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فهد فري�ص يلعب مدافعاً 
للإمارات املو�سم القادم 

عربي ودويل

بعثة الهلل الأحمر اإىل الفلبني توا�سل توزيع 
امل�ساعدات الإغاثية على مت�رضري اإع�سار بوفا

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

خماوف اإ�رضائيلية من انتهاء 
هدوء 40 عاماً يف اجلولن 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��اد 
�لإجناز�ت  بجميع  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
موؤكد�  �حل��ك��وم��ي  �ل�شعيد  على  �ملا�شية  �ل��ف��رة  خ��ال  حتققت  �ل��ت��ي 
�أن طموحات دول��ة �لإم���ار�ت �أك��ر بكثري مما مت �إجن��ازه حتى �لآن و�أن 
�لكو�در �لوطنية �أثبتت كفاءتها وقدر�تها.. و�أننا جنني �ليوم ثمرة ثقتنا 

بهذه �لكو�در. 
�ل���وزر�ء  ���ش��وؤون جمل�س  وز�رة  �شموه مبوظفي  ل��ق��اء  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
وجمل�س �لإمار�ت للتناف�شية و�ملكتب �لتنفيذي ل�شموه بح�شور معايل 
�ل���وزر�ء رئي�س �ملكتب  ���ش��وؤون جمل�س  �ل��ق��رق��اوي وزي��ر  حممد ع��ب��د�هلل 
�لتنفيذي ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل رمي 
�لها�شمي وزيرة دولة ورئي�شة جمل�س �إد�رة جمل�س �لإمار�ت للتناف�شية. 
�للقاء  �آل مكتوم خال  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  و�أع��رب �شاحب 
عن تقديره لكافة جهود �ملوظفني موؤكد� حر�شه �ل�شخ�شي على متابعة 

�إجناز�تهم عن كثب وت�شجيعهم على مو��شلة �لبذل و�لعطاء. 
من جهة �خرى د�شن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دب��ي رع��اه �هلل �م�س  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 

جممع حممد بن ر��شد �لكادميي �لطبي يف مدينة دبي �لطبية.
)�لتفا�شيل �س2(

   

ر�شالة �شكر وتقدير لرئي�س الدولة 
من جمعية اأهايل ذوي الإعاقة 

•• اأبوظبي- وام:

بعث رئي�س و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة وجميع �لأ�شر بجمعية �أهايل ذوي 
�لإعاقة ر�شالة �شكر وتقدير �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل(.. م�شيدين بحر�س �شموه �لد�ئم 
على �لإهتمام بالفئات �خلا�شة و�ملعاقني و�لعمل على تلبية �حتياجاتهم 

وتاأمني مقومات �حلياة �لكرمية لهم.                   )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن را�شد يبداأ اليوم زيارة 
اىل فرن�شا يلتقى خاللها هولند 

•• دبي-وام:

يتوجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
ورعايته �ىل  دب��ي بحفظ �هلل  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
باري�س �ليوم �لثاثاء يف زيارة �ىل فرن�شا ت�شتغرق ثاثة �أيام يلتقى 
من  وع��دد  هولند  فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  فخامة  مع  خالها 
كبار �مل�شوؤولني �لفرن�شيني. وير�فق �شموه يف �لزيارة وفد رفيع ي�شم 

عدد� من �لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني. 

التعليم العايل: اخلمي�س اآخر موعد لتقدمي 
طلبات الرت�شح للبعثات اخلارجية للدرا�شات العليا

•• اأبوظبي- وام:

�لعايل  �لتعليم  وز�رة  �لتي حددتها  �ملدة  �ملقبل  يوم �خلمي�س  تنتهي 
�خلارجية  للبعثات  �ل��ر���ش��ح  ط��ل��ب��ات  ل���ش��ت��ق��ب��ال  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث 
وكانت  و�جل��زئ��ي.  �لكلي  �لإن��ت��ظ��ام  نظامي  وف��ق  �لعليا  ل��ل��در����ش��ات 
�ل��وز�رة قد فتحت باب �لر�شح يوم 21 من �شهر مايو �ملا�شي عر 
تقدمي �لطلب �لإلكروين للبعثات على موقعها �لإلكروين دبليو 
دبليو دبليو دوت �م �و �ت�س �أي ��س �آردوت جي �و يف دوت �يه �ي �أو من 
�ل��وز�رة ومر�جعة مركز خدمة  �إىل مقر  �ل�شخ�شي  خال �حل�شور 

�ملتعاملني فيها.

حممد بن ز�يد خال ��شتقباله رئي�س �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم  )و�م(

حممد بن ر��شد خال لقائه موظفي وز�رة �شوؤون جمل�س �لوزر�ء وجمل�س �لإمار�ت للتناف�شية و�ملكتب �لتنفيذي ل�شموه )و�م(

خالل لقائه موظفي وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء وجمل�س الإمارات للتناف�سية واملكتب التنفيذي

حممد بن را�شد: جنني اليوم ثمرة ثقتنا يف كوادرنا الوطنية
�سموه يد�سن جممع حممد بن را�سد الكادميي الطبي وياأمر برتقية 4566 ع�سكريا من �سرطة دبي

حممـــد بن را�شـــد وحممــد بن زايــــد 
ي�شتقبالن رئي�س الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم

•• دبي-وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل ظهر �م�س �ل�شيخ �شلمان بن 
لكرة  �ل�شيوي  �لحت��اد  رئي�س  خليفة  �آل  �بر�هيم 

�لقدم. 
يف  ف��وزه  مبنا�شبة  �شلمان  �ل�شيخ  �شموه  هناأ  وق��د 
�ن��ت��خ��اب��ات رئ��ا���ش��ة �لإحت����اد �ل���ش��ي��وي �ل��ت��ي جرت 

موؤخر� متمنيا له �شموه �لنجاح يف مهمته.
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل  كما 

ن��ائ��ب �لقائد  �أب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  �آل  ز�ي���د 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س بق�شر �لبحر �ل�شيخ 
رئ��ي�����س �لحت���اد  �آل خليفة  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ن  ���ش��ل��م��ان 

�لآ�شيوي لكرة �لقدم �لذي يزور �لباد حاليا.
وقدم �شمو ويل عهد �أبوظبي تهانيه لل�شيخ �شلمان 
�لحتاد  برئا�شة  فوزه  �آل خليفة على  �بر�هيم  بن 
�لتنفيذي  �ملكتب  وع�شوية  �لقدم  لكرة  �لآ�شيوي 
يف �لحت��اد �ل��دويل لكرة �لقدم "�لفيفا" عن قارة 
�آ�شيا متمنيا له �لتوفيق و�لنجاح يف مهام من�شبه 
�لتطور  من  مزيد�  �لآ�شيوية  وللريا�شة  �جلديد 

و�لتقدم.             )�لتفا�شيل �س19(

الفجر........    04:08            
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املغرب.....   07:12  
الع�صاء......   08:42

طفل يقف �مام مبان مدمرة يف �لق�شري  )رويرز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�ملو�لية  �ل��ق��و�ت  �إن  ن�شطاء  ق��ال 
لاأ�شد قتلت ما ل يقل عن مائة 
بعد  �لق�شري  م��ن  ف���رو�  �شخ�س 
�هلل  بحزب  مدعومة  ��شتيائها 
�لأ�شبوع  �مل��دي��ن��ة  ع��ل��ى  �ل��ل��ب��ن��اين 

�ملا�شي.
وذك����ر �ل��ن��ا���ش��ط��ون ل���روي���رز �أن 
�إطاق  �أ�شيبو� يف  �لقتلى  معظم 
��شتمر  �آلية وق�شف  نري�ن بنادق 
على مدى �لأيام �لثاثة �ملا�شية 
ل����دى حم��اول��ت��ه��م ع���ب���ور طريق 
���ش��ري��ع��ة ����ش���رق���ي �ل��ق�����ش��ري �إىل 
مناطق خارج نطاق �شيطرة قو�ت 

�لأ�شد.
وقال �لنا�شط هادي �لعبد �هلل �إنه 
كان �شمن �آلف �لأ�شخا�س �لذين 
ف����رو� م��ن �ل��ق�����ش��ري، و�ن��ت��ه��ى به 
�لأمر بني جمموعة من �ملدنيني 
و�مل���ق���ات���ل���ني �ل����ذي����ن ت���خ���ل���و� عن 
كيلومر�   35 و�شارو�  �شيار�تهم 

احلر ي�سيطر على مبنى مبطار ع�سكري يف حلب

قوات الأ�شد ترتكب اجلرائم بحق جرحى الق�شري

�أر���س زر�عية ملنطقة تعرف  عر 
قرب  �حل�شينية  ب�����ش��ات��ني  ب��ا���ش��م 
�ل��ط��ري��ق �ل��رئ��ي�����ش��ة �مل���وؤدي���ة �إىل 

مدينة حم�س يف و�شط �شوريا.
�إن��ه��م كانو�  ك��م��ا ق���ال �ل��ع��ب��د �هلل 
ي��ح��م��ل��ون ج���رح���ى ك��ث��ريي��ن من 
�لق�شري، و�إن هوؤلء كانو� من �أول 

يتمكنو� من  لأنهم مل  قتلو�  من 
�لنار م�شري�  �إطاق  �لهروب من 
مع  تركت  �جلثث  معظم  �أن  �إىل 

�عتقال معظم �جلرحى.
ي��دع��ى حممد  �آخ���ر  وذك���ر نا�شط 
�لنظامي  �جلي�س  �أن  �لق�شريي 
ث����اث م��ن��اط��ق قرب  �ن��ت�����ش��ر يف 

ل�شتهد�ف  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل��ط��ري��ق 
�ل���ف���اري���ن م���ن �ل��ق�����ش��ري. وق���ال 
للخروج من  يتبق  �لق�شريي مل 
�لق�شري �شوى ممر �شيق و�حد، 
�ل���������ش����وري كان  ول���ك���ن �جل���ي�������س 
بر�شالة  ليبعث  نهايته  يف  ينتظر 
مفادها �أن �أي �شخ�س له �أي �شلة 

بالق�شري �شيعاقب.
من جهة �خرى �شيطر مقاتلون 
معار�شون �م�س على �حد مباين 
مطار منغ �لع�شكري يف حمافظة 
حلب ب�شمال �شوريا، �لذي ي�شهد 
����ش��ه��ر، بح�شب ما  م��ن��ذ  م��ع��ارك 
�ل�������ش���وري حلقوق  �ف����اد �مل��ر���ش��د 

�لن�شان.
وق���ال م��دي��ر �مل��ر���ش��د ر�م���ي عبد 
�ل��رح��م��ن يف �ت�����ش��ال ه��ات��ف��ي مع 
�شيطر  ب���ر����س  ف���ر�ن�������س  وك����ال����ة 
�ملقاتلة  �ل��ك��ت��ائ��ب  م��ن  م��ق��ات��ل��ون 
على مبنى �ل��ر�د�ر يف مطار منغ 

�لع�شكري يف حمافظة حلب.
�ن  �ىل  �ل���رح���م���ن  ع���ب���د  و������ش����ار 

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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اعتقال زعيم للقاعدة جنوبي اليمن 
•• �صنعاء-وام:

قالت �لجهزة �لمنية �ليمنية مبحافظة ح�شرموت �نها �لقب�س 
على زعيم �لقاعدة يف منطقة غيل باوزير عمر عا�شور وجنله عبد 
�أربعة  جانب  �إىل  �لهرب  حماولتهما  �أثناء  �شحري  منطقة  يف  �هلل 
تابع  م��وق��ع  ون�شب  �ل��ق��اع��دة.  لتنظيم  بانتمائهم  ي�شتبه  �آخ��ري��ن 
لوز�رة �لدفاع �ليمنية �إىل م�شدر �أمني قوله �ن �أفر�د نقطة �شحري 
�لقو� �لقب�س على عا�شور زعيم وجنله بينما كانا يحاولن �لهرب 

بعد فر�رهما من غيل باوزير. 

ع�شرات ال�شحايا بـ  4 �شيارات مفخخة يف العراق
•• بغداد-ا.ف.ب:

قتل ع�شرون �شخ�شا على �لقل و��شيب نحو �شبعني �خرين بجروح يف 
حمافظة  يف  مفخخة  �شيار�ت  ب��ارب��ع  ب��غ��د�د  �شمال  منف�شلني  هجومني 

دياىل ومنطقة �لتاجي، ح�شبما �فادت م�شادر �منية وطبية.
وقال �شابط برتبة مقدم يف �ل�شرطة لوكالة فر�ن�س بر�س �ن 13 �شخ�شا 
قتلو� و��شيب 53 �خرون بجروح يف �نفجار ثاث �شيار�ت مفخخة يقود 
و�حد  بوقت  �نفجرت  �لثاث  �ل�شيار�ت  �ن  مو�شحا  �نتحاري،  �ح��د�ه��ا 
م��ن بعقوبة  �ل��غ��رب  �ل��و�ق��ع��ة �ىل  �ل�شط  ���ش��وق خ�شار يف ج��دي��دة  د�خ���ل 
على  و�شعت  مفخخة  �شيارة  �ن  و��شاف  ب��غ��د�د(.  �شرق  �شمال  كلم   60(
�جلانب �لي�شر لل�شوق و�خرى على ميينه فيما دخل �نتحاري يقود �شيارة 

مفخخة ثالثة لو�شطه وقامو� بتفجريها بوقت و�حد وقت �لذروة.
ويقطن هذه �لبلدة �ل�شغرية �لو�قعة على �لطر�ف �لغربية من حمافظة 

دياىل، غالبية من �لعرب �ل�شيعة.
�ن  �ىل  �ل�شحايا م�شري�  ت�شلم  �لعام  بعقوبة  م�شت�شفى  و�ك��د طبيب من 

�عد�د �لقتلى قد ترتفع ب�شبب خطورة حالت بع�س �جلرحى.

الأمم املتحدة تدعو للتحقيق يف تعذيب معتقلني فل�شطينيني
�و تعتقلهم ��شر�ئيل.

�آلف  خم�شة  نحو  حاليا  تعتقل  ��شر�ئيل  �ن  وق���ال 
750 �لف فل�شطيني منذ  فل�شطيني و�عتقلت نحو 

�حتالها لار��شي �لفل�شطينية يف 1967.
و��شاف يف تقريره �ن �لنتهاكات �ل�شر�ئيلية حتدث 
على نطاق و��شع مبا يف ذلك �لعتقال �لد�ري دون 
�ملعاملة  ��شكال  من  وغ��ريه  و�لتعذيب  �لتهم  توجيه 
�ل�شيئة وغري �لن�شانية و�ملهينة و�حلجز �لنفر�دي 

�لذي ي�شمل كذلك �لطفال.
يعتمدون على  �ل�شكان  %70 من  وق��ال فولك لن 
�مل�شاعد�ت �خلارجية للبقاء على قيد �حلياة، و90% 
يجب  �لب�شري،  لا�شتهاك  �شاحلة  غري  �ملياه  من 
�جر�ء تغيري�ت كبرية وعاجلة �ذ� �ردنا حماية �ب�شط 

�حلقوق �ل�شا�شية للفل�شطينيني يف غزة.

•• عوا�صم-وكاالت:

يف  �لن�شان  حقوق  لو�شع  �ملتحدة  �لمم  خبري  دع��ا 
�ىل  �م�����س  ف��ول��ك  ري��ت�����ش��ارد  �لفل�شطينية  �لر�����ش���ي 
��شر�ئيل لا�شرى  �جر�ء حتقيق م�شتقل يف معاملة 
�لتع�شفية  �لعتقالت  ب�شدة  و�نتقد  �لفل�شطينيني 
و�ل��ت��ع��ذي��ب و�حل�����ش��ول ع��ل��ى �لع���ر�ف���ات بالكر�ه 

وغريها من �لنتهاكات.
�ن م��ع��ام��ل��ة �لف  ل���ل���ج���دل  �مل���ث���ري  وق������ال �خل���ب���ري 
�لفل�شطينيني �لذين تعتقلهم ��شر�ئيل ل تز�ل تثري 

�لقلق �لبالغ.
ودعا فولك �ثناء تقدمي تقريره �ل�شنوي �ىل جمل�س 
ح��ق��وق �لن�����ش��ان �ل��ت��اب��ع ل��امم �مل��ت��ح��دة �ىل ت�شكيل 
جلنة حتقيق يف و�شع �لفل�شطينيني �لذي حتتجزهم 

اأخـــري  ــــــذار  اإن الأردن: 
لـــلـــ�ـــشـــفـــري الــــ�ــــشــــوري

•• عمان-وام:

�أكد نا�شر جودة وزير �خلارجية 
�أن  �لأردين  �مل��غ��رب��ني  و����ش���وؤون 
لي�س  عمان  يف  �ل�شوري  �ل�شفري 
ند� للحكومة �لأردنية لكنه �أ�شاء 
لاأردن بت�شريحاته وت�شرفاته. 
ونقلت وكالة �لأنباء �لأردنية عن 
جودة يف كلمته �أمام برملان باده 
�لبيان  �مل��ا���ش��ي��ة..�أن  قبل  �لليلة 
�إنذ�ر  �أ���ش��دره ك��ان مبثابة  �ل��ذي 
لل�شفري ول يوجد تر��شق  �أخ��ري 

�إعامي بيننا وبني �ل�شفري.

هجوم ي�شل حركة الطريان يف مطار كابول
•• كابول-وكاالت:

يف  وقع  �لذي  �لهجوم  عن  م�شوؤوليتها  �لأفغانية  طالبان  حركة  �أعلنت 
�شاعة مبكرة �شباح �م�س على �ملطار �لدويل بالعا�شمة �لأفغانية كابل، 

و�أدى �إىل �شلل حركة �لطري�ن متاما من و�إىل �ملطار.
�مل�شلحني  �إن ع��دد� من  با�شم �حلركة ذبيح �هلل جماهد  �ملتحدث  وق��ال 
هجوما  و�شنو�  باملتفجر�ت،  مليئة  ب�شيارة  �لأم��ن  �خ��ر�ق  من  متكنو� 
على مطار كابل �ملدين و�لدويل بو��شطة قذ�ئف �شاروخية وبنادق �آلية، 
�لأفغانية  �لقو�ت  �أحلقو� خ�شائر فادحة ب�شفوف  �ملهاجمني  �أن  موؤكد� 

ومتكنو� من تدمري بع�س �ملروحيات �ملقاتلة.
و����ش��ت��وىل �مل��ه��اج��م��ون ع��ل��ى مبنى ق��ي��د �لإن�����ش��اء ق���رب �مل��ط��ار، وب����دوؤو� 
متاما  �لطري�ن  حركة  توقف  �إىل  �أدى  مما  �ملطار،  جتاه  �لنار  باإطاق 
وبالجتاهني. وبد�أ �لهجوم �ل�شاعة �لر�بعة فجر� و��شتمر �أربع �شاعات، 
�ملبنى �لذي حت�شن به  �لقو�ت �لأفغانية من حما�شرة  �أن تتمكن  قبل 

�ملهاجمون، وقتلتهم جميعا .
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حممد بن را�شد ياأمر برتقية 4566 ع�شكريا من �شرطة دبي
3 من رتبة وكيل �إىل رتبة وكيل �أول و1 من رتبة رقيب �أول �إىل رتبة مازم 
و 12من رتبة وكيل �إىل رتبة وكيل �أول و 11من رتبة رقيب �أول �إىل رتبة 
وكيل �أول و 3 من رتبة رقيب �إىل رتبة وكيل و 6 من رتبة عريف �أول �إىل رتبة 
رقيب �أول و 66 من رتبة عريف �إىل رتبة عريف �أول و 40 من رتبة �شرطي 
�أول �إىل رتبة عريف �أول و 14 من رتبة �شرطي �إىل رتبة عريف �أول.. كما 
متت �لرقية و�لتقاعد لعدد 8 رتب ع�شكرية . وتقدم معايل �لفريق �شاحي 
خلفان متيم بال�شكر �جلزيل �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�لعاملني كما  �لكرمية جلميع  لتوفري �حلياة  �لأمنية  �مل�شرية  ر�عي  مكتوم 
رفع نيابة عن �شباط و�شف �ل�شباط و�لأفر�د يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 

�أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير �إىل �شموه. 

قر�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �شمل ترقية 5 �شباط 
من رتبة عقيد �إىل رتبة عميد و26 �شابطا من رتبة مقدم �إىل رتبة عقيد 
و31 �شابطا من رتبة ر�ئد �إىل رتبة مقدم و13 �شابطا من رتبة نقيب �إىل 
رتبة ر�ئد و23 �شابطا من رتبة مازم �أول �إىل رتبة نقيب و123 �شابطا 
من رتبة مازم �إىل رتبة مازم �أول. كما �شمل �لقر�ر ترقية 154 وكيل �أول 
�إىل رتبة مازم و202 من رتبة وكيل �إىل رتبة وكيل �أول و564 من رتبة 
رقيب �أول �إىل رتبة وكيل و200 من رتبة رقيب �إىل رتبة رقيب �أول و762 
من رتبة عريف �أول �إىل رتبة رقيب و736 من رتبة عريف �إىل رتبة عريف 
�أول و856 من رتبة �شرطي �أول �إىل رتبة عريف و699 من رتبة �شرطي 
�إىل رتبة �شرطي �أول. كما مت تعديل و�شع 4 وكاء �أو�ئل �إىل رتب مازم و 

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل قر�ر� يق�شي برقية �لعميد خليل 
�بر�هيم �ملن�شوري مدير �لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية و�لعميد 
و�لعميد  �للكرونية  للخدمات  �لعامة  �لإد�رة  مدير  بخيت  �شعيد  حممد 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  �لتنظيمي  �ملكتب  مدير  �ل�شريف  �شعد  حممد 
و�لعميد �لدكتور �حمد عيد �ملن�شوري �إىل رتبة لو�ء كما يق�شي قر�ر �شموه 
برقية 4566 من �شباط و�شف �شباط و�أفر�د �شرطة دبي. �شرح بذلك 
�أن  مو�شحا  دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  متيم  خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل 

القائم باأعمال الدولة لدى اأفغان�شتان 
يح�شر افتتاح مطار مزار �شريف يف كابول

•• كابول-وام:
�شفارة  يف  ب��الإع��م��ال  �لقائم  �لكعبي  حممد  جمعة  �ل�شيد  ح�شر 
يف  �جلديد  �شريف  م��ز�ر  مطار  �أفغان�شتان..�فتتاح  ل��دى  �ل��دول��ة 
كابول �لذي مولته دولة �لإمار�ت و�أملانيا. كما ح�شر حفل �لإفتتاح 
�ل���ذي يزور  �أمل��ان��ي��ا  م��ع��ايل ج��ي��دو في�شرفيلي وزي���ر خ��ارج��ي��ة   ..
�أفغان�شتان و�ل�شفري �لأملاين لدى كابول �إ�شافة �إىل معايل �لدكتور 
نور  حممد  وعطاء  �لأف��غ��اين  �ملو��شات  وزي��ر  جنفي  علي  د�وود 
و�يل ولية بلخ مز�ر �شريف بجانب ممثلني من وز�رة �خلارجية 

�لأفغانية وعدد من �أع�شاء �لرملان �لأفغاين و�شيوخ �لقبائل.

حممد بن را�شد يد�شن جممع حممد بن را�شد الكادميي الطبي يف مدينة دبي الطبية
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  د�شن 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �م�س جممع حممد 
بن ر��شد �لكادميي �لطبي يف مدينة دبي �لطبية وذلك بح�شور �شمو 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي . وقد �أز�ح 
�للوحة  عن  �ل�شتار  مكتوم  �ل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لطبية كونه  �لعلمية ملدينة دبي  �ل��ذر�ع  �لذي يعد  �لتذكارية للمجمع 
يوفر وي�شجع �إطاق �لر�مج �لتعليمية �لطبية و�لرعاية �ل�شحية وفق 

�أعلى معايري �جلودة �لعاملية �ملعتمدة دوليا . 
و�شاهد �شموه يف مركز طب �لطو�رىء يف �ملجمع عملية ��شتقبال مري�س 
منذ و�شوله بو��شطة �شيارة �ل�شعاف حتى �إدخاله ق�شم �لعناية �ملركزة يف 
�ملركز و��شتام �لأطباء للمري�س و�لك�شف عنه حتت مر�قبة �لكرونية 
من غرفة �لتحكم �لتي وجلها �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�إىل �شرح  �ل��وزر�ء حاكم دبي و��شتمع من �لأطباء �ملتخ�ش�شني  جمل�س 

جولته يف جممع حممد بن ر��شد �لكادميي �لطبي حيث �لتقى �شموه 
يف �أح��د �لف�شول ع��دد� من �ملتدربني من دول��ة �لم��ار�ت وبع�س �لدول 
�لعربية �ل�شقيقة على ��شتخد�مات �أجهزة فيليب�س �لطبية �للكرونية 
و��شتمع �شموه �ىل جانب من �ملحا�شرة �لتي �لقاها �أحد �ملتخ�ش�شني يف 
هذه �لجهزة �لتي �شت�شتخدم �شمن بر�مج �ملجمع �لتدريبية . ثم ولج 
�شموه �شالة �لتدريب على عمليات �لإ�شعاف و�شاهد عدد� من �ملتدربني 
مكتبة  كذلك  �شموه  وز�ر  �لإن�شان  ج�شم  حتاكي  دم��ى  على  و�مل��ت��درب��ات 
مقتنياتها  بع�س  على  و�طلع  بالكامل  �لإلكرونية  �لطبية  مكتوم  �آل 
م�شتوى  على  نوعه  من  و�لأول  �لأك��ر  يعد  �ل��ذي  �أر�شيفها  وحمتويات 
�ل�شمو نائب رئي�س �لدولة  . و�ختتم �شاحب  �ملنطقة و�ل�شرق �لأو�شط 
و�أق�شام  رده��ات  يف  �لتفقدية  جولته  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لبكري  �لت�شكيلي مدين  �لعماين  �لفنان  لوحات  بتفقد  �لطبي  �ملجمع 
ووقع �شموه على �حدى �للوحات �ملعرو�شة يف بهو �ملجمع �شاكر� �شموه 
�لفنان على م�شاركته �لرمزية �لتي جت�شد �أهمية �لفن ودوره �لإن�شاين 
و�جلمايل يف حياة �لإن�شان و�ملجتمع . وهناأ �شموه �لقائمني على جممع 

مع  �لتعامل  وكيفية  �ل��ط��ارئ��ة  �ملر�شية  �حل���الت  ��شتقبال  ح��ول  و�ف 
وحدة  �ل�شرح  �ملجمع  من  �لثاين  �لطابق  يف  �شموه  وتفقد   . حالة  كل 
�لطبية �حلديثة  و�طلع على �لجهزة  �ملركزة لاطفال �خلدج  �لعناية 
�ملتوفرة يف �لوحدة و�لية تدريب �لأطباء �ملتدربني على كيفية �لتعامل 
�لولدة  ق�شم  على  �شموه  ع��رج  ث��م  و��شتخد�ماتها  �لأج��ه��زة  ه��ذه  م��ع 
كيفية  ح��ول  �إي��ج��از  �إىل  �لق�شم  على  �لقائمني  م��ن  و��شتمع  �لن�شائية 
�لجهزة  ه��ذه  ونوعية  �لتوليد  ح���الت  يف  �لطبية  �لج��ه��زة  ��شتخد�م 
�مل��ت��ط��ورة وم��ر�ق��ب��ة ك��اف��ة عمليات �ل��ت��ول��ي��د م��ن خ���ال غ��رف��ة �لتحكم 
�للكروين عن بعد بحيث تتم �ملر�قبة من قبل �لأطباء �ملعنيني . ثم 
تفقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم �ملكتبة �خلا�شة 
�ملتاحة لزو�ر �ملجمع و�ملتدربني و�لعاملني فيه  بكتب و�إ�شد�ر�ت �شموه 
وتوقف �شموه عند �أحد �لف�شول �لدر��شية لأطباء �لأ�شنان و��شتمع �إىل 
�شرح �ملحا�شرة �لطبية وتعرف �شموه �ىل عدد من �ملتدربني و�ملتدربات 
وقد   . وتدريباتهم  در��شتهم  يف  و�لتوفيق  �لنجاح  لهم  متمنيا  وحياهم 
تابع �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 

و�لبحوث  �لتدريب  يف  و�ملتخ�ش�س  �لطبي  �لأكادميي  ر��شد  بن  حممد 
ويف  عموما  دول��ت��ن��ا  يف  وع��ل��وم��ه  �ل��ط��ب  تطوير  يف  ت�شهم  �ل��ت��ى  �لطبية 
بتخ�شي�س  �شموه  و�أ���ش��اد   . �خل�شو�س  وج��ه  على  �لطبية  دب��ي  مدينة 
وتوفري �لفر�س �لتعليمية و�لتدريبية �لتى توفرها مدينة دبي �لطبية 
للطاب �ملو�طنني وغريهم من خال دعم و�بتكار م�شاريع حيوية مثل 
جممع  مظلة  حتت  �ملن�شوية  �ل��و�ع��دة  �لكلية  �لأ�شنان  لطب  دب��ي  كلية 
حممد بن ر��شد �لأكادميي �لطبي . ح�شر حفل تد�شني �ملجمع معايل 
�لفريق �شاحي  �لعوي�س وزير �ل�شحة ومعايل  عبد�لرحمن بن حممد 
�مليدور  حممد  عي�شى  و�شعادة  دب��ي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  متيم  خلفان 
مدير عام هيئة �ل�شحة بدبي و�ل�شيدة رجاء عي�شى �لقرق نائبة رئي�س 
جمل�س �إد�رة مدينة دبي �لطبية و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة و�شعادة �لدكتور 
و�شعادة  �لتعليمي  للقطاع  للمدينة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�شريف  عامر 
مرو�ن عابدين �ملدير �لتنفيذي للمدينة و�شعادة خليفة بن در�ي �ملدير 
�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي لاإ�شعاف �إىل جانب عدد من �لأطباء و�مل�شوؤولني 

يف مدينة دبي �لطبية.

خالل لقائه موظفي وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء وجمل�س الإمارات للتناف�سية واملكتب التنفيذي

حممد بن را�شد: جنني اليوم ثمرة ثقتنا يف كوادرنا الوطنية
واجهنا مقاومة للتغيري قبل 6 �شنوات .. واأ�شررنا على موقفنا .. واليوم نقطف الثمرة

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �أ�����ش����اد 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
حتققت  �لتي  �لإجن���از�ت  بجميع 
�مل���ا����ش���ي���ة على  �ل����ف����رة  خ������ال 
�ل�����ش��ع��ي��د �حل��ك��وم��ي م���وؤك���د� �أن 
ط��م��وح��ات دول����ة �لإم������ار�ت �أكر 
�لآن  �إجن���ازه حتى  بكثري مما مت 
�أثبتت  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل����ك����و�در  و�أن 

كفاءتها وقدر�تها..
 و�أن��ن��ا جن��ن��ي �ل��ي��وم ث��م��رة ثقتنا 
ب��ه��ذه �ل���ك���و�در. ج��اء ذل��ك خال 
لقاء �شموه موظفي وز�رة �شوؤون 
جمل�س �لوزر�ء وجمل�س �لإمار�ت 
�لتنفيذي  و�مل��ك��ت��ب  للتناف�شية 
ل�����ش��م��وه ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل حممد 
ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزي���ر �شوؤون 
�ملكتب  رئ��ي�����س  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س 

�لتنفيذي ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل 
رمي �لها�شمي وزيرة دولة ورئي�شة 
�لإم����ار�ت  جمل�س  �إد�رة  جمل�س 
�شاحب  و�أع��������رب  ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة. 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
تقديره  عن  �للقاء  خال  مكتوم 
موؤكد�  �مل��وظ��ف��ني  ج��ه��ود  ل��ك��اف��ة 
متابعة  على  �ل�شخ�شي  حر�شه 
وت�شجيعهم  كثب  عن  �إجناز�تهم 
و�لعطاء.  �ل��ب��ذل  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى 
�ملوظفني بقوله:  �شموه  وخاطب 
من  فقط  تعملو�  �أن  �أري��دك��م  ل 
حتبو�  �أن  ب��ل  �لأول  �مل��رك��ز  �أج���ل 
و�أن  �لأول  ت���ك���ون���و�  �أن  د�ئ����م����ا 
�شموه  و�أ���ش��اف  عليه.  حت��اف��ظ��و� 
خال �للقاء: ل يعي�س يف �لقمم 
و�أريدكم  �ل��ه��م��م..  �أ���ش��ح��اب  �إل 
�لهمم  �أ���ش��ح��اب  م��ن  ت��ك��ون��و�  �أن 
جميع  لأن  �ل��ق��م��م..  و�أ����ش���ح���اب 
ه����م فريق  �حل���ك���وم���ة  م���وظ���ف���ي 

�لأخ����رى وك��ان��ت ه��ن��اك مقاومة 
لكن  �جلديدة  وللثقافة  للتغيري 
���ش��م��وه �أ���ش��ر ع��ل��ى �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
و�ليوم   .. �جلديدة  �لعمل  ثقافة 
�مل���ر�ك���ز �لأوىل  جت��ن��ي �حل��ك��وم��ة 
عامليا نتيجة ثقافة �لتغيري �لتي 

بد�أت قبل 6 �شنو�ت. 
و�أكد �شموه خال �للقاء �عتز�زه 
و�لإمكانيات  �ل��ط��اق��ات  بجميع 
�لعاملة يف �حلكومة و�لتي متتلك 
�مل��ه��ار�ت و�خلر�ت  ما يكفي من 
لإكمال م�شرية �لعطاء يف �لدولة 
وم��و����ش��ل��ة ���ش��ل�����ش��ل��ة �لإجن�������از�ت 
�لتي حتققت على مد�ر �ل�شنو�ت 
�ملزيد  لبذل  �شموه  د�عيا  �ملا�شية 
م��ن �أج���ل �ل��وط��ن وع���دم �لركون 
و�لتغلب  �ل�����ش��اب��ق��ة  ل����اإجن����از�ت 
�لإبد�ع  طريق  عن  �لعقبات  على 

و�ملثابرة و�لهمة �لعالية. 
�مل��وظ��ف��ون ع��ن �شعادتهم  و�أع���رب 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ل��ق��اء 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�لذي 
مي��ث��ل م�����ش��در �ل��ه��ام ل��ه��م ويدل 
�لكبريين  و�لدعم  �لهتمام  على 
�ملوظفون  بهما  يحظى  �ل��ل��ذي��ن 
على �ختاف فئاتهم ومنا�شبهم 
يف كل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية وذلك 
�ل����ذي يتبناه  �ل��ن��ه��ج  م���ن خ���ال 
�شموه و�لذي يقوم على �لتو��شل 
�مليد�ن  يف  �لعاملني  م��ع  �ملبا�شر 
�ملنتظمة  �مل���ي���د�ن���ي���ة  و�مل���ت���اب���ع���ة 
و�للتقاء  و�مل�����ش��اري��ع  ل��ل��خ��ط��ط 
لهم”  و�ل����ش���ت���م���اع  ب���امل���وظ���ف���ني 
و�عتز�زهم  ف��خ��ره��م  م���وؤك���دي���ن 
بلقاء �شموه �لذي يعتر مثالهم 
يف �لتفاين يف �لعمل و�لإخا�س 
للوطن و�لتو��شع قائلني �إن لقاء 
معنويا  د�ف���ع���ا  ي��ع��ط��ي��ه��م  ���ش��م��وه 
م���ث���ال عظيما  وي�������ش���رب  ك���ب���ري� 
وموظفي  �ل��ق��ي��ادة  ب��ني  للتاحم 

�حلكومة. 
عملي ونتمنى كل �خلري و�لتقدم 
باأنه  لهم مذكر� �شموه �ملوظفني 

يف  �ملمثلة  �حلكومة  يف  �جل��دي��دة 
�نتهاج �خلطط و�ل�شر�تيجيات 

���ش��ن��و�ت �ع��ر���س بع�س   6 ق��ب��ل 
�مل�����ش��وؤول��ني ع��ل��ى ط��ري��ق��ة �لعمل 

و�مل���وؤ����ش���ر�ت وغ���ريه���ا ب��ح��ج��ة �أن 
�أعمالهم  ع����ن  ي�����ش��غ��ل��ه��م  ذل�����ك 

عبداهلل بن زايد يلتقي وزيرين من�شاويني ويزور �شركة »او . اإم . يف« 
•• فيينا-وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية يف فيينا �م�س 
معايل مايكل �شبيندليغر نائب �مل�شت�شار �لنم�شاوي وزير �خلارجية. وجرى 
خال �للقاء بحث �شبل تعزيز �لعاقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت و�لنم�شا 
�لفر�س  �أب��رز  ��شتعر��س  مت  كما  و�ل�شتثماري.  �لتجاري  �ملجال  يف  خا�شة 
و�حلو�فز �لتي توفرها حكومتا �لبلدين بهدف جذب �ملزيد من �ل�شتثمار�ت 
وتو�شيع �لن�شاط �لتجاري بينهما وتعزيز فر�س �لتعاون بني �لقطاع �خلا�س يف 
�لبلدين. كما مت بحث �لتطور�ت �لر�هنة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط وعدد من 
�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرك �لتي تتعلق باأمن �ل�شرق 

عن ثقته باأن نتائج �لجتماع �شتكلل بالنجاح �ملن�شود مبا يخدم م�شالح �لبلدين 
�ملتميزة  باملكانة  �لنم�شاوي  �لوزير  �أ�شاد  جانبه  من  �ل�شعبني.  ورخ��اء  وتقدم 
لدولة �لإمار�ت و�لتي حققت �إجناز�ت نوعية يف خمتلف �لقطاعات و�مليادين 
وفق ��شر�تيجية �لتحديث و�لتطوير �لتي �نتهجتها. و�أبدى �لوزير �رتياحه 
�إىل ما و�شل �إليه �لتعاون بني �لبلدين مما �شاهم يف تعزيز عاقات �لتعاون 
�مل�شتويات.  جميع  على  �ل��زي��ار�ت  ت��ب��ادل  �أهمية  على  و�أك���د  بينهما  �مل�شرك 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  قام  للنم�شا  �حلالية  زيارته  وخ��ال 
بزيارة ل�شركة �و . �إم . يف �لنم�شاوية �ملخت�شة ب�شناعة �لنفط و�لغاز و�لطاقة 
�لتقى خالها �ل�شيد جريهارد روي�س �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة. ومت خال 
�للقاء ��شتعر��س عاقات �لتعاون �لقائمة بني دولة �لمار�ت و�لنم�شا و�شبل 

�لأو�شط و�أوروبا. و�لتقى �شموه بعد ذلك معايل �لدكتور ر�ينهولد ميرلرن 
وزير �لقت�شاد و�لعائلة و�ل�شباب �لنم�شاوي ..وبحث معه �شبل تعزيز �لتعاون 
و�لريا�شية  و�ل�شبابية  �لثقافية  �ملجالت  يف  خا�شة  و�لنم�شا  �لإم���ار�ت  بني 
و�إمكانية فتح جمالت جديدة لهذ� �لتعاون بني �لبلدين يف �مل�شتقبل. وثمن 
�ختتمت  و�ل��ت��ي  �لبلدين  ب��ني  �مل�شركة  �للجنة  جهود  �للقاء  خ��ال  �شموه 
�أعمالها ف ي �لعا�شمة �لنم�شاوية �م�س و�شول لتطوير �لعاقات �لثنائية 
�لبلدين  بني  �مل�شرك  �لتعاون  جو�نب  يعزز  ومب��ا  كافة  �ملجالت  يف  بينهما 
�ل�شتمر�ر يف  �أهمية  �شموه على  و�أكد  �ل�شديقني.  �ل�شعبني  ويحقق م�شالح 
�للقاء�ت لتطوير وتقوية �لعاقات �لثنائية بني �لبلدين وعلى �شرورة تفعيل 
و��شتمر�رية عمل �للجنة �مل�شركة ومتابعة تنفيذ تو�شياتها ..معربا �شموه 

تطويرها وتعزيزها يف جمالت �لطاقة و�ل�شناعات �ملرتبطه بها. وقال �شموه 
��شتثمارية و�عدة وت�شهد  �قت�شاد� متناميا وفر�شا  ت�شهد  �لإم��ار�ت  �أن دولة 
�أ�شو�قها �نفتاحا �أتاح لها تطوير عاقاتها �لقت�شادية و�لتجارية وبالأخ�س 
يف جمال �لطاقة �ملتجددة ومبا يخدم �مل�شالح �مل�شركة لكا �لبلدين. من 
�لفر�س  ��شتثمار  على  ب��اده  حر�س  �لنم�شاوية  �ل�شركة  رئي�س  �أك��د  جانبه 
�ملتاحة بني �لبلدين وبالأخ�س يف قطاع �لطاقة ..م�شيد� بالعاقات �لثنائية 
�ملتميزة بني �لبلدين و�لتي تخدم �مل�شالح �مل�شركة. كما �أ�شاد بدور �لإمار�ت 
وجهودها يف جمال �لطاقة �ملتجددة من خال �مل�شاريع �لر�ئدة �لتي تنفذها 
حمليا ودوليا. يذكر �أن ح�شة �شركة �لإن�شاء�ت �لبرولية �لوطنية �آيبيك يف 

�شركة �و . �إم . يف تبلغ 9 ر 24 باملائة.
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ر�شالة �شكر وتقدير لرئي�س الدولة من جمعية اأهايل ذوي الإعاقة 
•• اأبوظبي-وام:

�لأ�شر بجمعية  �لإد�رة وجميع  و�أع�شاء جمل�س  بعث رئي�س 
�أهايل ذوي �لإعاقة ر�شالة �شكر وتقدير �إىل �شاحب �ل�شمو 
)حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�لإهتمام  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���م  ���ش��م��وه  ب��ح��ر���س  م�����ش��ي��دي��ن  �هلل(.. 
�حتياجاتهم  تلبية  على  و�لعمل  و�ملعاقني  بالفئات �خلا�شة 
يف  �جلمعية  وقالت  لهم.  �لكرمية  �حلياة  مقومات  وتاأمني 

ر�شالتها:
ح�شرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة )حفظه �هلل( يت�شرف رئي�س و�ع�شاء جمل�س �لإد�رة 

�أن يرفعو� ملقام  �لإعاقة  �أهايل ذوي  �لأ�شر بجمعية  وجميع 
�شموكم �لكرمي �أ�شمى �آيات �لتقدير و�لعرفان �شائلني �ملوىل 
و�أن  �ل�شحة و�لعافية  �أن ينعم على �شموكم بثوب  عز وجل 
�لبي�شاء  �ياديكم  �إن  و�أ�شافت:  وعملكم.  عمركم  يف  يبارك 
�ملمدودة لأبنائكم من ذوي �لإعاقة وكرمكم �ملعهود يا�شاحب 
�لدولة  رئي�س  تنفيذ مبادر�ت  بتوجيه جلنة متابعة  �ل�شمو 
ب��ال��غ �لأث���ر يف  ل��ه  ك��ان  ل���ذوي �لإع��اق��ة  بتخ�شي�س م�شاكن 
نفو�س �أبنائنا من ذوي �لإعاقة و�لتي تعك�س مدى �إهتمامكم 
وحر�شكم �لأكيد لتوفري �لعي�س �لكرمي لأبنائكم من ذوي 

�لإعاقة وتوؤكد على �إميانكم �لعميق بقدر�ت هذه �لفئة.
عن  �لكرمي  ل�شموكم  نعرب  �إذ  �إننا  ر�شالتها:  يف  و�أو�شحت 

عميق �شكرنا و�عتز�زنا بذلك �لدعم لناأمل �أن تتحقق على 
�أياديكم �لبي�شاء تطلعات و�آمال �أ�شر ذوي �لأعاقة .. �شائلني 
�هلل �لعلي �لقدير �أن يحفظكم ويرعاكم وي�شدد على طريق 

�خلري خطاكم ويجعلكم ذخر� و�شند� للوطن و�ملو�طنني.
وكانت جلنة متابعة تنفيذ مبادر�ت رئي�س �لدولة قد �أقرت يف 
�جتماعها �لأخري وتنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل( �ملو�فقة 
�لإحتياجات  ل���ذوي  م�شكنا   1870 وم��ن��ح  لبناء  �ملبدئية 
�لدولة  م�شتوى  على  لأبناء  �حلا�شنات  و�لأر�م���ل  �خلا�شة 
منهم 477 من ذوي �لإحتياجات �خلا�شة و1339 م�شكنا 

لار�مل �حلا�شنات لأبناء.

م�شاعد وزير اخلارجية ل�شوؤون املنظمات 
الدولية ي�شتقبل ال�شفري الباك�شتاين 

•• ابوظبي-وام:

��شتقبل �شعادة �لدكتور �شعيد حممد �ل�شام�شي م�شاعد �لوزير ل�شوؤون �ملنظمات �لدولية يف مكتبه بديو�ن 
عام وز�رة �خلارجية �شعادة جميل �أحمد خان �شفري باك�شتان لدى �لدولة مبنا�شبة �إنتهاء فرة عمله ك�شفري 
�آفاق  لبلده. و�أ�شاد �لدكتور �ل�شام�شي باجلهود �لتي بذلها �ل�شفري �لباك�شتاين و�لتي �شاهمت يف تر�شيخ 
�لبلدين  �لباك�شتانية وعمل حكومتي  �لتاريخية �لإمار�تية  �لتعاون �مل�شرك موؤكد� على عمق �لعاقات 
على تر�شيخها وتطويرها متمنيا ل�شعادته �لتوفيق يف مهامه �مل�شتقبلية. و�عرب �ل�شفري �لباك�شتاين عن 
�شكره للم�شوؤولني بوز�رة �خلارجية على ما لقيه من تعاون خال فرة عمله مما �أ�شهم يف توطيد �لعاقات 

�لثنائية �إىل م�شتويات �أف�شل و�آفاق �أرحب مبا �أ�شهم يف توطيدها وتنميتها يف خمتلف �ملجالت.. 

اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالب�شر تعقد اجتماعها الثالثني يف اأبوظبي

مركز اأبوظبي للحوكمة ينظم برناجما متخ�ش�شا حول الختال�س و�شبل ك�شفه ومنعه

اأكرث من 2 كيلوجرام خمباأة يف اأح�ساء م�سافر

جمارك دبي حتبط تهريب 125 كب�شولة هريوين عرب مطار دبي

اأدجاز تكرم رقباء ال�شري يف �شرطة اأبوظبي

اأخبار ال�شاعة: تقدير دويل ل�شجل الإمارات الإن�شاين 
•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن �لبعد �لإن�شاين ميثل ركنا �أ�شا�شيا يف �شيا�شة دولة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �لد�خلية و�خلارجية منذ ن�شاأتها.. وهذ� ما جعلها 
منوذجا للتعاي�س و�لت�شامح و�لنفتاح و�ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�لجتماعي على 
�مل�شتوى �لد�خلي ورمز� للعون و�مل�شاعدة �لإن�شانية على �مل�شتوى �خلارجي .. 
�أن هذ� كله ينطلق من �ملوقع �ملحوري لاإن�شان يف روؤيتها �لتنموية  مو�شحة 
�أهم عنا�شر �لتنمية و�ل��روة �حلقيقية لاأمم  �أن �لب�شر هم  وهي روؤية ترى 
دويل  تقدير  عنو�ن  وحت��ت   . وتنميتها  وتطويرها  عليها  �حلفاظ  يجب  �لتي 
بالأمم  �لإن�����ش��ان  حقوق  جمل�س  �عتماد  �إن  قالت  �لإن�����ش��اين  �لإم����ار�ت  ل�شجل 
�ملتحدة خال �جتماعه يف جنيف يوم �جلمعة �ملا�شي لتقرير �لإمار�ت �لثاين 
ل�شجل  دويل  تقدير  عن  عر  �لإن�شان  حلقوق  �ل�شامل  �ل��دوري  لا�شتعر��س 
دولة �لإمار�ت �لإن�شاين و�قتناع ب�شيا�شات وخطط وروؤى �لدولة يف هذ� �ملجال 
خا�شة فيما يتعلق بحقوق �لعمال و�ملر�أة و�لطفل و�جلهود �خلا�شة مبو�جهة 
�لإم���ار�ت  م��رك��ز  ي�شدرها  �ل��ت��ي  �لن�شرة  و�أ���ش��اف��ت  وغ��ريه��ا.  بالب�شر  �لجت���ار 
بالتقرير  �مل�شاركني يف �لجتماع  �إ�شادة  �أن  �لإ�شر�تيجية  للدر��شات و�لبحوث 
�أن  ت��وؤك��د بجاء  �لإن�����ش��ان  تعزيز حقوق  تو�شيات  تنفيذ  �لإم����ار�ت يف  وج��ه��ود 
حتقق  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  ��شر�تيجيتها  و�أن  �ل�شحيح  �لطريق  يف  ت�شري  �ل��دول��ة 
�لتي  �لت�شويه  �ل��ق��وى وحم���اولت  بع�س  م��ن مغالطات  �ل��رغ��م  �أه��د�ف��ه��ا على 
متار�شها و�لتي مل ت�شتطع �أن تغري من حقيقة �لأمور على �لأر�س �لتي �شهدت 
�أهم ما مييز �شجل دولة  �أن  و�أو�شحت   . �ملعنية  �لدولية  �ملنظمات  بها  وت�شهد 
�أن �حلر�س  �أم��ور.. �لأم��ر �لأول هو  �أربعة  �لإم��ار�ت يف جمال حقوق �لإن�شان 
طلبا  �أو  فعل  رد  ولي�س  مبدئية  �أ�ش�س  م��ن  ينطلق  �ل�شجل  ه��ذ�  حت�شني  على 
لاإ�شادة من �أي جهة وهذ� ما �أ�شار �إليه بو�شوح معايل �لدكتور �أنور بن حممد 
قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية خال وجوده على ر�أ�س وفد �لدولة يف 
�جتماع جمل�س حقوق �لإن�شان بالأمم �ملتحدة يف جنيف بقوله �إن هذ� �حلر�س 
و�لت�شامح  �لعدل  يكر�س  �ل��ذي  �لثقايف  تر�ثنا  وم��ن  قيمنا  من  نابع  �لوطني 
و�مل�شاو�ة وم�شوؤوليتنا �لدولية . و�أ�شارت �إىل �أن �لأمر �لثاين هو �حر�م حقوق 
�لإن�شان يف �إطار �حلفاظ على �خل�شو�شيات �لدينية و�حل�شارية للدولة ف�شا 
�ل�شتجابة لأي  �لإم��ار�ت  �لوطنية ولذلك فقد رف�شت  �ل�شيادة  �عتبار�ت  عن 
تو�شيات مت�س �ل�شريعة �لإ�شامية و�لقيم �ملجتمعية �أو تلك �لتي تنطوي على 
تدخل يف �شوؤون �لدولة وت�شريعاتها ونظمها �لد�خلية. و�أ�شافت �أن �لأمر �لثالث 
هو �أن �لرتقاء بحقوق �لإن�شان يف �لدولة ينطلق من روؤية �شاملة لهذه �حلقوق 
�شيا�شيا و�قت�شاديا و�جتماعيا وثقافيا وبيئيا وغريها ول يركز على جانب دون 
�لآخر �أو على ح�شابه وهذ� يتطابق مع �لنظرة �لتنموية �ل�شاملة �لتي تتبناها 
�لتنمية  �شريحة  �لدولة �شمن  ولعل وقوع  كافة  �ملجالت  �لر�شيدة يف  �لقيادة 
�لب�شرية �ملرتفعة جد� �شمن �آخر تقرير للتنمية �لب�شرية �شادر عن �لرنامج 
�لإمنائي �لتابع ملنظمة �لأمم �ملتحدة يوؤكد ذلك بو�شوح . وقالت �أخبار �ل�شاعة 
�لإن�شان  �أن �لهتمام بحقوق  �لر�بع هو  �لأمر  �لإفتتاحي..�إن  يف ختام مقالها 
يجعل  وه��ذ�  خمتلفة  موؤ�ش�شات  خ��ال  م��ن  وتتم  وم��ت��ط��ورة  م�شتمرة  عملية 

�لإمار�ت قادرة على �لتجاوب و�لتفاعل مع �ملتغري�ت �ملختلفة يف هذ� �ملجال .

•• دبي-الفجر:

يف �جن����از ج��دي��د جل��ه��ود جمارك 
تهريب  مكافحة  طريق  على  دب��ي 
�مل����خ����در�ت، ك�����ش��ف��ت �ل����د�ئ����رة عن 
جناحها يف �إف�شال حماولة تهريب 
�أكر من 2 كيلو جر�م من خمدر 
�إفريقي  م�شافر  خباأها  �ل��ه��روي��ن 
كب�شولة   125 يف  �جل���ن�������ش���ي���ة 
وو�شعها يف �أح�شائه، خال قدومه 
�لر�زيل  يف  باولو  �شاو  مطار  من 

�إىل دبي.
�إد�رة  مدير  �ملقهوي  علي  و�أو���ش��ح 
�مل������ط������ار�ت يف ج���م���ارك  ع���م���ل���ي���ات 
�أن  �ل�شبطية  تفا�شيل  ع��ن  دب���ي 
�ملطار  مبنى  يف  �جلمارك  مفت�شي 
رق���م 3، وم���ن خ���ال خ��رت��ه��م يف 

•• اأبوظبي-وام:

لت�شييل  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  نظمت 
�ل��غ��از �مل��ح��دودة �أدج���از يف مقرها 
�م�س..  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
ح���ف���ل ت���ك���رمي رق����ب����اء �ل�������ش���ري يف 
�إطار  .. وذلك يف  �أبوظبي  �شرطة 
ودعما  �لجتماعية  م�شوؤوليتها 
م��ن��ه��ا ل��ق��ي��م��ة و�����ش����رف �ل���ع���م���ل . 
ح�شن  �ل�������ش���ي���د  �حل����ف����ل  ح�������ش���ر 
�ملرزوقي نائب رئي�س �أول لل�شوؤون 
�لإد�رية ممثا عن �لإد�رة �لعليا 
لل�شركة وعدد من �أع�شاء �لإد�رة 
حمد  و�لعقيد  �ل�شركة  يف  �لعليا 
مبارك بن عثعيث �لعامري مدير 
�لعا�شمة يف مديرية  م��رور  �إد�رة 
�شرطة  يف  و�ل������دوري������ات  �مل�������رور 

�أب���وظ���ب���ي و�مل����ق����دم ج���م���ال �شامل 
�لعاقات  ق�شم  رئي�س  �ل��ع��ام��ري 
عن  وممثلون  �ملديرية  يف  �لعامة 
�ملرزوقي  و�أع���رب  �جلانبني.  ك��ا 
بعزف  ب�����د�أ  �ل�����ذي  �لح���ت���ف���ال  يف 
�لمار�ت  لدولة  �لوطني  �لن�شيد 
وقال   .. باحل�شور  ترحيبه  ع��ن 
�أخرى  �إننا نكرم �ليوم معا فئة   :
وهي  �أل  �ملجتمع  ه��ذ�  ف��ئ��ات  م��ن 
�أبوظبي..  يف  �ل�����ش��ري  رق��ب��اء  ف��ئ��ة 
تلك �لفئة �لتي تعمل يف خمتلف 
�ل�����ظ�����روف و�لأح������������و�ل �جل���وي���ة 
�لقا�شية لكي توؤمن لنا قيادة �آمنة 
و�أطفالنا  بيوتنا  �إىل  �شاملة  وعودة 
�شركة  با�شم  �مل��رزوق��ي  و�أع����رب   .
وم�شاهميها  وم��وظ��ف��ي��ه��ا  �أدج�����از 
عن تقديره لهذه �لفئة من �أبناء 

من  �ملزيد  لهم  متمنيا  �ل��وط��ن.. 
�لنجاح و�لعطاء للوطن و�ملجتمع 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ق����ي����ادة  ظ����ل  يف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل . وثمن 
�لعقيد جمال �شامل �لعامري هذه 

�ملبادرة من قبل �شركة �أدجاز �لتي 
ت���دل ع��ل��ى ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى تعزبز 
�لجتماعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ج��ان��ب 
وت���ك���رمي �ل��ع��ن��ا���ش��ر �ل��ف��اع��ل��ة يف 
�ل�شرطي.  �ل��ق��ط��اع  م��ن  �ملجتمع 
�ل�شادة  ك����رم  �حل���ف���ل  ن��ه��اي��ة  ويف 

ح�����ش��ن �مل���رزوق���ي و�ل��ع��ق��ي��د حمد 
�لعامري  و�ملقدم جمال  �لعامري 
105 من رقباء �ل�شري يف �شرطة 
�لهد�يا  ت����وزي����ع  ومت  �أب���وظ���ب���ي 
عليهم و�لتقاط �ل�شور �لتذكارية 

معهم.

�مل�شافر،  يف  ��شتبهو�  �جل�شد،  لغة 
ت�شرفاته  ع��ل��ى  لح���ظ���و�  ح��ي��ن��م��ا 
عامات قلق و�رتباك، فتم تركيز 
�مل���ر�ق���ب���ة �جل��م��رك��ي��ة ع��ل��ي��ه حتى 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تر�أ�س معايل �لدكتور �أنور حممد 
لل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي���ر  �خل��ارج��ي��ة 
رئي�س  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�لإجتار  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة 
ب���ال���ب�������ش���ر �لج����ت����م����اع �ل���ث���اث���ون 
�لإجتار  ملكافحة  �لوطنية  للجنة 
بالب�شر، و�لذي عقد يف مقر وز�رة 

�خلارجية يف �أبوظبي.
�أنور: تعك�س  وقال معايل �لدكتور 
للجنة  �مل��ت��و����ش��ل��ة  �لج���ت���م���اع���ات 
و�ل��ن��ق��ا���ش��ات �مل��ع��م��ق��ة �ل��ت��ي تبحث 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة بهذه  ج��م��ي��ع �جل����و�ن����ب 
و�لتن�شيق  �لتعاون  على  �لظاهرة، 
تبديه  �ل��������ذي  �مل���������ش����ت����وى  ع�������ايل 
�لدولة  د�خ��ل  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات 
�أن����ه يعك�س  ك��م��ا  يف ه����ذ� �لإط�������ار، 

بالب�شر.  وبني معاليه �أن �لإمار�ت 
مبادئ  تطبيق  �شمان  خال  ومن 
�لأمم �ملتحدة حر�شت على �لبقاء 
�أف�شل  دوم��اً يف تناغم م�شتمر مع 
يف  و�ملتمثلة  �ل��دول��ي��ة،  �مل��م��ار���ش��ات 
�لركائز  �إ�شر�تيجية  �إىل  �لدعوة 
و�ملاحقة  �لوقاية  وهي  �خلم�شة، 
وحماية  و�ل����ع����ق����اب  �ل���ق�������ش���ائ���ي���ة 

�ل�شحايا و�لتعاون �لدويل.
مر�جعة  �لج���ت���م���اع  خ�����ال  ومت 
�لتا�شع  �لجتماع  تو�شيات  تنفيذ 
و�لع�شرون و�لت�شديق على حم�شر 
�لج���ت���م���اع وق�����ر�ر�ت�����ه، ك��م��ا متت 
مناق�شة طلب �لدعوة �ملوجهة من 
�لبعثة �لد�ئمة للدولة يف نيويورك 
ب�شاأن �مل�شاركة يف حلقة �لعمل �لتي 

تنظمها حكومة بيارو�شيا.
كذلك  �لج����ت����م����اع  و�����ش���ت���ع���ر����س 
�شفارة  م����ن  �خل����ا�����س  �ل���ت���ق���ري���ر 

وتعزيز  بالب�شر  �لإجت���ار  ل�شحايا 
�لإم���ار�ت  دول��ة  ب��ني  �لتعاون  �شبل 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�أ����ش���ر�ل���ي���ا يف 
بالب�شر،  �لإجت���ار  مكافحة  جم��ال 
�لتقرير  مناق�شته  �إىل  بالإ�شافة 
�شحايا  �إي�������و�ء  مل���ر�ك���ز  �ل�����ش��ن��وي 
و�ل�شتغال  ب��ال��ب�����ش��ر  �لإجت��������ار 
�جلن�شي للعام 2012، وتو�شيات 
م���رك���ز م���ر�ق���ب���ة ج���ر�ئ���م �لإجت�����ار 
وتناول   .2013 ل��ل��ع��ام  ب��ال��ب�����ش��ر 
جتربة  �����ش���ت���ع���ر�����س  �لج����ت����م����اع 
�لن�شاء  ل���رع���اي���ة  دب�����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
و�لأط�����ف�����ال يف ت���دري���ب ع����دد من 
�أ�شلوب  على  �لأفغانيات  �ل�شيد�ت 
�إد�رة مر�كز �لإيو�ء و�لنجاح �لذي 
حتقق يف ه��ذ� �ل�����ش��ان، وق��د قررت 
�ل��ل��ج��ن��ة ت��و���ش��ي��ع �ل����ش���ت���ف���ادة من 
وموؤ�ش�ش�شة  �إي����و�ء  م��ر�ك��ز  جت��رب��ة 
دب����ي ل��رع��اي��ة �ل��ن�����ش��اء و�لأط���ف���ال 

�ملوؤ�ش�شات  هذه  ووع��ي  ن�شج  مدى 
يف �ل��ت��ع��ام��ل م���ع ج���ر�ئ���م �لإجت����ار 
ت��رف�����ش��ه جميع  �ل������ذي  ب��ال��ب�����ش��ر 
�ل�����ش��ر�ئ��ع و�ل��ق��و�ن��ني �ل��دول��ي��ة ملا 
�لإن�شان،  على  �شلبية  �آث��ار  من  له 
�ل���روة �لأه���م و�لأغ��ل��ى على وجه 

�لأر�س .  
�لكبرية  �لإ���ش��ادة  �أن  معاليه  و�أك��د 
من  �لإم����ار�ت  عليها  حت�شل  �لتي 
فعالية  ي��وؤك��د  �ل��دول��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات 
و�أه��م��ي��ة �جل���ه���ود �ل��ت��ي ت��ق��وم بها 
�ل���دول���ة يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة هذه 
�جلر�ئم �لتي ت�شكل تهديد�ً كبري�ً 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع �ل�����دويل ب���اأ����ش���ره، كما 
�شباقة يف  تعتر  �لإم���ار�ت  �أن  بني 
و�لإقليمية  �لعربية  �ملبادر�ت  دعم 
مل��ح��ارب��ة ه��ذه �لظاهرة  و�ل��دول��ي��ة 
لتاأمني  �ملنا�شبة  �لو�شائل  و�إي��ج��اد 
�لإجتار  �لكاملة ل�شحايا  �حلماية 

�لجتماع  ح���ول  فيينا  يف  �ل��دول��ة 
�أ�شدقاء  �لثالث ملجموعة  �لوز�ري 
بالب�شر،  �لإجت�����ار  ���ش��د  م��ت��ح��دون 
تقرير  م��ن��اق�����ش��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
للمخد�رت  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مكتب 
بالجتماع  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�جل����رمي����ة 
�لإجتار  ملكافحة  �لثاين  �لإقليمي 

بالب�شر وتهريب �ملهاجرين.
وبحث �لجتماع �أي�شاً مبادرة دولة 
بالترغ  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
دولر  �أل�������ف   50.000 مب���ب���ل���غ 
�لتطوعي  �ملتحدة  �لأمم  ل�شندوق 
وخا�شة  بالب�شر  �لإجت��ار  ل�شحايا 
�لن�شاء و�لأطفال، كما بحث تقرير 
وز�رة �خلارجية �ملتعلق بنظام بايل 
ملكافحة �لإجتار بالب�شر و�جلر�ئم 
ذ�ت �لعاقة. و�طلعت �للجنة على 
�لأمم  ل�شندوق  �ل�شنوي  �لتقرير 
للترعات  �ل���ش��ت��ن��م��ائ��ي  �مل��ت��ح��دة 

دور�ت  بتنظيم  قيامهم  من خال 
�لر�غبة  �ل�شقيقة  للدول  تدريبية 
�ملر�كمة  �خل��رة  من  بال�شتفادة 
هذ�  ويف  �ملوؤ�ش�شتني.  هاتني  ل��دى 
�أنور  �لدكتور  معايل  �أك��د  �جلانب 
تعزز  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �أن  ق���رق���ا����س 
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شر�كة  مبدء 
وتاأتي يف �إطار �حلر�س على تبادل 
على  للق�شاء  و�خل����ر�ت  �مل��ع��ارف 
يقت�شر  ل  �ل���ت���ي  �جل����ر�ئ����م  ه����ذه 
خ���ط���ره���ا ع���ل���ى دول������ة م��ع��ي��ن��ة بل 
�لدول  معظم  �إىل  لي�شل  يتعد�ها 
�للجنة  و�ط���ل���ع���ت  �ل����ع����امل.  ح����ول 
�لدولة  وف��د  م�شاركة  تقرير  على 
متحدون  �أ�����ش����دق����اء  �ج���ت���م���اع  يف 
بالب�شر  �لإجت����ار  ج��ر�ئ��م  ملكافحة 
و�لذي  بارو�شيا،  يف  عقد  و�ل��ذي 
مت خ���ال���ه ع���ر����س جت���رب���ة دول���ة 
خطتها  تنفيذ  و�آل���ي���ات  �لم�����ار�ت 

�إل  �لتفتي�س،  نقطة  �إىل  و�شوله 
�أنهم مل يعرو� على �شئ ممنوع يف 
جهاز  على  متريرها  عند  حقائبه 
�لفح�س، �أو خال تفتي�شها يدويا، 
كانت  �لتي  �لقلق  ع��ام��ات  �أن  �إل 
ت�����زد�د ع��ل��ى وج����ه �مل�����ش��اف��ر خال 
�إىل عر�شه  �لتفتي�س، دعت  عملية 
�لعالية  �لتقنية  ذ�ت  �لأجهزة  على 

�ملخت�شة يف ك�شف �لأح�شاء.
وخال عملية �لك�شف تبني وجود 
ي�شتبه  �أح�شائه،  يف  غريبة  �أج�شام 
ب��اأن تكون م��و�د خم��درة، وب�شوؤ�له 
باأنها  �ع����رف  ع��ن��ه��ا،  وم��و�ج��ه��ت��ه 
على  حتتوي  كب�شولت  ع��ن  ع��ب��ارة 
هريوين تبني �أنها عبارة عن 125 
مادة  هو  بد�خلها  ما  و�أن  كب�شولة 
 2177 ب��وزن  �مل��خ��درة  �لهريوين 

جر�م، و�أفاد �مل�شافر �ملتهم �أنه كان 
مكلفاً بتو�شيل هذه �ملخدر�ت �إىل 

�شخ�س �آخر مقابل مبلغ مايل. 
وق����ال ع��ل��ي �مل��ق��ه��وي �أن����ه يف �إط���ار 
مع  �مل�����ش��رك  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�شيق 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة دب���ي، مت  �ل��ق��ي��ادة 
�ل�شبط  وحم�شر  �مل�شافر  ت�شليم 
و�ملعلومات �لتي مت �لتح�شل عليها 
�جلمركية  �لتحقيقات  خ��ال  من 
ملكافحة  �ل����ع����ام����ة  �لإد�رة  �إىل 
�مل�����خ�����در�ت، لت����خ����اذ �لإج���������ر�ء�ت 

�لازمة و�لاحقة.
و�أكد �أن �لكفاءة �لعالية �لتي يتمتع 
بها مفت�شو جمارك دبي وخرتهم 
ومعرفتهم  �جل���������ش����د،  ل����غ����ة  يف 
�ملحتملة، كانت  �لتهريب  باأ�شاليب 
�لتي  �ل�شموم  ه��ذه  �كت�شاف  ور�ء 

•• اأبوظبي-وام:

نظم مركز �أبوظبي للحوكمة �لتابع 
�أبوظبي  و���ش��ن��اع��ة  ل��غ��رف��ة جت���ارة 
م��وؤ���ش�����ش��ة جر�نت  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
تدريبيا  ب��رن��اجم��ا   .. ث���ورون���ت���ون 
م��ت��خ�����ش�����ش��ا ح����ول �لخ���ت���ا����س : 
كيفية ك�شفه ومنعه و�لتحقيق فيه 
.. بح�شور ممثلني عن عدد كبري 
من �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لر�شمية 
و�خلا�شة �لعاملة يف �إمارة �أبوظبي 
و�ل����دول����ة. وح����دد �خل��ب��ري حممد 
خ����دم����ات خماطر  م���دي���ر  ن�������ش���ار 
جر�نت  م���وؤ����ش�������ش���ة  يف  �لأع�����م�����ال 
�لذي  �لرنامج  خ��ال  ث��ورون��ت��ون 
�لختا�شات  �أن��و�ع  يومني  ��شتمر 
وطبيعتها و�ملوؤ�شر�ت على وجودها 
ممار�شات  �أف�شل  تطوير  وكيفية 
�شبط ومكافحة �لختا�س وو�شع 
و��شحة  و�����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة  م��ن��ه��ج 
للتحقيق يف �لختا�س و�لعنا�شر 
 . �لختا�س  عملية  يف  �لأ�شا�شية 
مناق�شة  �ل��رن��ام��ج  خ��ال  مت  كما 
و��شتعر��س تطبيقات حول عملية 
و�أهم  �ملالية  �لقو�ئم  يف  �لتاعب 
للتاعب  ت��ت��ع��ر���س  �ل��ت��ي  �ل��ب��ن��ود 

�لقت�شادية  و�ملوؤ�ش�شات  لل�شركات 
�أهمية  ح��ول  معلوماتها  لتحديث 
و�لآليات  �حلوكمة  مفهوم  تطبيق 
ذلك  بتحقيق  �لكفيلة  و�لأ�شاليب 
وبال�شكل  �لأك���م���ل  �ل���وج���ه  وع��ل��ى 
�ملزيد من  ي�شهم يف حتقيق  �ل��ذي 
�ل��ن��م��و و�ل���ت���ط���ور و�ل���ت���ق���دم ل��ه��ا . 
و�أ�شاد بالتعاون بني مركز �أبوظبي 
ل���ل���ح���وك���م���ة وم���وؤ����ش�������ش���ة ج���ر�ن���ت 
ث����ورون����ت����ون ل��ع��ق��د ه�����ذه �ل���ن���دوة 
�لتي مت من خالها �حلديث عن 
ومنعه  ك�شفه  وكيفية  �لختا�س 
�إن  �ملهريي  وق��ال  فيه.  و�لتحقيق 
�أه��م��ي��ة ه���ذ� �ل��رن��ام��ج ت��ن��ب��ع من 
�أن����ه ي���اأت���ي يف م��رح��ل��ة ب��ات��ت فيها 
�لطرق  �أه��م  و�ح��دة من  �حلوكمة 
تطوير  يف  فقط  لي�س  و�ل��و���ش��ائ��ل 
و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  �أد�ء  وجتويد 
و�لآلية على  �لقدرة  بل يف منحها 
�لظروف  خم��ت��ل��ف  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
ل�شيما  تو�جهها  �لتي  و�لتحديات 
�شربت  �لتي  �لقت�شادية  �لأزم��ات 
زمنية  ف������رة  وم����ن����ذ  �أم�����و�ج�����ه�����ا 
�لعاملية  �لق��ت�����ش��اد�ت  بعيدة  غ��ري 
�أو  �ملتقدمة  ه��ذه  ب��ني  متييز  دون 
ت��ل��ك �ل��ن��ام��ي��ة. و�أك����د �مل��ه��ريي �أن 

تعر�شه  ق��د  �ملوؤ�ش�شية  �حلوكمة 
�لعقبات  �أو  �لتحديات  م��ن  جملة 
�لأم����ر �ل���ذي ق��د ي��ح��د م��ن �لدور 
للحوكمة  ميكن  �ل���ذي  �لإي��ج��اب��ي 
�أد�ء  لتطوير  تلعبه  �أن  �ملوؤ�ش�شية 
و�أ�شاف   . �ملوؤ�ش�شات  عمل  وج��ودة 
مدير عام �لغرفة �أن �شمان حتقيق 
�ل���ف���ائ���دة يتطلب  م���ع���دلت  �أع���ل���ى 
تطبيق معايري �حلوكمة و�لتعرف 
على هذه �لتحديات . ولفت �إىل �أن 
مركز �أبوظبي للحوكمة قد متكن 
م���ن و���ش��ع ب�����ش��م��ت��ه ع��ل��ى م�شرية 
تطوير ممار�شات �حلوكمة �جليدة 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى دول������ة �لإم���������ار�ت 
�خلليج  ومنطقة  �ملتحدة  �لعربية 
كما ��شتطاع �ملركز على �لرغم من 
حد�ثة عهده من حتقيق �جناز�ت 
�لوعي  ن�شر  �شعيد  ع��ل��ى  ع��دي��دة 
وتدريب �لكو�در �لوطنية وم�شاعدة 
�أف�شل  ت���ب���ن���ي  ع���ل���ى  �ل���������ش����رك����ات 
�حلوكمة  يف  �ل��دول��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�ملا�شية  �لفرة  �أجن��ز خال  حيث 
برناجما   42 وت��ن��ف��ي��ذ  ت��ن��ظ��ي��م 
يف  متخ�ش�شا  وم���وؤمت���ر�  ت��دري��ب��ي��ا 
�أكر  فيها  �شارك  �حلوكمة  جمال 
من �ألفي �شخ�س من �لعاملني يف 

و�أ����ش�������س و�إج��������ر�ء�ت �ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 
�لد�خلية  و�ل���رق���اب���ة  �لخ��ت��ا���س 
وحتليل �ملخاطر ودور �حلوكمة يف 
�شعادة  و�أك��د  �لختا�س.  مكافحة 
حممد ه��ال �مل��ه��ريي م��دي��ر عام 
�أب��وظ��ب��ي.. و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
�أن دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
ت��ط��ب��ي��ق مفهوم  ���ش��ب��اق��ة يف  ك��ان��ت 
�حلوكمة بكل مفاهيمها ودللتها 
�لعامة  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  يف  و�أب���ع���اده���ا 
منها و�خل��ا���ش��ة وه���و م��ا�أ���ش��ه��م يف 
�نعك�شت  �شليمة  عمل  بيئة  توفري 
ثمارها على �أد�ء و�شمعة �ل�شركات 
ف��ي��ه��ا وب��ال�����ش��ك��ل �ل�����ذي ج��ع��ل من 
هائل  لعدد  �لإم����ار�ت وجهة  دول��ة 
و�لعاملية  �لإقليمية  �ل�شركات  من 
لإد�رة  منطلقا  منها  �أتخذت  �لتي 
و�لعاملية.  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �أع���م���ال���ه���ا 
�لتي  �خل������دم������ات  �أن  �أك��������د  ك���م���ا 
للحوكمة  �أبوظبي  مركز  يقدمها 
�ل��ت��اب��ع ل��ل��غ��رف��ة ت��اأت��ي ���ش��م��ن �أهم 
�لغرفة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات 
و�ملوؤ�ش�شات  ولل�شركات  لأع�شائها 
خدماتها  م�����ن  و�مل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن 
وم�شري� �إىل حر�س مركز �أبوظبي 
�لفر�شة  �إت���اح���ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��وك��م��ة 

�إمارة  يف  �ل��ر�م��ج  ه��ذه  مثل  عقد 
�أن �لإم������ارة  ت���اأت���ي م���ن  �أب���وظ���ب���ي 
وب��ف��ع��ل �ل���ت���ق���دم و�ل���ت���ط���ور �ل���ذي 
ت�شهده ويف �ملجالت �ملختلفة كافة 
ل�شيما �لقت�شادية منها �أ�شبحت 
�ل�شركات  م��ن  كبري  ل��ع��دد  م��رك��ز� 
�لوطنية  �لقت�شادية  و�ملوؤ�ش�شات 
و�لإقليمية و�لعاملية وبالتايل فقد 
�أ�شبح �لبحث عن �لآليات �لكفيلة 
وجناحها  �ملوؤ�ش�شات  هذه  بتطوير 
حكومتنا  �إل�����ي�����ه  ت�������ش���ع���ى  ه����دف����ا 
�لنجاح  هذ�  عائد�ت  لأن  �لر�شيدة 
�ل����دول����ة  ���ش��ت�����ش��ب يف م�����ش��ل��ح��ة 
�ملوؤ�ش�شات  م�شلحة  ويف  و�شمعتها 
و�ل�شركات نف�شها �ي�شا. و�أ�شار �ىل 
دور�  تلعب  �ملوؤ�ش�شية  �حلوكمة  �أن 
وحتديث  تطوير  عملية  يف  كبري� 
معناها  حيث  من  �شو�ء  �ملوؤ�ش�شات 
�ملقومات  حيث  من  �أو  ومفهومها 
�ملهمة و�لفاعلة �لتي ت�شتند عليها 
و�لعد�لة  �مل��ح��ا���ش��ب��ة  ق��ب��ي��ل  م����ن 
�إنه  وق��ال  و�مل�شوؤولية.  و�ل�شفافية 
و�لدور  �ملقومات  هذه  �أهمية  رغم 
�لذي قد تلعبه �حلوكمة يف تطوير 
يقول  �لعملي  �لو�قع  �أن  �إل  �لأد�ء 
�إن �لطريق لتطبيق �أف�شل معايري 

و�لدو�ئر  �ملوؤ�ش�شات  يف  �حلوكمة 
�ملوؤ�ش�شات  و  و�ل�شركات  �لر�شمية 
و�أكد  �لدولة.  يف  �لعاملة  �خلا�شة 
���ش��ي�����ش��ت��م��ر يف  �مل���رك���ز  �أن  �مل���ه���ريي 
�ل�شري على هذ� �لنهج مع �لركيز 
بر�مج  ت��ق��دمي  على  خ��ا���س  ب�شكل 
من  �لإد�رة  مل��ج��ال�����س  ت��ط��وي��ري��ة 
لت�شمل  خ��دم��ات��ه  ت��و���ش��ي��ع  خ����ال 
خدمات مركز مديرين متخ�ش�س. 
و�أو�شح �أن هناك حاجة ما�شة لدى 
�ل��ت��ي ت�شكل  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات 
عماد �لدخل �لقومي غري �لنفطي 
مبادئ  لتبني  �خلليج  منطقة  يف 
��شتمر�ريتها  ل�����ش��م��ان  �حل��وك��م��ة 
عر �لأجيال ولذ� �شيتم ��شتهد�ف 
هذه �لفئة من �ل�شركات يف �لفرة 
�لقادمة من خال بر�مج �لتوعية 
�ملركز.  ي��ت��ب��ن��اه��ا  �ل���ت���ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�خلدمات  ع���ن  �مل���ه���ريي  وحت�����دث 
لأع�شائها  �ل��غ��رف��ة  تقدمها  �ل��ت��ي 
تعمل  �أنها  م��وؤك��د�  وللم�شتثمرين 
كل  وتوفري  �إي��ج��اد  على  با�شتمر�ر 
�لقطاع  مل�شاريع  �لنجاح  مقومات 
�خل�����ا������س �مل���ح���ل���ي و�ل����ش���ت���ث���م���ار 
�لأج��ن��ب��ي �ل��ق��ادم ل��اإم��ارة . وبني 
�لقطاع  ���ش��وت  مت��ث��ل  �ل��غ��رف��ة  �أن 

وت��ع��م��ل مب��ث��اب��ة �جل�شر  �خل���ا����س 
�لعام  �ل��ق��ط��اع��ني  ب���ني  �ل���و�����ش���ل 
منو  على  ينعك�س  ومب��ا  و�خل��ا���س 
و�زده���ار �لأع��م��ال يف �لإم���ارة ومن 
خال مر�كزها �ملتخ�ش�شة كمركز 
�ملوؤ�ش�شي  للتميز  �لعاملي  �أبوظبي 
و�أك��ادمي��ي��ة �لإم�����ار�ت ح��ي��ث تقدم 
�ملر�كز  ه����ذه  م���ن خ����ال  �ل��غ��رف��ة 
�جلودة  وع��ال��ي��ة  متميزة  خ��دم��ات 
يف جمال �لتميز �ملوؤ�ش�شي وحتقيق 
�لمتياز يف �لأعمال وكذلك �لعمل 
�ملو�طنة  �ل����ك����و�در  ت���دري���ب  ع��ل��ى 
ل��ت��اأه��ي��ل��ه��ا و�إع�����د�ده�����ا ل��ل��ع��م��ل يف 
�لقطاعني  و����ش���رك���ات  م��وؤ���ش�����ش��ات 
�إن �لغرفة  �ل��ع��ام و�خل��ا���س. وق��ال 
ع���م���ل���ت ع����ل����ى �إي������ج������اد �ل����ن����اف����ذة 
مركز  عر  �ل��و�ح��دة  �ل�شتثمارية 
خ���دم���ات �لأع�������ش���اء و�ل�����ذي يوفر 
�لدو�ئر  خ���دم���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لعاقة  ذ�ت  و�خلا�شة  �حلكومية 
و�ملعامات  �لتجارية  بالر�خي�س 
�ل�شتثمارية ويف مكان و�حد ودون 
�حلاجة ملر�جعة مقار هذ� �جلهات 
وقد ��شتفاد من خدمات هذ� �ملركز 
�ألف   250 �أكر من  �ملا�شي  �لعام 

موؤ�ش�شة وفرد. 

�أح�شائه،  يف  �مل�شافر  يحملها  ك��ان 
و�نقاذ �ل�شباب من تناولها، موؤكد�ً 
��شتمر�ر �لد�ئرة يف �لت�شدي لهذه 
�لعمليات غري �لقانونية، �نطاقاً 
ك��خ��ط حماية  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  م���ن 
على  وب��الع��ت��م��اد  للمجتمع،  �أول 
�ملوؤهلني  �ملفت�شني  كادر وطني من 
دور�ت  يف  �إحل���اق���ه���م  ي��ت��م  �ل���ذي���ن 
مع  �مل��ج��الت،  كافة  يف  متخ�ش�شة 
لفح�س  حديثة  باأجهزة  تزويدهم 

�حلقائب وك�شف �لأح�شاء.

هذ�  يهدف  حيث  �ل�شر�تيجية، 
�لتجمع �ىل و�شع مبادر�ت و�آليات 
�ل�شر�تيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  �ج���ل  م���ن 

�لعاملية ملكافحة لحتجار بالب�شر.
�أن دول��ة �لإم���ار�ت �ن�شمت  ويذكر 
�إىل هذ� �لتجمع يف �لعام 2009، 
�مل�شاركة  �ل�����دول  م���ع  ت��ع��م��ل  وه���ي 
يف  �ملمار�شات  �أف�شل  �إىل  للو�شول 
جمال تنفيذ �إ�شر�تيجية مكافحة 

�لإجتار بالب�شر.
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اجلولوجيا وعلم النف�س ت�شيع الرتياح يف جلان المتحانات براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�شادت حالة من �لرتياح �أو�شاط طلبة �ل�شف �لثاين ع�شر من �لفرع �لعلمي �شباح �أم�س ب�شبب �شهولة ورقة �إختبار 
مادة �جليولوجيا نظر�آ ملا حملته �إليهم يف �أور�قها �لأربع من �أ�شئلة و��شحة و�شل�شة لم�شت م�شتويات معظم �ملمتحنني. 
وبح�شب بدرية �ل�شعدي مديرة �ملدر�شة �ل�شباحية للتعليم �لثانوي\بنات �ن ورقة �إختبار مادة �جليولوجيا �خلا�شة 
بطلبة �ل�شف �لثاين ع�شر من �لفرع �لعلمي كانت مب�شتوى جميع �لطالبات �ملمتحنات حيث كانت عامات �لر�شى 
�ن زماتهن من  �ل�شعدي  و��شافت  �لإختبار.  ورقة  توزيع  �لأوىل من  �لدقائق  منذ  و��شحة على حمياهن  و�لقبول 
�لتي  �لنف�س  علم  مب��ادة  �إختبارهن  ورق��ة  ��شئلة  مل�شتوى  �ل�شديد  �رتياحهن  �ب��دن  �لأدب��ي  �لفرع  ع�شر  �لثاين  �ل�شف 
تكونت من �ربعة �شفحات تنوعت مابني �لفر�غات و�لإختيار�ت و�إ�شتخر�ج �لأجوبة �ل�شحيحة من �لقطعة. من جانب 
ومن�شفة  منا�شبة  م��ادة �جليولوجيا  �إختبار  ورق��ة  �ن  �لعلمي  �لفرع  �شامل من  �مي��ان جمعة  �لطالبة  قالت  �لطالبات 
جلميع م�شتويات �لطالبات �ملمتحنات يف حني مل تكن زمياتها �أزل عبد �لرز�ق من �لفرع �لأدبي بعيدة عن نف�س �لر�أي 

م�شيفة �ن ورقة �إختبار مادة علم �لنف�س كانت متنوعة ومبتناول جميع �لطالبات �ملمتحنات.

