�س و�ل�شاد�س، 
بال�شف �ل�شابع، و�لعام �لثاين بال�شف �لثامن، �أما �لثالث بال�شف �لتا�شع، 
وتبد�أ مد�ر�س �لتعليم �لثانوي �لعام �لأول بال�شف �لعا�شر ثم �حلادي ع�شر 

يف �لعام �لثاين، ويبد�أ �لعام �لثالث بال�شف 12.
وماذ� عن �إحتياجات مد�ر�س �لغد بامليد�ن !

ويف تعليق من قيادي بوز�رة �لرتبية كان يف وقت �شابق م�شوؤول عن مد�ر�س 
�لغد ، عما �أعلنته �ل��وز�رة عن خطة تو�شعية يف مار�س �لغد ، �أكد على �أن 
�ملد�ر�س �حلالية تعاين معاناة �شديدة يف كو�در �ملعلمني �لريا�شيات و�لعلوم 
باللغة �لجنليزية ، و�ملد�ر�س ترفع تقاريرها ب�شفة دورية للوز�رة ت�شكو مر 
�ل�شكوى من �لنق�س �ل�شديد وعدم �إمكانيتها �للتز�م باملنهج يف ظل هذ� 
�لعجز �لقائم ، �إل �أن قياد�ت �لوز�رة وم�شوؤوليها مل يحركو� �شاكنا �إل من 
وعود باحلل ، ثم خرجت عليهم بخطة تو�شعية بزيادة ل� 18 مدر�شة فيما 

هي مل تويف بالتز�ماتها �إيذ�ء �ل� 45 مدر�شة �ملوجودين حاليا بامليد�ن .
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•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  جامعة  �أمناء  جمل�س  �عتمد 
�ملالية  للعلوم و�لتكنولوجيا �ل�ئحة 
�لدر��شية  و�مل��ن��ح  ل��ل��ر���ش��وم  �جل��دي��دة 
مبقري �جلامعة يف عجمان و�لفجرية 
-2013 �ل���ق���ادم  �لك����ادمي����ي  ل��ل��ع��ام 

على  �ل�ئحة  ��شتملت  وقد   ،2014
�جلامعية  �لر�شوم  يف  متفاوتة  زي��ادة 
% وكذلك   10 5 و  ت���رت�وح م��اب��ني 
�ل��در����ش��ي��ة، مع  �مل��ن��ح  ن�شبة  زي����ادة يف 
هذه  م��ن  �مل�شتفيدين  ن��ط��اق  تو�شيع 
�مل���ن���ح. وق���د �أق����ر جم��ل�����س �لأم���ن���اء يف 
ب��رئ��ا���ش��ة �شاحب  �ج��ت��م��اع��ه �لأخ�����ري 
�ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي، 
عجمان،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
للعام  �لدر��شية  و�ملنح  �لر�شوم  هيكلة 
بزيادة   ،2014/2013 �لأك��ادمي��ي 
يف �لر�شوم ت��رت�وح بني 5 و 10 %. 
وج��اءت ه��ذه �ل��زي��ادة نتيجة �لرتفاع 
�إ�شافة  �لت�شغيل  تكاليف  يف  �مل�شتمر 
للتطوير  �ل��د�ئ��م  �جلامعة  �شعي  �إىل 
و�لرتقاء مب�شتوى �خلدمات �ملقدمة 
��شتقطاب  م��ن  وطالباتها  لط�بها 
�ملتميزة  و�لفنية  �لتدري�شية  للكو�در 
وتعزيز للبنية �لتكنولوجية �ملتطورة، 
�ل��ب��دء يف ع��دد م��ن �مل�شاريع  وك��ذل��ك 
�ملجمع  م��ث��ل  �جل����دي����دة  �لإن�����ش��ائ��ي��ة 

�جلامعي  و�ل�شكن  �ملتكامل  �لريا�شي 
للطالبات �لذي �شياأوي 500 طالبة. 
تكلفة  �أن  على  �جلامعة  �إد�رة  و�أك��دت 
�لدر��شة �شتحافظ على تناف�شيتها مع 
بعد  �لأخ��رى حتى  �ملحلية  �جلامعات 
�لأمناء.  جمل�س  �أقرها  �لتي  �لزيادة 
و�إىل جانب �لزيادة يف �لر�شوم، �أقرت 
و�لإعفاء�ت  �مل��ن��ح  يف  زي���ادة  �جل��ام��ع��ة 
للطلبة،  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���در�����ش���ي���ة 
�مل�شتفيدين  �إىل تو�شيع نطاق  �إ�شافة 
عجمان  جامعة  وتعد  �ملنح.  هذه  من 
�إ�شهاما  �خلا�شة  �جلامعات  �أكر  من 
و�لطلبة  �مل��ت��ف��وق��ني  �لطلبة  دع���م  يف 
رفع  �جلامعة  �أق��رت  حيث  �ملع�شرين، 
ن�شب �ملنح �جلزئية و�لكلية مع بد�ية 
�ل���ع���ام �جل���ام���ع���ي �حل������ايل. وق����د بلغ 

نظام  م��ن  �مل�شتفيدين  �لطلبة  ع��دد 
وطالبة  طالب   4300 ح��و�يل  �ملنح 
مليون   13 ب��ل��غ��ت  ت��ق��دي��ري��ة  ب��ك��ل��ف��ة 
دره���م ���ش��ن��وي��ا.  وجت���در �لإ����ش���ارة هنا 
�لتي  �لكلفة �لإجمالية للمنح  �أن  �إىل 
�ل�شنو�ت  خ����ل  �جل��ام��ع��ة  حتملتها 
�خلم�شة �ملا�شية جتاوزت 70 مليون 
دره���م. وق��د ر�ع���ت �ل��ل��و�ئ��ح �جلديدة 
�ملتفوقني  �ل��ط��ل��ب��ة  �مل���ن���ح  ن���ظ���ام  يف 
و�ملتميزين علميا، حيث مت رفع ن�شبة 
�لكليات،  لأو�ئ�����ل  �ملخ�ش�شة  �مل��ن��ح��ة 
وكذلك منحة �لأخوة، كما �شي�شتفيد 
من �ل�ئحة �جلديدة �أو�ئل �لثانوية 
و�لطلبة  عجمان،  �إم���ارة  م��ن  �لعامة 
�لعالية  �لدر��شية  �مل��ع��دلت  �أ�شحاب 

د�خل �جلامعة.

�جتماع  م���وؤخ���ر�ً  �لم������ار�ت  م��ت��ط��وع��ي  جمعية  ع��ق��دت 
وذلك  �لق�شباء،  بقناة  مقرها  يف  �لعمومية  �جلمعية 
وممثلي  و�ملتطوعني  �لإد�رة  جمل�س  �أع�شاء  بح�شور 

وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية .
�أحمد  �شحر  م��ن  ترحيبية  بكلمة  �لج��ت��م��اع  ب���د�أ  وق��د 
�لر�عني  �شكرت  وق��د   ، �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��ع��وب��د 
للجمعية و�حل�شور و �أع�شاء جمل�س �لإد�رة ، وحثتهم 
�جلمعية  �أه��د�ف  حتقيق  بهدف  �لد�ئم  �لتو��شل  على 
�مل��ت��م��ث��ل��ة يف ن�����ش��ر وت��ف��ع��ي��ل ث��ق��اف��ة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي ، 
للجمعية  �ل�شنوي  �لإد�ري  �لتقرير  عر�س  مت  وبعدها 
و�ل������ذي ت�����ش��م��ن ع��ر���ش��اً ل��ل��خ��ط��ط �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و 
�جلمعية  و�أن�شطة   ،  2013 لعام  �لت�شغيلية  �خلطط 
و�لفعاليات �لد�خلية و�مل�شاركات �خلارجية �لتي ي�شارك 

�ملايل  �لتقرير  على  �لط����ع  مت  كما   ، �ملتطوعون  بها 
�مليز�نية  على  بعدها  �جلميع  و���ش��وت  وق��د   ، للجمعية 

و�إقر�رها.
�شرورة  على  �لعوبد  �شحر  �أك���دت  �لج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف 
تفاعل �جلميع مع �لأن�شطة �لتي تنفذها �جلمعية ، �إىل 
جانب ذلك دعت �حل�شور �إىل زيارة �جلمعية بني فرتة 
�أن  م��وؤك��دًة   ، �لعمل  م�شتجد�ت  على  للتعرف  و�أخ���رى 
�إد�رة �جلمعية �شيو��شل م�شريته لدعم �لعمل  جمل�س 
و�ل��ذي يعد قيمة ح�شارية تخدم  �لدولة  �لتطوعي يف 
ن  خمتلف �شر�ئح �ملجتمع من موؤ�ش�شات و�أفر�د، وقد ثَمرّ
�أع�شاء �جلمعية �لعمومية �ملجهود �لذي يبذله �أع�شاء 
يف  �لعمل  وتطوير  لإجن���اح  و�لعاملني  �لإد�رة  جمل�س 

�جلمعية وم�شاهمتهم يف خدمة �لعمل �لتطوعي .

•• عجمان ـ الفجر

بن حميد  عمار  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل 
جميع  وبح�شور  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�أع�����ش��اء �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي عقدت 
بد�أ  وق��د  للمجل�س،  �لثالثة  �جلل�شة 
با�شتعر��س  �جلل�شة  �أع��م��ال  ج���دول 
�لأوىل من  �ملرحلة  �إجن���ازه يف  ما مت 
م�شروع تناف�شية �لأعمال وما حتقق 
من تقلي�س �لجر�ء�ت و�ملدة �لزمنية 
لإجناز �ملعام�ت �لإقت�شادية وكذلك 
�لر�شوم  ب��ك��ل��ف��ة  �مل���رت���ب���ط  �جل����ان����ب 
رئي�س  �شمو  وج���ه  ح��ي��ث  �حل��ك��وم��ي��ة، 
�لر�شوم  در�����ش���ة  ب�������ش���رورة  �مل��ج��ل�����س 
بطريقة ت�شمن ر�شى �ملتعاملني عن 

م�ئمتها.

ومتابعة ملا تقرر يف �جلل�شة �ل�شابقة 
ب�����ش��اأن خ��دم��ات �ل���ش��ع��اف يف �لإم���ارة 
وما يرتبط بجودتها وم�شتوى �أد�ئها 
يف  �حل��ا���ش��ل  �ملهني  �لق�شور  نتيجة 
خدمات �ل�شعاف �ملتوفرة يف �لإمارة 
�ل�شعاف  ����ش���ي���ار�ت  م��ط��اب��ق��ة  وع����دم 
ل�إ�شرت�طات  �ل��ب�����ش��ري��ة  و�ل����ك����و�در 
�لتو�شية  ، مت��ت  ب��ه��ا ع��امل��ي��ا  �مل��ع��م��ول 
�لد�خلية  وز�رة  م����ع  ب���ال���ت���و�����ش���ل 
�ل�شحة للخروج بحل جذري  ووز�رة 
للمو�شوع وعر�س ما يتو�شل �إليه يف 

�جلل�شة �لقادمة.
كما نظر �ملجل�س يف �لر�شالة �لو�ردة 
�لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  من  �إليه 
ب�شاأن يوم �لعمل �لإن�شاين �لإمار�تي 
على  �لر�شالة  بتعميم  �لتو�شية  ومت 
�لإمارة  يف  �حلكومية  �لدو�ئر  جميع 

وفق  ك���  �مل��ب��ادرة  ل��دع��م  وت�شجيعها 
�خت�شا�شه.

�ملجل�س  رئ���ي�������س  ���ش��م��و  ت����ن����اول  ك���م���ا 
خ�شخ�شة  ب�شاأن  �مل��ط��روح��ة  �لفكرة 
�إجر�ء�ت تقدمي �خلدمات �حلكومية 
�ليجابية  و�لث���������ار  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
�لفكرة  تطبيق  م��ن  تنجم  ق��د  �ل��ت��ي 
�لت�شغيلية  �ل��ت��ك��ل��ف��ة  ك��ت��خ��ف��ي�����س 
و�إتاحة  �خلدمة  تقدمي  ج��ودة  ورف��ع 
�ل��ف��ر���ش��ة ل��ل��دو�ئ��ر يف �ل��رتك��ي��ز على 
وجه  عليها  وب��ن��اء�  �لرئي�شية  �مل��ه��ام 
�مل�شروع  باإحالة  �ملجل�س  رئي�س  �شمو 
�لدر��شة  لعمل  �مل��ال��ي��ة  �ل��د�ئ��رة  �إىل 
وبقية  �لعامة  �لأمانة  على  وعر�شها 

�ملعنيني يف �حلكومة.
��شتعر��س  مت  �جل���ل�������ش���ة  وخ��������ل 
�ملحلية  �ل����ق����و�ن����ني  م����ن  جم���م���وع���ة 

�لعمل  بتنظيم  �ملرتبطة  �حلكومية 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  ع��م��ل  وحت���دي���ث 
�ملرحلة  متطلبات  تقت�شيه  م��ا  وف��ق 
مبادرة  ��شتعر��س  ذل��ك  ت�  �ملقبلة. 
ت��ط��وي��ر �ل��ع��م��ل �ل���ق���ان���وين و�لآث������ار 
�لإي��ج��اب��ي��ة �مل��رت��ب��ط��ة ب��وح��دة �ل���ر�أي 
�لت�شريعي و�لقر�ر و�شبط �لتعيينات 
م�شتوى  ورف��ع  �لقانونيني  ك���و�در  يف 
ورحب  �لت�شريعي  �ل��ع��م��ل  يف  �لأد�ء 
بدر��شتها  وو���ش��ى  ب��امل��ب��ادرة  �ملجل�س 
ب�شكل مو�شع. كما عر�س يف �جلل�شة 
م�حظات د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
�ل�شكنية  �لأر��������ش������ي  م���ن���ح  ب�������ش���اأن 
ز�يد  �ل�شيخ  برنامج  من  للمنتفعني 
، حيث وجه رئي�س �ملجل�س  ل�إ�شكان 
با�شتط�ع �آر�ء �ملو�طنني بهذ� �ل�شدد 
متطلباتهم  ت���وف���ري  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ل 

�لمانة  لهم ووجهة  ب�شورة مر�شية 
متابعة  ب�����ش��رورة  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة 
هذ� �ملو�شوع باإعتباره من �لأولويات 
و�أ�شاد �شموه كذلك مببادر�ت �شاحب 
�آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
�هلل-  -حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ب�شاأن م�شاريع توفري �مل�شاكن ملو�طني 
في�شل  �جلل�شة  يف  وع��ر���س  �ل��دول��ة. 
�ل�شياحة  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �لنعيمي 
تقرير� حول م�شروع ت�شنيف �ملن�شاآت 
�شيبد�أ  و�ل���ذي  �لإم����ارة  يف  �لفندقية 
خ������ل �ل�����ش��ه��ر �جل�������اري و�ث������ر هذ� 
يف  �ل�شياحي  �لن�شاط  على  �مل�����ش��روع 

�لإمارة.
��شتعر��شه  �شمن  �ملجل�س  وت��ن��اول 
مل�شاريع �إمارة عجمان �لكرى �لنقلة 
م��ي��ن��اء وجمارك  د�ئ����رة  �ل��ن��وع��ي��ة يف 

�ل�شيخ  خ���ل��ه��ا  وحت�����دث  ع���ج���م���ان، 
رئي�س  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ب��ن  حممد 
د�ئ����رة �مل��ي��ن��اء و�جل���م���ارك ح���ول �أهم 
كامل�شروع  �مل��ي��ن��اء  ت��ط��وي��ر  م�����ش��اري��ع 
�لذي �نتهت منه �لد�ئرة موؤخر� وهو 
�مليناء وفق  �متتة �جر�ء�ت تطبيقات 
ما هو معمول به يف �مل��و�ينء �لعاملية 
�ملناولة  �ج����ر�ء�ت  تقلي�س  يف  و�ث���ره 

�ملناوله  ن�����ش��ب��ة  و�رت����ف����اع  ل��ل��ح��اوي��ات 
�ل�شابق  بالو�شع  مقارنه   10% �إىل 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  وث���م���ن  ل��ل��م��ي��ن��اء، 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي حاكم 
دعمهم  �لعهد  ويل  ول�شمو  عجمان 
ي��ت��م تطويرها  �أر������س  �مل��ي��ن��اء  مب��ن��ح 

لتو�شعة منطقة �حلاويات.
و�ثنى �شمو رئي�س �ملجل�س على �لدور 

�لدو�ئر �حلكومية يف  به  تقوم  �لذي 
�حل��ك��وم��ي��ة موؤكد�  �مل�����ش��اري��ع  �جن����اح 
�مل�شاريع  م���ك���ت���ب  �ن�������ش���اء  ������ش�����رورة 
�لكرى  �حلكومية  �مل�شاريع  ملتابعة 
لرئي�س  دوري  ب�شكل  �لتقارير  لرفع 
للوقوف  �ملخت�شة  و�جلهات  �ملجل�س 
تنفذها  �ل��ت��ي  �ل��ه��ام��ة  �مل�����ش��اري��ع  على 

�حلكومة.

•• عجمان-وام:

�لعامة  للمو��ش�ت  عجمان  موؤ�ش�شة  �أط��ل��ق��ت 
�أول �أجرة ن�شائية يف �إمارة عجمان حتت م�شمى 
�لنقل  قطاع  يف  جديدة  كاإ�شافة  ل�أجرة  مهره 
يف �لمارة. ود�شنت �ملوؤ�ش�شة 11 مركبة مطلية 
باللون �لوردي �شعيا منها �إىل تطوير خدماتها 
مركبات  ع���دد  ي�شل  �أن  ع��ل��ى  وع��زم��ه��ا  �مل��ق��دم��ة 
مهره �ىل 50 مركبة لإتاحة �لفر�شة للجمهور 
�أو �لجرة  �لأج�����رة �لع��ت��ي��ادي��ة  ب��ني  ل���خ��ت��ي��ار 

�لن�شائية �أو حاف�ت �لنقل �لعام.
جاء ذلك خ�ل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقدته 
ل�ع�ن  �لعامة  للمو��ش�ت  عجمان  موؤ�ش�شة 
�إمارة  �أج��رة ن�شائية يف  �أول  عن تفا�شيل �ط�ق 
�لفورة  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل  بح�شور  عجمان 
ع�شو جمل�س �د�رة موؤ�ش�شة عجمان للمو��ش�ت 
�مل�����ايل و�لد�ري  �مل���دي���ر  ل���وت���اه  �ل��ع��ام��ة وع���م���ر 
ق�شم  رئي�س  �ملطرو�شي  �شقر  و�أحمد  باملوؤ�ش�شة 

�لنقل �مل�شرتك باملوؤ�ش�شة.
�ل���ف���ورة ح��ر���س موؤ�ش�شة  �أح���م���د  ���ش��ع��ادة  و�أك�����د 

قطاع  تطوير  على  �لعامة  للمو��ش�ت  عجمان 
�لنقل يف �لم���ارة وزي���ادة ع��دد �خل��ي��ار�ت �ملتاحة 
�أن��ه تز�منا مع  �إىل  .. م�شري�  �مل�شتخدمني  �أم��ام 
�ول  �ط���ق  مت  �ملوؤ�ش�شة  لإن�شاء  �لثامنة  ذك��رى 
موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  �لإم���ارة  يف  ن�شائية  �ج��رة 

حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية.
�إط��ار �خلطة  تاأتي يف  �أن ه��ذه �خلطوة  و�أو���ش��ح 
هذ�  لتطوير  �ملوؤ�ش�شة  تنتهجها  �لتي  �لتو�شعية 
�ل�شيخ عمار بن  �لهام وفقا لروؤية �شمو  �لقطاع 
رحب  �ل���ذي  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد 
كاإختيار  تفا�شيلة  �أدق  يف  و�شاهم  �مل�شروع  بهذ� 
�ملركبات  عليها  �شتكون  �ل��ت��ي  و�لل����و�ن  �مل�شمى 
لتظهر مهره ل�أجرة كاإ�شافة جديدة يف قطاع 
�لنقل �لن�شائي بالإمارة لتقدم خدماتها �ملميزة 

ل�شريحة و��شعة من �لن�شاء بعجمان.
تتيح  ل�����أج����رة  م���ه���ره  خ���دم���ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
عجمان  �إم����ارة  يف  �لأج����رة  م��رك��ب��ات  مل�شتخدمي 
وي�شر  ب�شهولة  �لتنقل  و�ل��ع��ائ���ت  �لن�شاء  م��ن 
وعلى  موؤهلة  �شائقة  تقودها  مركبة  خ���ل  من 
على  حفاظا  وذل��ك  باملو�قع  �شامل  و�إمل���ام  در�ي���ة 

�ل�تي  �لن�شاء  م��ن  كبرية  �شريحة  خ�شو�شية 
يقودها رجل  �شيارة  بو��شطة  �لتنقل  ل يف�شلن 
ح��ي��ث ت��ذل��ل ه���ذه �خل��دم��ة �ل��ع��ق��ب��ات م��ن خ�ل 

توفري �شائقة تقوم بها.
�أن ه��ذه �خلدمة  ل��وت��اه  �أو���ش��ح عمر  م��ن جانبه 
�شيار�ت  ���ش��ت  ع��ل��ى  م��وزع��ة  م��رك��ب��ة   11 ت�شمل 
عائلية  ���ش��ي��ار�ت  وخم�س  رك���اب   5 �شعة  �شالون 
7 ركاب وذلك لتتو�فق مع طبيعة �لعائلة  �شعة 

وتت�ءم مع �لعاد�ت و�لتقاليد.
�لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة  ب��دور  و�أ���ش��اد 
�خلريية يف �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شة من حيث �إي�شال 
ربات �لأ�شر �ملتعففة �ملو�طنة و�ملقيمة �لر�غبات 
موؤ�ش�شة  يف  �لن�شائية  �لأج���رة  قطاع  يف  بالعمل 
وبحث  لختبارهن  �لعامة  للمو��ش�ت  عجمان 
�لن�شائية  ل���أج��رة  ك�شائقات  تعيينهم  �مكانية 

مل�شاعدتهن يف �يجاد م�شدر دخل ثابت.
�لوىل  �لفرتة  �أن تقدمي �خلدمة يف  �إىل  ولفت 
�لماكن  �ل�شيار�ت يف  تو�جد  �شيكون من خ�ل 
�لن�شائية  و�جلمعيات  �ل��وز�ر�ت  ومكاتب  �لعامة 
�قبال  ت�شهد  �ل��ت��ي  �لت�شوق  وم��ر�ك��ز  و�ل���ش��و�ق 

يف  �خل��دم��ة  تتطور  �أن  على  �لم����ارة  يف  ن�شائيا 
ما بعد �ىل خدمة حتت �لطلب و�حلجز �مل�شبق 
�أ�شار �أحمد �شقر  من خ�ل �لهاتف. من جهته 
�شتبد�أ  ل�أجرة  مهره  تعرفة  �أن  �ىل  �ملطرو�شي 
بث�ثة در�هم ون�شف �لدرهم و�أن �شائقة مهره 
ل�أجرة �شتح�شل على ر�تب �شهري بو�قع �أربعة 
�إىل ن�شبة معينة من �لرباح  �إ�شافة  �آلف درهم 
وتعتزم �ملوؤ�ش�شة يف �لفرتة �ملقبلة توفري خم�شني 
�إمارة  �شو�رع  يف  تنطلق  ل�جرة  ن�شائية  مركبة 
�ل��ن�����ش��اء م���ن �لعائ�ت  ل��ت��ن��ق��ل ج��م��وع  ع��ج��م��ان 
ذهابهن  �ىل  و�لطالبات  و�لعام�ت  و�ملوظفات 
�لو�شول  �ل��ر�غ��ب��ات يف  و�لم���اك���ن  �جل��ه��ات  �ىل 

�ليها بكل �مان ورعاية.
�ملوظفات  م����ن  �ل���ك���ث���ري  ه���ن���اك  �أن  �إىل  ون������وه 
يبا�شرن  �ل���ل���و�ت���ي  م���ن  وغ���ريه���ن  و�ل���ع���ام����ت 
�ل�شباح  م��ن  �لوىل  �ل�شاعات  يف  عملهن  م��ه��ام 
بدون  و�لي����اب  �ل��ذه��اب  بامكانهن  �لآن  ��شبح 
غ�شا�شة مع �شائقة تلبي �حتياج �مل��ر�أة يف توفر 
�ثناء  �لتحرج  �لنف�شي وعدم  �لمان و�ل�شتقر�ر 

تو�جدها باملركبة.

•• عجمان -وام:

ت�����ش��درت ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان للعلوم 
�لوىل  �مل����ر�ك����ز  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
مب��ن��اف�����ش��ات �ل��������دورة �ل���ث���ام���ن���ة ل 
�جلامعات  لطلبة  �إي  �إي  �إي  �أي 

�لإمار�تية.
جو�ئز   6 �جل��ام��ع��ة  ح�شدت  فقد 
من بني 15 جائزة لل�شنة �لر�بعة 
على �لتو�يل وذلك خ�ل �ملناف�شات 
جامعة  ح������رم  يف  �أق���ي���م���ت  �ل����ت����ي 
�ل�شارقة باملدينة �جلامعية و�شارك 

فيها 250 طالبا وطالبة.
عجمان  ج���ام���ع���ة  ت���ك���ون  وب����ذل����ك 
ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ق���د نالت 
�مل�شابقة  جو�ئز  من  �لأك��ر  �لعدد 
خليفة  جامعة  تلتها  ج��و�ئ��ز   6 ب 
توزعت  ح����ني  يف  ج����و�ئ����ز  ب����اأرب����ع 
�جل���و�ئ���ز �خل��م�����س �مل��ت��ب��ق��ي��ة على 

�جلامعات �لأخرى.
هذ�  �مل�شاركة  �جلامعات  عدد  وبلغ 
م�شتوى  ع��ل��ى  ج��ام��ع��ة   15 �ل��ع��ام 
طالبا   250 مب�����ش��ارك��ة  �ل���دول���ة 

وطالبة موزعني على 69 فريقا.
باملناف�شة  �ل�����دورة  ه���ذه  ومت���ي���زت 
و�لنتاج  ل������أد�ء  وذل����ك  �ل�����ش��دي��دة 
�ل��ع��ل��م��ي �مل��ب��ه��ر �ل����ذي �ت�����ش��م��ت به 
�ملناف�شات  و��شتملت  �مل�����ش��ارك��ات.. 
ع��ل��ى خ��م�����ش��ة حم�����اور ع��ل��ى غ���ر�ر 
�ل�����ش��اب��ق��ة وه���ي م�شروع  �ل�����دور�ت 

وم�شروع  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  �ل��ت�����ش��ام��ي��م 
وم�شروع  �ل���رجم���ي���ات  ه��ن��د���ش��ة 
وم�شروع  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �خل����دم����ة 
�ل���ت�������ش���ام���ي���م �ل���ع���ام���ة وم�������ش���روع 

�لت�شاميم �لكرى.
وتوجت �جلامعة م�شاركتها باملركز 
�لهند�شية  �ل��ت�����ش��ام��ي��م  يف  �لأول 
علي  فريحة  م��ن  ك���  �شم  بفريق 
�لكرمي  عبد  ر�شمينا  ده��دل  �شو�ر 

ن�شوة عبد �لنظري ونعمة حجي.
يف  و�لثالث  �لأول  �ملركزين  ونالت 

هند�شة �لرجميات حيث ح�شدت 
�شامية  �ل���ط���ال���ب���ة  �لأول  �مل����رك����ز 
م��رج��ب و�مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث ك���ل من 

حممود �شاهني و�شيد عرفان.
كما فازت �جلامعة باملركزين �لأول 
�ملجتمعية  �خل���دم���ة  يف  و�ل���ث���اين 
و�شم �لفريق �حلا�شل على �ملركز 
�لأول ك� من يا�شمني �أمين �إميان 
�لغادي  �شفاء  فتحي  نهى  �أح��م��د 
�لثاين  و�مل����رك����ز  غ������م  ف����اي����زة  و 
ر��شيل  �أن���ور  �شامني  م��ن  ك���  �شم 

�شاموئيل منار �لر��شد نيني �إزيك 
�إ�شافة �إىل �ملركز  و�شارة ��شماعيل 
�لثالث يف �لت�شاميم �لكرى �لذي 
ح�شلت عليه �لطالبات ليلى غ�م 

ومناهل م�شطفى وهباق يا�شني.
�شعادتهم  �لطلبة عن عميق  وعر 
بهذ� �لإجن��از م�شيدين مبا توفره 
�لكلية من بيئة م�شاعدة وحا�شنة 
ل�إبد�ع ت�شتحق هذه �ل�شد�رة بني 

�جلامعات �لأخرى.
�جلامعة  �إىل  ف����وزه����م  و�أه���������دو� 

�لدكتور  �لهند�شة  ق�شم  ورئ��ي�����س 
ك��ان له دور  �ل��ذي  م�شتح�شن مري 
كبري يف �لو�شول �إىل هذه �لنتائج 
�ملتميزة �شو�ء بال�شت�شار�ت �لعلمية 

�أو �لتحفيز �ملعنوي.
ووجه �لطلبة ر�شالة �شكر وتقدير 
�أي�شا �إىل عميد �لكلية �لدكتور فهر 
حياتي و�أثنو� على دعمه �ملتو��شل 
�مل�شتمر  وحت��ف��ي��زه  ومتابعته  لهم 
�إمكانات  ت�شخريه  �إىل  �إ�شافة  لهم 

ومعد�ت �لكلية يف خدمتهم.

اجتماع اجلل�سة الثالثة للمجل�س التنفيذي لإمارة عجمان

»مهرة لالأجرة« اأول خدمة تاك�سي اأجرة ن�سائية يف اإمارة عجمان 

جامعة عجمان حت�سد �ست جوائز �سمن مناف�سات 
على م�ستوى جامعات الدولة

جمل�س اأمناء جامعة عجمان يقر لئحة 
مالية جديدة للر�سوم واملنح الدرا�سية

متطوعو الإمارات تعقد اجتماع 
اجلمعية العمومية

•• ال�شارقة-وام:

�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  رعاية  حتت 
�ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو 
�مللتقى  فعاليات  غ��د�  ي��وم  تنطلق  �لأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى 
تنظمه  �ل���ذي  �لع�شرين  قبل  م��ا  �شحتك  �ل��ر�ب��ع  �ل�شحي 
بال�شارقة  �لثقافة  بق�شر  للمجل�س  �لتابعة  �لأطفال  مر�كز 
حتت �شعار �ل�شمنة و�ل�شكري وباء �لع�شر .. فلنحم �أطفالنا 
من �ملت�زمة �لأي�شية . وقالت عائ�شة �لكعبي رئي�شة �للجنة 
مر�كز  �إد�رة  خ�ل  من  نظمنا  لقد  للملتقى  �ملنظمة  �لعليا 
�لأط���ف���ال يف �ل�����ش��ن��و�ت �خل��م�����س �ل�����ش��اب��ق��ة ث���ث��ة ملتقيات 

�شحية ح�شدنا لها من عو�مل �لنجاح ما فاق �لتوقعات من 
خر�ء متخ�ش�شني من د�خل �لدولة وخارجها و��شتقطبت 
�أعد�د� كبرية من ممثلي �لوز�ر�ت و�لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات ذ�ت 
�ملناق�شات  لها من خ�ل  �مللتقيات كان  �ل�شلة مبحاور هذه 
�لتي د�رت يف هذه �مللتقيات ومن خ�ل تو�شياتها دور مهم 
يف زيادة ن�شر �لوعي �ل�شحي بني كافة فئات �ملجتمع وعلى 
�أن�شطتنا  �أجلهم  من  تتمحور  �لذين  �لأط��ف��ال  جيل  ر�أ�شها 
وفعالياتنا �ملتعددة. و�أ�شافت �إن ذلك �شاهم يف �إيجاد �لعديد 
�لعديد  منها  يعاين  �لتي  �ل�شحية  للم�شك�ت  �حللول  من 
من �لأطفال و�أولياء �أمورهم عر �لت�شدي لظاهرة �ل�شمنة 
�لرقة  منطقة  يف  و�ل�شحة  للياقة  �لفر��شة  مركز  باإفتتاح 
�حللول  و���ش��ع  يف  و�ملتخ�ش�س  �إد�ر�ت���ن���ا  عليه  ت�شرف  �ل���ذي 

�لوقائية و�لع�جية لوباء �ل�شمنة. وقالت �لكعبي �إن تطلعنا 
نحو �مل�شتقبل يتطلب منا �أن تتكاتف �لأيدي وتتوحد �جلهود 
�لأ�شعدة  وعلى  �أبنائنا  بني  �ل�شحي  �لوعي  بن�شر  ل�رتقاء 
�أك����ر عر�شة  �أ���ش��ب��ح  �ل��ي��وم  �أن ج��ي��ل  م�����ش��رية �ىل   .. ك��اف��ة 
و�خلمول  �حل��رك��ة  قلة  ع��ن  �لناجمة  ب��الأم��ر����س  ل�إ�شابة 
�لعديد  ر�فقها  ما  �إذ�  ل�شيما  و�ل�شكري  كال�شمنة  �لبدين 
من �لعاد�ت �ل�شلوكية �ل�شارة كغياب �لوعي باأهمية �لتغذية 
مر�حل  خا�شة  �حل��ي��اة  م��ر�ح��ل  كافة  يف  �مل��ت��و�زن��ة  �ل�شحية 

�لطفولة و�ملر�هقة للوقاية من �لأمر��س م�شتقب�.
�ملجال  ه���ذ�  يف  �ل���دوري���ة  �لإد�رة  ن�����ش��اط��ات  �أن  �ىل  و�أ����ش���ارت 
تاأتي تعزيز� وتنظيما ملا و�شلت �إليه �إمارة �ل�شارقة كمدينة 
�شحية مما يتطلب من كافة �جلهات �ملعنية توحيد جهودها 

ومتابعة حلر�شنا على �ش�مة �أبناء هذ� �جليل ياأتي �نعقاد 
بالتعاون  �لع�شرين  قبل  ما  �لر�بع �شحتك  �ل�شحي  �مللتقى 

مع �ملركز �لعربي للتغذية يف مملكة �لبحرين �ل�شقيقة.
�مللتقى  يومي  تعقد خ�ل  �أرب��ع جل�شات علمية  ومت حتديد 
�لرئي�س  �ملو�شوع  ت��دور يف فلك  �أربعة حم��اور مهمة  تتناول 
وهو �ل�شمنة و�ل�شكري كوباء ..ويف هذ� �لع�شر وعلى هام�س 
جمالت  يف  متخ�ش�شتان  ور���ش��ت��ان  �شتقام  �مللتقى  جل�شات 
�لتغذية  يف  �أخ�شائيون  ينفذهما  �لبدين  و�لن�شاط  �لتغذية 
و�ل�شحة و�لريا�شة �ملدر�شية. وعقب �نتهاء فعاليات �مللتقى 
�شتعقد ور�س تخ�ش�شية ل�أطفال لتعزيز �شحة �لأطفال من 
خ�ل �إقامة تلك �لور�س يف مر�كز �لأطفال خلدمة �أطفال 
�ملر�كز و�أولياء �أمورهم و�لعاملني يف �ملر�كز حيث �شيتم عقد 

وور�س  ولياقتي  �شحتي  �أع��زز  كيف  �شعار  حتت  عمل  ور�شة 
�أخرى حتت �شعار غذ�ئي ون�شاطي �أ�شلوب حياتي .

�لأطفال  م��ر�ك��ز  دور  �إب���ر�ز  ح��ول  �مللتقى  �أه���د�ف  وتتمحور 
�أب��ن��ائ��ن��ا ل��ل��وق��اي��ة م��ن �ل�شمنة  و�ل��ف��ت��ي��ات يف ت��ع��زي��ز ���ش��ح��ة 
و��شتعر��س �لر�مج �لناجحة يف مكافحة �ل�شمنة و�ل�شكري 
�لناجمة  بالأخطار  �لوعي  ون�شر  �لبدين  �لن�شاط  وت�شجيع 
بكيفية  �لرتبوي  �مليد�ن  يف  �لعاملني  وتثقيف  �خلمول  عن 
بدور  و�لتعريف  و�ل�شكري  بال�شمنة  �مل�شابني  مع  �لتعامل 
�ل�شمنة  �خ��ط��ار  و�ل��ع���ج م��ن  �ل��وق��اي��ة  �ل��ب��دين يف  �لن�شاط 
و�ل�شكري و�مل�شاهمة يف ن�شر �لثقافة �ل�شحية لدى خمتلف 
فئات �ملجتمع وتعزيز �مل�شتويات �ل�شحية من خ�ل �ل�شر�كة 

�ملجتمعية.

بدء امللتقى ال�سحي الرابع »�سحتك ما قبل الع�سرين« غدا يف ال�سارقة
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دائرة الق�ساء يف اأبوظبي ت�سارك يف فعاليات يوم الأ�سرة الدويل
ورقة  �لق�شاء  د�ئ��رة  م�شاركة  وت�شمنت  �حلديثة.  �ملجتمعات 
و�عية  �أجيال  تن�شئة  يف  ودوره  �لأ�شري  �لتو�فق  بعنو�ن  عمل 
متم�شكة بهويتها و�أ�شالة ما�شيها وطموح م�شتقبلها تناولت 
�لتو�فق �لأ�شري كاأحد �أهم �أهد�ف �لنظام �لزو�جي ويتمثل يف 
عدد من �ملظاهر منها �مليل �لنف�شي �لذي تظهر موؤ�شر�ته يف 
�لأ�شري  �لتو�فق  �أن  .. معتر�  �لعاطفي  و�لتجاوب  �لتعاطف 
بهويتها  متم�شكة  و�ع��ي��ة  �أج���ي���ال  تن�شئة  يف  رئ��ي�����ش��ي  ع��ام��ل 
�حلا�شرة وما�شيها �لعريق ولديها �لطموح لتحقيق م�شتقبل 
�أف�شل لنف�شها ووطنها و�لعامل كله. كما ت�شمنت ورقة �لعمل 
در����ش��ة م��ق��ارن��ة ح���ول �أ���ش��ب��اب �ل��ط���ق يف ك��ل م��ن جمهورية 
وخل�شت   . �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ودول���ة  �لعربية  م�شر 

•• اأبوظبي-وام:

�لتكامل  ن���دوة  �أع��م��ال  يف  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  �شاركت 
�لتنمية  �لتي نظمتها موؤ�ش�شة  �لأجيال  �لجتماعي وت�شامن 
�لأ�شرية بالتز�من مع �حتفالت �لدولة بيوم �لأ�شرة �لدويل 
حتت �شعار �لأ�شرة هي �ملعنى �حلقيقي ل��شتقر�ر و�لت�حم 
هذه  وج��اءت  عليها.  فلنحافظ  حياتنا  يف  �ل�شعادة  رم��ز  وه��ي 
�لد�ئرة  �أه����د�ف  حتقيق  �إط���ار  يف  �لق�شاء  ل��د�ئ��رة  �مل�����ش��ارك��ة 
�لتوعوية و�مل�شاهمة مع موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملحلي يف م�شاعدة 
�لأ�شرة �لإمار�تية على جتاوز �لتحديات �لتي تو�جهها نتيجة 
بها  متر  �لتي  و�لتقنية  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتغري�ت 

�أن  �إل  �لبلدين  يف  �لط�ق  ن�شبة  �رت��ف��اع  ورغ��م  �أن��ه  �لدر��شة 
�لأ�شباب متناق�شة متاما و �أكدت �أن تعدد �لثقافات يف �ملجتمع 
�لتكافوؤ  وع��دم  �لتو��شل  و�شائل  وتعدد  �لإع�مية  و�حل��ري��ة 
�لط�ق  �أ�شباب  �أه��م  من  تعد  �ل�شليم  �لختيار  �أ�ش�س  وغياب 
�لتي حتدثت عنها �لإح�شائيات �مل�شجلة. و�أ�شافت �إن �لختيار 
�أهم  من  يعتر  �شليمة  �أ�ش�س  على  و�لقائم  �ل�شليم  �ل��زوج��ي 
وخل�شت   .. �لزوجني  بني  �لأ���ش��ري  �لتو�فق  ��شتمر�ر  و�شائل 
�إىل �أن �ختيار �لزوج �أو �لزوجة يجب �أن يتم من خ�ل �تفاق 
�لعائلتني ولي�س �لزوج و�لزوجة فقط حيث �أثبتت �لتجارب �أن 
�أعطى  �ل�شريك  �ختيار  �لأ�شرة يف  تدخل  �ل�شباب من  حترير 

موؤ�شر� خطري� لنعد�م �ل�شتقر�ر �لزوجي.

جلنة حتكيم جائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي تعتمد معاير جديدة لكل فئة من فئات اجلائزة
•• ال�شارقه-وام:

�أقرت جلنة حتكيم جائزة �ل�شارقة 
بع�س  �حل�����ك�����وم�����ي  ل�����ت���������ش����ال 
بع�س  على  و�لتغري�ت  �لتعدي�ت 
�ملعايري و�لفئات و�لبنود و�ل�شروط 
�ملعايري  و�إ�شافة  �جل��ائ��زة  و�أح��ك��ام 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ت��ق��ومي و�ل��ت��ع��دي��ل على 

�جلدول �لزمني.
ج����اء ذل����ك خ�����ل �ج���ت���م���اع جلنة 
ل�ت�شال  �ل�شارقة  جائزة  حتكيم 
�حل���ك���وم���ي �ل������ذي ع���ق���د م���وؤخ���ر� 
بح�شور �أ�شامة �شمره مدير مركز 
�لإع�مي مدير �جلائزة  �ل�شارقة 
و�أع���������ش����اء �ل��ل��ج��ن��ة �مل����وؤل����ف����ة من 
عميد  عزي  عبد�لرحمن  �لدكتور 
�ل�شارقة  بجامعة  �لت�����ش��ال  كلية 
و�لأ�شتاذ  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
و�ملحلل  �ل��ك��ات��ب  �خل�����وري  ر�ج����ح 
عبد�هلل  و�ل����دك����ت����ور  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي 
ج����ودت �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف قناة 
و�لإع�مية  �لف�شائية  �ل��ر���ش��ال��ة 
وخمرجة  منتجة  �ل�شامن  رو�ن 
�لإخبارية  بر�مج يف قناة �جلزيرة 
و�لأ�شتاذ حممود عبد�لهادي مدير 
�ل�شرت�تيجي  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ع����ام 
�شمارت  مينا  مبوؤ�ش�شة  �لإع���م��ي 

�ل�شت�شارية
وت�شاهم جائزة �ل�شارقة ل�ت�شال 
�أط��ل��ق��ه��ا مركز  �ل���ت���ي  �حل���ك���وم���ي 
بتوجيهات  �لإع�����م����ي  �ل�����ش��ارق��ة 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
يف  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�ملهنية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�شل  تر�شيخ 
يف ق��ط��اع �لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي يف 

منطقة �خلليج �لعربي.
�جتماعها  خ���ل  �للجنة  و�تفقت 
لكل  ج��دي��دة  �إ���ش��اف��ة معايري  على 
بينما  �جل����ائ����زة  ف���ئ���ات  م����ن  ف���ئ���ة 

�حلكومي يف �ملنطقة.
�لإع�مية  �ل����ري����ادة  ج���ائ���زة  �أم�����ا 
فهي متنح ملوؤ�ش�شة �إع�مية ر�ئدة 
ي�شاهم  ت��ق��دم  حتقيق  على  عملت 
�لإع�مية  �لإجن�����از�ت  حتقيق  يف 
�ملتميزة يف منطقة �خلليج �لعربي 
و�إب���ر�زه���ا ب��اع��ت��م��اد جم��م��وع��ة من 

معايري �لتقييم.
وم����ن م��ع��اي��ري �ل��ت��ق��ي��ي��م �ل���ت���ي مت 
حت���دي���ده���ا مل���ن���ح ج����ائ����زة �ل����ري����ادة 
للموؤ�ش�شة  ي��ك��ون  �أن  �لإع���م��ي��ة 
�إثر�ء �مل�شهد  ��شهاماتها �لبارزة يف 
خ�ل  م��ن  �ملنطقة  يف  �لإع����م���ي 
من  �أك���ر  �أو  و�ح���د  يف  م�شاهمتها 
�ملجتمع  بخدمة  �ملتعلقة  �لنقاط 
�ملو�شوعي  �لإع����م���ي  �مل���ج���ال  يف 
�لق�شايا  و�لأخ�قي وطرح  �ملهني 
و�لعلمية  و�لثقافية  �لجتماعية 
�ل�����ش��ائ��ك��ة وم��ع��اجل��ت��ه��ا و�ق������رت�ح 
�حل�����ل�����ول ل���ه���ا وك�����ذل�����ك �إح�������د�ث 
�جلمهور  م���ع  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل��ت��ف��اع��ل 
ي�شمح  ح��������و�ري  ج����و  يف  �مل���ت���ل���ق���ي 
�لق�شايا  �أب����ع����اد  ع��ل��ى  ب����الط�����ع 
معها  �لتعامل  وكيفية  �ملطروحة 
و�جلمايل  �لفني  �مل�شتوى  ورق���ي 

و�لأد�ئي للمادة �ملطروحة.
وت�������ش���ت���م���ل جم����م����وع����ة �ل���ف���ئ���ات 
�أربع  9 جو�ئز منها  �ملر�شحة على 
جو�ئز تتعلق باإمارة �ل�شارقة وهي 
�ت�شال  مم��ار���ش��ة  �أف�����ش��ل  ج���ائ���زة 
حكومي وذلك تقدير� ل�إ�شهامات 
�لت�شال  قطاع  يف  و�ملهمة  �لبارزة 
�لعامة  و�ل����ع�����ق����ات  �حل���ك���وم���ي 
�إم������ارة �ل�����ش��ارق��ة وت���ق���وم جلنة  يف 
ممار�س  �أف�شل  باختيار  �لتحكيم 
معايري  وف�����ق  ح���ك���وم���ي  �ت�������ش���ال 
وترتبط  �للجنة  ت�شعها  و�شروط 
حتقيق  يف  م�������ش���اه���م���ت���ه  مب�������دى 
موؤ�ش�شته  ب��ني  �ل��ف��ع��ال  �ل��ت��و����ش��ل 
وت�شهيل  �لإع�م  و�شائل  وخمتلف 

و��شع  ب�شكل  و�خلدمات ومتفاع� 
ويقدم  وم���ت���ج���دد�  �جل���م���ه���ور  م���ع 
ن���وع���ي���ة وذ�  خ�����دم�����ات ح��ق��ي��ق��ي��ة 

م�شتوى فني وجمايل ر�ق.
بقية �جل���و�ئ���ز �خل��م�����س فهي  �أم���ا 
خم�ش�شة لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة ومنها جائزة �أف�شل �شورة 
للمتقدمني  متنح  �ل��ت��ي  �شحفية 
�لت�شوير  جم����ال  يف  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
معايري  وت����رت����ب����ط  �ل�������ش���ح���ف���ي 
�مل�شورة  �مل��ادة  �ختيار  يف  �لتحكيم 
�لفائزة وفق �شروط معينة ت�شعها 
�للجنة بال�شتعانة بر�أي �ملخت�شني 

يف هذ� �ملجال.
جائزة  �لخ�������رى  �جل����و�ئ����ز  وم�����ن 
ومتنح  �جتماعي  ت��و����ش��ل  �أف�����ش��ل 
ن�شاطا  �لأك���ر  �حلكومية  للجهة 
��شتخد�م  يف  و�ح���رت�ف���ا  وف��اع��ل��ي��ة 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  ���ش��ب��ك��ات 
وغريها  ب��وك  وفي�س  ت��وي��رت  مثل 
خل��دم��ة �لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي لكي 
يتم �إي�شالها �إىل �أكر�شريحة من 

�ملجتمع.
وت�������ش���رتط م���ع���اي���ري �ل��ت��ق��ي��ي��م يف 
�مل�شاركة  تعك�س  �أن  �جل��ائ��زة  ه��ذه 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عر 
�حلديثة �أجندة عمل و��شحة ذ�ت 
�مل�شاركة  تت�شم  و�أن  بالغة  �أهمية 
بجودة �لأ�شلوب و�مل�شمون و�أن تنم 
تتفاعل  و�أن  �لو��شعة  �ملعرفة  عن 
تلك  يف  �مل�شرتكني  م��ع  با�شتمر�ر 
��شتف�شار�تهم  على  وت���رد  �مل��و�ق��ع 
�أث�����ر�  ت�����رتك  و�أن  و�ن���ت���ق���اد�ت���ه���م 

�يجابيا يف �ملجتمع.
ويف ما يتعلق بجائزة �أف�شل حتقيق 
���ش��ح��ف��ي �ل���ت���ي مت���ن���ح ع����ن حدث 
دولة  يف  ح��دث��ت  مهمة  ق�شية  �أو 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�شرتط 
يعك�س  �أن  ع��ل��ى  �لتقييم  م��ع��اي��ري 
�ل�شتق�شاء  م����ه����ار�ت  �ل��ت��ح��ق��ي��ق 

لتقييم  �ل��ع��ام��ة  �مل��ع��اي��ري  تت�شمن 
تتعلق  بنود  ع��دة  �ملقدمة  �لأع��م��ال 
ب��اخ��ت��ي��ار �مل��و���ش��وع وح��ج��م �جلهد 
�مل�شتخدمة  و�ل��و���ش��ائ��ط  �مل���ب���ذول 
و�لبحث  و�ل���ت���اأث���ري  و�جل��م��ال��ي��ات 
و�ملعلومات وتو�فر عن�شر �لت�شويق 
�لفكري  و�لإب���د�ع  �لتقني  و�لتميز 
و�ش�مة  �لأف��ك��ار  وت��ر�ب��ط  و�لبناء 

�للغة ومنا�شبتها.
�ملوقع �للكرتوين للجائزة  ويتيح 
باأعمالهم  �مل�����ش��ارك��ة  يف  للر�غبني 
عليهم  ت��ن��ط��ب��ق  مم����ن  ب���اجل���ائ���زة 

�شروط �لتقدمي.
�ل�شارقة  ج���ائ���زة  ف��ئ��ات  وت��ن��ق�����ش��م 
على  �مل��وزع��ة  �حلكومي  ل�ت�شال 
وهي  جمموعتني  �إىل  جائزة   11
�ل��ف��ئ��ات �مل��خ��ت��ارة م���ن ق��ب��ل مركز 
�ل�������ش���ارق���ة �لإع������م�����ي و�أع�������ش���اء 
�لفئات  وجمموعة  �لتحكيم  جلنة 
�لفئات  ..وت�������ش���ت���م���ل  �مل���ر����ش���ح���ة 
�مل���خ���ت���ارة ع���ل���ى ج���ائ���زت���ني ل����دول 
وهما  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�لإع�مية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ج����ائ����زة 

وجائزة �لريادة �لإع�مية.
�ل�شخ�شية  ج�������ائ�������زة  ومت������ن������ح 
و�شناع  �ملبدعني  لأحد  �لإع�مية 
�لر�أي يف �ملجال �لإع�مي يف دول 
�أن  �لتعاون �خلليجي على  جمل�س 
حتظى �ل�شخ�شية �ملختارة ب�شمعة 
م��ه��ن��ي��ة و�أخ�����ق����ي����ة ط���ي���ب���ة عر 
متميزة  �إع�مية  �أعمال  تقدميها 
�شاهمت يف و�حد �أو �أكر من دعم 
ر�شالة  بن�شر  �ملتعلقة  �مل�����ش��ام��ني 
م�شكلة  ح��ل  �أو  �إن�شانية  ح�شارية 
بن�شر  تتعلق  �و  �شائكة  �جتماعية 
�لوعي حيال �لق�شايا �لجتماعية 
�أو�لبيئية  �أو�ل�شحية  �أو�لرتبوية 
�شاهمت  م���ا  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  وي���ج���ري 
�ختيارها  يتم  �لتي  �ل�شخ�شية  به 
ت���ط���وي���ر �لت�������ش���ال  ب���ف���ع���ال���ي���ة يف 

مهام ممثلي و�شائل �لإع�م وبناء 
�لع�قات �ليجابية معهم وحتقيق 
�لت�شال  لأد�ء  �ل��ط��ي��ب��ة  �ل�شمعة 
�حلكومي يف موؤ�ش�شته ويف �أو�شاط 

�جلمهور �خلارجي.
�لإع�مي  ب��ج��ائ��زة  يتعلق  م��ا  ويف 
�ل�����ش��اب ف��ه��ي مت��ن��ح مل�����ش��روع عمل 
طالب  ب��ه  ت��ق��دم  متميز  �إع����م���ي 
خ�ل  جامعية  طالبة  �أو  جامعي 
�إح������دى  �ل����در������ش����ي����ة يف  �ل�����ف�����رتة 
�جل��ام��ع��ات �مل��ع��رتف ب��ه��ا يف �إم���ارة 
معينة  م���ع���اي���ري  وف�����ق  �ل�������ش���ارق���ة 

ت�شعها �للجنة.
�لإع�مي  �لتحكيم  جلنة  وتختار 
بناء  �ل�شابة  �لإع�مية  �أو  �ل�شاب 
ب��ال��ق��درة على  تتعلق  ���ش��روط  على 
و�ملهنية  �مل��ع��اي��ري�مل��ع��رف��ي��ة  �إت���ق���ان 
�لإن������ت������اج  و�لإب����������������د�ع يف جم�������ال 
�أو  �لعامة  �لع�قات  �أو  �لإع���م��ي 
م�شاريع تخرج متميزة يف �مل�شمون 

و�ل�شكل.
�ملخ�ش�شة  �لخ��رى  �جلو�ئز  ومن 
�أف�شل  ج���ائ���زة  �ل�����ش��ارق��ة  لإم������ارة 
ذ�  ي��ك��ون  �أن  على  ر�شمي  متحدث 
�أظهر  ح��و�ري��ة  م��ق��ت��درة  �شخ�شية 
�لقدرة و�ملهارة  خ�ل مدة وجيزة 
�ملعلومة  ن���ق���ل  يف  �ل���ت���و�����ش���ل���ي���ة 
�ل�شحيحة و�لتجاوب مع �لق�شايا 
و�لتفاعل  �ملتلقي  فكر  ت�شغل  �لتي 
�ل�شحافيني  �أ�شئلة  مع  �لإيجابي 
و�إد�رة �لأزمات و�لع�قة مع و�شائل 

�لإع�م ب�شكل مهني وفعال.
موقع  �أف���������ش����ل  ج�����ائ�����زة  ومت����ن����ح 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �إخ���ب���اري  �ل��ك��رتوين 
�حلكومية  و�ل����دو�ئ����ر  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
�لذي  للموقع  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  يف 
ي��ق��دم خ��دم��ات��ه �لإخ���ب���اري���ة �لتي 
و�ل�شروط  �مل��ع��اي��ري  م���ع  ت��ت��و�ف��ق 
على  �لتحكيم  جلنة  ت�شعها  �لتي 
�لأخبار  يف  �ملوقعمتنوعا  يكون  �أن 

تقدمي  يف  و�ل���ت���م���ي���ز  �لإخ������ب������اري 
�إثارة  م��ن حيث  �لإع���م��ي��ة  �مل���ادة 
�لرتبوية  �أو  �لجتماعية  �لق�شايا 
�ملجتمع  �لبيئية يف  �أو  �ل�شحية  �أو 
و�حليادية  باملو�شوعية  و�لتحلي 
�ملهنية  و�ل��روح  و�جل���ر�أة  و�لنز�هة 

يف طرح �لق�شية مثار �لبحث.
وم���ن �جل���و�ئ���ز �لأخ�����رى �ل��ت��ي مت 
تخ�شي�شها من قبل مركز �ل�شارقة 
جائزة  �لم��ار�ت  لدولة  �لإع�مي 
�أف�����ش��ل ب��رن��ام��ج ت��ل��ف��زي��وين حول 
�ل�����ش��وؤون �ل��ر�ه��ن��ة وي��ك��ون موؤلف 
��شبوعية  �أو  ي��وم��ي��ة  ح��ل��ق��ات  م���ن 
�لتقارير  عر�س  يف  بالتميز  تت�شم 
وعمق  بدقة  �لإخبارية  و�لق�ش�س 
يف �لبحث عن �ل�شوؤون �لر�هنة يف 

�لدولة.
لختيار  �لتقييم  معايري  ون�شت 
�أن  ع���ل���ى  �ل���ف���ائ���زي���ن يف �جل����ائ����زة 
ممتاز�  حتلي�  �لرنامج  يعر�س 
دق����ة وعمق  وي��ع��ك�����س  ل�����أح����د�ث 
قيمة  ذ�  خ�����ر�  وي����ق����دم  �ل���ب���ح���ث 
تقدمي  يف  �حلرفية  منه  ي�شت�شف 

�لق�ش�س �لإخبارية وعر�شها.
�أف�شل  ب���ج���ائ���زة  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  ويف 
ب��رن��ام��ج �إذ�ع����ي ح����و�ري ل��ه تاأثري 
خ�ل  م��ن  �مل�شتمع  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي 

ت����ن����اول����ه ع��������دد� م�����ن �مل���و�����ش���ي���ع 
باإ�شلوب ممتع ومقنع  �لجتماعية 
�ملعلومات  ع��ل��ى  ي�����ش��ت��م��ل  ب��ح��ي��ث 
�ل��دق��ي��ق��ة وي��رت��ب��ط ب���الأح���د�ث �أو 
�ختيار  ..ي��ت��م  �ل��ق�����ش��اي��ا �جل���اري���ة 
�لتي  �لتقييم  ملعايري  وفقا  �لفائز 
ت�شرتط �ن يحفز �لرنامج �هتمام 
ت�����ش��ور� وعر�شا  وي��ق��دم  �مل�����ش��ت��م��ع 
�ملهار�ت  للمو�شوع ويظهر  و�فيني 
�ملو�شوع  ت���ق���دمي  يف  �لإب����د�ع����ي����ة 
للو�شائل  �لأم����ث����ل  و�ل����ش���ت���خ���د�م 

�ل�شمعية و�لتحريرية.
جائزة  ع���ل���ى  �ل���ق���ائ���م���ون  وي���ع���م���ل 
�حلكومي  ل����ت�������ش���ال  �ل�������ش���ارق���ة 
ب��ع��د �ن��ت��ه��اء ف���رتة �ل��ت��ق��دمي على 
�مل�شاركة  �لأع���م���ال  خمتلف  ج��م��ع 
وت�����ش��ن��ي��ف��ه��ا وم�����ن ث����م �لإع��������د�د 
مل��رح��ل��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م م���ن ق��ب��ل جلنة 
�لإع�م  قطاع  يف  خمت�شة  حتكيم 

و�لت�شال.
و����ش��رتط��ت جل��ن��ة حت��ك��ي��م جائزة 
على  �حلكومي  ل�ت�شال  �ل�شارقة 
�لأع��م��ال �مل�����ش��ارك��ة يف �جل��ائ��زة �أن 
�أو  �إذ�عتها  �أو  ن�شرها  مت  قد  يكون 
1 �شبتمر  بثها يف �لفرتة ما بني 
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على �ن ل يكون قد مت �مل�شاركة بها 

يف جائزة �أخرى.
يتاأهل  �جل����ائ����زة  لأح����ك����ام  ووف���ق���ا 
�لت�شال  ممار�شو  فيها  للم�شاركة 
يعملون  و�لإع���م ممن  �حلكومي 
بدو�م كامل �أو جزئي �أو حل�شابهم 
كليات  ط���ل���ب���ة  م�����ن  �أو  �خل�����ا������س 
�لت�����ش��ال و�لإع�������م وي��ط��ل��ب من 
�مل�شاركني �لر�غبني بالتقدم لأكر 
من جائزة تعبئة طلب منف�شل لكل 
�مل�شاركة يف �جلائزة  باأن  فئة علما 

ل يرتتب عليها �أية ر�شوم.
�ل�شارقة  ي�شار �ىل �ن فكرة جائزة 
تبلورت  �حل����ك����وم����ي  ل����ت�������ش���ال 
�ملحلية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��ه��د  لتثمني 
و�لأفر�د  و�ملجموعات  و�لإقليمية 
و�إبد�عاتهم  �إجن����از�ت����ه����م  ودع�����م 
�شناعة  �إي���ج���اد  يف  ت�����ش��اه��م  �ل���ت���ي 
�إع�مية حملية وخليجية وعربية 
مركز  م����ن  ت���ق���دي���ر�  و  م���ت���م���ي���زة 
�لكبري  للدور  �لإع���م��ي  �ل�شارقة 
�حلياة  نو�حي  جميع  يف  ل���إع���م 
و�لثقافية  �ل�شيا�شية و�لإقت�شادية 
�لت�شال  و�أه��م��ي��ة  و�لإج��ت��م��اع��ي��ة 
ي��ع��ت��ر مكم�  �ل�����ذي  �حل���ك���وم���ي 
�لتي  �مل��ر�آة  كونه  �إع�ميا  و�شريكا 
تعك�س جممل �لأحد�ث و�لتطور�ت 

و�لإجناز�ت. 
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•• اأبوظبي-وام: 

ن��ظ��م جم��ل�����س �ل��ع��م��ل �ل��ل��ب��ن��اين يف 
�أبوظبي �ملهرجان �ل�شنوي مهرجان 
وذل����ك   2013 �ل���ل���ب���ن���اين  �ل����ي����وم 
�مل�شلحة  �ل����ق����و�ت  ���ش��ب��اط  ب���ن���ادي 
�لعرب  �ل�شفر�ء  من  ع��دد  بح�شور 
و�أع�����ش��اء �ل�����ش��ل��ك �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي و 

�للبنانية يف �لدولة من خ�ل �إقامة 
و�لن�شاطات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
�لق���ت�������ش���ادي���ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة .. 
مكاتب  وجت��ه��ي��ز  ��شتكمال  و�أع��ل��ن 
متقدم.  �أع���م���ال  ك��م��رك��ز  �مل��ج��ل�����س 
باإ�شم  ب��ال�����ش��ك��ر  �ل�����ش��ال��ح  وت���ق���دم 
�ل��ل��ب��ن��اين وجميع  �ل��ع��م��ل  جم��ل�����س 
�أبوظبي  �للبنانية يف  �أبناء �جلالية 

باليوم  ل���ح��ت��ف��ال  �ل���ي���وم  جن��ت��م��ع 
فيه  يلتقي  �ذ  �أبوظبي  يف  �للبناين 
و�لتعاون  �مل����ودة  ع��ل��ى  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون 
وخ����ري وطنهم  خ��ريه��م  ���ش��ب��ي��ل  يف 
لدولة  وفائهم  �شدق  عن  وتعبري� 
�لإمار�ت �مل�شيافة وعميق حمبتهم 
وتقديرهم لقيادتها ول�شعبها �لذي 
�لأخوة  �أو����ش��ر  �أع��م��ق  ب��ه  تربطهم 

و�لتطور عنو�ن �شكر و�متنان.
ك�������ان �����ش����ي����وف م����ه����رج����ان �ل����ي����وم 
�ل��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى م��وع��د م���ع �أج����و�ء 
تنوع  م�����ع  م���ت���م���ي���زة  �ح���ت���ف���ال���ي���ة 
تكرمي  ت�شمنت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل�شبوع  م�����ش��اب��ق��ات  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن 
فنية  ول��وح��ات  �للبناين  �لريا�شي 
�ل�شعبية  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �ل��دب��ك��ة  م���ن 

روؤ����ش���اء جم��ال�����س �لأع���م���ال وح�شد 
و�أ�شاد  �للبنانية.  �أبناء �جلالية  من 
�ل�����ش��ال��ح رئ��ي�����س جمل�س  ���ش��ف��ي��ان 
�لعمل �للبناين يف �أبوظبي يف كلمة 
�مل��ه��رج��ان بح�شور  �أل��ق��اه��ا خ����ل 
نائبة  �حل����ري����ري  �خل��ط��ي��ب  ف����رح 
�لع�قات  بعمق  �للبناين  �ل�شفري 
ب��ني لبنان ودول���ة �لإم����ار�ت. وقال 

�ىل دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ل��ر���ش��ي��دة ل�شاحب  �ل��ق��ي��ادة  حت��ت 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل���دول���ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
للبنانيني  �أب���و�ب���ه���ا  ف��ت��ح��ت  �ل���ت���ي 
فكانت �حل�شن �لآمن �لذي �لتجاأو� 
ف��اأت��ى تفانيهم  ف��ي��ه  �ل��ي��ه وع��م��ل��و� 
و�����ش���ه���ام���ه���م يف م�������ش���رية �لإمن������اء 

و�ملحبة و�لتعاون.
�لعمل  جم��ل�����س  �أن  �ل�����ش��ال��ح  و�أك����د 
باأهمية  م���ن���ه  �إمي�����ان�����ا  �ل���ل���ب���ن���اين 
�لإمار�تية  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �ل���ع����ق���ات 
وت�شجيع �ل�شتثمار�ت بني �لبلدين 
يف كافة �ملجالت عمل على تطوير 
وتعزيز هذه �لع�قات و�إبر�ز �لوجه 
�جلالية  ولأبناء  للبنان  �حل�شاري 

�مل��ت��ن��وع��ة. ومت تقدمي  و�ل��رق�����ش��ات 
�لرت�بط  ت��ع��ب��ريي��ة جت�����ش��د  ل��وح��ة 
وعمق �لع�قة بني لبنان و�لمار�ت 
�مل�شابقات  من  �لعديد  �إىل  �إ�شافة 
و�لر�شم  �حل���رف  م�شابقات  ومنها 
روح  �ملت�شابقون  فيها  ج�شد  و�لتي 
�ملحبة وعمق �لع�قة بني �لبلدين 

�ل�شقيقني. 