اختتام فعاليات برنامج الوقاية من ال�شمنة يف عجمان واأم القيوين
•• عجمان-اأم القيوين-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
�لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لاأمومة 
فعاليات  �لأط��ف��ال  عند  �ل�شمنة  من  �لوقاية  برنامج  �ختتم   .. و�لطفولة 
مرحلته �لثانية �لتي ينفذها �لحتاد بالتعاون مع وز�رة �لربية و�لتعليم 
ودعم  �خلارجية  �لعاجية  للخدمات  �شحة  و  للتعليم  �أبوظبي  وجمل�س 
و�شمل  �لعربي.  �خلليج  ل��دول  �ليوني�شف  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة 
بنت  عائ�شة  مدر�شتي   2013  2012 ع��ام  �لثانية  مرحلته  يف  �لرنامج 
�أم  ومدر�شتي  عجمان  �إم��ارة  من  للبنني  حميد  بن  ور��شد  للبنات  عبد�هلل 
�أم  �إم��ارة  من  للبنني  عفان  بن  وعثمان  للبنات  �لأ�شا�شي  للتعليم  �لقيوين 
يونيو  �شهر  م��ن   19 ي��وم  �مل�شاركة  �مل��د�ر���س  تكرمي  �شيتم  �لقيوين..فيما 
��شتهدف على مدى عامني در��شني خم�شة  �جل��اري. وركز �لرنامج �لذي 
�أبوظبي ودبي وعجمان  �إم��ار�ت  �أمر يف  �آلف طالب وطالبة ومدر�س وويل 
�أمورهم  و�أولياء  �لطاب  لدى  �ل�شحية  �لتوعية  زي��ادة  �لقيوين..على  و�أم 
.. من خال تزويد كل  �لبدين لديهم  �لن�شاط  وزي��ادة  �لتدري�شي  و�لكادر 
ملتابعة  فيتن�س فري�شت  ريا�شي  نادي  ريا�شي من  م�شاركة مبدرب  مدر�شة 
�ل�شليمة  �لتغذية  باأهمية  وتثقيفهم  �شهرية  زي���ار�ت  خ��ال  م��ن  �ل��ط��اب 
يف  �مل�����ش��روع  تطبيق  ومت   . ع��ن��ده��م  ن�شبتها  وتقليل  �ل�شمنة  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة 
مرحلته �لثانية بدء� باأخذ معلومات عن �لطاب من خال جمع �ملقا�شات 
�لأولية للطول و�لوزن وحميط �خل�شر ون�شبة �لدهون لديهم..�إ�شافة �إىل 
�إ�شر�كهم يف ��شتبيانات للتعرف على �أ�شلوب حياتهم ون�شبة �إطاعهم على 
جمايل �ل�شحة و�لتغذية بجانب تثقيف �شحي للطاب تر�فقها ممار�شة 
�لكادر  ��شتهدفت  ع��م��ل  ور����س  �شل�شلة  �ل��رن��ام��ج  وق���دم  �ل��ب��دين  �ل��ن�����ش��اط 
�لتعليمي حول �ل�شحة �لنف�شية لدى �لأطفال . و�أ�شادت �شعادة نوره خليفة 
�ل�شيخة فاطمة بنت  �لعام بجهود �شمو  �لن�شائي  �ل�شويدي مديرة �لحتاد 

مبارك ورعايتها برنامج مكافحة �ل�شمنة لدى �لأطفال.
منوهة باهتمام �شموها �ملتو��شل ب�شوؤون �ملر�أة و�لأ�شرة و�لطفل ب�شفة عامة 
و�هتمامها بال�شحة و�لريا�شة و�إميانها باأهمية و�شع �أ�ش�س ثقافية �شحية 
و�ملعنوي.  �مل��ادي  �لدعم  �أن��و�ع  �لأجيال وتوفريها كل  تنتقل عر  وريا�شية 
�مل�شرك حقق  �أن �لرنامج وبف�شل توحيد �جلهود و�لتعاون  �إىل  و�أ�شارت 
�أهد�فه بنجاح كبري و�شيتم عما قريب حتليل جميع  ن�شبة عالية جد� من 
�لدكتور  ثمن  جانبه  م��ن  للرنامج.  �خلتامية  �لنتائج  و�إع���ان  �لبيانات 
�شمو  رعاية   .. �خلليج  دول  لدى  �ليوني�شف  منظمة  ممثل  �لزيق  �إبر�هيم 

من �ملد�ر�س �مل�شاركة يوم 19 من �ل�شهر �حلايل. وركز على �أهمية �لبيئة 
يق�شي  �ل�شمنة حيث  مكافحة  وتر�شيخ مفهوم  �لوعي  تعزيز  �لتعليمية يف 
�لأطفال �أغلب �أوقاتهم �ليومية يف �ملد�ر�س و�شرح �أهمية �أن تكون �ملدر�شة 
و�لبدنية  �ملدر�شية  �لأن�شطة  هناك  �لتعلم  فبجانب  متكاملة  تعليمية  بيئة 
وبر�مج �لرعاية �ل�شحية و�لتغذوية لذلك تكون �ملد�ر�س هي �لبيئة �ملثلى 
للرويج وممار�شة منط حياة �شحي متكامل و�لو�شول لاأطفال وكذلك 
يف  و�ل�شحة  و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وز�رت����ي  دور  تكامل  وه��ن��ا  �أم��وره��م  �أول��ي��اء 
حتقيق هذ� �لهدف �مل�شرك. و�أ�شار �إىل �أهمية دور و�شائل �لإعام خا�شة 
و�لأطفال  �ملجتمع  �خ��ت��ي��ار�ت  على  �إي��ج��اب��ا  �أو  �شلبا  �ل��ت��اأث��ري  يف  �لتلفزيون 
و�ل�����ش��ب��اب ع��ل��ى وج���ه �خل�����ش��و���س ف��ق��د �أو����ش���ت �لأمم �مل��ت��ح��دة ب��احل��د من 
�لت�شويق �لو��شع �لنطاق �ملوجه لاأطفال لاأطعمة و�مل�شروبات ذ�ت �لن�شبة 
�لعالية من �ل�شكريات و�مللح و�لدهون حتديد� �مل�شبعة منه .. م�شدد� على 
�ل�شمنة ومكافحتها تعتمد على تعاون  �لتوعية مبخاطر  �أن جناح حمات 
�شركات �لقطاع �خلا�س �لعاملة يف جمال �لتغذية وحتملها مل�شوؤولياتها يف 
�إطار �مل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركات جتاه �ملجتمعات �لتي تعمل بها. من 
�إد�رة �لتغذية و�ل�شحة �ملدر�شية وز�رة  جانبه قالت عائ�شة �ل�شريي مدير 
�لربية و�لتعليم �إن �إد�رة �لتغذية و�ل�شحة �ملدر�شية يف �لوز�رة ت�شعى �إىل 
تنفيذ �شيا�شات و��شر�تيجيات تعزيز �ل�شحة باملجتمع �ملدر�شيي ملا لها من 
�لر�مج  �لعديد من  �لطلبة وذلك من خال  �إيجابي على �شحة  �إنعكا�س 
�ل�شحية وبالتعاون مع �جلهات �حلكومية و�خلا�شة. و�أو�شحت �أن �ل�شمنة 
دور  ولها  �ملد�ر�س  �نت�شار� بني طلبة  �لتغذية  �شوء  م�شاكل  �أه��م  تعتر من 
يف �لإ�شابة بالعديد من �لأمر��س �ملزمنة كاأمر��س �ل�شكري و�لقلب وبعد 
�ليوني�شف  منظمة  مع  �ل�شمنة  مكافحة  م�شروع  من  �لأوىل  �ملرحلة  جناح 
�أمام  �ملجال  لفتح  �لتعاون وذلك  �إىل جتديد  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  �شعت 
عدد �أكر من �ملد�ر�س لا�شتفادة من �مل�شروع ملا لتلك �مل�شاريع من دور يف 
رفع �لوعي �ل�شحي لدى فئات �ملجتمع �ملختلفة و�لتقليل من ن�شب �ل�شمنة 
�لعام  �لرنامج طبقت خال  �لأوىل من  �ملرحلة  �أن  �إىل  و�أ�شارت  بالدولة. 
�لدر��شي �ملا�شي يف كل من �إمارتي �أبو ظبي ودبي و�شملت ثماين مد�ر�س. 
و�ل�شحة  �لتغذية  م�شت�شارة  ه���ارون  د�ل��ي��ا  �ل��دك��ت��ورة  �أو�شحت  جهتها  م��ن 
�لعامة يف مكتب �ليوني�شيف..�أن برنامج �لوقاية من �ل�شمنة عند �لأطفال 
�شكل فر�شة هامة للطاب و�أولياء �أمورهم وللكادر �لتدري�شي لزيادة �لوعي 
بالثقافة �ل�شحية و�أهمية ممار�شة �لن�شاط �لبدين �ل�شليم و��شتفادو� من 
�لفحو�س و�ل�شت�شار�ت �ملجانية و�ختبار موؤ�شر كتلة �جل�شم و�ل�شت�شار�ت 
�إ�شافة �إىل حما�شر�ت  �أف�شل  حول �لطعام �ل�شحي من �أجل حياة �شحية 

هذه  لعبته  �ل���ذي  �ل��ه��ام  �ل���دور  على  ل��ل��رن��ام��ج..م�����ش��دد�  فاطمة  �ل�شيخة 
�لرنامج وو�شوله لأكر عدد ممكن  �شموها يف جناح  �لرعاية وتوجيهات 
�لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  جهود  على  �لزيق  و�أثنى  �مل�شتهدفة.  �ل�شر�ئح  من 
لتعزيز منط �حلياة �ل�شحية يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة من خال 
�جلهات  من  �شركائه  مع  �لإحت��اد  ينفذها  �لتي  �لناجحة  �لتوعية  حمات 
و�أ�شاف  �ليوني�شف.  منظمة  ر�أ�شها  وعلى  �لعاقة  ذ�ت  و�ملدنية  �حلكومية 
�أن �ملنظمة تتقا�شم مع �لحتاد �لن�شائي �لقيم و�لروؤية ذ�تها فيما يخت�س 
بالق�شايا �ملتعلقة حماية حقوق �لأطفال وحت�شني م�شتوى ومنط معي�شتهم 
�لأطر�ف  و�إ�شر�ك خمتلف  و�لريا�شية  �ل�شحية  فيها  كافةمبا  �ملجالت  يف 
�أولياء �لأمور  �أو جمتمعية وحتى  ذ�ت �لعاقة �شو�ء كانت جهات حكومية 
باأنف�شهم  �أط��ف��ال��ه��م  ثقة  لتعزيز  �لأك���ر  �ل���دور  عاتقهم  على  يقع  �ل��ذي��ن 
وحتفيزهم على �إتباع �أ�شاليب �لتغذية و�ملعي�شة �ل�شحية. وقال �إنه مت تكر�ر 
برنامج مكافحة �ل�شمنة هذ� �لعام بعد جناحه �لعام �ملا�شي .. م�شري� �إىل 
�أن هناك توجه لتعميمه على كل مد�ر�س �لإم��ار�ت. و�أ�شاد �لزيق بالتعاون 
يف  �لأطفال  لدى  �ل�شمنة  من  �لوقاية  لرنامج  �لناجحة  و�لتجربة  �ملثمر 
مرحلته �لثانية و�لتي نفذتها �ليوني�شف مع �لحتاد �لن�شائي �لعام و�ملجل�س 
�لأعلى لاأمومة و�لطفولة �شريكيها �ل�شر�تيجيني يف �لدولة وبالتعاون 
للخدمات  �شحة  و  للتعليم  �أبوظبي  وجمل�س  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  مع 
�لعاجية �خلارجية. و�أكد �شرورة �لهتمام مبعاجلة �ل�شمنة لأن ينبع من 
و�ل�شر�يني  �لقلب  �أمر��س  مثل  �ملعدية  غري  بالأمر��س  �ملبا�شرة  عاقتها 
و�ل�شرطان و�أمر��س �جلهاز �لتنف�شي ومر�س �ل�شكري منوها بجهود دولة 
�لإمار�ت يف هذ� �ملجال حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك و�لتي 
ياأتي برنامج �لوقاية من �ل�شمنة عند �لأطفال يف �إطارها. وقال �إن م�شاركة 
�لتي  ر�شالتها  �نطاقا من  تاأتي  �لرنامج  وتنفيذ هذ�  دعم  �ليون�شيف يف 
تعمل ل�شمان وحت�شني حقوق �لأطفال يف جميع �أنحاء �لعامل وهي بقاوؤهم 
مدة  خال  ��شتعر�شت  �ليوني�شف  �أن  �إىل  م�شري�   .. وحمايتهم  وتطورهم 
�لأط��ف��ال ووفرت  �ل�شمنة عند  م��ن  �ل��وق��اي��ة  �ل��رن��ام��ج خر�تها يف جم��ال 
و�لقيام  �لتغذية  باأ�شاليب  يتعلق  فيما  خا�شة  جمانية  �شحية  ��شت�شار�ت 
وهيئة  �أم��ور  و�أولياء  �أطفال  من  �مل�شتهدفة  �لفئات  على  �لتقييمات  ببع�س 
��شتهدفت  �ل�شركاء  بالتعاون مع  ور�س عمل  �شل�شلة  تدري�شية بجانب عقد 
�أطباء  مب�شاعدة  �لأط��ف��ال  ل��دى  �لنف�شية  �ل�شحة  ح��ول  �لتعليمي  �ل��ك��ادر 
خمت�شني وم�شت�شاري تغذية.  و�أو�شح ممثل منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة 
�ليوني�شف لدول �خلليج �أن �ملرحلة �لثانية من �لرنامج طبقت يف �إمارتي 
عجمان و�أم �لقيوين وحققت �أهد�فه بن�شبة جناح عالية و�شيتم تكرمي كل 

 . �لبدنية  �للياقة  كتمارين  �لريا�شية  �لفعاليات  �ل�شحي وجميع  �لتثقيف 
من ناحيتها حذرت �لدكتورة غادة ع�شاف جنار م�شوؤولة �لتثقيف �ل�شحي 
�شحة  �خلارجية  �لعاجية  للخدمات  �لتابعة  �ملدر�شية  �ل�شحة  �د�رة  يف 
�لكادر  ��شتهدفت  عمل  ور���س  �شل�شلة  تقدمي  يف  �شاركت  و�لتي  �أبوظبي  يف 
�لذين  �لأطفال  �أن  من   .. �لأطفال  لدى  �لنف�شية  �ل�شحة  حول  �لتعليمي 
يعانون من �ل�شمنة �ملفرطة يعترون �أكر عر�شة للم�شاكل �لعاطفية و�لتي 
�لذ�ت  �ح��ر�م  ت��دين  لديهم  �ل�شمنة  تعزز  حيث  �لبلوغ  ملرحلة  ت�شاحبهم 
�لعمل  ور���س  �أن  و�أ�شافت  و�حل��زن.  �لع�شبية  بالوحدة  �إ�شابتهم  و�حتمال 
�لتي قدمتها تناولت مو��شيع عدة من بينها رفع �حر�م �لذ�ت عند �لطلبة 
و�لكتئاب و�لقلق و��شطر�بات �لأكل حيث ت�شري �لدر��شات �إىل �أن �لأطفال 
�لذين يعانون من �ل�شمنة هم �أكر عر�شة لإنخفا�س �إحر�م �لذ�ت بن�شبة 
�شاحوري  رز�ن  ق��ال��ت  م��ن جهتها  �ل��ب��دن��اء.  غ��ري  م��ع  باملقارنة  م���ر�ت  �أرب���ع 
��شت�شارية �لتغذية لدى يوني�شف �أنها �شاركت يف برنامج �لوقاية من �ل�شمنة 
عند �لأطفال يف مرحلتيه �لأوىل و�لثانية وقدمت حما�شر�ت حول �أهمية 
�لغذ�ئية  عاد�تهم  تغيري  �مل�شاركني على حماولة  �شاعدت  �لغذ�ء  �لتنوع يف 
خال  تتطرق  كانت  �أنها  مو�شحة   .. م��ت��و�زن  �شحي  غذ�ئي  نظام  وتبني 
�ألو�ن  تنوع  �أهمية  مدى  و�إىل  �ليوم  �أثناء  �لطعام  مكونات  �إىل  �ملحا�شر�ت 
�لطعام وكيفية تناول �ل�شحن �ليومي و�ل�شتفادة منه . و�شددت �شاحوري 
�مل�شوؤول  �ملجال كونها  �لأمهات يف هذ�  به  �لذي تقوم  �لرئي�شي  �ل��دور  على 
�أن  �إىل  �إعد�ده..م�شرية  على  �لإ�شر�ف  �أو  للعائلة  �لطعام  �إع��د�د  عن  �لأول 
�لأم و�ملعلمة وقد تكون �لأم معلمة يف �لوقت ذ�ته .. ت�شكل قدوة لأطفالها 
يتبعها  �لتي  �ملعي�شة  منط  على  وملحوظ  مبا�شر  تاأثري  ولها  وتاميذها 
فيما  لتقوم  �لتوعوية  �لن�شاطات  يف  �إ�شر�كهن  يتم  لذلك  �لأط��ف��ال  ه��وؤلء 
بعد بدورها �لإ�شر�يف �لهادف �إىل حتفيز �لعائلة وحت�شني �أ�شاليب �لتغذية 
�أخ�شائية  �جلنيبي  �شلوى  و�أك��دت  �ل�شحي.  �حلياة  منط  وتعزيز  لعائلتها 
برنامج  �أهمية  �إم��ارة عجمان  �جتماعية يف مدر�شة عائ�شة بنت عبد�هلل يف 
�لوقاية من �ل�شمنة لدى �لأطفال ون�شاطاته �لتوعوية حيث ��شتفادت من 
�أ�شرتها بتقليل م�شببات  �ملحا�شر�ت �لقيمة يف كيفية �ملحافظة على �شحة 
�ل�شمنة. كما �أكدت �ملعلمة علياء علي ماطم من مدر�شة �أم �لقيوين للبنات 
�لبد�ئل  ��شتخد�م  وكيفية  �لتثقيفية  �ملحا�شر�ت  خا�شة  �لرنامج  �أهمية 
�ل�شحية للطعام وت�شحيح بعد �ملعتقد�ت �ل�شائعة و�خلاطئة. و�أ�شاد �أولياء 
�أمور عدد من �لطلبة و�لطالبات �لذي �شاركو� يف �ملحا�شر�ت بالفعاليات و 
�أهميتها يف �لتعريف ببع�س �لنقاط �لتي تتعلق بالأطعمة �ل�شريعة وخطرها 

وكيفية طهيها بطرق �شحية. 

�شرطة عجمان و �شاعد توقعان اتفاقية تعاون م�شرتكة لتخطيط احلوادث املرورية الب�شيطة
•• عجمان ـ الفجر 

�لعامة  �ل����ق����ي����ادة  ���ش��ع��ي  �إط�������ار  يف 
�لأهد�ف  لتحقيق  عجمان  ل�شرطة 
حت�شني  يف  �ملتمثلة  �لإ�شر�تيجية 
�لطرق  ع���ل���ى  و�ل�������ش���ام���ة  �لأم�������ن 
وحت��ق��ي��ق �ل��ع��د�ل��ة م��ن خ���ال عقد 
عجمان  �شرطة  وق��ع��ت  �ل�����ش��ر�ك��ات، 
�شركة  مع  م�شركة  تعاون  �تفاقية 
���ش��اع��د ل��اأن��ظ��م��ة �مل���روري���ة ، وذلك 
�مل�شركة  �مل�شلحة  وتعميق  لتبادل 
بالنفع  �مل��ج��ت��م��ع  ع���ل���ى  ي���ع���ود  مب����ا 
�أعلى  وحتقيق  و�لتطور  و�لرت��ق��اء 
م�����ش��ت��وي��ات �ل�����ش��ام��ة �مل����روري����ة يف 
�ملنطقة، وقد وقع �لتفاقية �شعادة 

بجودة  �خلدمات  تقدمي  يكفل  مبا 
عالية وباأحدث �لأ�شاليب �حلديثة، 
�لتفاقية  ه��ذه  مبوجب  يتم  حيث 
لاأنظمة  ���ش��اع��د  ���ش��رك��ة  ت��ق��وم  �أن 
�ملرورية بتوفري خدماتها يف جمال 
فهي  �لب�شيطة،  �مل��روري��ة  �حل���و�دث 
تقدم نظاماً متكامًا لإد�رة حو�دث 
�ل�������ش���ي���ار�ت �ل��ب�����ش��ي��ط��ة ب����ن����اء�ً على 
للمركبات  متكاملة  بيانات  ق��اع��دة 
�لدولة،  م�شتوى  على  و�ل�شائقني 
ملو�كبة  �لإتفاقية  هذه  تنفيذ  وجاء 
�لتطور �لذي ت�شهده �إمارة عجمان 
�قت�شادية  طفرة  م��ن  �شاحبه  وم��ا 
زيادة  عنها  ن��ت��ج  ك��ب��رية  وع��م��ر�ن��ي��ة 
وزي���ادة  �ل�����ش��ك��ان  ع���دد  يف  مت�شارعة 

�لدوريات  مع  بالإ�شر�ك  �مليد�ين 
�مل����روري����ة ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان حيث 
�أ�شهر،   6 �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  ت�����ش��ت��غ��رق 
م�شوؤولية  �ل�����ش��رك��ة  ت��ت��وىل  و���ش��وف 
�إد�رة نظام �إد�رة �حلو�دث �لب�شيطة 
بحيث ل يزيد زمن و�شول دوريات 
متابعة  ث��م  دقيقة،   15 ع��ن  �شاعد 
جميع �إج���ر�ء�ت ه��ذه �حل��و�دث مبا 
�حل����و�دث  ب��ن��اء  �إع�����ادة  م���ن  ت�شمله 
�لقانونية  �مل�����ش��ئ��ول��ي��ة  وحت����دي����د 
�ملعلومات  ك��اف��ة  ج��م��ع  خ����ال  م���ن 
م����وق����ع �حل�������ادث  �لأ�����ش����ا�����ش����ي����ة يف 
�أنظمة  م��ن  ب��ا���ش��ت��خ��د�م جم��م��وع��ة 
تكنولوجيا  ع��ل��ى  �مل��ع��ت��م��دة  �لإد�رة 
�ملطالبات  �إد�رة  و�أنظمة  �ملعلومات 

ب���ن علو�ن  �ل��ع��م��ي��د ع��ل��ي ع���ب���د�هلل 
�لنعيمي قائد عام �شرط��ة عجمان، 
ح�شني  مهند�س  �لعميد  �شعادة  مع 
�أحمد �حلارثي رئي�س جمل�س �إد�رة 
���ش��اع��د ل��اأن��ظ��م��ة �مل���روري���ة ، وذلك 
�ل�شيخ  �ل��ع��م��ي��د  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور 
نائب  �لنعيمي  عبد�هلل  بن  �شلطان 
ق���ائ���د ع�����ام �ل�������ش���رط���ة، وع������دد من 
�لإد�ر�ت  م����در�ء  �ل�����ش��ب��اط  �ل�����ش��ادة 
�شاعد  ���ش��رك��ة  مم��ث��ل��ي  ج���ان���ب  �إىل 
�شعادة  و���ش��رح  �مل��روري��ة.  لاأنظمة 
ب���ن علو�ن  �ل��ع��م��ي��د ع��ل��ي ع���ب���د�هلل 
عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي 
م�شتوى  لتعزيز  ت�شعى  �لقيادة  �أن 
�ملرورية  �لأن��ظ��م��ة  وت��ط��وي��ر  �لأد�ء 

�لطرق  �شبكة  ع��ل��ى  �مل��رك��ب��ات  ع���دد 
يف �مل��دي��ن��ة وب���ال���ت���ايل �رت���ف���اع عدد 
مما  �لب�شيطة،  �مل��روري��ة  �حل����و�دث 
�شرورة  �ل�شرطة  جهاز  على  يحتم 
مو�كبة ذلك �لتطور لتقدمي �أف�شل 

�خلدمات �ل�شرطية.
�لأوىل  �ملرحلة  �أن  �شعادته  و�أ�شاف 
�مل��وظ��ف��ني بحيث  ب��ت��ع��ي��ني  ���ش��ت��ب��د�أ 
للمو�طنني،  �لأول������وي������ة  ت���ع���ط���ى 
طلباتهم  ت�شجيل  �لر�غبني  وعلى 
م�����ن خ������ال �مل�����وق�����ع �لل�����ك�����روين 
www. ع�����ج�����م�����ان  ل�����������ش�����رط�����ة 

 ،  ajmanpolice.gov.ae
�لنظري  �ل��ت��دري��ب  مرحلة  وتليها 
�لتدريب  ث���م  و�ل��ت��ق��ن��ي  و�ل��ع��م��ل��ي 

و�أ�شار  �لإل���ك���رون���ي���ة.  �ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ة 
�إد�رة حو�دث  يتم  �أن بذلك  �شعادته 
حديث  بنظام  �لب�شيطة  �ل�شيار�ت 

ي�شبط وي�شهل �لتعامل بني �أطر�ف 
�حلادث �ملعنية بالأ�شاليب و�حللول 
�حلديثة  �لذكية  و�لأنظمة  �لتقنية 

�ل����ت����ي ت�����و�ك�����ب �ل����ت����ط����ور �حل�����ايل 
�أف�شل  لتقدمي  �ملتوقع  و�مل�شتقبلي 

�خلدمات �ملتميزة لأفر�د �ملجتمع.

وفد مرور راأ�س اخليمة يزور م�شابي احلوادث املرورية 

الرحمة لالأعمال اخلريية يف راأ�س اخليمة تقدم م�شاعدات بقيمة 1.7 مليون درهم

•• راأ�س اخليمة - الفجر  

�ملجتمعية،  م���ب���ادر�ت���ه���ا  �إط�������ار  يف 
وت����ع����زي����ز دوره���������ا �لإن�����������ش�����اين مع 
�إد�رة  م��ن  وف��د  ق��ام  �ملجتمع،  ف��ئ��ات 
�مل�����رور و�ل����دوري����ات ب�����ش��رط��ة ر�أ����س 
�ل��ع��ق��ي��د عبد�هلل  ب��رئ��ا���ش��ة  �خل��ي��م��ة 
بزيارة  �لإد�رة،  مدير  منخ�س  علي 
�مل��روري��ة وتقدمي  مل�شابي �حل��و�دث 
لهم  متمنيني  لهم  �ملعنوي  �ل��دع��م 
ك���ل �ل�����ش��ح��ة و�ل��ع��اف��ي��ة و�ل���رج���وع 

لذويهم ومز�ولة �أعمالهم. . 
 وكان يف ��شتقبال وفد �ملرور مدير 
م�شت�شفى �شقر �حلكومي، �لدكتور 
عبد�هلل ف�شل �لنعيمي، �لذي �أعرب 
ل��ه��ذه �للفتة  ت��ق��دي��ره  ب�����دوره ع���ن 
�ل�شرطة،  جهاز  قبل  م��ن  �لكرمية 
موؤكد� على �أن جهاز �ل�شرطة يعمل 
من �أجل خدمة �ملو�طن وم�شاعدته 
�إد�رة �ملرور  �أك���د م��دي��ر  .   وب���دوره 
�خليمة  ر�أ����س  ب�شرطة  و�ل���دوري���ات 
�إطار  تاأتي يف  �ل��زي��ارة  �أن ه��ذه  على 
�ل�شرطة على �شامة  حر�س جهاز 

و���ش��ح��ة �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني على 
�إىل �شرورة  م�����ش��ري�  �ل�����ش��و�ء   ح��د 
�حلو�دث  للحد من  �جلهود  تكاتف 

�ملرورية بجميع �أنو�عها . 
تعزيز  �شبل  ببحث  �لوفد  ق��ام  كما   
من  �مل�شت�شفى،  �إد�رة  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
حيث تو�جد �لدوريات ب�شكل يومي 

�مل�شت�شفى بهدف تنظيم  يف مو�قف 
حركة �ل�شري و�ملرور، ومنعاً حلدوث 
�مل��خ��ال��ف��ات و�ل��ت��ج��اوز�ت من  بع�س 
باإيقاف  ي���ق���وم���ون  مم���ن  �ل��ب��ع�����س 
مركباتهم بالأماكن غري خم�ش�شة 
�ل��ع��ق��ي��د عبد�هلل  ك��م��ا وّج�����ه  ل���ه���م، 
بتوعية  �ل���دوري���ات  �أف�����ر�د  منخ�س 

�مل�شت�شفى  م���ر�ج���ع���ي  �ل�����ش��ائ��ق��ني 
وتقدمي �لن�شح و�لإر�شاد لهم لعدم 
وقوفهم ب�شكل ع�شو�ئي مما يرتب 
مرورية  �إزدح�����ام�����ات  وق�����وع  ع��ل��ي��ه 
�ملر�شية  �حل������الت  ب��ع�����س  وت����اأخ����ر 
للمد�خل  �ل��و���ش��ول  م��ن  �حل��رج��ة 

�لرئي�شية للعياد�ت و�لطو�رئ . 

•• راأ�س اخليمة -وام: 

م�شاعد�ت  �خليمة  ر�أ����س  يف  �خل��ريي��ة  لاأعمال  �لرحمة  جمعية  قدمت 
بقيمة 1.7 مليون درهم لألفني و 906 �أ�شرة يف �لإم��ارة خال �لفرة 
من �شهر يناير حتى نهاية �إبريل من �لعام �جلاري. و�شرح عبد �هلل �شعيد 
�إطار  �مل�شاعد�ت جاءت يف  بالوكالة..�أن  �لعام للجمعية  �لطنيجي �لأمني 
و�ملتعففة  �ملعوزة  لاأ�شر  و�مل�شاعدة  �لعون  يد  مد  على  �جلمعية  حر�س 
�لإم���ار�ت  جمتمع  يف  لهم  �لكرمية  �حل��ي��اة  وت��اأم��ني  معاناتهم  وتخفيف 
�شكل  �مل�شاعد�ت جاءت يف  �أن  و�أو�شح  و�لعطاء.  بالبذل  �أهله  �لذي عرف 

م�شاعد�ت �شهرية متنح لاأ�شر ب�شكل دوري لي�شكل م�شدر دخل �شهري 
لها بلغت 240 �ألف درهم �شملت 50 �أ�شرة �إ�شافة �إىل م�شاعد�ت دورية 
متقطعة متثلت يف عدة جمالت منها تقدمي م�شاعد�ت عاجية و�شحية 
لعدد 188 حالة بتكلفة 305 �آلف درهم تنوعت بني �شد�د ر�شوم �لولدة 
�لدو�ء.  توفري م�شاريف  �أو  �لوبائي  �لكبد  �أدوي��ة  وتوزيع  �لعاج  ور�شوم 
و�أ�شاف �أنه مت تقدمي م�شاعد�ت ل�شد�د ديون �ملع�شرين بقيمة 270 �ألف 
�مل�شاعد�ت  بني  تنوعت  عامة  م�شاعد�ت  �إىل  �إ�شافة  حالة   150 ل�شالح 
�مل�شتعجلة و�شد�د فو�تري �لكهرباء و�ملاء ور�شوم �لطاب �لدر��شية وتوزيع 

�ملو�د �لغذ�ئية وحلوم �لعقائق بقيمة �إجمالية بلغت 885 �ألف درهم. 

بعثة الهالل الأحمر اإىل الفلبني توا�شل توزيع 
امل�شاعدات الإغاثية على مت�شرري اإع�شار بوفا

•• منديناو-الفلبني-وام:

�لأحمر  �لهال  و��شل فريق بعثة 
ت�����وزي�����ع �ل����دف����ع����ة �ل����ث����ان����ي����ة من 
�مل�شاعد�ت �لإغاثية على مت�شرري 
�أع�شار بوفا جنوبي �لفلبني �لذي 
ب�شعة  قبل  منديناو  �إقليم  �شرب 
�أ���ش��ه��ر. وق����ام رئ��ي�����س ف��ري��ق بعثة 
�ل����ه����ال حم���م���د ع����ب����د�هلل �حل����اج 
�لثانية  �لدفعة  بتوزيع  �لزرعوين 
مع  بالتعاون  �مل�شاعد�ت  ه��ذه  من 
�لفلبيني  �لح��م��ر  �ل�شليب  هيئة 
�لقرى  يف  �مل��ح��ل��ي��ة  و�ل�������ش���ل���ط���ات 
�لع�شار.  من  �ملت�شررة  و�ملناطق 
�لأحمر  �ل���ه���ال  ف��ري��ق  �إن  وق����ال 
�ل�شعب  ل��ل��وق��وف �ىل ج��ان��ب  ج���اء 
معاناته  م��ن  للتخفيف  �لفلبيني 
يف هذه �لظروف �ل�شعبة . وخال 
 600 ت����وزي����ع  �مل���رح���ل���ة مت  ه�����ذه 
�أ�شرة   600 ع��ل��ى  غ��ذ�ئ��ي��ة  ���ش��ل��ة 
�لإع�شار  م��ن  م��ت�����ش��ررة  فلبينية 
�مل�شاعد�ت يف  حيث مت توزيع هذه 
وقرية  ف��ايل  �شتيا  كومبو  �قليم 
�ن������د�ب �ل���ت���ي و����ش���ل �ل��ي��ه��ا فريق 
ب��ع��ث��ة �ل��ه��ال �لح��م��ر ب��ع��د رحلة 
بال�شيار�ت  �شاعات  �شت  ��شتغرقت 
. وكان فريق بعثة �لهال قد وزع 
�أم�س �لول 500 �شلة �إغاثية على 

�شيبلغ  حيث  فلبينية  �أ�شرة   500
جمموع �لأ�شر �لتي �شت�شتفيد من 
�آلف  �أربعة  �لإمار�تية  �مل�شاعد�ت 
مت�شررة.  فلبينية  �أ���ش��رة   500 و 
جوردون  ريت�شارد  �ل�شناتور  و�أ�شاد 
�لفلبيني  �لأحمر  �ل�شليب  رئي�س 
بعثة  فريق  يبذلها  �لتي  باجلهود 
�لهال �لأحمر �لإمار�تي مل�شاعدة 
�أهايل �جلنوب و�لذين عانو� كثري� 
من جر�ء �إع�شار بوفا �لقوي. كما 
و�شلتها  �لتي  �لقرى  �أه��ايل  �شكر 
�مل�������ش���اع���دة �لإم����ار�ت����ي����ة هيئة  ي���د 
�لتي  �لأحمر علي �جلهود  �لهال 

تبذلها للوقوف �إىل جانب �ل�شعب 
من  �ملت�شررين  خا�شة  �لفلبيني 

م�شاكنهم  دمر  �ل��ذي  بوفا  �إع�شار 
ومر�فق �خلدمات فيها . 
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حاكم اأم القيوين ي�شدر مر�شوما اأمرييا بتعديل م�شمى اإذاعة اأم القيوين وحتديد اخت�شا�شاتها
•• اأم القيوين-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �مل��ع��ا  ر����ش��د  ب��ن  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أ���ش��در 
�أم  �إذ�ع��ة  م�شمى  بتعديل  �أمرييا  مر�شوما   .. �لقيوين  �أم  حاكم  �لأعلى 
باملهام  ت�شطلع  و�ل��ت��ي  �لإذ�ع��ي��ة  �لقيوين  �أم  �شبكة  لي�شبح  �لقيوين 
و�لخت�شا�شات كافة �ملحددة لها يف �ملر�شوم .. وما يحدده لها �حلاكم 
�لإذ�ع��ي. ون�س  �لبث و�لت�شويق  �أخرى تتعلق ب�شوؤون  من �خت�شا�شات 
�ملر�شوم رقم 5 ل�شنة 2013 على �أن �ل�شبكة تهدف �إىل تنظيم و�إد�رة 
�ملعتمدة  و�لر�مج  �خلطط  وفق  للحكومة  �لتابعة  �لإذ�ع��ي��ة  �ملحطات 
و�ملعاهد�ت  �لدولة  �لإمار�تي وقو�نني  �ملجتمع  و�شيا�شات  قيم  يف �شوء 
�مل�شادق عليها. كما ن�س على �أن �ل�شبكة تخت�س ببث �لر�مج �لإذ�عية 

هذ�  �حلكومة يف  وب��ني  بينها  معها  تفاهم  على مذكر�ت  بناء  �لأخ��رى 
�حلاكم  يعينه  عام  مدير  لل�شبكة  يكون  �أن  على  �ملر�شوم  ون�س  �ل�شاأن. 
و يعاونه عدد من �ملوظفني �لإد�ريني و�لفنيني و�مل�شتخدمني وميار�س 
�ل�شبكة  حمطات  على  و�لفني  �لإد�ري  �لآتية..�لإ�شر�ف  �لخت�شا�شات 
�لتنفيذية  و�لر�مج  �خلطط  وفق  و�لتجارية  �لإعامية  ون�شاطاتها 
�ملعتمدة من �حلاكم وتعيني �ملوظفني �لإد�ريني و�لفنيني و�مل�شتخدمني 
بعد  �لإم����ارة  �ملطبقة يف  و�لأن��ظ��م��ة  �ل��ق��و�ن��ني  وف��ق  �ل�شبكة  ف��ى  للعمل 
مو�فقة �ملجل�س �لتنفيذي و�إبر�م �لعقود و�لإتفاقيات نيابة عن �ل�شبكة 
مع �ل�شركات �مل�شتثمرة يف �ملجال �لإذ�عي بعد مو�فقة �حلاكم..�إ�شافة 
�ل�شنوي لل�شبكة ورفعة للمجل�س  �إعد�د م�شروع �حل�شاب �خلتامي  �إىل 
�ملالية.  �ل�شنة  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �شهرين  خ��ال  لاعتماد  �لتنفيذي 

�ل�شبكة  با�شم  و�ملرخ�شة  �مل�شجلة  �لإذ�ع��ي��ة  �ملوجات  على  و�لت�شويقية 
وف��ق �خل��ط��ط و�ل��ر�م��ج �مل��ع��دة ل��ذل��ك و�مل��ع��ت��م��دة م��ن �حل��اك��م بجانب 
�شاأنه  ما من  وكل  �لدولة  �إجن��از�ت  و�لتاأكيد على  �لعامة  �لثقافة  ن�شر 
�أن يعلي �ملثل �لعليا �لنابعة من �لعقيدة �لإ�شامية و�لتقاليد �لعربية 
�إىل �لر�مج �لرفيهية  �لأ�شيلة و�لر�ث و�لهوية �لإمار�تية..�إ�شافة 
مع �للتز�م ب�شيا�شات وقو�نني �لإعام �لإحتادي. كما تخت�س �ل�شبكة 
يعزز  ومب��ا  �لأجنبية  باللغات  للر�مج  �لإذ�ع���ي  بالبث  للمر�شوم  وفقا 
و�إنتاج  �لدولة  يف  �ملقيمة  �لأجنبية  �جلاليات  مع  �لجتماعية  �لرو�بط 
�لر�مج و�ملو�د �لذ�عية �ملختلفة وبر�مج �لت�شويق و�لإعان مبا ميكن 
�ل�شبكة من ممار�شة �خت�شا�شاتها .. �إ�شافة �إىل تعيني وتدريب وتاأهيل 
�أو بال�شبكات و�لهيئات �لإذ�عية  �ملو�طنني �لر�غبني يف �لعمل بال�شبكة 

وت�شمل �خت�شا�شات مدير عام �ل�شبكة �إعد�د م�شروع �مليز�نية �ل�شنوية 
لل�شبكة ورفعة للمجل�س �لتنفيذي لاعتماد قبل �شهر من بد�ية �ل�شنة 
�ملجل�س  على  وعر�شها  �ملر�شوم  لهذ�  �لتنفيذية  �للو�ئح  و�إع��د�د  �ملالية 
�ل�شادرة  و�مل��ر����ش��ات  �مل�شتند�ت  على  و�لتوقيع  لعتمادها  �لتنفيذي 
�لعمل  �شري  حل�شن  �لازمة  و�لتعاميم  �لقر�ر�ت  و�إ�شد�ر  �ل�شبكة  من 
يف �ل�شبكة ومتثيل �ل�شبكة �أمام �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �حلكومية 
�لحتادية و�ملحلية و�أمام �لق�شاء وكذلك متثيلها خارج �لدولة و�لنطق 
�إليه  �إ�شافتها  يرى �حلاكم  �أخرى  �خت�شا�شات  �أي  �إىل  �إ�شافة  با�شمها 
�إلغاء �ملر�شوم �لأمريي  5 على  م�شتقبا. ون�س �ملر�شوم �لأمريي رقم 
رقم 3 ل�شنة 2001 باإن�شاء د�ئرة �لإعام. كما ن�س على �أن يعمل به 

من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية. 

خالل لقاء »اأ�سرة وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع«

نهيان: الفرتة املقبلة �شت�شهد نقلة نوعية يف اأداء الوزارة لرت�شيخ الهوية الوطنية وتعزيز النتماء والولء للوطن وقيادتنا الر�شيدة
•• اأبوظبي-الفجر:

وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �لتقى 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع �أ����ش���رة �ل������وز�رة، 
و�ملجل�س  و�ل��ري��ا���ش��ة،  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  و�لهيئة 
�لوطني لل�شياحة و�لآث��ار، وذلك يف فندق �أبر�ج �لحتاد 

باأبوظبي.
يف  نوعية  نقلة  �شت�شهد  �ملقبلة  �لفرة  معاليه:�إن  وق��ال 
تعزيز  ت�شتهدف  �لتي  وبر�جمها  ور�شالتها  �ل��وز�رة  �أد�ء 
معايري  وفق  �لإن�شان  وبناء  �لب�شرية،  �لتنمية  منظومة 
و�لولء  �لنتماء  وتعزز  �لوطنية  �لهوية  مفهوم  تر�شخ 
للوطن وقيادتنا �لر�شيدة، م�شري�ً �إىل �أن �لوز�رة �شتد�شن 
�ملقبلة  �لفرة  خال  �ل�شر�تيجية  �ملبادر�ت  من  ع��دد�ً 
ت�شتهدف تهيئة بيئة حمفزة على �لإبد�ع جلميع �لكو�در 

�لوطنية �ملتخ�ش�شة يف �ل�شوؤون �لثقافية و�ل�شبابية وتنمية �ملجتمع. 
وتكري�س  �لوطنية،  �لهوية  تت�شدرها  �ملبادر�ت  �أن هذه  على  معاليه  و�أكد 
مكانة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كمركز للو�شطية و�لعتد�ل و�لت�شامح 
�لديني و�لتو��شل �حل�شاري، ورعاية �ملو�هب �ل�شابة و�لإبد�عات �ملو�طنة، 
وتهيئة �ل�شباب للتفاعل مع متطلبات جمتمع �ملعرفة، وتوظيف �لإمكانات 
�لنه�شة  �ل�شباب على دعم م�شرية  ق��درة  تعزز من  �لتي  �لازمة  و�مل��و�رد 
�حل�شارية للدولة، موؤكد�ً على �شعي �لوز�رة خال �لفرة �ملقبلة �إىل دعم 
قيم �لنتماء و�لولء للوطن، و�لتعاي�س �ل�شتقر�ر و�ل�شام و�لت�شامح، يف 
�أي�شاً  �أ�شا�شية، يف م�شرية �لدولة، ولها  �لوطن و�لعامل، باعتبارها مبادئ 
�لو�عي  �لتعامل  على  و�لقدرة  بالذ�ت،  �لثقة  تعميق  يف  ومن�شود  هام  دور 

و�مل�شتنري، مع كافة �لق�شايا و�لتحديات.
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة،  بالتوجيهات  �للقاء  ب��د�ي��ة  يف  معاليه  و�أ���ش��اد 
�لو�لد، �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة - حفظه �هلل - وما 
يوؤكده �شموه د�ئماً من �أن �لتنمية �لثقافية و�ملجتمعية بالدولة، و�لرتقاء 
�أولوية  لها  وطنية،  م�شوؤولية  هي  �لرفيعة،  �لعاملية  �مل�شتويات  �إىل  بها، 
ق�شوى، على خارطة �لعمل �لوطني، و�أن �لدولة بحمد �هلل، حري�شة كل 
�حلر�س، على �إحد�ث نقلة نوعية، يف هذ� �ملجال، بكل ما يتطلبه ذلك، من 
�لاحمدود  بالدعم  معاليه  �أ�شاد  كما  �مل�شتويات،  كافة  على  وتاأييد،  دعم 
�لدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حاكم دبي، و�إخو�نه �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء 
�ملجل�س �لأعلى لاحتاد، حكام �لإمار�ت، و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 

مل�شرية �ل�شباب و�لثقافة وتنمية �ملجتمع يف �لدولة.

�شموهم  بتكليف  �ل��ك��ب��ري  �ع���ت���ز�زه  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  و�أك����د 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  ل���وز�رة  �مل�شوؤولية،  بتويل  ل��ه 
�ملجتمع، قائًا: »�إننا جميعاً يف �لوز�رة، عازمون بحر�س 
�لثقافية  �ملنظومة  �إحد�ث نقلة نوعية، يف  و�لتز�م، على 

و�لتنموية بالدولة«
ق��اط��رًة مهمة  �شتكون  �ل���وز�رة  و�أ���ش��ار معاليه على ه��ذه 
�ملجتمعية  ول��ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل�����ش��اع��دة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  للتنمية 
ك��ي ت���وؤدي �ل����وز�رة، دوره���ا �ملقرر  �مل�شتد�مة، ب��ل و�أي�����ش��اً 
يف �لإ���ش��ه��ام �ل��ف��اع��ل ب���اأن ت��ك��ون دول���ة �لإم�����ار�ت وب�شفة 
وتاقي  �ل��ث��ق��اف��ات،  لتو��شل  مم��ت��د�،  ج�����ش��ر�ً  م�شتمرة، 
�حل�شار�ت، وجمتمعاً فاعًا وموؤثر�ً، يقوم على �لتعاي�س 
�أبعادها  ب��ك��ل  �ل�����ش��ام��ل��ة،  �لتنمية  وحت��ق��ي��ق  و�ل��ت�����ش��ام��ح، 
�ملجتمع  ي���درك  �أن  �أه��م��ي��ة  �إىل  معاليه  ول��ف��ت  �ل��ه��ادف��ة، 
مدى �لتكامل و�لر�بط، يف عمل وز�رة �لثقافة، و�لهيئة 
 - و�لآث��ار  لل�شياحة  �لوطني  و�ملجل�س  و�لريا�شة،  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
نعمل جميعاً، �شوب  لأننا  للغاية،  �أم��ر مهم  هو  و�ل��ر�ب��ط،  �لتكامل  هذ� 

هدف و�حد، هو حتقيق تنمية �ملجتمع و�لإن�شان.
�أعلم متاما، طبيعة �مل�شكات  وقال معايل �ل�شيخ نهيان : »�إنني مع هذ�، 
�ل��وز�رة، وبخا�شة، عدم كفاية �مليز�نيات  �لتي نو�جهها، يف عمل  �لكثرية، 
�ملتاحة، وعدم ماءمة بع�س �لهياكل �لتنظيمية و�لت�شريعية، وما يرتبط 
بذلك، من عدم �لقدرة، على تنفيذ �ملزيد، من خطط وم�شروعات، و�أود �أن 
�أطمئنكم، �إىل �أنني عازم كل �لعزم - ومن خال م�شاعدتكم - على متابعة 
هذه �لأمور، بكل جدية، مع و�شع �خلطط �لازمة، للتغلب عليها، وتوفري 
�ل�شروط �ملطلوبة، لتحقيق �لنجاح، يف �شعينا �لوطني، نحو تاأ�شي�س بنية 

ثقافية: فاعلة ومتجددة، يف كافة ربوع �لدولة«.
�شقف  ول  لطموحاتنا،  ح��د  ل  �أن��ه  ه��ي  �إليكم  ر�شالتي  �إن  معاليه:  وق��ال 
للتميز و�جلودة، يف حتقيق كل ما ن�شبو �إليه: �شو�ًء على �مل�شتويات �ملحلية، 
�أّن �لوز�رة  �إىل  �أو �لعاملية، م�شري�ً  �أو �لإ�شامية،  �أو �لعربية،  �أو �لوطنية، 
تركز يف �لفرة �ملقبلة على تنفيذ عدد من �لأهد�ف هي: �لهدف �لأول: 
هو بلورة دور و��شح للوز�رة، يف جمال تعزيز �لهوية �لوطنية، و�حلفاظ 
على �لر�ث �لثقايف و�لأدبي و�لفني، و�لعمل على تطويره، من خال عدد 
من �ملبادر�ت و�لر�مج و�لفعاليات، �لتي جتعل من وز�رتنا، باإذن �هلل، »بيت 
�لوطني  �مل�شعى  و�ملقدمة، يف هذ�  �لطليعة  �لوطنية«، وت�شعها يف  �لهوية 
�لعربية  و�لآد�ب  بالثقافة  �لهتمام  يكون  �شوف  �لثاين:  و�لهدف  �لهام، 
باعتبارها  لي�س فقط،  ب��ال��وز�رة،  �لعمل  �أه��م حم��اور  �أح��د  و�لإ���ش��ام��ي��ة، 
�لعنا�شر �لأ�شا�شية، يف تر�شيخ �لهوية �لوطنية، وتعزيزها ب�شكل م�شتمر، 
ولكن �أي�شاً، للقيام مب�شوؤوليتنا، يف تقدمي �حل�شارة �لعربية و�لإ�شامية، 

وتنفيذ،  �إع��د�د  هو  �لثالث:  و�لهدف  و�لعامل،  للمجتمع 
خطط طموحة، لتن�شيط وتطوير، �ملناخ �لثقايف و�لأدبي 
و�لفني، باعتبار �أن ذلك، �أمر �شروري، يف هذه �ملرحلة، 
�لتي ت�شهد ثورًة هائلة، يف �ملعلومات و�لت�شالت، وتت�شم 
و�حلديثة،  �لتقليدية  �لإع�����ام:  ل��و���ش��ائ��ل  ك��ب��ري،  ب���دور 
بل  و�ل�شعوب،  �ل��دول  �مل�شافات، بني  فيه  �قربت  لعامل، 
و�أي�شاً، ميوج باأحد�ث وحتركات، حتظى باهتمام �جلميع، 
و�شوف نعمل بكل جد، على حتقيق �لتو��شل �لقوي، مع 
�أهل �لفكر و�لفن و�لثقافة يف �ملجتمع، ندعمهم، ونوؤكد 
معهم على دور �لثقافة و�لفنون، يف �لتنمية �لقت�شادية 
�إيجاد  ذل��ك، دوره���ا يف  ���ش��و�ء يف  ب��ال��دول��ة،  و�لجتماعية 
�لنمو  وحتقيق  �ل�شتثمار�ت،  �جتذ�ب  على  ق��ادرة،  بيئة 
و�ل�شياحية،  �لإب��د�ع��ي��ة  �ل�شناعات  دور  �أو  �لقت�شادي، 
�ملنبثقة عنها، و�ملرتبطة بها، يف �لإ�شهام يف مناء �ملجتمع 

- ننطلق يف ذلك، من قناعة كاملة، باأن �لقدرة على �لإبد�ع �لفني و�لثقايف، 
هي جزء مهم للغاية، من ثروة �لوطن.