•• نيويورك-وام:

�مل�شتوى حتت  ��شت�شافت دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة جل�شة نقا�س رفيع 
عنو�ن حلول عملية للتنمية �مل�شتد�مة وتغري �ملناخ يف ظل �لرت�بط بني �أمن 
�لطاقة و�ملياه وذلك بالتعاون مع رئا�شة �جلمعية �لعامة ل�أمم �ملتحدة يف 

16 مايو �حلايل باملقر �لرئي�شي ل�أمم �ملتحدة يف نيويورك.
�شارك يف �جلل�شة م�شوؤولون حكوميون من �لدول �لأع�شاء يف �لأمم �ملتحدة 
�مل�شاركون خ�لها  و�أك��د  �ملعنية..  و�لأط��ر�ف  وممثلون عن خمتلف �جلهات 
�أه��م��ي��ة �ل��رت�ب��ط ب��ني قطاعي �ل��ط��اق��ة و�مل��ي��اه ودوره��م��ا �حل��ا���ش��م يف حتقيق 
�لتنمية �مل�شتد�مة. وتناولت جل�شة �لنقا�س �ملبادر�ت �لتي تعهدت بها �لدول 
�لأع�شاء يف �لأمم �ملتحدة يف جمالت متعددة منها �لت�شدي لتحديات �إد�رة 
�لطلب على �لطاقة و�ملياه ومظاهر تغري �ملناخ وكيفية �حلد منها و�لأهد�ف 
و�لأطر �لدولية يف جمال �لطاقة و�ملياه و�أولويات �لتنمية �لعاملية ملا بعد عام 
�ل�شيا�شات �جلديدة  2015 و�لدور �ملهم لكل من �لبتكار �لعلمي و�شياغة 
و�لتطور�ت �لتكنولوجية يف جمال �لطاقة �مل�شتد�مة و�إمد�د�ت �ملياه �إ�شافة 
�إىل �شبل حتفيز �ل�شتثمار و�لتعاون وحت�شني كفاءة ��شتخد�م �ملو�رد و�حلد 

من �نبعاثات �لكربون.
�أع��رب فوك جريمييك  �لنقا�س  �فتتاح جل�شة  �ألقاها خ�ل  �لتي  �لكلمة  ويف 
�ل�شكر  خال�س  عن  �ملتحدة  ل���أمم  �لعامة  للجمعية  �حلالية  �ل��دورة  رئي�س 
و�لتقدير �جلزيل �إىل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي بذلت جهود� كبرية معنا 

�لتو�زن على عن�شرين حا�شمني هما �لطاقة و�ملياه فمن  �لغد.. ويقوم هذ� 
مكافحة  ميكن  ول  و�لب�شرية  �لقت�شادية  �لتنمية  حتقيق  ميكن  ل  دونهما 
�لفقر وتفادي ن�شوب �لنز�عات.. ولقد قامت قيادتنا �لر�شيدة يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة باإط�ق عدة مبادر�ت تهدف �إىل حتويل هذه �لتحديات �إىل 
�أن دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �تخذت يف �ل�شنو�ت  فر�س جمدية. و�أكد 
�لأخرية خطو�ت مهمة لتعزيز ��شتد�مة ��شتخد�م مو�رد �لطاقة و�ملياه حيث 
و�لأجهزة  �ملباين  يف  و�ملياه  �لطاقة  بكفاءة  متعلقة  �إلز�مية  معايري  �عتمدت 
�ملنزلية وقطاع �لزر�عة.. كما مت �عتماد �أو�ئل بر�مج �إنتاج �لطاقة منخف�شة 
�لكربون يف �ملنطقة مثل م�شاريع ر�ئدة يف جمال �لطاقة �ملتجددة و�لتقاط 
�لكربون وتخزينه وم�شاريع �لطاقة �لنووية �إ�شافة �إىل تاأ�شي�س م�شدر �لتي 
تعتر من �أكر �ملبادر�ت ريادة يف جمال �لتنمية �لقت�شادية �ل�شرت�تيجية 
و�لتي تقوم بال�شتثمار يف �لبحث و�لتطوير وتنفيذ م�شاريع �لطاقة �ملتجددة 
يف �شتى �أنحاء �لعامل مبا يف ذلك حمطة �شم�س 1 للطاقة �ل�شم�شية �ملركزة 

يف �أبوظبي وم�شفوفة لندن لطاقة �لرياح يف �ململكة �ملتحدة.
�لإم��ار�ت تقوم بدعم م�شاريع �لطاقة �ملتجددة يف �لدول  �أن دول��ة  �إىل  ون��وه 
تبلغ  �ل��ذي  �ل��ه��ادئ  �ملحيط  دول  مع  �ل�شر�كة  �شندوق  يعتر  حيث  �لنامية 
50 مليون دولر منوذجا على هذه �جلهود.. ويعمل �ل�شندوق على  قيمته 
�ملطلة على  �جل��زري��ة  �ل��ب��ل��د�ن  �مل��ت��ج��ددة يف  �ل��ط��اق��ة  توليد  م�شاريع  مت��وي��ل 
�لتي  للجميع  �مل�شتد�مة  �لطاقة  م��ب��ادرة  دع��م  يف  ي�شهم  مبا  �ل��ه��ادئ  �ملحيط 

�أطلقها �لأمني �لعام ل�أمم �ملتحدة

لتنظيم هذه �جلل�شة رفيعة �مل�شتوى.
بالنيابة عنه  �ألقاها  كلمة  م��ون  ب��ان كي  �ملتحدة  ل���أمم  �لعام  وك��ان ل�أمني 
على  فيها  و�شدد  و�لجتماعية  �لقت�شادية  لل�شوؤون  م�شاعده  هوجنبو  وو 
�لتنمية  و�ملياه وحتقيق  �لطاقة  �أم��ن  �شمان  �أج��ل  �حل��و�ر من  تعزيز  �أهمية 

�مل�شتد�مة.
و�أكد بان كي مون �أن �شمان �لو�شول �إىل �لطاقة و�ملياه ي�شكل عام� حا�شما 
�لتنمية  وحتقيق  �ل�شحية  �لرعاية  مب�شتويات  و�لرت��ق��اء  �لفقر  من  للحد 
�مل�شتد�مة.. وقال علينا تو�شيع �آفاق �لأفكار �ملطروحة و�لتحلي بنظرة �شاملة 
كي ن�شمن �ل�شتغ�ل �لأمثل للمو�رد �إذ �إننا بحاجة �إىل حلول عملية قادرة 
�لزده��ار مع  �مل�شتمر وحتقيق  �لنمو  ��شتد�مة و�شمان  �أك��ر  بناء عامل  على 

�ملحافظة على �لبيئة وحمايتها.
يف  �لأع�شاء  �ل��دول  من  �مل�شتوى  رفيعو  ممثلون  �لنقا�س  جل�شة  يف  و���ش��ارك 
من  وغ��ريه��ا  �مل��دين  �ملجتمع  ومنظمات  �ل��دول��ي��ة  و�ملنظمات  �ملتحدة  �لأمم 

�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �أحمد �جلابر وزير دولة  �شلطان  �لدكتور  و�شارك معايل 
تقديره  ع��ن  فيها  �أع����رب  رئي�شية  كلمة  و�أل���ق���ى  �جل��ل�����ش��ة  ب�����اإد�رة  م�����ش��در  ل��� 
�لإم���ار�ت يف تنظيم �حل��دث وق��ال تقع على  �ملتحدة مع دول��ة  لتعاون �لأمم 
�لنمو  بني  �ملطلوب  �لدقيق  �لتو�زن  ل�شمان  �لعمل  م�شوؤولية  عاتقنا جميعا 
�لقت�شادي و�لجتماعي من جهة و�ملو�رد �ملحدودة لكوكب �لأر�س من جهة 
بناء م�شتقبل م�شتد�م لأجيال  ن�شتطيع  لن  �لتو�زن  دون هذ�  �أخ��رى.. فمن 

و�أ�شاف معاليه �إنه ع�وة على ذلك ت�شت�شيف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�ل��ذي يوفر من�شة عاملية  يناير من كل عام  �أبوظبي ل��شتد�مة يف  �أ�شبوع 
رفيعة �مل�شتوى جتمع قادة عامليني �شمن جمموعة من �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات 
�لتي تناق�س �لرت�بط بني �أمن �لطاقة و�ملياه مبا فيها �لقمة �لعاملية لطاقة 

�مل�شتقبل و�لقمة �لعاملية للمياه.
�لتنمية  �أجندة  �ملتحدة بدور فاعل يف حتديد  �لعربية  �لإم��ار�ت  وتقوم دولة 
ملا بعد عام 2015 مبا يف ذلك �مل�شاركة يف جمموعة �لعمل �ملفتوحة ل�أمم 

�ملتحدة حول �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.
ومن �مل�شاركني يف جل�شة �لنقا�س رفيع �مل�شتوى معايل �إيز�بي� تيك�شري� وزيرة 
رز�ن  و�شعادة  للبيئة  �لأوروب��ي  �ملفو�س  بوتوكنيك  ويانز  �لر�زيل  يف  �لبيئة 
خليفة �ملبارك �لأمني �لعام لهيئة �لبيئة �أبوظبي وعدنان �أمني �ملدير �لعام 
للوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة �آيرينا و�لروفي�شور جيفري �شاك�س مدير 
بجامعة  �لأر���س  ومعهد  �ملتحدة  ل���أمم  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �ل�شبكات  حلول 
�ملعني  �ل��دويل  �لفريق  رئي�س  بات�شوري  كومار  ر�جندر�  و�لدكتور  كولومبيا 
�ملدير  روك�شرتوم  ويوهان  و�مل���و�رد  �لطاقة  ملعهد  �لعام  و�ملدير  �ملناخ  بتغري 
�ل�شندوق  مديرة  �شميث  و�شامانثا  ��شتوكهومل  يف  �مل��رون��ة  ملعهد  �لتنفيذي 
�لعاملي للطبيعة وتغري �ملناخ �لعاملي ومبادرة �لطاقة وجيف �شير�يت نائب 

رئي�س �لبيئة و�ملو�رد �ملائية لدى �شركة كوكا كول.
و�شدد �لنقا�س على �أهمية تبني منهجية �شاملة ومتكاملة ت�شمن �لتوز�ن بني 

�لطاقة و�ملياه باعتبارهما �أهم ركيزتني للتنمية �مل�شتد�مة.
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العدد  10796 بتاريخ  2012/5/19      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/14 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �شدف �خلليج للتجارة )���س.ذ.م.م(2- مهدي علي د�و طلب 3- 
�لعامة  للتجارة  �خلليج  ت�ل   -5 مفيدي  عبا�س  �مري   -4 مفيدي  عبا�س  �لف�شل  �بو 
)������س.ذ.م.م( 6- عبد�حلميد علي د�و ط��ل��ب   جمهويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب 
�لتنفيذ/ بنك �شادر�ت �ير�ن )فرع �شوق مر�شد( وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد 
�لقا�شم    قد �أقام عليكم  �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )83778950.61( درهم على �ن يت�شامن �ملنفذ �شده �ل�شاد�س مع باقي �ملنفذ 
�ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م(   60.000.000( مبلغ  ح��دود  يف  �شدهم 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10796 بتاريخ  2012/5/19      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1504 تنفيذ جتاري
م�شيح  بيزن  )ذ.م.م(2-  �لعامة  للتجارة  ز�جرو�س  جبل  �شركة  �شدهم/1-  �ملنفذ  �ىل 
جهانديدة 3- بهمن م�شيح جهانديدة 4- حم�شن م�شيح جهانديدة 5- ح�شني عبا�س 
�مل�شارع  �شركة  ���س.ذ.م.م 7-  �لعامة- �شامن  للتجارة  �شركة بريد فورت  �حمديان 6- 
ك��ورت �شري  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب  �لعامة ذ.م.م 8- ب�شري  للتجارة 
�لتنفيذ/ بنك �شادر�ت �ير�ن )فرع �شوق مر�شد( وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد 
�لقا�شم    قد �أقام عليكم  �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )28914701.61( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.     وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10796 بتاريخ  2012/5/19      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/163 مدين كلي              
�ىل �ملدعى عليهما/1-  �شتار بنجي�س للنقل �لري �لعام  ذ.م.م 2- دفرت حممد فقري 
حممد  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / مري ��شلم لنقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات 
عبد�لهادي  ع��وين  وميثله:  جمال  بخت  حممد  مديرها/  وميثلها  ����س.ذ.م.م  �لثقيلة 
�مل��دع��ي عليهما  ب��ال��ز�م  �ل��دع��وى ومو�شوعها �ملطالبة  �ق��ام عليك  ق��د  ح�شني حم��م��د   
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   222.000( وق��دره  مبلغ  برد  و�لتكافل  بالت�شامن 
�ملحاماة و�لفائدة من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/5/27 �ل�شاعة 9:30 بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بث�ثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الق�سايا  املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10796 بتاريخ  2012/5/19      
  مذكرة  اعالن متظلم �سده   بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/97 تظلم جتاري                
�ىل �ملتظلم �شده/1- بهد�د ح�شن هادي تهر�ين جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري وميثله: عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي 
�ل�شادر يف  �لقر�ر  �ع���ه ومو�شوعه تظلم من  �ملذكور  �لتظلم  �ق��ام عليكم  قد 
.   وحددت  �لتحفظي )جت��اري( رقم 2012/320  و�لر�شوم و�مل�شاريف  �حلجز 
 ch1.B.6 بالقاعة   8:30 �ل�شاعة   2013/5/26 �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�شة  لها 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �لقل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 رئي�س الق�سم                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10796 بتاريخ  2012/5/19      
  مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/163 جتاري كلي              
�ىل �ملدعى عليه/1-  حممد �ياز  �عجاز �حمد جمهول حمل �لقامة   جمهول 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  /   قد  �ملدعي  �ن  حمل �لقامة مبا 
بينهما  فيما  �لت�شامن  �شبيل  على  عليهما  �مل��دع��ى  و�ل���ز�م  �لبيع  عقد  بف�شخ 
ب��و�ق��ع )225.000 درهم(  ����ش��ت���م��ه��ا م��ن �مل��دع��ي��ه  �ل��ت��ي مت  �مل��ب��ال��غ  ب���رد ك��اف��ة 
�ل�شد�د  متام  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %12 بو�قع  و�لفائدة 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/5/20 �ل�شاعة 9:30 بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الق�سايا  التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10796 بتاريخ  2012/5/19      

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/723  ا�ستئناف عقاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -تان بي بي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
عبد�لرحمن  وميثله:  ع  م  �س  للتمويل  �م���ك  /�شركة  �مل�شتاأنف 
حممد عي�شى جمعة  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
لها  وح���ددت   2012/12/20 ب��ت��اري��خ  كلي  ع��ق��اري   2011/292 رق��م 
�شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/6/12 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه 
�و من ميثلكم  ch1.C.11   وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10796 بتاريخ  2012/5/19      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/36  ا�ستئناف تظلم جتاري
ت��ه��ر�ين جم��ه��ول حمل  ه���ادى  -ب��ه��د�د ح�شن   1  / ���ش��ده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�ل��ت��ج��اري ومي��ث��ل��ه: عبد�هلل  �ب��وظ��ب��ي  /ب��ن��ك  �مل�شتاأنف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
�ل�شادر  �حل��ك��م  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  ع��ل��ي   �آل  �لناخي  غ��ري��ب  خمي�س 
لها  وح��ددت   2013/3/5 بتاريخ  كلي  جت��اري   2013/376 رق��م  بالدعوى 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/5/22  جل�شه يوم �لربعاء 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10796 بتاريخ  2012/5/19      

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1042   

 �ملنذرة/  بنك �بوظبي  �لتجاري/ بوكالة �ملحامي عبد�هلل خمي�س �لناخي �ملنذر �ليه : 
ويليام ويلفر و�ي- بريطاين �جلن�شية ) جمهول حمل �لقامة(

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �ملبادرة فور� ل�شد�د �ملديونية �ملرت�شدة بذمتكم ل�شالح 
�لفا  �ملنذر و�لبالغة مبلغا وقدره )548.731.04 درهما( )خم�شمائة وثمانية و�ربعون 
�لتي  �مل�شرفية  �لت�شهي�ت  مقابل  فلو�س(  و�ربعة  درهما  وث�ثون  وو�ح��د  و�شبعمائة 
ح�شلت عليها من �ملنذر وذلك يف خ�ل ث�ثني يوما من تاريخ �لن�شر و�ل �شي�شطر 
�ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتى ير�ها منا�شبة للز�مك بت�شوية �ملديونية 
مع  �ملحاماة  �تعاب  وب��دل  و�مل�شروفات  �لر�شوم  كافة  حتميلك  مع  بذمتك  �ملرت�شدة 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �ي نوع كانت.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10796 بتاريخ  2012/5/19      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/275  جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليهم/1- بريد فورت للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 2-  �وميت للتجارة 
�لعامة �س.ذ.م.م 3- بهادر كاكاجان مريز�ئي 4- �شركة �م �ي �شولو�شنز )منطقة 
 / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  ت��ورج ح�شني عبا�شبور جمهول حمل   -5 ذ.م.م  ح��رة( 
بنك �شادر�ت �ير�ن وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم  نعلنكم بان 
�ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2012/5/13 يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه. 
�خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2013/5/27 �ل�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة ch2E.21 للتعقيب 

على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10796 بتاريخ 2013/5/19    
اإعادة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1310 جتاري جزئي  
�ن  �ل�شام�شي- �مار�تي �جلن�شية  حيث  �ىل �ملدعى عليه:�حمد حممد عبد�هلل �شيف 
�ملدعية: �شركة �لمار�ت ل�ت�شالت �ملتكاملة )�س م ع( �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة 
�لف  ثمانية  درهم(   8.811.49( وقده  فيها مببلغ  تطالبك  �ع�ه،  �ملذكورة  �لدعوى 
رفع  تاريخ  و�لفائدة 12% من    ) فل�شا  و�ربعون  وت�شعة  درهما  و�حد ع�شر  وثمامنائة 
وعليه  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة  �ل�شد�د،  �لدعوى وحتى متام 
يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
�لدعوى وتقدمي مالديك  و�لن�شف من �شباح يوم 2013/5/26 وذلك ل�جابة على 
من بيانات ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد 

فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/14
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10796 بتاريخ 2013/5/19    
  اإعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1623 جتاري جزئي  
�ن  حيث  �جلن�شية   �مار�تي  �ل�شحي-  �شعيد  ب�شري  عليه:ب�ل  �ملدعى  �ىل 
�ملدعية: �شركة �لمار�ت ل�ت�شالت �ملتكاملة )�س م ع( �قامت عليك لدى هذه 
�ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �ع�ه، تطالبك فيها مببلغ وقده )11.260.58درهم( 
بال�شافة   %12 �لقانونية  و�لفائدة  درهما،  و�شتون  ومائتان  �لفا  ع�شر  �حد 
للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  وعليه يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة 
يوم  �شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �لثانية(  �جلزئية  )�لد�ئرة 
ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  �لدعوى  على  ل�جابة  وذلك   2013/5/27
فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك  حالة 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/14
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10796 بتاريخ 2013/5/19    
  اإعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1611 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:خلفان حممد ر��شد علي �لنقبي- �مار�تي �جلن�شية  حيث �ن �ملدعية: 
�ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  ع(  م  )�س  �ملتكاملة  ل�ت�شالت  �لمار�ت  �شركة 
�لدعوى �ملذكورة �ع�ه، تطالبك فيها مببلغ وقده )11.534.09درهم( �حد ع�شر �لفا 
وخم�شمائة و�ربعة وث�ثون درهما وت�شعة فلو�س( و�لفائدة �لقانوينة 12% من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وعليه 
يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
�لدعوى وتقدمي مالديك  و�لن�شف من �شباح يوم 2013/5/21 وذلك ل�جابة على 
من بيانات ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد 

فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/12
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10796 بتاريخ 2013/5/19    
  اإعالن مدعى عليهما بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1625 جتاري جزئي  
�ملدعية:  �ن  حيث  �لظهوري  عبد�هلل  �شليمان  علي  عليه:�شليمان  �ملدعى  �ىل 
�شركة �لمار�ت ل�ت�شالت �ملتكاملة �قامت عليكما لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
و�لفائدة  )6.108.89درهم(   وقده  مببلغ  فيها  تطالبكما  �ع�ه،  �ملذكورة 
�لقانوينة 12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام  بال�شافة للر�شوم 
�ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شى  وعليه  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف 
يوم  �شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �لثانية(  �جلزئية  )�لد�ئرة 
ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  �لدعوى  على  ل�جابة  وذلك   2013/5/27
فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك  حالة 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/12
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10796 بتاريخ 2013/5/19    
اإعادة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1174 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:عامر حممد �شعيد �حلمود-�شوري �جلن�شية   حيث �ن �ملدعية: �شركة 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  ع(  م  )�س  �ملتكاملة  ل�ت�شالت  �لمار�ت 
�ملذكورة �ع�ه، تطالبك فيها مببلغ وقده )8.358.03 درهم( ثمانية �لف وث�ثمائة 
وثمانية وخم�شون درهما وث�ثة فلو�س( و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
متام �ل�شد�د، بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وعليه يقت�شى ح�شورك 
من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �لثانية(  �جلزئية  )�لد�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام 
�شباح يوم 2013/5/26 وذلك ل�جابة على �لدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف 
�ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  وكيل عنك يف  �ر�شال  �و عدم  تخلفك عن �حل�شور  حالة 

�شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/14
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10796 بتاريخ 2013/5/19    
اإعادة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1147 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:ها�شم عبيد يا�شر عبيد- �ردين �جلن�شية   حيث �ن �ملدعية: �شركة 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  ع(  م  )�س  �ملتكاملة  ل�ت�شالت  �لمار�ت 
�ملذكورة �ع�ه، تطالبك فيها مببلغ وقده )8.952.17درهم( ثمانية �لف وت�شعمائة 
�لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 و�لفائدة   ) فل�شا  ع�شر  و�شبعة  درهما  وخم�شون  و�ثنان 
يقت�شى  وعليه  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة  �ل�شد�د،  متام  وحتى 
�لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �لثانية(  �جلزئية  )�لد�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك 
�لدعوى وتقدمي مالديك  و�لن�شف من �شباح يوم 2013/5/26 وذلك ل�جابة على 
من بيانات ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد 

فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/14
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

اعادة    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/341 - جت جز-م ت -ب -اأظ  

�لمار�ت  �جلن�شية:  ����س.م.ع  �ملتكاملة  ل�ت�شالت  �لم���ار�ت  مدعى/�شركة 
�لم��ار�ت  مو�شوع  �لعميم �جلن�شية:  غ��ازي  �شامل  عليه: عبد�لرز�ق  مدعى 
�لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 12.027.76 درهم  �ملطلوب �ع�نه/عبد�لرز�ق 
�شامل غازي �لعميم �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع���ه وح���ددت �ملحكمة ي��وم �لرب��ع��اء �مل��و�ف��ق 2013/6/5 
موعد� لنظر �لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �ل��د�ئ��رة 
و�شور�  بدفاعك  م��ذك��رة  �ي���د�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ :2013/5/15
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �لحد 19 مايو 2013 �لعدد 10796      

اعادة    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/301 - جت جز-م ت -ب -اأظ  

�لمار�ت  �جلن�شية:  ����س.م.ع  �ملتكاملة  ل�ت�شالت  �لم���ار�ت  مدعى/�شركة 
مدعى عليه: خالد نا�شر حممد �شعيد �لكعبي �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
�ملطلوب  قانونية  فائدة   %12+ دره��م   8645 بقيمة  مالية  مطالبة  �ل��دع��وى: 
عنو�نه:  �لم����ار�ت    �جلن�شية:  �لكعبي  �شعيد  حممد  نا�شر  خالد  �ع���ن��ه/ 
يوم  �ملحكمة  �ع���ه وح��ددت  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  �ق��ام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث 
�لث�ثاء �ملو�فق 2013/6/4 موعد� لنظر �لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بث�ثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ :2013/5/14
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �لحد 19 مايو 2013 �لعدد 10796      

اعادة    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/300 - جت جز-م ت -ب -اأظ  

�لمار�ت  �جلن�شية:  ����س.م.ع  �ملتكاملة  ل�ت�شالت  �لم���ار�ت  مدعى/�شركة 
مدعى عليه: حممد �شامل حممد �شامل �لغي�ين �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�ملطلوب  قانونية  فائدة   %12+ درهم   11168 بقيمة  مالية  �لدعوى: مطالبة 
�لم��ار�ت عنو�نه:  �لغي�ين �جلن�شية:  �شامل  �شامل حممد  �ع�نه/  حممد 
�ملحكمة يوم  �ع���ه وح��ددت  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  �ق��ام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث 
�لث�ثاء �ملو�فق 2013/6/4 موعد� لنظر �لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بث�ثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ :2013/5/14
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �لحد 19 مايو 2013 �لعدد 10796      

العدد  10796 بتاريخ 2013/5/19    
رحمة ملقاولت ال�سيانة العامة/ذ.م.م

 نعلن للجميع بان �ل�شركة �ملذكورة �ع�ه هي : رحمه ملقاولت �ل�شيانة 
�مارة  يف  تا�ش�شت  قد  حم��دودة  م�شوؤولية  ذ�ت  -�شركة  ذ.م.م  �لعامة/  
ل�شنة )1984(  رق��م  )8(  �ل�شركات �لحت��ادي   عجمان مبوجب قانون 
رقم  حتت  بالبلدية   و�شجلته  عجمان  بلدية  يف  مرخ�شة  وتعدي�ته 

)42766( وقد قرر �ل�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شادة.
     جمال لتدقيق احل�سابات

�لتقدم  �عرت��س  �و  حق  �ي  له  من  كل  فعلى  لل�شركة  قانوين  م�شفى    
تاريخ  من  يوما   )45( مدة  خ�ل  �ع�ه  �ملذكورة  �لقانوين  للم�شفي  به 
 ، هاتف:7447771     ، عجمان  �مارة  �لتايل:  �لعنو�ن  وعلى  �لع�ن  ن�شر 

�س.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10796 بتاريخ 2013/5/19    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

�لرخ�شة 670759 عنو�نها:  رقم  للتجارة )�ــس.ذ.م.م(-  اف�صتاء  �ل�شركة:  ��شم 
مكتب رقم 110 ملك جنيب عبد�هلل حممد- نايف    �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية 
حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1095749 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنح�ل �ل�شركة 
�ملذكورة �ع�ه، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء و�ملوثق 
لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/83783(  بتاريخ )2013/5/7( وعلى 
من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- 
رقة �لبطني حمل 7 ملك برج �خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )04-2223773( 
م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خ�ل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لع�ن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10796 بتاريخ 2013/5/19    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �ع�ه للقيام بت�شفية   
عبد�هلل  جنيب  ملك   110 رقم  مكتب  وعنو�نها:  )�ــس.ذ.م.م(  للتجارة  اف�صتاء 
حممد- نايف وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء و�ملوثق 
لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/83783(. بتاريخ )2013/5/7( وعلى 
من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- 
رقة �لبطني حمل 7 ملك برج �خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)04-2223773( 
م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خ�ل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لع�ن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10796 بتاريخ   2013/5/19     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/234 ت   جتر - م ر- ت  - اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  �لمار�ت   �جلن�شية:  �حلو�شني  جمعه  ح�شن  �لتنفيذ/  طالب 
�شركة تعمري �لقاب�شة �جلن�شية: �لمار�ت    �ملطلوب �ع�نه/ �شركة تعمري 
تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لقاب�شة 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/261 جت كل-م ت 
- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2013/6/11 موعد� لنظر 
�لتنفيذ- باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب 

لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي 
�ل�شند �ع�ه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.

  القلم التجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10796 بتاريخ 2013/5/19    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ام كيه تى اوفر�صي�س للتجارة العامة   )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: حمل 4 ملك على �كر زينل علي- ديرة- �ل�شغاية  �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 668882  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1093683 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�أع�ه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنح�ل �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ 2013/4/16 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/16 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني مكتب ال�صرق الو�صط 
لتدقيق احل�صابات �لعنو�ن: مكتب ملك �شعيد وحممد بن علي �لقيزي- ديرة- 
�ملطينة    هاتف: 2727319 04 فاك�س/2727348 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإع�ن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10796 بتاريخ 2013/5/19    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي: مكتب ال�صرق الو�صط لتدقيق احل�صابات
�ل��ع��ن��و�ن: م��ك��ت��ب م��ل��ك �شعيد وحم��م��د ب��ن ع��ل��ي �ل��ق��ي��زي- دي����رة- �ملطينة      
هاتف: 2727319 04 فاك�س/2727348 04    مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أع�ه لت�شفية  ام كيه تى 
اوفر�صي�س للتجارة العامة )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2013/4/16 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/16  
�إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  وعلى من لديه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع����ه،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإع�ن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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��شيب حو�ىل 60 �شخ�شا بجروح، بينهم خم�شة ��شاباتهم خطرة، 
يف حادث ت�شادم بني قطاري ركاب يف �شاعة �لذروة م�شاء �م�س �لأول 
�ملتحدث  �ل�شمال من مدينة نيويورك. وقال  �ملناطق �ىل  يف �حدى 
بني  وق��ع  �حل���ادث  �ن  للقطار�ت  �مل�شغلة  م��رتو-ن��ورث  �شركة  با�شم 
قطار كان متوجها د�خل �ملدينة و�آخر كان ي�شري يف �لجتاه �ملعاك�س 
�ىل نيوهيفن بولية كونيتكت وقال حاكم �لولية د�ن مالوي على 
و��شاف خم�شة منهم   . �مل�شت�شفى  �ىل  نقلو�  �شخ�شا   60 �ن  تويرت 
��شابتهم خ��ط��رة و�ح��ده��م يف ح��ال��ة ح��رج��ة ج��د� ووق���ع �حل���ادث يف 
بالتوقيت  �لظهر  بعد   6:00 �ل�شاعة  ق��ر�ب��ة  بريدجبورت  مدينة 
�ل��ذي كان على  �ليك�س كوهني  �لر�كب  �ملحلي )22:00 تغ( وق��ال 
منت �لقطار �ملتوجه �ىل نيويورك �ن �لقطار توقف فجاأة ثم �هتز 
بقوة �ىل �لمام. وقال ل�شبكة �ن.بي.�شي كونيتيكت ت�شاعد �لدخان 
وكان �لنا�س ي�شرخون.. كانو� متوترين جد�.. ��شطررنا �ىل ته�شيم 
�ن �حل��ادث كان خطري�  . وقال مالوي لل�شحافيني  نافذة للخروج 
جد� لكن ما من �شبب يدعو ل�عتقاد �نه مل يكن حادثا . و��شاف 
نحن قلقون جد� على �جلرحى وذكرت �شحيفة نيويورك بو�شت �ن 
�حلادث وقع على جزء من �ل�شكة كانت جتري عليه �عمال ت�شليح. 
و�شركة مرتو نورث هي ثاين �كر �شركة نقل حديدي يف �لوليات 
يوميا.  ر�ك��ب  �ل��ف   280 وتنقل  �مل��دن  ب��ني  رح���ت  ت�شغل  �ملتحدة 

وقالت �ن �شبب �حلادث مل يعرف بعد.

��شخا�س  �ع��ت��ق��ل��ت خم�شة  �ن��ه��ا  �م�����س  �ل��ت��ن��ز�ن��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة  �ع��ل��ن��ت 
وبحوزتهم متفجر�ت يف د�ر �ل�ش�م بعد ��شبوعني على �عتد�ء غري 
م�شبوق ��شتهدف كني�شة يف �رو�شا �شمال �لب�د و�شرح �شليمان كوفا 
بر�س  لفر�ن�س  �لقت�شادية  �لب�د  �ل�ش�م عا�شمة  د�ر  �شرطة  قائد 
بف�شل  متفجر�ت  وبحوزتهم  )�خلمي�س(  ��شخا�س  خم�شة  �عتقل 
�يار- �خلام�س من  . ويف  �لينا مو�طنون �شاحلون  نقلها  معلومات 
�وقع  �رو���ش��ا  يف  كاثوليكية  كني�شة  فناء  يف  قنبلة  �نفجار  ك��ان  مايو 
كانت  �ذ�  ما  �ل�شرطة  قائد  يو�شح  ومل  جريحا.  و64  قتلى  ث�ثة 
�عتقالت �خلمي�س على ع�قة بهذ� �لعتد�ء. و��شاف �ن �لتحقيق 
كانو�  و�ي��ن  متفجر�ت  �ل�شخا�س  ه���وؤلء  ح��ي��ازة  �شبب  ملعرفة  ج��ار 
�حلكومية  �لتنز�نية  ليو  هباري  �شحيفة  وبح�شب   . نقلها  يريدون 
تنز�ين  �ىل  وجهت  �لن  وحتى  تنز�نيون.  �خلم�شة  �ملوقوفني  ف��ان 

�لث�ثاء تهمة �لقتل يف �طار �لتحقيق يف �عتد�ء �رو�شا.

قالت �ل�شلطات �لهندية، �م�س �إن جي�س �لب�د �أحبط عملية ت�شلرّل 
م�شلحني عر خط �ملر�قبة يف ك�شمري بني �لهند وباك�شتان.

�لقو�ت  �أن  �جلي�س  با�شم  متحدث  عن  هندية  �إع���م  و�شائل  ونقلت 
�لهندية لحظو� بع�س �حلركة �مل�شبوهة لأربعة �أ�شخا�س على خط 
�ملر�قبة يف ك�شمري عند قر�بة �ل�شاعة �لثالثة فجر�ً و��شتبكو� معهم 
�جلزء  من  �لت�شلرّل  يحاولون  كانو�  �لذين  �مل�شلحني  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لنار  �لهندي منه فتحو�  د�خل �جلزء  �إىل  ك�شمري  �لباك�شتاين من 
�لأخرية  ف��ردرّت  دينغري،  موقع  يف  �ملتو�جدة  �لهندية  �ل��ق��و�ت  على 

حيث ق�شى يف �ل�شتباكات جندي وجرح �آخر.
�أ�شلحتهم ور�ءهم  �مل�شلرّحني لذو� بالفر�ر تاركني  �أن  وذكر �ملتحدث 
وي�شار �إىل �أن �جلارين �لنوويَّني خا�شا 3 حروب ب�شبب نز�عهما على 
�إقليم ك�شمري، و�أجريا مفاو�شات لت�شوية �لنز�ع، ولكنها علرّقت عقب 
�شت لها مدينة مومباي �لهندية يف �لعام 2008،  �لهجمات �لتي تعررّ

لت نيودلهي م�شلرّحني جاوؤو� من باك�شتان م�شوؤوليتها. و�لتي حمرّ
�أو�ئل �لعام �ملا�شي ��شتئناف �حلو�ر بهدف بناء  ر قادة �لبلدين  وقررّ

�لثقة و�إح�ل �ل�ش�م يف �ملنطقة.

عوا�شم

نيويورك

نيوديل

دار ال�سالم

باك�ستان حتتجز �سينيًا
 بتهمة الإ�ساءة لالإ�سالم

•• مظفر اباد-ا ف ب:

للطاقة  م�شروع  يف  يعمل  �شينيا  مو�طنا  �لباك�شتانية  �ل�شرطة  �حتجزت 
مئات  هاجم  �ن  بعد  ك�شمري  م��ن  باك�شتان  عليه  ت�شيطر  �ل��ذي  �جل��زء  يف 
�مل�شحف،  م��ن  ن�شخة  بتدني�س  �تهامه  ب�شبب  �شركته  مكاتب  �ملحتجني 

بح�شب م�شوؤولني.
م�شروع  يف  تعمل  بناء  �شركات  جمموعة  يف  �لد�رة  مدير  بينغ،  يل  و�تهم 
�مل�شحف  برمي  �لعمل  يف  زم�ئه  قبل  من  �ملائية،  للطاقة  جهيلوم  نيلوم 
على �لر�س وقال �شرد�ر غولفر�ز، م�شوؤول �ل�شرطة �لبارز يف وكالة فر�ن�س 
بر�س لقد �حتجزنا بينغ حلمايته بعد �ندلع �حتجاجات يف �ل�شركة عندما 
ر�ه عاملون باك�شتانيون يرمي متعلقات عامل باك�شتاين ومن بينها ن�شخة 

من �مل�شحف .
�خ���ء غرفته  بعد رف�شه  باك�شتاين  ينقل متعلقات طبيب  بينغ  وك��ان يل 
لنقله �ىل مكان �خر وقال م�شوؤول �ل�شرطة �ملحلية رجا �ن�شر �شاهز�د كان 
غرفته.  من  نقله  ح��ول  �ل�شركة  و�إد�رة  �شاجد  �لطبيب  بني  خ���ف  هناك 

وعندما رف�س �خ�ء �لغرفة رمى بينغ جميع متعلقاته بغ�شب .
من  ن�شخة  فيها  مبا  �متعته  يرمي  بينغ  �ملحليون  �لعمال  و�شاهد  و��شاف 
�مل�شحف، وب��د�و� يف �لحتجاج. ويف وقت لحق �ن�شم �ليهم ��شخا�س من 

خارج �ل�شركة، وهاجم نحو �لف �شخ�س �ملكاتب .
وقالت �ل�شرطة �ن �حلادث وقع منت�شف نهار �جلمعة بينما كان �مل�شلمون 

ي�شتعدون لد�ء �ش�ة �جلمعة.
مقر  د�خ���ل  و�ل�شبابيك  �ل�����ش��ي��ار�ت  حطمو�  �ملحتجني  �ن  غ��ول��ف��ر�ز  وق���ال 
�ل�شركة. و��شتدعينا تعزيز�ت من �ل�شرطة حلماية �ملن�شاآت كما نقلنا بينغ 
�ىل مكان �شري حلمايته . وقالت �ل�شلطات �نه مت ت�شكيل جلنة لتحديد ما 

�ذ� كان بينغ قام بتدني�س �لقر�ن.
وتعد �ل�شاءة �ىل �ل�ش�م م�شالة ح�شا�شة للغاية يف باك�شتان حيث يدين 

بال�ش�م. مليونا   180 عددهم  �لبالغ  �ل�شكان  من  باملئة   96

طالباين يتبادل الأحاديث مع من حوله

ت�ساعد الهجمات �سد دور العبادة يف العراق

فرن�سا تر�سم دورها الع�سكري يف امل�ستقبل 
•• باري�س-رويرتز:

�لفرن�شي  �ل����دف����اع  وزي������ر  ر����ش���م 
ج��ان �ي��ف ل��ودري��ان معامل �لدور 
تقوم  �ل��ذي  �مل�شتقبلي  �لع�شكري 
�لدولية  �ل�شاحة  على  فرن�شا  به 
وحت��������دث ك����ذل����ك ع�����ن �ل����وج����ود 
ب�ده  ل��ق��و�ت  �حل���ايل  �لع�شكري 
�لقاه  خ���ط���اب  ويف    .. م����ايل  يف 
يف و����ش��ن��ط��ن ت��ن��اول �ل��ع��دي��د من 
م����و�����ش����وع����ات �ل�����دف�����اع و�لم������ن 
�����ش���ت���ع���ر����س ل������ودري������ان �ل����روؤي����ة 
للجي�س  �ملتغرية  �ل�شرت�تيجية 
�لق������ادمة  ل��ل�����ش��ن��و�ت  �ل��ف��رن�����ش��ي 
مرك�ز� يف جزء كبري من خطابه 
�لتي  �لبي�شاء  �لدفاع  ورق��ة  على 
تتحدث عن خف�س كبري للوجود 

�لع�شكري �لفرن�شي.
وقال لودريان �مام ح�شد كبري يف 
�لدويل  لل�ش�م  كارنيجي  معهد 
�شتتغري  م��ه��م��ت��ن��ا  و����ش��ن��ط��ن  يف 
تدريجي  ��شتباك  خ���ل فك  من 

وقائم على �مل�شلحة.
ت��اأت��ي �مل��ر�ج��ع��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة �لتي 
حت���دد �لول���وي���ات �ل��دف��اع��ي��ة من 
توقيت  يف   2019 �ىل   2014

م�ذ  �ي  على  وللق�شاء  �ره��اب��ي 
�رهابي يظهر يف مايل.

��شاد�ت  �لفرن�شي  �جلي�س  ون���ال 
كانون  يناير  م��ايل يف  لتدخله يف 
�ظهرت  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ل���ك���ن  �ل����ث����اين 
نق�شا يف قدر�ت �لتموين يف �جلو 

ونقل �لقو�ت وجمع �ملعلومات.
وق���ال ل��ودري��ان �ن �مل��وق��ف ب�شكل 
بعيد� عن  ز�ل  ع��ام يف �لقليم ما 

�ل�شتقر�ر.
وقال لودريان دفت فرن�شا دماءها 
و�فغان�شتان  ليبيا  ويف  م���ايل  يف 
م������ن �ج��������ل �لم����������ن �جل����م����اع����ي 
تو�جهنا  �ل���ت���ي  �مل���خ���اط���ر  ورغ�����م 
فما  بنا  حتيط  �لتي  و�لتهديد�ت 
للنجاح  �ل���ش��ا���ش��ي  �ل�����ش��رط  ز�ل 
هو �لعزم على مو�جهتهم بالقوة 

�ل�شرورية.
ميز�نية  �لبي�شاء  �لورقة  وت�شع 
2ر179  بقيمة  للمرحلة  عامة 
مليار  /4ر322  ي�����ورو  م��ل��ي��ار 
على  �ل����ورق����ة  وح���اف���ظ���ت  دولر 
�لنفاق �لع�شكري يف 2014 عند 
4ر31 مليار يورو وهو ما يو�زي 
�ملحلي  �لناجت  من  �ملئة  يف  5ر1 

�لجمايل.

���ش��اأق��ول ذل���ك لن���ه ���ش��يء مل يتم 
�لتاأكيد عليه مبا يكفي �شنحافظ 
ع���ل���ى ق���درت���ن���ا ع���ل���ى �ل���ق���ت���ال يف 
دول  يف  وكذلك  م��ايل  يف  �ملنطقة 
جم�������اورة ل���ن���ك���ون ق����ادري����ن على 
ن�شاط  �و  حركة  �ي  م��ع  �لتدخل 

�لع�شو  لفرن�شا  بالن�شبة  ح�شا�س 
و�لقوة  �ل��د�ئ��م يف جمل�س �لم��ن 

�مل�شلحة نوويا.
�عادة هيكلة  �لوثيقة �ىل  وت�شعى 
ل�شتبد�لها  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت 
�حلركة  على  ق��درة  �ك��ر  بجي�س 

ودع��م م���و�رد �مل��خ��اب��ر�ت و�لقو�ت 
�لمن  ت�شع  �ن��ه��ا  كما  �خل��ا���ش��ة. 
ع��ل��ى �لن��رتن��ت ك��اأول��وي��ة �منية. 
كما د�ف��ع لودريان عن دور ب�ده 
حيث  مايل  يف  �مل�شتمر  �لع�شكري 
لودريان  وق���ال  �ملتمردين  تقاتل 

•• نيويورك-ا ف ب:

�ملتحدة  �لعام ل�مم  طلب �لمني 
ك��ي م���ون م��ن جمل�س �لمن  ب���ان 
�ل��������دويل �مل����و�ف����ق����ة ع���ل���ى �ر�����ش����ال 
قو�ت  من  ��شافيا  جنديا   1126
�بيي  منطقة  �ىل  �ل�����ش���م  ح��ف��ظ 
�ل�شود�ن  �ملتنازع عليها بني دولتي 
�لمني  و�و�شح  �ل�شود�ن.  وجنوب 
ت�شهد  �ب���ي���ي  م��ن��ط��ق��ة  �ن  �ل����ع����ام 

جمموعات  ب���ني  دم���وي���ة  م���ع���ارك 
م�شلحة،  ت��������ز�ل  ل  م���ت���ن���اف�������ش���ة 
ل�آخر  �ل��ع��د�ء  منها  كل  وينا�شب 
عديد  يبلغ  وحاليا   . منه  ويرتاب 
�ملوؤقتة  قوة �لأمم �ملتحدة �لأمنية 
 4000 ن���ح���و  ي��ون��ي�����ش��ف��ا  لأب����ي����ي 
ج��ن��دي غ��ال��ب��ي��ت��ه��م �ث��ي��وب��ي��ون، يف 
حني �ن �لعدد �لق�شى لهذه �لقوة 
جمل�س  ق��ر�ر  مبوجب  به  �مل�شموح 
�لم���ن �ل���ذي �أن�����ش��اأه��ا ه��و 4200 

جمل�س  �ىل  ت��ق��ري��ر  ويف  ج���ن���دي. 
�ن  �لعام على  �لم��ني  �شدد  �لم��ن 
�أبيي  وجود جمموعات م�شلحة يف 
ما ز�ل ي�شكل تهديد� ملحوظا مما 
�لقوة وزيادة  ي�شتدعي تعزيز هذه 
عديدها. ومطلع �يار مايو �جلاري 
قتل كو�ل دينق جموق زعيم قبيلة 
�لدينكا،  ف�����رع  ن����غ����وك،  �ل���دي���ن���ك���ا 
�ل��رئ��ي�����س كري  �ل��ي��ه��ا  ينتمي  �ل��ت��ي 
�مل�شوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  كبري  وق�شم 
و�لع�شكريني يف جوبا،  �ل�شيا�شيني 
قبيلة  م��ن  �ف����ر�د  ن�شبه  ك��م��ني  يف 
�لكمني  و�أ�شفر  �ملناف�شة.  �مل�شريية 
�ي�شا عن مقتل جندي �ثيوبي من 
�مل��ت��ح��دة، وع����دد من  ق����و�ت �لمم 
�مل�شريية،  قبلية  م��ن  �مل��ه��اج��م��ني 
وج����رح �ث��ن��ني �آخ���ري���ن م���ن �لمم 
و���ش��ع منطقة  ز�ل  وم���ا  �مل��ت��ح��دة. 
�بيي ي�شكل م�شدر توتر كبري� بني 
�ل�شود�ن وجنوب �ل�شود�ن، �للذين 
ي��و�ج��ه��ان ���ش��ع��وب��ة م��ن��ذ ����ش��ه��ر يف 
نفطية  ح���ل���ول خل����ف���ات  �ي���ج���اد 
وحدودية �خرى مل حتل يف �تفاق 

�ل�����ش���م �ل�����ش��ام��ل �ل����ذي �ن��ه��ى يف 
2005 حربا �هلية ��شتمرت �كر 
م���ن 30 ع��ام��ا و����ش��ف��ر يف مت���وز-
يوليو 2011 عن ��شتق�ل جنوب 
�ل�����ش��ود�ن. وق���ادت ه��ذه �خل�فات 
�ىل   2012 رب���ي���ع  يف  �ل���ب���ل���دي���ن 
��شتفتاء  يجر  ومل  �حل���رب  �شفري 
يناير  �لثاين  كانون  كان مقرر� يف 
2011 حول م�شتقبل �بيي ب�شبب 
عدم �لتفاق على �لهيئة �لناخبة. 
�ل�������ش���ود�ين �جتاح  وك����ان �جل��ي�����س 
�ملنطقة يف �يار-مايو �لتايل فدفع 
مو�طن  �ل����ف   100 م���ن  ب���اأك���ر 
جنوب �شود�ين �ىل �لفر�ر. و�أ�شاف 
�لم����ني �ل���ع���ام ل����مم �مل��ت��ح��دة يف 
تقريره �ىل جمل�س �لمن �ن عدم 
يقو�س  ي��ز�ل  ل  �ل�شتفتاء  �ج���ر�ء 
�لمن  �ىل حفظ  �لر�مية  �جلهود 
وتاأمني ��شتقر�ر �لو�شع �لن�شاين 
، م�����ش��دد� ع��ل��ى �ن م��ن و�ج����ب كل 
م��ن �خل��رط��وم وج��وب��ا منع دخول 
بها  م�شموح  غري  م�شلحة  عنا�شر 

�ىل �بيي.

قتيل واإ�سابات بعنف طائفي يف م�سر اإخالء �سبيل ابنة حمدين �سباحي بكفالة 
•• القاهرة-رويرتز:

�أمام  �أم�س �لأول  �آخرون يف ��شتباكات طائفية وقعت يف �شاعة متاأخرة من م�شاء  تويف �شخ�س و�أ�شيب ع�شر�ت 
�أن �شجار�  كني�شة قبطية يف مدينة �لإ�شكندرية مب�شر. و�أورد �ملوقع �لإلكرتوين ل�شحيفة �لأه��ر�م �حلكومية 
بني �شابني �أحدهما م�شيحي و�لآخر م�شلم حتول �إىل �شر�ع عائلي، �أثار ��شتباكات يف منطقة بغرب �لإ�شكندرية. 
�لو�قعة حول  �ملنطقة  �أن تتدخل قو�ت �لأمن وتطوق  �أن �جلانبني تر��شقا بقنابل بنزين قبل  �مل�شدر  و�أ�شاف 
�أ�شخا�س بعد  �لقب�س على ثمانية  �ألقت  �ل�شرطة  �أن  �أمني لوكالة رويرتز  �أكد م�شدر  �لكني�شة.  ومن جانبه، 
��شتباكات ��شتمرت نحو �شاعتني. وكان مال يقل عن خم�شة �أ�شخا�س قتلو� و�أ�شيب �أكر من ثمانني �آخرين يف 
��شتباكات طائفية وقعت �ل�شهر �ملا�شي بالكاتدر�ئية �لأرثوذك�شية بالقاهرة بعد قد��س جنازة 4 م�شيحيني قتلو� 
�أي�شا مظاهر�ت نظمتها عدة  �أم�س  �أن �لقاهرة وحمافظات م�شرية �شهدت  �أي�شا. ُيذكر  باأعمال عنف طائفية 
�أحز�ب وقوى �شيا�شية معار�شة منددة بالرئي�س حممد مر�شي وجماعة �لإخو�ن �مل�شلمني. و�نتقد �ملتظاهرون ما 

و�شفوه برتدى �لأو�شاع �لقت�شادية و�لأمنية مطالبني ب�شحب �لثقة من �لرئي�س و د�شتور جديد للب�د.

�لتحقيقات، يف �لتهامات �ملوجهة لها بالن�شب على �ملو�طنني عر �شبكة 
�لذي  �ملعار�شات  قا�شي  على  عر�شها  م��ع  )�إن��رتن��ت(  �لدولية  �ملعلومات 
جنيه.  �أل���ف   30 بكفالة  �شبيلها  �إخ����ء  �خلمي�س،  �ل��ت��ايل،  �ل��ي��وم  يف  ر  ق���رَّ
�لنيابة  م��ن  �ل��ق��ر�ر  ��شتئناف  �ل�شبيل مت  �إخ����ء  �إج����ر�ء�ت  �إمت���ام  وخ����ل 
ر ��شتمر�ر حب�س �شلمى �شباحي �حتياطياً. وتعود وقائع �لق�شية �إىل  فتقرَّ
�أندية  �أحد  4 من لعبي  بينهم  41 مو�طناً  م  �لأ�شبوع �لفائت حينما تقدرّ
كرة �لقدم يف م�شر، بب�غات، �شد �شلمى �شباحي �تهموها بالن�شب عليهم 
على  بقدرتها  �إيهامهم  �ل��دولر�ت عن طريق  �آلف  على  و�حل�شول منهم 
�أنكرت �شلمى جميع �لتهامات  �ملبالغ، وقد  حتقيق عو�ئد كبرية من تلك 
�لتي ُوجهت �إليها، و�تهمت مطرب نا�شئ ُيدعى حامت فهمي، �ملحبو�س على 

ذمة �لق�شية نف�شها، بالن�شب عليها وعلى �آخرين �درّعو� عليها.

•• القاهرة-يو بي اأي:

�أخلى �لنائب �لعام �مل�شري، �م�س �شبيل �لإع�مية �شلمى �شبَّاحي، كرمية 
حتقيقات  ذمة  على  مالية  بكفالة  �شباحي،  حمدين  �ل�شعبي  �لتيار  زعيم 
تتهمها بالن�شب �لإلكرتوين . و�أمر �لنائب �لعام �مل�شري �مل�شت�شار طلعت 
مالية  كفالة  ت�شديد  بعد  كرمية،  �شباحي  �شلمى  �شبيل  باإخ�ء  �هلل،  عبد 
ق�شائية  و�أبلغت م�شادر  دولر(.   4300 )ح��و�يل  �أل��ف جنيه   30 قدرها 
�لعام جاء  �لنائب  قر�ر  �أن  �لإع���م،  وو�شائل  �ل�شحافة  متطابقة مندوبي 
و�عتبارهم  بالن�شب،  �شباحي  �شلمى  تتهم  ب�غاً   41 ب�شم  توجيهه  بعد 
�أحمد  �مل�شت�شار  �لقاهرة(  �لعجوزة )جنوب  نيابة  رئي�س  وكان  و�حد.  ب�غ 
�أي��ام على ذمة   4 �لفائت، بحب�س �شلمى �شباحي  �لأربعاء  ر، يوم  ق��رَّ رفعت 

بان يطالب بتعزيز القوة الأممية يف اأبيي 

�جلمهورية  رئ��ا���ش��ة  م��وق��ع  ون�شر 
�ل���ع���ر�ق���ي���ة ب���ي���ان���ا ج������اء ف���ي���ه �ن 
�شحة  �ن  �ك����د  �ل��ط��ب��ي  �ل���ف���ري���ق 
فخامة �لرئي�س يف تطور وحت�شن 
يتبادل  ح��ال��ي��ا  و�ن����ه  م�����ش��ت��م��ري��ن 

�لحاديث مع من حوله .
و��شاف �لبيان �ن �لفريق �لطبي 
�ك���ر يف  ت��ط��ور� وحت�����ش��ن��ا  ينتظر 
كما  لفخامته،  �ل�شحي  �ل��و���ش��ع 
�كد �لفريق �لطبي توقعهم بعودة 
�لوطن  �ىل  ط��ال��ب��اين  �ل��رئ��ي�����س 
حتديد  دون  م��ن   ، م��ه��ام��ه  لد�ء 

تاريخ لذلك.
�لبيان عن طبيب طالباين  ونقل 
جن�����م �ل�����دي�����ن ك�������رمي ق����ول����ه �ن 
�ل��ذي ط��ر�أ على  �لتطور �حلا�شل 
���ش��ح��ة ف��خ��ام��ت��ه ك���ان م��ع��ج��زة مل 
ذ�كرة  �ن  مو�شحا   ، متوقعة  تكن 
فخامته جيدة جد� ونحن ننتظر 
�ن ي��ع��ود �ل��رئ��ي�����س ط��ال��ب��اين �ىل 
�ل���ع���ر�ق ب��ع��د �مت����ام �ل���ع����ج لكي 

ي�شتاأنف مهامه .
ون�����ش��رت �ىل ج��ان��ب �ل��ب��ي��ان �شور 
لطالباين وهو يتحدث مع فريقه 

�لطبي حول طاولة يف حديقة.

و�أُ�شيب فيها �لع�شر�ت.
ويقول وكيل رئي�س ديو�ن �لوقف 
�مل�شعودي  �شامي  �ل�شيخ  �ل�شيعي 
لفر�ن�س بر�س �ل�شتهد�ف �حلايل 
ل��ل��م�����ش��اج��د و�حل�����ش��ي��ن��ي��ات ميثل 
ملربع  �ل��ع��ر�ق  ع��ودة  على  مر�هنة 

�لطائفية .
وي�شيف عندما ت�شتهدف ح�شينية 
�شيتبادر �إىل �لذهن �أن �ل�شنة هم 
�لذين قامو� بها، وحني ي�شتهدف 
قامو�  �ل�شيعة  �إن  �شيقال  م�شجد 

•• بغداد-وكاالت:

�لعر�ق  يف  �ل��ع��ب��ادة  دور  ت�شتعيد 
كانت  �ل���ت���ي  �ل���د�م���ي���ة  �ل�������ش���ورة 
عليها �إبان �شنو�ت �حلرب �لأهلية 
�لطائفية يف ظل تز�يد ��شتهد�فها 
موؤخر� باأعمال �لقتل و�لتفجري�ت 

�لع�شو�ئية.
�لطائفي،  �ل��ت��وت��ر  ت�����ش��اع��د  وم���ع 
حت������ول �ل���ع���ن���ف �ل���ي���وم���ي خ����ل 
��شتهد�ف  م��ن  �ملا�شية  �لأ�شابيع 
�لأمنية على نحٍو خا�س،  للقو�ت 

�إىل ما ُي�شبه حرب دور �لعبادة .
�إح�شان  �ل�شيا�شي  �ملحلل  وي��ق��ول 
وترية  يف  ت�شاعد  هناك  �ل�شمري 
�لتي ت�شتهدف  �ملتبادلة  �لهجمات 
حماولة  يف  وذل���ك   ، �ل��ع��ب��ادة  دور 
�لنف�س  د�خل  �لعنف  �إنتاج  لإع��ادة 

�لعر�قية .
�ل����رع����ب ي��ت�����ش��ل��ل �إىل  وي�������ش���ي���ف 
ي�شيطر  �حل��رب  و�شبح  �لنفو�س، 
ع��ل��ى �مل�����ش��ه��د �ل���ع���ر�ق���ي، �حل���رب 

�ل�شيا�شية و�ملذهبية و�لأمنية .
�شنو�ت  ع�شر  �لعر�ق منذ  ويعي�س 
على وقع �أعمال عنف يومية ُقتل 

فيها عدد كبري من �لعر�قيني.
�ملظاهر�ت  ح����دة  ت�����ش��اع��د  وم����ع 
نوري  �ل����وزر�ء  لرئي�س  �ملناه�شة 
�ل������ع������ر�ق على  ����ش���ه���د  �مل�����ال�����ك�����ي، 
�شل�شلة  �ملا�شية،  �لأ�شابيع  م��دى 
م�����ش��اج��د )�شنية  ���ش��د  �ع���ت���د�ء�ت 

وج�������اء ذل������ك غ�������د�ة م���ق���ت���ل 12 
نا�شف  ب��ح��ز�م  ه��ج��وم  يف  �شخ�شا 
يف  �شيعية  ح�شينية  م��دخ��ل  ع��ن��د 
كركوك )240 كلم �شمال بغد�د( 

م�شاء �خلمي�س.
�أبريل-ني�شان  يف  و����ش��ت��ه��دف��ت 
بعبو�ت  هجمات  �شل�شلة  �مل��ا���ش��ي 
نا�شفة وقذ�ئف �شاروخية وقنابل 
�شنية  م�شاجد  ع�شرة  نحو  يدوية 
يف بغد�د وبعقوبة ومناطق �أخرى، 
وعدد� من �حل�شينيات �أي�شا، ُقتل 

�لنا�شفة  ب���الأح���زم���ة  و���ش��ي��ع��ي��ة( 
و�لقنابل  �ل�شاروخية  و�لقذ�ئف 
�أية  تتبنى  �أن  م��ن غ��ري  �ل��ي��دوي��ة، 

جهة هذه �لأعمال �لطائفية.
ه����ذه  �أع������ن������ف  م������ن  و�ح����������د  ويف 
�شخ�شا   41 ُق���ت���ل  �ل���ه���ج���م���ات، 
و�أُ����ش���ي���ب �ل���ع�������ش���ر�ت ب���ج���روح يف 
�نفجار عبوتني نا�شفتني �جلمعة 
م�شجد  ق��رب  م�شلني  ��شتهدفتا 
كلم   60( ب��ع��ق��وب��ة  و����ش���ط  ���ش��ن��ي 

�شمال �شرق بغد�د(.

ل��ك��ن يف �حل��ق��ي��ق��ة نحن  ب���ذل���ك، 
�أن من يقوم بهذه  جممعون على 
�لتكفرييون وتنظيم  �لأعمال هم 
عن  �مل�شعودي  وحت��دث   . �لقاعدة 
45 جامعا  �أك���ر م��ن  ����ش��ت��ه��د�ف 
�ل�شيعي  للوقف  تابعة  وح�شينية 
�حل��ايل، معتر�  �لعام  بد�ية  منذ 
�شر�شة  ه���ج���م���ة  ي����ح����دث  م����ا  �أن 

تتعر�س لها دور �لعبادة .
م�شوؤول  م�������ش���در  ق�����ال  ب���������دوره، 
بالوقف �ل�شني رف�س �لك�شف عن 
��شمه نحن مهددون، حتى �أننا مل 
�لثنني  ي���وم  �ل�����دو�م  �إىل  ن��ذه��ب 
تهديد�ت  تلقينا  ب��ع��دم��ا  �مل��ا���ش��ي 
بغد�د،  يف  عملنا  م��ق��ر  مبهاجمة 
م�����ش��ري�ً �إىل ����ش��ت��ه��د�ف �أك���ر من 
وحدها  ب��غ��د�د  يف  م�شاجد  ع�شرة 

خ�ل �شهر .
وتدفع هذه �حلو�دث �لعديد من 
�إىل  �ل��ذه��اب  لتجنب  �ل��ع��ر�ق��ي��ني 
�إىل  وتعيد  و�حل�شينيات،  �مل�شاجد 
�لطائفية  �حل���رب  �أي����ام  �أذه��ان��ه��م 
بني 2006 و2008 حني كانت 
دور �لعبادة �لهدف �لأول لأعمال 

�لعنف.
�أخ�����رى، �ع��ل��ن �لفريق  م��ن ج��ه��ة 
�لذي  �ل��ع��ر�ق��ي  للرئي�س  �ل��ط��ب��ي 
يعالج يف �ملانيا من جلطة دماغية، 
�ن �شحة ج�ل طالباين يف تطور 
م�شتمر و�نه بات يتبادل �لحاديث 

مع من حوله .

الحتالل ينتهك حقوق الأ�سرى 
الفل�سطينيني امل�سربني عن الطعام 

•• القد�س املحتلة-وام:

�حلر�ك  تفعيل  �إىل  �لفل�شطينيني  و�ملحررين  �لأ�شرى  �شوؤون  وز�رة  دعت 
�أ�شرى م�شربني  �لفل�شطيني مع ث�ثة  �لت�شامني  �ل�شعبي و�جلماهريي 

عن �لطعام يعي�شون �أو�شاعا �شحية متدهورة للغاية.
و�أكدت �لوز�رة يف بيان لها �م�س �أن ممار�شات وح�شية متار�س بحق �لأ�شرى 
زنازين �شيقة وخالية من كل  �لعامل يف  �مل�شربني من خ�ل عزلهم عن 
�لنف�شية  �ل�شغوط  وممار�شة  عليها  ينامون  �لتي  �لفر�شات  �شوى  �شيء 

عليهم لك�شر �إ�شر�بهم".
و�أو�شح �لبيان �أن �لأ�شريين �أمين حمد�ن وعماد �لبرت�ن يعي�شان يف زنازين 
و�إنهما يف  �أية رعاية طبية وفحو�شات  دون  �شجن عوفر  �نفر�دي يف  عزل 

و�شع �شحي �شيئ جد� وهما م�شربان �شد �عتقالهما �لإد�ري.
وق���ال ب��ي��ان �ل����وز�رة �إن �لأ���ش��ري �أمي���ن �أب���و د�وود م��ع��زول يف �إح���دى غرف 
م�شت�شفى �لرملة ومقطوع عن �لعامل �خلارجي و�أو�شاعه �ل�شحية �شيئة 
و�أ�شيب باإرهاق وتعب �شديدين ودوخة و�أنه يرف�س تناول �ملدعمات �لطبية 

ول يتناول �شوى �ملاء.
�لأردن��ي��ني يطالبون  �لأ���ش��رى  �شتة من  �إ���ش��ر�ب  �إىل منا�شرة  �لبيان  ودع��ا 
بحريتهم و�لذين �شرعو� يف �إ�شر�ب مفتوح يوم �لثاين من مايو مو�شحا 
�أن حملة تنكيل متار�س بحقهم حيث مت عزلهم يف زنازين �شجن �لنقب يف 

حماولة لك�شر �إ�شر�بهم.

اإ�سابة مروحية للجي�س 
النيجري بنران متمردين 

•• ابوجا-ا ف ب:

بنري�ن  ع�شكرية  م��روح��ي��ة  ��شيبت 
�مل���ت���م���ردي���ن خ�����ل ����ش���رب���ات جوية 
جماعة  م��ع��اق��ل  ���ش��د  �جل��ي�����س  �شنها 
�شرق نيجرييا  �شمال  بوكو حر�م يف 
كما �فاد م�شدر ع�شكري �م�س وقال 
عن  �لك�شف  ر�ف�شا  ع�شكري  م�شدر 
مروحياتنا  �ح����دى  ����ش��ي��ب��ت  ����ش��م��ه 
بنري�ن �ملتمردين خ�ل عملية لكنها 
قاعدتها  �ىل  �ل���ع���ودة  م���ن  مت��ك��ن��ت 
و�طلقت   . ���ش��ح��اي��ا  ���ش��ق��وط  ب����دون 
نيجرييا هجوما و��شع �لنطاق �شد 
هذ�  �ل�ش�مية  ح��ر�م  بوكو  جماعة 
يف  �لعنا�شر  �لف  ون�شرت  �ل�شبوع 
ث�ث ولي��ات يف �شمال �شرق �لب�د 
من  �ل���ط���و�رىء  ح��ال  فر�شت  حيث 
عليها  �شيطر  مناطق  ��شتعادة  �ج��ل 
�جلمعة  �جلي�س  و�ع��ل��ن  م��ت��م��ردون. 
�ن���ه ق��ت��ل ع�����ش��ر�ت �مل��ت��م��ردي��ن ودمر 
خم��ي��م��ات �ره��اب��ي��ني خ����ل �شربات 
جوية وهجمات برية. وقال �جلرن�ل 
با�شم  �ل���ن���اط���ق  �ول�����ك�����ولد  ك���ري�������س 
ثقيلة  ��شلحة  �ن  ب��ي��ان  يف  �جليو�س 
للطري�ن  م�����ش��ادة  م���د�ف���ع  وب��ي��ن��ه��ا 

وللدبابات دمرت �ي�شا .
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قلق يف اأفغان�صتان ب�صبب ان�صحاب القوات الغربية 

وا�سنطن تخف�س الإنفاق على احلرب الأفغانية

ب��ر �لأم����ان.  و�أ���ش��اف��ت ب��اأن��ه وبعد 
�شيتوقف  �شنو�ت،  ع�شر  من  �أك��ر 
حد  �إىل  ينخف�س  �لأق����ل  ع��ل��ى  �أو 
�لأجنبي  �لع�شكري  �لوجود  كبري 
�لكثيف )99 �ألف جندي �أمريكي 
وغربي( وكذلك �ملعونات �ملرتبطة 
به و�لتي �أدخلت �إىل �لب�د ع�شر�ت 
�ملليار�ت من �لدولر�ت، و�ش�ُترتك 
قو�ت �جلي�س و�ل�شرطة �لأفغانية 
ل��ت��و�ج��ه وح��ده��ا مت����رد� ل ميكن 

�ل�شتهانة به.
ك���م���ا ���ش��ي�����ش��ه��د �ل����ع����ام �مل���ق���ب���ل يف 
�نتخابات  م��ن��ه  �أب���ري���ل-ن���ي�������ش���ان 
رئا�شية ُيتوقع لها �أن تختر قدرة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

بار�ك  �لم��ري��ك��ي  �لرئي�س  قل�س 
�لذي طلبه  �لتمويل  �وباما حجم 
و�لعمليات  �فغان�شتان  يف  للحرب 
ع�شرة  بن�شبة  �لخ��رى  �خلارجية 
يف �ملئة مما يعك�س خططه لنهاء 
�ل���وج���ود �لم��ري��ك��ي ت��دري��ج��ي��ا يف 

ذلك �لبلد.
�لبي�س  �لبيت  يف  م�شاعد  وق���ال 
مليار  4ر79  ط��ل��ب  �وب����ام����ا  �ن 
دولر لتمويل ماي�شمى بالعمليات 
�لطارئة يف �خلارج يف �ل�شنة �ملالية 
�كتوبر  �ول  يف  تبد�أ  �لتي   2014
طلبه  عن  برت�جع  �لول  ت�شرين 
5ر88  يبلغ  ك���ان  �ل���ذي  �ل���ش��ل��ي 
هذ�  �وب����ام����ا  وق�����دم  دولر  م��ل��ي��ار 

�لطلب يف ر�شالة للكوجنر�س.
وق���ال �وب���ام���ا �ن���ه ي��ع��ت��زم تقلي�س 
ع���دد �ل���ق���و�ت يف �ف��غ��ان�����ش��ت��ان بعد 
عام 2014 ولكن مل يحدد حجم 

�لقو�ت �لتي �شيتم �شحبها.
وق���ال���ت �مل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م جمل�س 
�لم������ن �ل���ق���وم���ي �لم����ري����ك����ي �ن 
�خليار�ت  ي��ر�ج��ع  م���از�ل  �لرئي�س 
م��ن ف��ري��ق��ه ل���م��ن �ل��ق��وم��ي ومل 
�لوجود  حجم  ب�شاأن  ق��ر�ر�  يتخذ 
 2014 ب��ع��د  �ملحتمل  �لم��ري��ك��ي 
ت��خ��ف��ي�����س �ل��ط��ل��ب ي��ع��ك�����س دورن����ا 

�لنتقايل يف �فغان�شتان.
ووقال جون كريي وزير �خلارجية 
�لم��ري��ك��ي ي���وم �ل��ث���ث��اء �ن من 
خ�ل  �وب����ام����ا  ي��ع��ل��ن  �ن  �مل����ق����رر 
�ل���ش��اب��ي��ع �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة عدد 
�شترتكها  �ل��ت��ي  �مل��ق��ات��ل��ة  �ل���ق���و�ت 
�فغان�شتان  يف  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 

�لأف����غ����ان، �مل��ن��ق�����ش��م��ني ب��ع��م��ق �إىل 
و�أري�����اف،  وم����دن  خمتلفة  �أع�����ر�ق 
�شيا�شي  تو�فق  �إىل  �لتو�شل  على 
ما و�ل�شطفاف ور�ء قائد جديد.

ون�شرت و��شنطن تاميز �أن مايكل 
���ش��ي��ه��ان م�����ش��اع��د وزي������ر �ل���دف���اع 
�لأمريكي للعمليات �خلا�شة �لذي 
�ل�شرية  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  ح���رب  ي��ق��ود 
�شد �لقاعدة وحلفائها �أبلغ جل�شة 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  للجنة  ����ش��ت��م��اع 
�أن  يعتقد  ب��اأن��ه  �ل�شيوخ  مبجل�س 
ت�شتمر  �لقاعدة رمبا  �حلرب �شد 
�لأ�ش�س  و�أن  ع��ق��دي��ن،  �أو  ل��ع��ق��د 
و�لتي  ل��ه��ذه �حل����رب  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
ل   2001 عام  �لكونغر�س  �أقرها 
ت���ز�ل ���ش��احل��ة رغ���م ت��غ��ري طبيعة 
ث��ار د�خل  �أن ج��دل  ُيذكر   . �لعدو 
�إع�����ادة  �أو  �أم���ريك���ا ح����ول جت���دي���د 
تدير  �ل���ذي  �ل��ق��ان��وين  �لتفوي�س 
حربها  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��دف��اع  وز�رة 
يف  وي��اأت��ي  مبوجبه.  �لقاعدة  �شد 
�شلب هذ� �لتفوي�س �إد�رة �حلرب 
بالطائر�ت دون طيار و�لتي �أثارت 

جدل و��شعا.
��شتخد�م  على  �لعرت��شات  ومن 
متثل  م���ا  ط���ي���ار  دون  �ل���ط���ائ���ر�ت 
مت  با�شتخد�مها  �لتفوي�س  ب���اأن 
لت�شمل  �ل��ق��اع��دة  تتو�شع  �أن  قبل 
�أفغان�شتان  غ����ري  �أخ��������رى  دول 
و�ل�شومال  و�ليمن  �ل��ع��ر�ق  مثل 
�ل�شتخد�م  ��شتمر�ر  و�أن  و�شوريا، 
فعليا  �لأم��ريك��ي  �جلي�س  �شيمنح 
�شلطة �شن �حلرب �شد �لقاعدة يف 
ل  كل مكان توجد به وبالتايل يحورّ
كل �لعامل �إىل �شاحة حرب للقو�ت 

�لأمريكية.

ب�شاأن �حلرب  �لبنتاغون  وتوقعات 
قيل  و�ل��ت��ي  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  �شد 

�إنها �شت�شتمر لعقد �آخر �أو �أكر،.
�لأفغاين  ب��ال��ق��ل��ق  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
�مل��ق��رر للقو�ت  �لن�����ش��ح��اب  ج����ر�ء 
�لناتو،  ح��ل��ف  وق����و�ت  �لأم��ريك��ي��ة 
كري�شتيان  ل�شحيفة  تقرير  ذك��ر 
�أفغان�شتان  �أن  مونيتور  �شاين�س 
�أمنيا  �شت�شهد �لعام �لقادم �نتقال 
و�أن  ك��ب��ري�  و�ق��ت�����ش��ادي��ا  و�شيا�شيا 
ك��ث��ري� م��ن �لأف���غ���ان م��ن �أ�شحاب 
�أع�شاء  �إىل  �ل�����ش��غ��رية  �مل���ت���اج���ر 
ت�شتطيع  �أل  م��ن  قلقون  �ل��رمل��ان 
�إىل  �ل��ع��ب��ور  �ل�شعيفة  �شفينتهم 

�لعام  �أوب��ام��ا  �ملقبل. وح��دد  �ل��ع��ام 
�لقو�ت  �لقادم لبدء �شحب معظم 
لكن �لقر�ر ح�شا�س نظر� ل�شرورة 
ب����ق����اء ع�������دد ك�������اف م�����ن �جل����ن����ود 
�لفغانية  �ل��ق��و�ت  ودع��م  لتدريب 
ب��ع�����س �ل��ع��م��ل��ي��ات وكانت  وت��ن��ف��ي��ذ 
ق���د توجهت  �ل���ق���و�ت �لم��ري��ك��ي��ة 
هجمات  ب���ع���د  �أف���غ���ان�������ش���ت���ان  �ىل 
�لوليات  يف  �أيلول  �شبتمر   11
تنظيم  ع���ل���ى  ل��ل��ق�����ش��اء  �مل���ت���ح���دة 
�ل���ق���اع���دة وح���رك���ة ط���ال���ب���ان. �ىل 
ذلك، تناولت �ل�شحف �لأمريكية 
�أفغان�شتان  قلق  �شملت  مو��شيع 
�لغربية،  �ل��ق��و�ت  �ن�����ش��ح��اب  جت���اه 

م�سر توؤكد دعمها لل�سعب ال�سوري
•• القاهرة-يو بي اأي:

�م�س،  كامل عمرو،  �مل�شري حممد  وزي��ر �خلارجية  قال 
�إن موقف ب�ده ثابت بدعم �ل�شعب �ل�شوري، موؤكد�ً عم 

تغريرّ هذ� �ملوقف.
وق���ال ع��م��رو، يف ب��ي��ان �أ���ش��درت��ه �خل��ارج��ي��ة �مل�����ش��ري��ة �إن 
و�أعرب  �ل�شورية،  �لق�شية  يدعم  مر�شي  حممد  �لرئي�س 
يف �أكر من منا�شبة عن تاأييده �لكامل لل�شعب �ل�شوري 
�ل�شوري  للنظام  �لن�شيحة  ��ه  وجرّ �لرئي�س  �أن  �إىل  لفتاً   ،
�لعقل و�ل�شتجابة ملطالب  �حلايل ب�شرورة �شماع �شوت 

�شعبه .

و�أ�شاف �أن م�شر تتمنى �أن تكون �شوريا �جلديدة خالية 
�أياديها بدماء �ل�شعب �ل�شوري  من �لقياد�ت �لتي تلوثت 
وعلى ر�أ�شهم �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد ، موؤكد�ً رف�شه 
و��شتغر�به لتقارير تن�شرتها بع�س و�شائل �لإع�م من �آن 
لآخ��ر حول ح��دوث تغري يف �ملوقف �مل�شري جتاه �لأزمة 

�ل�شورية.
�مل�شرية  �خلارجية  وز�رة  و�شفته  م��ا  �إىل  �لبيان  ولفت 
باحلقائق، وهي �أن م�شر قد وقفت ومنذ �نط�ق �ل�شر�رة 
�ل�شوري  �ل�����ش��ع��ب  ج��ان��ب  �إىل  �ل�����ش��وري��ة  ل��ل��ث��ورة  �لأوىل 
�لتغيري  يف  �مل�شروعة  لتطلعاته  �ل�شتجابة  �إىل  ودع���ت 
و�لدميقر�طية، وطرحت مبادرة �إقليمية حللحلة �لأزمة 

بال�شافة  ت�����ش��م،  �إق��ل��ي��م��ي��ة  �آل��ي��ة  تفعيل  ع��ر  �ل�����ش��وري��ة 
للقوى �لإقليمية �لفاعلة، كل من جامعة �لدول �لعربية 
�لأممي-�لعربي  و�ملبعوث  �ل�ش�مي  �لتعاون  ومنظمة 
ت�شم  ج��ادة  تفاو�شية  عملية  لإط���ق  ل�شوريا،  �مل�شرتك 
�ل�شورى  �لنظام  عن  وممثلني  �ل�شورية  �ملعار�شة  ممثلي 

ممن مل تتلطخ �أيديهم بدماء �ل�شعب �ل�شوري .
و�أ�شاف �أن م�شر تو��شلت وب�شكل مكثف مع كافة �أطياف 
و�لتفاق  روؤيتها  توحيد  علي  حلثها  �ل�شورية  �ملعار�شة 
�ل�شعب  تطلعات  يحقق  تفاو�شي موحد مبا  على موقف 
تلك  تكثيف  م�شر  تعتزم  م�شر  �أن  �إىل  لف��ت��اً  �ل�����ش��وري، 

�جلهود يف �لأيام �ملقبلة.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�لإ�شر�ئيلية،  �مل��خ��اب��ر�ت  يف  كبري  م�����ش��وؤول  ق��ال 
�إ�شر�ئيل تف�شل بقاء �لرئي�س �ل�شوري ب�شار  �أن 
�ملعار�شة  م���ن مت��ك��ني  ب����دل  �حل��ك��م  �لأ����ش���د يف 
وخ���ا����ش���ًة �لإ���ش���م��ي��ني م��ن��ه��م م���ن �ل��ن��ج��اح يف 

�إ�شقاط �لأ�شد.
�ل���ل���ن���دن���ي���ة، عن  ت���امي���ز  ذ�  ون���ق���ل���ت ���ش��ح��ي��ف��ة 

تف�شل  �إ�شر�ئيل  �أن  قوله  �لإ�شر�ئيلي  �مل�شوؤول 
�حلرب  م��ن  بحكمه  �لأ���ش��د  �لرئي�س  ينجو  �أن 
�لأ�شد  نظام  و�أن  �لب��������د،  يف  �لد�ئ������رة  �لأهلية 
�لأف�ش���ل  �أن���ه  �إل  �حل���رب  بع�د  �شعف�����ه  رغ��م 

للمنطقة.
وتابع من �لأف�شل لنا �أن نعرف من هو �ل�شيطان 
وميكننا  نعرفها،  ل  �لتي  �ل�شياطني  م��ن  ب��دل 
ت�����ش��ور ك��ي��ف �شتكون ���ش��وري��ا يف ح���ال وق��ع��ت يف 

•• الريا�س-يو بي اأي:

�لتفجري�ت  �م�����س  �خل��ل��ي��ج��ي،  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  �أد�ن 
�مل��ت��ك��ررة يف ع��دد م��ن �مل���دن �ل��ع��ر�ق��ي��ة، و�ل��ت��ي �أدرّت �إىل 
�لعام  �لأم���ني  و�أد�ن  �ملدنيني.  م��ن  �أع���د�د  وج��رح  مقتل 
للمجل�س عبد�للطيف بن ر��شد �لزياين، يف بيان �ليوم، 
�ملدن  م��ن  ع��دد  �ملتكررة يف  �لآث��م��ة  �لتفجري�ت  ح���و�دث 
�أع��د�د كبرية من  �إىل مقتل وجرح  �أدرّت  �لتي  �لعر�قية، 
�أعمال  باأنها  �لتفجري�ت  وو���ش��ف   . �لأب��ري��اء  �ملدنيني 
�إجر�مية م�شينة تتعار�س مع مبادئ �لدين �لإ�ش�مي 
�حلنيف، و�لقيم �لإن�شانية كافة . وعررّ عن �أمله وحزنه 
ل�شتمر�ر �لأعمال �لإرهابية يف �لعر�ق �ل�شقيق ، متمنياً 
 . و�ل�شتقر�ر  ب��الأم��ن  �لعزيز  و�شعبه  �ل��ع��ر�ق  ينعم  �أن 
و�شقط �ملئات من �لعر�قيني بني قتيل وجريح ب�شل�شلة 
��شتهدف  �ل��ب���د،  م��ن  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف  ت��ف��ج��ري�ت 

•• انقرة-ا ف ب:

تبدو تركيا �قل تردد� �ز�ء فكرة عقد موؤمتر دويل حول 
رئي�س  زي���ارة  بعد  حزير�ن-يونيو  يف  جنيف  يف  �شوريا 
�لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �ردوغان �ىل و��شنطن كما 
�شحيفة  وكتبت  �م�س  �لرتكية  �لع���م  و�شائل  �ف��ادت 
حول  موقفه  بتليني  ق��ام  �ردوغ����ان  �ن  ي��ب��دو  ميلييت  

جنيف بعد لقائه �لرئي�س )�لمريكي بار�ك( �وباما .
و�فقت  �نقرة  �ن  �ل�شحيفة  يف  �لفتتاحية  كاتب  ور�أى 
على عقد هذ� �ملوؤمتر مقابل بع�س �ل�شمانات من جانب 
و��شنطن وبينها �ل تكون �لعملية غري حمدودة زمنيا 
مدى  على  �لنقا�س  �ط��ال��ة  م��ن  �ح��د  يتمكن  �ل  بحيث 
��شهر با�شم �لدبلوما�شية. و��شتقبل �لرئي�س �لمريكي 

جانبها  م��ن  و�حل�شينيات.  �مل�شاجد  م��ن  ع��دد  بع�شها 
�لتوتر �لطائفي يف  �إز�ء زيادة  �أعربت رو�شيا عن قلقها 
�لعر�ق، معترة ذلك ناجتاً عن �لو�شع �ملتاأزم يف �شوريا 
لوز�رة  بيان  رو�شية عن  �إع���م  و�شائل  �ملجاورة. ونقلت 
�شهدها  �لتي  �لإرهابية  �لأع��م��ال  �شل�شلة  �أن  �خلارجية 
�ل��ع��ر�ق يف �ل��ف��رتة �لأخ���رية �أظ��ه��رت زي���ادة �لتوتر بني 
تلك  فيها  مبا   ، و�ل�شنية  �ل�شيعية  �ملتطرفة  �جلماعات 

�ملرتبطة بتنظيم �لقاعدة ، معتر�ً ذلك مثري�ً للقلق .
م�شيفاً   ، �لإرهابية  �لأع��م��ال  كافة  بحزم  �لبيان  و�أد�ن 
�أن ذلك هو ب�شكل كبري نتيجة �لو�شع �ملتاأزم يف �شوريا 
هناك  للم�شلحني  �لإره��اب��ي  �لن�شاط  و�نت�شار  �ملجاورة 
و�شدد �لبيان على �شرورة حل �خل�فات بني �لعر�قيني 
ك��اف��ة �جلماعات  ���ش��ل��م��ي مب���ر�ع���اة م�����ش��ال��ح  ب��اأ���ش��ل��وب 
�ل�شيا�شية و�لطو�ئف، و�أكد �أن هذ� �لنهج فقط �شي�شاعد 

على �إيجاد حلول و�شط و�حليلولة دون �إ�شعال �لفتنة.

ف��رتة من  �وج  �لبيت �لبي�س يف  �ردوغ���ان يف  �خلمي�س 
�ملكثف لتنظيم موؤمتر حزير�ن- �لدبلوما�شي  �لن�شاط 
�لذي  �ل��ل��ق��اء  بعد  جنيف2-  با�شم  ع��رف  �ل���ذي  يونيو 
�دى �ىل �تفاق جنيف 2012 حول �شوريا. وحتى �لن 
�شيعطي  �ن��ه  معترة  �ملوؤمتر  ه��ذ�  تعار�س  �نقرة  كانت 
�ملزيد من �لوقت للرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد. ولفتت 
�ل�شحافة �لرتكية �ي�شا �ىل �ن �ردوغان مل يتمكن من 
حتقيق تقدم يف م�شالة منطقة �حلظر �جلوي. وجاء يف 
�فتتاحية �شحيفة �شباح �ملو�لية للحكومة �ن �ردوغان 
��شتقبل بحفاوة مع عر�س ع�شكري وع�شاء ثنائي لكن 
ل ميكن �لقول �نه تو�شل �ىل نتيجة ملمو�شة . و��شاف 
مو�جهة  يف  وح��ي��دي��ن  �نف�شنا  جن��د  �لفتتاحية  ك��ات��ب 

�مل�شاكل �لتية من �شوريا. 

�أيدي �ملتطرفني �لذين ي�شعون جلر �شوريا �إىل 
م�شتنقع �لفو�شى .

فيما قال م�شدر �أمني �آخر �إن �إ�شر�ئيل توقعت 
�لبد�ية  و�أن��ه يف  �شريعا،  �لأ�شد  ي�شقط نظام  �أن 
مل ت��ك��ن ت��ت��وق��ع ه���ذه �ل��ق��وة ل��ل��ن��ظ��ام ل��ك��ن تلك 
�ملقاتلني  ق���درة  ع��دم  �أم���ام  ت�شاءلت  �ل��ت��وق��ع��ات 
�أن  نف�شل  م�شيفاً  �ملعارك.  ح�شم  يف  �ل�شوريني 

يقاتلو� بع�شهم بع�شا على �أن يقاتلو� �شدنا .

م�سوؤول اإ�سرائيلي: الأ�سد الأف�سل ل�سوريا

التعاون اخلليجي يدين تفجرات العراق 

تركيا اأقل ترددًا لعقد موؤمتر �سوريا 

احتجاجات يف روما على �سيا�سات التق�سف

 •• وا�شنطن-وكاالت:

�إن  كبار  �أمم��ي��ون  م�شوؤولون  ق��ال 
من  طلبا  يبحث  �لأم����ن  جمل�س 
�ملتحدة  بالأمم  �لإغاثة  م�شوؤويل 
بحرية  �لإغاثية  �مل�شاعد�ت  لنقل 
ع���ر �حل������دود �ل�������ش���وري���ة، وذل���ك 
�أمريكي  حت����رك  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
�شوريا  ب�شاأن  دويل  موؤمتر  لعقد 
بامل�شاركني  يتعلق  خ���ف  ظل  يف 
لإر�شال  و��شنطن  و�نتقاد�ت  فيه، 

رو�شيا �شو�ريخ ل�شوريا.
وق��������ال دب���ل���وم���ا����ش���ي���ون ب������الأمم 
�لأم��ن يدر�س  �إن جمل�س  �ملتحدة 
م�شوؤولون  ب��ه  ت��ق��دم  طلبا  حاليا 
�لأممية  ب��امل��ن��ظ��م��ة  �لإغ����اث����ة  يف 
ل�شمان و�شول �مل�شاعد�ت لل�شعب 
ير�ها  �ل�شوري بحرية، يف خطوة 
�ل���ب���ع�������س �أن����ه����ا ق����د ت��������وؤدي �إىل 
�لد�عمة  رو����ش���ي���ا  ب���ني  م���و�ج���ه���ة 
غربية.  ودول  �ل�����ش��وري  ل��ل��ن��ظ��ام 
ُيرتك  �أن  �لدبلوما�شيون  ورج��ح 
�ل��ب��ت يف ه���ذ� �لأم����ر �إىل م��ا بعد 
�شوريا  يف  لل�ش�م  مزمع  م��وؤمت��ر 
قد يعقد يف جنيف �ل�شهر �ملقبل، 
وذلك خ�شية �ملو�جهة مع مو�شكو 
�لتي �شبق �أن عرقلت عدة قر�ر�ت 

�شد �لنظام �ل�شوري.
و�أكد م�شوؤول رفيع �مل�شتوى بالأمم 
�لك�شف  ع����دم  �����ش���رتط  �مل��ت��ح��دة 
�لأ�شا�س  �لعن�شر  �أن  ����ش��م��ه  ع��ن 
بامل�شاعد�ت  �مل��ت��ع��ل��ق  �ل���ق���ر�ر  يف 
على  �لإ���ش��ر�ر  �شيكون  �لإن�شانية 

ح���ري���ة م����روره����ا ع����ر �حل������دود، 
م�����ش��ري� �إىل ����ش���رورة ع���دم �إث����ارة 
�ل����دول �خلم�س  ب��ني  �ن��ق�����ش��ام��ات 
�لأمن  مبجل�س  �لع�شوية  د�ئمة 

قبل موؤمتر جنيف مبا�شرة.
�لعمليات  م��دي��ر  ق��ال  جانبه  م��ن 
لتن�شيق  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مب��ك��ت��ب 
�ل�����ش��وؤون �لن�����ش��ان��ي��ة ج���ون جينغ 
رف�شت  �ل�����ش��وري��ة  �حل��ك��وم��ة  �إن 
م����رور �مل�����ش��اع��د�ت ع���ر �حل����دود 
مقاتلو  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��ي��ط��ر  �ل���ت���ي 
بالعنف  و�شفه  ما  و�إن  �ملعار�شة، 
و�لبريوقر�طية ونقاط �لتفتي�س 

للمجتمع �لدويل �أن يقوم به بغية 
قائم  �شيا�شي  ح��ل  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل 
�ل�شورية.  ل�أزمة  �لتفاو�س  على 
ي�شت�شيف  �لأردن  �أن  �إىل  ُي�����ش��ار 
�ملقبل �جتماعا ملجموعة  �لأربعاء 
�ملعار�شة  ي�شم  �شوريا،  �أ���ش��دق��اء 
تدعمها.  دول����ة  و11  �ل�����ش��وري��ة 
وي��ك��ث��ف �مل��ج��ت��م��ع �ل������دويل هذه 
�لأيام جهوده �لر�مية �إىل تنظيم 
يونيو- يف  بجنيف  دويل  م��وؤمت��ر 

ح���زي���ر�ن ل��ل��ب��ح��ث يف ���ش��ب��ل وقف 
�ل��د�ئ��رة يف �شوريا بحيث  �حل��رب 
و�لعربية  �ل��ك��رى  �ل���دول  يجمع 

�مل�شاعد�ت  و�شول  ن��درة  �إىل  �أدت 
قالت  ب���دوره���ا،  حمتاجيها.  �إىل 
�إن  �لأم��ريك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
�ل��وزي��ر ج���ون ك���ريي ���ش��ي��ب��د�أ بعد 
�أو�شطية  �شرق  جولة  قليلة  �أي���ام 
ب��ذل جهود  تنطوي على  ج��دي��دة 
ذلك  يف  مب��ا  باملنطقة  يف  لل�ش�م 
�ل�ش�م يف �شوريا. وقالت �لوز�رة 
يف  ���ش��ي�����ش��ل  ك�����ريي  �إن  ب���ي���ان  يف 
�إىل  �جل����اري  �ل�����ش��ه��ر  م��ن  �ل�22 
�لأردن بعد زيارته لُعمان، ليلتقي 
دوليني  ب�����ش��رك��اء  و�شفتهم  مب��ن 
م�����ا ميكن  وي���ب���ح���ث  رئ���ي�������ش���ي���ني 

و�ملعار�شة.  �ل�������ش���وري  و�ل���ن���ظ���ام 
فرن�شا  رف�شت  �ل�شدد،  ه��ذ�  ويف 
�لدويل  باملوؤمتر  �إي���ر�ن  م�شاركة 
�ل���ذي دعت  �مل��ق��رتح ح��ول �شوريا 
�إليه كل من �لأمم �ملتحدة ورو�شيا، 
و��شفة طهر�ن باأنها متثل تهديد� 

ل��شتقر�ر �لإقليمي.
�أما �لوليات �ملتحدة �لتي وجهت 
ت�شليمها  ب�شاأن  لرو�شيا  �نتقاد�ت 
���ش��و�ري��خ ل��ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري فقد 
ت�شتبعد  ل  �أنها  �خلمي�س  �أعلنت 
�أي ط���رف يف  ت�����ش��رتط وج����ود  �أو 
�لتي طالبت  رو�شيا  �أم��ا  �مل��وؤمت��ر. 
و�ل�شعودية  �إي��������ر�ن  مب�������ش���ارك���ة 
�أهمية  ع��ل��ى  ف�����ش��ددت  ب���امل���وؤمت���ر، 

�لتفاق ب�شاأن �لدول �مل�شاركة.
�لرتكي رجب  �ل��وزر�ء  رئي�س  �ما 
�إن عملية  ف��ق��ال  �أردوغ�����ان  ط��ي��ب 
�لرئي�س  وج�������ود  يف  ����ش���ي���ا����ش���ي���ة 
�أن  �لأ�شد ل ميكن  ب�شار  �ل�شوري 
�ملعار�شة  تقبله  ول��ن  ح���  ت��ك��ون 

�ل�شورية على �أي حال .

كريي يعود اإىل املنطقة للدفع باجتاه موؤمتر دويل 

جمل�س الأمن يبحث حرية و�سول الإغاثة ل�سوريا 

�سجن حما�سر جامعي لإهانته موغابي 
•• هراري-ا ف ب:

حكم على حما�شر يف جامعة حكومية يف زميبابوي بال�شجن ث�ث �شنو�ت 
لو�شفه �لرئي�س روبرت موغابي بالعجوز �ملهرتئ يف �حدث ق�شية من هذ� 
. ودين �شنجري�ي بامهريي )38  �م�س  �علنه حماموه  �لنوع، بح�شب ما 
عاما( �ملحا�شر يف جامعة زميبابوي �لكرى �حلكومية يف مدينة ما�شفينغو 
و�ودع �ل�شجن يوم �جلمعة بعد �ن د�نته حمكمة يف �ليوم نف�شه، بح�شب ما 

�كده حمامون مد�فعون عن حقوق �لن�شان يف زميبابوي.
�ل�شبوع  يت�شوق يف متجر حملي  كان  وفيما  بامهريي  �ن  �ملدعون  ويقول 
�ملا�شي �شاح �ن موغابي قذ�رة ينبغي �لتخل�س منها، عجوز مهرتئ . وقيل 
�ي�شا �نه حث �لنا�س على عدم �لت�شويت له يف �لنتخابات �ملرتقبة يف وقت 

لحق هذ� �لعام.

•• روما-رويرتز:

�شيا�شات  ع��ل��ى  �م�����س  �ل���ش��خ��ا���س يف روم���ا  �ح��ت��ج �لف 
�لوزر�ء  رئي�س  وحثو�  �لبطالة  معدل  و�رتفاع  �لتق�شف 
�نريكو ليتا على �لرتكيز على خلق وظائف للم�شاعدة 

يف �خر�ج �لب�د من �لركود.
وقال �نزو برناردي�س �لذي �ن�شم �ىل �ملحتجني �لذين 
كانو� يلوحون بالع�م �حلمر�ء ويطالبون مبزيد من 
�حلقوق للعمال وبعقود عمل �أف�شل ناأمل �ن تبد�أ هذه 

�حلكومة يف �لن�شات لنا لن �شرنا بد�أ ينفد.
وبعد �أقل من �شهر يف �ل�شلطة يحاول ليتا �حلفاظ على 
حكومته �لئت�فية غري �مل�شتقرة �لتي يتزعمها حزبه 
وحزب  �ل��و���ش��ط  ي�شار  �ىل  ينتمي  �ل���ذي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�ل�شابق  �ل����وزر�ء  رئي�س  يتزعمه  �ل���ذي  �حل��ري��ة  �شعب 

�شيلفيو برل�شكوين.
بعد  ت�شكيلها  مت  �ل��ت��ي  �حل��ك��وم��ة  يف  �ل��ث��ق��ة  وت���رت�ج���ع 

����ش��ت��ط���ع ملعهد  �أظ��ه��ر  �ن��ت��خ��اب��ات غ��ري حا�شمة ح��ي��ث 
34 يف �ملئة  ��س.دبيلو.جي. �ن �شعبيتها �نخف�شت �ىل 
من 43 يف �ملئة يف بد�ية �ل�شهر �حلايل ورفع �ملحتجون 
هذ�  م��ن  �أك��ر  ننتظر  �ن  ميكننا  ل  بينها  م��ن  �شعار�ت 

ونحتاج للمال لكي نعي�س . 
�ل�شاغل  �شغله  وظ��ائ��ف  ت��وف��ري  يجعل  ب���اأن  ليتا  ووع���د 
�شهرين  بعد  ني�شان  �بريل  يف  �ل�شلطة  �ىل  جاء  عندما 
�ملتظاهرين  م��ن  �لعديد  لكن  �ل�شيا�شي.  �جل��م��ود  م��ن 
�شكو� من �نه ل يلتزم بوعده ويركز بدل من ذلك على 
��ش�ح �شريبة �لعقار�ت �لتي ن�شر ملخ�س لها �ل�شبوع 

�ملا�شي.
�لبتعاد  �ىل  يحتاج  ليتا  �ن  عمال  نقابات  زعماء  وق��ال 
عن برنامج �لتق�شف �لذي تبناه رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق 
ماريو مونتي �لذي �أدخل عدد� من �أوجه خف�س �لنفاق 
�ملالية  لدعم  �لتقاعد  نظام  و��ش�ح  �ل�شر�ئب  وزي��ادة 

�لعامة.
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رو�سيا تك�سف عن رئي�س �سي اآي اإيه يف مو�سكووفاة الدكتاتور الأرجنتيي ال�سابق فيديال 
•• مو�شكو-ا ف ب:

ك�شفت جهاز �ل�شتخبار�ت �لرو�شية لو�شائل �لع�م �لرو�شية ��شم رئي�س فرع وكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية 
�لمريكية )�شي �آي �يه( يف 2011 يف مو�شكو، يف خروج ��شتثنائي عن �لروتوكول بعد �ن �علنت رو�شيا عن 

�شبط جا�شو�س �مريكي وهو يحاول جتنيد عن�شر من �جهزة �ل�شتخبار�ت �لرو�شية.
و�عطى ممثل جلهاز �ل�شتخبار�ت لوكالة �لنباء �نرتفاك�س ��شم م�شوؤول فرع �شي �آي �يه يف مو�شكو موؤكد� 
�ن جهازه حذره ر�شميا يف 2011 من مغبة �ي حماولت ��شتفز�زية للتجنيد بني عنا�شر �جهزة �لمن 

�لرو�شية وهدد باتخاذ تد�بري باملثل �ز�ء عنا�شر �شي �آي �يه .
كذلك ك�شفت حمطة �لتلفزيون �ر تي �ملمولة من �لكرملني ��شمه مع �حرف خمتلفة قلي� عن تلك �لتي 
ك�شفتها �نرتفاك�س. ومل يت�شن لوكالة فر�ن�س بر�س �لتاأكد من ��شمه بدقة يف �لوقت �حلا�شر لذلك قررت 
عدم ذكره ويف و��شنطن �كتفت �ملتحدثة با�شم وز�رة �خلارجية جني ب�شاكي بالقول �جلمعة �نها مل تطلع 

على هذه �ملعلومات.

•• بوينو�س اير�س-ا ف ب:

خورخي  �ل�شابق  �لرجنتيني  �ل��دك��ت��ات��ور  ت��ويف 
�ل��ت��ي كان  �ل���زن���ز�ن���ة  ع���ام���ا( يف  ف��ي��دي��� )87 
مي�شي فيها عقوبة �ل�شجن �ملوؤبد عن �جلر�ئم 
�ل�شتبد�دي  �لع�شكري  ن��ظ��ام��ه  �رت��ك��ب��ه��ا  �ل��ت��ي 
1981. وحكم على �جلرن�ل  1976 �ىل  من 
مدى  بال�شجن  �لرج��ن��ت��ني  يف  �مل��ك��روه  �ل�شابق 
�حل���ي���اة م���رت���ني ب��ت��ه��م��ة �رت����ك����اب ج���ر�ئ���م �شد 
�شرقة  ب�شبب  ع��ام��ا   50 وبال�شجن  �لن�شانية 
�طفال معار�شني. ولقد حكم �لرجنتني عندما 

�لدكتاتوري  �حلكم  خ���ل  �رتكبت  جر�ئم  عن 
�خلمي�س، كان ي�شعر �نه على ما ير�م، ومل ي�شاأ 
�ن ي��ت��ن��اول �ل��ع�����ش��اء، و���ش��ب��اح �جل��م��ع��ة، وجدوه 
�ىل  �لطبي  �لتقرير  وخل�س   . زنز�نته  يف  ميتا 
قالت  كما  طبيعية،  كانت  �ل��وف��اة  �ن  �ل�شتنتاج 
�د�رة �ل�شجن، لكن عملية ت�شريح �شتجرى. وقد 
�لدكتاتور  على  لل�شجن  �مل���د�وم  �لطبيب  ع��ر 
�لتقرير  و�و���ش��ح  �جلمعة.  �شباح  ميتا  �ل�شابق 
�لذي �طلعت عليه وكالة فر�ن�س بر�س �نه كان 
قد  �ن��ه  �لطبيب  و��شتنتج  �ملرحا�س  يف  جال�شا 

فارق �حلياة .

كان �لقمع �لذي ي�شتهدف �ملعار�شة �لي�شارية يف 
�لر�زيل  �لفرتة، كانت حتكم  تلك  ذروت��ه. ويف 
�ملجاورة  و�لورغ������و�ي  و�ل���ب���ار�غ���و�ي  وت�شيلي 
على  ع��ام��ا   30 وب��ع��د  �ي�����ش��ا.  ع�شكرية  �نظمة 
يف  فيدي�  خ��ورخ��ي  ت��ويف  �لدكتاتورية،  �نتهاء 
�شجن ماركو�س باز باقليم بوين�س �ير�س على بعد 
45 كل جنوب غرب �لعا�شمة حيث كان يعتر 
نف�شه �شجينا �شيا�شيا. ويف ت�شريح �شحايف قالت 
�شي�شيليا باندو رئي�شة جمعية عائ�ت و��شدقاء 
)�فيابا(  �لرج��ن��ت��ني  يف  �ل�شيا�شيني  �ل�شجناء 
�لتي متثل �لعديد من �لع�شكريني �لذين دينو� 

•• الفاتيكان-ا ف ب:

�م�س  فرن�شي�س  �ل��ب��اب��ا  ��شتقبل 
�مل�شت�شارة �لملانية �نغي� مريكل 
�لفاتيكان  يف  دق��ي��ق��ة   45 مل����دة 
خ����ل زي����ارة خ��اط��ف��ة ق��ام��ت بها 

�ىل �يطاليا.
و�عل�����ن �لفاتيك������ان يف بيان خ�ل 
هذه �ملحادثات �لودية مت �لتذكري 
بني  للع�قات  �لطويل  بالتاريخ 
�ل��ك��ر���ش��ي �ل��ر���ش��ويل و�مل��ان��ي��ا كما 
مو��شيع  �ىل  �ل���ت���ط���رق  ج�����رى 
مثل  م���������ش����رتك  �ه�����ت�����م�����ام  ذ�ت 
و�ل�شيا�شي  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��و���ش��ع 

فقدان 6 �سيادين مينيني 
بعد انقالب قاربهم 

•• �شنعاء-يو بي اأي:

6 ���ش��ي��ادي��ن مي��ن��ي��ني، �م�س  ف��ق��د 
�ث�����ر �ن����ق�����ب ق���ارب���ه���م يف �مل���ي���اه 
وكالة  وق��ال��ت  �ليمنية  �لإقليمية 
ل�أنباء،  �ليمنية  �لر�شمية  )�شباأ( 
�إن فرق �لأمن �لبحري مبحافظة 
و��شعة  ب��ح��ث  عملية  جت���ري  ع���دن 
يف  فقدو�  مينيني  �شيادين   6 عن 
�ملياه �لإقليمية �ليمنية �ليوم، �إثر 
�نق�ب قاربهم ب�شبب ��شطر�بات 
�مل�����ش��ح��وب��ة برياح  �ل��ب��ح��ر  �أم������و�ج 

�شديدة.

�وروبا  يف  و�لديني  و�لقت�شادي 
ويف �لعامل .

�ملحادثات  �ن  �ل���ب���ي���ان  و������ش����اف 
عن  �لدفاع  خا�س  ب�شكل  تناولت 
�لن�شان و�ل�شطهاد بحق  حقوق 
�لدينية  و�حل����ري����ة  �مل�����ش��ي��ح��ي��ني 
�شبيل  يف  �ل��������دويل  و�ل����ت����ع���������اون 

�ل�ش�م .
وعقد هذ� �للقاء �خلا�س يف قاعة 

�ملكتبة بح�شور مرتجم.
و�لبابا  مريكل  ب��ني  �للقاء  وه��ذ� 
�لنظر  ت��ب��ادل وج��ه��ات  �ي�شا  �ت��اح 
جمموعة  ب�شفتها  �وروب����ا  ح���ول 
على  �لعامل  يف  وم�شوؤوليتها  قيم 

�ملجتمع  ك��ل مكونات  �ل��ت��ز�م  �م��ل 
تنمية  �شبيل  يف  و�ل��دي��ن��ي  �مل���دين 
كر�م�������ة  ��ش�����ا�س  على  ترتك�����ز 
�ل������ف������رد وم�������ن وح�������ي م�����ب�����ادىء 

�لت�شامن .
وبعد لقائها �لبابا �لتقت مريكل 
وزير خارجية �لفاتيكان دومينيك 

مامرتي ملدة ع�شر دقائق.
قد��س  يف  ����ش���ارك���ت  �ن���ه���ا  ورغ������م 
 19 يف  فرن�شي�س  �لبابا  تن�شيب 
�للقاء  ه���ذ�  �ن  �ل  �ذ�ر-م����ار�����س، 
مريكل  ب���ني  �لول  ه���و  �خل���ا����س 

و�حلر �لعظم.
�لطابق  دخ��ل��و�  �شحافيون  وق��ال 

�لر�شويل  �ل��ق�����ش��ر  م���ن  �ل���ث���اين 
خ�������ل ق�������ش���م م�����ن �ل����ل����ق����اء، �ن 
�مل�����ش��ت�����ش��ارة ت��وج��ه��ت ع���دة مر�ت 

وكان  بالملانية  ب��احل��دي��ث  للبابا 
يرد يف غالب �لحيان بامياءة من 

ر�أ�شه �و كلمة نعم بالملانية.

فنزويال تفرج عن 
نا�سط معار�س 

•• كراكا�س-رويرتز:

�فرجت فنزوي� عن نا�شط معار�س 
�شجن بتهمة �لتحري�س على �أعمال 
�لرئي�س  ف�����وز  �ع����ق����اب  يف  �ل���ع���ن���ف 
يف  ب�شيط  ب��ف��ارق  م���ادورو  نيكول�س 
�بريل  �ل��ت��ي ج���رت يف  �لن��ت��خ��اب��ات 
�ملتقاعد  �جل������رن�ل  و�ب���ل���غ  ن��ي�����ش��ان 
و�شفه  �ل������ذي  ري����ف����ريو  �ن���ط���ون���ي���و 
�شجني  �ول  بانه  �حلكومة  منتقدو 
���ش��ي��ا���ش��ي يف ح��ك��م م������ادورو حمطة 
ت��ل��ف��زي��ون حم��ل��ي��ة ب��ان��ه مت �لف����ر�ج 
عنه بعد ق�شاء نحو ث�ثة ��شابيع يف 
�ل�شجن. وقال ريفريو �لذي ��شرب 
عن �لطعام خ�ل فرتة من �عتقاله 
�لتلفزيونية  جلوبوفيجن  ملحطة 

�لن �شاأركز فقط على �شحتي.