�لهدف �لر�بع: �لعمل على تاأ�شي�س، حركة م�شرحية وفنية و�أدبية ن�شطة 
بالدولة، تري �حلياة، وتخدم ق�شايا �لتنمية �ملجتمعية. ويف �شبيل ذلك، 
نحو،  على  للجميع«،  و�لفن  »�مل�شرح  فكرة  نتبنى  �أن  على  ع��ازم��ون،  نحن 
يلبي �حتياجات جميع فئات �ملجتمع، وي�شتنفر كل ما لديها، من طاقات 
�أن تكون دولة �لإم��ار�ت، جماًل مهماً،  �إيجابية، ومبادر�ت مثمرة - نريد 

للحر�ك �لفني و�مل�شرحي، على م�شتوى �ملنطقة و�لعامل.
�لبيئة،  لتنمية  و�لفنون،  و�لآد�ب  �لثقافة  توظيف  هو  �خلام�س:  �لهدف 
�هتماماته،  وحفز  �لإن�����ش��ان،  �شلوك  وتر�شيد  �ملجتمعية،  �مل��ب��ادر�ت  ون�شر 
مبادر�ت  �إط��اق  هو  �ل�شاد�س:  و�لهدف  له،  نوعية �حلياة  بهدف حت�شني 
�حلياة،  مهار�ت  تعليم  مثل:  �ملجتمع،  تنمية  ق�شايا  تتناول  متخ�ش�شة، 
و�إعد�د �لإن�شان، حلياة نافعة، و�لهتمام بتعدد �للغات و�لثقافات، وتفعيل 
دور �لأ�شر �ملنتجة، ورعاية �ملوهوبني و�ملبدعني، وت�شجيع م�شروع �لقر�ءة 
للجميع، و�لهدف �ل�شابع: هو و�شع وتنفيذ ��شر�تيجية وطنية متكاملة، 
يف جمال �ل�شياحة و�لآث��ار، تربط بني جميع مناطق �لدولة، وتوؤكد على 
مكانتها �ملرموقة، لي�س فقط، كمكان جاذب، لل�شياحة �لد�خلية و�خلارجية، 
�لتليد،  وما�شيه  �ل��ر�ئ��ع��ة،  �لتاريخية  �آث���اره  ل��ه  �أ�شيل،  كبلد  و�أي�����ش��اً،  ب��ل 
ومكانته �ملتميزة، كموقع حافل، للن�شاط �لإن�شاين: �ملتنوع و�ملتجدد، عر 
�لأزمنة و�لع�شور - �إننا نعتزم باإذن �هلل، �أن يقوم �ملجل�س �لوطني لل�شياحة 

و�لآثار، بدوره �ملقرر و�ملن�شود، يف هذ� �ل�شبيل.
كله،  �ملجتمع  م��ن  جتعل  ��شت�شارية  جمال�س  ت�شكيل  ع��ن  معاليه  و�أع��ل��ن 
�لإم���ار�ت  دول���ة  م��ن جن���اح، يف  ن��رج��وه  م��ا  ل��ن��ا، يف حتقيق  �أ�شا�شياً  �شريكاً 

و�لإن�شانية  �لثقافية  �لتنمية  جلهود  �ملتحدة،  �لعربية 
و�ملجتمعية.

خّطة  تنفيذ  �شت�شهد  �ملقبلة  �لفرة  »�إن  معاليه:  وق��ال 
يف  �لعمل  على  �ل��رك��ي��ز  �أوًل:  تت�شمن  للعمل  �شاملة 
�مل���ي���د�ن، ���ش��وف ي��ت��م ب����اإذن �هلل، م��ر�ج��ع��ة ���ش��ام��ل��ة، لدور 
�نت�شارها  ومنط  �ل�شباب،  مر�كز  ودور  �لثقافية،  �ملر�كز 
يف ربوع �لدولة، بحيث ت�شبح هذه �ملر�كز، هي �لأجنحة 
كل  يكون  وبحيث  و�أن�شطتها،  �ل���وز�رة  ملهام  �لتنفيذية، 
مركز، م�شدر �إ�شعاع ثقايف وح�شاري وريا�شي، يف �ملجتمع 
�ملحيط به، ليقود كافة �أن�شطة �لثقافة، و�ل�شباب، وتنمية 
�ملجتمع، يف تعاون وتن�شيق، مع كافة �ملوؤ�ش�شات �ملعنية يف 
و�شع  على  �ل���وز�رة،  دي��و�ن  دور  يقت�شر  بحيث  �ملجتمع، 
�ل�شيا�شات و�خلطط، ومتابعة �لأد�ء، وقيا�س �لإجناز�ت، 
�ل��ع��م��ل مببد�أ  ث��ان��ي��اً:  م�����ش��ت��م��رة،  وب�����ش��ورة  ب�����اأول،  �أوًل 
�أن و�جبنا �لأول، هو تنظيم  �إننا ندرك متاماً،  »�لثقافة و�لفن للجميع«: 
ذ�ته،  �لوقت  يف  ولكننا  �لدولة،  ملو�طني  و�ملجتمعية،  �لثقافية  �لفعاليات 
ملتزمون باأن تكون هناك �أي�شاً، فعاليات و�أن�شطة مائمة، للمقيمني يف 
كافة  يف  �حلياة،  ج��ودة  من  يرفع  مبا  و�أعمارهم،  فئاتهم  بجميع  �لدولة، 
�أنحاء �ملجتمع، وي�شهم يف �أن تكون دولة �لإم��ار�ت د�ئماً، موطناً للمحبة، 
و�لتعاي�س، و�ل�شتقر�ر، جلميع �ل�شكان فيه - علينا �أن ندرك، �أن �لثقافة 
�حلية بطبيعتها، هي جمال للتبادل و�لتو��شل، وهي تنمو وتتطور، حني 
تتفاعل باإيجابية مع �لثقافات �لأخرى، وثالثاً: �جلودة و�لإتقان يف �لعمل: 
ل بد �أن يكون، حتقيق �جلودة و�لتميز، هو هدفنا �لأكيد، يف كل ما نقوم 
به من عمل - يجب �أن تكون �أهد�فنا، على �أعلى �مل�شتويات �لعاملية، يجب 
�أن  �لأه���د�ف - يجب  �أن تكون لدينا، بر�مج عمل حم��ددة، لتحقيق ه��ذه 
يكون �لإتقان يف �لعمل، منهجاً �أ�شا�شياً، يف عمل كل �إد�رة، وكل مركز. �إنني 
�أطالب كًا منكم، ومن �لآن، �أن ي�شع يف �عتباره، �حلر�س على هذ� �لأمر 
�لتي نرجو  �ملتطورة،  �لعاملية  و�لإج��ر�ء�ت  بامل�شتويات  و�عياً،  يكون  و�أن   -
�أن نحققها - �إنني على ��شتعد�د كامل، لتوفري �ملتطلبات �لازمة لذلك، 
ولكنني يف �ملقابل، �شوف �أحر�س �أي�شاً، على �ملتابعة �مل�شتمرة، ملدى حتقق، 

كل ما نحدده من �أهد�ف«.
كما ت�شمل هذه �خلّطة حمور�ً ر�بعاً: �لعمل كفريق و�حد: �إن ما ن�شعى �إىل 
�لق�شايا  لكافة  متكاملة،  حلول  لإيجاد  �جلميع،  تعاون  يتطلب  حتقيقه، 
نكون  بحيث  �جل��م��اع��ي،  �لعمل  على  نحر�س  �أن  يجب   - تو�جهنا  �ل��ت��ي 
ف��رد، وكل  وب��دور كل  �لعمل،  بالأهد�ف وخطط  جميعاً، على وعي كامل، 
�أن نكون د�ئماً، على وعي  �إد�رة، يف حتقيق هذه �لأه��د�ف - علينا جميعاً، 

تام، مبا حققناه فعًا، وما نريد حتقيقه، وب�شفة م�شتمرة.

ــــادرات  ــــب ـــني م ـــس تـــد�
لتكري�س  ا�سرتاتيجية 
مكانة الإمارات كمركز 
والعتدال  للو�سطية 
ــامــح الــديــنــي  ــس ــ� ــت وال
احل�ساري والتوا�سل 

تنفيذ ا�سرتاتيجية 
يف  متكاملة  وطنية 
والآثـــار  ال�سياحة 
�ساملة  ومــراجــعــة 
لـــــــــدور املـــــراكـــــز 
الثقافية وال�سبابية

الوطني للوثائق والبحوث ي�شتقبل جامعتي خليفة والعني يف رحلتني علميتني

نهيان بن مبارك يت�شلم تربعات لأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان بقيمة 1.1 مليون ردهم

•• ابوظبي-الفجر:

��شتقبل �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث بوز�رة �شوؤون 
�لرئا�شة وفدين �أكادمييني من جامعتي خليفة، و�لعني 
��شتهدفتا  علميتني  رحلتني  يف  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ت��اري��خ دول���ة  �لبحث يف  م��ن  م��زي��د�ً 
يف  �ملتبعة  �لتاريخي  �لعلمي  �لبحث  و�أ�شاليب  �ملتحدة، 
�ملركز. وتاأتي هذه �لزيار�ت �لعلمية يف �إطار مّد ج�شور 
�لتعاون �لعلمي بني �ملركز و�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية د�خل 
دولة �لإمار�ت وخارجها، وتتطلع �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية 
عر رحاتها هذه �إىل تعزيز معرفة �لطلبة و�لباحثني 
بتاريخ دولة �لإمار�ت، نظر�ً لدور �ملركز كموؤ�ش�شة بحثية 
وماذ�ً  �ل��وط��ن  ل��ذ�ك��رة  حا�شناً  تعّد  وطنية  تاريخية 
ت��ر���ش��د �حل��ق��ب �لتاريخية  �ل��ت��ي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  ل��ل��وث��ائ��ق 
ق��ام طلبة كلية  �ل�شدد  �ل��ب��اد. يف ه��ذ�  �لتي م��رت بها 
برفقة  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعني  بجامعة  �لقانون 
بع�س �أع�شاء �لكادر �لتدري�شي يف م�شاق مهار�ت �لبحث 
�لعلمي بزيارة �ملركز لدوره �لكبري كم�شدر للمعلومات 

و�أ�شاد  و�لو�شفية،  و�لتاريخية  �لوثائقية  �لأب��ح��اث  يف 
هذ�  بتدري�س  �ملتخ�ش�شون  �لتدري�شي  �ل��ك��ادر  �أع�شاء 
�لذين  بالطلبة  �هتمام  �ملركز من  �مل�شاق مبا لق��وه يف 
�خلا�شة  �لتاريخية  �لوثائق  �أهمية  على  �إطاعهم  مّت 
�حل�شول  وو�شائل  �خلليج،  ومنطقة  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة 
و ربط  م��ن حم��ت��وي��ات��ه��ا،  �ل���ش��ت��ف��ادة  عليها، وط��ري��ق��ة 
�ملنهج  �إط����ار  �ل��ت��اري��خ��ي يف  بالبحث  �ل��ق��ان��وين  �ل��ب��ح��ث 
�لو�شفي، وذلك مما ورد يف �ملحا�شرة �لتي �ألقاها علي 
�لبحث  ح��ول  ود�رت  �لبحوث  م�شت�شار  عمر�ن  دروي�س 

�لعلمي، و�أهميته، و�شفاته، ومر�حل كتابته.
�لباحثني  م��ن  ع���دد�ً  �مل��رك��ز  ��شتقبل  �آخ���ر  �شعيد  على 
يف  ييتي�س  �آث���ول  �لروفي�شور  وك��ان  خليفة  جامعة  يف 
مقدمتهم، وهم يحققون ويوثقون حمتويات مادة كتاب 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  تاريخي يخ�ّس  علمي 
هامة  بتفا�شيل  �لعلمي  �إجن��ازه��م  �لباحثون  ع��زز  وق��د 
��شتقوها من �ملر�جع و�مل�شادر �ملتخ�ش�شة �لتي تقتنيها 
مكتبة �لإم��ار�ت يف �ملركز، ومن �لوثائق �لتي يحفظها 

يف �أر�شيفاته �لعاملية.  

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�شلم معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل 
�لول..�شكا  �أم�س  �ملجتمع  وتنمية 
ل�شالح  دره��م  ر1 مليون   1 بقيمة 
�ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية 
ح�شيلة  وه��و  �ل�شارقة  يف  �خلريية 
�لنفط  ب�����ارون�����ات  ح���ف���ل  ت����رع����ات 
نظمته  �ل�����ذي  �ل�����ش��ن��وي  �خل�����ريي 
خال  �إيفنت�س  ج��ي  �إم  دي  �شركة 
�شباق  م���ي���د�ن  يف  �مل���ا����ش���ي  م���ار����س 
�خليل يف دبي. ت�شلم معاليه �ل�شك 
فخريا  رئ��ي�����ش��ا  ب�شفته  ق�����ش��ره  يف 
للجمعية .. وذلك يف مبادرة تهدف 
و�لت�شامن  �ل��ت��ك��اف��ل  جت�شيد  �إىل 
وتعزيز روح �مل�شاركة �ملجتمعية مع 
�أ�شر �لأطفال �ملر�شى عر �جلمعية 
مبر�س  �ملتعلقة  م��ب��ادر�ت��ه��ا  ودع���م 
تغطية  ذل�����ك  يف  مب����ا  �ل�������ش���رط���ان 
نفقات �لعاج �ملكلفة د�خل �لدولة 
�ل�شيخ  و�أ���ش��اد م��ع��ايل  �أو خ��ارج��ه��ا. 
نهيان بن مبارك �آل نهيان بالدعم 
�لبارونات  يخ�ش�شه  �لذي  �ملتز�يد 
جلمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان 
يف  بامل�شاهمة  �ل���د�ئ���م  و�إل��ت��ز�م��ه��م 
�لنبيلة  و�لغايات  �لأه��د�ف  حتقيق 
لبلوغها  �جل��م��ع��ي��ة  ت�����ش��ع��ى  �ل���ت���ي 
زي����ادة قيمة  و�ل����ذي ظ��ه��ر جليا يف 
�ل��ت��رع��ات ك��ل ع���ام. كما �أ���ش��اد مبا 
تقوم به �جلمعية و�إد�رتها وجمل�س 
�أم��ن��ائ��ه��ا جت��اه �لأط��ف��ال �مل��ر���ش��ى..

�إم  دي  ���ش��رك��ة  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  ووج����ه 
�حلفل  نظمت  �ل��ت��ي  �إيفنت�س  ج��ي 

ح����ي����ث �حل����ج����م و�مل�����ك�����ان�����ة خ����ال 
�مل��ا���ش��ي��ة وبلغت  �ل��ع�����ش��رة  �لأع������و�م 
جلمعية  �مل��ق��دم��ة  �ل��ت��رع��ات  قيمة 
 997 �ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء 
�أل��ف دره��م خ��ال ع��ام 2011 �أي 
���ش��ع��ف م���ا مت ج��م��ع��ه خ���ال �لعام 
�أحد  �حل��ف��ل  ويعتر  �شبقه.  �ل���ذي 
�ملنطقة  يف  �لح���ت���ف���الت  �أ����ش���خ���م 
�لإجتماعية  �ملنا�شبات  �أب���رز  و�أح���د 
�لفعاليات يف  ج��دول  على  �مل��درج��ة 
فعالية  كونه  �إىل  �ل��دول��ة..�إ���ش��اف��ة 
يف  و�لغاز  �لنفط  ل�شناعة  متميزة 
هذ�  و�شهد حفل  �لأو���ش��ط.  �ل�شرق 
�ل��ع��ام ت��ت��وي��ج ج��ي��م و�ت�����ش��ون مالك 
�شركة �شريتيفايد �أويلفيلد رينتالز 
وم���دي���ره���ا �ل���ع���ام ب���ج���ائ���زة ب����ارون 
�لنفط لعام 2013. ويعود تاأ�شي�س 
�ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية 
�إىل عام 1999 تنفيذ� لتوجيهات 
حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
ب���ن���ت حممد  �ل�������ش���ي���خ���ة ج�����و�ه�����ر 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي 
و�لر�عية  �ملوؤ�ش�شة  �لأ�شرة  ل�شوؤون 
�جلمعية  وت����ع����ت����ر  ل���ل���ج���م���ع���ي���ة. 
�خلريية �لوحيدة �مل�شجلة يف دولة 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �لتي 
و�شاعدت  �ل�شرطان  مبر�شى  تعنى 
وعائاتهم  مري�س   900 ح��و�يل 
ح��ت��ى �ل��ي��وم ب��ت��ق��دمي �ل��دع��م �ملايل 
و�مل��ع��ن��وي و�ل��ن��ف�����ش��ي و�ل��ع��اج��ي..

باأمر��س  �ل��وع��ي  ن�شر  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�ل�شرطان يف �ملجتمع. 

ل�شالح  �إجن����اح����ه  ع��ل��ى  و����ش���اع���دت 
هوؤلء  تعيل  ع��ائ��ل��ة   500 ح���و�يل 
�لأط��ف��ال �مل��ر���ش��ى. و�أ���ش��ار معاليه 
�لعام  �إىل مبلغ �لترع خال حفل 
�ل�شابقة  �لأرق�������ام  جت����اوز  �حل����ايل 
�ملائة عما  10 يف  كافة وز�د بن�شبة 
يوؤكد  مب��ا  �ملا�شي  �ل��ع��ام  عليه  ك��ان 
�إقامة  على  �لنفط  بارونات  حر�س 
للجمعية  دع��م��ا  �ل�����ش��ن��وي  �حل��ف��ل 
منذ عام 2008. من جهتها قالت 
�شعادة �أمرية بن كرم رئي�س جمل�س 
للجمعية  �ملوؤ�ش�س  و�لع�شو  �لأمناء 
..�إن  و�م  �لإم������ار�ت  �أن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �أكد 
�لقادم  �لبارونات  �أنه �شريعى حفل 
يف مار�س 2014 ..م�شرية �إىل �أنه 
م��ي��د�ن��ي��ة م�شتمرة  ب���زي���ار�ت  ي��ق��وم 
م�شت�شفيات  يف  �مل��ر���ش��ى  ل��اأط��ف��ال 

حالتهم  ع��ل��ى  ل���اط���اع  �ل����دول����ة 
�إىل  بال�شكر  وت��وج��ه��ت  �ل�����ش��ح��ي��ة. 
لدعمهم  �ل����ب����ارون����ات  ح��ف��ل  رع�����اة 
�لوجد�نية  وم�����ش��ارك��ت��ه��م  �ل��ك��ب��ري 
جلمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان 
جهودهم  �أن  ع�����ام..م�����وؤك�����دة  ك����ل 
و�ل��ت��ز�م��ه��م ي���زرع �لأم���ل يف نفو�س 
�ل�شفاء  ف��ر���ش��ة  وي��ق��دم  �ل��ك��ث��ريي��ن 
ملر�شى  ���ش��ح��ي��ة  ب��ح��ي��اة  و�ل��ت��م��ت��ع 
�شكرت  كما  �ل��دول��ة.  يف  �ل�شرطان 
د�ئرة �لأوقاف و�ل�شوؤون �لإ�شامية 
�لأحمر  �ل���ه���ال  وه��ي��ئ��ة  دب����ي  يف 
مر�شى  �أ���ش��دق��اء  جمعية  مل�شاعدة 
�ل�شرطان خال �لأعو�م �ملا�شية يف 
ت�شهيل �إجر�ء�ت تنظيم جهود جمع 
�لترعات .. م�شرية �إىل �أن حو�يل 
�شمنهم  م��ن  �شيف   500 و  �أل���ف 
وقادة  �ل�شخ�شيات  كبار  من  نخبة 

�لأع������م������ال ح���������ش����رو� ح���ف���ل جمع 
م���ن جانبه  �ل�����ش��ن��وي.  �ل���ت���رع���ات 
رئي�س  دي��ك��ن�����ش��ون  ج���ي���وف  �أع������رب 
�شعادته  ع��ن  �إي��ف��ن��ت�����س  ج��ي  �إم  دي 
بجمع هذ� �ملبلغ �لكبري دعما لهذ� 
�لغر�س �لنبيل..موؤكد� �أنه مل يكن 
بالإمكان حتقيق هذه �لنتيجة لول 
ك���رم �ل���رع���اة ودع����م ر�ع����ي �حلفل. 
�لعمل  �إىل  تطلعه  ع��ن  �أع���رب  كما 
معا دعما جلمعية �أ�شدقاء مر�شى 
من  �إمي��ان��ا  �مل�شتقبل  يف  �ل�شرطان 
�شيحدث  �ل��دع��م  ه��ذ�  ب��اأن  �ل�شركة 
ف��ارق��ا �إي��ج��اب��ي��ا ل���دى �ل��ع��دي��د من 
جهود  حققته  م��ا  ظ��ل  يف  �مل��ر���ش��ى 
على  ملمو�شة  نتائج  م��ن  �جلمعية 
���ش��ع��ي��د �ل��ت��وع��ي��ة ب���امل���ر����س خال 
و�شهد  �مل��ا���ش��ي��ة.  �لع�شر  �ل�����ش��ن��و�ت 
ح��ف��ل ب����ارون����ات �ل��ن��ف��ط من����و� من 
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اأكرث من 5 اآلف مواطن ي�ستفيدون من اخلدمة 

�شعود بن �شقر يوجه باملنفذ الواحد لطالبي خدمة توثيق ال�شهادات
�نخفا�س  ثم  ومن  ؛  �لغر�س  لهذ�  �لد�ئرة  ملقر  �ملجيء  �إىل  ي�شطرو� 
عدد �ملتعاملني �ملرددين على �لد�ئرة يوميا ؛ وهذ� �شوف ي�شاعد على 
�ل�شتغال �لأمثل ملو�رد �لد�ئرة �ملادية و�لتقنية و�لب�شرية يف �لرتقاء 
بجودة باقي �خلدمات �لق�شائية و�لعدلية لو�ملجتمعية �لأخرى �لتي 
تقدمها �لد�ئرة و�لتي جتاوز عددها خال عام 2012 عن 47 �ألف 

خدمة
با�شتمر�ر مع مكتب  يتو��شل  �ملحاكم  د�ئ��رة  رئي�س  �أن  بالذكر  وجدير 
�لتي  لتد�شني هذه �خلدمة  بر�أ�س �خليمة  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة 

2013  6 �شوف تنطلق فعليا يوم �لثاثاء �ملو�فق 10 

 ، وباأقل جهد ممكن  وق��ت  �أ�شرع  �ل���وز�رة يف  �ملقررة من  �مل�شاعدة  على 
وعلى مرحلة و�حدة .

بر�أ�س  �ملحاكم  د�ئ���رة  رئي�س  �خل��اط��ري  حممد  �أح��م��د  �مل�شت�شار  وق��ال 
�شديد  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أن  �خليمة 
 ، للعهد  وليا  ك��ان  �أن  منذ  �ملو�طنني  من  �لفئة  ه��ذه  برعاية  �لهتمام 
�مل�شاعد�ت  متلقي  م��ن  �لفئة  ه��ذه  ب��اإع��ف��اء  ق���ر�ر�  و�أ���ش��در  �شبق  حيث 
�شموه  �لآن  وي��اأت��ي   ، �لإ���ش��ه��اد�ت  توثيق  خدمة  ر�شوم  من  �لجتماعية 
بتويل  �مل��ح��اك��م  د�ئ���رة  م��ن  موظفتني  بتكليف  �ل��ك��رمي  �لتوجيه  ب��ه��ذ� 
�لجتماعية من  �مل�شاعد�ت  �ل�شهاد�ت �خلا�شة مبتلقي  توثيق  عملية 

د�خل مكتبي وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية باجلولن ومدينة ر�أ�س �خليمة 
وذلك حماية لهذه �لفئة من �ملو�طنني وعثاء �لنتقال �إىل مقر د�ئرة 
�مل�شاعد�ت  تلقي  خدمة  على  �حل�شول  متطلبات  ل�شتكمال  �ملحاكم 

�لجتماعية �لتي ت�شرفها �لدولة . 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  من  م�شتمرة  متابعة  هناك  �أن  �خلاطري  و�أ�شاف 
�ملجل�س  رئي�س  �لق�شاء  جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل  �لقا�شمي  �شعود  بن 
بتح�شني  مبا�شر  �رتباط  من  فيه  ملا  �لتوجيه  هذ�  لتطبيق  �لتنفيذي 
ج����ودة �خل���دم���ات �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا د�ئ����رة �مل��ح��اك��م ، و ن��ظ��ر� لأن هناك 
لن  �لجتماعية  �مل�����ش��اع��د�ت  تلقي  خ��دم��ة  م��ن  م�شتفيد   5700 نحو 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�إن�شانية وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي  يف لفتة 
ع�شو �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل��احت��اد ح��اك��م �إم�����ارة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة تطبيق 
م�شتحقي  من  �ل�شهاد�ت  توثيق  خدمة  لطالبي  �لو�حد  �ملنفذ  فكرة 
�ل��ردد بني د�ئرة  �مل�شاعد�ت �لجتماعية حماية لهم من تكبد م�شاق 

�ملحاكم ومكاتب وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية . 
وعملية توثيق �ل�شهاد�ت من مكان و�حد هو مكتب �ل�شوؤون �لجتماعية 
ت�شهيل عملية �حل�شول  ي�شاهم يف  �جل��ولن  �أو  ر�أ���س �خليمة  مبدينة 

حمدان بن را�شد يح�شر حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كليات التقنية العليا يف دبي

مدير عام موؤ�ش�شة زايد لالأعمال الإن�شانية يلتقي رئي�س اجلامعة الإ�شالمية يف هولندا

يف ا�ستثمار اجتماعي لتاأهيل غري العامالت

موؤ�ش�شة الإمارات واجلامعة الربيطانية تطلقان دورة العني مل�شروع املعلم امل�شاعد

•• دبي -وام:

ح�����ش��ر ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حاكم  ن����ائ����ب  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د 
�مل��ال��ي��ة ح��ف��ل تخريج  دب����ي وزي�����ر 
ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا يف 
480 طالبا  �ل��ب��ال��غ ع��دده��م  دب��ي 
وطالبة و�لذي �أقيم �أم�س �لول يف 
مبنى  بدبي  �لعليا  �لنقنية  كليات 
�لطاب. و�شمت دفعة �خلريجني 
ر��شد  ر��شد بن حمد�ن بن  �ل�شيخ 
بن  ���ش��ع��ي��د  و�ل�������ش���ي���خ  م���ك���ت���وم  �آل 
ح��م��د�ن ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم �إىل 
ج��ان��ب 480 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة من 
�لبكالوريو�س  ب���ر�م���ج  خ��ري��ج��ي 
و�ملاج�شتري  �ل����ع����ايل  و�ل����دب����ل����وم 
و�د�رة  �ل��ه��ن��د���ش��ة  ت��خ�����ش�����ش��ات  يف 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �لأع���م���ال 
وثمن  �ل���ت���ط���ب���ي���ق���ي.  و�لإع�����������ام 
�لدكتور طيب كمايل مدير كليات 
�لتقنية �لعليا دور �لقيادة �لر�شيدة 
بهدف  ب��ال��دول��ة  �لتعليم  دع���م  يف 
جميع  يف  �لو�عدة  �لأجيال  تاأهيل 
بالفخر  ن�����ش��ع��ر  وق�����ال  �مل����ج����الت. 
و�لعتز�ز ملا حتققه كليات �لتقنية 
ومع  متو�لية  جناحات  من  �لعليا 
على  عاما  وع�شرين  خم�شة  م��رور 

و�ملعرفة  �لعلم  ينابيع  م��ن  نهلنا 
�لعليا  �لتقنية  كليات  كلياتنا  م��ن 
�أن  . يذكر  نافع ومفيد  كل ما هو 
كليات �لتقنية �لعليا قد �أن�شئت يف 
موؤ�ش�شة  �أكر  وتعد   1988 �لعام 
�لإم����ار�ت  ب��دول��ة  �ل��ع��ايل  للتعليم 
طلبة  عدد  ويبلغ  �ملتحدة  �لعربية 
وطالبة  ط��ال��ب  �ل��ف   18 �لكليات 
للطاب  كلية   17 على  م��وزع��ني 
�لدولة.  م�شتوى  على  و�لطالبات 
منذ  �لعليا  �لتقنية  كليات  وتبنت 
�نطاقتها تاأهيل جيل جديد من 
�مل��و�ط��ن��ني وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى �أكر 
و�شائل �لتقنية تطور� وذلك بهدف 
توفري �لكفاء�ت �لب�شرية �ملو�طنة 
�شوق  �ح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  �مل��وؤه��ل��ة 
�لعمل ومتطلباته يف و�قع تنموي 
عليها  يغلب  زمنية  متطور وفرة 
�ل��ت��غ��ري �ل�����ش��ري��ع. وح��ر���ش��ت على 
توظيف و��شتثمار �أحدث منجز�ت 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة م�����ش��ت��ف��ي��دة م���ن خ���ر�ت 
�ملجالت  حيث  من  متنوعة  عاملية 
وم���ت���ن���وع���ة م����ن ح���ي���ث �خل������ر�ت 
�خلدمات  �أف�����ش��ل  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
كليات  وتقدم  لطلبتها.  �لتعليمية 
 40 على  يزيد  م��ا  �لعليا  �لتقنية 
على  تخ�ش�شيا  در����ش��ي��ا  ب��رن��اجم��ا 

تدري�شها  يتم  �مل�شتويات  خمتلف 
باللغة �لإجنليزية وذلك يف حقول 
�لت�شال �لتطبيقي و�إد�رة �لأعمال 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  و�لهند�شة 
ويتم  و�لربية.  �ل�شحية  و�لعلوم 
�لدر��شية  �ل��ر�م��ج  جميع  �إع����د�د 
بالت�شاور مع جهات �لعمل �لبارزة 
بالدولة وذلك للتحقق من �إك�شاب 
�لوظيفية  �مل����ه����ار�ت  �ل���د�ر����ش���ني 
لأعلى  ��شتيفائها  وم��ن  �ملطلوبة 
بيئة  �لطلبة يف  ليدر�س  �مل�شتويات 
تعتمد  ت��ق��ن��ي��ا  م��ت��ط��ورة  تعليمية 
وتعزز  �لإل���ك���روين  �لتعليم  على 

و�لتعلم  �مل�شتقل  �لتعلم  م��ه��ار�ت 
كليات  وت���ع���م���ل  �حل�����ي�����اة.  م������دى 
�لتقنية �لعليا على تقدمي خر�ت 
�لعمل  �شوق  �ىل  عالية  ومنجز�ت 
جمالت  يف  �خل��ري��ج��ني  يف  ممثلة 
ع��ل��م��ي��ة وع��م��ل��ي��ة ت��ن��ا���ش��ب خمتلف 
منذ  �لكليات  منحت  وق��د  �مليادين 
تاأ�شي�شها �أكر من 60 �لف موؤهل 
�لعاقات  �ل��ك��ل��ي��ات  وت��ق��ي��م  علمي 
مع  �ملهنية  و�ل�شر�كات  �لإيجابية 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�������ش���رك���ات  ك���ري���ات 
و�ملوؤ�ش�شات  و�جل��ام��ع��ات  ب��ال��دول��ة 
ويحظى   . �مل����رم����وق����ة  �ل���ع���امل���ي���ة 

�ل�شديد  بالإقبال  �لكليات  خريجو 
نظر�  �ملختلفة  �لعمل  ج��ه��ات  م��ن 
يف  بفاعلية  �لعمل  على  لقدرتهم 
�لتناف�شية.  �حلديثة  �لعمل  بيئة 
�لعليا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  وت�����ش��م��ن 
ملخرجات  متميزة  �أكادميية  ج��ودة 
ت��ت��ن��ا���ش��ب م����ع ط��ب��ي��ع��ة وح���اج���ات 
�ل�شناعية  �ل���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 
�شر�كة  خ�����ال  م����ن  و�ل���ت���ج���اري���ة 
�لتعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  حقيقية 
�لعايل ممثلة بكليات �لتقنية �لعليا 
و�جلامعات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  وخم��ت��ل��ف 

�لعاملية �ملتخ�ش�شة. 

هذه �مل�شرية �ملتميزة و�لتي تكللت 
بتخريج �أكر من 60 �لف خريج 
و خريجة على مدى ربع قرن من 
��شتمر�رية  و�ن  �مل��ت��م��ي��ز  �ل��ع��ط��اء 
ر�شالتها  �د�ء  يف  �ل��ك��ل��ي��ات  جن����اح 
�لوطنية جاء نتيجة �كيدة للدعم 
قيادتنا  توليه  �ل���ذي  �ل��احم��دود 
�لعليا  �لتقنية  لكليات  �ل��ر���ش��ي��دة 
�ملنا�شبة  ب���ه���ذه  ك���م���ايل  وت���ق���دم   .
�لتقدير  وع��ظ��ي��م  �ل�����ش��ك��ر  ب��ف��ائ��ق 

خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
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 و�إىل 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  �إخو�نهما 
لاحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 
�أول  �لفريق  و�إىل  �لإم����ار�ت  حكام 
�آل  ب��ن ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو 

نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة على 
كل ما قدموه ويقدمونه من دعم 
و�ألقى   . �لإم����ار�ت  �إن�شان  لتمكني 
�خل���ري���ج ع���ب���د�هلل �ل��ه��ي��د�ن كلمة 
قال  نيابة عن زمائه �خلريجني 
�أقف  �أن  ل�شرف كبري يل  �إن��ه  فيها 
�أخو�ين  عن  نيابة  �إليكم  لأحت��دث 
�خلريجني يف هذه �ملنا�شبة �لغالية 
ح��ي��ث ن��ق��ف �ل���ي���وم �أم���ام���ك���م وقد 

لتنمية  �لم����ار�ت  موؤ�ش�شة  �أط��ل��ق��ت 
�جلامعة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون  �ل�����ش��ب��اب 
�لعني  �لريطانية يف فندق هيلتون 
�ليوم �لدورة �خلا�شة باملو�طنات يف 
مدينة �لعني �شمن م�شروع برنامج 
�مل��ع��ل��م �مل�����ش��اع��د و�ل����ذي مي��ث��ل نقلة 
ن��وع��ي��ة وم����ب����ادرة ح��دي��ث��ة ر�ئ�����دة يف 
�لمار�ت  دولة  �لتعليمية يف  �مل�شرية 
�ل�شرق  ومنطقة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لأو�شط. ويقوم �مل�شروع على تاأهيل 
�ملو�طنات  م��ن  جم��م��وع��ة  وت���دري���ب 
معلمات  ل��وظ��ي��ف��ة  �ل��ع��ام��ات  غ���ري 

م�شاعد�ت مبد�ر�س �لدولة .
���ش��ب��ح��ا خمي�س  �ل���دك���ت���ورة  و�ك�����دت 
�لدمج  ب��رن��ام��ج  م��دي��رة  �ل�شام�شي 
�لج��ت��م��اع��ي يف م��وؤ���ش�����ش��ة �لم����ار�ت 
�ملبادرة  ه���ذه  �ن  �ل�����ش��ب��اب:  لتنمية 
ر�ئدة  عاملية  تعليمية  خطوة  متثل 
تخطوها �ملوؤ�ش�شة �لتعليمية يف دولة 
مو�كبة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لم����ار�ت 
�ملمار�شات  �ح����دث  م���ع  وم��ت��م��ا���ش��ي��ة 
�لربوية �لدولية �جلديدة يف عامل 
�لتعليم و�لتاأهيل و�لتي توؤكد �أهمية 
وجود �شخ�س بالغ �آخر يف �ل�شفوف 
�لدر��شية يزيد من حتقيق خمرجات 

�أف�شل للتعليم .
�مل�شروع  هذ�  �أن  �ل�شام�شي  و�أ�شافت 
ي�شهم يف متكني �ملر�أة �لمار�تية من 
غري  من  �لعامة  �لثانوية  خريجات 
فر�س  خ��ل��ق  يف  وي�شهم  �ل��ع��ام��ات، 
عمل جديدة مثمرة ونافعة للمجتمع 
�لتنمية  حت���ق���ي���ق  يف  وم�������ش���اه���م���ة 
من  وي��ج��ع��ل  �ل�شاملة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لمار�تيات غري �لعامات ع�شو�ت 
يف  �مل�شاهمة  على  وق���در�ت  منتجات 
لت�شبح  �لدر��شية  �لف�شول  حتويل 
وت��ف��اع��ا وحتقيقا  �ن��ت��اج��ي��ة  �أك����ر 

لاأهد�ف �لربوية . 
�لذي  �ل���رن���ام���ج  ت�����ش��م��ي��م  وق����د مت 
باجلامعة  �ل��رب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ���ش��ت��ن��ف��ذه 

متكني املراأة
�لروفي�شور  �لأ�شتاذ  عر  وقد  هذ� 
مدير   ، �ل�شام�شي  حم��م��د  ع��ب��د�هلل 
�جل��ام��ع��ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة يف دب���ي، عن 
�شعادته بهذ� �مل�شروع وقال : �نا ��شكر 
�ل�شباب  لتنمية  �لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة 
�شعيد  و�أن���ا   . �مل�����ش��روع  ه��ذ�  لدعمها 
و�لذي  �مل�شاعد  �ملعلم  برنامج  جد�ً 
يعد �لأول من نوعه يف �لدولة حيث 
�لإ�شهام  �لإمار�تية من  �مل��ر�أة  ميكن 
يف �لعملية �لربوية. وتعد م�شاهمة 
�جلامعة �لريطانية يف دبي يف هذ� 
ل���روؤي���ة �جلامعة  �م���ت���د�د�ً  �مل�����ش��روع 
بن�شر �ملعرفة و دعم مبادر�ت �لدولة 

يف هذ� �ملجال.

ا�ستثمار اجتماعي
�لروفي�شورة  ����ش��ادت  جانبها  وم��ن 
ك��ل��ي��ة �لربية  �إمي�����ان ج����اد ع��م��ي��دة 
�ملدينة  يف  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ة 
موؤ�ش�شة  بجهود  دب��ي  يف  �لكادميية 
باأبوظبي  �ل�شباب  لتنمية  �لم���ار�ت 
و�مل�شاريع  �لر�مج  ورعاية  تبني  يف 
وحتديث  تطوير  �أج��ل  م��ن  �لهادفة 
و�لتعليمية  �ل���رب���وي���ة  �ل����ر�م����ج 
وم�شاندة جهود �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 

يف �لدولة.

•• اأبوظبي-وام:

�شبيب  �أح�����م�����د  �����ش����ع����ادة  �ل���ت���ق���ى 
موؤ�ش�شة  ع����ام  م���دي���ر  �ل���ظ���اه���ري 
نهيان  �آل  ����ش���ل���ط���ان  ب�����ن  ز�ي��������د 
يف  و�لإن�شانية  �خلريية  لاأعمال 
�م�س.. �أبوظبي  يف  �ملوؤ�ش�شة  مقر 
�لكوندوز  �أح���م���د  �ل��روف��ي�����ش��ور 
رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة �لإ���ش��ام��ي��ة يف 
روترد�م يف هولند� و�ل�شيد تاحله 
�جلامعة  رئي�س  نائب  يي�شلهارك 
�ل�شيد  ���ش��ع��ادة  بح�شور  وذل���ك   ..
�ل�شوؤون  م�شت�شار  �لها�شمي  علي 
�ل��دي��ن��ي��ة و�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة يف دي����و�ن 
رئي�س  وق�����دم  �ل���رئ���ا����ش���ة.  ����ش���وؤون 
نبذة  �ل����ل����ق����اء  خ������ال  �جل����ام����ع����ة 

عدد  يف  معتمدة  در��شية  ك�شاعات 
وقال  �لعلمي.  حت�شيلهم  �شاعات 
�حل�شول  �إىل  ت�شعى  �جلامعة  �إن 
ع����ل����ى مت�����وي�����ل مل���ي���ز�ن���ي���ت���ه���ا من 
�حلكومة �لهولندية ومن �لر�شوم 
ومن بع�س �مل�شاهمات و�لترعات 
باأن �جلامعة تلعب دور�  .. منوها 
هاما للتعريف بالإ�شام من حيث 
�لآخر وينفتح  �لذي يحاور  �لفكر 
و�ملبني  �حل�����ش��ار�ت  خمتلف  على 
هناك  �أن  موؤكد�   .. �لت�شامح  على 
جمالت و��شعة لفتح فروع �أخرى 
�لأوروبي  �مل�شتوى  على  للجامعة 
�لنظم  وف��ق  �لعامل  �أرج���اء  و�شائر 
�ملعمول بها يف تلك �لدول. و�أو�شح 
على  ي��ح��ت��وي  �جل��ام��ع��ة  مبنى  �أن 

ن��ه��ي��ان رئي�س  �آل  ن��ه��ي��ان ب��ن ز�ي���د 
جمل�س �أمناء �ملوؤ�ش�شة و�أخيه �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ع��م��ر  �ل�����ش��ي��خ 
باأد�ء  �لأمناء  رئي�س جمل�س  نائب 
�آفاق  لفتح  �ل�شر�تيجي  دوره���ا 
�لهيئات  م��ع  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون 
لتقدمي  �مل����وث����وق����ة  �ل���ر����ش���م���ي���ة 
�لكفاءة  من�شوب  ل��رف��ع  �مل�����ش��اع��دة 
م�شتوى  على  و�لإد�ري�����ة  �لعلمية 
�جلامعي.  و�لتعليم  �لعام  �لتعليم 
و�أكد �أن �لإم��ار�ت ويف ظل �لقيادة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدول  تتقدم  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
يف م���د ي���د �ل���ع���ون و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
و�لتنموية  �لإن�شانية  �مل�شروعات 

تعريفية عن جامعته �لتي �شاهمت 
وباتت  تاأ�شي�شها  يف  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
�ل��ي��وم �أح���د �مل��ع��امل �لأك��ادمي��ي��ة يف 
�أوروب��ا فيما تعمل على مد ج�شور 
�لتو��شل بني �حل�شارتني �لعربية 
�لأوروبية.  و�حل�شارة  �لإ�شامية 
�لع������ر�ف  مت  �أن������ه  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�لر�شمي باجلامعة من قبل وز�رة 
�لربية و�لتعليم �لهولندية وهي 
ت�����ش��ت��وع��ب ح��ال��ي��ا ح�����و�يل 500 
طالب وطالبة يف خمتلف �ملر�حل 
�جل���ام���ع���ي���ة ك���م���ا ي�����ش��ت��ف��ي��د من 
�ل��در����ش��ة ح���و�يل �ل��ف ط��ال��ب من 
�ل�شاعات  بنظام  �ل��در����ش��ة  خ��ال 
�لعربية  �حل�شارة  يدر�شون  حيث 
و�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة وحت��ت�����ش��ب لهم 

على  ق��ادرة  تدري�س  قاعة  ثاثني 
ب�����ش��ك��ل رفيع  �ل��ط��ل��ب��ة  ����ش��ت��ي��ع��اب 
�لتعليمية  للعملية  �إرب��اك  �أي  دون 
عام  م���دي���ر  �إىل  م��ل��ف��ا  ق�����دم  ث����م 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل��اأع��م��ال 
و�لو�شع  �جلامعة  ���ش��وؤون  يتناول 
�لقانوين و�لإد�ري لها وقدم �أي�شا 
طلبا للم�شاعدة يف دعمها ملو��شلة 
دوره�����ا �ل��ع��ل��م��ي و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي على 
�مل�شتوى �لأوروبي و�لعاملي. ورحب 
�لظاهري  ���ش��ب��ي��ب  �أح���م���د  ���ش��ع��ادة 
�أن  �لز�ئر.. موؤكد�  بوفد �جلامعة 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل��اأع��م��ال 
تقوم وبتوجيهات من �شمو �ل�شيخ 

�ل���ري���ط���ان���ي���ة ب�����دب�����ي، ب����دع����م من 
ب���رن���ام���ج �ل����دم����ج �لج���ت���م���اع���ي يف 
�ل�شباب  لتنمية  �لم����ار�ت  موؤ�ش�شة 
م����ن خ�����ال در������ش����ة ع�����ش��ر وح�����د�ت 
ي�شهم  ب��ح��ي��ث  منف�شلة،  �ك��ادمي��ي��ة 
�ملعلمات  �إمل������ام  وت���ع���زي���ز  مت��ك��ني  يف 
�مل�شاعد�ت بكل ما يحتجنه لي�شبحن 
معلمات م�شاعد�ت. ويبد�أ �لرنامج 
بالتاأهيل �لنظري �لذي ميتد ل�شتة 
�مليد�ين  �لعملي  �لتدريب  ثم  �شهور 
�أخرى،  �شهور  ل�شتة  �شيمتد  و�ل��ذي 
يتيح للم�شاركات بعدها نزول ميد�ن 
يف  م�����ش��اع��د�ت  كمعلمات  �ل��ت��دري�����س 

مد�ر�س �لدولة .
�ل����دم����ج  ف�����ري�����ق  دور  وي���������ش����ت����م����ل 
�لج��ت��م��اع��ي يف �مل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى فهم 
�لتحديات و�لعقبات �لتي حتول دون 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �ل�شباب  �ن��خ��ر�ط 
جمتمعهم،  يف  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
لطاقاتهم  �����ش���ت���غ���ال���ه���م  وت���ع���ي���ق 
�لكامنة على �لوجه �لأكمل، و�إجر�ء 
�لبحوث �لعملية، و�لعمل مع �ل�شباب 
�لقائمة  �حل����ل����ول  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف 
�لتطبيقية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  على 
لتلبية هذه  ب��ر�م��ج ج��دي��دة  وو���ش��ع 

�لح��ت��ي��اج��ات، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى تنفيذ 
عمل  وي�شتمل  �مل�شتد�مة.  �حل��ل��ول 
�ملوؤ�ش�شة على �لنخر�ط مع �ل�شباب 
من خال �ملوؤ�ش�شات �لجتماعية يف 
�ملناطق �لنائية، ومتكينهم لي�شبحو� 
قادرين من �لناحية �ملادية، ودعمهم 
مل��و����ش��ل��ة در����ش��ت��ه��م، و�إت���اح���ة مزيد 
ذوي  من  �ل�شباب  �أم��ام  �لفر�س  من 
�لحتياجات �خلا�شة للح�شول على 

فر�س تدريبية ووظيفية منا�شبة.
وت��ع��م��ل م��وؤ���ش�����ش��ة �لم�����ار�ت لتنمية 
�ل���������ش����ب����اب ع����ل����ى حت�����دي�����د وف���ه���م 

�ل�شباب يف  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
�إىل جنب مع  �لإم����ار�ت، جنباً  دول��ة 
لتنمية  �مل���ائ���م���ة  �ل���ف���ر����س  �إي����ج����اد 
تعمل  ح���ي���ث  �أن���ف�������ش���ه���م.  �ل�������ش���ب���اب 
تطوير  ع��ل��ى  �لإم���������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة 
و�إي���ج���اد م�����ش��اري��ع م�����ش��ت��د�م��ة تقدم 
�حللول للق�شايا �لجتماعية �مللحة 
وقدر�تهم  مهار�تهم  من  ينمي  مبا 
على  وق��درت��ه��م  باأنف�شهم،  وثقتهم 
قيادية  وم�����ش��وؤول��ي��ات  �أدو�ر  ت����ويل 

�لول من نوعه تربويا .