كوريا ال�سمالية تطلق �سواريخ ق�سرة املدى 

البابا ي�ستقبل اجنيال مركل 

•• �شيول-ا ف ب:

�طلقت كوريا �ل�شمالية �م�س �شو�ريخ ق�شرية �ملدى نحو بحر �ليابان على 
ما يبدو يف �طار مناور�ت كما �علنت وز�رة �لدفاع �لكورية �جلنوبية.

وقال ناطق با�شم �ل��وز�رة لوكالة فر�ن�س بر�س �ن كوريا �ل�شمالية �طلقت 
�شاروخني موجهني هذ� �ل�شباح و�شاروخا �خر بعد �لظهر .

�ل�شمالية  جارتها  من  �شو�ريخ  �ط�ق  كثب  عن  �جلنوبية  كوريا  وتر�قب 
مناور�تها  يف  �مل��دى  ق�شرية  �شو�ريخ  �ط���ق  �لحيان  بع�س  يف  ي�شمل  ما 

�لع�شكرية.
و�لتدريبات تاتي بعد مناور�ت م�شرتكة قامت بها �لوليات �ملتحدة وكوريا 
�جلنوبية هذ� �ل�شبوع وو�شفتها كوريا �ل�شمالية بانها ��شتفز�ز غري مرر 

و�عترتها ��شتعد�د� للحرب.
�شو�ريخ  �ط����ق  يعيد  �ن  �جلنوبية  وك��وري��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  وتخ�شى 
�لنووية يف  �لتجربة  بعد  �لتوتر  �حياء  نوع مو�شود�ن  �ملدى من  متو�شطة 

�شباط-فر�ير.
�بي من  �شينزو  �لياباين  �ل��وزر�ء  لرئي�س  م�شت�شار  عاد  �خ��رى،  ناحية  من 

هذه  ��شباب  تو�شيح  ع��ن  �متنع  لكنه  �ل�شبت  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �ىل  زي���ارة 
�لزيارة �لغام�شة.

و�متنع �ي�شاو �يجيما كبري م�شت�شاري �بي، عن �لرد على ��شئلة �ل�شحافيني 
�لتلفزيون  نقل  م��ا  وق���ال بح�شب  �ل��ي��اب��ان.  �ىل  ع��ودت��ه  يف بكني يف ط��ري��ق 

�لر�شمي �لياباين لن �قبل باي مقابلة حول هذ� �ملو�شوع .
وقال �بي �ن �يجيما �شيقدم تقرير� ل�شكرتري �حلكومة يو�شيهيدي �شوغا 

�لناطق با�شم �حلكومة �ي�شا حول هذه �لزيارة.
و�ثارت زيارة �يجيما تكهنات بان كوريا �ل�شمالية قد تكون حتاول حت�شني 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  مع  ع�قاتها  فيه  ت�شهد  وق��ت  يف  �ليابان  مع  �لع�قات 

وكوريا �جلنوبية توتر� بعد �لتجارب �لنووية و�ل�شاروخية.
�لدولية  للجهود  مفيدة  غ��ري  بانها  �ل��زي��ارة  �جلنوبية  ك��وري��ا  و�ع��ت��رت 
�لهادفة لت�شكيل جبهة موحدة �شد بيونغ يانغ فيما قالت �لوليات �ملتحدة 

�نها فوجئت بها.
وقد كثفت �لوليات �ملتحدة، مع حليفيها �ل�شيويني، �شغوطها على بيونغ 
�ل�شرة  �شفوف  �ىل  و�لن�شمام  �لنووية  طموحاتها  عن  تتخلى  لكي  يانغ 

�لدولية.

•• الفجر – تون�س - خا�س

ت��ل��ك هي  ي��ن��ع��ق��د..  �أم ل  ي��ن��ع��ق��د 
�لأح����و�ل،  ك��ل  ويف  ل��ك��ن  �ملع�شلة، 
�لفتيل  ل��ن��زع  �ت��ف��اق  ���ش��و�ء ح�شل 
ت مو�قف  ت��غ��ريرّ �أو  �آخ��ر حلظة  يف 
�ل���ع��ب��ني �لأ���ش��ا���ش��ي��ني م��ن هذه 
�ل���غ���زوة، ف���ان ه���ذ� �ل��ي��وم �لأح����د ، 
�ملرحلة  يف  ف���ارق���ا  ي��وم��ا  ���ش��ي��ك��ون 
تون�س  تعي�شها  �ل��ت��ي  ��ة  �لن��ت��ق��ال��يرّ
�شيف�شي  �لتي  للنتيجة  و�شيكون 
�إل���ي���ه���ا �ن��ع��ك��ا���ش��ه��ا �ل���ك���ب���ري على 
وعلى  �لتون�شي  �ل�شيا�شي  �مل�شهد 
مكوناتها،  ب��ني  �لع�قات  طبيعة 
خ���ا����ش���ة ع���ل���ى ج���ب���ه���ة �لأح��������ز�ب 
�ملوقف  �أنرّ  يبدو  �لتي  �لإ�ش�مية 
�ل�شريعة  �أن�شار  ملتقى  عقد  من 
��ل بتفجري  ع��جرّ ق��د  �ل���ق���ريو�ن  يف 
 ، بينها  ل  امت و�ملوؤجرّ �ل�شرّ ر�ع  �ل�شرّ
و�أق��ام ما ي�شبه �ل�شرخ بني حركة 
�حلاكمة  �لإ����ش����م���ي���ة  �ل��ن��ه�����ش��ة 
وق�����ط�����اع ع����ري���������س م�����ن �ل���ت���ي���ار 

�ل�شلفي.
 تيار كانت حركة �لنه�شة ترف�س 
لتجاوز�ته،  و�لت�شدي  مو�جهته 
��شرت�تيجيا  خم���زون���ا  وت��ع��ت��ره 
�نتخابيا ل ُي�شتهان به، و�عترهم 
�أبناءه  �ل��غ��ن��و���ش��ي  ر����ش��د  رئي�شها 
وباأنهم  ب�شبابه،  رونه  يذكرّ �لذين 
تقول  ك���م���ا  �إره����اب����ي����ني،  ل���ي�������ش���و� 
بثقافة  رون  يب�شرّ و�إمن��ا  �ملعار�شة، 

جديدة ح�شب تعبريه.
�لنه�شة  ل يف موقف  �لتحورّ وه��ذ� 
ه  ار �ل�شلفي قد يكون مردرّ من �لتيرّ
ح�شب بع�س �ملحلرّلني، وعي قيادة 
�لنه�شة باأنه ل منا�س من و�شع 
من  ب��ال��ق��ان��ون  ��شتهتار  ل��ك��ل  ح���درّ 
ق��ب��ل ه����ذه �مل���ج���م���وع���ات، ق��ب��ل �أن 
�ل�شيطرة  وت�شعب  عودها  ي�شتدرّ 

عليها.
طرف �آخر يقف يف و�جهة �حلدث، 
وهو وز�رة �لد�خلية �لتون�شية �لتي 
�تخذت قر�ر منع �مللتقى �ل�شلفي، 
عن  �شيرتترّب  م��ا  لها  �شيحمرّ ��ا  ممرّ
ه��ذ� �ل��ق��ر�ر م��ن ت��د�ع��ي��ات �أمنية 
عة،  ُمتوقرّ و���ش��د�م��ات  وم��ي��د�ن��ي��ة 
����ش��ت��ع��د�د قو�تها  �ل������وز�رة  �أك����دت 
علما  فيها،  و�لنت�شار  ملجابهتها 
�لأم�����ن و�جل��ي�����س جتد  ق����و�ت  �أنرّ 
�لغالبيرّة  م���ن  م��ط��ل��ق��ة  م�����ش��ان��دة 

ح  �شررّ خ��ل��ي��ف  حم��م��د  �أن  ي���ذك���ر 
باأن هناك مفاو�شات  �أم�س  �شباح 
�ل�شريعة  �أن�������ش���ار  م���ن  وف����د  ب���ني 
ممثلني  ب��ني  و  �ل�شلفية  وم�شايخ 
عن �حلكومة و �لرئا�شة للو�شول 
�إىل حل تو�فقي بخ�شو�س موؤمتر 

�أن�شار �ل�شريعة.

ا�صتنفار اأمني
وق��د مت تركيز وح���د�ت �أم��ن��ي��ة يف 
م�شتوى مد�خل مدينة �لقريو�ن، 
�حلاف�ت  ت��ف��ت��ي�����س  يف  و���ش��رع��ت 
�أف���ر�د� من  �لتي تقل  و�ل�����ش��ي��ار�ت 
�أنرّ قو�ت  ك��م��ا  �ل�����ش��ري��ع��ة.  �أن�����ش��ار 
�ل�شريعة  �أن�������ش���ار  م��ن��ع��ت  �لأم�����ن 
�لتون�شية  �مل��ح��اف��ظ��ات  ع��دي��د  يف 
�لأخ���������رى م����ن �ل���ع���ب���ور وق���ام���ت 
�إىل  �ملوؤدية  �ملنافذ  جميع  باإغ�ق 
حمافظة �لقريو�ن ومنع �ملنتمني 
�لو�شول  م����ن  �ل�����ش��ل��ف��ي  ل��ل��ت��ي��ار 

�إليها.
�ل�شو�،  ل��ل�����ش��ي��ن��اري��و  و����ش��ت��ع��د�د� 
و�جلهات  �ملحليرّة  �ل�شلط  �أحدثت 
�لأمنية خلية طو�رئ للتن�شيق بني 
و�لخت�شا�شات  �ل��ف��رق  خمتلف 
�لأم�����ن�����ي�����ة و�جل����ي���������س �ل���وط���ن���ي 
و�حل���م���اي���ة �مل���دن���ي���ة و�ل����وح����د�ت 

�ل�شحية. 
مدير  ق������ال  �لإط�����������ار،  ه������ذ�  ويف 
بالقريو�ن  �جل��ز�ر  �بن  م�شت�شفى 
�حلدث  م��ع  تفاعل  �مل�شت�شفى  �أن 
تتمثل  طبية  �ح��ت��ي��اط��ات  و�ت��خ��ذ 
يف زي����ادة �لأع�����و�ن �ل��ع��ام��ل��ني يوم 
�لأحد وتوفري �مل�شتلزمات �لطبية 
و�لأدوي������������ة وحت�������ش���ري �أ����ش���ط���ول 
�شيار�ت �لإ�شعاف لتكون على �أهبة 
�ل���ش��ت��ع��د�د ل��ك��ل ط����ارئ حمتمل 
�أجل  م��ن  ��شتنفار  ح��ال��ة  يف  وه��ي 

توفري �شرعة �لتدخل. 
�أنها  �لأمنية  �لنقابات  �أك��دت  وقد 
وفقا  وتعمل  للقانون  من�شبطة 
يف  �لعمل  بها  �جل��اري  لت�شريعات 
بعينه  تيار�  ت�شتهدف  ول  �لب�د 
�أو جهة �إيديولوجية �أو عقائدية. 
�إىل  ت�شعى  �أن��ه��ا  بيانها  يف  وبيرّنت 
ف��ر���س �لأم�����ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر دون 
�أخرى  دون  جهة  �أيرّ  �إىل  �نحياز 
�من  تكري�س  �إىل  �شعيها  �إط��ار  يف 
جمهوري وحمايد، وفق ما �أوردته 

وكالة �لأنباء �لتون�شية و�ت.

�لذين  �لتون�شيني  م��ن  �لعظمى 
�شئمو� �لنف�ت �لأمني ومظاهر 
�لفو�شى �ل�شائدة يف ب�دهم، ومل 
�لأمن  ل�شتعادة  تاأييدهم  يخفو� 
و�حرت�م  �لنظام  ل��دوره يف فر�س 

�لقو�نني �ل�شارية على �جلميع.

متنع وتتوّعد ...
�لتيار  �أن�شار  �إ�شر�ر  ر  يت�شدرّ �إذن، 
�مللتقى  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  �ل�����ش��ل��ف��ي 
�ل�شريعة  لأن���������ش����ار  �ل�������ش���ن���وي 
�لأحد�ث يف  �لقريو�ن،  مبحافظة 
�ل�شيا�شي  �مل�شهد  وي��رب��ك  تون�س 
�لتون�شيني  قلق  وي��ث��ري  و�لأم��ن��ي 
وخ��وف��ه��م م��ن ت��ط��ور �لأو����ش���اع يف 

ب�دهم نحو �ل�شو�. 
وز�رة �لد�خلية �لتون�شية قررت يف 
�مللتقى  ه��ذ�  �نعقاد  لها منع  ب���غ 
وذلك ملا ميثله من خرق للقو�نني 
�لعام  و�لنظام  لل�ش�مة  وتهديد 
د  يتعمرّ م����ن  ك����ل  �أن  و�ع�����ت�����رت 
�لتطاول على �لدولة و�أجهزتها �أو 
وزعزعة  �لفو�شى  بث  �إىل  ي�شعى 
�ل�شتقر�ر �أو يعمد �إىل �لتحري�س 
ل  �شيتحمرّ و�لكر�هية  �لعنف  على 

م�شوؤوليته كاملة. 
�أن  ب�غها  �ل���وز�رة يف  �أعلنت  كما 
�لأمنيني  على  �لع��ت��د�ء  حماولة 
بال�شدة  ���ش��ت��و�ج��ه  م��ق��ر�ت��ه��م  �أو 

�ل���ق���ان���ون  �إط���������ار  ويف  �ل������زم�����ة 
على  �مل��و�ط��ن��ني  ج��م��ي��ع  مطمئنة 
ق��و�ت��ه��ا �لأمنية  ��ة  �أق�����ش��ى ج��اه��زيرّ
ب���ال���ت���ع���اون م���ع �جل���ي�������س، حلفظ 
ي  �ش�متهم وممتلكاتهم و�لت�شدرّ
لكلرّ مظاهر �لفو�شى وبث �لفتنة 

يف �لب�د.
�لر�ي�س  �ل��دي��ن  ���ش��ي��ف  �أنرّ  ي��ذك��ر 
�لناطق �لر�شمي لأن�شار �ل�شريعة، 
بطلب  يتقدمو�  مل  �أنهم  �أك��د  قد 
ترخي�س لوز�رة �لد�خلية لإقامة 
بدعوى  �ل��ق��ان��ون  ظ��ل  يف  �مللتقى 
من  �إلرّ  ي��ك��ون  ل  �ل��رتخ��ي�����س  �أن 

�خلالق.
�لد�خلية  وزي�����ر  ن��ف��ى  وق����د  ه����ذ� 
و وج��ود مفاو�شات  لطفى بن ج��درّ
بخ�شو�س  �ل�شريعة  �أن�����ش��ار  م��ع 
ك  مت�شرّ د�  موؤكرّ �لثالث  موؤمترهم 
�لوز�رة مبنع �نعقاد هذ� �ملومتر .

د مدير ديو�ن رئا�شة  من جانبه �أكرّ
�لر�شمي  �ل��ن��اط��ق  و  �جل��م��ه��وري��ة 
�أجرى  �أنه  من�شر  عدنان  با�شمها 
�أن�شار  م��وؤمت��ر  ب��خ�����ش��و���س  ل��ق��اء 
�لقريو�ن  حمافظ  م��ع  �ل�شريعة 
�ل�شرعية  �جل���م���ع���ي���ة  رئ���ي�������س  و 
للعاملني بالقر�آن و �ل�شنة حممد 
قر�ر  ���ش��دور  قبل  �جلمعة  خليف 
د�عيا  ب���امل���ن���ع  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة 

�جلميع �إىل �حرت�م هذ� �لقر�ر .

و�أ�شاف �لبيان �أن وز�رة �لد�خلية 
مل ترفع ر�أ�شا لهذ� �حلل �لو�شط 
�لأو�شاط  ه���ذه  ل��ه  و���ش��ل��ت  �ل��ت��ي 
�جلمعية  و�أن  �لب�د  يف  �مل�شوؤولة 
تقدمت بطلب ر�شمي وو�فق عليه 
وز�رة  �ملدينة مما ي�شع  حمافظ  
للقو�نني  خم��ال��ف��ة  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

�لتي تقول �أنها تريد فر�شها.
�لأمني  �حل�شد  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارو� 
و�ل���ط���ب���ي يف م��دي��ن��ة �ل����ق����ريو�ن، 
ل���وز�رة  �لر�شمية  و�ل��ت�����ش��ري��ح��ات 
بع�س  �شعي  ت���وؤك���د�ن  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
�لأط�����ر�ف ف��ي��ه��ا �إىل �ل���دخ���ول يف 
م��و�ج��ه��ة م���ع ف��ئ��ة ع��ري�����ش��ة من 
��شتجابة  �ل����ب�����د  ه�����ذه  ����ش���ب���اب 
ت�شعى  خ����ارج����ي����ة  ل�������ش���غ���وط���ات 
و�شرب  �لب�د  يف  �لفو�شى  لن�شر 
�ل�������ش���ح���وة �لإ�����ش�����م����ي����ة ب����اأي����اد 

تون�شية.

حتذير من �صدامات دموّية
�لتحرير  حزب  �أ�شدر  جهته،  من 
�لإ���ش���م��ي، �أم�����س �ل�����ش��ب��ت، بيانا 
وق����وع م�شادمات  م��ن  ف��ي��ه  ر  ح����ذرّ
�لتيار  و�أن�شار  �لأم��ن  وق��و�ت  بني 
�ل�شلفي على هام�س �نعقاد موؤمتر 
�أن�شار �ل�شريعة مبدينة �لقريو�ن 
وز�رة  �أعلنت  و�ل��ذي  �لأح��د  �ليوم 
�لد�خلية عن منعه ب�شبب �إ�شر�ر 
�ل�����ش��ل��ف��ي��ني ع��ل��ى ع��ق��ده م���ن دون 

طلب ترخي�س من �لدولة.
ينجررّ  �أن  �ل��ت��ح��ري��ر  ح���زب  ر  وق����درّ
عن هذه �مل�شادمات �ملحتملة �لتي 
ع �أن تكون دمويرّة وتت�شبرّب يف  توقرّ

وقوع �شحايا.

ع��ل��ى �ل��ع��ن��ف و�ل��ع�����ش��ي��ان وع���دم 
�لعرت�ف بالدولة. 

حركة  يف  �ل����ق����ي����ادي  دع������ا  وق������د 
�ل���ن���ه�������ش���ة �ل���ع���ج���م���ي �ل����ورمي����ي، 
�ل�شريعة ل�تعاظ  �أن�شار  جماعة 
وق��ع فيها  �لتي  �لأخ��ط��اء  وتفادي 
عدد  يف  �جل��ه��ادي  �ل�شلفي  �لتيار 
من �لدول، وحذرهم من �لغرت�ر 

بقوتهم.
يف  �لتنفيذي  �ملكتب  ع�شو  وق���ال 
�لورميي  عجمي  �لنه�شة،  حركة 
�أن�شار  جماعة  �شباب  بع�س  �أن   ،
خطابا  �ن��ت��ه��ج��ت  ق���د  �ل�����ش��ري��ع��ة 
�حلكومة  جت����اه  ع��ن��ي��ف��ا  ع���د�ئ���ي���ا 

وغريها من �ملوؤ�ش�شات.
�لنه�شة  يف  �ل����ق����ي����ادي  و����ش���ج���ل 
�حلاكمة �أن هذ� �أمر غري مقبول 
ل �أخ�قيا ول قانونيا، وتوجه �إىل 
منت�شبي �لتيار بالقول ل يجب �أن 
�شتكون  �لغلبة  بقوتهم،  يتغررو� 
للدولة وللقانون، لكنه �شدد على 
�لز�ئد  �حلما�س  م�شايرة  �شرورة 

لدى �أن�شار �ل�شريعة.
�لأح��د�ث وتطورها  لت�شارع  وتبعا 
بينها  من  غربيرّة  �شفار�ت  ح��ذرت 
�شفارة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
م���ن خطورة  ت��ون�����س  رع��اي��اه��ا يف 
�ل�شفر �إىل مدينة �لقريو�ن خ�ل 
عطلة نهاية �لأ�شبوع �حلايل 18 
و19 ماي �حلايل، حمذرة �إياهم 
�أن�شار  ي��ع��ت��زم  �ل���ذي  �مللتقى  م��ن 
تنظيمه  �ل�شريعة  �أن�شار  تنظيم 
ي������وم �لأح���������د ح���ي���ث ن���ب���ه���ت �إىل 
�إم��ك��ان��ي��ة ح����دوث م��و�ج��ه��ات بني 

�لأمن و�ل�شلفيني.

�إن  بيانه  �لتحرير يف  وق��ال ح��زب 
لإجها�س  ت��اآم��ري  خمطط  هناك 
�لثورة �لتون�شية نهائيا، لفتا �إىل 
د�خل  من  هي  �مل�شادة  �ل��ث��ورة  �أنرّ 
يف  خ��ارج��ه،  م��ن  ولي�شت  �ل�شلطة 
�إ�شارة �إىل �لئت�ف �حلاكم �لذي 
تقوده حركة �لنه�شة �لإ�ش�مية. 
ودعا �أن�شار �ل�شريعة �إىل �لإع�ن 
عن تاأجيل �مللتقى �ل�شنوي �لثالث 
هذه  يف  للوقوع  جتنرّبا  بالقريو�ن 

�ملوؤ�مرة.

توّعد الغنو�صي باحلرب .
لأن�شار  �لتابع  �لأئ��م��ة  �أح���د  لكن 
�ش�ة  خطبة  يف  د  توعرّ �ل�شريعة، 
ب��اأح��د �جل��و�م��ع بتون�س  �جل��م��ع��ة 
ر��شد  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  رئ���ي�������س 
�أب�شر  قوله  يف  باحلرب  �لغنو�شي 
يا غنو�شي باحلرب من �هلل ،وفق 
م���ا ن�����ش��ر يف ���ش��ري��ط ف��ي��دي��و على 

�شفحات �أن�شار �ل�شريعة.
وق����د دع����ا �لإم�������ام رئ��ي�����س حركة 
للحرب  �ل���ش��ت��ع��د�د  �إىل  �لنه�شة 
و حماربة  �لفتة  ببث  �إي��اه  متهما 

�لإ�ش�م وبالتنكر للوعود.
�لتابعة  �ل�����ش��ف��ح��ات  �ت��ه��م��ت  ك��م��ا 
لأن�شار �ل�شريعة رئي�س �حلكومة 
�ل��ع��ري�����س مبحاربة  �مل��وؤق��ت ع��ل��ى 

�لدين.
وع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ذل����ك ف��ق��د قامت 
حتقيق  بفتح  �لعمومية  �ل��ن��ي��اب��ة 
�شبكة  ع��ل��ى  م��و�ق��ع  ���ش��د  ق�شائي 
تنظيم  با�شم  ث  ت��ت��ح��درّ �لن��رتن��ت 
�أن�����ش��ار �ل�����ش��ري��ع��ة مل��ا ت��ن�����ش��ره من 
�شة  بيانات وكتابات �عترت حمررّ

�ل��ن��ق��اب��ات يف بيان  و����ش���ددت ه���ذه 
�أعو�ن  جميع  �أن  على   ، م�شرتك 
�أهبة  على  �لد�خلي  �لأم���ن  ق��و�ت 
�ل����ش���ت���ع���د�د ل��ل��ت�����ش��دي ل��ك��ل من 
�من  ����ش��ت��ه��د�ف  نف�شه  ل��ه  ت��خ��ول 
�لب�د و�ملو�طنني و�عتماد �لعنف 
���ش��د م��وؤ���ش�����ش��ات �ل���دول���ة وحتدي 
�أفر�د  وترهيب  وقو�نينها  نظمها 

جمتمعها وفق ذ�ت �مل�شدر. 

اإ�صرار على �صرعية املوؤمتر...
و�أم����ام ق���ر�ر �حل��ظ��ر، ���ش��دد �شيوخ 
هذ�  �نعقاد  �شرعية  على  �ل�شلفية 
�إ�شر�رهم على م�شاندة  و  �ملوؤمتر 
عقده، متهمني �لذين ي�شعون �إىل 
منعه بعدم مر�عاة م�شالح �لب�د 
�لإطار  ذ�ت  يف  م�شريين  و�ل��ع��ب��اد 
مع  للتن�شيق  �شعيهم  تو��شل  �إىل 
�مل�شوؤولة  �لأط�����ر�ف  م��ن  �ل��ع��دي��د 
على ح��ل ه��ذه �لأزم���ة ودف��ع هذه 
وحفظا  ل���ل���دم���اء  ح��ق��ن��ا  �ل��ف��ت��ن��ة 
ل��ل��ب���د ح�����ش��ب م���ا ج����اء يف بيان 

لهم.
و�أكد �شيوخ �ل�شلفية �أنه مترّ �لتفاق 
�لب�د  م�����ش��اي��خ  م����ن  ه��ي��ئ��ة  ب����ني 
للعاملني  �ل�����ش��رع��ي��ة  و�جل��م��ع��ي��ة 
ب���ال���ق���ر�آن و�ل�����ش��ن��ة ب���ال���ق���ريو�ن ، 
تنظيم  على  �لقريو�ن  وحمافظ  
م��ل��ت��ق��ى �أن�������ش���ار �ل�����ش��ري��ع��ة حتت 
�ل���رع���اي���ة �لأم���ن���ي���ة ك��م��ا وق����ع يف 
يتم  لن  و�أن��ه  �ملا�شيتني  �ل�شنتني 
بالت�شييق  �أو  باملنع  ل��ه  �لتعر�س 
على �لو�فدين على منافذ �ملدينة، 
�أم��ن��ي يف  �أي ح�شد  ي��ت��م  و�أن����ه ل��ن 

مدينة �لقريو�ن.

الداخلية متنع وتتوعد واأن�صار ال�صريعة يتحدى

ال�ّسلفّيون ي�سعون تون�س على �سفيح �ساخن..!
�ل�شلفيون قنبلة موقوتة يف تون�س

وزير د�خلية تون�س على �شفيح �شاخن

هجوم على حاجز للجي�س يف بنغازي 
•• بنغازي-ا ف ب:

حاجز�  ��شتهدف  نا�شفة  بعبوة  ه��ج��وم  يف  طفيفة  ب��ج��روح  ج��ن��دي  ��شيب 
�لمن  �جهزة  يف  م�شوؤول  �علن  كما  ليبيا  �شرق  بنغازي  و�شط  يف  للجي�س 
�م�س. وقال �مل�شدر لوكالة فر�ن�س بر�س ر�ف�شا �لك�شف عن ��شمه �ن عبوة 
نا�شفة �لقيت على حاجز لوحدة للجي�س متمركزة على مفرتق طرق �لدبيل 
يف و�شط بنغازي من قبل �فر�د كانو� ي�شتقلون �شيارة . و��شاف �مل�شدر نف�شه 
�ملحلي )منت�شف  بالتوقيت  �لثانية فجر�  �ل�شاعة  �لعتد�ء وقع حو�ىل  �ن 
وبنغازي    . �جلنود  �شفوف  يف  طفيفة  ��شابته  جريحا  و�وق��ع  ت.غ(  �لليل 
�شهدت يف �ل�شهر �ملا�شية عدة �عتد�ء�ت وهجمات �شد �جهزة �لمن وبعثات 
�منية  ق��و�ت  ت�شكيل  عن  �ل�شلطات  عجز  على  ي��دل  ما  غربية،  دبلوما�شية 
فعالة.  وتن�شب هذه �لهجمات �ي�شا �ىل متطرفني على غر�ر �لهجوم �لذي 
�ملتحدة  �لوليات  قن�شلية  و��شتهدف   2012 �يلول-�شبتمر   11 يف  وقع 

و�دى �ىل مقتل �ربعة �مريكيني بينهم �ل�شفري كري�س �شتيفنز.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/10م    �ملودعة حتت رقم:173412 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:كوينتك هولدنغ بي.يف.     
 جن�شية �ل�شركة: هولند�     

 وعنو�نه:بروي�شتين�شغل 500، 5232 �أيه �أت�س ‘�إ�س-هريتوغينبو�س، هولند�    
لر�مج  بالتجزئة  وبيع  وت�شدير  �إ�شتري�د  خدمات  �لتالية:  �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
للح�شول  �لأعمال  �إد�رة  جمال  يف  و�لتحليل  �لبحث  خدمات  وجدولة،  تخطيط  بر�مج  وخا�شًة  �لكمبيوتر، 
�إد�رة معلومات �لكمبيوتر، خدمات  �إختيار وتطبيق وت�شغيل �أجهزة �لكمبيوتر ونظم  على �ملعلومات وخا�شًة 
�لأعمال وحتديد�ً توفري قو�عد بيانات كمبيوتر فيما يتعلق ب�شر�ء وبيع �لر�مج وخا�شًة بر�مج �لتخطيط 
ونظم  �لكمبيوتر  �أجهزة  �لتجارية يف جمال  �ملعار�س  تنظيم  �لإح�شاء�ت، خدمات  و�شع  و�جلدولة، خدمات 
باخلدمات  متعلقة  و�إ�شت�شار�ت  معلومات  خدمات  و�جلدولة،  �لتخطيط  بر�مج  وخا�شًة  �لكمبيوتر  وبر�مج 

�ملذكورة �أع�ه .
 و�لو�قعة يف �لفئة:35 

 و�شف �لع�م�ة:      كلمة )QUINTIQ( بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح. 
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

   
بت�اري�����خ:2012/04/04م    �ملودعة حتت رقم:171516 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: )1( رو�ن مهدي كاتبة   )2( عائدة فوؤ�د �شنو   

 جن�شية �ل�شركة: لبنان        
 وعنو�نه:�شاقية �جلنزير، �شارع عيتاين، مبنى �ل�شفا، �لطابق �لثالث، بريوت، لبنان       

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية:    �مل�ب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.
 و�لو�قعة يف �لفئة:25 

و�لأ�شود  �لأخ�شر  باللونني  توقيع  �شكل  على  لتينية  بحروف   )Chic et Fou( عبارة  �لع�م�ة:  و�شف 
كما بال�شكل �ملو�شح

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن. 

 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/10م    �ملودعة حتت رقم:173407 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:فورد موتور كمبني    

 جن�شية �ل�شركة: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية                     
وعنو�نه:ون �أمرييكان رود، ديربورن، ميت�شيجن 48126، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري، 
وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(؛ وقد 
�لطلب عر  كتالوجات  باجلملة،  �لبيع  �أ�شو�ق  بالتجزئة،  �لبيع  تقدم مثل هذه �خلدمات من خ�ل متاجر 

�لريد �ملبا�شر �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية، مثل �ملو�قع �لإلكرتونية �أو بر�مج �لت�شوق �لتلفزيونية.
و�لو�قعة يف �لفئة:35

و�شف �لع�م�ة: عبارة )�إىل �أبعد مدى.( بحروف عربية ب�شكل خا�س كما بال�شكل �ملو�شح �أع�ه.   
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

 
بت�اري�����خ:2012/02/09م    �ملودعة حتت رقم:169020 

 تاريخ �لأ�شبقية :  2012/01/04م  
 باإ�ش��م:ريت�شمونت �إنرتنا�شيونال �أ�س. �أيه.  

 جن�شية �ل�شركة: �شوي�شر�  
 وعنو�نه:روت دي بي�س 10، في�ر- �شور- ج�ن، �شوي�شر�. 

ربطات  م�شابك  �لقم�شان،  لأكمام  )�أزر�ر(  زمامات  �لتالية:  �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�أقر�ط، ق�ئد، دبابي�س للزينة )جموهر�ت(، حلقات للمفاتيح، �شاعات، كرونومرت�ت  ��شاور،  �لعنق، خو�مت، 
معادن  من  و�ملجوهر�ت  لل�شاعات  �شناديق  لل�شاعات،  �أ�شاور  �شاعات،  �شيور  كبرية،  �شاعات  دقيقة(،  )موقتات 

نفي�شة، �شاعات منبهة.
 و�لو�قعة يف �لفئة:14 

بحروف   )SCHAFFHAUSEN( كلمة  حتتها    )IWC( �ل�تينية  �حل���روف  �لع�م�ة:  و�شف 
لتينية كما بال�شكل �ملو�شح.  

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن. 

 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية: 

بت�اري�����خ:2012/05/10م    �ملودعة حتت رقم:173413 
 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:كوينتك هولدنغ بي.يف.     
 جن�شية �ل�شركة: هولند�     

 وعنو�نه:بروي�شتين�شغل 500، 5232 �أيه �أت�س ‘�إ�س-هريتوغينبو�س، هولند�    
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: خدمات تطوير بر�مج �لكمبيوتر و�لرجمة وهند�شة 

تخطيط وجدولة �لر�مج، خدمات معلومات و�إ�شت�شار�ت متعلقة باخلدمات �ملذكورة �أع�ه. 
 و�لو�قعة يف �لفئة:42 

 و�شف �لع�م�ة:      كلمة )QUINTIQ( بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح. 
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن. 

 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
ال�سبت  18  مايو 2013 العدد 10795

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/03م    �ملودعة حتت رقم:173043 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
باإ�ش��م:رد ُبل جي �م بي �ت�س  

 

 جن�شية �ل�شركة: �لنم�شا  
 وعنو�نه:�م برونن 1 ، 5330 فو�شل �م �شي، �لنم�شا. 

�لتدريب،  خ��دم��ات   ، و�لتهذيب  �لتعليم  خ��دم��ات  �لتالية:  �ملنتجات   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�ملو�شيقية وبر�مج �لرتفيه �لإذ�عية و�لتلفزيونية، خدمات �لن�شطة  �لعرو�س  خدمات �لرتفيه مبا يف ذلك 
�لريا�شية و�لثقافية وخا�شًة خدمات تنظيم �ملناف�شات �لريا�شية، خدمات تنظيم �ملعار�س لأغر��س ثقافية 
وريا�شية وتعليمية،خدمات تاأجري ��شرطة �لفيديو و�لأقر��س �ملدجمة لذ�كرة �لقر�ءة فقط )�شي دي-روم( 
و�لأقر��س �لرقمية متعددة �ل�شتعمالت )دي يف دي(، خدمات �إنتاج �لأف�م، خدمات ت�شجيل �أ�شرطة �لفيديو 
 ، �لإل��ك��رتوين  �ملكتبي  �لن�شر  خدمات  �لفورية،  �لإلكرتونية  و�ل�شحف  �لكتب  ن�شر  خدمات  و�ملايكروفيلم، 
 ، �لكاروكي  توفري خدمات  مبا�شرة،  �ألعاب مقدمة  �لفورية، خدمات  �لإلكرتونية  �ملطبوعات  توفري  خدمات 
خدمات ت�شوير رقمي، خدمات �لتاأليف �ملو�شيقي، خدمات �لعرو�س بخ�ف ماكان منها لأغر��س �لدعاية 

و�لإع�ن. فئة 41.  
 و�لو�قعة يف �لفئة:41 

 و�شف �لع�م�ة: عبارة )TORO ROSSO( بحروف لتينية  بال�شكل �ملو�شح.   
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية: 

 

بت�اري�����خ:2012/05/10م    �ملودعة حتت رقم:173408 
 تاريخ �لأ�شبقية :    

 باإ�ش��م:فريزينيو�س ميديكال كري دوت�ش�ند جي �أم بي �إت�س.      
 جن�شية �ل�شركة: �أملانيا  

 وعنو�نه:1 �إل�س – كرونر – �شرت��شه، 61352 باد، همبورغ، �أملانيا 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: م�شتح�شر�ت �شيدلنية، م�شتح�شر�ت �شحية لأغر��س 

طبية، مو�د حمية معدة ل�إ�شتعمال �لطبي و�أغذية للر�شع و�لأطفال، ل�شقات ومو�د �شماد، مطهر�ت.  
و�لو�قعة يف �لفئة:5

و�شف �لع�م�ة: عبارة )FRESENIUS MEDICAL CARE( بحروف لتينية بجانبها �شكل 
ي�شبه �ملثلث بخطوط بي�شاء و�شود�ء كما بال�شكل �ملو�شح.

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

 
بت�اري�����خ:2012/02/09م    �ملودعة حتت رقم:169021 

 تاريخ �لأ�شبقية :  2012/01/04م  
 باإ�ش��م:ريت�شمونت �إنرتنا�شيونال �أ�س. �أيه.  

 جن�شية �ل�شركة: �شوي�شر�  
 وعنو�نه:روت دي بي�س 10، في�ر- �شور- ج�ن، �شوي�شر�. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: خدمات �لدعاية و�لإع�ن، خدمات �لإد�رة �لتجارية، خدمات ن�شر مو�د 
�لدعاية و�لإع�ن، خدمات توفري �أو تاأمني ل�آخرين )�شر�ء �شلع وخدمات لأعمال �أخرى(، عر�س �ل�شلع على و�شائل �لإع�م 
لغايات �لبيع بالتجزئة، خدمات �ملعلومات و�لن�شائح �لتجارية للم�شتهلكني )حمل ن�شح �مل�شتهلك(، خدمات عر�س �ل�شلع، 
�أو دعائية، خدمات  لغايات جتارية  �ملعار�س  �لعلني، خدمات تنظيم  باملز�د  �لبيع  �ملبا�شر، خدمات  بالريد  �لإع���ن  خدمات 
�أو �لإع�نية، خدمات ترويج �ملبيعات ل�آخرين، خدمات ن�شر ن�شو�س �لدعاية  تنظيم �ملعار�س �لتجارية للغايات �لتجارية 
�أو  �إقتطاع �لأخبار  و�لإع���ن، خدمات �لإع�ن و�لدعاية �ملبا�شرة على �شبكات �حلا�شوب، خدمات �لع�قات �لعامة، خدمات 
معاينتها  من  �لزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  �لغري  ل�شالح  �ل�شلع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  �ل�شحف،  يف  �ملهمة  �ملعلومات 
�ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن  و�شر�ئها عند �حلاجة من �ملتاجر �لتنويعية، خدمات جتميع ت�شكيلة من 
�أو من خ�ل و�شائل  �لعامة وذلك من خ�ل �لطلبات �لريدية  �ل�شلع  من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة من كاتالوغات 
�لت�شالت، خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة 

من مو�قع  عامة على �شبكة �لنرتنت خا�شة بال�شلع.
 و�لو�قعة يف �لفئة:35 

و�شف �لع�م�ة: �حلروف �ل�تينية )IWC(  حتتها كلمة )SCHAFFHAUSEN( بحروف لتينية كما بال�شكل 
�ملو�شح.  

 �ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

   
بت�اري�����خ:2010/08/19م    �ملودعة حتت رقم:146221 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �س. �إيليت جولد ليمتد.     
 جن�شية �ل�شركة: جزر فريجن �لريطانية.     

وعنو�نه:جيبفا بلدنغ، ثريد فلور، مني �شرتيت، �س.ب 181، رود تاون، تورتول، بريتي�س فريجن �آي�ندز.     
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: �لقهوة وكذلك �لقهوة يف عبوة فلرت وعبوة على �شكل �أكيا�س، �مل�شروبات �لتي �أ�شا�شها من 
�ل�شكر  �لفاكهة،  �حلبوب،  �ل�شوكولته،  �لكاكاو،  �لقهوة،  بد�ئل  �حلليب،  م�شحوق  �حلليب،  على  حتتوي  �لتي  �لقهوة  وم�شروبات  �لقهوة  �لقهوة، 
تتكون  خماليط  �ل�شطناعية،  �لقهوة  بد�ئل  �لتح�شري،  �شريعة  �لقهوة  �لقهوة،  م�شتخل�شات  �ملنتجات،  هذه  من  مزيج  �أو  �لبهار�ت  �أو  �لأع�شاب 
م�شتخل�شات  �أع�شاب،  �شاي  ورق،  �شاي  �ل�شاي،  ��شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  �ل�شاي،  �حلليب،  وم�شحوق  و�ل�شكر  �ملحم�شة  �لرية  �لهندبا  ج��ذور  من 
�لتي  �مل�شروبات  �ل�شوك�ته،  �لكاكاو،  �أ�شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  �لكاكاو،  �ملنقوعات،  �ل�شاي،  �ل�شاي، منقوعات  �لتح�شري، بد�ئل  �شاي �شريع  �ل�شاي، 
�أ�شا�شها �ل�شوكولته، �ل�شوكولته وم�شتخل�شات �ل�شوكولته على �شكل م�شاحيق �أو حبيبات �أو �شو�ئل، �ل�شكر و�لأرز و�لتابيوكا و�ل�شاغو، �لدقيق 
و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �خلبز، �لب�شكويت، �لكعك، �حللوى، �حلبوب، م�شروبات �حلبوب، �ل�شكولته، �لكعك، �حللويات، مبي�س �لقهوة غري 
�للبني و�ملعجنات، �حللويات �ملثلجة، �لأع�شاب و�لبهار�ت �لتي ت�شتخدم لتح�شري �مل�شروبات، خماليط �لأع�شاب و�لتو�بل �لتي ت�شتخدم لتح�شري 
�مل�شروبات، خماليط تتكون �أ�شا�شاً من �لأع�شاب و�لبهار�ت بالإ�شافة �إىل �لفو�كه �ملجففة �لتي ت�شتخدم لتح�شري �مل�شروبات، مغلي �لأع�شاب لي�س 

ل��شتعمال �لطبي.
 و�لو�قعة يف �لفئة:30 

و�شف �لع�م�ة: كلمة )KOPIKO( بحروف لتينية باللون �لأبي�س على خلفية حمر�ء وحتتها عبارة )JAVA COFFEE( بحروف 
3( ور�شم ر�ية وو�دي وت�ل وفنجان قهوة على كوب وحبوب بن وثمار و�أور�ق نبات يف بطاقة بالآلو�ن �لأ�شود   in لتينية باللون �لأ�شفر و)1 

و�لأحمر و�لأخ�شر و�لبني و�لأ�شفر و�لأبي�س كما بال�شكل �ملو�شح
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه 
وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/13م    �ملودعة حتت رقم:173527 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:�س.  فري�شينيو�س كابي �يه جي.  

 جن�شية �ل�شركة: �أملانيا  
 وعنو�نه:�ل�س-كرونر-�شرت��شه 1، 61352 باد هامبورغ، �أملانيا.       

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: م�شتح�شر�ت تبيي�س �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي �مل�ب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت 

جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، منظفات �أ�شنان .
 و�لو�قعة يف �لفئة:3 

�أ�شكال هند�شية متدرجة  ور�شم  و�شف �لع�م�ة: عبارة )FRENSENIUS KABI( بحروف لتينية 
كما بال�شكل �ملو�شح

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/03م    �ملودعة حتت رقم:173058 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:�آر دي بي �آر ليمتد  
 جن�شية �ل�شركة: �ململكة �ملتحدة     

 وعنو�نه:26 كليفتون تر��س، بريتون بي �إن1 3�إت�س بي، �ململكة �ملتحدة    
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: م�شتح�شر�ت تبيي�س �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي �مل�ب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شر�ت 
عطرية  م���و�د  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  �أ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
ل�إ�شتحمام  �أم���ح  معطرة،  ل�إ�شتحمام  رغوة  م�شتح�شر�ت  فاخرة،  عطور  �لعطور،  �شناعة  يف  ل�إ�شتخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�شول )لو�شن( معطر، رذ�ذ معطر، كرميات معطرة، �شابون معطر.
و�لو�قعة يف �لفئة:3

 و�شف �لع�م�ة: كلمة )FETISH( بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح. 
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/10م    �ملودعة حتت رقم:173409 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
باإ�ش��م:فريزينيو�س ميديكال كري دوت�ش�ند جي �أم بي �إت�س.

 جن�شية �ل�شركة: �أملانيا  
 وعنو�نه:1 �إل�س – كرونر – �شرت��شه، 61352 باد، همبورغ، �أملانيا 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: �أجهزة و�أدو�ت جر�حية وطبية. 
 و�لو�قعة يف �لفئة:10 

و�شف �لع�م�ة: عبارة )FRESENIUS MEDICAL CARE( بحروف لتينية بجانبها �شكل 
ي�شبه �ملثلث بخطوط بي�شاء و�شود�ء كما بال�شكل �ملو�شح.

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية: 

بت�اري�����خ:2012/02/20م    �ملودعة حتت رقم:169483 
 تاريخ �لأ�شبقية :  2011/10/24م  
 باإ�ش��م: فان كليف �أيه �ربيل ��س �يه.  
 جن�شية �ل�شركة: �شوي�شر�  

 وعنو�نه:روت دي بي�س 8، في�ر-�شور – ج�ن، �شوي�شر� 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: جموهر�ت، �أحجار كرمية، معادن نفي�شة وكل خليط 
منها، �للوؤلوؤ، زمامات )�أزر�ر( لأكمام �لقم�شان، م�شابك ربطات �لعنق، خو�مت، �أقر�ط، ق�ئد، دبابي�س للزينة، 
حلي �شغرية )جموهر�ت(، حلقات للمفاتيح، قطع نقدية، �أ�شغال فنية من معادن نفي�شة، علب للمجوهر�ت، 
�شناديق من معادن نفي�شة، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة، �شاعات، كرونومرت�ت )موؤقتات 
دقيقة(، �شاعات كبرية، علب �شاعات، �أحزمة �شاعات، �شيور �شاعات، �ش��شل ونو�ب�س �شاعات �أو زجاج �شاعات، 
حلقات للمفاتيح )حلي �شغرية �أو �ش��شل �شغرية(، ن�شب �أو متاثيل �شغرية من معادن نفي�شة، علب �شاعات 

�حلائط و�شاعات �جليب و�ليد، ميد�ليات، جموهر�ت �أجهزة �لكمبيوتر، جموهر�ت للحقائب.
و�لو�قعة يف �لفئة:14

و�شف �لع�م�ة:عبارة )PALAIS DE LA CHANCE( بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح.
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

 
بت�اري�����خ:2011/12/04م    �ملودعة حتت رقم:165969 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:تي. �إن. روز�ليند ليمتد  
 جن�شية �ل�شركة: لتفيا  

 وعنو�نه:مورمويز��س �شرتيت 14 �إيه، فامليري�، لتفيا، لتفيا- 4201 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: �لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�مل�حية و�مل�شاحية و�أجهزة 
و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�س �لوزن و�لقيا�س 
و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو 
�لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حام�ت بيانات مغناطي�شية، 
�أقر��س ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات ل�أجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت حا�شبة، 

معد�ت و�أجهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنري�ن.فئة 9
 و�لو�قعة يف �لفئة:9 

 و�شف �لع�م�ة: كلمة blaq بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح �أع�ه. 
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/13م    �ملودعة حتت رقم:173528 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:�س.  فري�شينيو�س كابي �يه جي.  

 جن�شية �ل�شركة: �أملانيا  
 وعنو�نه:�ل�س-كرونر-�شرت��شه 1، 61352 باد هامبورغ، �أملانيا.       

م�شتح�شر�ت   ، وبيطرية  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت  �لتالية:  �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�شحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة ل�إ�شتعمال �لطبي و�أغذية للر�شع و�لأطفال ، ل�شقات ومو�د �شماد 
 ، �ل�شارة  و�حليو�نات  لإب��ادة �حل�شر�ت  ، م�شتح�شر�ت  ، مطهر�ت  �لأ�شنان  و�شمع طب  �لأ�شنان  ، مو�د ح�شو 

مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب .
 و�لو�قعة يف �لفئة:5 

و�شف �لع�م�ة: عبارة )FRENSENIUS KABI( بحروف لتينية ور�شم �أ�شكال هند�شية متدرجة 
كما بال�شكل �ملو�شح

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

   
بت�اري�����خ:2012/05/10م    �ملودعة حتت رقم:173406 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:فورد موتور كمبني    

 جن�شية �ل�شركة: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية                     
وعنو�نه:ون �أمرييكان رود، ديربورن، ميت�شيجن 48126، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: مركبات موتورية وقطعها.   

 و�لو�قعة يف �لفئة:12 
و�شف �لع�م�ة: عبارة )�إىل �أبعد مدى.( بحروف عربية ب�شكل خا�س كما بال�شكل �ملو�شح �أع�ه.

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن. 

 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/10م    �ملودعة حتت رقم:173410 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:فريزينيو�س ميديكال كري دوت�ش�ند جي �أم بي �إت�س.      

 جن�شية �ل�شركة: �أملانيا  
 وعنو�نه:1 �إل�س – كرونر – �شرت��شه، 61352 باد، همبورغ، �أملانيا 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: خدمات طبية، خدمات �لعناية ب�شحة وجمال �لكائنات 
�لب�شرية.

 و�لو�قعة يف �لفئة:44 
و�شف �لع�م�ة: عبارة )FRESENIUS MEDICAL CARE( بحروف لتينية بجانبها �شكل 

ي�شبه �ملثلث بخطوط بي�شاء و�شود�ء كما بال�شكل �ملو�شح.
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

 

بت�اري�����خ:2012/04/01م     �ملودعة حتت رقم:171338 
 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:�شركة نقل �أخو�ن ذ.م.م  
 جن�شية �ل�شركة: �لأردن  

 وعنو�نه:�س.ب 154 ، عمان 11118 ، �لأردن. 
�لأنو�ع  �لورق من جميع  �ل�شحي ومنتوجات  �لورق  �لتالية:  �ملنتجات   / �لب�شائع / �خلدمات  وذلك لتمييز 
�لورقي  و�ل�شا�س  �لورقي  و�ل�شا�س  �ل��ورق  وب�شاكري  �لتو�ليت  وورق  �لورقية  و�ملناديل  �ملحارم  ذل��ك  وي�شمل 
�مل�شتعمل للوجه و�ل�شا�س �لورقي �مل�شتعمل للتنظيف و فوط �لورق وفوط �لأطفال و�ملطبوعات و �لقرطا�شية 

و�لدفاتر بجميع �أنو�عها و�أ�شكالها بالفئة )16(
 و�لو�قعة يف �لفئة:16 

كما  م��اء  نقطة  �شكل  على  ر�شم  وفوقهما  وعربية  لتينية  بحروف   )WetPro( كلمة  �لع�م�ة:   و�شف 
بال�شكل �ملو�شح.  

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لع�مة �لتالية:

   
بت�اري�����خ:2011/12/26م    �ملودعة حتت رقم:167097 

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:�لفريد دنهيل ليمتد  
 جن�شية �ل�شركة: �إجنلرت�  

 وعنو�نه:15 هيل �شرتيت، لندن دبليو 1جيه  5كيو تي، �إجنلرت� 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: عطور، ماء تو�ليت، ماء عطر، كولونيا، زيوت عطور، 
جل  للج�شم،  ع��رق  مزي�ت  تو�ليت،  �شابون  ود���س،  حمام  م�شتح�شر�ت  )كوزمتيك(،  جتميل  م�شتح�شر�ت 
�ل�شم�س،  من  �لوقاية  م�شتح�شر�ت  طبية،  غري  تو�ليت  م�شتح�شر�ت  و�ليدين،  و�جل�شم  للوجه  وكرميات 
م�شتح�شر�ت �لعناية بال�شعر، �شامبو وجل وبخاخ ورغوة وبل�شم لت�شفيف �ل�شعر و�لعناية بال�شعر، منظفات 
�أ�شنان، م�شاد�ت للعرق، مزي�ت رو�ئح كريهة ل�إ�شتخد�م �ل�شخ�شي، م�شتح�شر�ت ح�قة، م�شتح�شر�ت ما 

بعد �حل�قة. فئة 3.
 و�لو�قعة يف �لفئة:3 

بال�شكل  كما  �لعنب  قطف  ر�شم  ي�شبه  م��ا  على  مرت�كبني   )AD( �ل�تينيان  �حل��رف��ان  �لع�م�ة:  و�شف 
�ملو�شح.

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خ�ل ث�ثني يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796
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•• دبي-وام:

�أعلنت  دناتا  عن متلكها كامل �أ�شهم �شركة �شريفري �إير�شيف �لإيطالية 
لتموين �لطائر�ت كانت دناتا متلك ن�شف �أ�شهم �ل�شركة �شمن م�شروع 
م�شرتك تاأ�ش�س يف �أغ�شط�س عام 2004 فيما تعد �شريفري �إير�شيف �لتي 
تاأ�ش�شت يف عام 1995 �شمن جمموعة �شيف �إيطاليا �شركة متخ�ش�شة 
يف عمليات متوين وتنظيف �لطائر�ت وي�شل �إنتاجها �إىل نحو 40 �ألف 

وجبة يف �ليوم.

�إيطاليا و�لأك��ر من  �أكر �شركة لتموين �لطائر�ت يف  كما تعتر ثاين 
حيث عدد �لأفرع حيث تعمل يف 23 مطار� يف �لب�د مبا فيها مطار�ت 
لأعمال  دناتا  رئي�س  نائب  لوفت  ديفيد  وق��ال  وفيني�شيا  ومي�نو  روم��ا 
دناتا  ��شرت�تيجية  يعك�س  �لتملك  ه��ذ�  �إن  �لعاملية  �ل��ط��ائ��ر�ت  مت��وي��ن 

للتو�شع ذ�ت �ملدى �لطويل وتطوير عمليات متوين �لطائر�ت.
�لتنفيذي   �إير�شيف  �شريفري  رئي�س  ميز�تي�شتا  مايكل  ق��ال  جانبه  من 
تفوق  منتجات  وتوفري  عم�ئنا  متطلبات  تلبية  على  د�ئما  نعمل  �إننا 
و�إخ��س  ت��ف��اين  بف�شل  وذل���ك  �لعاملية  �ملعايري  �أرق���ى  وف��ق  توقعاتهم 

موظفينا و�شن�شتمر بنف�س �لروح حتت �إد�رة دناتا لتطوير عملياتنا.
وتعتر دناتا و�حدة من �أكر مزودي �خلدمات �جلوية �ل�شاملة يف �لعامل 
وحلول  و�ل�شفر  و�ل�شحن  �لأر�شية  �ملناولة  بني  �أن�شطتها  تتنوع  حيث 
تكنولوجيا �ملعلومات ومتوين �لطائر�ت عر خم�س قار�ت. و��شتطاعت 
جودة  ذ�ت  خدمات  توفري  خ���ل  من  �لعاملية  مكانتها  تر�شيخ  �ل�شركة 
دناتا  و��شلت  وقد  دول��ة   38 يف  �لعم�ء  تلبي خمتلف متطلبات  عالية 

حتقيق منو كبري على مدى �ل�شنو�ت �ملا�شية.
ويعتر متوين �لطائر�ت من �أ�شرع �ملجالت منو� يف دناتا ولعبت عمليات 

خ�ل  دناتا  ��شرتت  فقد  �لعامل  عر  �أن�شطتها  تعزيز  يف  دور�  �لتملك 
�لأعو�م �لث�ثة �ملا�شية ح�ش�شا يف ث�ث �شركات لتموين �لطائر�ت هي 
�ألفا ف�يت غروب �لتي ت�شغل 5800 موظف للقيام بعملياتها يف 61 

مطار� �شمن 11 دولة.
 64 يف  تعمل  �لتي  دناتا  قدمت   2012-2011 �ملالية  �ل�شنة  وخ���ل 
مطار� �أكر من 50 مليون وجبة وتتنوع عمليات دناتا لتموين �لرح�ت 
و�لتوزيع  و�لتغليف  �حل��رة  �ل�شوق  مب��و�د  �لرح�ت  تزويد  ت�شمل  حيث 

و�أنظمة تكنولوجيا �ملعلومات بالإ�شافة �إىل خدمة مطاعم �ملطار�ت.