خا�شة يف جمال �لتعليم و�ل�شحة 
و�لإغ���اث���ة وغ��ريه��ا. ووع���د مدير 
ملف  ب��در����ش��ة  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  ع��ام 

�جل���ام���ع���ة �ل���ه���ول���ن���دي���ة م����ن قبل 
ويف  باملوؤ�ش�شة.  �ملخت�شة  �لإد�رة 
�جلامعة  رئ��ي�����س  ت���ب���ادل  �خل���ت���ام 

ز�ي��د عدد�  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  و�مل��دي��ر 
�ل�شادرة  �لعلمية  �لإ���ش��د�ر�ت  من 

من قبل �لطرفني. 

وزير الطاقة يح�شر حفل ال�شفارة ال�شويدية مبنا�شبة العيد الوطني للمملكة

مرور العني ي�شحب 106 رخ�س قيادة ال�شهر املا�شي 

•• اأبوظبي-وام:

�ملزروعي  فار�س  �شهيل بن حممد فرج  ح�شر معايل 
�ل�شتقبال  �لول..ح���ف���ل  �أم�����س  م�شاء  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر 
�لذي �أقامه �شعادة ماك�س بيور �شفري مملكة �ل�شويد 

كما  ل��ب��اده.  �لوطني  �لعيد  مبنا�شبة  �ل��دول��ة  ل��دى 
ي��ا���س فاي�شروي  �أق��ي��م يف ف��ن��دق  �ل���ذي  ح�شر �حل��ف��ل 
يف جزيرة يا�س..عدد من �مل�شوؤولني وروؤ�شاء �لبعثات 
لدى  �ملعتمدين  و�لأج��ن��ب��ي��ة  �لعربية  �لدبلوما�شية 

�لدولة.

�لعني،  ودوري���ات  م��رور  ق�شم  �شحب 
مبديرية �ملرور و�لدوريات يف �شرطة 
�أبوظبي 106 رخ�س قيادة مركبة؛ 
�ملوجبة  �ل���������ش����روط  ل���ش��ت��ي��ف��ائ��ه��ا 
�ل�شري  ق����و�ن����ني  ح�����ش��ب  ل�����ش��ح��ب��ه��ا 

و�ملرور خال �شهر مايو �ملا�شي.
وذك��������ر �ل������ر�ئ������د �����ش����اح ع���ب���د �هلل 
�حلمريي، رئي�س ق�شم مرور ودوريات 
و�لدوريات  �مل��رور  �لعني يف مديرية 
ب�شرطة �أبوظبي، �أن و�شول �لنقاط 
من  ينتج  لها  �لأعلى  �حلد  �ملرورية 
ع��دة خم��ال��ف��ات منها: قيام  �رت��ك��اب 
ب�شورة  بالتجاوز  �ل�شاحنات  �شائقي 
خطرة )24 نقطة(، وقيادة �ملركبة 
�لت�شابق  �أو  خ��ط��ر�ً،  ت�شكل  ب�����ش��ورة 
�شائقي �ملركبات  على �لطريق، حاثاً 
�لل���ت���ز�م ب��ق��و�ن��ني �ل�����ش��ري و�مل�����رور، 
خ�����ش��و���ش��اً �ل�����ش��رع��ات �مل���ح���ددة على 
�أغلبية  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل��ط��ري��ق؛ 

�ملخالفات تاأتي من جتاوز �ل�شرعات 
�إج�����ر�ء  �أن  و�أ�����ش����اف  �ل���ق���ان���ون���ي���ة.  
�إيقاف  �إىل  يهدف  �لرخ�شة  �شحب 
معينة  ل���ف���رة  �مل���ت���ه���ور  �ل�����ش��خ�����س 
بنف�شه  �ل�شرر  وذلك تفادياً لحلاق 
و�لآخرين، وحرمانه من هذه �مليزة 
�ملركبات  ق��ائ��دي  ل�����ش��ام��ة  ت��ع��زي��ز�ً 
وم�������ش���ت���خ���دم���ي �ل����ط����ري����ق، و�ل���ت���ي 

متفاوتة  درج����ات  ع���دة  �إىل  تنق�شم 
يتم  �لأوىل  �مل����رة  ف��ف��ي  ت�����ش��اع��دي��اً، 
�شهور،  ثاثة  مل��دة  �لرخ�شة  �شحب 
و�لثانية �شتة �أ�شهر؛ ويف �ملرة �لثالثة 
�لرخ�شة  �إلغاء  و�لأخ��رية  �شنة،  ملدة 
نهائياً، ويخالف �ل�شخ�س وُيغرم �إذ� 
قاد مركبة ورخ�شته م�شحوبة حيث 

يحول �إىل �جلهة �ملعنية للتحقيق .

فقدان جواز �سفرت
جليند�  �مل����دع����وة/  ف���ق���دت  
فلبينية  ك��اه��اب��اى-  ت��وم��ول 
�شفرها  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة-  
رقم   )3349440(  �شادر 
م����ن  �ل��ف��ل��ب��ني. م���ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/9114960

فقدان جواز �سفرت
زبيبا  �مل������دع������وة/  ف�����ق�����دت  
�ثيوبيا   - ����ش��ب��ل  ف��ج��ي�����ش��و 
�شفرها  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة-  
رقم   )1717113(  �شادر 
�أث���ي���وب���ي���ا. م���ن يجده  م����ن  
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/7113885

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ ح��ن��ان ح�شن 
فرحان �ل�شمايله   - �لردن 
�جلن�شية-  جو�ز �شفره رقم   
يجده  م��ن      )272105(
�قرب  �ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

�لردنية م�شكور�ً.
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•• الفجرية -وام:

بالقيادة  و�ل�شاحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  �د�رة  نظمت 
�لعامة ل�شرطة �لفجرية بالتعاون مع جمعية �لفجرية 
�ملوؤ�ش�شة  ل��ن��زلء  ع��م��ل  ور���ش��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �لثقافية 
 21 مب�شاركة   .. م�شاريع  �ىل  �لفكار  حتويل  بعنو�ن 
�لزيودي  ح��م��د�ن  �حمد  �لعقيد  �شعادة  وق��ال  ن��زي��ا. 
هدف  �إن  و�ل�شاحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  �د�رة  مدير 

مبا  للنزلء  �لذهنية  �ل��ق��در�ت  ��شتثمار  ه��و  �ل��ور���ش��ة 
يعود عليهم بالفائدة يف حياتهم �لعملية بعد �نق�شاء 
فرة �لعقوبة �ل�شادرة بحقهم بال�شافة �ىل ت�شخي�س 
�لذ�ت و�كت�شاف �لقدر�ت �لكاملة . و�أ�شاف �لزيودي �أن 
تنظيم مثل هذة �لور�س يحقق �لهدف �ل�شر�تيجي 
�لد�خلية  بوز�رة  �لعقابية  للموؤ�ش�شات  �لعامة  لاد�رة 
�ل��ن��زلء و�ع����ادة دجم��ه��م يف  ت��ق��ومي �شلوك  �ملتمثل يف 

�ملجتمع ليكونو� �أفر�د� �شاحلني.

•• دبي-وام:

�شهد معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر وزير �لدولة 
�ململكة  قن�شلية  �ق��ام��ت��ه  �ل���ذي  �ل�����ش��ن��وي  �ل��وط��ن��ي  �حل��ف��ل 
�لردنية �لها�شمية بدبي م�شاء �م�س �لول مبنا�شبة ذكرى 
�ل�شتقال �ل�شابعة و�ل�شتني وعيد جلو�س �شاحب �جلالة 
�لعربية  �لثورة  �لثاين وعيد �جلي�س وذكرى  �مللك عبد�هلل 
�ل��ك��رى. ح�شر �حل��ف��ل �ل���ذي �ق��ي��م ب��ف��ن��دق ج��ر�ن��د حياة 
�ل�شيخ حمد�ن بن  �ل�شايغ مدير مكتب �شمو  �شعادة مريز� 
رئي�س  �لغرير  �شيف  عبد�لرحمن  و�شعادة  مكتوم  �آل  ر��شد 

جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة دبي و�شعادة �أحمد �ملدفع 
وعدد  �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
من قنا�شل �لدول �لعربية و�لأجنبية يف دبي وممثلني من 
عدة جهات ر�شمية حكومة وخا�شة وح�شد كبري من �جلالية 
�لأردنية. و�لقى �شعادة �شقر �أبو �شتال �لنعيمي �لقن�شل �لعام 
بد�يتها  يف  �شكر  كلمة  دبي  يف  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة  للمملكة 
م��ع��ايل وزي���ر �ل��دول��ة ل��رع��اي��ت��ه �حل��ف��ل و�حل�����ش��ور �لكرمي 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لأخ��وي��ة  بالعاقات  ..م�شيد� 
و�لهتمام  و�ل��دع��م  �لها�شمية  �لأردن���ي���ة  و�ململكة  �مل��ت��ح��دة 
�بناء  لرعاية  �لإم���ار�ت  دول��ة  و�شعب  حكومة  من  �ملتو��شل 

�جلالية �لأردنية على �أر�س �لإمار�ت و��شفها �ياها ب� �أر�س 
�خلري و�لمان . ويف نهاية كلمة �شعادة �لقن�شل �لعام �شكر 
رفيعي  م�شوؤولني  ت�شريفهم هذ� �حلفل من  �حل�شور على 
�مل�����ش��ت��وى وق��ن��ا���ش��ل �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة و�لج��ن��ب��ي��ة و�جلالية 
دور  �إب��ر�ز  يف  �شاهمت  �لتي  �لإعامية  و�ملوؤ�ش�شات  �لأردنية 
فعاليات �جلالية �لأردنية على �أر�س �لدولة. و�شمل �حلفل 
�شارك  �أردنية  ودبكات  �ل�شعبية  معان  لفرقة  تر�ثيا  عر�شا 
فيها �حل�شور ولقاء�ت تعارف للجالية �لأردنية مع بع�شهم 
�ملنا�شبات  بهذة  �حتفال  �لوطنية  بالأعياد  وتهاين  �لبع�س 

�ل�شعيدة للمملكة �لأردنية.

•• حتقيق رم�صان عطا :

�ل���ط���ب���ي���ع���ة �ل�������ش���ح���ر�وي���ة ل����دول 
ف�شل  ع�����ل�����ى  حت�����ت�����م  �خل�����ل�����ي�����ج 
وقا�س  ���ش��دي��د  ي���اأت���ي  �أن  �ل�����ش��ي��ف 
ت�شاعف  مرتفعة  رط��وب��ة  ل��وج��ود 
هناك  ،ولكن  ب��احل��ر�رة  �لإح�شا�س 
م��ا يلطف �لأج���و�ء على �لإم���ار�ت 
يف ف�����ش��ل �ل�����ش��ي��ف ، وي��ج��ع��ل��ه��ا يف 
م�شاف �لدول �لكر جذبا لل�شياح 
من  ت�شتطيع  حتتية  بنية  ل��وج��ود 
�ل�شيفية  تلطيف �لجو�ء  خالها 
وت������غ������ري�ت م���ن���اخ���ي���ة جت���ع���ل من 
�شياحي  ج���ذب  منطقة  �لم�����ار�ت 
هذ�  بعمل  �لفجر  ق��ام��ت  ول��ه��ذ�   ،
�أر�ء  عن  ي�شتك�شف  �لذي  �لتحقيق 
�مل��ق��ي��م��ني يف �لإم������ار�ت م��ن مز�يا 

وعيوب �ل�شيف �لإمار�تي.

الرقابة والتوعية 
وع����ن ر�أي������ه ي���ق���ول )ع���ل���ي مهدي 
�ملجمع  يف  مكتبة  م�شوؤول  حممد( 
�أبوظبي  �إم����ارة  ،�أ���ش��ب��ح��ت  �ل��ث��ق��ايف 
توفر  �لتي  �لعاملية  �مل��دن  �ه��م  من 
�لطو�ئف  جل��م��ي��ع  ع���م���ل  ف���ر����س 
�أ���ش��ب��ح��ت لها  �أن���ه���ا  ، وب����ا ���ش��ك 
�شبغة عملية بع�س �ل�شيء ، ولكن 
ه���ن���اك ت���ط���ور ك���ب���ري �����ش���ب���ح على 
و�ملدن  �لإن�شاء�ت  يف  �لو�قع  �ر���س 
ت�شهدها  �لتي  �جل��دي��دة  و�لفنادق 
�أبوظبي وتت�شابق فيما بينهم على 
و�شبل  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل  ت���وف���ري 
�لر�حة للز�ئر، ول نن�شي دور هيئة 
�لتي  جد�  �لهام  لل�شياحة  �أبوظبي 
تقدمة يف �لرويج لإمارة �أبوظبي 
بقاع  �شتي  من  �ل�شياح  ل�شتقطاب 
و�ل�شيف  �ل�شتاء  ف�شلي  يف  �لعامل 
تنظيم  ع���ل���ى  �ل���ه���ي���ئ���ة  ،وت����ع����م����ل 
وت�شويقية  مو�شيقية  مهرجانات 
ع���ل���ى �����ش����اط����يء �أب����وظ����ب����ي �ل�����ذي 
ت�شاعد على جذب �ل�شياح وتن�شيط 

�ل�شياحة �لد�خلية و�خلارجية .
و��شتطرد يف حديثة قائا،�لمار�ت 
�لأوبئة  يقتل  مبناخ  تتمتع  عموما 
مثل وباء فلونز� �خلنازيروغريها، 

�لإ�شابة  معدلت  تظهرة  ما  وهذ� 
بباقي  وم��ق��ارن��ت��ه��ا  �لم��������ار�ت  يف 
�لبلد�ن �لعربية و�أي�شا من جانب 
�مل�شتمرة  و�لتوعية  �ل��رق��اب��ة  �أخ���ر 
مزيد�  �أع��ط��ت  �ل�شحة  هيئة  م��ن 
من �لأم��ان لأف��ر�د �ملجتمع و�أي�شا 

�لز�ئرين لاإمارة.

�ساطئ اأبوظبي
�جلرمي  هبه  �لإعامية  وتو�شح 
خم�����رج�����ة ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة ق���ائ���ل���ة: 
و�شحيا  �شيا�شيا  �آم��ن��ه  �لم�����ار�ت 
ب���ل���د�ن كثرية  ي��ت��وف��ر يف  وه����ذ� ل 
وه��ن��اك �شياح ي��اأت��ون ل��ام��ار�ت يف 
ف�شل �ل�شيف ب�شبب هذه �لعو�مل 
��شتقرر  يف  �أجازتهم  يق�شون  لكي 
�لمار�ت  وبالتاأكيد  و�أمني  �شحي 
هناك  ولكن  �لعمل  ب�شبغة  تت�شم 
موجودة  ك��ث��رية  طبيعية  �أم���اك���ن 
و�لفجرية(  )خ��ورف��ك��ان،  مثل  بها 
عدم  يف  �لرئي�شي  �ل�شبب  ولك���ن 
�شغط  هو  �لأم��اك��ن  لهذه  �لنتباه 
فعندما   ، �ل����ع����ام  ط������ول  �ل���ع���م���ل 
�ل�شركة  �شاحب  �أو  �ملوظف  ياأخذ 
�أجازته يحاول تغري مكان تو�جده 

ب�����دون �لن���ت���ب���اه لهذه  �ل��وظ��ي��ف��ي 
بالطبيعة  ت��ت��م��ي��ز  �ل��ت��ي  �لأم���اك���ن 
�جلرمي،  هبه  وت��وؤك��د   ، �ل�شاحرة 
�شياحية من  بلد  �لم���ار�ت هي  �أن 
�لبحر  فيكفي   ، �لوىل  �ل���درج���ة 
�لذي جتد فيه متعة كبرية خال 
لأنه  با�شتمر�ر  لرت��ي��اده  �ل�شيف 
يق�شي على حر�رة �ل�شيف �لعالية 
�أن  جانب  �إىل  �لكبرية  و�ل��رط��وب��ة 
م�شرية  لا�شرخاء  مكاناً  �لبحر 
يجعلون  �مل��وظ��ف��ني  �غ��ل��ب  �أن  �إىل 
ب���ني �شهري  �أج���از�ت���ه���م م��ت��و�ف��ق��ة 
�لفرة  وه����ي  و�أغ�����ش��ط�����س  ي��ول��ي��و 
�ملنا�شبة لرتياد �لبحر وتقول هبه 
مبذولة  ج��ه��ود  ،ه���ن���اك  �جل���رم���ي 
ك���ب���رية م����ن ق���ب���ل �مل�������ش���وؤول���ني يف 
�حلكومة �لإمار�تية جلذب �ل�شياح 
بالرويج  �ل��ع��امل  ب��ق��اع  �شتي  م��ن 
�جلديدة  �مل��دن  يف  و�لتو�شعات  لها 
،مثل  �لطبيعة  ����ش��ت��غ��ال  و�أي�����ش��ا 
�لذي يعد مفخرة  �أبوظبي  �شاطئ 

لكل مو�طن يف �لمار�ت.

الطبيعة اخلالبة
وع��ن ر�أي���ه ي��ق��ول ���ش��امل �مل�شجري 

�أ�شبح  ت��ك��ري��ر  ���ش��رك��ة  يف  م��وظ��ف 
�ل�شفر  م��ن  �لكثري  مينع  رم�شان 
لأن�������ه ي����اأت����ي يف وق�����ت م���ب���ك���ر من 
ف�����ش��ل �ل�������ش���ي���ف و�غ����ل����ب �لأ����ش���ر 
رم�شان  ق�شاء  تف�شل  �لم��ارت��ي��ة 
�ل�شيف  و�أن���ا �عتر   ، �لم���ار�ت  يف 
يف �لإمار�ت مميز جد� لا�شتمتاع 
بالتخفي�شات على جميع �ملنتجات 
�لعمل  �شغط  لن��خ��ف��ا���س  و�أي�����ش��ا 
ق�شاء  على  �مل��و�ط��ن  ي�شاعد  وه��ذ� 
مزيد من �لوقت مع عائلته وق�شاء 
من  و�ل�شفر  معهم  �شعيدة  �أوق���ات 
�أماكن خمتلفة  �إىل  �أخ��ر  �إىل  حني 
�ل�شتمتاع  �و  �ب���وظ���ب���ي  د�خ�������ل 
�شو�طئها  على  �خلابة  بالطبيعة 

�و �ل�شفر لإمارة �أخرى. 

�سراء الهدايا
ويف نف�س �ل�شياق حتدث يا�شر عبد 
�ل��ع��ل��ي��م حم��م��ود م��ن��دوب عاقات 
قال  ح��ي��ث  م��ب��ادل��ة،  ب�شركة  ع��ام��ة 
�أم��اك��ن يف �لإم�����ار�ت تتمتع  ه��ن��اك 
�لرطوبة  م��ع��دلت  يف  بانخفا�س 
�لعني  مثل  �لليل  يف  معتدل  وج��و 
و�لكثري  �لأخ���رى  �ملناطق  وبع�س 

د�خل  �ل�شيفية  �لأج�����ازة  يق�شي 
�لإمار�ت ، و�أنا منهم حيث �ق�شيها 
بالطبيعة  و����ش��ت��م��ت��ع  �أ���ش��رت��ي  م��ع 
�إم���ارة يف  �خل��اب��ة و �ملختلفة لكل 
�لعرو�س  ي��ا���ش��ر  وت��اب��ع  �لإم������ار�ت 
�ل�شيف  ف�����ش��ل  يف  �ل���روي���ج���ي���ة 
د�خ����ل  ع���امل���ي���ا  �لأوىل  �ع����ت����ره����ا 
�لخري  �لإم���ار�ت  وباقي  �بوظبي 
لأنها تتميز بكرتها و�أي�شا بجودة 
�ملنتج �ملقدم د�خل �لعر�س ، و�غلب 
ف�شل  ينتظر  �بوظبي  يف  �ملقيمني 
�ل�����ش��ي��ف ك����ل ع�����ام لق���ت���ن���اء هذه 
و�ل�شفر  �لهد�يا  و���ش��ر�ء  �لعرو�س 

بعد ذلك �إىل بادهم .

املهرب الوحيد
و تقول ريتا عبود مديرة تنفيذية 
تاأثر  �لكثري  �لكتب  ل���د�ر  ب�شركة 
يف  رم�شان  �شهر  بقدوم  �لعام  هذ� 
و�لذي   ، �ل�شيف  ف�شل  منت�شف 
لق�شاء  ي�شافرون  ل  �لكثري  جعل 
�ملد�ر�س بعد �شهر  �لجازة ودخول 
رم�شان ز�د من �ل�شغط مما جعل 
�ل�����ش��ف��ر هذ�  ي��ف��ك��ر يف  �ل��ك��ث��ري ل 
�ل�شيف  قائلة  ريتا  وتابعت  �ل��ع��ام 

يف �لم��ار�ت ي�شودة �ج��و�ء �لهدوء 
و�ل�شكينة فا جتد �ملارة يف �ل�شو�رع 
�ل�شتاء  ف�����ش��ل  م��ث��ل  و�مل���ت���ن���زه���ات 
�ل�شم�س  حل��ر�رة  �لوحيد  و�مل��ه��رب 
ت��ع��ج مبختلف  �ل���ت���ي  �مل�����ولت  ه���ي 
وهذه  �لم���ار�ت���ي  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح 
�ملحات  ��شحاب  يقتن�شها  فر�شة 
للرويج ملنتجاتهم و�كر ما تر�ة 
�و  تنزيات  كلمة  ه��ي  �ل�شيف  يف 

 .)sale(

احتبا�س الغاز
�لكيمياء  و�ئ��ل حممد مدر�س  �أم��ا 
�مل�شكلة  ق���ائ���ا  ر�ي�����ة  ع���ن  �أع������رب 
غاز�ت  ت��ز�ي��د  يف  تكمن  �لرئي�شية 
غاز  و�أه��م��ه��ا  �حل���ر�ري  �لحتبا�س 
�ل��ن��اجت عن  �ل��ك��رب��ون  �أك�شيد  ث��اين 
�ح������ر�ق م���ل���ي���ار�ت �لأط����ن����ان من 
�ل����وق����ود، و ل���ه���ذ� ن��ح��ن ن���ق���ول �ن 
و  �ل�شم�س  ح����ر�رة  ه��و يف  �ل�����ش��ب��ب 
مياه  بخار  لأن  �عتقاد خاطئ  هذ� 
و  �لنفط  ت��ر�ك��م  و  �مل��احل��ة  �لبحار 
�حتبا�س �لغاز حتت �أر��شي �خلليج 
ي��وؤدى �ىل ه��ذه �حل��ر�رة �ل�شديدة 
م�شحوبة  ت����ك����ون  د�ئ�����م�����اً  لأن����ه����ا 

ب��رط��وب��ة ���ش��دي��دة ن��اجت��ة ع��ن مياه 
كانت  ل��و  حممد،  و�أ���ش��اف  �لبحر. 
هناك �أمطار غزيرة �أو غيوم د�كنة 
�أنهار طبيعية ملا كانت  �أو  متحركة 
لأن  �لت�شور  بهذ�  �ل�شم�س  ح��ر�رة 
�أ�شعتها يف جميع دول �لعامل عندما 
تتعامد تكون يف نف�س �لوهج و لكن 
�آ�شيا  ���ش��رق  و  �لأوروب����ي����ة  �ل�����دول 
ب��ح��ك��م ت��ل��ب��د ���ش��م��اءه��ا ب��ال��غ��ي��وم و 
خلو  و  با�شتمر�ر  �لأم��ط��ار  هطول 
�أر����ش��ي��ه��م م���ن �ح��ت��ب��ا���س �ل���غ���از و 
بحر�رتها  ي�شعرون  ل  �لنفط  قلة 
ب��اردة و مك�شية  �لأر����س تكون  لأن 

بالع�شب �لأخ�شر.

الأرقام والإح�سائيات
�خت�شا�شي  �لد�شوقي  ماجد  و�أكد 
�لنف�شية  ب��ال��دلئ��ل  �ل��ن��ف�����س  ع��ل��م 
ق��ائ��ا ي���اأت���ي ف�����ش��ل �ل�����ش��ي��ف هذ� 
�لعام ، بحر�رته �ملعتادة يف ظروف 
و�أجو�ء غري عادية يعي�شها �لعامل 
جماعي،  وق���ل���ق  ت���وت���ر  ح���ال���ة  يف 
وذلك ب�شبب �حلروب و�ل�شر�عات 
�مل���ت���اح���ق���ة . و�أك�����د  و�لأح������������د�ث 
و�لإح�شائيات  ب��الأرق��ام  �لد�شوقي 

ع�شر  ح���ال���ي���اً  ي��ع��ي�����س  �ل���ع���امل  �أن 
يقرب  وم��ا  �لنف�شية  �ل�شطر�بات 
يعانون  �ل��ع��امل  ���ش��ك��ان  ن�شف  م��ن 
م���ن ن����وع �أو �آخ����ر م���ن �لأم���ر�����س 
�لإح�شائيات  وت�����ش��ري  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة، 
بحالت  �لإ����ش���اب���ة  ن�����ش��ب��ة  �أن  �إىل 
 30% �إىل  ت�شل  �لنف�شي  �لقلق 
ب��ع�����س �مل���ج���ت���م���ع���ات، وح�����الت  يف 
�مل��ر���ش��ي��ة بن�شبة  �ل��ه��ل��ع و�مل���خ���اوف 
بن�شبة  �لنف�شي  و�لكتئاب   ،12%
بن�شبة  �لقهري  و�لو�شو��س   ،7%
�إىل مر�س  بالإ�شافة  %3، وذلك 
�لف�شام �لعقلي بن�شبة %1 و�أ�شار 
�رتباط  �ثبت  �لعلم  بان  �لد�شوقي 
با�شطر�ب  �ل���رط���ب  �حل����ار  �جل���و 
�حلالة �لعقلية، فال�شخ�س �لعادي 
ي�شبح �أكر قابلية للتوتر وت�شهل 
��شتثارته �إذ� كان متو�جد� يف طق�س 
من  وكثري  بالرطوبة،  م�شبع  ح��ار 
�ل��ن��ا���س ي��ف��ق��دون �ل�����ش��ي��ط��رة علي 
�نفعالتهم وينفذ �شرهم يف هذ� 
�لطق�س �لذي يتميز به �ل�شيف يف 
ون�شبة  �حلار  �أن �جلو  كما  بادنا، 
�إىل  غالبا  تدفع  �لز�ئدة  �لرطوبة 

�لك�شل وحتد من �لن�شاط .

ال�سيف يف الإمارات بني املا�سي واحلا�سر

تغيــرات ح�شاريـــة ومناخيــة واإقبـــال �شيــاحـــي لـــم ي�شبــــق لــــه مثيـــــل

�شرطة الفجرية توؤهل نزلء املوؤ�ش�شة العقابية
 من خالل حتويل الأفكار اإىل م�شاريع

�شلطان بن اأحمد اجلابر ي�شهد احتفال القن�شلية الأردنية بالذكرى الـ 67 لال�شتقالل وعيد اجللو�س

على مهدي: تنظيم 
مهرجانات مو�سيقية 
على �سواطئ اأبوظبي 

ين�سط ال�سياحة 
الداخلية واخلارجية

�سامل امل�سجري: 
تقليل �سغط العمل 
ي�ساعد املواطن على 

ق�ساء مزيد من 
الوقت مع عائلته

ريتا عبود: 
اأكرث ما تراه 
يف ال�سيف 
هي كلمة 
تنزيالت 

يا�سر عبد 
العليم: العرو�س 

الرتويجية يف 
اأبوظبي اعتربها 

الأوىل عامليًا 

هبه اجلرمي: هناك 
جهود مبذولة من 
امل�سوؤولني جلذب 

ال�سياح بتوفري اأف�سل 
اخلدمات 

وائل حممد: 
تراكم النفط 
حتت اأرا�سي 
اخلليج يوؤدي 

حلرارة �سديدة

ماجد د�سوقي: الكثري 
يفقدون ال�سيطرة 

على انفعالتهم 
وينفد �سربهم يف 

هذا الطق�س

•• العني - الفجر:

�ملرحلة  �لعني  بلدية مدينة  �أجن��زت 
�أحياء  ح��د�ئ��ق  م���ب���ادرة  م��ن  �لأوىل 
م��دي��ن��ة �ل��ع��ني و�ل��ب��ال��غ ع��دده��ا 24 
ب�  ت��ق��در  �إج��م��ال��ي��ة  مب�شاحة  حديقة 
60 �ألفاً و800 مر قدرت تكلفتها 
ب� 20 مليون درهم، حيث بلغت ن�شبة 

�لإجناز بامل�شروع 85% .
من  �لثانية  �ملرحلة  �نتهاء  ويتوقع 
�ملقبل  �أغ�شط�س-�آب  بنهاية  �مل�شروع 
وه���ي ج���زء م��ن �مل���ب���ادرة �ل��ت��ي ت�شم 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ح��دي��ق��ة   24
خم�س  وت���������ش����م  �ل�����ع�����ني،  م����دي����ن����ة 
و�شبع  �ل�����ش��رق��ي  ب��ال��ق��ط��اع  ح���د�ئ���ق 
�لغربي  بالقطاع  وم��اع��ب  ح��د�ئ��ق 

�ل�شمايل  ب��ال��ق��ط��اع  ح���د�ئ���ق  و���ش��ب��ع 
�ملدينة،  و�شط  بقطاع  �أخ��رى  و�أرب���ع 
بالقطاع  و�ح��دة  حديقة  عن  ف�شًا 

�جلنوبي.
��لعني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أجن����زت  فيما 
و�ملتنزهات  �حل��د�ئ��ق  ب����اإد�رة  ممثلة 
حو�يل  �لغربي  بالقطاع  �لرفيهية 
70 % من م�شروع �إن�شاء 7 حد�ئق 
على  �ل��ق��ط��اع  �أح��ي��اء  يف  و7ماعب 
مربع  م����ر   24،885 م�������ش���اح���ة 
وذلك بهدف توفري مناطق ترفيهية 
لل�شكان تخدم جميع مناطق �لقطاع 
 8،750،000 ب��ق��ي��م��ة  �ل���غ���رب���ي 
من  �لنتهاء  ويتوقع  دره��م،  مليون 
�لثالث  �لربع  خ��ال  كاما  �مل�شروع 
�ملهند�س  و�أو�شح  �حل��ايل،  �لعام  من 

�إن�شاء  م�شروع  مدير  �ل�شقاف  فهد 
�لغربي  �ل��ق��ط��اع  وم��اع��ب  ح��د�ئ��ق 
�لأح�����ي�����اء،  ح����د�ئ����ق  م�������ش���روع  �أن   ،
ح��د�ئ��ق م�شغره   7 يت�شمن  و�ل���ذي 
توفري  �إىل  ي����ه����دف  7وماعب 
تتوزع  ل��ل�����ش��ك��ان  ت��رف��ي��ه��ي��ة  ���ش��اح��ات 
من  �خل��م�����س،  �ل��ق��ط��اع  مناطق  على 
بينها حد�ئق يف �ل�شامات و �ليحر 
�ل�شمايل و�ليحر �جلنوبي ومنطقة 
ويت�شمن  �لعالية  و  و�خلزنة  �ل�شاد 
�أل��ع��اب م��ت��ن��وع��ة، ومظات،  ت��رك��ي��ب 
�حل���دي���ق���ة وغريها  ح����ول  ومم�����ش��ى 
�مل��ر�ف��ق و�خل��دم��ات تتوفر فيها  من 
معايري �ل�شتد�مة ومتطلبات �لأمن 
و�ل�شامة، وفق �ملعايري �لدولية قام 
مو�طنون  م��ه��ن��د���ش��ون  بت�شميمها 

يعملون بالقطاع.
روع����ي يف ت�شميم  �ل�����ش��ق��اف  و�أ����ش���ار 
و�لع�شرية  �لب�شاطة  �حلد�ئق  ه��ذه 
مر�عاة  ع��ل��ى  ع����اوة  و�ل�����ش��م��ول��ي��ة، 
�ل���ف���روق �ل��ع��م��ري��ة ب���ني �لأط����ف����ال ، 
تت�شمن  �حل����د�ئ����ق  �أن  �إىل  لف���ت���ا 
لاأطفال  خمتلفة  و�أل��ع��اب  مقاعد 
خ�شبية  زو�ي���ا  ذ�ت  �لبا�شتيك  م��ن 
ومقاعد  م��ط��اط��ي��ة  �أر����ش���ي���ات  ع��ل��ى 
م�شافات  على  ل��اأم��ه��ات  خم�ش�شة 
مدرو�شة كما روعي لهم �خل�شو�شية 

، وممر�ت ومقاعد للجلو�س .
�ملتنا�شبة  �لإن����ارة  توفر  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
مع �أجو�ء هذه �حلد�ئق مما ي�شفي 
رون���ق���ا وج���م���ال ع��ل��ي��ه��ا ، ك��م��ا ت�شم 
حلماية  باحلديقة  حميطاً  �شياجا 

�لطريق  �أخ�����ط�����ار  م����ن  �لأط������ف������ال 
�أطفالها  على  �لأم  �إ���ش��ر�ف  وت�شهيل 
وت��خ��دم ك��ل حديقة م��ا يزيد ع��ن 3 
�آلف ن�شمه ما يعك�س �شيا�شة بلدية 
�ملجتمع  ت��ط��ل��ع��ات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  �ل��ع��ني 
و�آمنة  ���ش��ح��ي��ة  �أ����ش���ري���ة  ب��ي��ئ��ة  ن��ح��و 
مطابقتها  ع��ل��ى  م����وؤك����د�  ل��ل��ع��ائ��ل��ة 
�لأمن  لأحدث معايري �ل�شتد�مة و 

و�ل�شامة �لعاملية.
وعر عدد من �ملو�طنني يف �لقطاع 
مل�شتوى  ر����ش���اه���م  ع����ن   ، �ل���غ���رب���ي 
يوفرها  �لتي  �لرفيهية  �خل��دم��ات 
�لغربي كاحلد�ئق و�ملاعب  �لقطاع 
و�لتي   ، �لقطاع  مناطق  خمتلف  يف 
�ل�شكنية  �لأح��ي��اء  و���ش��ط  �شتتو�جد 
�لتوجه  ع��ن��اء  عليهم  �شي�شهل  مم��ا 

عن  ل��ل��ب��ح��ث  �مل����دي����ن����ة  و�����ش����ط  �إىل 
عن  و�أع���رب���و�   ، ترفيهية  متنف�شات 

للقيادة  و�متنانهم  �شكرهم  خال�س 
�ه��ت��م��ام��ه��ا بتوفري  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��ي��دة 

كافة �خلدمات لاأهايل وفق معايري 
�جلودة �ملطلوبة ويف �لوقت �ملنا�شب.

% من م�شروع حدائق ومالعب القطاع الغربي بلدية مدينة العني تنجز 70 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/يف �شي تيم لا�شت�شار�ت 
�لد�رية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1187925 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي ثعلوب �شامل �لدرعي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ظاهر مطر عبد�هلل حممد �ملهريي

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعان و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال 
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)ابوظبي(

العدد 10815 بتاريخ 2013/6/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �بن خلدون 

CN 1088057:لطبي �لتخ�ش�شي رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي حممد �شيف �شامل �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حميد �شعيد حممد علي �لغو��س �لزعابي

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10815 بتاريخ 2013/6/11   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شوبر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لينك خلدمات جلب �لعمالة
 رخ�شة رقم:CN 1222142 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10815 بتاريخ 2013/6/11   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ر��شدة لت�شليح �ل�شيار�ت - فرع 1
 رخ�شة رقم:CN 1039481-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10815 بتاريخ 2013/6/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملكتب �لعربي 

للتخطيط و�لعمارة - دكتور عبد�لرحمن خملوف - فرع 

رخ�شة رقم:CN 1104041 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� 

�و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10815 بتاريخ 2013/6/11   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1197887 بال�شم �لتجاري �ك�س تك�س لتجارة 
�لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  ذ.م.م  و�لهد�يا  �ملاب�س 

و�عادة �لو�شع كما كان عليها �شابقا.
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10815 بتاريخ 2013/6/11   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1035165 بال�شم �لتجاري مرطبات بادميي 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليها �شابقا.
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10815 بتاريخ 2013/6/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبر ماركت �شحر�ء 

�ملدينة رخ�شة رقم:CN 1165752 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 8*1.5 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبر ماركت �شحر�ء �ملدينة
DESERT AL MADEENA SUPERMARKET

�ىل/بقالة �شحر�ء �ملدينة
BAQALAT DESERT AL MADEENA

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جممع ��شتهاكي )�شوبر ماركت( )4711002(

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعان و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال 
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)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لفاخرة لان�شاء  �لو�حة  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لتعمري و�لنقليات رخ�شة رقم:CN 1138620 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعود عبد�لعزيز �شمل �بر�هيم �ملعمري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عائ�شة عيد عبيد �لكتبي
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لو�حة �لفاخرة لان�شاء و�لتعمري و�لنقليات
DELUXE OASIS CONSTRUCTION & DEVELOPMENT & TRANSPORTING EST

�ىل/موؤ�ش�شة �لو�حة �لفاخرة لان�شاء و�لتعمري 
DELUXE OASIS CONSTRUCTION & DEVELOPMENT EST

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(
تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة د�ر �لزين 
لاأعاف رخ�شة رقم:CN 1161738 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فار�س �بر�هيم علي حممد �لبلو�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة �شليم �شويرب �لعامري

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شما �لقوع لغ�شيل 

CN 1007665:وتلميع �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان جحدول عبود �لنخريه �لدرعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد حممد حمد عبيد �لدرعي

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10815 بتاريخ 2013/6/11   

اإعــــــــــالن
�مل�شك  �ل�ش�����ادة/هبوب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1321739:خلياطة �ملاب�س �لرجالية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان جحدول عبود �لنخريه �لدرعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد حممد حمد عبيد �لدرعي

�لعان مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�لعان 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)العني(
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اإعــــــــــالن
ماركت  �ل�ش�����ادة/�شوبر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1155337:باب �حلارة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان جحدول عبود �لنخريه �لدرعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد حممد حمد عبيد �لدرعي

�لعان مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�لعان 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)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مقهى و�حة �ليحر

 رخ�شة رقم:CN 1121929 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/وحيد بدر �شامل حمود �لهنائي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ وحيد بدر �شامل حمود �لهنائي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نبيل مثقال ن�شار )%49(

تعديل ر�أ�س �ملال/من 0 �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/مقهى و�حة �ليحر

AL YAHAR OASIS COFFEE SHOP
�ىل/مقهى وكافترييا روزماري ذ.م.م

ROSEMARY CAFE & CAFETERIA LLC
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غو��شي لازياء

 رخ�شة رقم:CN 1095373 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�لرحمن ��شماعيل عبد�هلل �لعبدويل من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�لرحمن ��شماعيل عبد�هلل �لعبدويل من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد�ن عبد�لرحمن ��شماعيل عبد�هلل �لعبدويل )%50(

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 9.40*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/غو��شي لازياء

�ىل/غو��شي لازياء ذ.م.م
GHAWASH FASHIONS LLC

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 )ابوظبي(
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اإعالن قبل �سدور الرتخي�س
بهذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية بان �لرخ�شة 
�لتجارية رقم CN 1059871 بال�شم �لتجاري/ كافيه دي لروز� وميلكها 

�ل�شيد/عبد�لرحمن عبد�هلل قا�شم �لعديني �مار�ت �جلن�شية.
حيث �بدى �ملذكور �عاه رغبته يف �جر�ء �لتعديات �لتالية:

تعديل �ل�شم �لتجاري �ىل/مطعم ومطبخ ق�شر �شبا للماأكولت �ل�شعبية ذ.م.م
تعديل /عبد�لرحمن عبد�هلل قا�شم �لعديني �مار�ت �جلن�شية �ىل �شريك %50

��شافة/ح�شني علي ح�شني عبد�ل�شام �حلمادي �مار�ت �جلن�شية %50
تعديل �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

وذلك قبل �شدور �لرخي�س
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لنارية  �لدر�جات  لتاأجري  �ل�ش�����ادة/رينو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1142783 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد ر��شد حممد �شعيد �لظاهري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد عبد�هلل �شامل �شعيد �لنيادي
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 2.44*9 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/رينو لتاأجري �لدر�جات �لنارية
RHINO MOTOR CYCLE RENTAL

�ىل/�لعمدة لتاأجري �لدر�جات �لنارية 
AL OMDAH MOTOR CYCLE RENTAL

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �ل�شناعية بناية ورثة ر��شد �حمد مفتاح �لنا�شري 
�ىل �لعني �لعني �شناعية هيلي بناية علي حم�شن م�شري �لهاملي

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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)العني(

العدد 10815 بتاريخ 2013/6/11   

اإعــــــــــالن
لعمال  �لذهبي  �لهرم  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبا�شر و�لباط رخ�شة رقم:CN 1130210 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لهرم �لذهبي لعمال �لبا�شر و�لباط
AL HARAM AL THAHABI PLASTER & TILE WORKS EST

�ىل/موؤ�ش�شة �لهرم �لذهبي لعمال �لبا�شر 
AL HARAM AL THAHABI PLASTER WORKS EST

تعديل ن�شاط/حذف تغطية �لر�شيات و�جلدر�ن بالباط �و �لباركية �و �لرخام �و 
�ل�شري�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نيو �لزهرة للهو�تف �ملتحركة 

و�للكرونيات رخ�شة رقم:CN 1195817 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*4

تعديل ��شم جتاري:من/نيو �لزهرة للهو�تف �ملتحركة و�للكرونيات
NEW AL NAHRA MOBILE PHONES & ELECTRONICS

�ىل/حمم�شة ر�حة �ملدينة
ROASTERY RAHA AL MADEENA

تعديل ن�شاط/��شافة حمم�شة )4711006(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �لجهزة �للكرونية �لدقيقة - باجلملة )4652003(

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10815 بتاريخ 2013/6/11   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شموخ  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1199980:ملكافحة �حل�شر�ت  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ



اأخبار الإمارات

09

الثالثاء   -  11   يونيو    2013 م    -    العـدد    10815
Tuesday    11    June     2013  -  Issue No   10815

•• ال�صارقة-الفجر:

�ملائية  لاأحياء  �ل�شارقة  مربى  �طلق 
�لبيئة  ه��ي��ئ��ة  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  �م�������س 
�ل�شارقة  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  و�مل��ح��م��ي��ات 
جمموعة من �شاحف منقار �ل�شقر 
بعد  �لطبيعية  بيئتها  �إىل  �لبحرية 
وتاأتي هذه  تاأهيلها.  �إع��ادة  �لنجاح يف 
�إط����ار �لح��ت��ف��الت باليوم  �مل���ب���ادرة يف 

�لعاملي للمحيطات.
وتنظم �إد�رة متاحف �ل�شارقة فعاليات 
للمحيطات  �لعاملي  باليوم  �لحتفال 
للم�شوؤولية  م���ب���ادرت���ه���ا  م���ن  ك���ج���زء 
و�شت�شهد   ، نهتم  لأن��ن��ا  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�إطاق جمموعات من �شاحف منقار 
�ل�شقر من �لأنو�ع �لكبرية و�ل�شغرية 

يف مياه �خلليج. 
�ملعر�شة  �ل�شاحف  على  �لعثور  ومت 
خل��ط��ر �لإن���ق���ر�����س م��ن ق��ب��ل �لعامة 
لاأحياء  �ل�شارقة  مربى  �إىل  ونقلها 

�ملائية، و�لذي �أطلق برناجما حلماية 
ه��ذه �لأن����و�ع �ل��ن��ادرة م��ن �ل�شاحف 
�ملا�شية  �ل���ث���اث���ة  �لأع����������و�م  خ�����ال 

باإعادة  �ل�شارقة  متاحف  �إد�رة  وقامت 
�إىل  �لنادرة  �لبحرية  �ل�شاحف  هذه 
�حتفالية  خ���ال  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ب��ي��ئ��ت��ه��ا 

حممية  يف  للمحيطات  �لعاملي  �ل��ي��وم 
�لقرم يف كلباء يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
و�لن�شف من �شباح يوم �لأحد �لتا�شع 
من يونيو. وقالت منال عطايا، مدير 
متتلك  �ل�����ش��ارق��ة:  متاحف  �إد�رة  ع��ام 
ب��ح��ري��اً غ��ن��ي��اً وياأتي  �ل�����ش��ارق��ة ت���ر�ث���اً 
للمحيطات  �لعاملي  باليوم  �لإحتفال 
�حليوي  �ل���دور  على  �ل�����ش��وء  لي�شلط 
�لذي يقوم به مربى �ل�شارقة لاأحياء 
�ملائية يف تثقيف �لعامة مبدى �حلاجة 

�إىل �ملحافظة على �ملحيطات .
�ل�شارقة  م��ت��اح��ف  ت��ه��دف  و�أ���ش��اف��ت: 
�إىل �لو�شول �إىل كافة �شر�ئح �ملجتمع 
لن�شر �لوعي حول �حلاجة �إىل �شمان 
�لبحرية  مل��و�ردن��ا  م�شتد�م  م�شتقبل 
�لثمينة. ونحن ن�شري خطو�ت هامة يف 
�شبيل �ملحافظة على حميطنا لأجيال 
�لفعاليات  قائمة  خال  من  �مل�شتقبل 
�ل�شارقة  �لتي يقدمها مربى  �ملتنوعة 
ل��اأح��ي��اء �مل��ائ��ي��ة ���ش��و�ًء ل��ل��م��د�ر���س �و 

�لعمل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ك��ك��ل،  للمجتع 
�لذي يقوم به علماء �لأحياء يف �إعادة 

تاأهيل �لكائنات �لبحرية .
�شاحف  �جل����ائ����ر  �ل�������ش���ي���د  وي����ه����دد 
بالإنقر��س  �لبحرية  �ل�شقر  منقار 
وم���ن ه��ن��ا ف��ق��د ق���ام ف��ري��ق م��ن مربى 
�ل�شارقة لاأحياء �ملائية بقيادة �ل�شيد 
�لأحياء  خ��ب��ري  �ل��ب��ل��و���ش��ي،  �إ���ش��م��اع��ي��ل 
�لتي  �ل�شاحف  تاأهيل  باإعادة  �ملائية، 
وتقدمي  �لإم����ارة  يف  عليها  �لعثور  مت 
�ل��ع��ن��اي��ة و�ل���رع���اي���ة �ل��ق�����ش��وى لهذه 
بيئتها  �إىل  للعودة  لتهيئتها  �لكائنات 
�إطاقها  وليتم  �لبحر  يف  �لطبيعية 

مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للمحيطات. 
من  �ل�شقر  منقار  �شاحف  وُت��ع��ت��ر 
�ل��ب��ح��ري��ة، وت�شمى  �ل��ك��ائ��ن��ات  �أ���ش��غ��ر 
�لتي  �مل��دب��ب��ة  ل��روؤو���ش��ه��ا  ن�شبة  ه��ك��ذ� 
منقار  ت�شبه  ح����ادة  ن��ق��ط��ة  يف  تنتهي 
�ل�شقر. و�شهدت �أعد�د هذه �ل�شاحف 
تر�جعا فاقت ن�شبته 80 باملائة خال 

ف��رة ث��اث��ة �أج��ي��ال م��ن �ل��زم��ن رغم 
�شيد  حتظر  �لتي  �لدولية  �ملعاهد�ت 
�ل�����ش��اح��ف �ل��ب��ح��ري��ة و�لإجت�����ار بها. 
وب���ات وج���ود ه���ذه �ل�����ش��اح��ف مهدد� 
و�لتغري  �ل�شاحلية،  �لتنمية  ب�شبب 
�شو�طئ  من  �لبيو�س  وجمع  �ملناخي، 
�ل��ت��ع�����ش��ي�����س، و�ل���ت���ل���وث، و�ل����وق����وع يف 
���ش��ب��اك �ل�����ش��ي��ادي��ن.  وُي��ع��ت��ر �ليوم 
للم�شاركة  فر�شة  للمحيطات  �لعاملي 

�لبحرية.  �حل��ي��اة  حماية  يف  �ملبا�شرة 
ُيعقد منذ  �ل��ذي  وُي�شهم هذ� �حل��دث 
من  �لنا�س  ت�شجيع  يف   2002 �لعام 
ع��ل��ى �لحتفال  �ل���ع���امل  �أن���ح���اء  ك��اف��ة 
بهذ� �لغاف �ملائي �لذي يطوق �لكرة 

�لأر�شية ويربطنا جميعا.
وحتتل �ملحيطات %71 من م�شاحة 
موطنا  ومتثل  �لأر�شية،  �لكرة  �شطح 
�ملوجودة  �لكائنات  م��ن   99% لنحو 

على كوكب �لأر�س. وميكن �أن يحتوي 
ك����وب م���ن م���ي���اه �مل��ح��ي��ط��ات مايني 
�خلايا �لبكتريية، ومئات �لآلف من 
�لعو�لق �لنباتية، وع�شر�ت �لآلف من 
�أقل  �كت�شاف  �لعو�لق �حليو�نية. ومت 
من %10 من �ملحيطات، ورغم ذلك 
فاإن %80 من �لتلوث �لبحري ياأتي 
م��ن �لأن�����ش��ط��ة �ل��ب�����ش��ري��ة ع��ل��ى �شطح 

�لأر�س.