دناتا توا�سل تو�سيع عملياتها يف متوين الطائرات وتتملك كامل اأ�سهم �سرفر اإير�سيف الإيطالية

املال والأعمال

•• دبي-وام:

�ل�شيخ ماجد بن حممد  �أطلق �شمو 
رئ��ي�����س هيئة  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لثقافة و�لفنون بدبي يوم �خلمي�س 
�ملا�شي مبادرة جتار دبي لتهيئة جيل 
�ملو�طنني  �لأع��م��ال  رو�د  من  جديد 
وذلك يف حفل خا�س نظم يف مدينة 
ج��م��ري� ب��دب��ي ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 

�شموه.
م�شرتك  جهد  ثمرة  �ملبادرة  وت�شكل 
من قبل غرفة دبي و�ملكتب �خلا�س 
ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م���اج���د ب����ن حممد 
روؤية  لتحقيق  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي باأن 
ريادة �لأعمال هي �أق�شر �لطرق �إىل 

�مل�شتقبل �مل�شرق.
دب��ي برناجما  م��ب��ادرة جت��ار  وتعتر 
م���ت���خ�������ش�������ش���ا ب����ت����اأه����ي����ل �ل�������ش���ب���اب 
مل�شاعدتهم على دخول عامل �لعمال 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  مب�شاريعهم 
م��ت�����ش��ل��ح��ني ب���امل���ع���رف���ة و�مل�����ه�����ار�ت 
�لنجاح  لهم  ت�شمن  �ل��ت��ي  �ل���زم��ة 
�ملبتكرة  و�أف��ك��اره��م  م�شروعاتهم  يف 

و�لبد�عية.
ح�شرها  �ل���ت���ي  �مل�����ب�����ادرة  وت����ه����دف 
�لأعمال  رو�د  ك��ب��ار  م���ن  جم��م��وع��ة 
من  وح�شد  و�مل�شوؤولني  دب��ي  وجت��ار 
و�جلامعات  �ملد�ر�س  وطالبات  طلبة 
ج��ي��ل جديد  �ي��ج��اد  �إىل  �ل���دول���ة  يف 
م���ن �ل��ت��ج��ار ي��ح��اك��ي م���ه���ارة �جليل 
�لول من جتار دبي وذلك من خ�ل 

وتنمي  ت��رع��ى  ت��ط��وي��ر  بيئة  ت��وف��ري 
ريادة  مفهوم  وت��ع��زز  �ل�شباب  �أف��ك��ار 
تاأهيلية  دور�ت  م��ن خ���ل  �لأع��م��ال 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة ت���ل���ب���ي �لح���ت���ي���اج���ات 
�لفردية لكل م�شارك و�شبكات تو��شل 
�ملعرفة ت�شاعدهم يف حتويل  لتبادل 
و�قعية  ع��م��ل  ف��ر���س  �إىل  �أف��ك��اره��م 
مع  �لحتكاك  فر�س  �إىل  بالإ�شافة 
�جليل  من  �ملتميزين  �لأع��م��ال  رو�د 
�لذي �شاهم يف تعزيز �شمعة دبي يف 

عامل �ملال و�لأعمال.
�ل�شيخ ماجد بن حممد  �شمو  و�أك��د 
بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
جتار  م��ب��ادرة  �أن  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة 
دب��ي و�ح���دة م��ن �مل��ب��ادر�ت �لريادية 
�ل��ت��ي ���ش��ت��ل��ه��م ���ش��ري��ح��ة �ل�����ش��ب��اب يف 
حتقيق  نحو  قدما  للم�شي  �ل��دول��ة 
�ل���ت���ط���ور و�ل����ت����ق����دم �مل���ط���ل���وب���ني يف 
�لعامة  �حل��ي��وي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  ���ش��ت��ى 
و�خلا�شة على حد �شو�ء وت�شجيعهم 
�ل�شغرية  مب�����ش��اري��ع��م  �ل���ب���دء  ع��ل��ى 
و�ملتو�شطة. فاملبادر�ت �لتي تبتعد يف 
ت�شكل  �لتقليدي  �مل�شار  عن  حو�فها 
�لقادر  �ملو�طن  لل�شباب  نقطة جذب 

على �لإبد�ع و�لعطاء .
�أم�������ام  �لف����ت����ت����اح����ي����ة  ك���ل���م���ت���ه  ويف 
�حل��ا���ش��ري��ن �أ����ش���ار �مل��ه��ن��د���س حمد 
ب��وع��م��ي��م م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة جتارة 
و�شناعة دبي �إىل �أن جتار دبي ت�شكل 
�لكفاء�ت  وتطوير  برعاية  �ل��ت��ز�م��ا 
�لوطنية وخلق فر�س عمل م�ئمة 
لل�شباب �لإمار�تي �لو�عد يف �مل�شاريع 
مكانة  وتعزيز  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
�لقت�شادية  �ل�شاحة  يف  دب��ي  �إم���ارة 

�لعاملية.
�ن��ط���ق��ا من  �إن���ه  و�أ���ش��اف بوعميم 
�أهمية �لدور �لذي تلعبه �لتجارة يف 
�ملحافظة  و���ش��رورة  �لإم���ارة  �قت�شاد 
على جيل �شاب من جتار دبي يكمل 
جتار  من  �ل�شابقة  �لأج��ي��ال  م�شرية 
بالتعاون مع  دب��ي  دب��ي عملت غرفة 
ماجد  �ل�شيخ  ل�شمو  �خلا�س  �ملكتب 
على  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  بن حممد 
�إط�ق مبادرة جتار دبي �لتي ت�شكل 
��شتمر�رية لنهج بنى �شمعة تاريخية 
�ق��ت�����ش��ادي��ة ل��دب��ي ويحمل  ون��ه�����ش��ة 
�آف������اق �مل�����ش��ت��ق��ب��ل مل�����ش��رية دب����ي نحو 

�قت�شاد متميز وم�شتد�م.
و�عتر بوعميم �أن غرفة دبي تدرك 
�مل�شاريع  تلعبه  �ل��ذي  �ل���دور  �أهمية 
�قت�شاد  يف  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية 
�أك��ر من  �لإم���ارة وه��ي �لتي ت�شكل 
90 يف �ملائة من �إجمايل عدد �شركات 
م�شاهمة  �إج���م���ايل  ب����اأن  ع��ل��م��ا  دب����ي 
تبلغ  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 
ما بني 30 و35 يف �ملائة من �لناجت 
�لإج���م���ايل �مل��ح��ل��ي ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة مما يعك�س �لأهمية 
ودوره  �ل���ق���ط���اع  ل����ه����ذ�  �ل���ق�������ش���وى 
�ملتنامي يف دعم م�شرية منو �قت�شاد 
�ل���ذي  �ل��ت��م��وي��ل  و�أن  خ��ا���ش��ة  دب����ي 
�ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  ع��ل��ي��ه  حت�����ش��ل 
و�ملتو�شطة من �لبنوك و�مل�شارف ل 
يتجاوز 5 يف �ملائة  معتر� �أن تعزيز 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  قطاع 
يتطلب دعم �مل�شاريع �ملبتكرة وتبني 
�لبيئة  وت��ه��ي��ئ��ة  �ل�����ش��ب��اب  م�����ش��اري��ع 
�مل�ئمة لنمو وتطور قطاع �مل�شاريع 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة.
�مل����ب����ادرة  �أ�ن  �إىل  ب��وع��م��ي��م  ول���ف���ت 
وخر�ت  مهار�ت  تطوير  على  تركز 
�لأعمال  ري���ادة  يف  �مل��و�ط��ن  �ل�شباب 
�أبناء  م���ن  �مل�������ش���ارك���ون  ي���ق���وم  ح��ي��ث 
جلنة  �أم��ام  �أفكارهم  بعر�س  �لوطن 
غرفة  قبل  من  �ختيارها  مت  خا�شة 
�خلا�س  �ملكتب  م��ع  بالتن�شيق  دب��ي 
بن  حممد  ب��ن  م��اج��د  �ل�شيخ  ل�شمو 
مو�فقة  ح���ال  ويف  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
تنفيذيني  م��ن  تتاألف  �لتي  �للجنة 
ك��ب��ار يف م���ي���د�ن ري�����ادة �لأع���م���ال يف 
�لإم�����ار�ت ع��ل��ى �ل��ف��ك��رة ي��ت��م �ختيار 
�ملتاأهلني للخ�شوع لرنامج تدريبي 
ي�شتمر 6 �أ�شهر حتت �إ�شر�ف �للجنة 
يتم خ�له تزويد �مل�شاركني من رو�د 
�لأعمال باخلر�ت و�ملهار�ت �ل�زمة 
لتطبيق م�شروعهم �لتجاري و�شمان 
جناحه معتر� �أن �ملبادرة تقوم على 
ث�ث ركائز �أ�شا�شية ميكن تلخي�شها 

وهي �لتقييم و�لتطوير و�لتمكني.
و�أو�شح بوعميم تهدف مبادرة جتار 
دبي �إىل تعزيز وعي �ل�شباب �ملو�طن 
باأهمية دوره يف دعم م�شرية �لتنمية 
وريادة �لأعمال و�لعمل على تطوير 
�ملو�طن و�شقلها من  �ل�شباب  مهارة 
وت�شهيل  �مل���وج���ه  �ل���ت���دري���ب  خ�����ل 
�لإبد�عية  �لأع���م���ال  �أف���ك���ار  ت��ن��ف��ي��ذ 
وتبادل �خلر�ت و�ملعرفة من خ�ل 
لقاء�ت �لأعمال بالإ�شافة �إىل تعزيز 
ثقافة ريادة �لأعمال ومكانة دبي يف 

عامل �ملال و�لأعمال .
ب�شيطة  بخطو�ت  بوعميم  وع��ر���س 
مر�حل مبادرة جتار دبي حيث يقوم 

�لإمار�تي  �ل�����ش��ب��اب  م��ن  �مل�����ش��ارك��ون 
�ل��ذي��ن ي����رت�وح �أع��م��اره��م ب��ني 15 
�أف����ك����اره����م  ب����ت����ق����دمي  ع����ام����ا  و35 
�ل����ت����ج����اري����ة �مل���ب���ت���ك���رة و�جل�����دي�����دة 
�لإلكرتوين  �مل��وق��ع  على  �إلكرتونيا 
�نتقاء  ي��ت��م  ح��ي��ث  ل��ذل��ك  �ملخ�ش�س 
وتاأهلهم  �لأبد�عية  �لأفكار  �أ�شحاب 
مع  �ل�شخ�شية  �ملقابلة  مرحلة  �إىل 
جل��ن��ة �لخ���ت���ي���ار و�ل��ت��ح��ك��ي��م وبعد 
�ملتاأهلني  �ختيار  يتم  �للجنة  تقييم 
�لتدريب  ب���رن���ام���ج  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�خل����ا�����س ب���رن���ام���ج ت���ط���وي���ر ري�����ادة 

�لأعمال .
وي�����ش��ت��م��ل ب���رن���ام���ج ت���ط���وي���ر ري�����ادة 
�أ�شهر على   6 �لأعمال �لذي ي�شتمر 
خ�شي�شا  م�����ش��م��م  ت��اأه��ي��ل  ب��رن��ام��ج 
�إ�شافة  م�����ش��رتك  ك���ل  لح��ت��ي��اج��ات 
خ�ل  م��ن  �لعمل  خ��رة  توفري  �إىل 
�لتدريب  وت���وف���ري  �إد�ري  ت���دري���ب 
خبري  قبل  م��ن  و�ملتابعة  و�لتوجيه 
رو�د  ي��ق��وم  حيث  �لتحكيم  جلنة  يف 
خطط  مبر�جعة  ذلك  بعد  �لأعمال 
�خلرية  �للم�شات  وو���ش��ع  �أع��م��ال��ه��م 
من  مب�شاعدة  تطبيقها  قبل  عليها 

�للجنة.
�ملر�حل  م���ن  �إن  ب��وع��م��ي��م  و�أ����ش���اف 
ت��اأ���ش��ي�����س �شبكة  ل��ل��رن��ام��ج  �ل���ب���ارزة 
لقاء�ت  تنظيم  ع��ر  �ملعرفة  تقا�شم 
ب�����ني �ل�����������رو�د �جل��������دد و�ل����ق����د�م����ى 
م���ن جت���ار دبي  �ل��رع��ي��ل �لول  م���ن 
عمل  وور����س  فعاليات  �شتقام  حيث 
لرو�د  �لفر�س  لتوفري  وم��وؤمت��ر�ت 
ل���ل��ت��ق��اء برجال  �لأع���م���ال �جل����دد 
�لأعمال لكت�شاب �ملعرفة و�حل�شول 

على �مل�شورة منهم.
و�أع�����ل�����ن خ������ل �حل���ف���ل ع����ن جلنة 
�شت�شرف  �ل��ت��ي  و�لتحكيم  �لخ��ت��ي��ار 
على �ختيار �ملتاأهلني ورو�د �لأعمال 
ه�شام  �ل���ل���ج���ن���ة  ����ش���ي���رت�أ����س  ح���ي���ث 
رئي�س  ن���ائ���ب  �ل�������ش���ري�وي  ع���ب���د�هلل 
و�لرئي�س  دب��ي  غرفة  �إد�رة  جمل�س 
�لو�حة وت�شم يف  مل�شاريع  �لتنفيذي 
يحيى  �ملهند�س  م��ن  ك���  ع�شويتها 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ل���وت���اه  ���ش��ع��ي��د 
وعبد�لفتاح  لوتاه  �س.�س.  ملجموعة 
�شرف �لرئي�س �لتنفيذي لبنك �إت�س 
�إ�س بي �شي �ل�شرق �لأو�شط �ملحدود 
�لر�شتماين  �أم���ي���ن���ة  و�ل�����دك�����ت�����ورة 
تيكوم  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
وف��ي��ج��اي م��ال��ه��وت��ر� رئ��ي�����س جمل�س 
ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة 
كي بي �إم جي ونيلي�س فيد �لرئي�س 
�لتنفيذي ملجموعة �أباريل. ويف كلمة 
رئي�س جلنة �لختيار و�لتحكيم �أ�شار 
تقع  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  �ن  �إىل  �ل�����ش��ري�وي 
�ل�شاب  �جليل  مل�شاعدة  �جلميع  على 
�لنمو و�لتطور ورد جميل هذ�  على 
�مل�شاهمة  خ���ل  من  �لغايل  �لوطن 
�شري�شمون  �ل��ذي��ن  �أبنائه  تاأهيل  يف 
�إىل  م�����ش��ري�  �أع��م��ال��ه  بيئة  م�شتقبل 
�أن جتار دبي هي مبادرة فريدة من 
نوعها وجديرة بالتنفيذ وقادرة على 
و�ملو�طن.  للوطن  �لإ�شافة  حتقيق 
علمنا  ل���ق���د  �ل���������ش����ريو�ي  و�أ������ش�����اف 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �أن 
ننتظره ولذلك  �مل�شتقبل ول  ن�شنع 

�مل�شتد�مة  �لقت�شادية  �لتنمية  فاإن 
دولتنا  م�����ش��رية  �أ���ش��ا���س  ت�شكل  �ل��ت��ي 
�شناعة  منا  تتطلب  �مل�شتقبل  نحو 
�ن���ت���ظ���اره ونحن  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل وع�����دم 
جميعا موؤمنون باأن مبادرة جتار دبي 
�شت�شاهم يف تطوير �قت�شادنا �لقائم 
دور�  و�شتلعب  و�ملعرفة  �لتنوع  على 
هاما يف تعزيز مكانة دبي يف �ملحافل 
�لعاملية بو�شفها مركز�  �لقت�شادية 

ر�ئد� لريادة �لأعمال .
�ل�����ش��ريو�ي �إىل �ل���دور �لذي  ول��ف��ت 
�ملبادرة حيث  �للجنة �شمن  �شتلعبه 
�شيقع على عاتقها م�شوؤولية �ختيار 
طلباتهم  در������ش����ة  ب��ع��د  �مل��ر���ش��ح��ني 
وت��ق��ي��ي��م �أف��ك��اره��م وم���ن ث��م �إج����ر�ء 
�ملتاأهلني  م���ع  �شخ�شية  م��ق��اب���ت 
وجد�رتهم  �أهليتهم  م��دى  لتبيان 
�أنه  مو�شحا  �لرنامج  يف  بامل�شاركة 
وبعد �ختيار �ملر�شحني تقوم �للجنة 
برنامج  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ب���الإ����ش���ر�ف 
برنامج  على  ي�شتمل  �ل��ذي  �مل��ب��ادرة 
تاأهيل م�شمم خ�شي�شا لحتياجات 
ك���ل م�����ش��رتك وت���وف���ري خ����رة عمل 
وتدريب �إد�ري بالإ�شافة �إىل توجيه 
�لن�شح و�لإر�شاد للم�شرتكني خ�ل 
لتاأهيلهم  �ل��رن��ام��ج  م��ر�ح��ل  ك��اف��ة 

لإط�ق م�شاريعهم بنجاح.
�لختيار  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  و�أ������ش�����اف 
تقييم  �أن  ن�����درك  �إن���ن���ا  و�ل��ت��ح��ك��ي��م 
توفر  تتطلب  �شاقة  مهمة  �لأف��ك��ار 
معايري �شفافة وو��شحة حتدد كافة 
ومتطلبات  �ل��ف��ك��رة  �إب�����د�ع  ج��و�ن��ب 
�للجنة  يف  ف��اإن��ن��ا  ول��ذل��ك  تطبيقها 
غرفة  ط��ورت��ه  من���وذج  �إىل  ��شتندنا 

�أف�شل  جت����ارة و���ش��ن��اع��ة دب���ي وف���ق 
�لعاملية  و�مل�����م�����ار������ش�����ات  �مل����ع����اي����ري 
و�خل�شائ�س  �مل�شروع  فكرة  وي�شمل 
و�مل������وؤه�������ت �ل����ري����ادي����ة ودر������ش����ات 
�جل�������دوى �لق���ت�������ش���ادي���ة و�أب����ح����اث 
�ملالية  و�جل��دوى  و�ل�ش�مة  �ل�شوق 
�مل�شرتك  ن���ظ���رة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
و�لتحديات  �مل�شتقبل  يف  مل�����ش��روع��ه 
�ل��ت��ي ق��د ي��و�ج��ه��ه��ا و�حل���ل���ول �لتي 
مدى  تقييم  �شيتم  ك��م��ا  ي��ق��رتح��ه��ا 
و�مليزة  �ل��ف��ك��رة  و�إب�������د�ع  �ب��ت��ك��اري��ة 
�ل�����ش��وق وحجم  ل��ه��ا يف  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�ملتاحة لها للنجاح ووجود  �لفر�شة 
�ل�شوق  �هتمام  �لتي تظهر  �لأبحاث 
باملنتج �أو �خلدمة �أو �مل�شروع �ملقرتح 
تنفيذ  ��شرت�تيجية  �إىل  بالإ�شافة 
و�ملهار�ت  بنجاح  وتطبيقه  �مل�شروع 

�لتي يتمتع بها �مل�شرتك. 
ويف حلقة نقا�شية �شارك فيها معايل 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��اج��د  جمعة 
جمموعة جمعة �ملاجد و�أد�رها علي 
عبيد �لهاملي رئي�س مركز �لأخبار 
ل���إع���م دع��ا معايل  مبوؤ�ش�شة دب��ي 
جمعة �ملاجد �ل�شباب و�ملبتدئني �إىل 
مبتكرين وغري مقلدين  يكونو�  �ن 
�ل��ت��ق��ل��ي��د هو  ول��ي�����س  �لب���ت���ك���ار  لأن 
و�لنجاح  للتقدم  �لأم��ث��ل  �لو�شيلة 
لتحقيق  بجد  �لعمل  منهم  طالبا 
�شباحا  ي��ب��د�أ  �لنجاح  لأن  �أمانيهم 
حال  يف  �إي��اه��م  حاثا  م�شاء  وينتهي 
يكونو�  �أن  ع��ل��ى  �أع��م��ال��ه��م  تاأ�شي�س 
حمالهم  �أب����و�ب  يفتح  م��ن  �أول  ه��م 
عند  يغادرها  م��ن  و�آخ���ر  �ل�شباح  يف 

�مل�شاء.

ماجد بن حممد بن را�سد يطلق مبادرة جتار دبي

•• دبي-الفجر: 

عام هيئة  بدري مدير  �ملهند�س حممد �شالح  �شعادة  �أعلن 
�أن  بالوكالة  مو��شفات  و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم����ار�ت 
�إج���م���ايل ع���دد �ل�����ش��رك��ات �حل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى ع���م��ة �جل���ودة 
�إمار�تية  �شركة   44 �ملا�شي  �لعام  خ�ل  جت��اوز  �لإمار�تية 
عدد  �إج��م��ايل  �أن  �إىل  م�شري�  منتجا   98 لنحو  �أجنبية  و 
 4631 جتاوز  �لع�مة  على  �حلا�شلة  �ملنتجات  مودي�ت 
�لغذ�ئية  �مل��ن��ت��ج��ات  �شملت  م��ت��ن��وع��ة  ق��ط��اع��ات  يف  م��ودي��� 
و�لأج���ه���زة �مل��ن��زل��ي��ة و�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة و�مل���ع���د�ت وب��ع�����س �ملو�د 

�لد�خلة يف �لبناء و�لت�شييد.
�شركة  �ن�شمام  مبنا�شبة  �شحفية  ت�شريحات  يف  ذلك  جاء 
�ل�شركات �حلا�شلة على ع�مة �جلودة  قائمة  �إىل  جديدة 
حيث قامت �لهيئة مبنح ع�مة �جلودة �لإمار�تية ملنتجات 
���ش��رك��ة ���ش��رف ف��اي��ن��ت��ك م���ن ����ش��ط��و�ن��ات �ل�����ش��غ��ط �لعايل 
�ل�شغط  ��شطو�نات  و  �مل�شغوط  �لطبيعي  �لغاز  لتخزين 
�مل�شغوط  �لطبيعي  بالغاز  تعمل  �ل��ت��ي  للمركبات  �ل��ع��ايل 
يف  �لو�قع  �مل�شنع  على  �مليد�ين  �لفني  �لتدقيق  مت  �أن  بعد 
�ملنطقة �حلرة بر��س �خليمة و �شمل �لتدقيق تطبيق نظام 
�د�رة �جلودة طبقا للمو��شفة ISO 9001 و �ملو��شفات 
لدى  �مل�شنعة  باملنتجات  �ل��ع���ق��ة  ذ�ت  �لعاملية  �لقيا�شية 
بالغاز  تعمل  �لتي  �لعايل  �ل�شغط  ��شطو�نات  من  �مل�شنع 
تتم  �لتي  �ملخرية  �لفحو�شات  �لتدقيق  �شمل  و  �لطبيعي 
على �ملنتجات للتاأكد من مطابقتها للمعايري و �ملو��شفات 

�لقيا�شية.
و�شلم �شعادة �ملهند�س حممد �شالح ع�مة �جلودة �لإمار�تية 
لل�شيد يو�شف �شرف مدير عام �شركة �شرف فاينتك بح�شور 

عدد من �مل�شئولني يف �لهيئة ويف �ل�شركة.
و�أ�شاف �شعادة �ملهند�س حممد �شالح بدري �أن �لإح�شاء�ت 
�لر�شمية بالهيئة تظهر �أن �إجمايل عدد �ملنتجات �حلا�شلة 
�ملا�شي  �لعام  خ���ل  �رتفع  �لإمار�تية  �جل��ودة  ع�مة  على 
مبقد�ر 2892 منتجا بن�شبة منو بلغت 166.3 % حيث 
بلغ عدد �ملنتجات �حلا�شلة على ع�مة �جلودة �لإمار�تية 
45 منتجا يف  1739 منتجا مقابل  2011 نحو  عام  يف 

عام 2010 و 11 منتجا يف عام 2008.
وقال �شعادته �أن هذ� �لنمو �لكبري و �ملت�شارع يظهر �أن عدد 
�أهمية  كبري من �ل�شركات �لوطنية و�لجنبية بد�أت تدرك 
مميز�ت  �أب��رز  من  �أن��ه  �إىل  م�شري�  �لع�مة  على  �حل�شول 
ي�شكل ميزة  �أن��ه  �لإم��ار�ت��ي��ة  �حل�شول على ع�مة �جل��ودة 
�لأ�شو�ق  يف  عليها  �حل��ا���ش��ل��ة  للمنتجات  ق��وي��ة  ت�شويقية 
�لوطنية و�خلارجية بجانب منح �لثقة للم�شتهلك يف جودة 

هذه �ملنتجات.
ع��ل��ى ع���م��ة �جلودة  �ل��ت��ي حت�شل  �مل��ن��ت��ج��ات  �ن  �أو����ش���ح  و 
ب�شكل  وحت��وز  متميزة  �شركات  منتجات  تعتر  �لإم��ار�ت��ي��ة 
ب�شكل م�شتمر  �مل�شتهلكني نتيجة مطابقتها  �أكر على ثقة 
�إن  �إىل  �لفنية �خلا�شة بها م�شري�  للمو��شفات و�ملتطلبات 
�لقت�شاد  دعم  �إىل  يهدف  �لإمار�تية  �جل��ودة  نظام ع�مة 
�ل��وط��ن��ي م��ن خ����ل �لرت���ق���اء مب��ف��ه��وم �جل����ودة ومطابقة 

�لقدرة  زي���ادة  �إىل  ي���وؤدى  مب��ا  بالدولة  �ملعتمدة  �ملو��شفات 
�لتناف�شية للمنتجات �لوطنية على م�شتوى �لتد�ول �ملحلى 

�أو �لت�شدير.
وتوجه �شعادة �ملهند�س حممد �شالح بدري بال�شكر ل�شركة 
�شرف فاينتك على جهودها و�شعيها �لدءوب لتطبيق �أف�شل 
و�شعيها  منتجاتها  على  للجودة  و�ملحلية  �لدولية  �ملعايري 
�شعادته  م�شري�  �لم��ار�ت��ي��ة  �جل��ودة  ع�مة  على  للح�شول 
تقوم  �آل��ي��ة  يتبنى  �لإم��ار�ت��ي��ة  �جل���ودة  نظام ع�مة  �أن  �إىل 
�لتي ترغب يف  �لوطنية  و�مل�شانع  �ل�شركات  �لهيئة مع  بها 
�حل�شول على ع�مة �جلودة �لوطنية لو�شع �شعارها على 
�ملنتجات �ملحلية ويتم ذلك من خ�ل برنامج م�شرتك بني 
�ملتخ�ش�شني بالهيئة ومن يتبعهم من �خلر�ء مع �ملعنيني 
�جلودة  لنظم  �ملنتج  مطابقة  من  للتاأكد  �ملنتجة  بال�شركة 
�إ�شد�ر  بعدها  ليتم  �ملعنية  �لقيا�شية  و�ملو��شفات  �ملعتمدة 

قر�ر منح ع�مة �جلودة لهذ� �ملنتج.
�ملنتجات  على  تو�شع  �لإمار�تية  �أن ع�مة �جلودة  و�أو�شح 
هذه  حتمل  �لتي  �ل�شلع  ه��ذه  مطابقة  على  لتدل  و�ل�شلع 
�لإمار�ت  بدولة  �ملعتمدة  �لقيا�شية  للمو��شفات  �لع�مة 
و�خلا�شة بهذ� �ملنتج و�أنه يتم �إنتاجها يف مو�قع تتبع نظم 
�إد�رة �جلودة �لدولية كما تدل على �أنه مت تقييم �ملنتج و�أنه 
�ل�شركة لديها نظام فعال يف  يلبي �ملعايري ذ�ت �ل�شلة و�أن 
�لإمار�تية تعد  �أن ع�مة �جلودة  �إىل  �إد�رة �جلودة م�شري� 
�لهيئة  ت��دي��ره��ا  �ل��ت��ي  �لوطنية  �ملطابقة  ب��ر�م��ج  �أه���م  �ح��د 
�ملنتجات  مطابقة  ل�شمان  و�إ�شرت�تيجيتها  دوره���ا  �شمن 

لهذ�  �ل��و���ش��ول  وي��اأت��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لقيا�شية  للمو��شفات 
و�شعتها  �ل��ت��ي  ل����إج���ر�ء�ت  نتيجة  �ملطابقة  م��ن  �مل�شتوى 

�ل��ه��ي��ئ��ة ���ش��م��ن ب��رن��ام��ج ع���م��ة �جل����ودة �لإم���ار�ت���ي���ة �لتي 
تتما�شى مع �لإجر�ء�ت �لعاملية يف بر�مج �ملطابقة.

موا�صفات متنح عالمة اجلودة الإماراتية ل�صرف فاينتك ملنتجات ا�صطوانات الغاز الطبيعي امل�صغوط 
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•• ابوظبي-وام:

�أعلن �ملركز �لوطني ل�إح�شاء �أن �أ�شعار �مل�شتهلك يف دولة �لإمار�ت �شجلت 
�نخفا�شا قدره 0.02 باملائة خ�ل �شهر �إبريل 2013 مقارنة بال�شهر 
مار�س �ل�شابق حيث �نخف�س �لرقم �لقيا�شي �لعام لأ�شعار �مل�شتهلك  �شنة 
خ�ل   117.38 ب�  مقارنة   117.36 �إىل   100  =  2007 �لأ�شا�س 
�شهر مار�س �ل�شابق بينما �شجل �رتفاعا بن�شبة 0.91 باملائة خ�ل �إبريل 

�إبريل من �لعام 2012. �شهر  مع  مقارنة   2013
فعلى م�شتوى �لدولة �شجلت �أ�شعار �لأغذية و�مل�شروبات غري �لكحولية 
بال�شهر  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ائ��ة   0.16 م��ق��د�ره  �إب��ري��ل  �شهر  خ���ل  �نخفا�شا 
و�لدهون  و�لزيوت  و�لفو�كه  �لأ�شماك  �أ�شعار  لنخفا�س  نتيجة  �ل�شابق 

و�ل�شكر و�ملنتجات �ل�شكرية ويف �ملقابل �رتفعت �أ�شعار �للحوم و�لدو�جن 
و�لأغذية  و�مل��ل��ح  و�ل��ت��و�ب��ل  و�لبي�س  �لأل��ب��ان  ومنتجات  و�خل�����ش��رو�ت 

�لأخرى و�ل�شاي و�لنب و�لكاكاو و�ملياه �ملعدنية و�مل�شروبات �ملرطبة.
�أ�شعاها  �شجلت  فقد  و�لتبغ  �لكحولية  �مل�شروبات  ملجموعة  وبالن�شبة 
�رتفاعا خ�ل �شهر �إبريل 2013 مقد�ره 0.14 باملائة نتيجة لرتفاع 
�شجلت  فقد  و�لأح��ذي��ة  �مل�ب�س  جمموعة  �أ���ش��ع��ار  �أم���ا  �ل�شيجار  �أ���ش��ع��ار 
�رتفاعا خ�ل �شهر �إبريل 2013 مقد�ره 0.24 باملائة مقارنة بال�شهر 
�جلاهزة  �مل�ب�س  ��شعار  �رت��ف��اع  عن  رئي�شية  ب�شورة  ه��ذ�  ونتج  �ل�شابق 
�أ�شعار  ��شتقرت  بينما  �لأحذية  و�أ�شعار  �مل�ب�س  و�أجور تف�شيل وتنظيف 

جمموعة �ل�شكن و�ملياه و�لكهرباء و�لغاز.
�أ�شعارها  �شجلت  فقد  �ملنزلية  و�مل��ع��د�ت  �لتجهيز�ت  ملجموعة  وبالن�شبة 

�نخفا�شا خ�ل �شهر �إبريل مقد�ره 0.05 باملائة مقارنة بال�شهر �ل�شابق 
ونتج هذ� ب�شورة رئي�شية عن �نخفا�س �أ�شعار �لأثاث و�ل�شجاد و�لو�ين 
�شجلت  فقد  �ل�شحة  خدمات  ملجموعة  بالن�شبة  �أم��ا  �ملنزلية  و�لدو�ت 
مقارنة  باملائة   0.05 مقد�ره   2013 �إبريل  خ�ل  �نخفا�شا  �أ�شعارها 

بال�شهر �ل�شابق.
مقد�ره   2013 �إبريل  خ���ل  �رتفاعا  �لنقل  جمموعة  ��شعار  و�شجلت 
عن  رئي�شية  ب�شورة  هذ�  ونتج  �ل�شابق  بال�شهر  مقارنة  باملائة   0.02
كل  �أ�شعار  ��شتقرت  بينما  �لغيار  وقطع  �خلا�شة  �ل�شيار�ت  ��شعار  �رتفاع 

من جمموعة �لت�شالت وجمموعة �لتعليم.
وبالن�شبة ملجموعة �لرتويح و�لثقافة فقد �شجلت ��شعارها �رتفاعا خ�ل 
�إبريل 2013 مقد�ره 0.02 باملائة مقارنة بال�شهر �ل�شابق �أما بالن�شبة 

�إبريل  خ�ل  �رتفاعا  ��شعارها  �شجلت  فقد  و�لفنادق  �ملطاعم  ملجموعة 
�ل�شابق نتيجة لرتفاع  بال�شهر  مقارنة  باملائة   0.07 مقد�ره   2013

�أ�شعار وجبات وطلبات خارجية من �ملطاعم.
وحول جمموعة �ل�شلع و�خلدمات �ملتنوعة فقد �شجلت ��شعارها �نخفا�شا 

خ�ل �ل�شهر مقد�ره 0.18 باملائة مقارنة بال�شهر �ل�شابق.
وي�حظ �أن �أ�شعار �لأغذية و�مل�شروبات غري �لكحولية و�أ�شعار �لتجهيز�ت 
و�ملعد�ت �ملنزلية و�أ�شعار جمموعة �ل�شلع وخدمات متنوعة و�أ�شعار خدمات 
�ل�شحة قد �نخف�شت ويف �ملقابل �رتفعت �أ�شعار �مل�ب�س و�لأحذية و�أ�شعار 
�لكحولية  �مل�شروبات  و�أ�شعار  و�لفنادق  �ملطاعم  و��شعار  �لنقل  خدمات 
و�لتبغ و�أ�شعار �لرتويح و�لثقافة فيما ��شتقرت �أ�شعار كل من جمموعات 

�ل�شكن و�ملياه و�لكهرباء و�لغاز و�لتعليم و�لت�شالت.

الوطني لالإح�ساء: انخفا�س موؤ�سر الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك يف الإمارات 

برعاية وح�صور حاكم عجمان

غرفة عجمان تنظم املوؤمتر الدويل لتنمية ال�سادرات 2013 الأربعاء املقبل
•• عجمان ـ حممد بدير: 

حتت رعاية وح�شور �شاحب �ل�شمو 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان، 
و�شناعة  جت��������ارة  غ����رف����ة  ت���ن���ظ���م 
ع��ج��م��ان م���وؤمت���ر ع��ج��م��ان �ل����دويل 
يوم  يف   2013 �ل�����ش��ادر�ت  لتنمية 
�جلاري،  مايو   22 �ملو�فق  �لربعاء 
�ملتحدثني  م����ن  ن��خ��ب��ة  مب�������ش���ارك���ة 
�لقليميني و�لعامليني و�شناع �لقر�ر 
و�خلا�س  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني  يف 
وجمموعة من �خلر�ء �لقت�شاديني 
�ل�شوء  لت�شليط  �لأع��م��ال  رج���ال  و 
يف  �لناجحة  �ل��ت��ج��ارب  �أف�����ش��ل  على 
م�شاركة  �ىل  بال�شافة  �لت�شدير، 
�لتاأمني  وق��ط��اع  �مل�����ش��ريف  �ل��ق��ط��اع 
حو�ر  وجل�شات  عمل  �أور�ق  لتقدمي 
و�لتمويل  �ل��ت��اأم��ني  خ��دم��ات  ح���ول 
ودورها يف تنمية �ل�شادر�ت و�آثارها 
�لقيادة  توليها  و�ل��ت��ي  �لقت�شادية 
باعتبارها  خا�شاً  �هتماماً  �لر�شيدة 
ل��شتثمار  ه��ام��ة  وط��ن��ي��ة  �أول���وي���ة 
وقاطرة للنمو �لقت�شادي خا�شة يف 

ظل �لتحولت �لعاملية �لر�هنة.
ج��اء ذل��ك خ���ل �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي 
ل�ع�ن  �لغرفة  مبقر  عقد  �ل��ذي 
وفعالياته  �مل���وؤمت���ر  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع���ن 
�ل�شويدي  �أح���م���د  ����ش���امل  ب��ح�����ش��ور 
م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جت����ارة عجمان، 
�لتنفيذي  �ملدير  �جلناحي  وحممد 
و�ل�شتثمار  �لع��م��ال  تنمية  لقطاع 

�لدير  ع��م��ر  وع����ب����د�هلل  ب���ال���غ���رف���ة، 
ت�شجيل  خ��دم��ات  لقطاع  �لتنفيذي 

�لع�شوية، وعدد من �لع�ميني.
�أن دول���ة  �ل�������ش���وي���دي  ����ش���امل  وق�����ال 
�لمار�ت بف�شل �هلل �شبحانه وتعاىل 
ركزت  �لر�شيدة  قيادتنا  ث��م  وم��ن   ،
ومنذ �لبد�ية على تطوير �ملوؤ�ش�شات 
لتحقيق  �ل���وط���ن���ي���ة  و�ل�����ق�����ي�����اد�ت 
�إ�شم  وو����ش���ع  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�لقت�شادية  �خلريطة  على  �لدولة 
تبو�أ  ذل��ك  على  دليل  وخ��ري  �لعاملية 
�لدولة �ملكانة �لفريدة على خريطة 

�إقت�شاد �لقليمي و�لعاملي.
�لتوجيهات  على  ب��ن��اًء  ق��ائ���  وت��اب��ع 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �حل��ك��ي��م��ة 
ح��م��ي��د ب���ن ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
عجمان  ح����اك����م  �لع����ل����ى  �مل���ج���ل�������س 
�مل�شتقبلية  �لتطلعات  م��ع  ومتا�شيا 
ب����ن حميد  �ل�������ش���ي���خ ع����م����ار  ل�����ش��م��و 
�لنعيمي ويل �لعهد ، رئي�س �ملجل�س 
��شرت�تيجيات  و���ش��ع  يف  �لتنفيذي 
مل��و�ك��ب��ة �لتطور  ج��دي��دة وم��ت��ط��ورة 
و�لتغيري�ت  �ملنطقة  ت�شهده  �ل��ذي 
�لتي  و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
تنتهجها �لمارة للم�شاركة يف تطوير 
وتنمية  �لوطني  �لقت�شاد  وتنمية 
�ل�شادر�ت ، وحيث �ن عجمان مقبلة 
�لنتعا�س  من  جديدة  مرحلة  على 
�نظار  حمط  و�أ�شبحت  �لقت�شادي 
�مل�شتثمرين من خمتلف دول �لعامل 
، �رتاأت غرفة عجمان تنظيم موؤمتر 
�ل�شادر�ت  لتنمية  �ل���دويل  عجمان 

على  �ل�����ش��وء  ل��ت�����ش��ل��ي��ط   ،2013
و�لتحديات  �ل�شتثمارية  �ل��ف��ر���س 
�لقت�شادية  للتنمية  �مل�شتقبلية 
وتاأثريها على �لفر�س �ل�شتثمارية 
وكذلك ن�شر �لوعي لدى �مل�شدرين 
قدر�تهم  ورف���ع  �حلماية  حيث  م��ن 
بالإ�شافة  وعامليا  حمليا  �لتناف�شية 
و��شتخد�م  �مل��ن��ت��ج  ج���ودة  زي����ادة  �إىل 
�لعاملية  و�مل��م��ار���ش��ات  �لتكنولوجيا 
حت�شني  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  �جل����دي����دة 
�ل�شتفادة  �ىل  ،ب��ال���ش��اف��ة  �مل��ن��ت��ج 
�لتي  �لعاملية  �لتجارية  �لفر�س  من 
�لأ�شو�ق  �مل��ن��ت��ج يف  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى  ق��د 
�لأخرى. من جانبه �أو�شح عبد �هلل 
عمر �ملدير �لتنفيذي لقطاع خدمات 
ت�����ش��ج��ي��ل �ل���ع�������ش���وي���ة و�مل���ع���ام����ت 
�إم��ارة عجمان  �أن �قت�شاد   ، بالغرفة 
تتمتع  �ل���ت���ي  �لق���ت�������ش���ادي���ات  م����ن 
ب��ع��ن��ا���ش��ر ق����وة ع���دي���دة جت��ع��ل منه 
�قت�شاد�ً جاذباً ل��شتثمار�ت �لعاملية 
�لر�غبة يف �لنمو و�لزدهار ، وخيار�ً 
��شتثماريا موفقا لكريات �ل�شركات 
مبوقعها  ت��ت��م��ت��ع  ح���ي���ث  �ل���ع���امل���ي���ة 
بو�بة  منها  يجعل  �ل���ذي  �جل��غ��ر�يف 
�ملنطقة، ووجود حزمة من  لأ�شو�ق 
�ملحفزة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
حتتية  وب��ن��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي،  للعمل 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اجل���م���ارك و�مل���و�ن���ئ 
�لفر�س  توفر  بجانب  و�لت�شالت، 
�ل�شتثمارية ذ�ت �ملردود �لقت�شادي 
�ملرتفع، بحيث من �ملتوقع �أن يرتفع 
�ل���ن���اجت �مل��ح��ل��ي �لإج����م����ايل لإم�����ارة 

بن�شبة   2013 �ل���ع���ام  يف  ع��ج��م��ان 
�لثابتة  بالأ�شعار   4% قدرها  زيادة 
، بحيث �أن كافة �ملعطيات توؤكد على 
يتمتع  �لتي  و�لقوة  �لتفوق  عنا�شر 

بها �قت�شاد �إمارة عجمان.
�جلمالية  �ل���ق���ي���م���ة  ب���ل���غ���ت  ول����ق����د 
غرفة  عن  �ل�شادرة  �ملن�شاأ  ل�شهاد�ت 
جت������ارة و����ش���ن���اع���ة ع���ج���م���ان خ�ل 
�حل����ايل  �ل����ع����ام  م����ن  �لول  �ل����رب����ع 
 2.5 م��ل��ي��ار�ت دره���م م��ق��اب��ل   4.5
م��ل��ي��ار دره����م ل��ل��ف��رتة �مل��ق��اب��ل��ة من 
�لنمو  على  يوؤكد  مما  �ملا�شي  �لعام 
�ل��ك��ب��ري يف ح��ج��م �ل�����ش��ادر�ت خ�ل 
�ل��ع��ام �حل���ايل. وت��وؤك��د ه��ذه �لأرقام 
�ل�شادر�ت  حجم  منو  ��شتمر�ر  على 
�مل�شدرة  �مل��ن��ت��ج��ات  �أن�������و�ع  وت���ع���دد 
ومن  دول�����ة   136 م���ن  �أك�����ر  �إىل 
�مل���ب�����س �جلاهزة  �ل�����ش��ادر�ت  �ب���رز 
�إ�شافة �ىل �شادر�ت  �ملعدنية  و�مل��و�د 
�لقو�رب و�ليخوت. وبخ�شو�س عدد 
�لغرفة  عن  �ل�شادرة  �ملن�شاأ  �شهاد�ت 
 8046 بلغت  �لأول  �ل��رب��ع  خ����ل 
�شهادة ت�شدير و�إعادة ت�شدير ، منها 
ت�شدير وبخ�شو�س  �شهادة   2254
�شهاد�ت  و�ق��ع  من  عجمان  �شادر�ت 
ب�شورة  تنمو  فهي  بالغرفة  �ملن�شاأ 
م�شطردة ففي �لربع �لول من عام 
 980 عن  يزيد  ما  �شجل   2013
 2012 ع��ام  و�م���ا يف  دره���م  مليون 
ف�شجلت ما يزيد عن 4 مليار درهم 
مقارنة مبا يزيد عن 1 مليار درهم 
يف عام 2011 ومبا يزيد عن 896 

مليون درهم يف عام 2010.
كما �أن �ملوؤ�شر�ت �ليجابية من و�قع 
و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  �ح�شائيات 
كافة  من�����و  �ىل  ت�������ش���ري  ع����ج����م����ان 
�لمارة  يف  �لقت�شادية  �لقطاعات 
�لغرفة  ع�شوية  زي���ادة  وف��ق  وذل���ك 
ع�شوية  �أل���ف   25.7 بلغت  و�ل��ت��ي 
�ملختلفة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  من 
وبن�شبة   2012 �ل����ع����ام  ب���ن���ه���اي���ة 
بلغ  وق��د   .%  22 معدله  بلغ  من��و 
�لناجت �ملحلي لمارة عجمان خ�ل 
درهم  م��ل��ي��ار   17.5 �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام 
عن   13% بلغت  منو  ن�شبة  وحقق 
 14.9 بلغ  و�ل��ذي  له  �ل�شابق  �لعام 
�لتجارة  وبخ�شو�س  دره���م.  مليار 
مايزيد  بلغت  ل����إم���ارة  �خل��ارج��ي��ة 
عن 21 مليار درهم مقارنة بحو�يل 
 2011 6 مليار درهم خ�ل �لعام 

مبعدل منو بلغ 250%.
�ملدير  �جل���ن���اح���ي  حم���م���د  و�أ������ش�����ار 
�لعمال  تنمية  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملوؤمتر  �أن  �إىل  بالغرفة  و�ل�شتثمار 
�لقرت�حات  من  �لعديد  �شيت�شمن 
�ملتوقعة  و�حل�����ل�����ول  و�ل���ت���ط���ل���ع���ات 
و�شيتم  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��م�����ش��ك���ت 
�خلتامية  �جل��ل�����ش��ات  يف  �ل���رتك���ي���ز 
على دور عجمان و�لإمار�ت �لعربية 
�جناز�ت  م��ن  حققته  وم��ا  �مل��ت��ح��دة، 
و�لإقليمي  �مل��ح��ل��ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�مل����ج����الت  و�ل�����������دويل يف خم���ت���ل���ف 
�لت�شدير  بقطاع  �لنهو�س  وكيفية 
يف �شوء �لقرت�حات �لتي �شيخل�س 

باأف�شل  �ل���ش��ت��ع��ان��ة  و  �مل���وؤمت���ر  ل��ه��ا 
تنمية  جم��ال  يف  �ملطبقة  �لدر��شات 

�ل�شادر�ت.
و�شيحظى �ملوؤمتر بح�شور �أكر من 
300 �شخ�شية �قت�شادية بال�شافة 
�لإقليميني  �ملتحدثني  م��ن  لنخبة 
بناء  يف  �شاهمو�  �ل��ذي��ن  و�ل��ع��امل��ي��ني 
و��شرت�تيجيات  �لوطني  �لقت�شاد 
ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة �ل�������ش���ادر�ت ت�شم 
غرفة عجمان، موؤ�ش�شة دبي لتنمية 
 ، �ل�شادر�ت، منطقه عجمان �حلرة 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية باأبوظبي 
غرفة  �لم����ار�ت،  كوفاك�س  �شركة   ،
جتارة و�شناعة �لهند وغرفة جتارة 
و�شناعة �أملانيا، د�ئرة ميناء وجمارك 

م�شاركة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ع��ج��م��ان 
�ل�شركات  روؤ�����ش����اء  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد 
و�لق���ت�������ش���ادي���ني ورج������ال �لأع���م���ال 
و�مل���ح���ل���ل���ني �ل����دول����ي����ني، �ل���ق���ي���اد�ت 
�حلكومية  و�لإد�ري������ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
و�شانعي  �لقت�شاديني  و�ملفكرين 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ات، وم���������در�ء �مل�������ش���ارف 
و�لبنوك و�ملوؤ�ش�شات �ملالية، وبرعاية 
من  وبتغطية  �قت�شادية  موؤ�ش�شات 
�لإقليمية  �لإع����م  و�شائل  خمتلف 

و�لعاملية.

جل�صات املوؤمتر
يتكون �ملوؤمتر من جل�شات مفتوحة، 
وجمموعات عمل تركز على �لفر�س 

�ل����ش���ت���ث���م���اري���ة �مل���ت���م���ي���زة، ون������دوة 
خمتلف  ب��ني  �جل��م��ع  تتيح  ختامية 
ل�شياغة خطة  �ل�شرت�تيجيات معاً 
�ملوؤمتر  �أع��م��ال  و�شت�شتغرق  ع��م��ل. 
يوماً و�حد�ً يف حني تقدم �جلل�شات 
�ل����ع����ام����ة �لف���ت���ت���اح���ي���ة �خل���ط���وط 
و�شرتكز  ل���ل���م���وؤمت���ر،  �ل���ع���ري�������ش���ة 
جل�شات �لعمل على �ملكونات �ملحددة 
و�لتجارية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��ع���ق��ة 
�ملتنامية يف �ملنطقة وينتهي �ملوؤمتر 
يف جل�شة ختامية ترمي �إىل �خلروج 
�أف�شل  ح������ول  م�������ش���رتك���ة  ب�����روؤي�����ة 
مر�فقة  عمل  وخ��ط��ة  �ل��ت��ق��دم  �شبل 
جمال  يف  �لعامة  �ل�شيا�شات  لتنفيذ 

�ل�شادر�ت. 

�ل��ت��ق��ى م��ع��ايل ع��ب��ي��د ح��م��ي��د �ل��ط��اي��ر وزير 
عزت  بكر  �لرئي�س  �ملالية  لل�شوؤون  �ل��دول��ة 
�لبو�شنة  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ب��ي��ج��وف��ي��ت�����س 
�لبو�شنة  �إىل  زي����ارت����ه  خ�����ل  و�ل��ه��ر���ش��ك 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف �مل����وؤمت����ر �ل�������دويل �ل���ر�ب���ع 
ل��شتثمار معربا يف هذ� �ل�شدد عن ترحيب 
�لبو�شنية  ب��احل��ك��وم��ة  �لم�������ار�ت  ح��ك��وم��ة 
و�لقت�شادية  �لتجارية  بالع�قات  وم�شيد� 
�أن  وموؤكد�   ،1992 عام  منذ  �لبو�شنة  مع 
�لتقدم لدفع  �مل�شي قدما يف  �لبو�شنة  على 
�لدور  �إىل  م�����ش��ري�  و�ل��ت��ط��ور  �ل��ن��م��و  عجلة 
حول  �خل��ا���س  �لقطاع  يلعبه  �ل��ذي  �لكبري 

هذ� �ل�شاأن.
معاليه  مب�شاركة  �لبو�شني  �لرئي�س  ورحب 
�لأهد�ف  �أن جملة  على  م��وؤك��د�ً  �مل��وؤمت��ر  يف 
�إىل حتقيقها هي حمو  �ملوؤمتر  ي�شعى  �لتي 
وجعلها  �لبو�شنة  من  �ملحزن  �لتاريخ  بقايا 
�لثقافات  ب��ني  للتفاعل  م��رك��ز�  �أخ���رى  م��رة 
تعزيز  �إىل  بالإ�شافة  �ملفتوحة  و�ل�شركات 
و�لهر�شك  �لبو�شنة  يف  �لقت�شادية  �لتنمية 
وجذب �ل�شتثمار �لأجنبي وتعزيز �لع�قات 
�لقت�شادية و�لرت�بط بني �لبلد�ن �مل�شاركة 
�ملفتوح  �حل��و�ر  ثقافة  �إحياء  �إىل  بالإ�شافة 
�لدولية  و�ل�شخ�شيات  �ل��دول��ة  رج���ال  ب��ني 
م��ن خم��ت��ل��ف �ل��ب��ل��د�ن، ف�����ش��� ع��ن تقدمي 
�لبو�شنة و�لهر�شك روؤية حول مناخ �لعمال 
للم�شتثمرين  و�ل���ه���ر����ش���ك  �ل��ب��و���ش��ن��ة  يف 

�لدوليني.
ك��م��ا �ك���د �ل��رئ��ي�����س �ل��ب��و���ش��ن��ي ع��ل��ى �أهمية 
�ليها  و�شلت  �لتي  و�خل���ر�ت  �ملعرفة  نقل 
�لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ك��م��ا مت خ�ل 
و�لع�قات  �ل���ت���ع���اون  �أوج�����ه  ب��ح��ث  �ل��ل��ق��اء 
�لتنمية  �لبلدين و�شبل تعزيز  �لثنائية بني 
وجذب  و�لهر�شك  �لبو�شنة  يف  �لقت�شادية 
�ل�شتثمار �لأجنبي و، حماية �نتقال روؤو�س 
�لأم��و�ل وما لبناء �لع�قات �ل�شيا�شية من 
مردود على �ل�شتقر�ر بالإ�شافة �إىل تبادل 

�خلر�ت و�ملعرفة.
�لدكتور  زيارته  خ�ل  معاليه  و�لتقى  هذ� 
زلت�����ك�����و لج����وجم����ي����ا وزي��������ر �خل����ارج����ي����ة 
تطوير  �شبل  بحثا  حيث  �ل��رئ��ي�����س،  ون��ائ��ب 
�لزر�عة  يف جم����الت  �مل���وج���ودة  �لم��ك��ان��ات 
�أكد   ، و�ل�شياحة  و�لطاقة  �لتحتية  و�لبنية 

�ل�شياحة  �أهمية قطاع  خ�لها معاليه على 
و�ملوؤمتر�ت  و�ملعار�س  �ل�شياحية  و�ل�شناعة 
�أ�شا�شياً من  حيث ي�شكل هذ� �لقطاع مورد�ً 
�لدول  م��ن  للعديد  �لوطني  �ل��دخ��ل  م���و�رد 
و�شعوبها وم�شري� �إىل �جلهود �ملبذولة حول 
بني  �ل�شتثمار�ت  وت�شجيع  حماية  �تفاقية 
�لبلدين بعد �أن مت �لتفاق على �لنتهاء من 
�ملو�رد �لعالقة مو�شحا �أن �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة قد �برمت عدد 43 �تفاقية حماية 
منها  �ل��ع��امل  دول  م��ع  �ل�شتثمار  وت�شجيع 

�لوروبية. �لدول  مع   17
من جانبه رحب �لدكتور زلتكو لجوجميا 
مب�شاركة معاليه موجًها �شكره وتقدير �شعب 
ب�ده للدعم �ملتو��شل �لذي يحظون به من 
قيادة و�شعب �لإمار�ت م�شري� �إىل لقائه مع 
�شمو وزير �خلارجية يف مار�س �ملا�شي و�إىل 
�لإمار�تيني  �مل�شتثمرين  ����ش��ت��ف��ادة  �أه��م��ي��ة 
و�لهر�شك  �لبو�شنة  يف  �ملتاحة  �لفر�س  من 
و�ل�شياحة  �ل����زر�ع����ة  جم�����الت  يف  خ��ا���ش��ة 
�لقت�شاديه  �ل��ت��ع��اون  للجنه  �أ�ش�س  وو���ش��ع 
حيث تعتر �لبو�شنة دولة مناف�شه مع دول 
�ملنطقة ومدخل لعدد من �لدول �لوروبية 

بال�شافة �إىل كونها م�شدره للطاقة.
�شاروفيت�س  مريكو  �ل�شيد  معاليه  و�لتقى 
وزي�������ر �ل����ت����ج����ارة �خل����ارج����ي����ة و�ل���ع����ق���ات 
�لق��ت�����ش��ادي��ة م��ت��ق��دم��ا �إل���ي���ه ب��ال�����ش��ك��ر على 
�لر�بع  �ل���دويل  باملنتدى  �خلا�شة  �ل��دع��وة 
�إىل  ت���ط���رق م���ع���ال���ي���ه  ك���م���ا   ، ل������ش��ت��ث��م��ار 
لك�شبو  �لم���������ار�ت  ����ش��ت�����ش��اف��ة  �م���ك���ان���ي���ة 
يف  �ل��ب��و���ش��ن��ة  م�����ش��ارك��ة  و����ش���رورة   2020
تعقدها  �ل��ت��ي  و�مل���وؤمت���ر�ت  �مل��ع��ار���س  جميع 
باأنها تعتر فر�شة ت�شجع  �لم��ار�ت منوها 
على ت�شويق �أوجه �ل�شتثمار �لبو�شني حيث 
�لمار�تية  �ل����ش���و�ق  �إىل  �ل��و���ش��ول  يعتر 
�لدول  م��ن  كبري  ع��دد  �ىل  للدخول  منفذ� 
يف  �خلا�س  �لقطاع  دور  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار 
دعم عملية �لتنوع وتعزيز ركائز �ل�شتقر�ر 
�جلديدة  �لعمل  فر�س  وخلق  �لقت�شادي 
ودمج �ل�شباب يف �شوق �لعمل و�شدد معاليه 
خ�ل  من  �ل�شياحية  �ل�شناعة  �أهمية  على 

عمليات �لت�شغيل �لفندقية يف �لمار�ت.
�إىل  �شاروفيت�س  مريكو  �ل�شيد  وجه  ب��دوره 
ع��ق��د ج��ول��ة م��ن �مل��ف��او���ش��ات ح���ول �تفاقية 

هام�س  ع��ل��ى  �ل���ش��ت��ث��م��ار  وت�شجيع  ح��م��اي��ة 
�ملوؤمتر ملا لها من مردود على �ل�شتثمار�ت 
هناك  �أن  �إىل  م�شري�  �لبلدين  بني  �لبينية 
�لفنادق  يف  خ��ا���ش��ة  ل������ش��ت��ث��م��ار�ت  ت��وج��ه 

�ل�شخمة.
بالأحرف  توقيع  مت  لقد  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
وت�شجيع  ح���م���اي���ة  �ت���ف���اق���ي���ة  ع���ل���ى  �لوىل 
�ل���ش��ت��ث��م��ار ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن وم���ن �مل��ت��وق��ع �أن 
�شبتمر  يف  عليها  �ل��ن��ه��ائ��ي  �ل��ت��وق��ي��ع  ي��ت��م 
2013معربا معايل وزير �لدولة لل�شوؤون 
�ملالية �إىل �أن هذه �خلطوة تاأتي يف �إطار دعم 
�لنفتاح �لقت�شادي �لذي تتبناه �لدولة من 
خ�ل �نتقال عو�مل �لإنتاج وزيادة �لفر�س 
تنمية  �إىل  بالإ�شافة  �ملتاحة،  �ل�شتثمارية 
�لع�قات  ت��ع��زي��ز  �إىل  ي����وؤدي  �ل��ت��ج��ارة مم��ا 
�ل�شر�كة  وتنمية  �لبلدين  بني  �لقت�شادية 
و�لتعاون بينهما لت�شمل كافة �ملجالت ذ�ت 
�لتفاقية  تهدف  كما   ، �مل�شرتكة  �مل�شلحة 
�ل�شتثمار�ت  جل�����ذب  �مل����ن����اخ  ت��ه��ي��ئ��ة  �إىل 
بالإ�شافة  �ل�شيادية،  و�ل�شناديق  �حلكومية 
يف  �خلا�س  �لقطاع  ��شتثمار�ت  ت�شجيع  �إىل 

ك� �لبلدين.
�لجو�ء  فتح  �أه��م��ي��ة  �إىل  معاليه  �أك���د  كما 
�لوطني  �ل�����ط�����ري�ن  ب����خ����دم����ات  و�ل�����ب�����دء 
و�لطري�ن �لقت�شادي و�لذي بدوره �شي�شهم 
بني  �لقت�شادي  �لتعاون  حركة  تن�شيط  يف 
�لبو�شنة و�ل��دول �لخ��رى م�شري� ما تلعبه 
�لم��ار�ت من دور حموري يف �ملنطقة و�أنها 

متتلك �شركات نقل وطنية كبرية.