•• كتب – حممود علياء:

ل�شتقبال  �ألبانيا  جمهورية  ت�شتعد 
يغدون  �لذين  و�مل�شطافني  �ل�شو�ح 
�ل��ي��ه��ا خ����ال ف�����ش��ل �ل�����ش��ي��ف، من 
�ل��ع��امل ع��ام��ة ومن  خمتلف ج��ه��ات 
جمل�س  ودول  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل���ب���ل���د�ن 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي خ��ا���ش��ة. حيث 
ي���ج���دون يف رب��وع��ه��ا ك���ل م���ا يوفر 
و�ل�شياحة  و�ل�شتجمام  �لرحة  لهم 
مبناظرها  و�ل�شتمتاع  و�ل��ت��ج��و�ل 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة �خل���اب���ة، �ل��ت��ي جتمع 
بني �شو�حلها �لبحرية �لازوردية. 
بالثلوج،  �ملكللة  �ل�شاهقة  وجبالها 
�ملر�مية،  �خل�������ش���ر�ء  و���ش��ه��ول��ه��ا 
يف  �ملنت�شرة  �لكثرية  بحري�تها  بني 
�ل��دول��ة. �ىل جانب  �أرج���اء  خمتلف 
من  �لعثمانية  �ل���ش��ام��ي��ة  �لث����ار 

م�شاجد وقاع ومتاحف ومتنزهات 
ك�����ذل�����ك، و�ل���������ش����اري����ع �لمن����ائ����ي����ة 
�مل��ت��و�ل��ي��ة، و�مل���ع���امل �حل��دي��ث��ة، من 
م�شاجد وكنائ�س وجامعات، وفنادق 
ومنتجعات �شياحية، جعلتها مق�شد 
�لعامل  جهات  خمتلف  من  �جلميع 
�ملعاملة  بف�شل  و�أف������ر�د،  ع��ائ��ات 
�لر�قية،  و�خل���دم���ات  �حل�����ش��اري��ة، 
و�ل�شعار  �مل��ت��م��ي��زة،  و�ل��ت�����ش��ه��ي��ات 
�أ�شو�قها  ع���ن  ن��اه��ي��ك  �مل��ن��اف�����ش��ة. 
�ل�شرق،  �أ���ش��ال��ة  ب���ني  �ل��ت��ي جت��م��ع 
وحد�ثة �لغرب، وحميمية �لتو��شل 
و�لنفتاح، وتاريخ عثماين ��شامي 
يلقى بجاذبية على كل �لجتاهات، 
ب�����ان�����و�ره يف كل  و�زده���������ار ي�����ش��ط��ع 
�ملر�فق و�لقطاعات، وترحيب لفت 
يف كل مكان، حيث �ريحية �ل�شيافة 
ففي   ... ل�����ش��ان  ك��ل  ع��ل��ى  �ل�شرقية 

�ألبانيا تلتقي ��شالة �ملا�شي وحد�ثة 
�حلا�شر و��شر�قة �مل�شتقبل. 

بالفجر ل�شعادة  ويف ت�شريح خا�س 
�ل�������ش���ف���ري �لل������ب������اين ل�������دى دول�����ة 
�مل��ت��ح��دة بيهار  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم������ار�ت 
بيكو مبنا�شبة بد�ية ف�شل �لعطات 
�شعادته:  ق����ال  �ل�����ش��ي��ف،  وم��و���ش��م 
جت��م��ع ك���ل و����ش���ائ���ل �لع������ام على 

وجذ�با  مده�شا  بلد�  �ألبانيا  �عتبار 
ومتميز� لل�شياحة على مد�ر �لعام. 
ول �شيما خال ف�شل �ل�شيف، حيث 
�جلبال،  قمم  �ل�شم�س  �أ�شعة  تعانق 
على  �خل�شر�ء  �ل��رو�ب��ي  وت�شريح 
�ل�شاحل  على طول  �ل�شاطئ،  رم��ال 
�لازوردي �لذي ميتد على م�شافة 
460 كيلومر�، ��شافة �ىل �لثار 
مكان،  ك��ل  يف  �مل��ن��ت�����ش��رة  �لعثمانية 
وذكريات  �ل�����ر�ث،  ق�ش�س  حت��ك��ي 
�مل��ا���ش��ي، وم��ع��امل �حل�����ش��ارة، �لتي 
كانت ول تز�ل ماثلة للعيان، جتمع 
و�مل�شتقبل،  و�حل��ا���ش��ر  �ملا�شي  ب��ني 
و�ل�شقق  و�ل����ف����ن����ادق،  ف���امل�������ش���اج���د 
�ل�شياحية  و�مل��ن��ت��ج��ع��ات  �ل��ف��ن��دق��ي��ة 
و�لباجات. كما تتو��شل �لريا�شات 
و�ألعاب  �ل���زو�رق،  و�شباقات  �ملائية، 
�ل�شلة،  وك��رة  �لقدم،  وك��رة  �لغولف 

و�لنزهات  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة  و�حل���ف���ات 
�لبحرية على مد�ر �لعام.

�ليوم  وي�شعدنا  �شعادته:  و�أ���ش��اف 
�أن ن���زف مل��و�ط��ن��ي دول����ة �لم�����ار�ت 
جمل�س  ودول  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لر�شمي  �خل��ر  �خلليجي  �لتعاون 
دون  �ألبانيا  �ىل  بدخولهم  �لقا�شي 
على  �لثانية  لل�شنة  وذل��ك  تاأ�شرية، 
�ل��ت��و�يل وذل��ك ب��دء� م��ن 25 مايو 
�لقادم،  �شبتمر   25 �ىل  �مل��ا���ش��ي 
و�ل���ق���ر�ر ه���ذ� ���ش��اري �مل��ف��ع��ول �لن 
وم�شتقبا. كما �أكد �شعادة �ل�شفري 
�ألبانيا  ت��رح��ي��ب  ع��ل��ى  ب��ي��ك��و  ب��ي��ه��ار 
�ل���د�ئ���م مب��و�ط��ن��ي دول����ة �لم����ار�ت 
جمل�س  ودول  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لعام  م��د�ر  على  �خلليجي  �لتعاون 
يف بلدهم وبني �هلهم و�ها و�شها 

د�ئما.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شتجابة  وفريق  �أبوظبي  �لبيئة  هيئة  وقعت 
لطو�رئ �حلا�شب �لآيل لدولة �لمار�ت �لعربية 
�لت�شالت..مذكرة  تنظيم  هيئة  يف  �مل��ت��ح��دة 
يف  �لفاعلة  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  تفاهم 
�ملذكرة  ت��وؤك��د  �مل��ع��ل��وم��ات.  و�أم����ن  تقنية  جم���ال 
�شيا�شة  جت���اه  �أب��وظ��ب��ي   - �ل��ب��ي��ئ��ة  هيئة  �ل���ت���ز�م 
�لإلكرونية  �حلكومة  لتنفيذ  �لر�مية  �لإم��ارة 
وملو�كبة  للمعلومات  �لازمة  �حلماية  وتوفري 
�ملجالت  �مل��ت�����ش��ارع��ة يف  و�ل��ت��غ��ري�ت  �ل��ت��ط��ور�ت 
�لتفاهم ع��ن هيئة  م��ذك��رة  �لإل��ك��رون��ي��ة. وق��ع 
�لبيئة - �أبوظبي..�شعادة �لدكتور جابر �جلابري 
نائب �لأمني �لعام للهيئة..فيما وقعها عن هيئة 
تنظيم �لت�شالت �شعادة ماجد �شلطان �مل�شمار 

نائب مدير عام �لهيئة وذلك يف �ملقر �لرئي�شي 
ب��ح�����ش��ور ع���دد من  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ب��ي��ئ��ة _  لهيئة 
�جلهتني.  م��ن  و�مل�����ش��وؤول��ني  �لإد�ر�ت  م��دي��ري 
�ل�شتفادة  �لبيئة  لهيئة  �لتفاهم  مذكرة  وتتيح 
من �خلر�ت �لفنية لفريق �ل�شتجابة لطو�رئ 
و�ل�شتجابة  �لك�شف  لت�شهيل  �لآيل  �حل��ا���ش��ب 
ومنع جمموعة و��شعة من �جلر�ئم �لإلكرونية 
و�حلفاظ على �أمن �ل�شبكة �لإلكرونية �إ�شافة 
للبيانات  و�حل��م��اي��ة  �ل���دع���م  ���ش��ب��ل  ت��وف��ري  �إىل 
�ملعلومات  تبادل  �ملذكرة  وتت�شمن  و�ملعلومات. 
بالإر�شاد  تتعلق  وتقدمي خدمات  �لطرفني  بني 
و�ملر�قبة  و�لإ�شت�شار�ت  �لإلكرونية  و�لتوعية 
�أمن  وتعزيز  و�لتحليل  و�لأب��ح��اث  و�ل�شتجابة 
�لدكتور جابر �جلابري  �شعادة  و�أكد  �ملعلومات. 
حر�س �لهيئة و�إدر�كها �أن حماية �لبيئة و�إد�رتها 

قاعدة  �إىل  م��ا���ش��ة  ب��ح��اج��ة  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة  يف 
�لأد�ء  ك��ف��اءة  م��ن  ترفع  متكاملة  بيئية  بيانات 
وحت�شن من نوعية �لقر�ر�ت �ملتخذة ب�شاأنها مما 
م�شتد�مة  و�قت�شادية  �جتماعية  تنمية  يحقق 
�أن����ه يف ظ��ل ���ش��ع��ي �لهيئة  وم���ت���و�زن���ة. و�أ����ش���اف 
توقيع  �ملعنية مت  لكل �جلهات  �لبيانات  لتوفري 
�لت�شالت  تنظيم  هيئة  م��ع  �لتفاهم  م��ذك��رة 
�ملعرفة  �لهيئة  �إك�شاب  �شي�شاهم يف  �ل��ذي  �لأم��ر 
عند  للت�شرف  �ملطلوبة  ب���الإج���ر�ء�ت  �ملتعلقة 
�مل��ع��ل��وم��ات ف�شا عن  ي��ه��دد  �أي خ��ط��ر  ح���دوث 
تعزيز �لتعاون �مل�شرك بني �لطرفني يف جمال 
�ملعلومات  ل��ت��ب��ادل  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �مل��ع��ل��وم��ات  �أم����ن 
و�لت�شدي ملخاطر �لف�شاء �للكروين مبا فيها 
�لهجومات �لفريو�شات وعمليات �لخر�ق �لتي 
تهدد �لأمن �لإلكروين للمعلومات . و�أكد ثقته 

�لبيئة  هيئتي  بني  �لتعاون  �شتعزز  �مل��ذك��رة  ب��اأن 
�أب��وظ��ب��ي وت��ن��ظ��ي��م �لت�����ش��الت وحت����دد �لإط����ار 
�لطرفني  ب��ني  �مل�شتقبلي  ل��ل��ت��ع��اون  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
يف  �لهيئة  ودع���م  �مل�����ش��رك��ة  �لأه�����د�ف  لتحقيق 
�لفعالة  و�مل�شاهمة  �لبيئية  �لتحديات  مو�جهة 
�شعادة  ق��ال  جانبه  م��ن  �مل�شتد�مة.  �لتنمية  يف 
�ملهند�س ماجد �شلطان �مل�شمار �إن دولة �لإمار�ت 
��شر�تيجيتها  بتعزيز  ملتزمة  �ملتحدة  �لعربية 
عمل  بيئة  من  �نطاقا  �لقت�شادية  �لتناف�شية 
توقيع  على  �لهيئة  حر�شت  ول��ه��ذ�  م�شتد�مة 
�أبوظبي.  �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  م���ع  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
�لعامل  �ل��ذي ي�شهد فيه  �لوقت  �أن��ه يف  و�أ���ش��اف 
�لتكنولوجي  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ج���ذري���ة  حت����ولت 
�لبيئة  ه��ي��ئ��ة  ع��م��ل  طبيعة  ت��ط��ورت  و�ل��رق��م��ي 
وهي   1996 ع����ام  �ن��ط��اق��ه��ا  م��ن��ذ  �أب���وظ���ب���ي 

و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  باقي  مو�كبة  يف  م�شتمرة 
�لإلكرونية  ق��در�ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لتعقيد  �لبالغ  �لف��ر����ش��ي  �ل��ع��امل  ه��ذ�  و�شط 
مما ي�شتوجب وجود تعاون وثيق مع خر�ء هذ� 
�لقطاع هنا يرز دور فريق �ل�شتجابة لطو�رئ 
�لت�شالت  تنظيم  لهيئة  �لتابع  �لآيل  �حلا�شب 
�لذي مت �إن�شاءه لدعم �لبنى �لتحتية �ملعلوماتية 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �أم��ان��ا.  �أك���ر  وجعلها  �حل�شا�شة 
�لإجن����از�ت  م��ن  بالكثري  يحفل  �ل��ف��ري��ق  �شجل 
يف جم���ال ح��م��اي��ة �مل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى �لإن���رن���ت .. 
من�شة  ل��ه  �شتوفر  �لتفاهم  م��ذك��رة  ب��اأن  منوها 
�ملبكر  �لك�شف  و�إمكانية  �ملعرفة  نقل  ق��ادرة على 
ع��ن �ل��ت��ه��دي��د�ت �لإل��ك��رون��ي��ة. وي��ع��م��ل فريق 
�ل���ش��ت��ج��اب��ة مب��وج��ب م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م كنقطة 
�ت�������ش���ال رئ��ي�����ش��ي��ة ل���اب���اغ ع���ن �لأم�������ور كافة 

�إ�شافة  �لإلكرونية  �لأمنية  باحلو�دث  �ملتعلقة 
�ل�شتجابة  وف���رق  �ل�شلطات  م��ع  �لتن�شيق  �إىل 
و�لدولية  �ل��وط��ن��ي��ة  �لآيل  �حل��ا���ش��ب  ل���ط���و�رئ 
لدى  �لإت�شال  نقاط  بني  ما  بالتو��شل  وذل��ك 
�ل��ط��رف��ني و����ش��ت��غ��ال �ل���رو�ب���ط �مل���ع���ززة بفرق 
�ملحلية  �لآيل  �حل��ا���ش��ب  ل���ط���و�رئ  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
بعملية  �لفريق  وي��ق��وم  و�ل��دول��ي��ة.  و�لقليمية 
�لأمنية  و�لتقييمات  للمخاطر  وحتليل  بحث 
و�حلالية.. �جل��دي��دة  وللتقنيات  �لبيئة  لهيئة 

�لتقنيات  بهذه  �ملت�شلة  �خل��دم��ات  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
لتقدمي  و�جلديدة  �ملحتملة  �لتهديد�ت  وح��ول 
�لازمة.  و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
وي�شهم ذلك يف حتقيق �لحر�فية و�جلودة يف 
�لأد�ء وتوفري بيئة �إلكرونية �آمنة حممية من 

كافة �ملخاطر و�جلر�ئم لهيئة �لبيئة. 

•• عجمان-وام: 

قررت �لإد�رة �لعامة لاإقامة و�شوؤون �لأجانب يف عجمان 
�إ�شر�ك موظفني يف جلنة �ل�شيا�شات ونظم �لعمل �لتي مت 
ت�شكيلها �أخري� لتفعيل منهجية �إد�رة �للجان وفرق �لعمل 
�ل�شادرة من وز�رة �لد�خلية. و�شيتم ذلك من خال فتح 
�ملجال لر�شيح من يرى يف نف�شه �لكفاءة لان�شمام �إىل 
�إجر�ء  ثم  ومن  فيها  فاعل  ب��دور  و�لقيام  �للجنة  ع�شوية 
يف  �أف�شلهم  لنتقاء  �ملر�شحني  على  �ملوظفني  من  �ق��ر�ع 
ع�شوية �للجنة ح�شب �ل�شروط و�ملعايري �لتي مت و�شعها 
�إ�شر�ك  يف  يتمثل  رئي�شي  ه��دف  لتحقيق  �ل��غ��ر���س  ل��ه��ذ� 
�لقر�ر�ت وملر�جعة  �لوظيفية يف �شناعة  �مل�شتويات  جميع 
عبد�هلل  حممد  �لعميد  وق���ال  �ل��ع��م��ل.  و�شيا�شات  �لنظم 
ع��ل��و�ن م��دي��ر ع��ام �لإق��ام��ة و���ش��وؤون �لأج��ان��ب يف عجمان 
�لعمل  ونظم  �ل�شيا�شات  جلنة  يف  موظفني  �شم  فكرة  �إن 
�ملوظفني  دور  باأهمية  �حلكومة  �إمي��ان  من  �نطاقا  تاأتي 
�ل�شفافية  مبد�أ  و�إر�شاء  تهمهم  �لتي  �لقر�ر�ت  �شياغة  يف 
و�إلغاء �حلو�جز مع �ملوظفني و�إبر�ز �لإمكانات �لإبد�عية 
�لتي ميلكونها بغ�س �لنظر عن طبيعة �أعمالهم. و�أو�شح 
�إىل  للر�شح  �مل��وؤه��ل��ة  �لوظيفية  �ل��ف��ئ��ات  تق�شيم  مت  �أن���ه 
وبعد  �لن�شائية  و�لفئة  �ملدين  و�ملوظف  �لع�شكري  �ملوظف 
�ملوظفني  متكني  مت  �لفئات  ه��ذه  من  �لر�شيحات  ح�شر 

و��شاف   . فئة  كل  ليمثل  منا�شبا  يرونه  من  �نتخاب  من 
�ملوظفني  فئة  من  �لها�شمي  ف��و�ز  �مل�شاعد  �ختيار  مت  �ن��ه 
�ملوظفني  فئة  من  �لر�شي  �إبر�هيم  و�أح��م��د  �لع�شكريني 
�لن�شائية  �لفئة  �لأم��ريي من  عبد�لرحمن  ومها  �ملدنيني 
�نتخاب  بعدها  يتم  ك��ام��ل  ع��ام  مل��دة  ع�شويتهم  وت�شتمر 
�ل�شيا�شات  جل��ن��ة  وك��ان��ت  نف�شها.  ب��الآل��ي��ة  ج���دد  �أع�����ش��اء 
�لأجانب  و�شوؤون  لاإقامة  �لعامة  �لإد�رة  يف  �لعمل  ونظم 
�ملدير  ب��رئ��ا���ش��ة  �لأول  �ج��ت��م��اع��ه��ا  ع��ق��دت  ق��د  ع��ج��م��ان  يف 
مدير  �لغما�شي  ر����ش��د  خليفة  �لعقيد  وبح�شور  �ل��ع��ام 
�أحمد  دك��ت��ور  و�لعقيد  �مل�شاندة  و�خل��دم��ات  �مل����و�رد  �إد�رة 
�إد�رة جو�ز�ت �ملنافذ و�ملكاتب  عبد�لرحمن �لنومان مدير 
�خلارجية و�ملقدم �أحمد �إبر�هيم �ملناعي مدير �إد�رة �إذونات 
�لدخول و�لإقامة و�ملقدم خالد حمد بو�شهاب رئي�س ق�شم 
�ملنتخبني  �مل��وظ��ف��ني  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل�����ش��ئ��ون 
وذلك يف مقر �لإد�رة �لعامة لاإقامة و�شوؤون �لأجانب يف 
عجمان. و�أكد �لعميد علو�ن �أن دور �ملوظفني �ملنتخبني ل 
فرق  خمتلف  من  �ملرفوعة  �لتو�شيات  در��شة  يف  ينح�شر 
�لعمل �ملوؤ�ش�شي �لتي تتابعها �للجنة و�إمنا ت�شمل �حلر�س 
على �إي�شال �لقر�ر�ت و�لتو�شيات �ل�شادرة عن �للجنة �إىل 
�ل�شفافية  �لتي ميثلونها مما ير�شي مبد�أ  �ملوظفني  فئات 
�لفئات  جميع  بني  و�لتعليمات  �لأو�م��ر  �نت�شار  يف  وي�شهم 

�لوظيفية بالإد�رة.

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت �شفارة �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف �لدولة..�أن وز�رة خارجية �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية تعاقدت مع �شركات عاملية متخ�ش�شة لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لازمة للح�شول على �خل�شائ�س �حليوية ب�شمة �ليدين و�شورة �لوجه �أو 
غريهما لطالبي تاأ�شري�ت �لدخول للمملكة مبن فيهم �حلجاج و�ملعتمرون 
�م�س  بيانها  �ل�شفارة يف  و�أو�شحت  للمملكة.  �لدخول  تاأ�شرية  قبل منحهم 
�أنه �شتكون من �شمن هذه �ل�شركات �شركة يف �أف �أ�س ت�شهيل �لدولية �لتي 
�شت�شغل �ملر�كز يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�لتي حتل حمل مكاتب 

ت�شجيل  يف  تتمثل  رئي�شية  �أدو�ر  �مل��رك��ز  ل��ه��ذ�  وي��ك��ون  �حل��ال��ي��ة.  �خل��دم��ات 
�لتاأ�شري�ت  طالبي  جلميع  و�ل��وج��ه  �ليدين  ب�شمة  �حليوية  �خل�شائ�س 
ويهدف هذ� �لجر�ء �ىل تقليل وقت �لنتظار على �ملنافذ �حلدودية للمملكة 
 . �لتجريبية  �ملرحلة  �نتهاء  بعد  هذ�  و�شيكون  و�ملعتمرين  للحجاج  خا�شة 
وذلك  �لتاأ�شري�ت  خدمات  مكاتب  وتنظيم  �د�ء  بتح�شني  �ملركز  يقوم  كما 
عر ح�شول �ملتقدم على م�شتوى عال من �خلدمة عند �لتقدمي على طلب 
�لتاأ�شرية . و�شيتم �لفتتاح يوم �خلمي�س �ملقبل على �أن ي�شغل �ملركز فعليا 
و�لبدء يف ��شتقبال طلبات �لتاأ�شري�ت �عتبار� من يوم �لأحد �ملو�فق 16 من 

يونيو �جلاري حيث لن يتم �أخذ �لب�شمة خال �لفرة �لتجريبية.

•• ال�صارقة-وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  وح�������ش���ور  ب���رع���اي���ة 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة �ف��ت��ت��ح ���ش��ب��اح �م�س 
�ل�شارقة  يف  �لأم���ريك���ي���ة  ب��اجل��ام��ع��ة 
�شرد  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  معر�س 
�لفوتوغر�يف  �مل�����ش��ور  للفنان  �مل��ك��ان 
تنظمه  �ل���ذي  �خل��ال��دي  ف��رح  �لنعمة 
�إد�رة �لفنون بد�ئرة �لثقافة و�لإعام 
�لمريكية  �جل��ام��ع��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�أنحاء  يف  �شموه  وجت��ول  �ل�شارقة.  يف 
�مل��ع��ر���س م��ت��ف��ق��د� وم��ط��ل��ع��ا ع��ل��ى ما 
ي��ح��وي��ه م��ن ���ش��ور م��ت��ن��وع��ة و��شتمع 
���ش��م��وه ل�����ش��رح م��ن �ل��ف��ن��ان �خلالدي 
تزيد  و�ل��ت��ي  �ملعرو�شة  �ل�شور  ح��ول 

ير�شد  ����ش���وئ���ي���ة  �����ش����ورة   40 ع����ن 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  م�شاركة  فيها 
�لر�شمية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  �ل�������ش���ارق���ة 
خمتلف  يف  و�لن�شانية  و�لجتماعية 
�ل�شارقة.  �إم�����ارة  يف  �حل��ي��اة  ج��و�ن��ب 
�أع��ج��اب��ه باملعر�س  ���ش��م��وه ع��ن  وع���ر 
�مل�شور  بذلها  �لتي  �جل��ه��ود  ..مثمنا 
�فتتاح  ح�شر  ل��اأح��د�ث.  توثيقه  يف 
ب���ن �شعود  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �مل���ع���ر����س 
�لقا�شمي رئي�س د�ئرة �ملالية �ملركزية 
و�شعادة عبد�لرحمن بن علي �جلرو�ن 
�ل������دي������و�ن �لأم�������ريي  �مل�������ش���ت�������ش���ار يف 
وعبد�هلل حممد �لعوي�س رئي�س د�ئرة 
�لثقافة و�لإعام و�شعادة حممد ذياب 
�ملو�شى �مل�شت�شار يف �لديو�ن �لأمريي 
وه��ن��ا ���ش��ي��ف �ل�����ش��وي��دي رئ��ي�����س هيئة 
�لبيئة و�ملحميات �لطبيعية و�لدكتور 

ت���وم���ا����س ه��وك�����ش��ت��ي��ت��ل��ر وك���ي���ل مدير 
ومدير  �لأكادميية  لل�شوؤون  �جلامعة 
�ل�شارقة  يف  �لأم���ريك���ي���ة  �جل���ام���ع���ة 
�إد�رة  مدير  �ملظلوم  وه�شام  بالوكالة 
�ل��ف��ن��ون يف د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�لإع����ام 
وعدد من �أع�شاء �ملجل�س �ل�شت�شاري 
لإم������ارة �ل�����ش��ارق��ة و�أع�������ش���اء جمل�س 
من  وع��دد  �لأمريكية  �جلامعة  �أمناء 
�ل��ف��ن. وم���ن جانبها  ب��ه��ذ�  �مل��ه��ت��م��ني 
يف  و�لإع����ام  �لثقافة  د�ئ���رة  تقدمت 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  ب��ال�����ش��ك��ر  �ل�����ش��ارق��ة 
وح�شور  رعايته  على  �ل�شارقة  حاكم 
بحر�س  و�أ���ش��ادت  �ملكان  �شرد  معر�س 
�شموه على خدمة �لثقافة و�لفنون يف 
على  �لد�ئرة  و�أثنت  جمالتها.  �شتى 
جهود �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة 
م���ن خال  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ف��اع��ل��ه��ا يف  و 

ير�شد  �ل���ذي  للمعر�س  �حت�شانها 
و�لجتماعية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
وهناأت  ..ك��م��ا  �لإم���ارة  يف  و�لن�شانية 
�لد�ئرة �لفنان �لنعمة فرح �خلالدي 
�ل������ذي يحكي  �مل���ع���ر����س  ع���ل���ى جن�����اح 
من  عقدين  ط���و�ل  �ل�شارقة  م�شرية 
�مل�شور  للفنان  ت�شريح  ويف  �ل��زم��ن. 
�خلالدي  ف��رح  �لنعمة  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف 
ب���د�ي���ة �توجه  ق����ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه 
�شاحب  ل�شيدي  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�شكر 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل���ق���ا����ش���م���ي  حم���م���د 
تف�شله  على  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى 
باحل�شور  وت�شريفه  �ملعر�س  بافتتاح 
ومباركته لهذ� �ملعر�س �لذي حاولت 
من خاله ر�شد �أهم مامح �ل�شارقة 
و�ل�شارقة  �حل���دث  و�ل�����ش��ارق��ة  �مل��ك��ان 

�حل�شارة و�لثقافة و�لر�ث �لإن�شاين 
�ل�شارقة  م���ع���امل  �إب�������ر�ز  خ����ال  م���ن 
و�لر�ثية  و�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة  �حل�����ش��اري��ة 
 . ب��امل��ع��ر���س  وجت�شيدها  و�لطبيعية 
�أن����ه م���ا ك���ان ل��ه��ذ� �ملعر�س  و�����ش���اف 
�لذي  �لكبري  �ل��دع��م  ل��ول  يكتمل  �أن 
�لأم��ريك��ي��ة يف  تلقيته م��ن �جل��ام��ع��ة 
�ل�����ش��ارق��ة ود�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�لإع����ام 
و�جلهات �لر�عية ويف مقدمتها غرفة 
�ل�����ش��ارق��ة وم�شرف  جت���ارة و���ش��ن��اع��ة 
���ش��رك��ة د�نة  �ل�����ش��ارق��ة �لإ����ش���ام���ي و 
�ملعر�س  �أن  �إىل  �لنعمة  ول��ف��ت  غ���از. 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �أع���م���ال ن��ت��ي��ج��ة خرة 
يف  �لعمل  م��ن  لعقود  �م��ت��دت  طويلة 
حاكم  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي  معية 
�ل�������ش���ارق���ة ح���ي���ث حت�������س م����ن خال 
هناك  و�أن  �ل�����ش��ور  تنا�شب  �ل��ع��ر���س 

�لعاقة  حكمت  رئي�شية  مو�شوعات 
بني روؤية وفكر �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ملكانية  �لتجربة  خا�شة  و  �ل�شارقة 

مل��ع��ر���س �شرد  �ل��ب�����ش��ري  ل��ل��م��ح��ت��وى 
�مل�شور  �أن  ب��ال��ذك��ر  �مل��ك��ان. و�جل��دي��ر 
�خلالدي  ف��رح  �لنعمة  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف 

وعمل   1958 �ل�شود�ن  مو�ليد  من 
كم�شور يف عدة وك��الت ومنها وكالة 
�أنباء �ل�شود�ن ووكالة �أنباء �لإمار�ت.

ال�شفارة ال�شعودية: افتتاح مراكز خدمات 
التاأ�شريات واخل�شائ�س احليوية

يف  �لب�شرية  �مل���و�رد  ب���اإد�رة  و�ل�شتقطاب  �لتخطيط  ق�شم  من  وف��د  ق��ام 
حماكم دبي بزيارة ميد�نية �إىل د�ئرة �ل�شوؤون �ل�شامية و�لعمل �خلريي 
بدبي، وذلك يف �طار تعزيز �لتو��شل بني �لدو�ئر �حلكومية يف �إمارة دبي 
وتفعيل برنامج �ملقارنات �ملعيارية وذلك من �جل �ل�شتفادة من �أف�شل 
�ملمار�شات و�لتجارب �ملطبقة يف جمال �لعمليات �ملتعلقة بتخطيط �ملو�رد 
�لب�شرية وكيفية تطبيقها. وعقد خال �للقاء مقارنات معيارية متثلت 
يف �أوجه عدة منها تخطيط �لقوى �لعاملة، و�لهيكل �لتنظيمي و�مل�شار 
ونظام  �لتوظيف  و�ج���ر�ء�ت  �لتوطني  بر�مج  �ىل  بالإ�شافة  �لوظيفي 

�لرقيات و�حلو�فز و�إجر�ء�ت نهاية �خلدمة و�ل�شيا�شات �ملتعلقة باملو�رد 
�لب�شرية، كما مت مناق�شة �أهم �لتحديات �لتي تو�جه �ملو�رد �لب�شرية.

وقد �شم  �لطرفني،  �لتذكارية بني  �ل��دروع  تبادل  �لزيارة مت  ويف ختام 
وفد حماكم دبي كًا من عائ�شة �ل علي رئي�س �شعبة �لتخطيط وعي�شى 
توظيف،  �إد�ري  �لبلو�شي  ج��ا���ش��م  وع����ارف  تخطيط،  �إد�ري  �لأم����ريي 
و�شامه �ل�شبو�شي �شابط تخطيط، حيث كان يف ��شتقبال �لوفد �شيخة 
�ل�شامية  �ل�����ش��وؤون  يف  )ب��الإن��اب��ة(  �لب�شرية  �مل���و�رد  �إد�رة  مدير  �مل��ري 

و�لعمل �خلريي. 

وفد حماكم دبي يطلع على اأف�شل املمار�شات يف 
ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي 

حاكم ال�شارقة يفتتح معر�س �شرد املكان باجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة

احتفال باليوم العاملي للمحيطات

اإدارة متاحف ال�شارقة تطلق عددا من �شالحف منقار ال�شقر البحرية يف مياه اخلليج

ال�سفري الألباين لدى الدولة بيهار بيكو يف ت�سريح خا�س بالفجر:

لحاجة ملواطني الإمارات ودول التعاون للح�شول على تاأ�شرية لدخول األبانيا

هيئتا البيئة - اأبوظبي وتنظيم قطاع الت�شالت توقعان مذكرة تفاهم يف جمال اأمن املعلومات

اإقامة عجمان ت�شرك املوظفني يف �شنع القرار
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اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

امليزانية العمومية كما يف 31 دي�سمرب 2012

بيان الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان التغريات يف حقول امللكية كما يف 31 دي�سمرب 2012
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الثالثاء   -  11   يونيو    2013 م    -    العـدد    10815
Tuesday    11    June     2013  -  Issue No   10815

اجلي�س اللبناين ن�سر مدرعاته واأغلق الطرق

ا�شتنفار يف بريوت بعد مقتل مناه�س حلزب اهلل 
•• بريوت-وكاالت:

من  ع��دد�  �للبناين  �جلي�س  �أغ��ل��ق 
�شو�رع �لعا�شمة بريوت بالدبابات 
 ، �شاعات  عدة  �ل�شائكة  و�لأ�شاك 
وجرح  �شخ�س  مقتل  ب��ع��د  وذل���ك 
�أرب��ع��ة �آخ��ري��ن �أث��ن��اء مو�جهة بني 
متظاهرين ر�ف�شني لتدخل حزب 
منا�شرين  وب����ني  ���ش��وري��ا  يف  �هلل 
�للبناين  �جلي�س  ون�شر  للحزب. 
مدرعاته و�أقام حو�جز على �لطرق 
�ملدينة  و����ش���ط  م��ن��ط��ق��ة  لإغ������اق 
و�لأحياء �لتي ي�شيطر عليها حزب 
�هلل، قبل �أن تعود حركة �ملرور �إىل 
�لليل.  ح��ل��ول  ق��رب  م��ع  طبيعتها 
ب��ني معار�شي  �مل��و�ج��ه��ات  وج���رت 
منطقة  يف  و�أن�������ش���اره  �هلل  ح����زب 
بئر ح�شن قرب �ل�شفارة �لإير�نية 
�أك���ر من  �شهدت  كما  ب���ريوت.  يف 
على  �حتجاجات  لبنانية  منطقة 
م�شاركة �حلزب يف �لقتال ب�شوريا 

�إىل جانب �جلي�س �لنظامي.
وكان حزب �لنتماء برئا�شة �أحمد 
�لأ�شعد قد دعا �إىل هذه �ملظاهرة 
�لتي ت�شدى لها منا�شرون حلزب 
�هلل، مما �أ�شفر عن وقوع �إ�شابات.

ووق���ع �حل���ادث ل��دى ق���دوم بع�س 
�مل����ت����ظ����اه����ري����ن ن����ح����و �ل�������ش���ف���ارة 

 . �لتاريخ  يف  وه��م  على  ومتعادية 
م���وؤمت���ر �شحفي  ���ش��رة يف  ودع����ا 
بركيا  �إ�شطنبول  مبدينة  �ل�شبت 
م��ق��ات��ل��ة من  �إىل  �ل�����ش��وري��ني  ك���ل 
�لو�شائل  ب���ك���ل  �ل����غ����ز�ة  ���ش��م��اه��م 
�ملتاحة، م�شيفا �أن حزب �هلل ي�شعى 
�لجتماعية  �ل��ب��ن��ى  ت��خ��ري��ب  �إىل 

و�لثقافية يف �ملنطقة .

�حل��زب قبل ي��وم��ني. وق��ال جورج 
����ش���رة ن���ائ���ب رئ���ي�������س �لئ���ت���اف 
��شتقالة  بعد  له  �لفعلي  و�لرئي�س 
�أحمد معاذ �خلطيب منذ �أ�شابيع، 
�إن حزب �هلل ومن �شماهم مايل 
�لقيادة  �إىل  �إ�����ش����ارة  يف  ط���ه���ر�ن 
�شعوب  حتويل  يريدون  �لإير�نية 
متقاتلة  جمموعات  �إىل  �ملنطقة 

�لإي��ر�ن��ي��ة ح��ي��ث �ع��ر���ش��ه��م عدد 
و�أطلق  �هلل،  ح��زب  منا�شري  م��ن 
�أحدهم �لنار من م�شد�شه فاأ�شاب 
�ل�شلمان  ها�شم  ي��دع��ى  متظاهر� 
�لطاب  م�����ش��ل��ح��ة  رئ���ي�������س  وه�����و 
لحقا  ت��ويف  وق��د  �لنتماء،  بحزب 

يف �مل�شت�شفى متاأثر� بجر�حه.
�لأ�شعد  �أح���م���د  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�إن  خ�����ال م���ق���اب���ل���ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
�أن  م��وؤك��د�  �أع���دم،  �ل�شلمان  ها�شم 
ق��ات��ل��ي��ه ت��رك��وه ي��ن��زف مل���دة ن�شف 
�شاعة ومنعو� �شيارة �لإ�شعاف من 
�لو�شول �إليه. وقال بيان للجي�س 
�ل��ل��ب��ن��اين �إن ق���و�ت���ه �مل��ن��ت�����ش��رة يف 
�مل��ن��ط��ق��ة ت���دخ���ل���ت وع���م���ل���ت على 
ت����ف����ري����ق �مل���ح���ت�������ش���دي���ن و�إع����������ادة 
�أنها  م�شيفا  طبيعته،  �إىل  �لو�شع 
�ل�شفارة  �أمنيا حول  �شربت طوقا 
ماحقة  يف  وت�����ش��ت��م��ر  �لإي���ر�ن���ي���ة 
وت�شليمه  لتوقيفه  �ل��ن��ار  مطلق 
 14 �ل��ق�����ش��اء. وك���ان���ت ق���وى  �إىل 
�أن  م���ن  م���وؤخ���ر�  ح����ذرت  ق���د  �آذ�ر 
�إىل حرب  �ل��ب��اد  يجر  �هلل  ح��زب 
�أهلية جديدة مب�شاركته يف �لقتال 
ب�شوريا، ويتز�من ذلك مع حتذير 
م��ث��ق��ف��ني م����ن �ن����ح����ال �ل���دول���ة 
ت�شريف  ح���ك���وم���ة  و�ع������ر��������س 
�لعربية  �لإد�ن�������ة  ع��ل��ى  �لأع����م����ال 

لتدخل �حلزب �للبناين يف �شوريا. 
ومن جهته قال �لئتاف �لوطني 
�ل�شورية  و�ملعار�شة  �لثورة  لقوى 
�إن ح��زب �هلل و�إي����ر�ن ي��غ��زو�ن كل 
ولي�س فقط  �ل�����ش��وري��ة،  �لأر����ش��ي 
حم�س،  ب��ري��ف  �لق�شري  منطقة 
�لقو�ت  ع��ل��ي��ه��ا  ���ش��ي��ط��رت  و�ل���ت���ي 
�لنظامية مدعومة مبقاتلني من 

الظواهري يلغي دمج مت�شددي �شوريا والعراق 
•• الدوحة-وكاالت:

دمج  �لظو�هري  �أمي��ن  �لقاعدة  تنظيم  زعيم  �ألغى 
حماولة  يف  و�لعر�ق  �شوريا  يف  جهاديتني  جماعتني 
منه لإنهاء �لتوتر�ت �ملتز�يدة بني �أع�شاء �لتنظيم.

وك�����ش��ف �ل��ظ��و�ه��ري ع��ن ق����ر�ره يف ر���ش��ال��ة موجهة 
�لعر�ق  دول���ة  و  �ل�����ش��ام  يف  �لن�شرة  جبهة  ق���ادة  �إىل 
ن�شخة  على  ح�شريا  �جلزيرة  وح�شلت  �لإ�شامية 

من �لر�شالة من م�شادر يف �شوريا.
تنظيم  قائد  �إع��ان  من  �شهرين  بعد  �لقر�ر  وياأتي 
دولة �لعر�ق �لإ�شامية �أبو بكر �لبغد�دي، �لندماج 

�لعر�ق  دول���ة  تنظيم  لت�شكيل  �ل��ن�����ش��رة  جبهة  م��ع 
و�ل�شام �لإ�شامية معتر� �أن جبهة �لن�شرة ما هي 

�إل �متد�د لدولة �لعر�ق �لإ�شامية وجزء منها .
�ن�شقاقات  �إىل  �جلانب  �أح��ادي��ة  �حلركة  تلك  و�أدت 
و�إد�رة  �ملعارك  قيادة  ح��ول  �لأع�شاء  بني  وخافات 

�ملناطق �لتي تقع حتت �شيطرة �ملعار�شة يف �شوريا.
�أخطاأ  �ل��ب��غ��د�دي  �أن  بر�شالته  �ل��ظ��و�ه��ري  و�ع��ت��ر 
�أو  �لقاعدة  قيادة  ��شت�شارة  دون  �لن��دم��اج  باإعانه 
حتى �إخطارها، وقال �إن �شوريا ولية مكانية جلبهة 
�لن�شرة وير�أ�شها �أبو حممد �جلولين، بينما يقت�شر 

حكم �لبغد�دي على �لعر�ق.

�لوليات  �أدرج��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ن�����ش��رة،  جبهة  وت��ع��ت��ر 
�مل��ت��ح��دة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �مل��ن��ظ��م��ات �لإره���اب���ي���ة ب�شبب 
�جلماعات  �أك��ر  �إح��دى  �لقاعدة،  لتنظيم  �نتمائها 

تاأثري� يف �شوريا.
يف  �شوتيا  ت�شجيا  �ل��ب��غ��د�دي  ن�شر  �أن  بعد  ول��ك��ن 
�أبريل-ني�شان معلنا فيه ت�شكيل دولة �لعر�ق و�ل�شام 
�لإ�شامية رحل �لعديد من مقاتلي جبهة �لن�شرة، 
للجماعة  و�ن�شمو�  منهم،  �ل�شوريني  غري  وخا�شة 
د�خل  �لن�شرة  جبهة  م��ن  م�شدر  وق���ال  �جل��دي��دة. 
تاريخ  �أخطر تطور يف  كان  �إن هذ�  للجزيرة  �شوريا 

�جلهاد �لعاملي .