�ل��ر�ب��ع ل��شتثمار  �ل��دويل  �مل��وؤمت��ر  و�فتتح 
2013 مب�������ش���ارك وف����د م���ن دول���ة  ل��ل��ع��ام 
معايل  برئا�شة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
لل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  �لطاير  حميد  عبيد 
�لبو�شنية  �لعا�شمة  يف  �أقيم  و�ل��ذي  �ملالية 
 2013 م����اي����و   17 ب����ت����اري����خ  ����ش���ر�ي���ي���ف���و 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن م�����ش��رف �ل��ب��و���ش��ن��ة �ل����دويل 
�لدوليني  �ل�شركاء  م��ن  ع��دٍد  م��ع  بالتعاون 
�لإ�ش�مي  �ل��ب��ن��ك  جم��م��وع��ة  ب��ي��ن��ه��م  م���ن 
�ل�شريكة  �ل���دول���ي���ة  و�مل��ن��ظ��م��ات  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لأخ�������رى ب��ح�����ش��ور ر���ش��م��ي م���ن ع����دد من 
�حلكوميني  و�مل�����ش��وؤول��ني  �مل�شتثمرين  كبار 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات بجانب  �ل��ب��و���ش��ن��ي��ني و���ش��ان��ع��ي 
و�لدولية  �لإقليمية  و�ملنظمات  �ملوؤ�ش�شات 
حيث مت طلب متحدثن من كل من �لمار�ت 
، ماليزيا ، تركيا ، �شلوفينيبا لعر�س جتارب 
دول��ه��م وت��ب��ادل �خل���ر�ت و�مل��ع��ل��وم��ات فيما 
ب��ي��ن��ه��م، ح���ي���ث ق�����دم م���ع���ايل ع��ب��ي��د حميد 
�لطاير ورقة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
متوجهاً يف �لبد�ية بال�شكر لكل من حكومة 
�لبو�شنة و�مل�شوؤولني �حلكوميني، و�ملنظمات 
و�مل�شتثمرين  �لأع���م���ال  ورج����ال  �ل��دول��ي��ة، 
�لدوليني موؤكد� على هدفه حول بدء حو�ر 
على  �حل�شور  مطلعا  �لتنمية  من��اذج  ب�شاأن 
و�شعيها  جناحاتها  وق�شة  �لم����ار�ت  روؤي���ة 
�إىل �أن تكون �أف�شل دول �لعامل بحلول عام 
2021 من خ�ل �قت�شاد م�شتد�م ومتنوع 
�لتعليم  �أن  �إىل  م�شري�  �مل��ع��رف��ة  على  ق��ائ��م 

ياأتي يف �ملرتبة �لوىل. 

��شرت�تيجي  على  �ل�شوء  معاليه  �شلط  كما 
دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة ودوره���ا يف 
تعزيز دور �لقطاع �خلا�س، �عتماد �لبتكار 
من  �ملثلى  و�ل�شتفادة  �لعامة  �خلدمات  يف 
�ل��ت��ق��دم �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي، ت��ع��زي��ز م��ن��اخ جذب 
�لبنية  ت��ط��وي��ر  م���ن خ�����ل  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�ل��ن��ظ��ام �مل�شريف  �ل��ت��ح��ت��ي��ة وت��ع��زي��ز ك���ف���اءة 
و�لأ�شو�ق �ملالية، مع �لرتكيز على �لتمويل 

�لإ�ش�مي.
كما �أ�شار معاليه �إىل �أن �لمار�ت ��شتطاعت 
تنويع م�شادر �لدخل وتقليل �عتمادها على 
�أق��ل من  �أ�شبح ميثل  �ل��ذي  �لبرتول  قطاع 
�لجمايل مبينا  �ملحلي  �لناجت  % من   30
باأكر  �شاهمت  �لنفطية  �لقطاعات غري  �أن 
�لجمايل  �مل��ح��ل��ي  �ل��ن��اجت  م��ن   70% م��ن 
و�لتجارة،  �ل���ش��ت��ث��م��ار،  م���ن  ب��دع��م  وذل����ك 

و�ل�شياحة.
�لبو�شنة  �ق���ت�������ش���اد  �أن  ب���ال���ذك���ر  وج����دي����ر 
و�ل��ه��ر���ش��ك يف ف����رتة �ن��ت��ق��ال��ي��ة م���ع وجود 
�لقت�شاد  وي��ع��ت��م��د  حم�����دودة  �����ش����ح���ات 
�لجنبية  و�مل��ع��ون��ات  �حل��دي��د  ت�شدير  على 
�لتن�شيق  م��ن  �ل���م��رك��زي��ة حت��د  �أن  ح��ي��ث 
�ملحلي  �ل����ن����اجت  وح����ق����ق  و�لإ������ش������ح�����ات، 
 2008-2003 �لفرتة  خ���ل  �لجمايل 
�لزم����ة  �ن  �ل   5% ي���ف���وق  ���ش��ن��وي��اً  من�����و�ً 
�ىل  �دت  �ل��ع��امل��ي��ة  و�مل���ال���ي���ة  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�نخفا�س �لناجت �ملحلي �لجمايل �ىل 3% 
وظلت معدلت �لنمو يف �لبو�شنة و�لهر�شك 
تعتمد على �لطلب �ملحلي كمحرك رئي�شي 
�لقرو�س  على  معتمد�ً  �لقت�شادي  للنمو 
�خلارجية �ل �أن �لقت�شاد قد تاأثر بالزمة 
�ملالية �لعاملية، كما تاأثر كذلك باأزمة ديون 
�لحت���اد �لوروب����ي �لم���ر �ل���ذي �أث���ر كثري�ً 
ومعدلت  �لكلي  �لق��ت�����ش��اد  ����ش��ت��ق��ر�ر  على 
�لتطور�ت  ه���ذه  و�إز�ء  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ن��م��و 
�ملركزي  �مل�������ش���رف  ط����ور  ف��ل��ق��د  �ل�����ش��ال��ب��ة 
�ق��ت�����ش��ادي��ا حلماية  ب���رن���اجم���اً  �ل��ب��و���ش��ن��ي 
وم�شاندة  �ل��ك��ل��ي  �لق��ت�����ش��ادي  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
وذلك  �ملتو�شط  �ملدى  �لقت�شادي يف  �لنمو 
لتفادي  �ل���دويل  �لنقد  �شندوق  مب�شاعدة 
�لقت�شادية  للتنمية  �ل�شالبة  �ل��ت��د�ع��ي��ات 
�ل��ن��اجت��ة ع���ن �ل��ب��ي��ئ��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة �لغري 

مو�تية .
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املال والأعمال

�سفارتنا يف وا�سنطن تدعم وفد الدولة امل�سارك يف 
موؤمتر تقنيات التنقيب عن النفط والغاز بتك�سا�س

•• وا�شنطن-وام:

موؤمتر  يف  �لتجاري  �لق�شم  من  بوفد  و��شنطن  يف  �لدولة  �شفارة  �شاركت 
تقنيات �لتنقيب عن �لنفط و�لغاز يف �لبحار �لذي عقد موؤخر� يف مدينة 

هيو�شتون بولية تك�شا�س �لأمريكية.
ح�شر �ملوؤمتر �أكر من مائة �ألف �شخ�س �إىل جانب �ألفني و 728 �شركة 
�لعاملية  �لنفط  �شركات  م��ن  �ملتحدثون  ط��رح  حيث  دول��ة   40 ومب�شاركة 
حول  �آر�ءه��م  �لت�شغيل  ب�شوؤون  �ملعنية  �مل�شتقلة  �جلهات  وبع�س  و�لوطنية 
�لتحديات �لر�هنة وتقنيات �ل�شناعة �لنفطية كما �أقيم معر�س م�شاحب 

�شمل �أحدث �ملنتجات و�خلدمات يف هذ� �ملجال.
�ل�شفارة  زي��ارت��ه  بتنظيم  ق��ام��ت  �ل���ذي  للموؤمتر  �لإم���ار�ت���ي  �ل��وف��د  و���ش��م 
 200 �أبوظبي بدعم من �شفارة �لدولة يف و��شنطن حو�ىل  �لأمريكية يف 
من �مل��در�ء �لتنفيذيني من دولة �لإم��ار�ت ممثلني لكل من �شركة برتول 
�أبوظبي �لوطنية �أدنوك بجانب 15 �شركة تابعة لها ومن �شمنهم ممثلني 
ل�شركات �أبوظبي للعمليات �لبرتولية �لرية �أدكو و �شركة �أبو ظبي �لعاملة 
يف �ملناطق �لبحرية �أدما-�أوبكو و�شركة �أبو ظبي ل�شناعات �لغاز �ملحدودة 

غازكو و �حل�شن للغاز و�شركات �أخرى.
�لتنفيذيني  �مل���در�ء  �أدن���وك علي ر��شد �جل���رو�ن كبري  وت��ر�أ���س وف��د �شركة 
كبري من  بوفد  �أب��و ظبي  و�شناعة  كما متثلت غرفة جت��ارة  �أدم��ا  ل�شركة 
جمل�س �إد�رة �لغرفة برئا�شة �أبو بكر �شديق �خلوري �ملدير �لإد�ري ل�شركة 
�لوليات  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �لعتيبة  مانع  يو�شف  �شعادة  وق��ال  ���ش��روح. 
يف  �لإم��ار�ت��ي  �لوفد  م�شاركة  ح��ول  حديثه  معر�س  يف  �لأمريكية  �ملتحدة 
�لوليات  ب��ني  م��ن  �لثانية  �ملرتبة  يف  حلت  ق��د  تك�شا�س  ولي��ة  �إن  �مل��وؤمت��ر 
عام  خ���ل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  لل�شلع  �مل�شدرة  �لأمريكية 
دولر جاء معظمها من �شوق  مليار   2.1 قيمتها  بلغت  ب�شادر�ت   2012
�لهند�شية وخ�شو�شا يف  وقد ظلت �خلدمات  ميناء هيو�شنت  �أو  هيو�شنت 
�لوليات  و�ل�شر�كة بني  �لتعاون  �أن�شط جمالت  �أحد  و�لغاز  �لنفط  قطاع 
�ملوؤمتر  �ن مثل هذ�  �ملتحدة م�شري� �ىل  �لعربية  �لإم���ار�ت  �ملتحدة ودول��ة 
ع��ل��ى تطوير  تعمل  ك��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة  ل��ل��وف��ود  ف��ر���ش��ة طيبة  يعتر  �ل��ع��امل��ي 
تنتجها  �لتي  �لتقنيات  �أح��دث  من  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شركات  ��شتفادة  و�شمان 
�ل�شركات �لأمريكية على نحو م�شتمر. وقد ح�شر �لوفد �لإمار�تي وعدد 
من رجال �لأعمال و�مل�شوؤولني �حلكوميني يف هيو�شنت فطور عمل �أقامته 
جمعية �لتو�أمة بني مدينتي �أبو ظبي وهيو�شنت حيث �ألقى ط�ل �لقي�شي 
فيها  ت��ن��اول  كلمة  و��شنطن  يف  �ل��دول��ة  ب�شفارة  �لتجاري  �مللحق  م�شت�شار 
�لع�قات �لتجارية بني �لوليات �ملتحدة ودولة �لإمار�ت وركز على �لفر�س 
�لأعمال  �لإم��ار�ت. كما عقد جمل�س  دولة  �لأمريكية يف  لل�شركات  �ملتاحة 
�لأمريكي �لإمار�تي جل�شة مناق�شات حول قطاع �ل�شفر و�ل�شياحة و�لفنادق 
يف دولة �لإمار�ت �أد�رها رئي�س �ملجل�س د�ين �شر�يت و�شارك فيها ممثلون 
�أبو  ل�شركتي ط��ري�ن �لإم��ار�ت وط��ري�ن �لحت��اد وجمموعة جمري� وهيئة 
�لعربية �لأمريكية  �لتجارة  �أقامت غرفة  ظبي لل�شياحة و�لثقافة  كذلك 
�لتجارة  وز�رة  �أق��ام��ت  كما  �لإم���ار�ت���ي  �ل��وف��د  ���ش��رف  على  ��شتقبال  حفل 
�لنفط و�لغاز يف  �لتنقيب عن  �ملنظمة ملوؤمتر تقنيات  �لأمريكية و�جلهات 
�لبحار حفل �إفطار ت�شمن مناق�شات وتبادل ل�آر�ء حول �لقطاع �ل�شناعي 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وزير الدولة لل�سوؤون املالية يلتقي رئي�س جمهورية البو�سنة والهر�سك 
وي�سارك يف املوؤمتر الدويل الرابع لال�ستثمار 2013 ب�سراييفو
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•• العني - الفجر:

�لدويل  للموؤمتر  �حل�شرية  �بوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  رعاية  عن  �أعلن 
و�لقت�شاد  �لقانون  بني  �لطاقة  عن  و�لع�شرين  �حل��ادي  �ل�شنوي  �لعلمي 
�ل�شيخ  معايل  رعاية  حتت  �لم���ار�ت  بجامعة  �لقانون  كلية  تنظمه  و�ل��ذي 
�آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �لرئي�س  حمد�ن بن مبارك 
باملبنى  �ل��ك��رى  بالقاعة  �جل���اري  مايو   21-20 يومي  للجامعة  �لأع��ل��ى 

�له�يل للجامعة مبدينة �لعني.
مياه  هيئة  حر�س  �لهيئة  ع��ام  مدير  �لنعيمي  �شيف  ع��ب��د�هلل  �شعادة  و�أك���د 
وكهرباء �بوظبي على دعم �ملجهود �لعلمي �لهام للجامعة وكلياتها خا�شة 

فيما يتعلق بق�شايا �لطاقة و�ملياه .
متعلقة  �لق�شايا  ومناق�شته  �ل��دويل  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  بانعقاد  �لنعيمي  ورح��ب 
بالطاقة من �لناحية �لقانونية و�لرت�شيدية ودعوته �ىل �ف�شل �ل�شبل من 
�جل حتقيق كفاءة ��شتخد�م �لطاقة و�لطاقة �لنظيفة ون�شر �لوعي �لقانوين 
�لتنمية  ل�شمان  �لطاقة  ��شتخد�م  تر�شيد  وتاأكيد  �لبديلة  �لطاقة  ح��ول 

�مل�شتد�مة و�ملو�ئمة بني �لت�شريعات �لوطنية و�لقو�عد �لدولية للطاقة.
و�كد �لنعيمي �ن رعاية �لهيئة �حل�شرية للموؤمتر متثل خري دعم جلهود 
�مل�شوؤولية �لجتماعية �لوطنية مع �جلامعة  �لبحث �لعلمي و�شمن بر�مج 

�لوطنية �لأم بالدولة.
عدة  م��ن  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ب��ر�م��ج  دع��م  على  �لهيئة حت��ر���س  �ن  �ىل  م�شري� 
حماور �همها �لرعاية �لط�بية �لتي تقدم لأكر من �ألف طالب يف خمتلف 
مر�حل �لدر��شات �جلامعية و�لعليا بالإ�شافة �ىل جهود �لهيئة من خ�ل 

�أكادميية �لهيئة يف توفري �لتعليم و�لتدريب �مل�شتمر للموظفني مع كرى 
�ملتو��شل  �لهيئة  و�لعاملية ويف ظل حر�س  �ملحلية  �لتدريب  معاهد ومر�كز 
يف  �لهند�شة  كلية  مع  �مل�شتمر  و�لتعاون  �جلامعة  خريجي  ��شتقطاب  على 

فعالياتها وبر�جمها �ملتعددة .
ومن جانبه قال �لروفي�شور جا�شم علي �شامل �ل�شام�شي عميد كلية �لقانون 
�لب�شرين  للتنمية  �أ�شا�شي  �أم���ٌر  �لطاقة  للموؤمتر�ن  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
ت�شببت  �لعامل  يف  �لطاقة  ��شته�ك  منو  يف  �ل��زي��ادة  �أنَّ  كما  و�لقت�شادية، 
منها؛  م��ت��ع��ددة  م�����ش��ادر  للطاقة  �ن  �ىل  �ل��دومل�����ش��ري�  م��ن  للكثري  �لقلق  يف 
�لفحم و�لنفط و�لغاز �لطبيعي و�لطاقة �لنووية، و�لهيدروجني، و�لطاقة 
�لرياح منها  �لأر�شية، و�ملد و�جلزر و�لأم��و�ج، وطاقة  �ل�شم�شية و�حلر�رية 
متجدد و�لبع�س �لآخر غري متجدد. وقد �ن�شمت دولة �لإمار�ت �إىل �لعديد 
من �لتفاقيات �لدولية �خلا�شة بالطاقة و�لبيئة و�لتى بلغ عددها ما يقارب 

�ل� 15 �تفاقية.
�أجل ذلك ر�أت كلية �لقانون بجامعة �لإمار�ت  �نه من  �ل�شام�شي :  و��شاف 
للجو�نب  للت�شدي  �لعام  لهذ�  و�لع�شرين  �لو�حد  �ل�شنوي  موؤمترها  عقد 
�لقانونية و�لقت�شادية �لتي حتكم �لطاقة و�لو�شائل �لبديلة وحماية �لبيئة 

باعتبارها من �لق�شايا �لعلمية �ملعا�شرة �لتي تلقى �هتماماً حملياً وعاملياً.
كفاءة  حتقيق  �أج���ل  م��ن  �ل�شبل  �أف�����ش��ل  �إىل  �لتو�شل  �إىل  �مل��وؤمت��ر  وي�شعى 
��شتخد�م �لطاقة و�لطاقة �لنظيفة و�لتو�شل �إىل و�شع نظام قانوين م�ئم 
�لطاقة  ��شتخد�م  يف  �لقانوين  �لوعي  ن�شر  �لطاقة  قطاع  لتنظيم  ��ال  وف��عرّ

و�لطاقة �لبديلة.
�لتنمية  ل�شمان  �لطاقة  ��شتخد�م  تر�شيد  تاأكيد  �ىل  �مل��وؤمت��ر  يهدف  كما 

�لدولية يف  و�لقو�عد  �لوطنية  �لت�شريعات  �ملو�ءمة بني  �مل�شتد�مة وحتقيق 
�لو�شائل  �إيجاد  و  �لطاقة  �لعلمي يف جمال  �لبحث  وت�شجيع  �لطاقة  قطاع 

�لكفيلة بتمويل م�شروعات �لطاقة.
وث�ثة  مائة  بلغ  �لأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  من  �لبحثية  �لور�ق  عدد  �ن  وق��ال 
�لقت�شادية  �مل�شاكل  ع��ال��ج  بع�شها  �مل��وؤمت��ر،  حم���اور  تعالج  ورق���ة  و�شبعني 
للطاقة وو�شائل �لتنمية، و�لأخرى تطرقت �إىل �لأنظمة �لقانونية �حلاكمة 
�ل��و�ردة على �لطاقة وتنازع �لقو�نني  �إىل �لعقود  للطاقة، وبع�شها ت�شدى 

ب�شاأنها �إ�شافة �إىل ت�شوية �ملنازعات �خلا�شة بالطاقة
�أع�شاء  م�شري� �ىل �نه مت مر�جعة �لأور�ق من �للجنة �لعلمية �ملكونة من 
�لختيار  ووق��ع  مو�شوعية،  علمية  معايري  وف��ق  �لكلية  يف  �لتدري�س  هيئة 
�للجنة يف  على �ثنني وث�ثني ورقة ح�شلت على تقدير�ت �متياز، ور�ع��ت 

�لختيار تنوع �ملو�شوعات ومعاجلة حماور �ملوؤمتر كافة.
من �أجل ذلك مت توزيع �لأور�ق �إىل �شبع جل�شات تنعقد يف يومني �ىل ث�ث 
جل�شات يف �ليوم �لأول و�أربع جل�شات يف �ليوم �لثاين ليكون عنو�ن �جلل�شة 
على  حتتوى  �لطاقة  جم��ال  يف  و�ل�شتثمارية  �لقت�شادية  �لأب��ع��اد  �لأوىل 
خم�س �أور�ق، يف حني ُخ�ش�شت �جلل�شة �لثانية ملعاجلة �لتفاقيات �لدولية 
و�لت�شريعات �لوطنية يف �لتنمية �مل�شتد�مة وذلك �شمن خم�س �أور�ق، بينما 
وذلك  �لطاقة  ملن�شاآت  �لقانوين  �لنظام  لدر��شة  �لثالثة  �جلل�شة  ُخ�ش�شت 
وحتتوى  �لطاقة  لعقود  �لر�بعة  �جلل�شة  وخ�ش�شت  �أي�شاً،  �أور�ق  خم�س  يف 
�أور�ق لدر��شة  �أما �جلل�شة �خلام�شة فخ�ش�شت لها خم�س  �أور�ق،  �أربع  على 
�جلل�شة  تكن  ومل   ، �لطاقة  جمال  يف  و�جلنائية  �ملدنية  �لدولية  �مل�شوؤولية 
�ل�شاد�شة بعيدة عن �شابقتها �إذ عاجلت �جلو�نب �لإجر�ئية مدنية وجز�ئية 
�ل�شابعة  و�ن��ف��ردت �جلل�شة  �أور�ق.  �أرب��ع  وذل��ك يف  �لطاقة  يف جم��ال حماية 
ببمعاجلة ت�شوية �ملنازعات يف جمال �لطاقة يف �أربع �أور�ق �ي�شاً و�شوف ُيعلن 

عن �لتو�شيات �لتي تو�شل �إليها �ملوؤمتر يف ختام �جلل�شة �ل�شابعة.

برعاية حمدان بن مبارك اآل نهيان

املوؤمتر الدويل للطاقة بني القانون والقت�ساد يبداأ غدًا بجامعة 
الإمارات بدعم ح�سري من هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي

•• دبي-الفجر: 

�أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج �ل���ش��ت��ب��ي��ان �ل��رب��ع �شنوي 
مل��وؤ���ش��ر ث��ق��ة �لأع���م���ال �ل����ذي ت��ع��ده د�ئ���رة 
 91% �أن  دب���ي  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية 
من �ل�شركات �مل�شاركة من كافة �لقطاعات 
�أظهرت حت�شناً فى م�شرية �لنمو و��شتقر�ر 
�لأو�شاع فى قطاع �لأعمال بالإمارة خ�ل 
2013 وخا�شة  �ل��رب��ع �ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة وقطاع  �ل�����ش��رك��ات 
من  �لأول  �لربع  موؤ�شر  و�شجل  �لت�شدير 
عام �جلاري 113 نقطة، حيث يظهر مدى 
�لإمارة،  يف  �لأعمال  بقطاع  �لعام  �لتفاوؤل 
يخ�س  فيما  لل�شركات  �مل�شتمر  و�ل��ت��ف��اوؤل 
�لنمو و�لتو�شع  �ملبيعات و�لأرب��اح، وخطط 

يف قاعدة �لأعمال، وتعيني �ملوظفني.
وك�����ش��ف��ت ن��ت��ائ��ج �ل���ش��ت��ب��ي��ان ف��ي��م��ا يتعلق 
بالتوقعات �لكلية �أن %86 من �ل�شركات 

ت��ت��وق��ع من�����و�ً يف حجم  دب����ي  �ل��ع��ام��ل��ة يف 
مبيعاتها، فيما يخطط حو�ىل %23 من 
�أ�شحاب �ل�شركات �إىل زيادة عدد �لعاملني 
خ�ل �لربع �لثاين، فى حني توقع 75% 

منهم على ��شتقر�ر عدد �لعاملني لديهم.
وبهذه �ملنا�شبة، قال �شعادة �شامي �لقمزي، 
�لقت�شادية:  �لتنمية  د�ئ����رة  ع���ام  م��دي��ر 
يوؤكد موؤ�شر �لربع �لأول من �لعام 2013 
�أكر  ب��ات  دب��ي  يف  �لقت�شادي  �لن�شاط  �أن 
بالنتعا�س  متبوعاً  �زده���ار  وه��ن��اك  ثباتاً، 
مثل:  �لرئي�شية  �لقطاعات  يف  خ�شو�شاً 
�للوج�شتية،  و�خل������دم������ات  �ل�����ع�����ق�����ار�ت، 
قطاعي  حقق  كما  و�ل��ط��ري�ن.  و�ل�شياحة، 
�لتجزئة ومزودو �خلدمات منو�ً قوياً مما 
يعزز من مكانة دبي كونها تتمتع باقت�شاد 
ثقة  ن�شبة  �رت��ف��اع  وي��اأت��ي  م���رن.  تناف�شي 
�ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة و�مل�شدرين 
�لقطاعني  ب��ني  �مل�شرتكة  للجهود  نتيجة 

�لتنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و�خل����ا�����س  �حل���ك���وم���ي 
�لطريق  ومتهيد  �مل�شتد�مة  �لقت�شادية 
�أمام رو�د �لأعمال و�أ�شحاب �ل�شركات نحو 
�مل�شي قدماً يف تطوير عملياتهم �لتجارية 

و�ل�شتثمارية .
لعام  �لثانى  �لربع  بتوقعات  يتعلق  وفيما 
�ل�شركات  م��ن   54% ت��وق��ع��ت   ،2013
مبيعاتها،  بحجم  زيادة ملحوظة  �مل�شاركة 
طلبات  زي����ادة  �إىل  منهم   49% وت�شعى 
�ل�شر�ء �خلا�شة بهم ل�شمان وجود كميات 
وتعد  �ملتوقع.  �لطلب  حجم  لتلبية  كافية 
���ش��رك��ات �ل��ت�����ش��ن��ي��ع �لأك�����ر ت���ف���اوؤل حول 
�مل��ب��ي��ع��ات و�لأرب����������اح، يف ح���ني كانت  من���و 
���ش��رك��ات �خل���دم���ات �لأك����ر ت���ف���اوؤل ب�شاأن 
نتائج  و�أظهرت  �جلديدة.  �لتعيني  طلبات 
�إىل  �ل�شركات  م��ن   55% �شعي  �ل�شتبيان 
�لت�شغيلية  �ل��ق��در�ت  وتو�شيع  �ل�شتثمار 
�أعلى  وه��ي  �ملقبلة،   12 �ل���  �لأ�شهر  خ���ل 

�لكبرية،  �ل�����ش��رك��ات  ت��ط��ل��ع��ات  ع���ن  ب��ق��ل��ي��ل 
%40 من  ن�����ش��ب��ت��ه  ي��خ��ط��ط م���ا  يف ح���ني 
�لتقنيات  تطوير  يف  ل��شتثمار  �ل�شركات 
�لعام  م��ن  ذ�ت��ه��ا  �ل��ف��رتة  يف  �لتكنولوجية 

.2013
وت��ن��ع��ك�����س ت��وق��ع��ات �مل��ب��ي��ع��ات �إي��ج��اب��اً على 
تقدير�ت �لأرب��اح، حيث تتوقع %53 من 
�ملقبل،  بالربع  �لأرب��اح  �ل�شركات حت�شناً يف 
عر �لدخول يف م�شاريع �أو �حل�شول على 
قطاع  يف  �ملوؤ�شر�ت  وتظهر  ج��دي��دة،  عقود 
لل�شركات  �أع��ل��ى  ت���ف���اوؤل  ن�����ش��ب  �خل���دم���ات 
و�لتعليم،  �ملر�فق،  �إد�رة  جمال  يف  �لعاملة 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ع���ل���وم���ات، و�لت�������ش���الت، 
لأ�شباب عدة �أبرزها زيادة �لطلب و�لتطلع 

�إىل عقد �شفقات جديدة.
�لأول  للربع  �لأع��م��ال  ثقة  موؤ�شر  و�شجل 
�شركات  م����ن   70% �أن   2013 م����ن 
�إب�����ر�م �شفقات  �مل���ق���اولت و�ل��ب��ن��اء ت��ت��وق��ع 

و�لإقليمية،  �ملحلية  �لأ����ش���و�ق  يف  ج��دي��دة 
مدفوعا بزيادة �لطلب يف جميع �لقطاعات 
مقدمي  م���ن   59% وي����رى  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة، 
�لأعمال  ن�شاط  يف  �رتفاعاً  �لنقل  خدمات 
2013. ومن  �ل��ع��ام  �ل��ث��اين م��ن  ب��ال��رب��ع 
�أخرى كانت �لفنادق و�ملطاعم �لأقل  جهة 
�إىل  رئي�شي  ب�شكل  ذل���ك  وي��رج��ع  ت���ف���اوؤًل، 
�ملو�شمية  و�لطبيعة  �ل�شيف  مو�شم  ق��رب 

حلركة �ل�شياح خ�ل هذه �لفرتة.
و���ش��م��ن �ل��ق��ط��اع �ل��ت��ج��اري، ت��ع��د �شركات 
�لكمبيوتر،  و�أج���ه���زة  �ل�����ش��ي��ار�ت،  جت����ارة 
تفاوؤل،  �لأك����ر  و�مل��ن�����ش��وج��ات  و�لأغ���ذي���ة، 
و�مل�شروبات  �لأغذية  �شركات  تتوقع  حيث 
�ل�شيف،  ف�شل  خ���ل  �لطلب  يف  �رت��ف��اع��اً 
ت��ف��اوؤًل يف  �ملن�شوجات  �أظهر جت��ار  يف حني 
�رتفاع �ل�شادر�ت. وتوؤكد �ل�شركات �لعاملة 
�لقطاع  يف  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �مل�����و�د  جم����ال  يف 
�ل�شناعي �أن لديها نظرة م�شتقبلية �أف�شل 

و�ل�شري�ميك،  �ل���زج���اج،  �شناعة  وم��ن��ه��ا: 
و�ل�������ورق،  �ل���ث���ق���ي���ل���ة،  و�مل�����ع�����د�ت  و�لآلت 

و�لب��شتيك.
و�لبيئة  �لأع����م����ال  م���ن���اخ  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
�ملحيطة، �أ�شارت %21 من �ل�شركات �إىل 
�أن �لأو�شاع �لر�هنة ل ت�شكل �أية حتديات 

�ل�شركات  وت�����رى  �أع���م���ال���ه���م،  م�����ش��رية  يف 
�لأخرى �أن �لتحديات �لرئي�شية تتمثل يف: 
�ملر�فق،  ور�شوم  �لإيجار،  وتكلفة  �ملناف�شة، 
بالأعمال،  �ملتعلقة  �لإد�ري����ة  و�لإج�����ر�ء�ت 
بالن�شبة لل�شركات �مل�شدرة فتعتر �لر�شوم 
�لإد�رية و�ملناف�شة و�لإج��ر�ء�ت �لتنظيمية 

من �أبرز �لتحديات �لتي تو�جهها.
�قت�شادية  �عتده  �ل��ذي  �ل�شتبيان  و�شمل 
�إمارة  يف  عاملة  حملية  �شركة   512 دب��ي 
دب���ي، ومت ط��رح �لأ���ش��ئ��ل��ة و�لإج���اب���ة عليها 
ث����ث خ���ي���ار�ت ه��ي زي����ادة ، �ن��خ��ف��ا���س �أو 
وت�شمل  �لرئي�شية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  يف  ��شتقر�ر 
ون�شبة  �ل��ب��ي��ع،  و�أ���ش��ع��ار  �ملبيعات،  �إي����ر�د�ت 
وتقوم  وغ����ريه����ا،  و�ل���ت���وظ���ي���ف،  �لأرب��������اح، 
ب�شكل  �مل�شوحات  ب��اإج��ر�ء  دب��ي  �قت�شادية 
ربع �شنوي لإعطاء موؤ�شر�ت و��شحة لأد�ء 
�لقت�شادية،  �لقطاعات  كافة  يف  �لأع��م��ال 

ور�شد ومر�قبة موؤ�شر ثقة �ل�شركات.

خالل الربع الثاين من 2013

موؤ�سر ثقة الأعمال ي�سجل 113 نقطة ويظهر تفاوؤًل حول اأو�ساع قطاع الأعمال يف دبي 
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•• دبي -وام:

�أعلن دبي ورلد �شنرت�ل �مل�شروع �مل�شمم خ�شي�شا ليكون �أول مدينة مطار 
�مل�شاريع �جلديدة  �أنه ب�شدد تطوير عدد من  �ليوم  �لعامل  متكاملة يف 
وجممع  �لعم�ء  مل�شتودعات  ر�بعا  مبنى  ت�شم  �للوج�شتية  �ملنطقة  يف 

م�شتودعات ومكاتب م�شرتكة ومركز� متطور� للتفتي�س �جلمركي.
ياأتي تطوير �ملبنى �لر�بع مل�شتودعات �لعم�ء تلبية للطلب �لكبري على 
�أن�شطتهم  بتو�شيع  �لر�غبني  �حلاليني  �لعم�ء  من  �شو�ء  �مل�شتودعات 
�لتجارية �أو من عم�ء جدد وبعد �ل�شغال �لكامل للمباين �لث�ثة يف 

�ملنطقة �للوج�شيتة.
مرت   8.700 بنحو  تقدر  �إجمالية  م�شاحة  على  �ل��ر�ب��ع  �ملبنى  وميتد 
مربع من بينها 5.443 مرت مربع خم�ش�شة للم�شتودعات و 1.373 
مرت مربع خم�ش�شة للم�شاحات �ملكتبية ومن �ملقرر �أن يكتمل �لعمل يف 

�ملبنى �جلديد منت�شف �لعام 2014.
�للوج�شتية  �ملنطقة  لوج�شتي يف  �شيتم تطوير جممع  �أخ��رى  من جهة 
 34 ي�شم م�����ش��ت��ودع��ات وم��ك��ات��ب وم��ر�ف��ق ح��دي��ث��ة مت��ت��د ع��ل��ى م�شاحة 
تو�شيعها ح�شب  ويوفر مر�فق مب�شاحات كبرية ميكن  �أل��ف مرت مربع 
�حتياجات �ل�شركات على �ن يكون لكل مر�فق م�شاحة ل تقل عن 1000 

مرت مربع و�شينتهي �لعمل يف هذ� �مل�شروع خ�ل �لربع �لأول من �لعام 
.2015

�شنرت�ل عن  ورل��د  دب��ي  ك�شف  �حل��رة  �ملنطقة  كفاءة عمليات  ولتح�شني 
�شروعه يف تطوير �شاحة تفتي�س خم�ش�شة للعم�ء عند �لبو�بة �لر�بعة 
مع  للتعامل  �جلديد  �ملرفق  و�شمم  دب��ي   جمارك  مع  بالتعاون  وذل��ك 
�أنو�ع �ل�شحنات �لتي حتتاج �ىل درجات حر�رة متفاوتة كما مت  خمتلف 
تزويدها باأجهزة م�شح �شوئي لل�شاحنات و�لعربات حيث �شت�شكل ر�دفا 

مهما ملركز �لتفتي�س �جلمركي �حلايل.
للطري�ن   دبي  مدينة  ملوؤ�ش�شة  �لت�شغيلي  �لرئي�س  بوقر�عه  ر��شد  وق��ال 

�ل���دو�م ع��ن م��ب��ادر�ت ج��دي��دة ومبتكرة  يبحث دب��ي ورل��د �شنرت�ل على 
لها   مقر�  �مل�شروع  من  تتخذ  �لتي  �ل�شركات  وتو�شع  منو  خطط  تدعم 
وت�شكل هذه �مل�شاريع �جلديدة يف �ملنطقة �للوج�شتية عن�شر� فاع� يف 
��شرت�تيجيتنا �لتو�شعية على �ملدى �لطويل يف �لوقت �لذي ي�شتعد فيه 
�لكثري من �مل�شتثمرين و�ل�شركات �ملتعددة �جلن�شيات �ىل نقل عملياتها 
متكاملة  من�شة  توفري  خ�ل  ومن  �للوج�شتية  �ملنطقة  �ىل  �لت�شغيلية 
ورلد  دب��ي  ي��ز�ل  ل  �ل�شناعات  خمتلف  من  �ل�شركات  متطلبات  لتلبية 
�لتي  و�ل�شركات  �لأع��م��ال  ورج��ال  للم�شتثمرين  مثالية  وجهة  �شنرت�ل 

تتطلع ل��شتفادة من �لفر�س �لنا�شئة يف �ل�شوق �لعاملية .  

دبي ورلد �سنرتال يك�سف عن م�سروعات جديدة يف املنطقة اللوج�ستية

املال والأعمال

•• ابوظبي - الفجر:

ن��ظ��م��ت �ل��ه��ي��ئ��ة ور���ش��ة ع��م��ل بعنو�ن 
��شتخد�م تقنية �ملعلومات و�لت�شالت 
�لكو�رث  �أو  �ل�ش�مة  �لقيادة:  �أثناء 
من  ممثلني  بح�شور  �ل��ط��ري��ق  على 
�لطرق  وهيئة  ودبي  �أبوظبي  �شرطة 
تنظيم  هيئة  �حتفلت  و  و�ملو��ش�ت 
�لت�شالت باليوم �لعاملي ل�ت�شالت 
ع�شر  �ل�شابع  يف  �ملعلومات  وجمتمع 
م��ن �شهر م��اي��و �جل���اري حت��ت �شعار 
و�لت�شالت  �مل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 

وحت�شني �ل�ش�مة على �لطرق .
ومت����ث����ل �ل���ه���ي���ئ���ة دول��������ة �لإم����������ار�ت 
�لدويل  �لحت���اد  يف  �ملتحدة  �لعربية 
ي��ع��ت��ر وكالة  و�ل�����ذي  ل���ت�����ش��الت، 
تابعة ل�أمم �ملتحدة تخت�س بكل ما 
و�لت�شالت  �ملعلومات  بتقنية  يتعلق 
يف �أن��ح��اء �ل��ع��امل، وي�����ش��ادف �حتفال 
�ل����ذك����رى  16مايو  ي������وم  �ل���ه���ي���ئ���ة 
�لتفاقية  ع��ل��ى  ل��ل��ت��وق��ي��ع  �ل�����ش��ن��وي��ة 
1865 و�لتي  ع��ام  ل��ل��رق  �ل��دول��ي��ة 
�لدويل  �لحت��اد  تاأ�شي�س  �أ�شفرت عن 

ل�ت�شالت .
�ليوم  بهذ�  �لهيئة  �حتفال  ويت�شمن 
وور����ش���ة عمل  م��وؤمت��ر �شحفي  ع��ق��د 

مرئية  بكلمة  �فتتاحها  يتم  توعوية 
�لعام  �لأم��������ني  م�����ون  ك����ي  ب�����ان  م����ن 
ل����أمم �مل��ت��ح��دة و �ل��دك��ت��ور حمدون 
ت�����وري�����ه �لأم���������ني �ل�����ع�����ام ل�����حت����اد. 
�شرطة  �ل��ع��م��ل  ور����ش���ة  وي�������ش���ارك يف 
�شركة  �إىل  بالإ�شافة  ودب��ي  �أبوظبي 
قدح�شر  و  كما  لل�شيار�ت،  �لإم���ار�ت 
�ل�شركاء  من  عدد  �ل�شحفي  �ملوؤمتر 
�لإ�����ش����رت�ت����ي����ج����ني ك����ات���������ش����الت، دو 
هيئة  من  ملمثلني  بالإ�شافة  و�لريا 

�لطرق و�ملو��ش�ت.
وكان  �لور�شة بطابع �حلدث  �ت�شمت 
�ملعلومات  تقنية  ��شتخد�م  عنو�نها 
�ل�ش�مة  �لقيادة  �أثناء  و�لت�شالت 
وق����ال  �ل���ط���ري���ق  ع���ل���ى  �ل�����ك�����و�رث  �أو 
�مل��ه��ن��د���س ���ش��ي��ف ب���ن غ��ل��ي��ظ��ة مدير 
�لتكنولوجيا  ت��ط��وي��ر  ����ش���وؤون  �إد�رة 
�أن����ه ي��ج��ب �أن ل ن��غ��ف��ل عن  �مل��ن��ظ��م��ة 
�أعمال  يف  �مل�شاركة  ناحية  من  دورن��ا 
�ملعايري  وو�شع  �لتقيي�س  جمموعات 
ل�ت�شالت  �ل�������دويل  �لحت�������اد  م����ع 
�ل�زمة  �مل����و�رد  تخ�شي�س  وك��ذل��ك 
ل���ه���ذه �ل��ت��ق��ن��ي��ات ل���ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف 
�لدولة و�لتعاون �لد�ئم و�مل�شتمر مع 
�لطرق  وموؤ�ش�شات  �ل�شرطة  �إد�ر�ت 
�لتكامل  لتحقيق  �ل��دول��ة  يف  و�لنقل 

و�لن�������ش���ج���ام ب���ني ج��م��ي��ع �لأط������ر�ف 
ويحقق  للمجتمع  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع��ود  مل��ا 

�ل�ش�مة على �لطرق .
ومم������ا ل�����ش����ك ف���ي���ه ب������ذل �لحت������اد 
�ل���������دويل ل�����ت���������ش����الت ج�����ه�����ود�ً يف 
�أحدث  لتطوير  �لعامل  �أنحاء  جميع 
معايري �لت�شالت و تقنية�ملعلومات 
�لذكي  �ل��ن��ق��ل  ب��اأن��ظ��م��ة  يتعلق  فيما 
و�ش�مة �ل�شائق عن طريق ��شتخد�م 
�حل����ا�����ش����وب وو�����ش����ائ����ل �لت�������ش���الت 

�مل���و�ق���ع و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل �لآيل،  ل��ت��ح��دي��د 
وي�شم ذلك �لر�د�ر�ت �لذكية، �أنظمة 
�ل�شيار�ت  ب��ني  �ل��ت��ل��ق��ائ��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
لتفادي  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  و�ل����ش���ال���ي���ب 

�ل�شطد�م و�حلو�دث. 
و�شائل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  وك���م���ا 
للق�شاء على عو�مل �ل�شرود �ملت�شلة 
�أثناء  �لآم���ن���ة  غ���ري  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لقيادة. وتنظر �لهيئة �إىل ما ي�شدر 
م��ق��رر�ت وتو�شيات  عن �لحت��اد من 

�أن������ه خارطة  ع���ل���ى  �حل����ر�����س  ب���ع���ني 
لتعزيز تقنيات �لت�شالت و�ملعلومات 
و�ل��و���ش��ول به  يف �ملجتمع �لم��ار�ت��ي 
وتتفق  �لعاملية.  �لرقمية  �ملعرفة  �إىل 
�حلكومة  روؤي���ة  م��ع  �لهيئة  توجهات 
�ل��ر���ش��ي��دة وخ��ط��ة �لإم�����ار�ت 2021 
�لإمار�ت  يف  �ملجتمع  خلدمة  ون�شعى 
�ل�ش�مة على �لطرق  �ن  لذلك نعي 
�لأكر  �ملجتمعية  �لق�شايا  �ح���دى 

�أهمية على �ل�شعيد �لعاملي. 

ا�ست�ساري ال�سارقة يناق�س �سيا�سة دائرة هيئة تنظيم الت�سالت حتتفل باليوم العاملي لالت�سالت وجمتمع املعلومات
املوانئ البحرية واجلمارك

•• ال�شارقة-وام:

عقد �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة �شمن �أعماله لدور �لنعقاد �لعادي �لثاين من �لف�شل �لت�شريعي �ل�شابع 
جل�شته �خلام�شة ع�شرة مبقره يف مدينة �ل�شارقة برئا�شة حممد جمعه بن هندي رئي�س �ملجل�س.

ويف بد�ية �جلل�شة �لتي عقدت �خلمي�س �ملا�شي �شدق �ملجل�س على م�شبطة �جلل�شة �لر�بعة ع�شرة وناق�س م�شروع 
�لتو�شيات �ملرفوع من قبل جلنة �إعد�د �لتو�شيات ب�شاأن �شيا�شة �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة وم�شروع تو�شيات 
�شيا�شة د�ئرة �لأ�شغال �لعامة يف �إمارة �ل�شارقة و�أقر �إرجاء �ملو�فقة على �لتو�شيات حلني عر�شها يف �جلل�شة �ملقبلة. 
�ل�شيخ خالد بن عبد�هلل بن  �ل�شارقة بح�شور  �إم��ارة  �لبحرية و�جلمارك يف  �ملو�نئ  د�ئ��رة  �شيا�شة  �ملجل�س  وناق�س 
�شلطان �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة رئي�س د�ئرة �ملو�نئ �لبحرية و�جلمارك و�ملهند�س ر��شد 
و�أ�شماء  �شعيد �جل��رو�ن مو�شوع  �أحمد  �ل�شت�شاري  �لعام للمجل�س  للد�ئرة. وت� �لمني  �لعام  �ملدير  �لليم  عبيد 
مقدمي �لطلب ملناق�شة مو�شوع �شيا�شة د�ئرة �ملو�نئ �لبحرية و�جلمارك قائ� نظر� لأهمية دورها يف بناء �قت�شاد 
�إقليمي مميز وما ت�شعى �إليه يف �حل�شول على �ل�شتخد�م �لأمثل لإد�رة وت�شغيل مو�نئ �إمارة �ل�شارقة تتوىل د�ئرة 
�لقت�شادي ل�إمارة  �لهيكل  �لتنمية يف  �لوطني وحتقيق  �لإقت�شاد  لتعزيز  دور� هاما  �لبحرية و�جلمارك  �ملو�نئ 
�لطلب  يود مقدمو  و�خلدمات  لل�شيا�شات  د�ئ��م  وتطوير  م�شتمر  به من حت�شني  يت�شل  وما  �ل��دور  هذ�  ولأهمية 
مناق�شة هذ� �ملو�شوع حتقيقا لغايات �ل�شالح �لعام . ثم �ألقى حممد جمعه بن هندي رئي�س �ملجل�س كلمته م�شيد� 
باجلهود �ملخل�شة �لتي تقوم بها دولة �لإمار�ت دعما وتعزيز� ل�أ�شرة وتوفري �أق�شى درجات �لأمن و�لأمان لها يف 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مثمنا جهود �شاحب �ل�شمو  ظل رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة يف دعم وتاأ�شيل �لقيم �لثقافية 
و�حل�شارية و�لأ�شرية بالإمارة و�هتمام �شموه �ل�فت بالأ�شرة ومتا�شكها وتر�بطها. وبارك �بن هندي جهود حرم 
�لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  بنت حممد  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �شاحب 
�لقيام  �لأ�شرة من  و�لعمل على متكني  �لأ�شرة  باأفر�د  �ل�شامية ل�هتمام  �لد�ئم وتوجيهاتها  �شعيها  بال�شارقة يف 
بدورها يف رقي �ملجتمع وتاأمني مقومات �حلياة �ل�شعيدة و�عرب عن تقديره لكافة تلك �جلهود وتقدم بالتهنئة 
ملنظمة �لأ�شرة �لعربية لختيار �ل�شارقة مقر� �إد�ريا للمنظمة �لأمر �لذي يعك�س �لثقة �لتي تتمتع بها �إمارة �ل�شارقة 

يف جمال �لأ�شرة و�حلفاظ على هويتها ومتا�شكها.
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�شباق  لفعاليات  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ثمنت 
للعام  ت��ق��ام  و�ل��ت��ي  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  �لن��دي��ة 
�لثاين على �لتو�يل بتنظيم من نادي �ل�شارقة 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  م���ن  و�إ������ش�����ر�ف  �ل���ري���ا����ش���ي 
فئات  حققته  �ل��ذي  �لكبري  بالنجاح  �لريا�شي 
�ل�����ش��ب��اق م���ن خ�����ل �مل�������ش���ارك���ة �ل����ف���ت���ة من 
�ل�شبابية  و�مل��ر�ك��ز  �ل�شارقة  �إم���ارة  �أن��دي��ة  قبل 
يف �مل�����ش��ارك��ة ب��ع��دد ك��ب��ري م���ن �ل���ع��ب��ني ومن 
خ�ل  �أقيمت  �لتي  �أعمالها  يف  لها  �ملنت�شبني 

�شهر مايو �جلاري .
�شبابيا يف  وم��رك��ز�  ناديا   21 و����ش��ادت بحر�س 
من  ع��دد  ب��اأك��ر  �مل�شاركة  على  �ل�شارقة  �إم���ارة 
على  للتناف�س  �لقيمة  �لع��م��ال  و  �مل�����ش��ارك��ني 
�ملر�كز �لأوىل لل�شباق جاء ذلك خ�ل �لجتماع 

�لثانية  �ل���دورة  فعاليات  �شمن  للجنة  �لثامن 
و�لذي عقد مبقر نادي �ل�شارقة .

تروؤ�شه  خ�ل  �ملع�  عبد�لرحمن  �ل�شيخ  و�أك��د 
ل�جتماع بنجاح �شباق �لأندية للثقافة و�لفنون 
�ل��ري��ا���ش��ي��ني يف كافة  م���ن  ك��وك��ب��ة  ت���اأه���ي���ل  يف 
مبجالت  وربطها  و�لثقافية  �لفنية  �لن�شطة 
روؤية  لرتجمة  متكاملة  حلقة  متثل  خمتلفة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لعلى ل�حتاد 
�ل��ري��ا���ش��ي��ني بكافة  �ل�����ش��ارق��ة يف رب����ط  ح��اك��م 

�ملعارف و�ملجالت �لثقافية �لأخرى .
فيما �أ�شار م�شبح بالعجيد �لكتبي ع�شو �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي وع�شو �للجنة �لعليا رئي�س 
�لريا�شي  �لثقايف  مليحه  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 

بنوعية �مل�شاركات �لتي ت�شلمتها جلان �لتحكيم 
وق�شة  �شعر  من  �ل�شباق  م�شابقات  خمتلف  يف 
وغ��ريه��ا مما  و�أف����م وم�شرح  ور���ش��م  وق�شرية 

يرتجم حلر�س �لندية و�ملر�كز على �لبد�ع .
وج����رى خ����ل �لج��ت��م��اع ب��ح��ث �آل���ي���ات تكرمي 
�لندية و�ملر�كز �مل�شاركة خ�ل �حلفل �خلتامي 
�لذي �شيعقد بد�ية �شهر يونيو �ملقبل ومرئيات 
�حلفل بجانب �لط�ع على خمتلف �إح�شائيات 

�مل�شاركني يف �ل�شباق .
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل����روؤى  خمتلف  �للجنة  وبحثت 
�إب����ر�ز �مل��و�ه��ب �مل�����ش��ارك��ة وت��اأه��ي��ل��ه��ا م��ن خ�ل 
تر�شيحها جلهات �لخت�شا�س ع�وة على ن�شر 
وت�شليط  �إ���ش��د�ر�ت خا�شة  يف  �لفائزة  �لأعمال 

�ل�شوء �لع�مي على مهار�تها و�إبد�عاتها .

�أ�شاد كري�شان �إليموجينوف رئي�س 
�لحتاد �لدويل لل�شطرجن بر�عة 
�لإمار�تي  �ل���دويل  �حل��ك��م  ومت��ي��ز 
حكام  رئي�س  �لطاهر  علي  �شلطان 
�ل��ع��امل �جل���ائ���زة �لكرى  ب��ط��ول��ة 
�إد�رته  خ�ل  لل�شيد�ت  لل�شطرجن 
�خ��ت��ت��م��ت موؤخر�  �ل��ت��ي  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
و�شط  �ل�شوي�شرية  جنيف  مبدينة 
12 لع��ب��ة على  �أق�����وى  م�����ش��ارك��ة 

م�شتوى �لعامل.
كلمة  يف  �إل��ي��م��وج��ي��ن��وف  و�أ�����ش����ار 
�لفائزين  ت��ت��وي��ج  ل��ه خ����ل ح��ف��ل 
مدير  توكاييف  جومارت  بح�شور 
عام مكتب �لأمم �ملتحدة يف جنيف 
�ل���ط���اه���ر وجن���اح���ه يف  ت���األ���ق  �إىل 

على  �لثالث  للعام  �لبطولة  �إد�رة 
�لتو�يل.

�لدويل  �حل��ك��م  �أن  بالذكر  ج��دي��ر 
�لطاهر  ع��ل��ي  �شلطان  �لإم���ار�ت���ي 
�شبق و�أن توىل بنجاح لفت رئا�شة 
�جلائزة  �لعامل  بطولة  يف  �حلكام 
�لكرى لل�شيد�ت يف مدينة  �شني 
ويف   2011 ع���ام  �ل�شينية  زي���ن  
�ل��ع��ام �ل��ت��ايل ع��اد �لحت���اد �لدويل 
�ل�����ش��ع��ب��ة حلكمنا  �مل��ه��م��ة  ل��ي�����ش��ن��د 
�ملونديايل �لذي �أكد جمدد� متيزه 
رئا�شة  بحنكة  و�أد�ر  �لتحكيمي 
�لتي  �لثانية  �لبطولة  يف  �حل��ك��ام 
�أقيمت مبدينة  كاز�ن  �لرو�شية يف 
يونيو من عام 2012 ثم عاد للعام 

�لثالث على �لتو�يل ليرت�أ�س حكام 
��شت�شافتها  �لتي  �لثالثة  �لن�شخة 
مدينة جنيف حمققا بذلك �إجناز� 
م�شبوق  غري  وعربيا  وقاريا  عامليا 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  ب��رئ��ا���ش��ت��ه حل��ك��ام 

لث�ث �شنو�ت متتالية.
�لطاهر  �شلطان  �أع��رب  من جانبه 
هذه  �أد�ء  يف  بالنجاح  �شعادته  عن 

�ملهمة �ل�شعبة ..
�شاحب  �إىل  ب��ال�����ش��ك��ر  م��ت��وج��ه��ا   
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل   حفظه  �ل��دول��ة   رئي�س  نهيان 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 

�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
حكام  �ل�������ش���م���و  �أ�����ش����ح����اب  و�إىل 
�ملتو��شل  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  �لإم�����ار�ت 
�لكو�در  ودع��م  و�لريا�شة  لل�شباب 
هذ�  لتحقيق  �أهله  مما  �لإمار�تية 

�لإجناز.
�ل�شيخ  �إىل  �ل�شكر  �لطاهر  وق��دم 
�شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان 
�لأ�شيوي  �آل نهيان رئي�س �لحت��اد 
�لذي يدعم ويوجه �لكو�در �لفنية 
�أعلى  �لإمار�تية و�لأ�شيوية لتتبو�أ 
�لدولية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  �مل��ن��ا���ش��ب 

�لريا�شية و�ل�شطرجنية.

عبدالرحمن املعال: ال�صباق جنح يف تاأهيل الريا�صيني يف كافة الأن�صطة الفنية والثقافية 

م�سبح بالعجيد الكتبي : نوعية امل�ساركات يرتجم حر�س الأندية على الإبداع
اللجنة العليا ل�صباق الأندية ت�صيد بالإقبال الكبري من قبل 21 ناديًا ومركزًا �صبابيًا يف اإمارة ال�صارقة لفعاليات امل�صابقة 

الحتاد الدويل ي�سيد باإدارة احلكم �سلطان الطاهر 
لبطولة العامل لل�سطرجن ب�سوي�سرا 

ري��ال مدريد جوزيه مورينيو  م��درب  و�شف 
مو�شم فريقه �حلايل باأنه �لأ�شو�أ يف م�شريته، 
م�شابقة  نهائي  �مللكي  �ل��ف��ري��ق  خ�����ش��ارة  بعد 
م�شاء  ملعبه  على  �لقدم  لكرة  �إ�شبانيا  كاأ�س 
 )1-2( مدريد  �أتلتيكو  ج��اره  �أم��ام  �جلمعة 

بعد وقت �إ�شايف. 
وتنازل ريال عن لقبه بط� للدوري لغرميه 
�لعا�شر  لقبه  �إح����ر�ز  ع��ن  وع��ج��ز  بر�شلونة، 
�أوروب����ا بخروجه م��ن ن�شف  �أب��ط��ال  ب���دوري 
�لنهائي �أمام برو�شيا دورمتوند �لأملاين، قبل 

�أتلتيكو،  �أم��ام  �مللكية  �لكاأ�س  لقب  يخ�شر  �أن 
ليكتفي بذلك بلقب وحيد خ�ل هذ� �ملو�شم 

وهو كاأ�س �ل�شوبر �لإ�شباين.
وقال مورينيو �لذي طرد خ�ل �ملبار�ة ب�شبب 
�أ�شو�أ  ق��ر�ر�ت �حلكم هذ� هو  �عرت��شه على 
مو�شم يف م�شريتي، مل �أخرج من �أي مو�شم 
بدون �أي لقب مهم، ل ميكن �أن يقنع مدريد 
 . �ل�شوبر  كاأ�س  بلقب  نف�شي  �أن��ا  �أقنع  �أن  �أو 
و�أ�شاف بلغنا �لنهائي، ن�شف �لنهائي و�ملركز 
كان  لو  �ل�شوبر، حتى  كاأ�س  و�أح��رزن��ا  �لثاين 

هذ� �مل�شار جيد� للبع�س فاإنه �لأ�شو�أ بالن�شبة 
يل .

�أت��ل��ت��ي��ك��و مل يكن  �أن  و�أ����ش���ر م��وري��ن��ي��و ع��ل��ى 
لعبو  �أ�شاب  بعدما  باملبار�ة،  �لفوز  ي�شتحق 
�ل���ري���ال �ل��ق��ائ��م ث����ث م����ر�ت ق��ب��ل ت�شجيل 
بالدقيقة  �ل��ث��اين  �أت��ل��ت��ي��ك��و  ه���دف  م���ري�ن���د� 

.98
ورف�س �حلديث عن �إمكانية متابعة م�شو�ره 
م��ع �ل��ري��ال �مل��و���ش��م �مل��ق��ب��ل، يف ظ��ل �شائعات 
ت�شل�شي �لإجنليزي،  �إىل  تتحدث عن عودته 

�إ�شافية  �إن عقده ميتد لث�ث �شنو�ت  وقال 
و�إن�����ه ي��ن��ت��ظ��ر �جل��ل��و���س م���ع رئ��ي�����س �لنادي 

فلورنتينو بريي�س للف�شل باملو�شوع.
من جانبه قال قائد �لريال �شريخيو ر�مو�س 
�إن لعبي �أتلتيكو ��شتحقو� �لفوز لأنهم كانو� 
�أكر قوة يف �لتعامل مع �ملبار�ة . و�أ�شاف من 
بعدما  �ل�شكل  بهذ�  �ملبار�ة  تنتهي  �أن  �ملحزن 
�جتهد �لفريق للفوز بها.. ولكنها �حلقيقة، 
فر�شة  �أه��درن��ا  بعدما  �ل��ك��اأ���س  لقب  خ�شرنا 

�لفوز بلقبي �لدوري ودوري �أبطال �أوروبا .