ح���زب �حل��ري��ة و�ل��ع��د�ل��ة �ل��ت��ي مل 
وطني  �شحيفة  ع��ن  تختلف  تعد 
�لتي كان ي�شدرها �حلزب �لوطني 
�حل��اك��م يف ع�����ش��ر م��ب��ارك و�ل���ذي 
�شتجدون  �ل���ث���ورة،  ع��ق��ب  ح��ل��ه  مت 
ب��ه��ا �أي�����ش��ا �أخ���ط���اء م��ه��ن��ي��ة، حيث 
فعاليات  يف  ممتلئة  �مليادين  تكون 
�خلر  ه��ذ�  ي��ذك��ر  ول  �حتجاجية 
و�إن ذكر يكون يف �شفحات د�خلية.
- هل ترى �أن �ملمار�شات �لإعامية 
قو�نني  تفر�شها  ل�شو�بط  حتتاج 
ل�شبطها  �مل��ه��ن��ة  لأه����ل  ت���رك  �أم 

ذ�تيا؟
على  �ل���������ش����ح����ف����ي  م���������ش����اءل����ة   -
نقابة  خ��ال  من  تكون  ممار�شاته 
�ل�������ش���ح���ف���ي���ني ول���ي�������س غ����ريه����ا.. 
بالقو�نني  �ل�����ش��ح��ف��ي  ف��م��اح��ق��ة 
�لفا�شية  �لنظم  خ�شائ�س  من  هو 
و�لديكتاتورية، و�إذ� كان مبارك مل 
ي�شتطع قمع حرية �ل�شحافة، فلن 
ي�شتطيع �لرئي�س مر�شي ونظامه، 

لأنه لي�س �أقوى من مبارك.
�ل���ن���ه���اي���ة: م����ا ه����ي روؤي���ت���ك  - يف 

مل�شتقبل �لإعام؟
بنظام  ت���������ش����اوؤم����ي  ق������در  ع���ل���ى   -
فاأنا  و�شيا�شاته،  مر�شي  �لرئي�س 
و�أثق  �لإع��ام..  متفائل مب�شتقبل 
يف �أن �ل�شحف �لقومية قادرة على 
��شتعادة تو�زنها لأنها �شحف كبرية 
ولديها �أ�شول �شخمة و�شحفيون 

على قدر كبري من �لكفاءة.

•• جوبا-وكاالت:

يخيم نوع من �لرتباك �لو��شح على �ملوقف �لر�شمي حلكومة 
وتوجيه  �لب�شري  عمر  �ل�شود�ين  �لرئي�س  ق��ر�ر  ب�شبب  جوبا 
ووقف  �لنفط  �أنابيب  �إغ��اق  يف  �لفوري  بالبدء  �لنفط  وزي��ر 
يف  �ل�شود�نية،  �لأر��شي  عر  �ل�شود�ن  جنوب  ب��رول  ت�شدير 
حني �أرجاأ جمل�س وزر�ء جنوب �ل�شود�ن �تخاذ موقفه �إىل بعد 
مد�ولت مطولة. و�أمر �لرئي�س �ل�شود�ين عمر �لب�شري �ل�شبت 
بوقف مرور نفط جنوب �ل�شود�ن عر �أر��شي �ل�شود�ن �بتد�ء 
من �لأحد، بح�شب ما �أعلنت �لإذ�عة �لر�شمية. وجدد �لب�شري 

�ل�شمال  قطاع  �ل�شعبية  �حل��رك��ة  ق��و�ت  بدعم  جلوبا  �تهامه 
وحركات د�رف��ور �مل�شلحة �للتني تقاتان �خلرطوم يف جنوب 
كردفان و�لنيل �لأزرق ود�رف��ور، وهي �تهامات ترف�شها جوبا 
�ل�شود�ن  جنوب  حكومة  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  وق��ال  ب�شدة. 
�تفاقيات  بتنفيذ  ملتزمة  جوبا  �إن  بنجامني  م��ري��ال  برنابا 
�ل�شود�ين  �لرئي�س  ق��ر�ر  رغ��م  �خلرطوم  مع  �ملوقعة  �لتعاون 
�إغاق �أنابيب �لبرول. وجدد مريال يف موؤمتر �شحفي عقب 
�نتهاء �جتماع طارئ ملجل�س وزر�ء �حلكومة يف جوبا ��شتمر�ر 
�لجتماع للمزيد من �لت�شاور، م�شري� �إىل �أن �لرئي�س �شلفاكري 
ميارديت يعقد موؤمتر� �شحفيا لاإعان عن موقف �حلكومة، 

و��شتبعد نية باده خو�س �أي حرب حمتملة مع �خلرطوم.
وي����رى �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ه��ت��م��ني ب�����ش��اأن �ل��ب��ل��دي��ن �أن م��ث��ل تلك 
وتنذر  �ملناطق �حلدودية،  �مل�شاحنات على  تعيد  �خلطو�ت قد 
جوبا  بني  عليها  �ملتنازع  �ملناطق  يف  �مل�شلحة  �ملنازعات  بتجدد 
و�خلرطوم. وك�شف م�شدر مطلع يف جوبا للجزيرة نت ف�شل 
حجب هويته، �أن جوبا �أرج��اأت �لإع��ان عن موقفها �لر�شمي 
�إىل  بالإ�شافة  ك��رى  دول  وب��ني  بينها  مت��ت  �ت�شالت  ب�شبب 
جوبا  �أن  �إىل  �مل�شدر  و�أ�شار  و�لإقليميني،  �لدوليني  �شركائها 
�أي�شا تريد تو�شيع نطاق �ت�شالتها لت�شمل دول خليجية قال 

�إنها مهمة بالن�شبة لها.

قرار اخلرطوم وقف ت�شدير النفط يربك جوبا 

جرحى الق�شري يروون
 معاناة انتقالهم اإىل لبنان

•• املنية-ا ف ب:

�شار حممد )35 عاما( �مل�شاب يف رجله خم�شة �يام يف وديان وطرق جبلية 
�لتي  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  لتجنب  �ل���ش��ج��ار،  �لح���ر�ج خلف  يختباأ يف  وع��رة 
و�شل  �ن  �ىل  �ملا�شية،  �لي��ام  خ��ال  �لق�شري  منطقة  كامل  على  �شيطرت 
منهكا �ىل �لر��شي �للبنانية، ومت نقله مع �كر من ثاثني جريحا �آخرين 

من مو�طنيه �ىل م�شت�شفى متو��شع يف بلدة �ملنية ب�شمال لبنان.
وقد �أ�شيب حممد �لذي ف�شل عدم ك�شف هويته �حلقيقية، يف ق�شف على 
مدينة �لق�شري يف �خلام�س من حزير�ن-يونيو، قبل �شاعات من �شيطرة 
�ل�شر�تيجية  �ملدينة  على  �للبناين  �هلل  وح���زب  �ل�����ش��وري  �لنظام  ق���و�ت 
�ملعار�شني لكر من عام. ومتنى �جلرحى  �لتي �شكلت معقا للمقاتلني 
طرح  عدم  بر�س  فر�ن�س  وكالة  يف  �ل�شحايف  على  �مل�شت�شفى  يف  �ل�شوريون 
��شئلة عما �ذ� كانو� من �ملقاتلني، �و عن �لطرق �لتي ��شتخدموها للو�شول 
�ىل �حلدود �للبنانية ويبدو وجه حممد �شاحبا جد� حتت حليته �خلفيفة. 
ويقول لفر�ن�س بر�س حاولو� �خر�جي من �ملدينة با�شتخد�م �شاحنة �شغرية 
)بيك �ب(، لكن حجم �لدمار و�لركام على �لر�س حال دون تقدمها . ول 
�ملدينة. وتبعد  �شاعدوه على �خلروج من  �لذين  يحدد حممد �ل�شخا�س 
�لبقاع  جهة  من  �للبنانية  �حل��دود  عن  كيلومر�ت  ع�شرة  قر�بة  �لق�شري 
ما  �ملنطقة،  ه��ذه  على  �ل�شيطرة  حتكم  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  لكن  )���ش��رق(، 
��شطر �جلرحى �ىل �شلوك طرق جبلية وحرجية طويلة وقامو� بالتفافات 
يف �م��اك��ن ع���دة، ف��و���ش��ل ع���دد ك��ب��ري منهم �ىل ل��ب��ن��ان ع��ن ط��ري��ق عر�شال 
)�شرق(، وق�شم �آخر، بينهم حممد عن طريق و�دي خالد يف �شمال لبنان. 
�شنية ومتعاطفتان �جمال مع  ذ�ت غالبية  ومنطقتا عر�شال وو�دي خالد 
�ملعار�شة �ل�شورية ويقول حممد �لذي كان ل يز�ل يرتدي �ملاب�س �ملت�شخة 
نف�شها منذ خم�شة �يام خرجنا من �ملدينة �شري�، وكنت �خ�شر �لكثري من 
�لدم . ثم و�شل �ىل قرية جماورة للق�شري مل يرغب يف ذكر ��شمها، حيث 
�آخ��ر من �جلرحى.  �لتجهيز �ىل جانب عدد  عولج يف م�شتو�شف حم��دود 
وي�شيف مل يكن هناك ما يكفي من وحد�ت �لدم لجر�ء عمليات نقل دم 
�لذي  �ل��دم  تعوي�شي  من  يتمكنو�  �ن  دون  من  ��شابتي  عاجلو�  للجميع. 
نزفته . ومع تقدم �لقو�ت �لنظامية وت�شديدها �لطوق على �ملنطقة قبل 
�ل�شيطرة �لكاملة �ل�شبت، قرر حممد ونحو ثاثني رجا م�شابني مثله، 

�ن يخاطرو� بكل �شيء، ويهربو� من �شوريا �ىل لبنان على �لقد�م.

اعتقال قائد وابنه يف القاعدة بح�شرموت 
•• عدن-ا ف ب:

�لقب�س على  �لقت  �ن قو�ت �لمن  �م�س  �ليمنية  �لدفاع  وز�رة  ذكر موقع 
باوزير عمر عا�شور وجنله و�ربعة  �لقائد �ملحلي للقاعدة يف منطقة غيل 
�شد  �جلي�س  يقودها  �لتي  �حلملة  �ط��ار  يف  �لتنظيم،  يف  �آخ��ري��ن  عنا�شر 
�لتنظيم يف هذه �ملنطقة �لتابعة ملحافظة ح�شرموت يف جنوب �شرق �لباد. 
وذكر �ملوقع �ن �أجهزة �لأمن مبحافظة ح�شرموت �لقت �لقب�س على زعيم 
�لقاعدة يف غيل باوزير عمر عا�شور وجنله عبد �هلل عمر يف منطقة �شحري 
�أثناء حماولتهما �لهرب و�و�شح م�شدر ع�شكري لوكالة فر�ن�س بر�س �نه 
مت �لقاء �لقب�س على عا�شور يوم �ل�شبت. وعقب �لقاء �لقب�س على �لقيادي 
من  عنا�شر  مع  ��شتباكات  وح�شلت  �شكنه  منطقة  مد�همة  متت  �ملحلي، 
و�أو�شح  �ل��دف��اع  وز�رة  موقع  بح�شب  جنديني  مقتل  عن  ��شفرت  �لقاعدة 
�ملوقع �ن قوة ع�شكرية من �ملنطقة �لع�شكرية �لثانية ��شتبكت مع عدد من 
�لإرهابيني عند مد�همتها ملزرعة زعيم �لقاعدة عا�شور بعد تو�فر �ملعلومات 
عن تو�جد جماميع �إرهابية يف بع�س مز�رع غيل باوزير . و�لقي �لقب�س 
كذلك على �أربعة من �لعنا�شر �ملفر�شني يف �لقاعدة وكان �جلي�س �طلق 
�لربعاء حملة �شد �لقاعدة يف ح�شرموت ل�شيما يف منطقة غيل باوزير. 

وقد ��شفر �لقتال عن مقتل ع�شرة ��شخا�س يف �ليوم �لول من �لعلمية.

كرزاي:احلرب على الإرهاب �شجعت التطرف 

•• القاهرة-االأنا�صول:

 ل تطلبو� منا �أن نكون حمايدين 
ب����ني �����ش���ت���ب���د�د �ل���ن���ظ���ام �حل����ايل 
بهذه   .. نن�شدها  �ل��ت��ي  و�حل���ري���ة 
�ل�شحفي  �ل��ك��ات��ب  د�ف����ع  �ل��ع��ب��ارة 
جريدة  حترير  رئي�س  رزق،  يا�شر 
�مل�شري �ليوم ، �أحد �أكر �ل�شحف 
�خل��ا���ش��ة �ن���ت�������ش���اًر� يف م�����ش��ر عن 
�إىل تلك  ت��وج��ه  �ل��ت��ي  �لت��ه��ام��ات 
�ل�شحف باأنها تر�شم �شورة قامتة 

للباد وحتيد عن �ملو�شوعية.
وكالة  م���ر�����ش���ل  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
�لأن����ا�����ش����ول ل����اأن����ب����اء، ف������اإن رزق 
�ل����ذي ت����وىل رئ��ا���ش��ة �ل��ع��دي��د من 
�لإ�شد�ر�ت �ل�شهرية يف م�شر منها 
جملة �لإذ�عة و�لتلفزيون، �لتابعة 
لوز�رة �لإعام، و�شحيفة �لأخبار 
�مل���م���ل���وك���ة ل���ل���دول���ة وم�����ن �أو�����ش����ع 
رف�س  �نت�شار�،  �لقومية  �ل�شحف 
�شحيفته  �ت��ه��ام  نف�شه  �ل��وق��ت  يف 
�حليادية،  بعدم  �ل��ي��وم(  )�مل�شري 
�إع���ام يف  ق��ائ��ا: ل يوجد و�شيلة 

�لعامل حمايدة .
م�شتقبل  ع��ل��ى  قلقه  رزق  و�أب����دى 
)�ململوكة  �ل��ق��وم��ي��ة  �ل�����ش��ح��اف��ة 
ل��ل��دول��ة( �ل��ت��ي �ع��ت��ره��ا ع���ادت يف 
�لرئي�س  ع��ه��د  �إىل  مم��ار���ش��ات��ه��ا 
مبارك  ح�����ش��ن��ي  حم��م��د  �ل�����ش��اب��ق 
ك��� د�ع����م ل��ل��ن��ظ��ام ، وذل����ك ب��ع��د �أن 
ح�شلت على قدر من �حلرية بعد 
�لثاين  ي��ن��اي��ر-ك��ان��ون   25 ث����ورة 
كان  مناطق  يف  وخا�شت   2011
من �ل�شعب �لتطرق لها، على حد 

قوله.
�تهام  ذ�ت��ه  �ل�شياق  ورف�س رزق يف 
�لأح����ز�ب �لإ���ش��ام��ي��ة وم��ن بينها 
ح���زب �حل��ري��ة و�ل��ع��د�ل��ة �حلاكم 
�مل�شلمني  �لإخ������������و�ن  وج����م����اع����ة 
نحو  بال�شعي  �خل��ا���ش��ة  �ل�شحف 
قامتة،  م�����ش��ر  �ل�������ش���ورة يف  ج��ع��ل 
ق���ائ���ا: ل���و ر�أي���ن���ا �إي���ج���اب���ي���ات كنا 

لاأ�شف  ل���ك���ن  ع���ن���ه���ا..  ���ش��ن��ك��ت��ب 
ع��ل��ى حد   ، �إي���ج���اب���ي���ات  ت���وج���د  ل 

تعبريه.
�لإع��������ام يف  دور  �أه���م���ي���ة  وح������ول 
ت���ق���دمي �حل���ل���ول ل��ل��م�����ش��اك��ل بدل 
�أ�شاف:  ب��ع��ر���ش��ه��ا،  �لك��ت��ف��اء  م��ن 
�شفحات �لر�أي يف �جلريدة تزخر 
باآر�ء عديدة، ولكن لاأ�شف �لنظام 

ل يقر�أ .
و�إىل ن�س �حلو�ر..

-ب���د�ي���ة ك��ي��ف ت���رى ح���ال �لإع���ام 
�مل�شري يف �لوقت �لر�هن؟

كما �أن م�شر متر مبرحلة �نتقالية 
يف جم����ال �ل�����ش��ي��ا���ش��ة، ف��اإن��ه��ا متر 
جمال  يف  �نتقالية  مبرحلة  �أي�شا 
ي�شهد  �أن  ن��ت��م��ن��ى  ك��ن��ا  �لإع�������ام.. 
�لإعام �ملزيد من �لنطاق، ولكن 
و�ل�شحافة  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ت��ل��ف��زي��ون 
�إىل ما كانا عليه يف  �لقومية ع��اد� 
ت�شدير  حيث  م��ن  م��ب��ارك،  ع�شر 
كانت  م���ه���م���ا  �ل���رئ���ي�������س  �أخ������ب������ار 
�خلا�شة  �ل�شحافة  �أم��ا  قيمتها.. 

لنقابة  بالتوجه  �شحيحة  رو�ي��ت��ه 
�ل�شحفيني وتقدمي �شكوى.

�ليوم  �مل�����ش��ري  ن��ط��ال��ع  ع��ن��دم��ا   -
�خلا�شة  �ل�����ش��ح��ف  م���ن  وغ���ريه���ا 
توجد  �أل  �ل�شورة،  بقتامة  ن�شعر 
�لنظام  ل���ه���ذ�  و�ح�������دة  �إي���ج���اب���ي���ة 

تذكرها �ل�شحف؟
و�حدة،  �إيجابية  �أج��د  �أن  �أمتنى   -
ف��ال��رئ��ي�����س حم���م���د م���ر����ش���ي منذ 
�لأم��ور وهو يع�شف  بزمام  �أم�شك 
ب��ال��ق�����ش��اء وي���خ���رق �ل��د���ش��ت��ور ول 
يفي بوعوده، ول ن�شمع منه فكرة 
لإ�شاح حال �لفقر�ء و�ملعدومني.
�أل��ي�����س من  -وم����ا دور �لإع�������ام.. 

و�جبكم �قر�ح حلول؟
�أفكار�  �أن ن�شع  - هل �ملطلوب منا 
ل��ل��رئ��ي�����س ون��ت��ح��دث ع��ن��ه��ا.. ومع 
تعر�س  �ل�������ر�أي  ف�����ش��ف��ح��ات  ذل����ك 
ولكن  �لأف��ك��ار،  من  للعديد  يوميا 

يبدو �أنهم ل يقر�أون.
�أن����ك����م ل جت����دون  ����ش���اأف���ر����س   -
ع���ن���ه���ا، ولكن  ت��ك��ت��ب��ون  �إي���ج���اب���ي���ة 

تعار�س  ك��ان��ت  ت��غ��ري�،  ت�شهد  ف��ل��م 
م��ب��ارك و�ل��ي��وم تعار�س �لإخ���و�ن، 
وكانت تتطرق ملناطق ي�شعب على 
لها،  �ل��ت��ط��رق  �ل��ق��وم��ي��ة  �ل�شحف 

و�ليوم تفعل نف�س �ل�شيء.
�لقومية  �ل�شحف  كانت  ولاأ�شف 
قد بد�أت تتطرق ملثل هذه �ملناطق 
ب��ع��د �ل���ث���ورة، ول��ك��ن ع���ادت �إىل ما 

كانت عليه. 
فهمي  �لكبري  للكاتب  م��ق��ال  يف   -
ب��ع��ن��و�ن م��ه��ن��ة يف خطر  ه���وي���دي 
�شباب  �شحفيني  عن  �لكاتب  نقل 
ل�شغوط  يتعر�شون  �إنهم  قولهم 
�لعمل  يف  روؤ����ش���ائ���ه���م  ج���ان���ب  م���ن 
لكتابة تقارير �شد �لإخو�ن بغ�س 

�لنظر عن �حلقيقة..
- قر�أت هذ� �ملقال و�شاءين ما كتب 
�لأ�شتاذ فهمي، وكنت �أتوقع منه �أن 
يتحلى بال�شجاعة �لازمة ويقول 
م��ن ه��م روؤ����ش���اء �ل��ت��ح��ري��ر �لذين 
ين�شح  مل  ومل������اذ�  ذل�����ك،  ي��ف��ع��ل��ون 
هوؤلء �ل�شحفيني �ل�شباب �إن كانت 

باإمكانكم جتنب �ل�شياغة �ملتحيزة 
لاأخبار، يعني مثا هل يجوز �أن 
�لرئي�س  زي��ارة  عن  عنو�ًنا  تكتبو� 
م��ر���ش��ي ل��ب��اك�����ش��ت��ان ت�����ش��ريون فيه 
�إىل ح���دوث زل����ز�ل ب��ال��ت��ز�م��ن مع 

�لزيارة؟
نف�س  ن���ك���رر  �أن  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  ك����ان   -
لرو�شيا،  �لرئي�س  زي���ارة  يف  �لأم���ر 
ولكننا جتنبنا ذلك حتى ل يوؤخذ 
�أرى  �شخ�شيا  و�أنا  �لنطباع..  هذ� 
�لقلب  م��ر���ش��ي ط��ي��ب  �ل��رئ��ي�����س  �أن 
ينه�س  �أن  ويريد  �شادقة  ونو�ياه 
ع�شمة  �أن  م�شكلته  ولكن  مب�شر، 

�أمره لي�شت بيده.
�شياغتكم  �أن  ت����رى  �أل  ول��ك��ن   -
عنكم  تخلع  �ل�شكل  بهذ�  للعنو�ن 

�شفة �حليادية؟
�إع������ام  �ل�����ع�����امل  يف  ي����وج����د  ل   -
حرب  ق��ام��ت  �إذ�  فمثا  حم��اي��د.. 
ه��ل تطلب  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب��ني م�شر 
تكون  �أن  �مل�����ش��ري��ة  �ل�����ش��ح��ف  م��ن 

حمايدة.
�أن  منا  تطلبو�  ل  �ملنطق  وبنف�س 
نكون حمايدين، بني �حلرية �لتي 
�لنظام �حلايل،  نن�شدها و��شتبد�د 
ي��ك��ون لها  �أن  ف����اأي ج���ري���دة لب���د 

موقف و�إل �شت�شبح با طعم.
ول��ك��ن �ل���ل���وم ي��وج��ه ل��ن��ا ل���و كانت 
تلوين  مثل  مهنية  �أخ��ط��اء  ه��ن��اك 
ل�شان  على  كلمات  وو�شع  �لأخ��ب��ار 

�أ�شخا�س مل يقولوها.
مهنًيا؟  خ��ط��اأ  �مل��ب��ال��غ��ات  �أل��ي�����س   -
بها  ي�����ش��ارك  م��ظ��اه��رة  مثا  يعني 

�لع�شر�ت تقولون �لآلف؟
�أخ���ط���اء حت�����دث.. ولكن  - ه��ن��اك 
فلي�س  �ل���ع���دد،  يف  لي�شت  �مل�����ش��ك��ل��ة 
معنى خروج �لع�شر�ت �أنه ل توجد 
م�شكلة  ه�����وؤلء  ف���خ���روج  م�����ش��ك��ل��ة، 
�أن ت��ه��ت��م ب��ه��ا �ل���دول���ة، كما  ي��ج��ب 

تهتم بخروج �لآلف و�ملليونيات.
�ل�شحف  ت���ل���وم���ون  ك���ن���ت���م  و�إذ� 
�شحيفة  �إىل  ف��ان��ظ��رو�  �خل��ا���ش��ة، 

رئي�س حترير �شحيفة امل�شري اليوم: ل تطلبوا منا احلياد اأمام ال�شتبداد

حتقيق بحريق مبدر�شة اإ�شالمية يف بريطانيا 
•• لندن-وكاالت:

�أم�س �لأول مبدر�شة  �إنها حتقق مباب�شات �حلريق �لذي �شب  �ل�شرطة �لريطانية  قالت 
لإ�شابة  بالإ�شافة  باملدر�شة  طفيفة  �أ���ش��ر�ر�  و�أحل��ق  لندن،  �شرق  بجنوب  �إ�شامية  د�خلية 
تتعامل مع  �ل�شرطة  فاإن  �لريطانية  �لإذ�ع��ة  ملا ذكرته هيئة  �ختناق ووفقا  رجلني بحالة 
�حلريق �لذي �ندلع مبدر�شة د�ر �لعلوم ب�شاحية ت�شيزلهري�شت باأنه م�شبوه، و�أنها فتحت 
حتقيقا حوله ملعرفة �جلهات �لتي تقف ور�ءه. ووفق �مل�شدر نف�شه فاإن �حلريق �أحلق �أ�شر�ر� 
��شتن�شاق  �آث���ار  م��ن  و�لإ���ش��ع��اف رجلني  �لإط��ف��اء  ف��رق  �مل��در���ش��ة، كما عاجلت  طفيفة مببنى 
�إ�شامي ي�شتخدم م�شجد�  �إح��ر�ق مركز  �أي��ام على  �لدخان. وياأتي هذ� �حل��ادث بعد ثاثة 
ب�شاحية مازويل هيل �شمال لندن، وفتحت �شرطة �لعا�شمة حتقيقا ملعرفة ما �إذ� كان ناجما 
عن عمل متعمد بدو�فع عن�شرية وقد �أدى �حلريق �إىل تدمري مبنى �ملركز �لإ�شامي �ملكون 

من طابقني، قبل �أن تتمكن فرق �لإطفاء من �إخماده.

ْوَحة-ا ف ب: •• اَلَدّ

�ذ� كانت  م��ا  ك���رز�ي  �لرئي�س �لف��غ��اين ح��ام��د  ت�����ش��اءل 
�حلرب على �لرهاب �لتي �شنتها �لوليات �ملتحدة منذ 
ت��وؤد �ىل �ملزيد من �لت�شدد يف �لعامل  2001 مل  �لعام 
�ل�شامي ويف كلمة �لقاها خال �فتتاح �ملنتدى حول 
يف  �ل�شامي  و�لعامل  �ملتحدة  �لوليات  بني  �لعاقات 
�لدوحة، ��شار كرز�ي �ىل �ن �حلرب �شد �لرهاب �لتي 
�بد�  حتمل  مل  م�شتمرة  ت���ز�ل  ول   2001 ع��ام  ب���د�أت 
�ل�شتقر�ر . وت�شاءل كرز�ي هل جنحنا يف هذه �حلرب؟ 
هل ��شتطعنا �لق�شاء على ماجىء �لرهارب؟ مت�شائا 
ما �ذ� كانت هذه �حلرب مل توؤد �ىل �ملزيد من �لت�شدد 

يف �لعامل �ل�شامي من باك�شتان و�فغان�شتان �ىل مايل 
ونيجرييا؟.

و�عتر �نه يتوجب على �لغرب بقيادة �لوليات �ملتحدة 
�ن يرر ما قام به �مام �لعامل �ل�شامي ويف حال �خذت 

�ل�شياء منحى �شيئا فيجب ت�شحيح �لرماية .
و��شاف �نه يتوجب على �مل�شلمني من ناحيتهم �ن يبدو� 

مزيد� من �لت�شامح خ�شو�شا جتاه �لديانات �لخرى.
�ل�شامي  و�ل��ع��امل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  منتدى  ويبحث 
دورته  �ع��م��ال  وت�شتمر  بروكينغز  معهد  ينظمه  �ل��ذي 
يف  و�ل��ن��ز�ع  �فغان�شتان  يف  �ل��ت��ط��و�ت  قطر،  يف  �لعا�شرة 
�شوريا و�لتغري�ت �ل�شيا�شية و�لتحديات �لقت�شادية يف 

دول �لربيع �لعربي .
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حّرك رجل دين م�شلم يف بريطانيا، دعوى ق�شائية �شد جهاز �لأمن 
�لد�خلي �لريطاين )�إم �آي 5( ملطالبته بتعوي�س، ب�شبب و�شعه رهن 
�لإقامة �جلرية �أكر من 3 �شنو�ت وقالت �شحيفة ديلي مريور �إن 
رجل �لدين �لعر�قي، �لذي �أمرت حمكمة بعدم �لك�شف عن هويته، 
مت و�شعه رهن �أو�مر �لتحكم �ل�شبيهة بالإقامة �جلرية بعد �أن �بلغ 
جهاز )�إم �آي 5( وز�رة �لد�خلية �لريطانية باأن له �شات مزعومة 
�شّنفت  �لريطانية  �لد�خلية  وز�رة  �أن  و��شافت   . �لقاعدة  بتنظيم 
�لرجل، �لذي ي�شار �إىل ��شمه بحريف )�أ ي(، على �أنه ي�شّكل تهديد�ً 
على �لأمن �لقومي وقّيدت حتركاته ملدة جتاوزت 3 �شنو�ت ومنعته 
�لكلية  �لعلوم يف  ودر��شة  �ملحمول  و�لهاتف  �لإنرنت  ��شتخد�م  من 
و�لت�شال بعدد من �ملتطرفني �ملعروفني، وهو ُيطالب جهاز )�إم �آي 
��شرليني. جنيه  �ألف   50 �إىل  ي�شل  �أن  ميكن  مايل  بتعوي�س   )5
و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �ملحكمة �لعليا يف لندن �ألغت �أو�مر �لتحكم 
�ملفرو�شة على رجل �لدين �لعر�قي بعد �أن طلب حماميه روؤية �ملزيد 
من �لأدلة �لتي ��شتخدمها جهاز )�إم �آي 5( �شد موكله، لكن �جلهاز 

رف�س �لك�شف عنها بحجة �أن ذلك ي�شر بالأمن �لقومي للباد.
�إنه  �لعر�قي، قوله  �لدين  �أي��وب، حمامي رجل  �إىل، حممد  ون�شبت 
يتفاو�س مع وز�رة �لد�خلية بالنيابة عنه ب�شاأن �لتعوي�س �ملايل، وهو 
غري مهتم باحل�شول على مبلغ �شخم من �ملال لكنه ي�شتحق بع�س 

�لتعوي�س وموقفنا قوي للح�شول على ذلك .
 

بات �لرئي�س �جلنوب �إفريقي �ل�شابق نيل�شون مانديا ليلته �لثالثة 
يف �مل�شت�شفى، فيما و�شفت م�شادر حكومية حالته باأنها خميفة .

و�أم�����ش��ى م��ان��دي��ا، �حل��ائ��ز ع��ل��ى ن��وب��ل ل��ل�����ش��ام، ليلته �ل��ث��ال��ث��ة يف 
م�شت�شفى مب��دي��ن��ة ب��ري��ت��وري��ا ح��ي��ث ي��ع��ال��ج م��ن �ل��ت��ه��اب م��ت��ج��دد يف 
�خلارج  يف  و�مل�شورين  �ل�شحافيني  ع�شر�ت  �حت�شد  فيما  �لرئتني، 
�أي حتديث ر�شمي حول حالة  بانتظار �خبار عن حالته ومل ي�شدر 
و�أنه  م�شتقرة  ولكن  دقيقة  �إنها  قالت  �لرئا�شة  كانت  �لتي  مانديا 

يتنف�س من دون م�شاعدة.
�إن عائلة مانديا منعت  �فريقية  ذ� �شتار �جلنوب  وذكرت �شحيفة 
�لأفريقي  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  يف  و�مل�����ش��وؤول��ني  �حلكوميني  �مل�شوؤولني 
ثاثة  ونقلت  �مل�شت�شفى  يف  زي��ارت��ه  من  �إفريقيا،  جنوب  يف  �حلاكم 

م�شادر حكومية رفيعة �مل�شتوى �أن حالة مانديا خميفة .
�ملوؤمتر  با�شم  �ملتحدث  �فريقية عن  تاميز �جلنوب  ونقلت �شحيفة 
�لوطني �لأفريقي جاك�شون مثيمبو، �إن �أحد�ً ل يعلم متى �شينادي 
�أدخل ليل  �إىل لقب مانديا وكان مانديا  �إ�شارة  �لرب ماديبا ، يف 
�جلمعة �ل�شبت �إىل �مل�شت�شفى، وهذه �ملرة �ل�شاد�شة �لتي يعالج فيها 

منذ كانون �لثاين-يناير 2011.

�لمن  وكالة  مع  متعاقدة  �شركة  يف  �ملوظف  �شنودون  �دو�رد  ك�شف 
�لت�شريبات حول  �ن��ه م�شدر  ك��ون��غ  ه��ون��غ  م��ن  �لم��ريك��ي  �ل��ق��وم��ي 
�لن��رن��ت مم��ا حمل  �لت�����ش��الت على  ملر�قبة  �لم��ريك��ي  �لرنامج 
رئي�س �حدى جلان جمل�س �لنو�ب �لمريكي �ىل �ملطالبة برحيله.

و�شرح �شنودون )29 عاما( خبري �ملعلوماتية ل�شحيفة ذي غارديان 
�لريطانية �لتي كانت مع و��شنطن بو�شت �لمريكية �ول من ن�شر 
معلومات حول برنامج �لتج�ش�س ل نية لدي يف �لختباء لنني �علم 

�نني مل �رتكب �ي خطا .
ويف �ل��وق��ت �ل����ذي �ع��ل��ن��ت ف��ي��ه �ل�����ش��ل��ط��ات �لم��ريك��ي��ة ف��ت��ح حتقيق 
لدى  �ل�شابق  �مل��وظ��ف  ه��ذ�  �ق��ر  �لت�شريبات  م�شدر  هوية  لتحديد 
وكالة �ل�شتخبار�ت �لمريكية �شي �آي �يه و�لذي جلا �ىل هونغ كونغ 

منذ 20 �يار-مايو ل �عتقد �ن بو�شعي �لعودة �ىل منزيل .
يف  و�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  �لره���اب  مكافحة  جلنة  رئي�س  كينغ  بيت  ودع���ا 
جمل�س �لنو�ب �لمريكي يف بيان �ىل ت�شليم �شنودون �ىل �لوليات 
ومن  �لقانونية  �ل�شبل  بكل  ماحقته  �شرورة  على  م�شدد�  �ملتحدة 
ج��ه��ت��ه، ���ش��رح ���ش��ك��وت روب��ن�����ش��ون ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل�����ش��وؤون �ل��ع��ام��ة يف 
�لقن�شلية �لمريكية يف هونغ كونغ لوكالة فر�ن�س بر�س لي�س لدينا 

يف �لوقت �حلايل �ي �شيء �شده .

عوا�صم

لندن

وا�سنطن

جوهان�سبريغ

الأمم املتحدة ترى تقدمًا 
مبحادثات انتخابات غينيا

••كوناكري-رويرتز:

�ملعار�شة يف غينيا حققت  قال مبعوث لامم �ملتحدة �ن �حلكومة و�ح��ز�ب 
�شيا�شيا  م��اأزق  تنهي  �ن  �لأول ميكن  �م�س  �نفر�جة خ��ال حم��ادث��ات ج��رت 
ت�شريعية وو���ش��ل��ت حكومة  �ن��ت��خ��اب��ات  �ج���ر�ء  �م���ام  �ل��ط��ري��ق  عنيفا ومت��ه��د 
�لرئي�س �لغيني �لفا كوندي و�حز�ب �ملعار�شة لطريق م�شدود يف حمادثات 

تتو�شط فيها �لمم �ملتحدة ب�شاأن تنظيم �نتخابات ت�شريعية طال تاأجيلها.
نظمها  �ل��ت��ي  �لتجمعات  م��ن  ��شهر  ث��اث��ة  �شخ�شا يف   50 م��ن  �ك��ر  وق��ت��ل 
نا�شطون يتهمون كوندي بال�شتعد�د لتزوير �لنتخابات �ملقرر �جر�وؤها يف 
30 يونيو حزير�ن يف �كر م�شدر للبوك�شيت يف �لعامل وقال �شعيد جينيت 
و�ملعار�شة  يتو�شط يف حمادثات بني �حلكومة  �ل��ذي  �ملتحدة  مبعوث �لمم 
مطالبهما  ب�شاأن  كبري�  تقدما  حققا  �لطرفني  �ن  كوناكري  �لعا�شمة  يف 
�ملعار�شة و�فقت مقابل  �ن �حز�ب  و�ن هناك مايدعو لامل. وقال جينيت 
متخلية  �لنتخابية  للعملية  جديد  م��ن  �لن�شمام  على  �ل�شمانات  بع�س 
قو�ئم  بتحديث  �ملكلفة  �فريقية  �جلنوب  و�مي��ارك  �شركة  بتغيري  عن طلب 
�ن�شار  با�شماء  �لنتخابية  �لقو�ئم  �ل�شركة مبلء  �ملعار�شة  �لناخبني وتتهم 
كوندي وهو ما نفته �ل�شركة. وتدعو �ملعار�شة �ي�شا �ىل �ل�شماح للغينيني يف 
�خلارج بالدلء با�شو�تهم. وقال جينيت فيما يتعلق بت�شويت �لغينيني يف 
�خلارج فان �ملع�شكر �لرئا�شي �لذي كان له حتفظات على هذه �لق�شية تخلى 
عن �عر��شاته. ومت �لتفاق على �مكان م�شاركة �لغينيني �لذين يعي�شون 
يف �خلارج يف �لنتخابات ومل يت�شن �لت�شال على �لفور باحلكومة �لغينية 
للتعليق علي ذلك ولكن متحدثا با�شم �ملعار�شة قال لرويرز �نه مت �لتو�شل 
�لنتخابات  وجلنة  �حلكومة  قيام  ينتظرون  و�نهم  �لجماع  من  �دن��ى  حلد 

�لغينية باعمال ملمو�شة. وقال �ملتحدث لدينا ما يدعونا للتفاوؤل �حلذر.

نتنياهو يهدد بالرد على اأي هجوم 

خماوف اإ�شرائيلية من انتهاء هدوء 40 عامًا يف اجلولن 

منرب الت�سامن مع تق�سيم خفف من حدة مطالبه

ال�شرطة تفرق مظاهرة يف اأنقرة وحماكمة حمتجني 
•• اأنقرة-وكاالت:

�لركية  �ل�������ش���رط���ة  ����ش��ت��خ��دم��ت 
ل��ت��ف��ري��ق جمموعة  �مل���دم���ع  �ل���غ���از 
متظاهرين جتمعت خارج �ل�شفارة 
�لركية  �لعا�شمة  يف  �لأم��ريك��ي��ة 
�شخ�شا   13 �أحيل  حني  يف  �أنقرة، 
�أعمال  �إث�������ارة  ب��ت��ه��م��ة  ل��ل��م��ح��ك��م��ة 
���ش��غ��ب، وذل���ك ب��ع��د حت��ذي��ر�ت من 
رئي�س �لوزر�ء �لركي رجب طيب 

�أردوغان للمحتجني.
ور���ش��ق �مل��ح��ت��ج��ون �ل�����ش��رط��ة �لتي 
ح���اول���ت ت��ف��ري��ق��ه��م ب���احل���ج���ارة يف 

�شنو�ت  �شت  قبل  �جلي�س  بها  ق��ام 
ل��ل��ح��د م���ن ���ش��ل��ط��ت��ه، م����وؤك����د� �أن 

ل�شره حدود�.
وق���ال �أردوغ�����ان ع��ن��د و���ش��ول��ه �إىل 
�أن�شاره  �حت�شد  �أنقرة حيث  مطار 
حت��ل��ي��ن��ا ب��ال�����ش��ر و���ش��ن��ت��ح��ل��ى به، 
ولكّن لل�شر حدود� . و�أ�شاف لن 
هام�شية  جمموعات  �أم��ام  ُنحا�شب 
بل �أمام �لأمة.. �لأمة �أو�شلتنا �إىل 
�حلكم وهي وحدها من �شتخرجنا 

منه .
ت��ذك��ري خ�شومه  �أردوغ�����ان  وج���دد 
مب���وع���د �لن���ت���خ���اب���ات �ل��ب��ل��دي��ة يف 
مار�س-�آذ�ر 2014 قائا ��شرو� 
�حتال  بدل  �إ�شافية  �أ�شهر  �شبعة 
�إ�شطنبول(  )يف  جيزي  )حديقة( 
�أو )حديقة( كوغولو )يف �أنقرة(.. 
�لدميقر�طية  ع����ن  ت���ت���ح���دث���ون 
لكنكم  و�حل������ق������وق،  و�حل������ري������ات 
ل���ن حت�����ش��ل��و� ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ع��ن��ف بل 

بالقانون .
يف هذه �لأثناء، ر�أى حزب �خل�شر 
�أردوغ�������ان  �أن  �مل���ع���ار����س  �لأمل�������اين 
ب�شبب  ل��ل��خ��ط��ر  ���ش��ل��ط��ت��ه  ي��ع��ر���س 
�إىل  للتو�شل  �ل��ر�ف�����ش��ة  �شيا�شته 
�ملتظاهرين  م����ع  و�����ش����ط  ح����ل����ول 
رئي�س  وق��ال  حلكومته  �ملعار�شني 
�ملنحدر  �أوزدم��������ري  ���ش��ي��م  �حل�����زب 
ت�شريحات  يف  تركية،  �أ���ش��ول  م��ن 
�لأملانية،  بر�ندبورغ  برلني  لإذ�عة 
�إن منوذج �حلزب �حلاكم يف تركيا 
يقوم على  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب 

�لنجاح �لقت�شادي.

ومل يطالب �ملنر با�شتقالة جميع 
�ل�شرطة  ق���م���ع  ع����ن  �مل�������ش���وؤول���ني 
للمحتجني بينهم حاكم �إ�شطنبول، 
ورّكز على �إبقاء �ملتنزه كما هو من 
�أي �شجرة من �شجر�ته،  دون م�ّس 
و�أ����ش���ر ع��ل��ى رف�����ش��ه خل��ط��ة بناء 
�أن���ف���اق يف ت��ق�����ش��ي��م. ك��م��ا دع����ا �إىل 
�لتحقيق مع �شركة كاليون للبناء 
يف �تهامات بتدمري �جل�شور وقطع 
�لأ�شجار حول �ملوقع و�لذي و�شفه 

باأنه غري قانوين.
وكالة  ذك���رت  نف�شه،  �ل�����ش��ي��اق  ويف 
�شخ�شاً   13 �أن  �ل��رك��ي��ة  دوغ����ان 
و�أحيلو�  �لث���ن���ني  �ل���ي���وم  �أوق����ف����و� 
�إىل �ملحكمة لتهامهم باإثارة  فور�ً 
وفي�شبوك  ت���وي���ر  ع���ر  �ل�����ش��غ��ب 
�أن�����ق�����رة  يف  م�����ظ�����اه�����ر�ت  خ��������ال 
�حتجاجاً على �إز�لة منتزه غيزي، 
وب���ت���ن���ظ���ي���م جم����م����وع����ات لإحل������اق 
ور�شق  �ملحيطة  بالأماكن  �ل�شرر 

�ل�شرطة باحلجارة.
وذك����رت و���ش��ائ��ل �إع����ام ت��رك��ي��ة �أن 
�إثارة  تهم  يو�جهون  فيهم  �مل�شتبه 
في�شبوك  موقعي  ع��ر  �ملحتجني 
وت���وي���ر �أث����ن����اء �لح���ت���ج���اج���ات يف 
تق�شيم  مب���ي���د�ن  ج���ي���زي  ح��دي��ق��ة 
�ليوم  �عتقلو�  وق��د  �إ�شطنبول،  يف 
توقيع  عقب  �ملحكمة  �إىل  و�أحيلو� 
يز�ل  ول  عليهم.  �لطبي  �لك�شف 

�لتحقيق م�شتمر�.
من جانب �آخر حذر رئي�س �لوزر�ء 
�ملحتجني،  �أردوغ������ان  ط��ي��ب  رج���ب 
و�شبه هذه �ل�شطر�بات مبحاولة 

يف  �ليوم.  �شباح  من  مبكرة  �شاعة 
ح��ني ����ش��ت��خ��دم��ت �ل�����ش��رط��ة كمية 
�ملدمع وخر�طيم  �لغاز  كبرية من 
�ملياه لتفريق مظاهرة �شمت �آلف 
كيزياي  ���ش��اح��ة  يف  �لأ���ش��خ��ا���س 
�لعا�شر  �م�������س  يف  �أن����ق����رة  و����ش���ط 
�ملناه�شة  �لح��ت��ج��اج��ي��ة  للحركة 
�إ�شابة  ع��ن  �أ�شفر  مم��ا  للحكومة، 

�شخ�شني على �لأقل.
وب�����ع�����د ت�����دخ�����ل �ل���������ش����رط����ة ب������د�أ 
ب��الن�����ش��ح��اب، ولكن  �مل��ت��ظ��اه��رون 
�ل�شرطة و��شلت تفريق �ملحتجني 
�شاحة  ب����ني  ت���ون�������س  ج������ادة  ح���ت���ى 

كيزياي وكوغولو �للتني تعتر�ن 
م��ك��ان��ني ل��ل��م��ظ��اه��ر�ت يف �أن���ق���رة، 
�لأنا�شول  �أن���ب���اء  وك���ال���ة  وق���ال���ت 
�حتجزت  �ل�����ش��رط��ة  �إن  �ل��ر���ش��م��ي��ة 

�أربعة �أ�شخا�س بينهم �إير�ين.
ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع ذل����ك خ��ف��ف �م�س 
تق�شيم  م�����ع  �ل���ت�������ش���ام���ن  م���ن���ر 
�لتي  �لرئي�شية  �ملنظمة  )�جل��ه��ة 
متثل حركة �لحتجاج �مل�شتمرة يف 
و�كتفى  مطالبه،  بيان  يف  غيزي( 
عن  �لتخّلي  �إىل  �حلكومة  بدعوة 
خطتها لإن�����ش��اء م��رك��ز جت���اري يف 

�ملتنزه.

هولندا يف  خمزنة  اأمريكية  نووية  قنبلة  احلكومة الفل�شطينية اجلديدة تعقد اأول اجتماع 22 
�لأر��شي  على  نووية  �أ�شلحة  وج��ود  مو�شوع  ظل  وق��د 

�لهولندية �إ�شاعة تردد لفرة طويلة.
�أرف��ع م�شوؤول يوؤكد وج��ود تلك  �أن لوبر�س هو  ويعتقد 
�لأ���ش��ل��ح��ة يف ه��ول��ن��د� وق���ال ل��وب��ر���س �أع��ت��ق��د �أن )هذه 
�لع�شكري  �ل��ف��ك��ر  م��ن��ه يف  �لأ���ش��ل��ح��ة( ج���زء ل ج����دوى 

�لتقليدي .
ونقلت �شحيفة تليغر�ف عن خر�ء قولهم �إن �لأ�شلحة 
�مل��وج��ودة يف فولكيل هي قنابل ب61- �لتي ط��ورت يف 

�لوليات �ملتحدة يف �ل�شتينيات.
ن��و���س، ع��ن متحدث  �مل��ع��روف،  �مل��ذي��ع �لهولندي  ون��ق��ل 
ر�شمي با�شم �لقو�ت �لهولندية �مللكية �جلوية قوله �إن 

مثل هذه �لق�شايا ل يتحدث عنها .