مورينيو: هذا اأ�سواأ مو�سم يف م�سرتي 

مان�ش�شرت  م�����درب  ف��ريج�����ش��ون  �ل��ي��ك�����س  ق����ال 
يونايتد �لذي �شيعتزل يف نهاية �ملو�شم �ن قدرة 
ديفيد بيكام قائد منتخب �جنلرت� �ل�شابق على 
�مل���ع��ب ومتكنه م��ن جت��دي��د نف�شه  �ل��ب��ق��اء يف 

كانت مميزة حقا.
معا  �رتبطا  �ل��ل��ذ�ن  وفريج�شون  بيكام  و�ع��ل��ن 
�ث��ن��اء وج��وده��م��ا يف مان�ش�شرت  ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة 
ي��ون��اي��ت��د ح��ت��ى م��وع��د �ن��ت��ق��ال ق��ائ��د �جنلرت� 
�لقدم يف  �عتز�لهما كرة  لريال مدريد  �ل�شابق 

نهاية �ملو�شم �حلايل.
يف  عاما   71 لفريج�شون  مبار�ة  �خر  و�شتكون 
مهمته �لتي ��شتمرت 26 عاما يف �ولد تر�فورد 
يف  ك���ع��ب  بيكام  �شيعتزل  بينما  �لح���د  �ل��ي��وم 
�لدوري  يف  جريمان  �شان  لباري�س  مبار�ة  �خر 

26 م��اي��و �يار  �ل��ف��رن�����ش��ي �م����ام ل���وري���ان ي���وم 
�جلاري.

وقال فريج�شون لهيئة �لذ�عة �لريطانية �نت 
و�لطرق  �ل�شتمر�ر  على  �ل��ق��درة  ع��ن  تتحدث 
�لعديدة �لتي �تبعها لتجديد نف�شه. �نه �أمر ل 

ي�شدق حقا.
و��شاف فريج�شون يف حديثه عن �نتقال بيكام 
 2007 ع��ام  يف  جالك�شي  �جنلي�س  لو�س  �ىل 
عندما توجه �ىل �مريكا مل يكن هناك �حد يف 
جيدة  م�شرية  �شيخو�س  �ن��ه  يعتقد  �ملكان  ه��ذ� 
هناك. وتابع لقد توجه �ىل هناك وظل يلعب 
ملنتخب ب�ده كما �نه لعب ملي�نو يف مباريات 
�وروب����ي����ة ول���ع���ب ل��ب��اري�����س ����ش���ان ج���ريم���ان يف 
مباريات �وروبية ول �عتقد �ن �حد� كان ميكنه 

�ن���ه ميتلك قوة  ق��ائ���  و����ش��ت��ط��رد  ذل���ك  تخيل 
حتمل ل ت�شدق ميكنه �ن يرك�س طو�ل �لنهار 
وهذ� مكنه من �لبقاء على �شعيد �لريا�شة عند 
هذ� �مل�شتوى. لقد ظل يلعب ملنتخب ب�ده وقد 

بلغ منت�شف �لث�ثينات من عمره.
يف  وه��و  يونايتد  مان�ش�شرت  �ىل  بيكام  و�ن�شم 
�شن 11 عاما ولعب 11 عاما مع �لفريق حتت 
�لدوري  يف  �لقاب  ب�شتة  وفاز  فريج�شون  قيادة 
�ملمتاز ولقب لدوري �بطال �وروب��ا يف م�شريته 
�حل��اف��ل��ة ب��الل��ق��اب وق����ال ف��ريج�����ش��ون �عتقد 
فاز  لقد  ل�عتز�ل.  �ملنا�شب  �لوقت  �ختار  �ن��ه 
وهو  جريمان  �شان  باري�س  مع  ثانية  بالدوري 
ميكنه  �ل����ذي  �ل��ك��ث��ري  مي��ت��ل��ك  �ن���ه  يف  ي�شبهني 

�لقيام به. �نه �شخ�شية ر�ئعة.

فيييييرج�سيييييون ميتييييييدح قييييييدرات 
بيكييييييييام 

�سييييرينا ويليييييامز تتاأهيييل 
لنهائييييي رومييييا 

تاأهلت �لأمريكية �شريينا ويليامز، �مل�شنفة �لأوىل عامليا بني لعبات �لتن�س �ملحرتفات، �إىل 
نهائي بطولة روما لتن�س �لأ�شاتذة، بعد فوزها �م�س �ل�شبت على �لرومانية �شيمونا هاليب.

�شنو�ت،  بع�شر  ت�شغرها  و�ل��ت��ي   64 �مل�شنفة  ه��ال��ي��ب،  على  �لتغلب  م��ن  �شريينا  ومتكنت 
مبجموعتني دون رد، بو�قع 6-3 و0-6.

�لبي�رو�شية  جتمع  �لتي  �مل��ب��ار�ة  م��ن  �ل��ف��ائ��زة  �لنهائي  يف  �شريينا  ت��و�ج��ه  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
�مل�شنفة  �إر�ين،  �شاره  و�لإيطالية  �شابقا،  و�لأوىل  عامليا  �لثالثة  �مل�شنفة  �أز�رينكا،  فيكتوريا 

�ل�شاد�شة عامليا.

العدد 10796 بتاريخ 2013/5/19   

اإعــــــــــالن
�لر�شاد  �ل�ش�����ادة/جنم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1195215:للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن عي�شى علي خمي�س �حلو�شني )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل مو�شى �حمد �شعيد �ملهري

�لع�ن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خ�ل  �لتنمية  د�ئرة 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10796 بتاريخ 2013/5/19   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تيكنو للتطوير 

CN 1201075:و�خلدمات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جابر �شاري بلو�س بر�ك �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شاري بلو�س بر�ك �ملزروعي

�لع�ن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خ�ل  �لتنمية  د�ئرة 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10796 بتاريخ 2013/5/19   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مقهى ومطعم 

CN 1031290:جا�شم جمعه علي �لتميمي رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جا�شم جمعه علي �لتميمي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد جا�شم جمعه علي �لتميمي

�لع�ن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خ�ل  �لتنمية  د�ئرة 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10796 بتاريخ 2013/5/19   

اإعــــــــــالن
وزير  �ل�ش�����ادة/عيادة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1190658:شتان ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شازيه حبيب عبد�حلميد خان )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�حلميد خان مي�شل خان

�لع�ن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خ�ل  �لتنمية  د�ئرة 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10796 بتاريخ 2013/5/19   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �ل�شعودي 

CN 1018525:للمقاولت �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد طفيل خان حممد من 25% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �مني خان حممد

�لع�ن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خ�ل  �لتنمية  د�ئرة 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10796 بتاريخ 2013/5/19   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شد�قت 

لتجارة �لملنيوم و�حلديد و�لنحا�س �مل�شتعمل
 رخ�شة رقم:CN 1011809 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي عبد�هلل علي عبد�هلل �حلمادي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ز�يد حممد �شياح غامن �ملزروعي

مر�جعة  �لع�ن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن �د�رة  �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 180420       بتاريخ:2012/10/9 م
با�ش��م:موؤ�ش�شة �يكاه - فرع �بوظبي  

وعنو�نه:�بوظبي ، م�شفح ، �س.ب: 44396 ، هاتف: 025570097 ، فاك�س: 025574090
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند 
�حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( . 

�لو�ق�عة بالفئة:35
و�شف �لع�مة:�لع�مة عبارة عن �شكل مربع باللون �لحمر ود�خل �ملربع حرفني ملت�شقني مع بع�شهما 

)A K( باللون �لبي�س وحدوده باللون �ل�شود .  
�ل�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

تعلن �د�رة  �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 191665       بتاريخ:2013/5/14 م
با�ش��م:بقالة خطوة  

وعنو�نه:�بوظبي ، �خلالدية ، �س.ب: 45676 ، هاتف: 026659494 ، فاك�س: 026744989، �لريد �للكرتوين
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند 
�حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( . 

�لو�ق�عة بالفئة:35
و�شف �لع�مة:�لع�مة عبارة �شكل د�ئرة وتخرج من د�خلها كلمة Step ب�شكل مميز حرف S ب�شكل مميز 

و�على حرف S خم�س دو�ئر �شغريه .  
�ل�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796
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بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �بوظبي 
�ل���ي���وم �لحد  ت��ن��ط��ل��ق   ، �ل��ري��ا���ش��ي 
�ل�����ش��اع��ة �خل��ام�����ش��ة م�شاء  يف مت���ام 
�لر�بعة  �بوظبي  بطولة  مناف�شات 
كر�كال  مب��ي��د�ن   2013 للرماية 
�مل�شلحة  �ل����ق����و�ت  ���ش��ب��اط  ب���ن���ادي 
،و�ل����ت����ي ت���ق���ام ب��ت��ن��ظ��ي��م و������ش����ر�ف 
جمل�س �بوظبي �لريا�شي بالتعاون 
م��ع ���ش��رك��ة رم��اي��ة �ل��دول��ي��ة ونادي 
�لقاب�شة.  ت����و�زن  و���ش��رك��ة  ك��ر�ك��ال 
من  �لول  �ليوم  برنامج  و�شي�شهد 
�ل�شخ�شيات  م�����ش��ارك��ة  �ل��ب��ط��ول��ة 
�حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  �ل��ق��ي��ادي��ة 

و�ل���ري���ا����ش���ي���ني و�لع�����م����ي����ني ،يف 
خطوة حر�شت من خ�لها �للجنة 
�مل�شرفة على �تاحة �لفر�شة جلميع 
ملمار�شة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل���ق���ط���اع���ات 
ري���ا����ش���ة �ل���رم���اي���ة و�ل���ت���ع���رف على 
و�ل�شناعة  ك���ر�ك���ال  ن���ادي  م��ن�����ش��اآت 
�لتفاعل  حتقيق  بجانب  �لوطنية 
�ملنا�شبات.  �لجتماعي يف مثل هذه 
كما �شتنطلق �ليوم مناف�شات �لدور 
 10 م�شابقة  بت�شفيات  �لتمهيدي 
20 فريقا،  م�����ش��ارك��ة  و���ش��ط  �م��ت��ار 
وتعقبها بعد غد مناف�شات �ل�شيد�ت 
�لتي ي�شارك فيها 13 فريقا ، على 
دور  �ىل  �ملتاأهلة  �لفرق  تو��شل  �ن 

15 مرت  �ل��ن�����ش��ف ن��ه��ائ��ي مل�����ش��اف��ة 
تدريباتها �ملكثفة ��شتعد�د� لتقدمي 
�لعرو�س �ملميزة يف مناف�شات �لدور 
�لذي �شيقام �لحد و�لثنني 26 و 
و�ل�شيد�ت، فيما  27 مايو للرجال 
مناف�شات  ع��ل��ى  �ل�����ش��ت��ار  ���ش��ي�����ش��دل 
�ل���ب���ط���ول���ة ب����ال����دور �ل���ن���ه���ائ���ي يوم 
29 م��اي��و و�لذي  �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء 
 20 بعد  على  �ملناف�شة  فيه  �شتكون 
�لأخري  �ل��ي��وم  �شي�شهد  ك��م��ا   ، م��رت 
تتويج  ومر��شيم  �خل��ت��ام��ي  �حل��ف��ل 
�لبطولة  م��ن��اف�����ش��ات  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن 
على  ور�م��ي��ة  ر�م��ي  �أف�شل  و�ختيار 
�لتي  �لبطولة،  مناف�شات  م�شتوى 

مناف�شاتها  ج��م��ي��ع  يف  �شي�شتخدم 
م�شد�س كر�كال نوع F عيار 9 ملم، 

ت�شجيعا لل�شناعة �لوطنية.
فريقا   19 �ل��ب��ط��ول��ة  يف  وي�����ش��ارك 
و�ل�شيد�ت  �ل���رج���ال  ف���رق  مي��ث��ل��ون 
حكومية  ودو�ئ��ر  وهيئات  ملوؤ�ش�شات 
، دي����و�ن  �ل��ع��ه��د  ه���ي : دي�����و�ن ويل 
�لغربية،  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
�لأمانة   ، �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وز�رة 
د�ئرة   ، �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة 
�لق�شاء ، جمل�س �بوظبي �لريا�شي 
لقاب�شة  ت���و�زن   ، �لقت�شاد  ،وز�رة 
�بوظبي  ب��ل��دي��ة   ، �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة   ،
مركز   ، للمو�نئ  �ب��وظ��ب��ي  �شركة   ،

�ب��وظ��ب��ي ل���أن��ظ��م��ة و�مل���ع���ل���وم���ات ، 
 ، �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  تنمية  جمل�س 
�ملجل�س  ل���إع���م،  �ب��وظ��ب��ي  �شركة 
�ل�شكانية  ل��ل��رتك��ي��ب��ة  �ل���ف���ي���در�يل 
 ، م�شاندة   ، �لوطني  �لحت���اد  ،بنك 
للمناطق  �لعليا  �مل��وؤ���ش�����ش��ة   ، ز�دك����و 

�لقت�شادية �ملتخ�ش�شة (.
ت���ق���ام ب�شفة  �ل��ب��ط��ول��ة  ب����ان  ع��ل��م��ا 
و�هتمام  ح��ر���س  �إط�����ار  يف  ���ش��ن��وي��ة 
و�شركة  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س 
�لر�مج  ل��ت��وف��ري  �ل��دول��ي��ة  رم��اي��ة 
ملنت�شبي  �ل����ه����ادف����ة  و�ل���ت���ج���م���ع���ات 
ودورها  �حلكومية  �لهيئات  وك��و�در 
وق��در�ت��ه��م يف  م��ه��ار�ت��ه��م  تنمية  يف 

�ملبا�شر  ،ودع��م��ه��ا  �ل��رم��اي��ة  ري��ا���ش��ة 
�لتعاون  روح  وجت�شيد  ل��ل�����ش��ر�ك��ات 
وتنمية  �لريا�شي  �لتو��شل  وتعزيز 

�مل�شاركني  �ل��رو�ب��ط و�لأو����ش��ر بني 
و�مل�����ش��ارك��ات ب��ج��ان��ب �ل��دع��م �لذي 
�لرماية  لريا�شة  �لبطولة  تقدمه 

ب�شورة  لتو�شيع ممار�شتها  و�ل�شعي 
�شر�ئح  خم��ت��ل��ف  ���ش��ف��وف  يف  �ك����ر 

�ملجتمع .

�نتهى فريق منطاد �لمار�ت من طلب ت�شنيع 
منطاد روح �لحتاد  و�لذي �شيد�شنه يف دي�شمر 
ب��ال��ي��وم �لوطني  �ل���دول���ة  �ل���ق���ادم يف �ح��ت��ف��الت 
���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م���ه���رج���ان وك����اأ�����س �لم������ار�ت 
و�لذي  �ل�شابعه  بن�شخته  للمناطيد  �ل����دويل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ل��دع��وة  جت�شيد�  ي��ات��ي 
خليفه بن ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدوله حفظه 
علي  �ل��وط��ن��ي��ه  و�ل��ه��وي��ه  �ل��ع��م��ل  تفعيل  �هلل يف 
ليكون  �ل��ع��ام �حل���ايل  �ل���ش��ع��ده خ����ل  جميع 
عام �لهوية �لوطنية �لذي يوؤكد �شباب �لفريق 
من خ�ل ت�شنيعهم ملنطاد روح �لحتاد �لولء 
�ملطلق و�مل�شتدمي من جل �شباب و�أبناء �لدوله 
لقيادتها �حلكميه بقيادة �شموه و�أخيه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم نائب 

رئي�س �لدوله رئي�س جمل�س و�لوز�ر حاكم دبي 
رعاه �هلل يف جميع م�شاركتهم يف �ملحافل �ملحليه 

و�لدولية .
و�أكد �لكابنت طيار عبد�لعزيز نا�شر �ملن�شوري 
رئ��ي�����س ف��ري��ق م��ن��ط��اد �لم�������ار�ت ع��ل��ى حر�س 
�ل��ف��ري��ق ع��ل��ى ت��ع��م��ي��ق �ل��ع��م��ل �ل��وط��ن��ي ون�شر 
مبادئ  لتعزيز  تهدف  �لتي  �لوطنيه  �لر�شاله 
نتج  و�ل��ذي  �لنو�حي  جميع  يف  �لوطني  �لعمل 
�لدوله وينعم  �لتي تعي�شه  �لتميز و�لرقي  عنه 
من خ�له كل �أبناء �لوطن وكل من يقيم علي 
ه��ذه �لأر����س �لطيبه وذل���ك م��ن خ���ل �لقيام 
ب��ع��دد م���ن �جل�����ولت �مل��ح��ل��ي��ة مب��ن��ط��اد خليفة 
مبنطاد  �لدولية  باملهرجانات  و�مل�شاركه  �لقائد 
فار�س �لعرب ومنطاد �لعهد يف �لدول �لوروبية 

لكند�  بال�شافة  �لمريكية  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
و��شرت�ليا وعدد من �ملهرجانت �لعاملية .

�لع�مي  �مل�شت�شار  �ك��د  �لفني  �ل�شعيد  وعلى 
عبد�لرحمن نقي مدير فريق منطاد �لمار�ت 
�لو�شائل  لح������دث  �ل���ف���ري���ق  �����ش���ت���خ���د�م  ع���ل���ى 
�حلديثه و�لتقنية �لعاليه و�لتي مت ��شتخد�مها 
خ�ل م�شرية �لفريق على مدى �لعو�م �لع�شر 
و�لتي تكللت بالنجاح �لدويل ونيل �لعديد من 
حتليقه  خ�ل  من  �لدولية  و�جلو�ئز  �لتكرمي 
وم�����ش��ارك��ات��ه �ل��دول��ي��ة مب��ن��ط��اد م��ن��ط��اد خليفه 
�لقائد �ملتوج ب�شوه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفه 
بن ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدوله حفظه �هلل وعاه 
�شاحب  ب�شوره  و�ملتوج  �لعرب  فار�س  ومنطاد 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم نائب 

رئي�س �لدوله رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�لفريق  ب�شوره  �ملتوج  �لعهد  ومنطاد  �هلل  رعاه 
نهيان  �ل  ز�ي����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  �ول 
للقو�ت  �لعلي  �لقائد  نائب  �بوظبي  ويل عهد 
�لم��ار�ت جت�شيد�  ر�ع��ي فريق منطاد  �مل�شلحة 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة 
�لدوله حفظه �هلل يف منح كل  �ل نهيان رئي�س 
لقيادتهم  �ل��دول��ه  �أب��ن��اء  لتمثيل  و�لثقة  �لدعم 
و�إبر�ز �لنجاحات �لتي حققته �لدوله يف جميع 
�ملجالت على �ل�شعيد �لدويل بف�شل �لت�حم 
�لقيادي و�ل�شعبي و�لذي يحملها فريق منطاد 
�أثمر  �لمار�ت خ�ل م�شاركاته �لدولية و�لتي 

عنها �لعديد من �لنجاحات و�لتميز.
كما �ثنى نقي على �لعمل �جلماعي �لذي يقوم 

�ملخاطر  رغم  �لم��ار�ت  فريق منطاد  �شباب  به 
و�ل�شعاب �لتي يو�جها خ�ل م�شاركاته �لدولية 
و�لتميز  �لتفاين  �لكبري على  �ن �حلر�شهم  �ل 
للقيادة  �لكبري  �لدعم  نتاج  ك��ان  �ل��ذي  بالعمل 
�لر�شيدة لبنئها يف جميع �ملجالت �شهل وذلل 
�لفريق  ل�شباب  �مل��وك��ل��ه  للمهمة  �ل�����ش��ع��اب  ك��ل 
�ل��ع��ام و�ل��ت��ي تكللت  �ل��ع��ام  يف �لعمل على م��د�ر 
للموؤ�ش�شات  �ملبا�شر  �ل��دع��م  بالف�شل  بالنجاح 
�حلكومية و�خلا�شه ملا تهدف م�شاركات �لفريق 
�لعاليا  �مل�شلحه  يف  ت�شب  �شامية  �ه���د�ف  م��ن 
خلدمة �لوطن و�لقيادة و�شعب �لمار�ت عامة 
و�ل�شكر  �ل��ت��ق��دي��ر  �ن  �ل��ف��ري��ق  م��دي��ر  و�����ش���اف 
�ل���ذي لق���اه ف��ري��ق م��ن��ط��اد �لم�����ار�ت م��ن عدد 
و�ل���ف���خ���ام���ة و�جل�لة  �ل�����ش��م��و  �����ش���ح���اب  م���ن 

ملولك وروؤ�شاء دول �شقيقة و�شديقية هو و�شام 
حلر�شه  تقدير�  �لفريق  تقلده  �ل��ذي  �ل�شرف 
على نقل �ل�شورة �حلقيقية �لتي تعي�شها دولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة بف�شل �لعمل �لدوؤوب 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفه بن ز�يد �ل نهيان 
رئي�س �لدوله حفظه �هلل يف جعل من �لمار�ت 
ومنطلق  و�لعاملية  �لدوليه  للح�شار�ت  ملتقى 
و��شتثمار �حدث  �ل�ش�مية  �لعربية  للح�شارة 
�لو�شائل يف �لتعريف بالنهج �حل�شاري �ل�شامي 
له  �ملغفور  �لم��ار�ت  و�أ�ش�شه موؤ�ش�س  بناه  �لذي 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان ومي�شي على 
عهده قادة و�بناء �لمار�ت و�لذي �حتفى فريق 
منطاد �لمار�ت بجهوده باط�ق منطاده �لول 

حتت �شعار  �لعامل لن ين�شاك يا ز�يد  .

�خ��ت��ت��م��ت �م�����س ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س �أب��وظ��ب��ي بطولة 
�لتي   2013 �حل���دي���ث  ل��ل��ت��ج��دي��ف  �لإم���������ار�ت 
�لأوىل  ل��ل��م��رة  و�لأخ�����رية  �ل��ر�ب��ع��ة  ن��ظ��م جولتها 
�ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي  ن��ادي  �أبوظبي  يف 
لل�شارع  �لإم����ار�ت  �إحت���اد  م��ع  بالتعاون  و�ليخوت 
و�لتجديف �حلديث و�أقيمت مناف�شاتها مب�شاركة 
�لدويل  �خليمة  ر�أ���س  �أندية  مثلو�  مت�شابقا   70
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة ون����ادي �ل��ف��ج��رية �لدويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة ون����ادي �حل��م��ري��ة �لثقايف 
للتجديف  دب���ي  ون�����ادي  و  ب��ال�����ش��ارق��ة  �ل��ري��ا���ش��ي 

�إ�شافة �إىل نادي �أبوظبي.
�لأوىل  ف���ئ���ات   3 �إىل  �مل��ت�����ش��اب��ق��ني  ت��ق�����ش��ي��م  ومت 
ل��ل�����ش��ب��اب و�ل��ث��ال��ث��ة للكبار  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني و�ل��ث��ان��ي��ة 
م��ن �ل��رج��ال و�ل�����ش��ي��د�ت وج���رى �ل��ت��ن��اف�����س على 
�لقارب  وه���ي  �ل���ق���و�رب  م��ن  �أ���ش��ن��اف خمتلفة   3
�لفردي  جمدف و�حد �لقارب �لثنائي جمدفني 

�ثنني و�لقارب �لرباعي مزدوج �أربعة جمدفني .
م�شابقة   12 �ل��ث���ث  �ل�����ش��ب��اق  ف��ئ��ات  وت�شمنت 
وفاز  �شباب  م��زودج  ثنائي  �شباق  �لأوىل  متنوعة 
2 ومثله حمد  ر�أ���س �خليمة  باملركز �لأول فريق 
�إب��ر�ه��ي��م وعبد �هلل م��ر�د وج��اء يف �مل��رك��ز �لثاين 

وعبد  ح�شن  �شامل  ومثله   1 �خليمه  ر�أ���س  فريق 
�ل��رح��م��ن ج����اوي ويف �مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث ح���ل فريق 
�حل��م��ري��ة وم��ث��ل��ه ن��ا���ش��ر ر�����ش���د ب��رك��ن وم�شبح 

خمي�س علي.
ويف �شباق �لفردي للكبار جاء يف �ملركز �لأول فريق 
�حلمرية1 من خ�ل �ملت�شابق �أحمد خمي�س ويف 
كويني  �أوليفي  ومثله  دبي1  فريق  �لثاين  �ملركز 
و�أخري� ذهب �ملركز �لثالث �إىل نادي �لفجرية 1 

من خ�ل ممثله �شعيد خمي�س.
�ملركز  يف  ج��اء  �ل�شيد�ت  م��زدوج  ثنائي  �شباق  ويف 
�لأول فريق دبي 2 ومثله كل من �شانيل �شمارت 
�لثاين جاء دبي3  �ملركز  وكيث دومرو�شكي ويف 
بوتر وكري�شنت فيل  من خ�ل لعبتيه جنفيف 
�لثالث فكان من ن�شيب دبي4 ومثله  �ملركز  �أم��ا 

�شاره مونتوجمري و�شاره ليزول.
وذهب �ملركز �لأول يف �شباق فردي �لنا�شئني �إىل 
�أحمد  1 م��ن خ���ل لع��ب��ه  ف��ري��ق ر�أ����س �خليمة 
جمال وكان �ملركز �لثاين لفريق ر�أ�س �خليمة 2 
ولعبه على عاي�س �أما �ملركز �لثالث فكان لفريق 

ر�أ�س �خليمة 3 ولعبه عبد �لرحمن جاوي.
ويف �شباق ثنائي �ملزدوج للكبار جاء يف �ملركز �لأول 

�أحمد  �ملت�شابقان  1 ومثله  فريق فريق �حلمرية 
�لثاين  �ملركز  يف  وح��ل  �ملطرو�شي  وحمد  خمي�س 
وكارلن  كويني  �أوليفي  خ���ل  من   2 دب��ي  فريق 
ويل�شن ويف �ملركز �لثالث فريق دبي 1 ومثله روب 

جاك�شون وجامي�س �رنوت.
و�شهد �شباق �لكاياك ل�أ�شبال فوز فريق �حلمرية 
من خ�ل لعبه حمد حمادي باملركز �لأول وجاء 
�ل��ث��اين فريق ر�أ����س �خليمة م��ن خ�ل  �مل��رك��ز  يف 
�مل��رك��ز �لثالث فريق  لعبه ع��ب��د�هلل ع��ادي ث��م يف 

�حلمرية بفوز لعبه �أحمد ثاين.
ويف �شباق �لثنائي �ملزودج للنا�شئني جاء يف �ملركز 
�ملت�شابقان  ومثله   1 �خليمة  ر�أ����س  ف��ري��ق  �لأول 
�لثاين  �ملركز  �أحمد جمال وعلي عاي�س وج��اء يف 
فريق �حلمرية 2 من خ�ل م�شبح خمي�س علي 
ونا�شر ر��شد بركن ويف �ملركز �لثالث فريق ر�أ�س 
�خليمة 2 ومثله كل من مايد بدر وعبد �لرحمن 

جاوي.
فريق  ف��وز  �ل�شيد�ت  م��زدوج  رباعي  �شباق  و�شهد 
�شارة  �لأول من خ�ل مت�شابقاته  باملركز   1 دبي 
�شمارت وكيث  منتوجمري و�شارة ليزول و�شانيل 
دوم��رو���ش��ك��ي ويف �مل��رك��ز �ل��ث��اين ح��ل ف��ري��ق دبي 

و�أجني�  فيل  وكريتني  بورتر  جينيف  ومثله   2
�أل�شكا وكاترينا توبيا.

�لأول  �ملركز  يف  ج��اء  لل�شباب  �لكاياك  �شباق  ويف 
�شامل حممد  خ���ل حممود  �لفجرية من  فريق 
ويف �مل��رك��ز �ل��ث��اين ف��ري��ق �ل��ف��ج��رية �أي�����ش��ا ومثله 
�أمين ع�شام وحل يف �ملركز �لثالث فريق �حلمرية 

حممد على حممد.
ر�أ�س  فريق  ف��وز  ف�شهد  �ل�شباب  ف��ردي  �شباق  �أم��ا 
�خليمة 1 من خ�ل لعبه عبد�هلل مر�د باملركز 
�لأول وجاء يف �ملركز �لثاين فريق ر�أ�س �خليمة 2 
من خ�ل حمد �إبر�هيم ويف �ملركز �لثالث فريق 

�حلمرية ومت�شابقه نا�شر ر��شد بركن.
�مل��زدوج للنا�شئني جاء يف �ملركز  ويف �شباق رباعي 
�لأول فريق ر�أ�س �خليمة من خ�ل �أحمد جمال 
وعلي عاي�س ومايد بدر وعبد�لرحمن جاوي وحل 
يف �ملركز �لثاين فريق �لفجرية مبت�شابقيه مهري 
عبد�هلل و�شامل علي عبيد وعمر خلفان �ليماحي 
فريق  ج��اء  �لثالث  �مل��رك��ز  ويف  عبيد  علي  ومطر 
�حلمرية من خ�ل مت�شابقيه نا�شر ر��شد بركن 

وم�شبح خمي�س و�شلطان عزيز وفي�شل ر��شد.
�لكاياك للنا�شئني جاء يف �ملركز �لأول  ويف �شباق 

فريق �لفجرية من خ�ل �أحمد غلو�س ت�ه ثانيا 
ف��ري��ق �حل��م��ري��ة م��ن خ����ل حم��م��د ح��م��ادي ويف 
�أحمد  خ���ل  م��ن  �لفجرية  فريق  �لثالث  �مل��رك��ز 

�شعيد �حلفيتي.
ل��ل��ك��ب��ار ج���اء يف �ملركز  ���ش��ب��اق رب���اع���ي م����زوج  ويف 
�لأول فريق دبي من خ�ل جامي�س �رنوت وروب 
ويف  ل���ورو  و�إمي��ان��وي��ل  كويني  و�أول��ي��ف��ي  جاك�شن 
ومثله حمد  ر�أ����س �خليمة  ف��ري��ق  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
وي��و���ش��ف ربيعة وعلي  م���ر�د  �إب��ر�ه��ي��م وع��ب��د �هلل 
ومثله  �لفجرية  فريق  �لثالث  �ملركز  ويف  عيا�س 
�شعيد خمي�س وعبيد �شليمان و�أن�س جمعة �لكعبي 

ومانع �شعيد �حلمودي.
�لهرنكي  ع���ارف  م��ن  ك��ل  ق��ام  �ل�شباق  نهاية  ويف 
للريا�شات  �خليمة  ر�أ���س  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير 
�لبحرية رئي�س جلنة �لتجديف يف �حتاد �ل�شر�ع 
رئي�س  �ل�شحي  �هلل  وع��ب��د  �حل��دي��ث  و�ل��ت��ج��دي��ف 
ق�شم �لإع�م بنادي �أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية 
و�ل��ي��خ��وت و���ش��ي��ف �مل���زروع���ي م��ن �ل���ن���ادي �أي�شا 

بتتويج �لفائزين.
�لتجديف  جلنة  رئي�س  �لهرنكي  ع���ارف  و�أع���رب 
بالحتاد عن �شعادته بختام �ل�شباق بنجاح �شاكر� 

�أبوظبي  ن���ادي  خا�شة  جن��اح��ه  يف  �شاهم  م��ن  ك��ل 
�أحمد  برئا�شة  و�ل��ي��خ��وت  �ل�شر�عية  للريا�شات 
ث���اين م��ر���ش��د �ل��رم��ي��ث��ي وم���اج���د ع��ت��ي��ق �ملهريي 
�ملدير �لتنفيذي للنادي .. كما �أ�شاد بجهود جميع 
�لعاملني بالنادي ملا بذلوه من جهد يف ��شت�شافة 

�لبطولة و�مل�شاهمة يف جناحها ب�شكل مبا�شر.
وكانت �جلولة �لأوىل للبطولة قد �أقيمت يف نادي 
�ملا�شي  �لتا�شع من مار�س  بال�شارقة يف  �حلمرية 
على  تاأكيد  يف  مت�شابقا   55 من  �أك��ر  مب�شاركة 
رقعتها  و�ت�شاع  �حلديث  �لتجديف  ريا�شة  تطور 
على �مل�شتوى �ملحلي يف ظل ما حتر�س عليه �إد�رة 
�لإمكانات  لكل  وتوفري  دع��م  من  �حلمرية  ن��ادي 
�ملتاحة يف رفد �لريا�شة باملو�رد �حلالية خ�شو�شا 
كو�در  تاأهيل  �إىل  �لحت���اد  م��ع  ي�شعى  �ل��ن��ادي  �أن 
وتاأهيلها  �حلديث  �لتجديف  يف  و�ع��دة  ريا�شية 

لتمثيل �لدولة.
�أما �جلولة �لثانية ف�شهدها نادي �لفجرية �لدويل 
للريا�شات �لبحرية يف �خلام�س من �أبريل �ملا�شي 
مب�شاركة �أكر من 70 بحار� من خمتلف �أنحاء 
�لدولة و�أخري� �أقيمت �جلوله �لثالثه بنادي ر�أ�س 
�خليمة يف �ل�شاد�س و�لع�شرين من �أبريل �ملا�شي.

برعاية نهيان بن زايد 

الييييوم.. انطيييالق بطولييية اأبوظبي الرابعة للرماية يف ميدان كراكال 

تيييي�سنييييع منطييييياد روح الحتيييييياد 

اختتام بطولة الإمارات للتجديف احلديث 2013 على كورني�س اأبوظبي

�لر�ئد  �لوطني  بامل�شروع  �ل��ق��وى  �ل��ع��اب  ب��احت��اد  �لفنية  �للجنة  �أ���ش��ادت 
�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  من  كرمية  برعاية  �إنطلق  �ل��ذي  �ملدر�شي  �لأوملبياد 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

رئي�س �للجنة �لأوملبية �لوطنية.
�لكمايل  �أحمد  �مل�شت�شار  برئا�شة  �لفنية  �للجنة  �جتماع  جاء ذلك خ�ل 
ع�شو جمل�س �د�رة �لحتاد �لدويل لألعاب �لقوى رئي�س �لحتاد بح�شور 

�شعد عو�س �ملهريي �لأمني �لعام و�أع�شاء �للجنة.
من  ول��شتفادة  �لنهج  لهذ�  ��شتمر�ر�  بالحتاد  �لفنية  �للجنة  وق��ررت 
�حل�شاد �لذي مت جني ثمار �مل�شروع �حللم �إقامة بطولة خا�شة للفائزين 
�ل�شتة �لأو�ئل يف نهائيات �لأوملبياد �ملدر�شي من �لبنني و�لبنات من �لفئة 
�لعمرية دون 15 �شنة �لتي �أقيمت يف �لعا�شمة �أبوظبي بالفرتة من 28 

�إىل 30 �أبريل �ملن�شرم.

وتهدف هذه �خلطوة �إىل �نتقاء �ملو�هب �ملتوفرة بينهم من خ�ل �إقامة 
�لبطولة يف 30 مايو �جلاري حيث مت خماطبة وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�أجل  �لريا�شية من  �لرتبية  �إد�رة  �لتعليمي عن طريق  �أبوظبي  ومكتب 

تاأمني �مل�شاركة �لفاعلة يف هذه �لبطولة �لهامة.
بالبطولة  للم�شاركة  �جلارية  �لتح�شريات  على  �لفنية  �للجنة  و�طلعت 
�لعربية رقم 18 لألعاب �لقوى للرجال و�ل�شيد�ت �لتي �شتقام يف دولة 
قطر �ل�شقيقة بالفرتة من 21 �إىل 24 مايو �جلاري مب�شاركة 13 لعبا 
و8 لعبات �إ�شافة �إىل �لوفد �لإد�ري و�لفني برئا�شة �شعد عو�س �ملهري 

�أمني عام �لإحتاد.
وقررت �للجنة تثبيت �ل�شروط �لفنية لكاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
باألعاب �لقوى للنا�شئني �لذي �شيقام يومي �جلمعة و�ل�شبت 31 مايو و1 

يونيو على م�شمار وميد�ن نادي �شباط �شرطة دبي.

مرة  لأول  للنا�شئني  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  م�شابقة  وتقام 
وهي من �أهم �أهد�ف �لإحتاد �لإ�شرت�تيجية لبناء منتخب وطني من هذه 
�لفئة للم�شاركة بالبطولة �لعربية �لر�بعة للنا�شئني و�لنا�شئات بتون�س 

بالفرتة مابني 21 و23 يونيو �ملقبل.
و�إقرتح �لجتماع تثبيت م�شاركة �ل�عب خليفة �شعيد �إبر�هم �لذي تاأهل 
للم�شاركة ببطولة �لعامل �لتي �شتقام باأوكر�نيا من 10 �إىل 14 يوليو 
للم�شاركة  �حلو�شني  فاطمة  �ملوهبة  �ل�عبة  تر�شيح  �إىل  �إ�شافة  �ملقبل 
بهذه �لبطولة يف م�شابقتي رمي �لقر�س ودفع �جللة ح�شب نظام �لإحتاد 

�لدويل لألعاب �لقوى.
تر�شيح  �أجل  �جلامعية من  �لريا�شة  �إحت��اد  ر�شالة  على  �للجنة  وو�فقت 
ثمانية لعبني ومدرب و�إد�ري للم�شاركة بدورة �لألعاب �جلامعية �لتي 
�شتقام يف جمهورية رو�شيا �لإحتادية كاز�ن بالفرتة من 7 �ىل 12 يوليو 

ت�شكيل  ب   �أ  �لفئتني   �أن��دي��ة  من  �لطلب  توجية  �إعتماد  مت  كما  �ملقبل. 
�أن  على  �أنديتهم  يف  �لنا�شئات    - �ل�شابات  �ل�شيد�ت  �لقوى  لألعاب  فرق 
و�فد�ت  لعبات  ث���ث  وتكون  ع�شر  �ل�عبات  لعدد  �لأدن���ى  �حل��د  يكون 
من �ملقيمات يف �لدولة  �إقامة د�ئمة وغري موؤقتة  �مل�شاركة �شمن فريق 
ذلك �لنادي بالبطولت �لتي �شينظمها �لإحتاد باملو�شم �لريا�شي �لقادم 

.2014  2013
و�شيتم �شدور تعميم بخ�شو�س ح�شاب �لنقاط �لتي يحققها فريق �ألعاب 
جميع  على  �شيطبق  �ل��ذي  �لعام  �لتفوق  درع  م�شروع  �إىل  للبنات  �لقوى 

�لأندية باملو�شم �لقادم.
مكافاآة  مبنح  وذل���ك  ت�شجيعية  مب��ب��ادرة  �لفنية  �للجنة  رئي�س  وت��ق��دم 
لأف�شل لعب ولعبة ومدرب و�إد�ري و�شوف ي�شدر تعميم حتدد فية هذه 

�حلو�فز �لتي �شيتم تقدميها للفائزين يف نهاية �ملو�شم �لريا�شي .

فنيييية احتيييياد القييييوى ت�سيييييد مب�سيييييروع الأوملبيييييياد املدر�سيييييييييي 



الفجر الريا�ضي

18

األحد  -  19   مايو    2013 م    -    العـدد    10796
Sunday   19    May     2013  -  Issue No   10796

يرت�أ�س �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�مل�شارك  �لدولة  وفد  �لإمار�تية  �لأوملبية  �للجنة  رئي�س 
بدول  �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجان  روؤ���ش��اء  �جتماعات  يف 
مملكة  يف  �ليوم  تنطلق  �لتي  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 

�لبحرين.
�ل�شركال  يو�شف  من  ك�  �لأوملبية  �للجنة  وف��د  وي�شم 
�لعام  �لأم���ني  �لكمايل  وحم��م��د  للرئي�س  �لأول  �لنائب 
نا�شر  �أح��م��د  �ل��ل��و�ء  م��ن  ك��ل  �لأومل��ب��ي��ة وع�شوية  للجنة 
�لري�شي وعبد�ملح�شن �لدو�شري ويو�شف �مل� و�مل�شت�شار 
�إد�رة  �أع�����ش��اء جمل�س  �ل��ك��م��ايل وحم��م��د ج��ا���ش��م  �أح��م��د 

�للجنة �لأوملبية �لإمارتية. 
كانت �لوفود �خلليجية قد و�شلت للمنامة للم�شاركة يف 

�جتماعات روؤ�شاء �للجان �لوملبية بدول جمل�س �لتعاون 
�لتي تعقد يف �لفرتة من 15 �إىل 20 مايو �جلاري. كان 
�لأمناء �لعامون للجان �لوملبية �خلليجية �أول �لو��شلني 
�لبحرين  مطار  يف  �ل�شتقبال  يف  وك��ان  �لبحرين  ململكة 
�لعام  �لم��ني  خليفة  �آل  حمد  بن  �حمد  �ل�شيخ  �ل��دويل 
�ململكة  ب�شيوف  رحب  �لذي  �لبحرينية  �لوملبية  للجنة 
�لثاين ومعربا عن  متمنيا لهم طيب �لقامة يف بلدهم 
تطلعه �ىل خ���روج �لج��ت��م��اع��ات ب��ال��ق��ر�ر�ت �ل��ت��ي تري 
�لتعاون �خلليجي �مل�شرتك يف �ملجال �لريا�شي.  م�شرية 
و�أع�����رب �مل�����ش��ت�����ش��ار حم��م��د �ل��ك��م��ايل �أم����ني ع���ام �للجنة 
�لوملبية �لإمار�تية عن �شعادته بتو�جده يف بلده �لثاين 
مبملكة �لبحرين وذلك للم�شاركة يف �جتماعات �أ�شحاب 

�ل�شمو و�ملعايل و�ل�شعادة وزر�ء �ل�شباب و�لريا�شة وروؤ�شاء 
�للجان �لأوملبية بدول �خلليج �لعربية و�لتي ت�شت�شيفها 

مملكة �لبحرين.
�لبحرينية  �لأوملبية  �للجنة  �إىل  �شكره  �لكمايل  ووج��ه 
�لعام  �آل خليفة و�لأم��ني  �ل�شيخ نا�شر بن حمد  برئا�شة 
للجنة �ل�شيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة على كرم �ل�شيافة 
على  بغريب  لي�س  ه��ذ�  �أن  ..م��وؤك��د�  �ل�شتقبال  وح��ف��اوة 
مملكة �لبحرين �لتي عودتنا د�ئما على ذلك يف خمتلف 
�ملنا�شبات ..م�شيد� يف �لوقت نف�شه باهتمام قادة جمل�س 
�لتعاون بال�شباب و�لريا�شة وملا لهذ� �لقطاع من �أهمية 
ح��ي��وي��ة يف �مل��ج��ت��م��ع��ات �خل��ل��ي��ج��ي��ة. وق����ال �ل��ك��م��ايل �إن 
�جتماعات �ملكتب �لتنفيذي �لتي ت�شتمر �أعمالها يومني 

�أم��ور مهمة ت�شب يف خانة تعزيز  �شت�شهد مناق�شة عدة 
جمل�س  دول  �أن  م��وؤك��د�   .. �مل�شرتك  �لريا�شي  �ل��ت��ع��اون 
�لو�حد  �أبناء �خلليج  �لتعاون حتر�س متاما على جتمع 
ويعزز  �ملجل�س  دول  �شباب  ب��ني  �لأو����ش��ر  م��ن  يزيد  مم��ا 
�لع�قات �ل�شبابية و�لريا�شية و�أن هذ� ما يحر�س عليه 
ويوؤكدون  لقاء�تهم  يف  د�ئما  و�ل�شمو  �جل�لة  �أ�شحاب 
عليه على �عتبار �أن هذه �لتجمعات �شمام �أمان ل�شتمر�ر 

روح �لأخوة و�ملحبة بني �ل�شعوب �خلليجية.
�مل�شت�شار  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  ع��ام  �أم���ني  و�أك���د 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  �ج��ت��م��اع��ات  �أن  �ل��ك��م��ايل  ع��ل��ي  حم��م��د 
وروؤ�شاء  و�ل��ري��ا���ش��ة  �ل�����ش��ب��اب  وزر�ء  و�ل�����ش��ع��ادة  و�مل��ع��ايل 
�للجان �لأوملبية بدول �خلليج �لعربية ما هي �إل حمفل 

خليجي لتحقيق �لر�شالة �ل�شامية لدول �خلليج �لعربية 
�ملجل�س �خلليجي حتديات عديدة  �أمام  �أن  �إىل  ..م�شري� 
�خلليجية  و�لريا�شة  �خلليجي  �ل�شباب  �شبيل خدمة  يف 
ريا�شية  منظومة  بناء  ه��و  منها  �لأ�شا�شي  �ل��ه��دف  و�أن 

خليجية قوية لأبناء �خلليج �لو�حد.
�ملجل�س  بدول  �لوملبية  �للجان  روؤ�شاء  �إن  �لكمايل  وقال 
�شباب  م�شلحة  �شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  �ت��خ��اذ  على  حري�شون 
�خل��ل��ي��ج م���ن خ�����ل ه����ذه �لج���ت���م���اع���ات �ل���ت���ي حتر�س 
خ�لها مملكة �لبحرين على �جناحها وتهيئة كل �ل�شبل 
لتخاذ �لتو�شيات �لتي ت�شب يف �شالح �شبابنا �خلليجي 
�لذي �ثبت مقدرة �د�رية وفنية كبرية يف كل �لبطولت 

�خلليجية �لتي تقام على �ر��شي دولة �ملجل�س كافة.

اأحمد بن حممد بن را�سد يرتاأ�س وفد الإمارات اإىل اجتماعات روؤ�ساء اللجان الأوملبية اخلليجية يف املنامة

توجت مدر�شة �جلمري� �لنموذجية 
بلقب كرة �ليد فيما نالت �لطالبة 
حمده حممد من مدر�شة �ل�شفوح 
�لري�شة  م�شابقة  يف  �لأول  �مل��رك��ز 
مناف�شات  ختام  يف  وذل��ك  �لطائرة 
حمد�ن  دورة  يف  �لفتيات  م�شابقات 
�لتي  �ملدر�شية  ل�ألعاب  بن حممد 
ينظمها جمل�س دبي �لريا�شي للعام 
و�لتي حققت  �لتو�يل،  على  �لر�بع 
�نتقاء  جم����ال  يف  ر�ئ�����دة  خ���ط���و�ت 
�ملو�هب �ل�شاعدة �لقادرة على رفد 
وتعزيز م�شتويات �لأندية و�لقطاع 
�لريا�شي على �ملدى �لطويل. وجاء 
�لنموذجية  �جل��م��ري�  مدر�شة  ف��وز 
ي��وم حافل يف  بعد  �ليد  ك��رة  بلقب 
تفوقت  حيث  هند،  �ل�شيخة  �شالة 
�ملبار�ة  �خل��ن�����ش��اء يف  م��در���ش��ة  ع��ل��ى 
بعدما   ،2-4 ب��ن��ت��ي��ج��ة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
�لألفية  �ملدر�شة  �جتازت  قد  كانت 
�لنهائي  ن�شف  يف   4-12 بنتيجة 
ف��ي��م��ا ت��ف��وق��ت �خل��ن�����ش��اء ع��ل��ى دبي 

�أحرزت  3-1، من جانبها  �لدولية 
مدر�شة دبي �لدولية �ملركز �لثالث 
�لألفية  م��در���ش��ة  على  تغلبها  بعد 

بنتيجة 1-5.
و�أح������رزت �ل��ط��ال��ب��ة ح��م��ده حممد 
�لأول  �ملركز  �ل�شفوح  مدر�شة  من 
�لتي  �ل��ط��ائ��رة  �لري�شة  بطولة  يف 
ونالت  �مل����زه����ر،  ب�����ش��ال��ة  �أق���ي���م���ت 
�ل�شيبة  �ل�����ش��ي��د  ف��اط��م��ة  �ل��ط��ال��ب��ة 
من مدر�شة دبي �لدولية-ند �ل�شبا 
�ل���ث���اين، ف��ي��م��ا ك����ان �ملركز  �مل���رك���ز 
�أفر�ح  �لطالبة  ن�شيب  من  �لثالث 
ن��ا���ش��ر م���ن م��در���ش��ة �لر�ية  ق��ائ��د 
تليها ميثاء نا�شر من مدر�شة دبي 

�لوطنية-�لر�شاء باملركز �لر�بع.
�نط�قا  �ل��دورة  �إقامة هذه  وتاأتي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي����ة  م��ن 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل �لتي 
ت�����ش��م��ن��ت ر����ش���ال���ة ���ش��ام��ي��ة لإب�����ر�ز 

�ملدر�شي وتعزيز  بالقطاع  �لهتمام 
لت�شبح  �مل��در���ش��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ة  دور 
�لقاعدة �لتي تنطلق منها �ملو�هب 
�ل���و�ع���دة �ل���ق���ادرة ع��ل��ى رف���ع ر�ية 
�لريا�شية،  �مل���ح���اف���ل  يف  �ل����دول����ة 
�ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  وت��ن��ف��ي��ذ� 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
�لتي  �ل��دورة  وتعد  �لريا�شي.  دب��ي 
ي��ن��ظ��م��ه��ا �مل��ج��ل�����س ب���ال���ت���ع���اون مع 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، منجما  دب���ي  م��ن��ط��ق��ة 
لكت�شاف �ملو�هب �ل�شاعدة ل�أندية 
�أنها  خ�شو�شا  دب��ي،  يف  �لريا�شية 
تعد �لأكر من نوعها على م�شتوى 
�لط�ب  �أع���د�د  حيث  م��ن  �ملنطقة 
و�ل���ط���ال���ب���ات �مل�����ش��ارك��ني م���ن غري 
و�جلو�ئز  �لأن����دي����ة  يف  �مل�����ش��ج��ل��ني 
على  للحا�شلني  �ملخ�ش�شة  �ملالية 
�لألعاب  خمتلف  يف  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز 
�شهدت  وق��د  و�جلماعية،  �لفردية 
�لث�ث  �ل�����ش��ن��و�ت  �ل������دورة خ����ل 

و�إقبال  م�شتمر�  ت��ط��ور�  �مل��ا���ش��ي��ة 
�حلكومية  �مل����د�ر�����س  م���ن  و�����ش���ع���ا 
و�خلا�شة بدبي، حيث ت�شم حاليا 
�جلماعية  �لأل����ع����اب  م���ن  �ل��ع��دي��د 
حيث  و�ل��ب��ن��ات،  للبنني  و�ل��ف��ردي��ة 
�ليد،  ك��رة  م�شابقات:  �أي�����ش��ا  ت��ق��ام 
ك���رة �ل�����ش��ل��ة، �ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة، كرة 
�لطريق  �شباق  �ل�شباحة،  �لطاولة، 

و�لري�شة �لطائرة.
يذكر �أن �لدورة تهدف �إىل تر�شيخ 
�لريا�شي  و�لتميز  �لإب����د�ع  ثقافة 
وت���ع���زي���ز �ل���ري���ا����ش���ات �مل����درج����ة يف 
�إىل جانب تو�شيع رقعة  �أندية دبي 
�ملمار�شني  ع���دد  وزي�����ادة  �مل��م��ار���ش��ة 
ل���ه���ذه �ل���ري���ا����ش���ات �ن���ط����ق���ا من 
�إعد�د  على  كما حتر�س   ، �مل��د�ر���س 
ق�����ي�����اد�ت ري���ا����ش���ي���ة ����ش���اب���ة ق������ادرة 
�لفعاليات  وحت��ك��ي��م  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
فاعلة  ���ش��ر�ك��ة  و�إر����ش���اء  �لريا�شية 
و�لو�شط  �لريا�شية  �لأن��دي��ة  ب��ني 

�ملدر�شي.

�أختتمت يف مدينة جنيف �ل�شوي�شرية 
�جلائزة  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
�لكرى لل�شطرجن بح�شور كري�شان 
�لدويل  �لحتاد  رئي�س  �إليموجينوف 
توكاييف  وج�����وم�����ارت  ل��ل�����ش��ط��رجن 
ملتحدة  �لأمم  م��ك��ت��ب  ع�����ام  م���دي���ر 
حفل  خ�����ل  ك��ل��م��ت��ه  ويف  ج��ن��ي��ف  يف 
�أ�شاد رئي�س �لحتاد  �خلتام و�لتتويج 
�ل�����دويل ل��ل�����ش��ط��رجن ب���ر�ع���ة ومتيز 
�شلطان  �لإم����ار�ت����ي  �ل�����دويل  �حل��ك��م 
ع��ل��ي �ل��ط��اه��ر رئ��ي�����س ح��ك��ام بطولة 
�ل��ك��رى لل�شطرجن  �ل��ع��امل �جل��ائ��زة 
باإمتياز يف  �أنه جنح  لل�شيد�ت موؤكد� 
�إد�رة �لبطولة �لعاملية و�شط م�شاركة 
رفيعة �مل�شتوى من �أقوى 12 لعبة 
تاألق  على م�شتوى �لعامل وذلك بعد 
�لبطولة  �إد�رة  يف  وجن��اح��ه  �لطاهر 
ل��ل��ع��ام �ل���ث���ال���ث ع��ل��ى �ل����ت����و�يل حيث 
�أن توىل بنجاح لفت رئا�شة  �شبق له 
�جلائزة  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  يف  �حل���ك���ام 
�ل��ك��رى ل��ل�����ش��ي��د�ت يف م��دي��ن��ة  �شني 
زين  �ل�شينية عام 2011 ويف �لعام 

�ل��ت��ايل ع���اد �لحت����اد �ل����دويل لي�شند 
�ملونديايل  حلكمنا  �ل�شعبة  �مل��ه��م��ة 
جمدد�  �أك���د  �ل���ذي  �ل��ط��اه��ر  �شلطان 
متيزه �لتحكيمي و�أد�ر بحنكة رئا�شة 
�لتي  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  �حل���ك���ام يف 

�أق��ي��م��ت م��دي��ن��ة  ك����از�ن  �ل��رو���ش��ي��ة يف 
  2012 ع���ام  ي��ون��ي��و-ح��زي��ر�ن  �شهر 
ث��م ع���اد ل��ل��ع��ام �ل��ث��ال��ث ع��ل��ى �لتو�يل 
�لتي  �لثالثة  �لن�شخة  حكام  ليرت�أ�س 
�أخ��ت��ت��م��ت م���وؤخ���ر� يف م��دي��ن��ة جنيف 

وقاريا  ع��امل��ي��ا  �إجن����از�  ب��ذل��ك  حمققا 
برئا�شته  م�������ش���ب���وق  غ����ري  وع���رب���ي���ا 
�شنو�ت  لث�ث  �لعامل  بطولة  حلكام 
متتالية. ح�شل �شلطان �لطاهر على 
 1997 ع��ام  �ل��دويل  �لتحكيم  �شارة 

���ش��ارك يف حتكيم  �ل��ت��ايل  �ل��ع��ام  ويف 
مدينة  يف  لل�شطرجن  �لعامل  �أوملبياد 
وتوىل   1998 عام  �لرو�شية  �ألي�شتا 
�لعديد  يف  �حل���ك���ام  رئ���ا����ش���ة  ب��ع��ده��ا 
و�لعربية  �ل���ق���اري���ة  �ل���ب���ط���ولت  م���ن 

�لأ�شيوية  �لألعاب  ودور�ت  و�لدولية 
بطولة   : �لبطولت  ه��ذه  �آخ��ر  ولعل 
م��ون��دي��ال م��دن �ل��ع��امل �ل��ت��ي �أقيمت 
 2012 �ل��ع��ني-دي�����ش��م��ر  يف م��دي��ن��ة 
وب��ط��ول��ة ���ش��ب��اب و���ش��اب��ات �أ���ش��ي��ا �لتي 

 2013 �ل�����ش��ارق��ة-�أب��ري��ل  يف  �أقيمت 
وبالإ�شافة �إىل متيزه عامليا يف جمال 
�لتحكيم ، فاإن �شلطان �لطاهر ع�شو 
ب��ال��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة ل����حت���اد �ل����دويل 
ل��ل��ع��ب��ة وحم���ا����ش���ر دويل م��ع��ت��م��د يف 

وع�شو  �ل�������ش���ط���رجن  ح���ك���ام  دور�ت 
�لثقايف  �ل�شارقة  نادي  �إد�رة  مبجل�س 

لل�شطرجن .
من جانبه �أعرب �شلطان �لطاهر عن 
�شعادته بالنجاح يف �أد�ء �ملهمة �ل�شعبة 
�لر�شيدة  �لقيادة  �إىل  بال�شكر  وتوجه 
حل�شرة �شحاب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�ل�شمو  �أ����ش���ح���اب  و�إىل  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�ل�شيوخ حكام �لإم��ار�ت و�إىل �شاحب 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�ل�حمدود  لدعمهم  �ل�شارقة  حاكم 
ودعم  و�لريا�شة  لل�شباب  و�ملتو��شل 
�لكو�در �لإمار�تية مما �أهله لتحقيق 
هذ� �لإجناز ، وتوجه �لطاهر بال�شكر 
بن  خليفة  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  �إىل 
�لحتاد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  �شخبوط 
�لأ�شيوي �لذي يدعم ويوجه �لكو�در 
لتبو�أ  و�لأ�شيوية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لفنية 
�لدولية  �ل�شاحة  على  �ملنا�شب  �أعلى 

�لريا�شية و�ل�شطرجنية. 

�لدوري  لقب  مو�شكو  ت�ش�شكا  ح�شم 
�ل��رو���ش��ي �مل��م��ت��از ل��ك��رة �ل���ق���دم قبل 
مبار�ة من نهاية �ملو�شم بعد �لتعادل 
�ل�شلبي مع �شيفه كوبان كر��شنود�ر 
خرج  �لتي  �لوحيدة  �لنقطة  وكانت 
ملنح  كفيلة  �ل��ل��ق��اء  م��ن  ت�ش�شكا  ب��ه��ا 
ممثل �جلي�س �أول �ألقابه يف �لدوري 

و�للقب   2006 م���ن���ذ  �ل����رو�����ش����ي 
11 على م��د�ر ت��اري��خ �ل��ن��ادي حيث 
ي��ت��ف��وق �لن ع��ل��ى زي��ن��ي��ت �شان  ب���ات 
�ملا�شي  �مل���و����ش���م  ب��ط��ل  ب��ط��ر���ش��رج 

بفارق �شت نقاط.
و�شيلتقي  مبار�تان  لزينيت  ويتبقى 
م��ع فوجلا ن��وف��ج��ورود �ل��ي��وم �لحد 

ول�����ن مي��ك��ن��ه ت��خ��ط��ي ت�����ش�����ش��ك��ا لن 
�لخري يتفوق عليه يف �جمايل عدد 

�لنت�شار�ت يف �مل�شابقة.
مدرب  �شلوت�شكي  ليونيد  و�ه����دى 
�لفريق  جل��م��اه��ري  �ل��ل��ق��ب  ت�ش�شكا 

�لوفية.
وقال �مام �للوف من �ن�شار �لفريق 

�لذين �كتظ بهم ملعب خيمكي على 
�هدي  �لرو�شية  �لعا�شمة  م�شارف 
ل��ك��م ه����ذ� �لن��ت�����ش��ار ب��ع��د �مل�������وؤ�زرة 
�ملو�شم  ط������و�ل  ل���ل���ف���ري���ق  �ل���ك���ب���رية 
ويف ي��وم ح��ار �أخ���ذ �ل��ف��ري��ق �شاحب 
�لبد�ية  منذ  �ملبادرة  زم��ام  �ل�شيافة 
�لفر�س  من  �لعديد  ت�ش�شكا  و�ه��در 
عر  �لول  �ل�������ش���وط  يف  �مل���ح���ق���ق���ة 
مو�شى  �ح��م��د  �لنيجري  �ملهاجمني 
و�ه����در  ف���اج���رن لف.  و�ل���ر�زي���ل���ي 
�خ���رى يف منت�شف  ف��ر���ش��ة  م��و���ش��ى 
�ل�����ش��وط �ل���ث���اين ب��ع��دم��ا �ف���ل���ت من 
�لرقابة �مام �ملرمى لكن دفاع كوبان 

جنح يف �عاقة ت�شديدته.
و�نقذ �يجور �كينفيف حار�س ت�ش�شكا 
�شربة ر�أ�س من م�شافة قريبة لعبها 
�ل�����ش��ن��غ��ايل �ب��ر�ه��ي��م��ا ب��ال��دي لعب 
ليحافظ   89 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  ك���وب���ان 
على �لنقطة �لثمينة ويطلق �لعنان 

ل�حتفالت عقب �ملبار�ة.
وقال �لدويل �لرو�شي �لن جاجويف 
لعب ت�ش�شكا ل�شبكة �ن.تي.يف ب��س 
�لتلفزيونية �لرو�شية �نه �ول �لقابي 

ولذلك �لفرحة ل ت�شعني. 
و�شف  ع��ن  تعجز  �لكلمات  و����ش��اف 
مل  �ننا  �لوحيدة  �مل�شكلة  م�شاعري 
�لعديد  �ن  رغ��م  �لت�شجيل  ن�شتطع 

من �لفر�شة لحت �مامنا. 
يحققه  ك����ب����ري  ل����ق����ب  �ول  وه��������ذ� 
�ملدرب  م��ك��ان  ح��ل  �ل���ذي  �شلوت�شكي 
�ل���ش��ب��اين خ���و�ن���دي ر�م���و����س قرب 

نهاية مو�شم 2009.

ختام مناف�سات الفتيات يف دورة حمدان بن حممد لالألعاب املدر�سية

خالل حفل ختام البطولة وبح�صور مدير عام مكتب الأمم ملتحدة يف جنيف 

الحتييياد الدولييييي ي�سييييييد باإدارة �سلطييييان الطاهييييير لبطولييييية العاليييييم لل�سطرنييييييييج

ت�س�سكيا مو�سكو يح�سم لقب الدوري الرو�سيي 

�إ�شبانيا لكرة �لقدم  �أتلتيكو مدريد بكاأ�س  توج 
للمرة �لعا�شرة يف تاريخه بعد �أن حول تاأخره 
وج���اره  م�شيفه  ع��ل��ى   1-2 ف���وز  �إىل  ب��ه��دف 
�لنهائية على ملعب  �مل��ب��ار�ة  م��دري��د، يف  ري��ال 

�شانتياغو برنابيو.
و�ف���ت���ت���ح �ل���رت���غ���ايل ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون����ال����دو 
ع����ادل  ث����م   ،)14( ل���ل���م���رين���غ���ي  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
�لر�زيلي دييغو كو�شتا لأتلتيكو )35(، وهي 
�ألأ�شلي  �ل��وق��ت  عليها  �نتهى  �ل��ت��ي  �لنتيجة 
�أ�شاف  �لأول  �لإ���ش��ايف  �ل�شوط  ويف  للمبار�ة. 
�ل��ر�زي��ل��ي �لآخ���ر ج��و� م��ري�ن��د� ه��دف �لفوز 
ريال  و�أنهى   .)98( ر�أ�شية  ب�شربة  و�لتتويج 
يف  م�شكوك  ط��رد  بعد  لع��ب��ني  بع�شرة  �ل��ل��ق��اء 
وهو   ،114 �لدقيقة  رون��ال��دو يف  �شحته �شد 
ب��ني لعبي  ج��م��اع��ي��ة  م�����ش��اج��رة  ت�شبب يف  م��ا 
�لفريقني، ثم طرد كابي لعب �أتلتيكو لتلقيه 

�لإنذ�ر �لثاين.
مبار�ة   19 يف  لأتلتيكو  �لعا�شر  ه��و  و�ل��ل��ق��ب 
وعلى  ريال  و�لر�بع على ح�شاب جاره  نهائية، 
�أر���ش��ه �أي�����ش��ا م��ق��اب��ل خ�����ش��ارة و�ح����دة برك�ت 
�لرتجيح على ملعبه في�شنتي كالديرون، كما 

على  لأتلتيكو  عاما   14 منذ  �لأول  �لفوز  �أن��ه 
ريال �لذي تغلب عليه يف دوري �ملو�شم �حلايل 
2-�شفر ذهابا و2-1 �إيابا. وخرج ريال مدريد 
با�شتثناء  �ل��وف��ا���س  خ��ايل  �حل��ايل  �ملو�شم  م��ن 
بد�ية  �لإ�شبانية  �ل�شوبر  �لكاأ�س  على  ح�شوله 
�مل��و���ش��م، كما ع��ا���س م��درب��ه �ل��رت��غ��ايل جوزيه 
مورينيو �أ�شو�أ مو�شم له، �إذ حل فريقه ثانيا يف 
�أبطال  �ل��دوري وخرج من ن�شف نهائي دوري 
�أوروبا لكرة �لقدم على يد بورو�شيا دورمتوند 
كما  �إي���اب���ا(.  و2-�شفر  ذه��اب��ا   4-1( �لأمل����اين 
�إيكر كا�شيا�س  ��شتمر غياب �حلار�س �لأ�شا�شي 
��شتمر  ح��ني  يف  �مل��ل��ك��ي،  �ل��ف��ري��ق  ت�شكيلة  ع��ن 
مورينيو يف معاقبة مو�طنه �ملد�فع بيبي �لذي 
�أك��ر للحار�س  دع��ا �مل��درب �إىل �إظهار �ح��رت�م 
على  ��شمه  ي�شع  ومل  و�ملنتخب،  �لفريق  قائد 

قائمة �لحتياطيني.
�ل��ذي ط��رده حكم  ي��رتك مورينيو  �أن  ويرجح 
�ل��ل��ق��اء ب�����ش��ب��ب �لع���رت�����س ع��ل��ى ق���ر�ر�ت���ه يف 
�إجنلرت�  �إىل  وينتقل  من�شبه  �لثاين  �ل�شوط 
)�لأوىل  جديدة  م��رة  ت�شل�شي  على  ل�إ�شر�ف 

من 2004 �ىل 2007(.

اأتلتيكيييو يهيييييزم رييييييال ويتيييييوج 
بكييييياأ�س اإ�سبانيييييييييا 

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 188841     بتاريخ :  21 / 03 / 2013م
با�ش��م:  �ملر��س للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

وعنو�نه: �س. ب. 27142 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : مو�د بناء )غري معدنية(، �أنابيب قا�شية غري معدنية للمباين، 

�أ�شفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة للنقل، جم�شمات غري معدنية، �أ�شمنت و �أ�شب�شتو�س.
�لو�ق�عة بالفئة: 19

و�شف �لع�مة:  عبارة عن �لكلمات �أ�شمنت �ملر��س كتبت با�لون �لأ�شود على �شريط ملتوي  باللون �لأ�شود و 
يقابلها يف �لأ�شفل مر�دفها باللغة �لإجنليزية ALMARAS CEMENT  كذلك على �شريط ملتوي 

با�لون �لأ�شود و يتو�شطهما ر�شم ح�شان يرك�س باللون �لأحمر.
على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 174854     بتاريخ :  07 / 06 / 2012م
با�ش��م:  ناتر�لي�شيو�س للتحمي�س و�لتعبئة �س ذ م م

وعنو�نه: مكتب 5 ملك زهرة �لو�دي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية، �س ب 391254 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملح�شرة  �ملك�شر�ت  �ململحة،  �ملك�شر�ت  �ملنكهة،  �ملك�شر�ت   : �ملنتجات   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�ملح�شرة  �لبذور  و�ملح�شرة،  و�ململحة  �ملحم�شة  �ملخلوطة  �ملك�شر�ت  �لف�شتق،  �ملحم�شة،  �ملك�شر�ت  )�ملعاجلة(، 

�لقابلة ل�أكل، �لبذور �ملحم�شة و�ململحة.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لع�مة:  �لكلمة NUTBAY مكتوبة بال�تينية باللون �لأ�شود على خلفية �شريط ملتوي باللون 
�ملك�شر�ت ور�شم  �لأ�شفر يلتف على �شكل بي�شاوي بد�خله ر�شم �شفينة �شر�عية و�أطباق بها ر�شم لأنو�ع من 
�أور�ق و�جلميع مر�شوم  �أنانا�س ون�شفي حبة جوز �لهند وعلى كل من جانبيه ر�شم ع�شن نبات به  حلبيتني 

بالألو�ن ح�شب �للون �لطبيعي لكل منها.
على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

فقدان جواز �سفرت
�أن��ط��و�ن �شعد �هلل  �ملدعو/  فقد  
زوي����ن ل��ب��ن��اين �جل��ن�����ش��ي��ة جو�ز 
      )RL0916956(   شفره رقم�
�شادر من   لبنان - يرجى ممن 
للقن�شلية  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  �ق���رب  �و  ب��دب��ي  �للبنانية 
هاتف  �و  ب�����الم�����ار�ت.  ���ش��رط��ة 

0552826421
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امرباطورييية  �سييييجادة 
للمييّرة  تعير�س  نيييادرة 
الأوىل يف ق�سر الإمارات

�لإم����ار�ت  ق�شر  ف��ن��دق  ��شت�شاف 
�ل����ن����ادرة م�شاء  ل��ل��ت��ح��ف  م��ع��ر���ش��ا 
�خل����م����ي���������س �مل������ا�������ش������ي، وت�������ش���م 
�لتحف  م����ن  ع�������دد�ً  �مل���ع���رو����ش���ات 
للمرة  ت���ع���ر����س  �ل����ت����ي  �ل������ن������ادرة 
�أبرزها  �جل���م���ه���ور،  �أم�����ام  �لأوىل 
من  �شينية  �إم��ر�ط��وري��ة  �شجادة 
من�شوجة  ت���ن���ني(  )�ل���ت�������ش���ع  ن�����وع 

�ملحرمة  �ملدينة  معبد  من  ج��اءت  و�لقطن  و�حلرير  �ملذهبة  �لف�شة  خيوط  من 
�لعا�شمة بكني ، ويعود تاريخها �إىل �أو�خر �لقرن �ل�شابع ع�شر.  وبح�شب �ملهند�س 
حممد �لبغد�دي �خلبري يف �شركة �مل�شب �ملنظمة للمعر�س فاإن هذه �ل�شجادة من 
�أن��در �لقطع �ملعرو�شة يف �لوقت �حلايل و�أكرها ج��ودة،  وقال �ن �ملعر�س ي�شم 
�لقرن  �إىل مطلع  �لغز�ل، يعود تاريخه  �لأرمينية على رق  باللغة  �إجنيً� مكتوباً 
من  �أن��ه  �إىل  �لإجنيل،و�أ�شار  �شفحات  على  �ملكتوب  �لتاأريخ  بح�شب  ع�شر  �ل�شابع 
�أندر �ملخطوطات �لأرمينية �لتي و�شلت بحالة جيدة �إىل �شوق �لتحف و�لأنتيكات، 
مو�شحاً �أن �آخر مرة عر�س فيها مثل هذ� �لإجنيل كانت قبل �شنو�ت طويلة جد�ً. 

�سائق يف �سركة تران�سغارد يفوز 
بجائزة ال�سياقة الآمنة يف مطار دبي

تر�ن�شغارد  �شركة  يف  ت��ر�ك��ت��ور  �شائق  يعمل  �ل���ذي  �أل����وري،  ري���دي  ر�ج���ا  منح 
غروب �لتابعة ملجموعة �لإم��ار�ت، جائزة �ل�شياقة �لآمنة وذلك خ�ل حفل 
جو�ئز �لتميز �ل�شنوية �لتي متنحها موؤ�ش�شة مطار�ت دبي يف جمال �ل�شحة 
و�ل�ش�مة و�لذي �أقيم موؤخر� يف فندق �نرتكونتيننتال مبدينة دبي في�شتيفال 

�شيتي �حتفاء باليوم �لعاملي لل�شحة و�ل�ش�مة يف �لعمل لعام 2013.

يا�س ووتروورلد اأبوظبي تعلن 
متديد �ساعات ليلة ال�سيدات 

�أعلنت يا�س ووتروورلد �أبوظبي عن متديد �أوقات ليلة �ل�شيد�ت ، ��شتجابًة 
لطلب �شيوف �حلديقة من �ل�شيد�ت ولتوفري �ملزيد من �ملرح و�أوقات مميزة 
ل مُتحى من �لذ�كرة و�شيكون �لتوقيت �جلديد كل يوم خمي�س �إبتد�ًء من 

ليً�.  �لعا�شرة  حتى  م�شاًء  �خلام�شة  �ل�شاعة  من  �جلاري  مايو   16
ووتروورلد  يا�س  �لعام حلديقة  �ملدير  �أوزو�ل���د،  قال مايك  له،  تعليق  ويف 
يوم  م��ب��ك��ر�ً  �حل��دي��ق��ة  بع�ش�شيوف  دو�م��ع��م��ل  لن��ت��ه��اء  ن��ظ��ر�ً  �أب��وظ��ب��ي: 
�خلمي�س، ورغبة منا ملنح �ل�شيد�ت فر�شة �أطول ل��شتمتاع بالألعاب �ملائية 
�ملختلفة �لتي تقدمها حديقة يا�س ووتروورلد، قررنا متديد �شاعات ليلة 
�ل�شيد�ت لتكون كل يوم خمي�س من �ل�شاعة �خلام�شة م�شاًء حتى �لعا�شرة 
ردود  تلقينا منهن  �للو�تي  �إ�شتجابًة لطلب �شيفات �حلديقة  وذلك  ليً�، 

فعل �إيجابية منذ تخ�شي�س ليلة خا�شة لهن يف �إبريل �ملا�شي .
م��دخ��ل �حلديقة،  �لن��ت��ظ��ار عند  ي��رغ��نب يف  �ل��ل��و�ت��ي ل  لل�شيد�ت  ومي��ك��ن 
�حلجز �مل�شبق عن طريق �لنرتنت و�إح�شار ن�شخة مطبوعة من �لتذكرة، 
�أو �شر�ئها من حديقة يا�س ووتروورلد من �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحاً وحتى 

�لر�بعة ع�شر�ً.

ح�����ش��ل ط�����ب م��در���ش��ة ف��ك��ت��وري��ا �ل���دول���ي���ة يف 
م�شري�تهم  على  �لتعرف  فر�شة  على  �ل�شارقة 
�لوظائف  معر�س  يف  وذل��ك  �مل�شتقبلية،  �ملهنية 
و�لتقى حو�يل  لأول مرة  �ملدر�شة  تنظمه  �لذي 
�لثالث  �ىل  �لتا�شع  �ل�شف  م��ن  طالب   150
�لر�ئدة  و�أهاليهم مع �جلامعات و�لكليات  ع�شر 
يف �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث �شنحت لهم 
�لعايل  �لتعليم  خ��ي��ار�ت  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  ف��ر���ش��ة 
�ملتاحة لهم بعد �إنتهاء فرتة �لدر��شة يف �ملدر�شة. 
وح�شل �لط�ب على �لن�شيحة و�مل�شورة بكل ما 
يتعلق بالدور�ت �جلامعية ومتطلبات �لت�شجيل، 
و�لن�شاطات  �جلامعات  ح��رم  عن  �ملعلومات  �ىل 
�ملتوفرة.  ويف هذ� �ل�شياق قال رودريك كر�وت�س، 
�ل�شارقة:  يف  �ل��دول��ي��ة  فكتوريا  م��در���ش��ة  م��دي��ر 
�لدولية  فكتوريا  مدر�شة  يف  �مل��ع��ار���س  ه��ذه  �إن 
على  كبري  ب�شكل  �ل��ط���ب  ت�شاعد  �ل�شارقة  يف 

�لتعرف على �لفر�س �لعديدة �لتي تنتظرهم. لدينا يف �ملدر�شة م�شت�شار 
ٌيكر�س وقته مل�شاعدة �لط�ب وعائ�تهم على حتديد  ل�إر�شاد �لوظيفي 
و�إنتقاء �جلامعة �لأف�شل حول �لعامل ملا يريدون حتقيقه. نحن ملتزمون 

منذ  و�لأه���م  ب��ل  فح�شب،  �ملتميز  �لتعليم  بتقدمي  لي�س 
يف  �لتعليم  ه��ذ�  �إ�شتغ�ل  على  �ل��ط���ب  م�شاعدة  ذل��ك 

�ملرحلة �لقادمة.  
17 موؤ�ش�شة تعليم  �لذي �شهد م�شاركة  �ملعر�س  ويٌنظم 
منهاج  يف  �ملدمج  �لوظيفي  �لإر�شاد  برنامج  �شمن  عايل 
�لط�ب  م�����ش��اع��دة  �أه��د�ف��ه��ا يف  لتلبية  وذل���ك  �مل��در���ش��ة، 
�إتخاذ ق��ر�ر�ت و�ثقة وو�عية وعق�نية فيما يتعلق  على 

مب�شتقبلهم وم�شار�تهم �لوظيفية �ملحتملة. 
�مل�شاريع  در����ش��ات  ق�شم  رئي�س  �حل�شني  �شاجد  و�أ���ش��اف 
و�لأعمال و�ملر�شد �لأكادميي يف مدر�شة فكتوريا �لدولية 
يف �ل�شارقة: �إن معر�س �لوظائف مثال �آخر على �لدعم 
�مل�شتمر �لذي نقدمه لط�بنا يف مدر�شة فكتوريا �لدولية 

يف �ل�شارقة. لقد وفر هذ� �ملعر�س لط�بنا و�أهاليهم من�شة للح�شول على 
�لإمار�ت  يف  �لر�ئدة  �جلامعات  من  �لقر�ر�ت  و�إتخاذ  و�لإر���ش��اد  �لن�شيحة 

�لعربية �ملتحدة.  

برنامج ال�سباحة لالأم والطفل يف منتجع كورال بيت�س ال�سارقة
 هذ� �ل�شيف، بد�أ منتجع كور�ل بيت�س – �ل�شارقة بال�شرت�ك مع �أب�شولوت �شوميينج برناجما خا�شا لتعليم �ل�شباحة ل�أم و�لطفل �شهد �إقبال كبري�. �أقيمت �لدورة �لأوىل يوم 3 مايو 2013 

وحققت جناحا هائ�. يقول جان بيري �شيمون، �ملدير �لعام �لإقليمي، فنادق ومنتجعات كور�ل، �إن: برنامج �شباحة �لأم 
و�لطفل و�حد من �لعديد من �لأن�شطة �لجتماعية �لتي نعتزم �لقيام بها هذ� �ملو�شم من �أجل عم�ئنا �لأعز�ء هذ� 
�لرنامج ي�شاعد �لأم و�لطفل على �لتو��شل فيما بينهما، ويف �لوقت نف�شه �شمم ليعلمهما �أ�شا�شيات �ل�شباحة، ونحن 

من �أو�ئل �لفنادق �لتي تقدم مثل هذ� �لرنامج يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
لقد  �شيمون:  �لفتتاحية ويقول  �أج��ل �جلل�شة  �ملنتجع من  �إىل  رم��ال معا  ن��ادي  �أع�شاء  بقدوم  �لعر�س �خلا�س  ب��د�أ 
�شهدنا ر�شعا من �شن ث�ثة �شهور �إىل ث�ث �شنو�ت يقومون بالإحماء مع �أمهاتهم وي�شتمتعون بوقت ر�ئع يف مياه 
حمام �شباحة �لأطفال كان وقتا �أ�شرقت وجوه �لأمهات �ل�شغوفات و�أطفالهن �ملمتلئني حما�شا بابت�شامة عري�شة وهم 

يتمتعون بالإح�شا�س بالأمان بوجودهم جنبا �إىل جنب يف �ملياه �لباردة حلمام �ل�شباحة .
ويف حديثه حول ما دفع �ملنتجع �إىل بدء هذ� �لرنامج �شديد �لنجاح ، قال �شيمون �إن: �ل�شباحة من �ل�شن �ل�شغرية 
جتعل �لأطفال يتعرفون على �لبيئة �ملائية ب�شكل �أكر كما �أن �شباحة �لأم مع �لطفل جزء من توثيق �أو��شر �لع�قة 
بيئة  �لإدر�كية و�لجتماعية للطفل يف  �لعقلية،  �ملهار�ت �جل�شمانية،  �ل�شباحة تعزز  �أن درو�س  �إىل  بالإ�شافة  بينهما 
�آمنة، منظمة ومتعددة �حلو��س يف �لوقت نف�شه . من بني �ملز�يا �لأخرى، خا�شة ل�أطفال �لأ�شغر �شنا، تعلم مهار�ت 

�لأمان يف �ملاء و�لنجاة، وبالتايل �لتغلب على �خلوف من �ملاء.

جمموعة بريد الإمارت ت�ستقبل طالب 
مدر�سة �سلطان العوي�س للتعليم الأ�سا�سي

��شتقبل �شعادة �إبر�هيم بن كرم �ملدير �لتنفيذي �لتجاري يف جمموعة بريد �لإمار�ت 
�لتوعوية  زيارتهم  �إط��ار  �لأ�شا�شي يف  للتعليم  �لعوي�س  �شلطان  فريق من مدر�شة 
باأهمية ت�شافر �جلهود يف حملة �لإم��ار�ت خالية من �لأكيا�س �لب��شتيكية �لتي 
�أطلقها �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير 
برنامج خلف�س  تاأ�شي�س  ب�شاأن  للخدمات  �ل��وز�ري  �ملجل�س  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون 
عدد  �ل��ط���ب  ق��دم  وق��د  للتحلل  �لقابلة  غ��ري  �لب��شتيكية  �لأك��ي��ا���س  ��شتخد�م 
�ىل  بالإ�شافة  �حلملة  �شعار  حتمل  �لتي  �لهد�يا  من  وعدد  �لتحذيرية  �ملل�شقات 

��شتبيان حول نف�س �لهدف و�لذي �شارك فيه موظفي �ملجموعة.

رويال روز يعني جياين 
مالربا مديرًا عامًا للفندق

و�ململوك  روز  روي���ال  ف��ن��دق  �أع��ل��ن 
ملجموعة بن حم عن تعيني �ل�شيد 
جياين مالربا �ملدير �لعام للفندق 
�شبتمر  �شهر  يف  �فتتاحه  �مل��ق��رر 
روز  روي��ال  فندق  ويعد   ،2013
�لذي  5 جن��وم  �ل���  فئة  م��ن  �لأول 
جمموعة  ق��ب��ل  م���ن  ت�شغيله  ي��ت��م 

�شيتي �شيزنز.
ومي��ت��ل��ك ج���ي���اين �أك�����ر م���ن 28 
�لإد�رة  عاما من �خل��رة يف قطاع 
ع��دد من  �لفندقية و�خل��دم��ات يف 
�شتاروود  مثل  �لدولية  �ملجموعات 
وم��ي��ل��ي��ن��ي��وم وف��ن��دق ج��ر�ن��د حياة 
�ل��ع��امل��ي��ة، و�ل��ت��ي �شتدعم  و�روي����ك 
روز  روي����ال  ف��ن��دق  تاأ�شي�س  ج��ه��ود 
كفندق من فئة �ل�5 جنوم، لي�شبح 
�أحد �أهم �لفنادق �لر�ئدة يف �إمارة 
�أب��وظ��ب��ي ي��ق��دم ب��اإ���ش��ل��وب خمتلف 
�لعربية  �ل�شيافة  مفهوم  ومميز 

�لأ�شيلة. 

كابيتال كلوب ي�ست�سيف
 م�ساهر طهاة مطعم تيبل 9 دبي

دبي  �ل��ر�ئ��د يف  �لأع��م��ال  ن��ادي  كلوب  كابيتال  ن��ادي  ي�شت�شيف 
وع�شو جمموعة �شركات �إن�شاء جل�شة ع�شاء من �إعد�د م�شاهري 
يف  و�ل��و�ق��ع  �ملتميز   9 تيبل  مطعم  من  �شكوت  و  نايك  �لطهاة 
�جلاري  �ل�شهر  م��ن   21 يف  وذل��ك  ك��ري��ك،  دب��ي  هيلتون  فندق 

.2013
حيث �شيبا�شر �لطاهيان نايك و�شكوت  تقدمي 3 وجبات رئي�شة 
من �شاأنها �ن تلبي �ذو�ق رو�د كابيتال كلوب مبا عرف عنهما من 
�ل�شهية  و�لأطباق  �ملميزة  �لنكهات  �بتكار مزيج من  مهار�تهم �لإب��د�ع يف  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��ف��ون  �ل���ت���ي 

ت�شكل  �لفعالية:  لها حول هذه  ، يف حديث  كلوب  كابيتال  عام  كولني، مدير  �إمي��ا  وقالت  �ملعروفة. 
�أو يف �ملحيط �لجتماعي،  �لأع��م��ال  �لآخ��ري��ن، �شو�ًء يف ع��امل  �مل��اأك��ولت ج��زء� هاما من تفاعلنا مع 
�أم�شية  �إىل تقدمي  �أطباق ل ت�شاهى لأع�شائنا، ونتطلع  ويفخر كابيتال كلوب على �لدو�م بتقدمي 

طالب مدر�سة فكتوريا الدولية يف ال�سارقة يح�سلون على الن�سيحة من اجلامعات الرائدة

جراند ملينيوم دبي يعني مديرًا جديدًا للمبيعات والت�سويق

الكرة الطائرة لفريق ميلينيوم 
اأبوظبي على كورني�س اأبوظبي ال�ساحر

كورني�س  على  ممتعا  يوما  �أب��وظ��ب��ي  ميلينيوم  فندق  ع��ام  مدير  �شميتز  روب��ر���ش��ت  نظم 
من  �لفندق  موظفني  و  م���در�ء  جلميع  �ل��ط��ائ��رة  �ل��ك��رة  ريا�شة  للعب  �ل�شاحر  �أب��وظ��ب��ي 
�لثقافية  و  و�لجتماعية  �لريا�شية  و�لأن�شطة  �لفعاليات  لتنظيم  �ل�شنوية  �شمن خطته 
�لعام  �ملدير  �أن  بالغا حيث  �هتماما  �ملو�شوع  �لفندق هذ�  �د�رة  وتويل  �أنو�عها.  مبختلف 
�ألعابهم  مز�ولة  و  �لأجتماعية  �لن�شاطات  مز�ولة  يف  للم�شاركة  د�ئما  �ملوظفني  ي�شجع 
�لريا�شية �ملف�شلة ملا لها من �أثر طيب على بيئة �لعمل لأنها تعمق �ل�ش�ت �لجتماعية 
بني �ملوظفني و تعزز �نتماءهم لأ�شرة �لفندق ويظهر ذلك يف �أد�ئهم �لوظيفي وي�شيع جو 
من �لدفء و�لح�شا�س بروح �جلماعة و�لفريق �لو�حد، �لأمر �لذى ينعك�س �يجابيا على 
�أد�ء �ملوظفني لعملهم و قد ق�شم �لعاملني �ىل �شبع فرق وح�شل ق�شم �لأغذية و�مل�شروبات 

على �مليد�لية �لذهبية بعد فوزه يف �ملبار�ة.

مدير�  و�ل��������دو  ف��ان��ي�����ش��ا  ت���ع���ي���ني  مت 
جر�ند  يف  و�ل���ت�������ش���وي���ق  ل��ل��م��ب��ي��ع��ات 
�آخ������ر من�شب  ك�����ان  دب������ي.  م��ل��ي��ن��ي��وم 
���ش��غ��ل��ت��ه يف ف���ن���دق م��ي��ل��ي��ا دب����ي حيث 
�ملبيعات  ق�شم  ت���ر�أ����س  ع��ام��ني  ق�شت 
و�ل��ت�����ش��وي��ق م��ن��ذ �ف��ت��ت��اح �ل��ف��ن��دق يف 
فنادق  �إىل  و�ل���دو  �ن�شمت  دب���ي.  ب��ور 
�نتهائها  ف��ور  برلني  �إنرتكونتيننتال 
على  �هتمامها  و�ن�شب  در��شتها،  من 
�لجتماعات  �أعمال  �لبد�ية على  منذ 
تنتقل  �أن  قبل  و�مل�شروبات  و�لأطعمة 
�إىل �لدوحة لت�شبح مدير� للمبيعات 
ث���م لح��ق��ا م��دي��ر ع����ام ل��ل��م��ب��ي��ع��ات يف 

فاني�شا يف عملها يف جمموعة  و��شتمرت  �لدوحة.  فندق ومنتجع �شري�تون 
�شتاروود، حيث نقلت �إىل �أبو ظبي لتتوىل من�شب نائب مدير �ملبيعات لقطاع 
�لرتفيه، و��شتمرت �أربع �شنو�ت مع فندق ومنتجع �شري�تون �أبو ظبي قبل �أن 
تنتقل �إىل دبي كمدير للمبيعات يف مرحلة ما قبل �لفتتاح وبعدها يف فنادق 
�ملبيعات و�خل��رة يف كافة قطاعات  �أن جمعت بني مهار�ت  �شري�تون. وبعد 
�لعمل بال�شيافة، �ن�شمت فاني�شا �إىل جمموعة جال مدير� ملبيعات �ملجموعة 
�لفجرية. ويف معر�س ترحيبه  تاور دبي وفندق ومنتجع جال  لفندق جال 
بها يف جر�ند ملينيوم دبي، قال بيرت من�شوريان، �ملدير �لعام، �إن: �لفندق 
�لعميقة بقطاعات  �لكبرية ومعرفتها  م�شتعد ل�إ�شتفادة من خرة فاني�شا 

�لرتفيه و�ملوؤ�ش�شات �خلارجية �إىل جانب �شوق جمل�س �لتعاون �خلليجي.

حفل زفاف اأحمد ال�سراج 
اإىل حنني �سلوحة 

�قام �ل�شيد ماجد �شعيد �ل�شر�ج �لذي يعمل ويقيم يف �لدوحة حفل ع�شاء 
بفندق �ملروج روتانا بدبي مبنا�شبة زفاف جنله �ملهند�س �حمد �ىل �لن�شة 
�لدكتورة حنني �شلوحة وح�شر �حلفل �مل�شت�شار ه�شام �شعيد �ل�شر�ج وعدد 
كبري ��شقاء و�شقيقات و�قارب �لعرو�شني �ملقيمني يف دولة �لمار�ت وقطر 
�لرت�ث  من  لوحات  قدمت  فل�شطينية  فرقة  �حلفل  و�حيت   . وفل�شطني 
�ل�شعبي و�لدبكة و�لهازيج �لفل�شطينية ومتنى �حل�شور للعرو�شني حياة 

�شعيدة ملوؤها �لرفاهية و�لبنني. 



اغت�ساب 5 فتيات �سماوات 
وبكماوات يف مدر�سة داخلية بالهند 

موظفني  قبل  من  وبكماو�ت  �شماو�ت  يتيمات  فتيات  خم�س  �غت�شبت 
�ثنني يف مدر�شة د�خلية تديرها منظمة غري حكومية يف منطقة كانوتا 

بولية جايبور �لهندية.
�أ�شخا�س   4 �أن  �ل�شرطة  يف  م�شوؤولة  ع��ن  هندية  �إع����م  و�شائل  ونقلت 
�عتقلو� بينهم مدير منظمة �أو�ز غري �حلكومية بعد �حلادثة �لتي �أبلغت 

�ل�شرطة عنها �أم�س �لول.
وقالت �مل�شوؤولة �ن �لفتيات هن يف �أعمار ترت�وح بني 15 و17 عاماً، كن 
يع�شن يف بيت للطلبة برعاية موؤ�ش�شة �أو�ز، حيث ��شتغلهن �ملوظفان �آ�شوك 
و�شوري�س جن�شياً لبع�س �لوقت. لقد �غت�شبت �لفتيات و�شربن، وعندما 

تو��شلن مع م�شوؤويل �ملنظمة غري �حلكومية، مت جتاهل �شكو�هن.
�ملدر�شة  �إىل  �أر�شلن  وق��د  ل���أح��د�ث  م��اأوى  �لفتيات هن من  �أن  وذك��رت 

للد�خلية .
وقد ك�شف عن �لق�شية عند عودة �لفتيات �إىل �ملاأوى �لذي تديره �لدولة 

يف غاندهي ناغار.
وقالت �مل�شوؤولة يف �ل�شرطة �نه مت �عتقال مدير �ملنظمة غري �حلكومية 

و�ملوظفني �ملتهمني، وقد جتري �عتقالت �أخرى قريباً.

 غوغل يجمع �سينيًا بوالديه 

على  �شنة   23 م��رور  بعد  و�لديه  على  �لعثور  من  �شيني  مو�طن  متكرّن 
�ختطافه منهما، و�لف�شل يعود �إىل خر�ئط موقع غوغل �لإلكرتوين.

و�ختطف ليو غانغ وفق ما ذكرت �شحيفة ديلي تلغر�ف �لريطانية من 
مبدينة  تبنرّته  عائلة  وربرّته  عمره،  من  باخلام�شة  كان  عندما  مدر�شته 

�شامنينغ �ل�شينية، وكل ما يذكره هو �أن يف بلدته ج�شرينْن.
�����س ب��ج��م��ع �ملفقودين  �إل���ك���رتوين م��ت��خ�����شرّ و�أع���ل���ن �ل�����ش��اب ع���ر م��وق��ع 
�أحد  من  ج��و�ب��اً  ليتلقى  و�ل��دي��ه،  على  �لعثور  يف  رغبته  عن  بعائ�تهم، 
لهما  �بناً  فقد�  �شيت�شو�ن  مبقاطعة  �شخ�شني  بوجود  يفيد  �لأ�شخا�س 
�أن مبنطق����ة  ليكت�ش����ف  �إىل خر�ئتط غوغ����ل  لي���و  �شنة. وجل����اأ   23 قبل 
ن بالفعل من �لعثور على  لين�ش�وي ب�شيت�شو�ن ج�شرين، فق�شده�����ا ومتكرّ
و�لديه بعد فر�ق د�م 23 �ش������نة. وقال �لو�لد�ن لل�شاب �إن ��شمه �حلقيقي 

هو�نغ جون.
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الأمن ال�سوري يفرج 
عن مي �سييييكاف

�ل�شورية  �لمنية  �ل��ق��و�ت  �طلقت 
و�ملعار�شة  �ملعروفة  �ملمثلة  �شر�ح 
�يقافها  مت  �ن  ب��ع��د  ���ش��ك��اف  م���ي 
حمام  �م�س  �فاد  ح�شبما  ل�شاعات، 
حقوق  ع�����ن  �ل�����دف�����اع  يف  ن���ا����ش���ط 

�لن�شان وكالة فر�ن�س بر�س .
وقال �ملحامي �نور �لبني يف �ت�شال 
مع �لوكالة �ن قو�ت �لمن �فرجت 
عن �ملمثلة مي �شكاف نحو �ل�شاعة 
�خلمي�س  م�شاء  و�لن�شف  �لعا�شرة 
من  عنا�شر  وك��ان��ت   . ت��غ(   7،30(
�لثانية  �ل�����ش��اع��ة  �ع��ت��ق��ل��ت  �لأم�����ن 
 11،00( �خلمي�س  ظهر  بعد  م��ن 
�أثناء  ���ش��ك��اف  م���ي  �ل��ف��ن��ان��ة  غ(  ت 
حو�جز  �ح��د  عند  ملنزلها  ذه��اب��ه��ا 
�شمال  دم��ر،  م�شروع  يف  �لتفتي�س 
معروفة  و���ش��ك��اف  دم�����ش��ق.  غ����رب 
مبو�قفها �لناقدة للنظام �ل�شوري، 
وقد �عتقلت لث�ثة �يام يف �شيف 
ب��ع��د م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف   2012 �ل���ع���ام 
تظاهرة يف دم�شق عرفت يف ما بعد 

بتظاهرة �ملثقفني .

يدعي اختطافه لإخفاء ر�سوبه
�إب�غ  ي��ت��ف��ادى  ك��ي  �ختطافه  ق�شة  �أم��ريك��ي  ���ش��اب  ��ق  ل��فرّ
)فوك�س(  �شبكة  وذك��رت  �جلامعة  ير�شب يف  باأنه  و�لديه 
�شنة( من جونز كريك  �إ�ش�م )19  �أفتاب  �أن  �أت�نتا  يف 
يف �أت�نتا يو�جه عدة �تهامات من قبل �ل�شرطة بعد �أن 
لفق رو�ية تعر�شه ل�ختطاف لأنه كان ير�شب يف �شف 

باجلامعة وخاف من �إب�غ �أمه و�أبيه.
وقد ��شرتى �ل�شاب هاتفاً وبعث لو�لديه ر�شالة يبلغهما 

فيها عن �ختطافه.
وقالت �ل�شرطة �إن �ل�شاب �أقام يف خميم لعدة �أيام نهاية 
�إىل  ثمرّ عاد  �لبحث عنه  �ملا�شي فيما كان يجري  �ل�شهر 

بيته يف مطلع �أيار-مايو ب�شبب برودة �لطق�س.

يجعل نف�سه كر�سيًا لوالده
�إما  )وق�شى ربك �أل تعبدو� �إل �إياه وبالو�لدين �إح�شاناً 
يبلغن عندك �لكر �أحدهما �أو ك�هما ف� تقل لهما �أف 
ول تنهرهما وقل لهما قول كرمياً، و�خف�س لهما جناح 
�لذل من �لرحمة وقل ربرّ �رحمهما كما ربياين �شغري�ً 
(، �شور موؤثرة �نت�شرت عر موقع �لتو��شل �لجتماعي 
تويرت عن بر �لو�لدين نالت ��شتح�شان �جلميع و�أ�شبحت 

من �أكر �ل�شور تد�وًل.
�ل�شورة �لأوىل لأحد �ل�شباب �ليابانيني و�لذي جعل من 
�ل�شورة  تلك  ويرتاح،  و�ل��ده  عليه  ليجل�س  كر�شياً  نف�شه 
�لتوفيق  لل�شاب  ومت��ن��و�  �ملتابعني  جميع  م�شاعر  �أث���ارت 

على بره بو�لده. 

اإنقاذ ر�سيعة من لبوؤة بالفناجني
�أن���ق���ذ ح���ار����س ح��دي��ق��ة م��ف��ت��وح��ة ب��ج��ن��وب �إف��ري��ق��ي��ا �أم���اً 
ور�شيعتها من هجوم لبوؤة بال�شر�خ و�إلقاء فناجني قهوة 

عليها.
وقالت �شحيفة بيلد، نق� عن �حلار�س فر�نكو كوبل)32 
�شاأو�جه م�شكلة كبرية يف حال  �نني  �أدرك��ت  لقد  عاما(: 
�أك���ون مكانها  �أن  ق���ررت  ل��ذ�   ، للفتاة  م��ك��روه  �أي  ح���دوث 

وذلك بالقفز �أمام �لأ�شد.
رحلة  يف  �شياح  �شبعة  م��ن  جمموعة  برفقة  ك��وب��ل  وك���ان 
عند  �لب�د  �شمال  ماديكوي يف  بحافلة يف حممية  برية 

وقوع �حلادث.
�لبع�س منهم  ، حتى يق�شي  �ل�شياح من �حلافلة  وخرج 
�ملركبة  حاجتهم حتت �شجرة قريبة. ومكث �حلار�س يف 

لغعد�د �لقهوة .
ويروي �حلار�س قائ�: ويف تلك �للحظة �شمعت �شرخات 
�أ�شد  �أن��ث��ى  ع��ن  بعيد�  جت��ري��ان  ور�شيعتها  �أم��ا  و�شاهدت 
قفز وهو يحمل  �ن �حلار�س  �ل�شحيفة  وقالت   . )لبوؤة( 
فناجني �لقهوة مت�شديا لأنثى �لأ�شد ، و�شرخ فى وجهها 
قائ� توقفي.. توقفي و�ألقى فناجني �لقهوة عليها حيث 
�أنثى  �أن يكون �شغار  تر�جعت �إىل �لور�ء ورجح �حلار�س 
�لأ�شد موجودين بني �لأ�شجار ، حيث ذهب �ل�شياح لق�شاء 

حاجتهم ، ما دفعها �إىل هذ� �لت�شرف حلمايتهم. 

حتويل خاليا ب�سرية اإىل جذعية
جنح باحثون �أمريكيون للمرة �لأوىل يف حتويل خ�يا ب�شرية رئي�شية �إىل خ�يا جذعية جنينية ميكن حتويلها فيما بعد 
لأي نوع من �أنو�ع خ�يا �جل�شم. فقد متكنو� من ��شتحد�ث خ�يا جذعية جينية من �أن�شجة جلدية دون �حلاجة �إىل 
��شتن�شاخ �لفرد بكامله وتكمن �أهمية �لإجناز يف �أن �لعلماء �أثبتو� للمرة �لأوىل �أنه من �ملمكن ��شتحد�ث خ�يا جذعية 
جنينية مماثلة جينياً خل�يا �ل�شخ�س �لذي ��شتخرجت منه، ما يعني �أن �أج�شام �ملر�شى �شتتقبلها ولن ترف�شها، كما 
هو �حلال عند �ل�شتعانة بخ�يا �شخ�س �آخر  �أكد �شوخر�ت ميتاليبوف، �أ�شتاذ بيولوجيا �لتنا�شل يف جامعة �أوريغون، �أنه 
يف هذه �حلالة �شتكون �خل�يا �جلذعية ماأخوذة من خلية جلدية للمري�س نف�شه، و�شتكون بالتايل متو�فقة مع ج�شم 
�لقادرة على �لنق�شام ب�شورة لمتناهية  باأنها �لوحيدة  �إع��ادة زرعها . ومتتاز �خل�يا �جلذعية �جلنينية  �ملري�س عند 
�لع�شبية و�لكبدية و�لقلبية، متاماً مثل �خل�يا �جلذعية �لطبيعية، ما يعد  �أن��و�ع �خل�يا، مبا فيها �خل�يا  �إىل كل 
�أن مر�س �لباركن�شون  �أو�شح ميتاليبوف على �شبيل �ملثال  بع�جات قريبة لقائمة طويلة من �لأمر��س �ملزمنة.  وقد 
ي�شببه ف�شل وظيفي يف �أحد �أنو�ع �خل�يا، وهي يف �لأ�شا�س خ�يا ع�شبية ل تنتج ما يكفي من �ملادة �لكيماوية، لذ� نعمل 
حالياً يف خمتر�تنا على �إنتاج هذه �خل�يا وزرعها عند �ملر�شى . ومن �مليز�ت �لأخرى �لتي متتاز بها هذه �لتقنية هي 
عدم ��شتعانتها بالأجنة �لتي مت �إخ�شابها يف �لأنابيب ل�شتخر�ج �خل�يا �جلذعية، ما يخفف من حدة �جلدل �لأخ�قي 

�لذي �شوف جتابه به �لتقنية من معار�شي �ل�شتن�شاخ قبل �نتقالها �إىل حيز �لتطبيق �لعملي.
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بق�سي�س 400 دولر
 لفاتيييورة بي 6 دولرات 

يبدو �أن �للطافة مهمة فعً� يف �لعمل، فقد ح�شلت نادلة يف 
مطعم �أمريكي على بق�شي�س بقيمة 446 دولر�ً، على �لرغم 

�أن ح�شاب �لزبونة مل يتجاوز �ل�6 دولر�ت.
�إنديانابولي�س  يف  مطعم  يف  ن���ادل���ًة  ب��رو���س  �شي�شي  وت��ع��م��ل 
تركت  ح��ني  �ملا�شي  �لأرب��ع��اء  ي��وم  وق��د فوجئت  �شنتني،  منذ 
�أن  �لرغم  على  دولر�ً   446 بقيمة  بق�شي�شاً  د�ئمة  زبونة  لها 

فاتورتها كانت 5.97 دولر�ً فقط.
�لبق�شي�س،  يل  ترتك  كانت  لطاملا  ذهلت،  لقد  برو�س  وقالت 

ولكن عادة فاتورتها حو�يل 5 دولر�ت، وترتك يل 5 .
�إنها ل  لها  لتقول  بالزبونة  �للحاق  �أنها حاولت  �إىل  و�أ�شارت 

ت. ميكن �أن تقبل بهذ� �ملبلغ �لكبري، ولكن �لأخرية �أ�شررّ
وقالت برو�س �لتي تعمل �إىل جانب در��شتها يف �جلامعة، �إنها 

�س �ملال لدفع �لفو�تري. �شتخ�شرّ
وقد �أثنى مدير �ملطعم على برو�س، وقال �إنها موظفة ن�شيطة 

و�لزبائن يحبونها.

كادت تقتل نف�سها ومدربها 
�ثناء �لتدريبات �لتي تتلقاها فتيات يف  حدث موقف طريف 
حتفها  تلقى  �أن  متدرب��������ة  كادت  عندم������ا  �ل�شين�����ي،  �جلي�س 
م�ش����افة  على  �ليدوي�����ة  �لقنبلة  �ألق�����ت  بعدما  مدربها  مع 
�أ�شرع حيث حملها  كان��������ت  �مل��درب  �أن فطنة  �إل  ج��د�ً،  قريبة 
يخلو  ق�شوته ل  رغم  �ل�شور �حلامي، يف موقف  وقفز� خلف 

من طر�فة. 

نقل �سلحفاة بالطائرة للعالج
نقلت �شلحفاة يف كند� على منت طائرة مل�شافة 400 كيلومرت 
�شيارة وذكرت �شبكة  �أن ده�شتها  لتخ�شع للع�ج �لطبي بعد 
�شي بي �شي �لكندية �أن �شيارة ده�شت �ل�شلحفاة يف جنوب غرب 

�أونتاريو �لأ�شبوع �ملا�شي..
 ومل يتوفر لدى �جلمعية �ملحلية لرعاية �حلياة �لرية �ملو�رد 
�لكافية ملعاجلتها فتم �لت�شال بطيار تابع جلمعية نا�شطة يف 

جمال �لرفق باحليو�نات لينقلها �إىل مكان �آخر.
كلب،  يتحدثون عن  �أنهم  �عتقدت  وود�ل  ريك  �لطيار  وق��ال 

ت �بنتي على نقلها . وحني �كت�شفت �أنها �شلحفاة �أ�شررّ
 400 تبعد  �ل��ت��ي  ك��او�رث��ا  منطقة  �إىل  �ل�شلحفاة  نقل  وق��د 

كيلومرت لتعالج يف مركز خم�ش�س لل�ش�حف.
ومل  �ملرك�������ز  مبوج��������ود  ي��ع��رف  ي��ك��ن  مل  �أن���ه  وود�ل  و�أق����ررّ 
�أن �لكثري من �ل�شخا�س يعملون بهذ� �جلهد لإنقاذ  يع�رف 

�ش�حف.
فقدت  وق��د  �لوج�������ه  يف  ت�ش���������وهات  من  �ل�ش����لحفاة  وتعاين 
�إن و�شعها  ق��ال��و�  �ملعاجلني  ول��ك��ن  �ل��دم��اء  م��ن  ك��ب��رية  كمية 

م�شتقر.
دوتزن كرو�س لدى و�شولها على �ل�شجادة �حلمر�ء حل�شور عر�س فيلم )�ملا�شي( خ�ل مهرجان كان �ل�شينمائي �لدويل. )يو بي �آي(

اأول ن�سخة لرواية 
هاري بوتر

�ن  �لجنليزية  بني  موؤ�ش�شة  قالت 
�شتتاح  بوتر  ه��اري  رو�ي���ات  ع�شاق 
�م��ام��ه��م ف��ر���ش��ة ل��ل��ح�����ش��ول على 
هاري  ل��رو�ي��ة  ف��ري��دة  ن�شخة  �ول 
تت�شمن  �لفيل�شوف  وحجر  بوتر 
�لكاتبة  ك��ت��ب��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �حل���و�����ش���ي 
ج��ي��ه.ك��ي رول��ي��ن��ج يف م���ز�د خريي 
�لكتاب  وي��ت�����ش��م��ن  �ل�����ش��ه��ر.  ه����ذ� 
كتبتها  �ل��ت��ي  و�لتعليقات  �لف��ك��ار 
ي��ده��ا ع���ن �لكتاب  ب��خ��ط  رول��ي��ن��ج 
 22 و�عد�ده للفيلم بال�شافة �ىل 
من  �ل��ي��د  ب��خ��ط  تو�شيحيا  ر���ش��م��ا 
بينها ر�شم لهاري �لطفل وهو نائم 
هوجورت�س  م��در���ش��ة  مل��دي��ر  و�خ���ر 
لل�شحر �لبو�س دمبلدور. و�شيكون 
�و�ئل  م��ن   51 �شمن  �لكتاب  ه��ذ� 
�لن�شخ �لتي تت�شمن حو��شي كتبها 
موؤلفون خ�ل مز�د يجري يف 21 
مايو �يار �شيت�شمن رو�ية يوميات 
هيلني  للكاتبة  ج��ون��ز  ب��ري��دج��ي��ت 
�ل�شمالية  و�ل������ش�����و�ء  ف��ي��ل��دي��ن��ج 

لفليب بوملان . 
بوتر وحجر  ه��اري  رو�ي��ة  ون�شرت 
�لفيل�شوف لول مرة يف عام 1997 
وه����ي �لن�����در يف ���ش��ل�����ش��ل��ة رو�ي�����ات 
منها  تطبع  مل  حيث  ب��وت��ر  ه���اري 

�شوى 500 ن�شخة فقط.
�كتوبر ت�شرين  �قيم يف   ويف م��ز�د 
2007 بيعت �ول طبعة  �لول عام 
جنيه   19700 مببلغ  �لكتاب  م��ن 
ومن  دولر�   29878 ��شرتليني 
�شوثبي  �مل��ز�د يف  �ن يحقق  �ملرجح 
بلندن ��شعار� مرتفعة لهذه �لن�شخ 

�لفريدة.

�ُسيييييجناء 
يغزلون ال�سوف

يغزلون  �ل�����ر�زي�����ل  يف  ����ش���ج���ن���اء 
�ل�شوف ، �لفكرة جاءت من  ر�كال 
�أعمال  ���ش��ي��دة  ه���ي  و  غ���ي���م���ار�����س  
�لألب�شة  �إن���ت���اج  م�����ش��اع��ف��ة  �أر�دت 

لفائدة حمالها �لتجارية
من  �لآلف  ي��ن��ت��ج��ون  �ل�����ش��ج��ن��اء 
�مل�ب�س �ل�شوفية ، �شبعون يف �ملئة 
ل�شيليو  للت�شدير  موجهة  منها 
�لأمر  هذ�  �شابق  �شجني  تافاري�س 
 ، لل�شجني  ب��ال��ن��ف�����س  �ل��ث��ق��ة  ي��ع��ي��د 
�أب���و�ب �خل��رة و �لعمل  ل��ه  ويفتح 
بعد �ل�شجن كذلك ميكن لل�شجني 
�لعامل تقلي�س فرتة �شجنه ، فلكل 
ث�ثة �أيام يعملها ي�شتفيد من يوم 
�لزمنية  �مل��دة  جمموع  من  ناق�س 

�ملحكومة عليه.

�لأمريكية  و�ل��ف�����ش��اء  �ل��ط��ري�ن  �إد�رة  يف  علماء  ق��ال 
�شور�  �لتقط  �لقمر  ير�قب  �آليا  تل�شكوبا  �إن  )نا�شا( 
�لقمر  ب�شطح  ترتطم  وه��ي  كلغ   40 وزن��ه��ا  ل�شخرة 

مثرية �شوء� خاطفا بر�قا.
�أي  �أن  حد  �إىل  بر�قا  ك��ان  �لومي�س  �أن  نا�شا  و�أعلنت 
كان  �لرتطام  وق��وع  للقمر حلظة  ينظر  كان  �شخ�س 

ميكن �أن ير�ه دون تل�شكوب.
كما �أو�شح بيل كوك من مكتب بيئة �لنيازك يف مركز 
�أن  بيان  �ألباما يف  �لف�شائي يف هنت�شفيل يف  مار�شال 
�لرتطام �شبرّب ومي�شا يزيد بريقه ع�شر مر�ت عن �أي 

�شيء ر�أوه من قبل.
وكان �لنفجار �لذي وقع بال�17 من م��ار���س-�آذ�ر هو 
�لأك��ر منذ �أن ب��د�أت نا�شا قبل نحو ثمانية �أع��و�م يف 
متابعة �لقمر من �أجل معرفة تاأثري �لنيازك. و�شجل 

حتى �لآن �أكر من ث�ثمائة �رتطام.
�لقمر  حول  ي��دور  لنا�شا  �شناعي  قمر  حاليا  ويبحث 
علماء  يقدر  و�ل��ت��ي  حديثا  تكونت  �لتي  �حل��ف��رة  ع��ن 

�أخ���رى،  ج��ه��ة  م��ن  م���رت�.  ع�شرين  يبلغ  �ت�شاعها  �أن 
�أكدت وكالة نا�شا �أنها و�فقت على �أول مهمة �أمريكية 
عينات  و�إح�شار  كويكب  �إىل  ف�شائية  مركبة  لإر�شال 

منه و�لعودة �إىل كوكب �لأر�س.
وتهدف �ملهمة �إىل �إر�شال �ملركبة �لف�شائية عام 2016 
�إىل كويكب يقع بالقرب من �لأر�س يف �إطار ميز�نية 

قدرها مليار دولر.
وق���ال���ت ج��ام��ع��ة �أري����زون����ا يف ت��وك�����ش��ون، �ل��ت��ي تتوىل 
و�فقت  نا�شا  �إن  �أم�����س،  �أول  �ملهمة،  ق��ي��ادة  م�شوؤولية 
على تنفيذ خطتها و�للتز�م بتمويل �ملهمة بالكامل، 
م�شرية �إىل �أن �شركة لوكهيد مارتن لأنظمة �لف�شاء 

�شتتوىل بناء �ملركبة �لف�شائية.
ومبقت�شى �خلطط فاإن �ملركبة �شت�شل �إىل �لكويكب 
ذر�ع  ��شتخد�م  يجري  ثم  ع��ام،  مل��دة  در��شته  يف  لتبد�أ 
روب���وت���ي���ة يف ج��م��ع ح����ويل ���ش��ت��ني غ���ر�م���ا م���ن �مل����و�د 
�لأر�س  كوكب  �إىل  بها  و�لعودة  للكويكب،  �ل�شطحية 

عام 2023.

ارتطام نيزك يثر ومي�سًا على القمر

�سكارليت جوهان�سون تنطلق يف عامل الإخراج
�أعلنت �لنجمة �لهوليودية �شكارليت جوهان�شون عن �نط�قها يف عامل �لإخر�ج، م�شرية �إىل 
�ألرّفها �لأمريكي  �أول فيلم لها مقتب�س عن رو�ية  عزمها على حتقيق حلم حياتها و�إخ��ر�ج 
ترومان كابوتي. ونقلت و�شائل �إع�م �أمريكية عن جوهان�شون قولها يف بيان بد�أت قبل عدة 
�شنو�ت يف �لعمل مع عائلة كابوتي و�ملوؤلف تري�شتني �شكاي�ر على �قتبا�س مفرتق �شيف، 

وهو عمل لرتومان لطاملا �أ�شر قلبي.
و�أ�شافت �أن متكني من نقل هذه �لق�شة �إىل �ل�شا�شة �لكبرية يف �أول جتربة �إخر�جية 

�ألرّفها  رو�ي��ة  �أول  عن  مقتب�س  �ل�شيف  مفرتق  �أن  �إىل  ي�شار  حياتي.  حلم  هو  يل 
�لأمريكي ترومان كابوتي يف �أربعينيات �لقرن �ملا�شي.

�لفيلم �جلديد يف نيويورك، وهو يحكي ق�شة فتاة بروتي�شتانتية  �أح��د�ث  وتدور 
�لرية  عائلتها  م��ن  ر  تتحررّ  ،1945 �ل��ع��ام  يف  ي��ه��ودي  م��ع  رومان�شية  ع���ق��ة  تقيم 

يبد�أ  �ل���ذي  �لفيلم  �إن��ت��اج  على  بوكيو  �أول��ي��غ  ويعمل  �جل��دي��دة.  هويتها  لتكت�شف 
ت�شويره يف بد�ية �لعام 2014.