•• ام�صرتدام-وكاالت:

لوبر�س  روود  �ل�شابق  �لهولندي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ك�شف 
�لنقاب عن �أن هناك 22 �شاحا نوويا �أمريكيا خمزنا 

يف �لأر��شي �لهولندية.
�لذي  لوبر�س  ع��ن  �لهولندية  �لإع���ام  و�شائل  ونقلت 
�شغل من�شب رئي�س �لوزر�ء بني عامي 1982 و1994 
�لأر���س يف  �شطح  �لأ�شلحة خمزنة حتت  تلك  �إن  قوله 

غرف �شديدة �لتح�شني يف قاعدة فولكيل �جلوية.
وك�����ش��ف ل��وب��ر���س ع��ن ذل���ك يف ب��رن��ام��ج وث��ائ��ق��ي لقناة 
�أنه ميكن  �أبد�  �أعتقد  نا�شيونال جيوغر�فيك قائا مل 
�أن تظل مثل هذه �لأ�شياء �ل�شخيفة هناك يف 2013 .

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ت��ت��ع��اظ��م خم�����اوف �إ����ش���ر�ئ���ي���ل من 
�ن��ت��ه��اء �ل���ه���دوء �ل���ذي ���ش��اد جبهة 
�أرب��ع��ة ع��ق��ود، بعد  �جل���ولن لنحو 
�ل�شياج  مل���ح���اذ�ة  �مل���ع���ارك  و����ش���ول 
�لأم���ن���ي يف �جل����ولن �مل��ح��ت��ل، �إىل 
قوة  ت��ت��ف��ك��ك  �أن  �ح���ت���م���ال  ج���ان���ب 
�ل�شتباك  ف�����س  �ت���ف���اق  م��ر�ق��ب��ة 

�لدولية �لأندوف.
وب����د�أ ن��ت��ن��ي��اه��و يف ����ش��ت��غ��ال هذه 
�لأو��������ش�������اع ل���رف�������س �أي�������ة �أف����ك����ار 
�أم���ريك���ي���ة ل��ن�����ش��ر ق����و�ت دول���ي���ة يف 
نهائي  �تفاق  �إط��ار  يف  �ألأردن  غ��ور 
مع �لفل�شطينيني. ومع �لتغيري�ت 
�حل���ا����ش���ل���ة يف ج���ب���ه���ة �جل�������ولن، 
�لع�شا  �أن مت�شك  �إ�شر�ئيل  حتاول 
من �ملنت�شف، فتهدد بح�شب وثيقة 
با�شتهد�ف  �ملتحدة  لاأمم  ر�شمية 
�ل���دب���اب���ات �ل�����ش��وري��ة �ل��ت��ي دخلت 

�لقنيطرة، عر �لأندوف.
قو�ت  م��ن  رد�  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  وت��ت��ل��ق��ى 
�لقناة  ع����ر  �ل���������ش����وري  �ل����ن����ظ����ام 
�ل��دب��اب��ات دخلت لإعادة  ب��اأن  ذ�ت��ه��ا 
�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �مل��ع��ر ف��ق��ط ول 
�لوثيقة  ويف  ����ش��ت��ه��د�ف��ه��ا،  ينبغي 
طبيا  عاجا  �إ�شر�ئيل  تقدم  ذ�تها 
�ملعار�شة  من  جريحا  ع�شر  ل�شتة 

�ل�شورية.
�ملعارك  �أن  يوؤكد  نتنياهو  بنيامني 
لن  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  و�أن  ق��ري��ب��ة  ك���ان���ت 
تتدخل �إل �إن وجهت �لنار �شوبها، 
وتفكك قو�ت �لأمم �ملتحدث يوؤكد 

��شتهد�ف  حماولة  على  �شاروخيا 
ج��ن��وده��ا، ك��م��ا ح���دث ق��ب��ل ثاثة 
لقو�ت  م��وق��ع  با�شتهد�ف  �أ�شابيع 
غار�ت  بتنفيذ  �أو  �ل�شوري،  �لنظام 
يف �لعمق �ل�شوري ل�شرب �لأ�شلحة 
�لنوعية، وتكتفي بالر�شد و�ملر�قبة 
ل��ل��م��ع��ارك �حل���دودي���ة ط��امل��ا بقيت 
�أفقية ومل ت�شل �جل��ولن �ملحتل. 
يف �لث���ن���اء �أع���ل���ن رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�أن  نتنياهو،  بنيامني  �لإ�شر�ئيلي، 
حيال  �شيا�شته  يوجه  �ل��ذي  �مل��ب��د�أ 
�أن  �ل��د�ئ��رة يف �شوريا، ه��و  �حل��رب 

وفوز  �لر�ديكايل  �ملحور  �نك�شار  �أم 
و�أ�شاف   . �ل�����ش��وري��ني  �مل��ع��ار���ش��ني 
د�خلي،  ����ش���اأن  ���ش��وري��ة  يف  �حل����رب 
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل ع���ل���ى عدم  وحت����ر�����س 
��شتفز�ز �لأ�شد �أو جهات �أخرى ملنع 
�خلارجي  �ل��ع��دو  ذري��ع��ة  ��شتخد�م 
�شوريا،  �ل��ن��ز�ع يف  م��ن قبل ط��ريف 
ول تتدخل �إل رد� على ��شتهد�فات 

�شورية لقو�تنا .
�إلكرونيا  مفتوحة  �إ�شر�ئيل  عني 
�ملنطقة  يف  ي���ج���ري  م���ا  ك���ل  ع��ل��ى 
بالرد  وت���ق���وم  �ل�������ش���اح،  م��ن��زوع��ة 

ت�شع  �أن  ميكنها  ل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أن 
�أمنها بيد قو�ت دولية.

�جلولن  جبهة  يف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  قلق 
م��ن �أن ي��ل��ج��اأ �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري �أو 
ياأ�س  �مل��ع��ار���ش��ة يف حل��ظ��ة  ق�����و�ت 
�إ�شر�ئيل  ����ش��ت��در�ج  �إىل  �نك�شار  �أو 
ل���ل���ع���م���ل �ل���ع�������ش���ك���ري م�����ن خ���ال 

هجمات عابرة للحدود.
من جهته يعلق �أوري درومي، وهو 
بقوله  �إ�شر�ئيلي،  �شيا�شي  حملل 
يدور يف �إ�شر�ئيل �لكثري من �للغط 
حول �أيهما �أف�شل لنا بقاء �لأ�شد، 

كل من يهدد �أو ي�شن هجمات �شد 
�إ�شر�ئيل فاإنها �شتهاجمه.

وقال نتنياهو خال �جتماع للجنة 
�خلارجية و�لأمن �لتابعة للكني�شت 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، �ل��ي��وم �لإث���ن���ني، �إن 
�أن  هو  �إ�شر�ئيل  يوجه  �لذي  �ملبد�أ 
كل من يهدد ب�شن هجمات �شدها 
�شتتم  ع��ل��ي��ه��ا..  ه��ج��م��ات  ي�����ش��ن  �أو 

مهاجمته .
و�أ�شاف ن�شاهد �شرق �أو�شط جديد 
وه���و ه��ائ��ج وع��ا���ش��ف وق��اب��ل جد�ً 
ب�شكل  ينطبق  وه����ذ�  ل��ا���ش��ت��ع��ال، 
�ل�شمالية  �حل������دود  ع��ل��ى  خ���ا����س 
)لإ���ش��ر�ئ��ي��ل( م��ع ���ش��وري��ا، ونحن 
�لتطور�ت ب�شورة  �أمام هذه  نعمل 
م�شوؤولة وبرجاحة �لر�أي وبحزم .

و�أ�شارت و�شائل �لإعام �لإ�شر�ئيلية 
�آخ����ذة  ���ش��وري��ا  يف  �حل����رب  �أن  �ىل 
ب���الإق���ر�ب م��ن �إ���ش��ر�ئ��ي��ل، وذلك 
�جلي�س  ب��ني  �ل��د�ئ��ر  �لقتال  عقب 
منطقة  يف  و�مل��ت��م��ردي��ن  �ل�����ش��وري 
�إطاق  وت��ب��ادل  �جل����ولن،  ه�شبة 
�ل���ن���ار يف م��ن��ط��ق��ة �ل��ق��ن��ي��ط��رة يوم 

�جلمعة �ملا�شي.
وقالت �شحيفة يديعوت �أحرونوت 
�إن عنا�شر من �ملتمردين يف �شوريا 
دخ��ل��و� م��رت��ني ع��ل��ى �لأق����ل خال 
�لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي، �إىل م��ن��اط��ق يف 
�شيطرة  حت���ت  �جل������ولن  ه�����ش��ب��ة 
�ل�شوري  �جل��ي�����س  و�أن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل، 
ب��و����ش��ط��ة �لأمم  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  �أب���ل���غ 
�إىل  ق��و�ت��ه  �شيدخل  ب��اأن��ه  �مل��ت��ح��دة 

معر �لقنيطرة.

كريي يوؤجل زيارته 
لل�شرق الأو�شط

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�إن  �م�س  �إ�شر�ئيلية،  م�شادر  قالت 
�لأم��ريك��ي، جون  �خلارجية  وزي��ر 
لإ�شر�ئيل  زيارته  �شيوؤجل  ك��ريي، 
�لفل�شطينية،  �ل�شلطة  وم��ن��اط��ق 
ي�شلها  �أن  م�����ق�����رر�  ك������ان  �ل����ت����ي 
�أي����ام ون��ق��ل��ت �شحيفة  غ���د�، ل��ع��دة 
�ليوم(،  )�إ�شر�ئيل  هيوم  ي�شر�ئيل 
ع��ن �مل�����ش��ادر �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، قولها 
�إن كريي �شيوؤجل زيارته للمنطقة 
ل��ع��دة �أي�����ام م���ن �أج����ل م��ن��ح �ملزيد 
�لفل�شطيني  للرئي�س  �ل��وق��ت  م��ن 
ب�شاأن  ي��ق��رر  ع��ب��ا���س، لكي  حم��م��ود 
يتعلق  فيما  �لفل�شطينية  �ملطالب 
با�شتئناف �ملفاو�شات مع �إ�شر�ئيل.
ي��ري��د معرفة  �أن ك��ريي  و�أ���ش��اف��ت 
�إلغاء  ���ش��ي��ق��رر  ع��ب��ا���س  ك���ان  �إذ�  م��ا 
ل�شتئناف  م�شبقة  ���ش��روط  و���ش��ع 
�ملفاو�شات، و�لتي تتمثل مبطالبة 
�ل�شتيطان  ب����وق����ف  �إ�����ش����ر�ئ����ي����ل 
�أ�شرى فل�شطينيني  و�إطاق �شر�ح 
وز�رة  �أن  �ىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
�خلارجية �لأمريكية مل تعلن بعد 
ع��ن �مل��وع��د �مل��ح��دد لو�شول كريي 

�إىل �ملنطقة.

•• رام اهلل-ا ف ب:

�لد�شتوري  �ليمني  �دت  �لتي  �جلديدة  �لفل�شطينية  �حلكومة  تعقد 
رئي�س  برئا�شة  �ل��ث��اث��اء  �ل��ي��وم  لها  �جتماع  �ول  �مل��ا���ش��ي،  �خلمي�س 

�لوزر�ء �جلديد ر�مي �حلمد �هلل.
�ل�������وزر�ء، ف���ان �جلل�شة  �ل����ذي وزع ع��ل��ى  وح�����ش��ب ج����دول �لع���م���ال 
�شتخ�ش�س للبحث يف ترتيبات عمل جمل�س �لوزر�ء يف �ملرحلة �ملقبلة 

وكذلك �شتبحث تقريرين عن �لو�شعني �ل�شيا�شي و�لمني.
�ن  �ملتوقع  من  �ن��ه  �جل��دي��دة،  �حلكومة  من  قريبة  م�شادر  وذك��رت 
يت�شلم مهام �ملتحدث با�شم �حلكومة نائب رئي�س �لوزر�ء �لقت�شادي 

حممد م�شطفى.

ولأول مرة �شتعمل هذه �حلكومة بنائبني لرئي�س �لوزر�ء مت تعينهما 
ب�شكل م�شبق، وهما �لقت�شادي حممد م�شطفى من �ل�شفة �لغربية 
�لنائب  و�نتقد  �بو عمرو من قطاع غزة  زياد  �لكادميي  و�ل�شيا�شي 
�لثاين لرئي�س �ملجل�س �لت�شريعي �لفل�شطيني ح�شن خري�شة تعيني 
ل�شمان  ج��اء  �لتعيني  ه��ذ�  �ن  �ىل  م�شري�  �ل����وزر�ء،  لرئي�س  نائبني 

�شيطرة �لرئي�س حممود عبا�س على هذه �حلكومة .
وقال خري�شة لوكالة فر�ن�س بر�س �ن  �لقانون �ل�شا�س ن�س �شر�حة 

على �ن يقوم رئي�س �لوزر�ء باختيار نائبا له من بني �لوزر�ء .
وكان من �ملفر�س �ن ير�أ�س �لرئي�س عبا�س بنف�شه هذه �حلكومة 
��شتناد� �ىل �تفاق �مل�شاحلة �لذي وقع بني حركتي فتح وحما�س يف 

�شباط-فر�ير �ملا�شي يف �لدوحة.

•• برلني-وكاالت:

وبولند�  و�ملجر  �أملانيا  �ل�شيئ يف  و�لطق�س  �لعارمة  �لفي�شانات  تو��شلت موجة 
من  مزيد  وق��وع  من  خم��اوف  و�شط  �لت�شيك،  وجمهورية  و�شوي�شر�  و�لنم�شا 
�رتفاع  خماطر  و��شتمر�ر  منازلهم  عن  �لآلف  ع�شر�ت  �إج��اء  رغ��م  �لأ���ش��ر�ر 
من�شوب �ملياه و�نهيار عدة �شدود.  وقد �أجلت �ل�شلطات �لأملانية ع�شر�ت �لآلف 
�ملنطقة منذ  في�شانات يف  �أ���ش��و�أ  و�شط  �إلبى،  نهر  وبلد�ت على ط��ول  م��دن  من 
�شنو�ت، مع خماوف متز�يدة مع وجود �أ�شخا�س يف عد�د �ملفقودين وحتذير�ت 
من �نقطاع �لكهرباء يف حال ��شتمر�ر �رتفاع م�شتويات �ملياه. ودفعت �ل�شلطات 
�لأملانية بنحو 70 �ألفا من رجال �ملطافئ و11 �ألف جندي بخدمات �لطو�رئ يف 
�أنحاء �لباد للم�شاعدة يف جهود �لإنقاذ. وكانت ولية �شاك�شوين �أنهالت �شرقي 

�لفي�شانات  �أن ت�شل  يتوقع  �لآن، حيث  �ملت�شررة حتى  �ملناطق  �أكر  �أملانيا من 
�إىل �ملناطق �ل�شمالية مطلع �لأ�شبوع �ملقبل. ومت �إنقاذ ما يقدر بنحو 23 �ألف 
�شخ�س �إىل بر �لأمان يف عا�شمة �لولية �لتي مت �إخاء �أجز�ء منها. ويف وقت 
 70 قدرها  بزيادة  �أمتار   7.45 �إىل  �لفي�شان  مياه  م�شتويات  و�شلت   ، �شابق 
 . �ل��ق��رن  ف��ي�����ش��ان  �أط��ل��ق ع��ل��ي��ه  �ل����ذي   2002 ف���وق م�����ش��ت��وى ع���ام  �شنتيمر� 
ينتظر  حيث  �ملقبل،  �لأ�شبوع  مطلع  �ل�شمال  يف  �لفي�شانات  تنت�شر  �أن  ويتوقع 
�أن ي�شل م�شتوى نهر �إلبى �إىل نحو 8.10 �أمتار �ليوم �لثاثاء، و�شط خماوف 
�أج��ز�ء من  �ملاحة يف  توقفت حركة  �لنهر. وقد  �شدود بطول  �نهيار عدة  من 
نهري �لد�نوب و�لر�ين يف �أملانيا �للذين ميثان �شريانني مهمني لنقل �حلبوب 
و�لفحم و�شلع �أخرى وذلك ب�شبب �رتفاع من�شوب �ملياه ويف هذه �لأثناء حترك 

م�شوؤولون لتهدئة �ملخاوف .

رو�شيا تعربرّ عن القلق 
ب�شاأن الأو�شاع يف ليبيا 

•• مو�صكو-يو بي اأي:

�م�س  �لرو�شية،  �خلارجية  ع��ّرت 
�لد�خلي  �لو�شع  ب�شاأن  �لقلق  عن 
�مل�شلحة  ليبيا بظل �ل�شتباكات  يف 
�ل��ت��ي وق��ع��ت �أم�����س يف ب��ن��غ��ازي بني 
ليبيا  درع  وق�������و�ت  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
�إىل  و�أدت  �لليبي،  للجي�س  �لتابعة 

مقتل و�إ�شابة �لع�شر�ت.
بيان،  يف  �لرو�شية،  �ل��وز�رة  وقالت 
�ل�شتقر�ر  ع��دم  حالة  تو��شل  �إن 
و�مل�شكات  ل��ي��ب��ي��ا  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�لقلق  ت���ث���ري  �حل���������ادة  �لأم����ن����ي����ة 
ندعم  ن��ح��ن  و�����ش���اف���ت   . �ل���ب���ال���غ 
م�����ش��رية ه����ذ� �ل��ب��ل��د ع��ل��ى طريق 
وندعو  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  �ل���ت���ج���دد 
�إىل �شبط  �لليبية  �لأط��ر�ف  كافة 
�لر�مية  �جلهود  وتن�شيط  �لنف�س 
�لو��شع  �لوطني  �ل��وف��اق  بلوغ  �إىل 
�لليبية  �ل����دول����ة  م�����ش��ت��ق��ب��ل  �إز�ء 

�خلالية من �لنز�عات .
ور�أت �خلارجية �لرو�شية يف بيانها، 
جهاز  ����ش��ت��ح��د�ث  يتطّلب  ه��ذ�  �ن 
�أجهزة  ذل���ك  ف���ع���ال، مب���ا يف  دول����ة 
�ل�شابقني  �لثو�ر  وم�شاركة  �لأم��ن 
يف �حلياة �ل�شلمية خلدمة م�شالح 
كلهم  �لباد  مو�طني  وطموحات 
من دون ��شتثناء . وكانت �إ�شتباكات 
مقر  �أم���ام  �ل�شبت  م�شاء  �ن��دل��ع��ت 
�شو�حي  ب���اأح���د  ل��ي��ب��ي��ا  درع  ق����و�ت 
متظاهرين  ب��ني  ب��ن��غ��ازي  م��دي��ن��ة 
�لقو�ت  ه����ذه  ل���ت���و�ج���د  ر�ف�������ش���ني 
ومطالبني بت�شليم مقرهم لقو�ت 
�لتي  �لقو�ت  تلك  وبني  �ل�شاعقة، 
�لليبي  �أركان �جلي�س  توؤكد رئا�شة 
كقوة  وت�شتخدم  لها  تابعة  ب��اأن��ه��ا 
 31 �إىل مقتل  �أدى  �إحتياطية، ما 

�شخ�شاً و�إ�شابة �لع�شر�ت.

الفي�شانات توا�شل اجتياح مدن اأوروبية 
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/333 ت  جتر -م ر- ت- ع ن(
�شمري عمر   : �ملنفذ �شده  �شوريا  �لعو�س �جلن�شية:  نا�شر  �لتنفيذ/ حممد  طالب 
�جلن�شية:  عي�شاوي  عمر  �شمري  �عانه:  �ملطلوب  فل�شطني  �جلن�شية:  عي�شاوي 
فل�شطني عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/67 جتاري-م ر- �س- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/7/3 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  -�لعني  �لتنفيذ  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة 
وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند ب�شد�د مبلغ 15000 درهم + 1200 درهم ر�شوم �لدعوى 
�لتنفيذ +200  �تعاب حماماة +484 درهم ر�شوم  +7500 درهم تعوي�س + 500 درهم 

درهم م�شاريف �لعان بالن�شر  ، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم التجاري                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/150م بالن�سر

بنف�شه    وميثلها  �لباط  لعمال  �لنعيمي  �شلطان  ر��شد  موؤ�ش�شة  عليه:  �ملدعي  �ىل 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/3 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �عاه ل�شالح/ �شري علي خان   حكمت �للجنة غيابيا: حكمت �للجنة مبثابة 
�حل�شوري: باخاء �ملدعى عليها من �لعني �ملوؤجرة و�لز�مها بت�شليمها للمدعية خالية 
�عتبار� من 2011/2/23 وحتى  �مل�شتحقة  ي�شغلها وبحالة جيدة وب�شد�د �لجرة  مما 
تاريخ �لخاء �لفعلي بو�قع مبلغ )8000( درهم �شنويا بال�شافة للزيادة �لقانونية 
ومقد�رها 5% وبتقدمي بر�ءة ذمة عن ��شتهاك �ملاء و�لكهرباء و�لز�مها بامل�شاريف. 
يكون �حلكم �ل�شادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف درهم. 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/6/9م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/577  جت جز- م ر- ب- ع ن

املتخ�س�سة:املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ موؤ�ش�شة ربوع �لقحو�ن للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة �جلن�شية: �لمار�ت مدعي 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �جلن�شية:�لمار�ت   ذ.م.م  لان�شاء�ت  �لدلفني  عليه: 
مببلغ 60000 درهم �ملطلوب �عانه/  �لدلفني لان�شاء�ت ذ.م.م �جلن�شية:�لمار�ت 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لحد �ملو�فق 2013/6/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/6/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2010/238  ت ك - عني- ب

 مدعي/ �حمد خمي�س �شلطان �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�لد�نة �لزرقاء للعقار�ت ل�شاحبها/حامد �شامل  علي �شامل �لعلوي و�خرون �جلن�شية: 
تعوي�س   + درهم   1.000.000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
100.000 درهم �ملطلوب �عانه/ موؤ�ش�شة �لد�نة �لزرقاء للعقار�ت ل�شاحبها/حامد 
�شامل  علي �شامل �لعلوي و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/6/25 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/82  مد كل-م ر- ب- ع ن

 مدعي/ عبد�هلل �شيف عبيد حممد �لفار�شي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�خرون  جوهر  كاظم  وليد  فاطمة 
�لتعوي�س     �ملطلوب �عانه/ �ن�شاف جا�شم جوهر �لقعود �جلن�شية: جزر 
�لقمر عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/16 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
�لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/237  عم جز- م ر- ب- ع ن

بنغادي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة  مدعي/ عبد�ملنان عبد�لرحيم �جلن�شية:   
د�نة �خلليج للنظافة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �لعامة  للنظافة  �خلليج  د�نة  �عانه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/17 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
�لعني  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/214  جت كل-م ر- ب- ع ن

�شعيد  �شامل  هدى  عنه/  وكيا  �ل�شام�شي  �شعيد  حمد  �شعيد  ر��شد  مدعي/   
و�خرون  ر�ي  جاني�س  دبي�س  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لكلباين 
�جلن�شية: �لهند مو�شوع �لدعوى: ف�شخ عقد �شر�كة  �ملطلوب �عانه/ ناري�س 
بهيما ند��س كوكريجا �جلن�شية: �لهند عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/6/24 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  413/ 2012 جتاري - م ر- �س-  ع ن   

�مل�شتاأنف : خان ملوك وزير �جلن�شية: �فغان�شتان �مل�شتاأنف عليه:موؤ�ش�شة �لمثل 
للنقليات �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �ل�شتئناف : مطالبة مالية مببلغ 41400 
درهم  �ملطلوب �عانه/موؤ�ش�شة �لمثل للنقليات �جلن�شية: �لمار�ت  �لعنو�ن: 
بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2012/999 
�ملو�فق 2013/6/12  �لربعاء  يوم  لنظره جل�شة  ع ن وحدد  ر- ب-  م  جت جز- 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة 
��شتئناف �لعني �لكائنة-   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/144  مد كل- م ر- ب- اأظ

مدعي/ خلفان �شيف حممد �شيف �لزعابي �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي عليه: موؤ�ش�شة �درب 
�لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �شالح  علوي  عبيد  �حمد  ملالكها/  و�لعقار�ت  �لعامة  للمقاولت 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 105000 درهم    �ملطلوب �عانهما/1-موؤ�ش�شة �درب للمقاولت 
�لعامة و�لعقار�ت ملالكها/ �حمد عبيد علوي �شالح   �جلن�شية: �لمار�ت 2-عماد علي عبد�هلل 
�لو�رد  و�لت�شحيح  �لدعوى  ب�شحيفة  بالن�شر)�عان  عنو�نه:  م�شر  �جلن�شية:  عبد�للطيف 
مبح�شر جل�شة  2013/6/10(   حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2013/6/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�شاء   �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/10

قلم املحكمة املدنية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1111و 2013/1112  عم جز- م ع- ب- اأظ

حممد  �شري  2-حممد  �جلن�شية:م�شر  زيد�ن  حممد  �ل�شيد  ر�مي   -1 مدعيان/ 
�لعامة  لل�شيانة  �ملدير  عليه:  مدعي  م�شر  �جلن�شية:  �جلن�شية:  �حمد  �ل�شيد 
�ملدير  �عانه/1  �ملطلوب  �لدعوى: م�شتحقات عمالية  �لمار�ت مو�شوع  �جلن�شية: 
لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر)�عادة �عان بالن�شر بال�شحيفة 
�ملعدلة(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/6/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/5/27
قلم املحكمة                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     2013/457  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/  ريبون مياه حممد مطلب مياه �جلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  حمود�س  فرج 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه/فرج حمود�س للمقاولت �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/17 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/673  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/  �شم�س �لعامل كمال با�شا �جلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: نبع ليو� 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  ليو�  �عانه/نبع  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثنني �ملو�فق 2013/6/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1311  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/  �شعد �هلل خان حممد �كر �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �لنجم 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملباين  وتنظيفات  �لعامة  لل�شيانة  �لكوين 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه/�لنجم �لكوين لل�شيانة �لعامة 
�قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملباين  وتنظيفات 
 2013/6/17 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1422  عم جز- م ع- ب- اأظ

�ل�شباعي �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: يو�شف  �شعد علي  �بر�هيم  مدعي/  
�لد�شوقي لاعمال �ل�شحية و�لباط �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
�ل�شحية  لاعمال  �لد�شوقي  يو�شف  �عانه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
و�لباط �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/6/17 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/5/27
قلم املحكمة                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1492  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�شر   �جلن�شية:  رد�د  عو�س  عطيه  عبد�هلل  حممد  مدعي/  
م�شتحقات عمالية  �لدعوى:  �لمار�ت مو�شوع  �جلن�شية:  للديكور  �ل�شمان 
�ملطلوب �عانه/ �ل�شمان للديكور �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن 
2013/6/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/27
قلم املحكمة                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1560  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  �لرحمن  مالك  �لرحمن  وقا�س  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  كاريزما 
ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  كاريزما  �عانه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/6/17 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/5/20
قلم املحكمة                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10315 بتاريخ 2011/10/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/589 تنفيذ عمايل
������س.ذ.م.م جم��ه��ول  حمل  ب��اك��و ل��اع��م��ال �لفنية  �ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- 
عبد�لرز�ق  �شادق  حممد  عبد�لقادر  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�بو �شاح   قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )82387( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة .بال�شافة �ىل مبلغ 824 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/250 عمايل كلي              
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة و�ي ماك�س نتوررك�س ميدل �ي�شت منطقة حرة ذ.م.م  
�ملدعي / توقري جو�د �شودهاري وميثله: �شامل  �ن  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �حل��م��ادي  علي  �شلطان  عبد�هلل 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   690181.5( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �لف�شل �لتع�شفي حتى متام �ل�شد�د..   
�ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2013/6/17  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
ch1.A.2 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل . 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1746 عمايل جزئي              
�ىل �ملدعى عليه/1- حا �لوجد�ن �لتجارية �س ذ.م.م- فرع دبي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد ح�شني حممد عليوه   قد �قام عليك �لدعوى 
و�لفائدة  دره��م(   41.800( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  �لتاخريية 
      )2013/142299( �ل�شكوى  رقم  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
8.30 �س مبكتب  �ل�شاعة   2013/6/16 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لقا�شي 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل  

 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1227 عمايل جزئي              
�ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  للرجال   عرفت  �شالون  عليه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�ملدعي / �ناند� �شي �شولل �شيل  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )4800 درهم(وتذكرة عوده مببلغ )2000  درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من �ملطالبة لل�شد�د 
�لتام  و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل باكفالة. رقم �ل�شكوى )2013/134947(.    
�ل�شاعة 8.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2013/6/11  �لثاثاء  وحددت لها جل�شة يوم 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لقا�شي 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل، 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1606 عمايل جزئي              

حمل  جمهول  ���س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكي  �خلليج  �شركة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد حامد �ل�شام �يوب خان  قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19882 درهم(وتذكرة عوده 
مببلغ )2000  درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
  .)2013/142663( �ل�شكوى  رق��م  �ل��ت��ام.  لل�شد�د  �لق�شائية  �ملطالبة  م��ن   %9
�ل�شاعة 8.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2013/6/19  وح��ددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لقا�شي 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل،  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/1994 جتاري كلي                    
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة �شويد�ن و�لنيل �لعامة جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شروميك �لمار�ت لا�شا�شات �س.ذ.م.م وميثله: عبد�لرحمن ح�شن 
حممد �ملطوع قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   336000( وقدره  مببلغ 
�لقانونية 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ل�شاعة   2013/6/23 �ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  باكفالة.  �ملعجل 
9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �يام على �لقل .علما بان �لدعوى �عيدت ملحكمة �ول درجة. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/280 جتاري جزئي                    

�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  عبد�لو�حد  ��شف  حممد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / ماك�س لوجي�شتك�س �س م ح وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع   
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة با�شد�ر �لمر بالز�م �ملدعى عليه 
ب�شد�د مبلغ47400 درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 
لها  وح��ددت  باكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  حتى   %9
 ch2.D.19 جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/30 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/543  ا�ستئناف جتاري

�لبناء  م��و�د  لتجارة  �لعاملية  �ل�شهاب  -�شركة   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
للنقل  م��وف  /كويك  �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا  ذ.م.م   جمهول حمل 
�لري �س.ذ.م.م وميثله: حممد �شيف عبيد علي �حلفيتي  قد ��شتاأنف 
�لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/564 جتاري جزئي بتاريخ 
2012/4/9 وحددت لها جل�شه يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/16 �ل�شاعة 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا   ch.2.D.19 بالقاعة  �شباحاً   10.00

�شتجري حماكمتكم غيابيا .)علما بان �لتقرير قد ورد( 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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اجتماع على م�شتوى حكومي بني الكوريتنيالريا�س توؤكد دعم دول التعاون اأمن وا�شتقرار ووحدة اليمن
•• �صيول-ا ف ب:

تو�شلت �لكوريتان �م�س بعد حمادثات مار�تونية �ىل �تفاق لعقد �جتماع 
�لعام  منذ  بينهما  �لول  هو  �شيول  يف  �حلكومتني  م�شتوى  على  بينهما 
2007، كما ذكرت وكالة �لنباء �لكورية �جلنوبية يونهاب ومت �لتو�شل 
�ملحادثات  �شاعة من   18 بعد  �شيول  �لجتماع يف  �لتفاق حول عقد  �ىل 
بني م�شوؤولني من �لبلدين يف بلدة بامنوجنوم �حلدودية ح�شب ما �علنت 
�لوكالة. وبامنوجنوم هي �لبلدة �لتي مت فيها توقيع �تفاق �لهدنة �لذي 
و�شع حد للحرب يف �شبه �جلزيرة �لكورية )1950-1953(. و��شتمرت 
�ملحادثات �لتي بد�ت �شباح �لحد حتى وقت متاخر من ليل �لحد �لثنني 
وكانت هذه �ملحادثات �لثنائية �لوىل بني �لكوريتني منذ �كر من عامني 
�لنووي  �لت�شلح  برنامج  خلفية  على  �لع�شكرية  �لتوتر�ت  من  ��شهر  بعد 

�لكوري �ل�شمايل وكان �لهدف �لرئي�شي من هذه �ملحادثات حتديد جدول 
�لعمال ومكان �لجتماع وموعده. و�علنت وز�رة �عادة �لتوحيد �لكورية 
�جلنوبية �ن �جلانبني تو�شا يف بامنوجنوم �ىل تفاهم جزئي حول بع�س 
و��شافت  يونهاب  وكالة  بح�شب  و�شيول،  يانغ  بيونغ  بني  �لعالقة  �مل�شائل 
بعد  �ملحادثات  نتائج  ح��ول  منف�شلة  بيانات  ��شدر�  �جلانبني  �ن  �ل���وز�رة 
�لوفود وجدول  م�شتوى  �لنظر جلهة  �لتقريب بني وجهات  ف�شا يف  �ن 
�لعمال . من جهتها، �علنت وكالة �لنباء �لكورية �ل�شمالية �لر�شمية �ن 
�لجتماع �ملقبل �شيخ�ش�س قبل كل �شيء لعادة �لعاقات �لتجارية بني 
�ملجمع  و�غلق  �ل�شناعي  كاي�شونغ  جممع  فتح  �ع��ادة  وخ�شو�شا  �لبلدين 
�لو�قع يف �لر��شي �لكورية �ل�شمالية على بعد 10 كلم من �حلدود، من 
قبل بيونغ يانغ يف ني�شان-�بريل بعد ت�شعيد �لتوتر �ىل �على م�شتوى له 

منذ ��شابيع يف �شبه �جلزيرة �لكورية.

•• �صنعاء-وام:

�ململكة  خارجية  وزي��ر  �لفي�شل  �شعود  �لأم��ري  �أك��د 
ودول جمل�س  �مل��م��ل��ك��ة  دع���م  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ووحدة  ��شتقر�ر  �لعربية  �خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون 
منطقة  يهم  �ليمن  �أم���ن  �أن  على  م�����ش��دد�  �ليمن 
�جلزيرة �لعربية كلها ونقلت وكالة �لأنباء �ليمنية 
�شباأ عن �لفي�شل قوله خال �ت�شال هاتفي �أجر�ه 
ربه  عبد  �ليمني  �لرئي�س  مع  �ملا�شية  قبل  �لليلة 
حتر�س  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  �إن  ه���ادي  من�شور 
على حتقيق �خل��روج �لآم��ن من �لظروف �ل�شعبة 

و�لأزمة �لتي تلم باليمن منذ مطلع عام 2011. 
هادي  من�شور  رب��ه  عبد  �لرئي�س  ثمن  جانبه  م��ن 
�لتي  لليمن  �مل�شاندة  �لتعاون  دول جمل�س  مو�قف 
�لأزم��ة و�لو�شول  �لبالغ يف حلحلة  �لأث��ر  لها  كان 
�لتاريخية  �ل�شيا�شية  �لت�شوية  تنفيذ  طريق  �إىل 
و�آليتها  �خلليجية  �مل��ب��ادرة  مبقت�شيات  ب���اده  يف 

�لتنفيذية �ملزمنة.
 وقال �إن باده تعول كثري� على م�شاعدة �أ�شقائها 
ومو�قفهم  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  يف 
�لبناءة �إز�ء �إجناح �ملرحلة �لنتقالية كاملة و�شول 

�إىل �لنتخابات �لرئا�شية �لقادمة.

•• نواك�صوط-وكاالت:

�لبوركينابية  �لعا�شمة  يف  تتو��شل 
�مل����ف����او�����ش����ات غ�����ري �مل����ب����ا�����ش����رة بني 
�حلكومة �ملالية و�أربع حركات �أزو�دية 
�أزو�د  ح���رك���ة حت���ري���ر  ه���ي  م�����ش��ل��ح��ة 
و�ملجل�س �لأعلى من �أجل وحدة �أزو�د 
�مل�شيطر�ن على مدينة كيد�ل باأق�شى 
�لعربية  و�حل���رك���ة  �مل�����ايل،  �ل�����ش��م��ال 
�لأزو�دي������ة �ل��ت��ي ل��ه��ا وج���ود ع�شكري 
ملوريتانيا  �ملحاذية  �ملالية  �ملناطق  يف 
كوي  �ل��غ��ون��د�  وملي�شيات  و�جل��ز�ئ��ر، 
�ل�شونغاي  عرقية  من  �أ�شا�شا  �ملوؤلفة 
و�مل����ن����اه���������ش����ة ل����ل����ع����رب و�ل������ط������و�رق 
و�ملوجودة مبناطق �ل�شمال �ملايل �لتي 

ت�شيطر عليها �حلكومة �ملالية.
�لجتماع  د�خل  من  م�شادر  وبح�شب 
فاإن �ملفاو�شات تركزت خال �ليومني 
يقوم  �لتي  �لت�شالت  على  �ملا�شيني 
و�لأطر�ف  �لبوركينابي  �لو�شيط  بها 
�لإق���ل���ي���م���ي���ة و�ل����دول����ي����ة �حل���ا����ش���رة 
للمفاو�شات مع كل طرف على حدة، 
�ملبا�شرة،  �جلل�شات  �لآن  حتى  وغابت 
مبا�شرة  ج��ول��ة  �أي  ت��ع��ق��د  مل  ح��ي��ث 
�لأط����ر�ف  تلتق  �مل��ف��او���ش��ات ومل  م��ن 
�مل�شاركة يف �حل��و�ر حتت �شقف و�حد 
�ملا�شي.  �ل�شبت  �لفتتاح  جل�شة  بعد 
على  و�غ��ادوغ��و  مفاو�شات  وتنح�شر 
�لإجر�ء�ت و�ل�شمانات �لازمة ل�شري 
�أو�خر  �لرئا�شية  �لنتخابات  وتنظيم 

ال�شجن لـ3 اأردنيني 
حاولوا القتال يف �شوريا

•• عمان-يو بي اأي:
�مل��دن��ي��ة يف حمكمة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ق�����ش��ت 
�لإثنني،  �م�س  �لأردنية  �لدولة  �أمن 
ب�شجن 3 من �أن�شار �لتيار �ل�شلفي، 
حاولو� �لت�شلل �إىل �شوريا للقتال مع 
�ملعار�شة �مل�شلحة هناك وقال م�شدر 
ق�شائي ليونايتد بر�س �إنرنا�شونال، 
�إن هيئة �ملحكمة قررت حب�س حممد 
�خلايلة،  وف��ار���س  �لنجمي،  ف��ار���س 
مل����دة 5 ����ش���ن���و�ت، ف��ي��م��ا ق�����ش��ت بعام 
و�ح��د على �ملتهم ز�ي��د �ل��ف��اع��وري . 
�أد�نت  �ملحكمة  هيئة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لقيام  ب���ج���رم   ،3 �ل�����  �لأ����ش���خ���ا����س 
باأعمال مل جتزها �لدولة من �شاأنها 
ت��ع��ك��ري ���ش��ف��و �ل���ع���اق���ات م���ع دول���ة 
بجماعات  باإلتحاقهم  وذلك  �أجنبية 

م�شلحة يف �شوريا .

مقتل 11 م�شلحًا بعمليات 
اأمنية يف اأفغان�شتان 

•• كابول-يو بي اأي:

عمليات  يف  م�����ش��ل��ح��اً،   11 ق���ت���ل 
�لأمنية  �ل��ق��و�ت  نفذتها  م�شركة 
�لأفغانية، وقو�ت �مل�شاعدة �لدولية 
)�إي�������ش���اف( خال  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 
�ل�شاعات �ل�24 �لأخرية يف مناطق 
�ل��ب��اد وق��ال��ت وز�رة  خمتلفة م��ن 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �لأف��غ��ان��ي��ة يف ب��ي��ان، �إن 
)�إي�شاف(  ق��و�ت  مع  نّفذت  قو�تها 
ع���دة ع��م��ل��ي��ات م�����ش��رك��ة مبناطق 
 11 وقتلت  �ل��ب��اد،  م��ن  خمتلفة 
 4 و�عتقلت   ،3 وجرحت  م�شلحاً، 
�أن هذه  �ل��ب��ي��ان  �آخ���ري���ن و�أ����ش���اف 

�لعمليات ُنّفذت بوليات عديدة .

ال�شجن لإ�شالميني خططوا 
ملهاجمة ميينيني بريطانيني 

•• لندن-ا ف ب:

��شاميني  مت�شددين  �شتة  على  حكم 
طويلة  ل�����ف�����ر�ت  ب���ال�������ش���ج���ن  �م���������س 
ملهاجمة  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط  �د�ن���ت���ه���م  ب��ع��د 
جمموعة من �ليمني �ملتطرف بق�شد 
هجوم  ل�شن  �مل��د�ن��ون  وخطط  �لقتل. 
وهي  �لنكليزية  �ل��دف��اع  ر�ب��ط��ة  على 
�ل�شام  �ن��ت�����ش��ار  ت��ع��ار���س  جم��م��وع��ة 
�مل��ت�����ش��دد يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، يف ح���زي���ر�ن-
بعد  �كت�شافهم  مت  لكن  �ملا�شي  يونيو 
م�شلحني  وك����ان����و�  �مل���ظ���اه���رة  �ن���ت���ه���اء 
وقنبلة  و�شكاكني  و�شيوف  ببندقيتني 
م�����ش��ام��ري وق��ن��ب��ل��ة �����ش���ط���و�ن���ي���ة غري 
�ملخطط  و�ك��ت�����ش��ف  �ل�����ش��ن��ع.  مكتملة 
عندما مت توقيف �ثنني منهم �شدفة 
�ث��ن��اء ع��ودت��ه��م��ا ب�����ش��ي��ارة م��ن �ملنطقة 
دوزبريي  �لتجمع يف  فيها  �لتي جرى 
�شيارتهما  يف  وع��ر  �ن��ك��ل��ر�.  ب�شمال 
على تر�شانة ��شلحة وع�شر ن�شخ لورقة 
مليئة بكتابات كر�هية ت�شري �ىل �مللكة 
�ليز�بيث �لثانية ورئي�س �لوزر�ء ديفيد 
ك��ام��ريون. و�ق���ر ك��ل م��ن عمر حممد 
خان )31 عاما( وجويل �لدين )27 
عاما(   24( ح�����ش��ني  وحم��م��د  ع���ام���ا( 
وحممد  ع��ام��ا(   25( ح�شني  و�ن����ز�ل 
�حمد  و���ش��ه��ي��ب  ع���ام���ا(   23( ���ش��ع��ود 
برمنغهام  من  وجميعهم  عاما(   22(
ملهاجمة  بالتخطيط  �نكلر�،  بو�شط 
جل�شة حماكمة يف 30 ني�شان-�بريل.

مناطق  يف  وخ�شو�شا  �ل��ق��ادم  �ل�شهر 
�لتي  كيد�ل  �ل�شمال، وم�شري مدينة 
رغم  �ملالية  �ل�شيطرة  خ��ارج  ت��ز�ل  ل 
�أن�شار  حركة  طرد  على  �أ�شهر  م�شي 
�لقاعدة  تنظيم  يف  وحلفائها  �ل��دي��ن 
منها.  �لإ����ش���ام���ي  �مل���غ���رب  ب����اد  يف 
�لإقليم  م�شتقبل  ن��ق��ا���س  و���ش��ي��ت��اأج��ل 
من  ب���ذل���ك  ي��ت��ع��ل��ق  وم�����ا  �لأزو�دي 
حيثيات وتد�عيات �إىل ما بعد �نتخاب 

بالرئي�س  �لتقى  �لعربية  �ملجموعة 
�ل��ب��ورك��ي��ن��اب��ي يف ج��ل�����ش��ة خ��ا���ش��ة ثم 
�ل��ت��ق��ي ب��ع��د ذل����ك يف ج��ل�����ش��ة �أخ����رى 
�لبوركينابي  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  م���ع 
�ملتحدة  �لأمم  ع��ن  ممثلني  بح�شور 
و�لأفريقي  �لأوروب�������ي  و�لحت����ادي����ن 
وموريتانيا  و����ش���وي�������ش���ر�  وف���رن�������ش���ا 
�أنهم قدمو� للجميع روؤيتهم  و�أ�شاف 

حلل �لأزمة يف مايل .

رئي�س �شرعي، وت�شكيل حكومة حتظى 
�إذ  و�ل�شتمر�رية،  �ل�شرعية  ب�شفتي 
منذ  م��ايل  يف  �لقائمة  �ل�شلطات  �إن 
�نقاب �لعام �ملا�شي �شلطات �نتقالية 

وغري منتخبة.
�لعربية  با�شم �حلركة  �لناطق   وقال 
م��ول��ود رم�شان يف  �لأزو�دي����ة حممد 
�ت�شال مع �جلزيرة نت من �لعا�شمة 
وفد  �إن  و�غ�����ادوغ�����و  �ل��ب��ورك��ي��ن��اب��ي��ة 

توا�شل مفاو�شات واغادوغو بني اأطراف مايل 

مقتل 13 يف هجوم �شمال �شرق نيجرييا
•• مايدوجوري-رويرتز:

��شاميون  �أن���ه���م  ي��ع��ت��ق��د  م��ه��اج��م��ني  �ن  ����ش���اه���د�ن  ق����ال 
بالر�شا�س  وقتلو�  نع�س  د�خ��ل  �أ�شلحة  �أخفو�  مت�شددون 
مدينة  يف  لل�شلطات  مر�شدين  م�شتهدفني  �شخ�شا   13
�ن  �ل�شاهد�ن  وق��ال  نيجرييا  �شرق  ب�شمال  مايدوجوري 
�لهجوم وقع يوم �جلمعة يف �لوقت �لذي يقوم فيه �جلي�س 
جماعة  بد�أته  �ل��ذي  �لتمرد  لنهاء  من�شقة  عملية  باأكر 
�لف.  فيه  وقتل  �شنو�ت  �أرب���ع  منذ  �ملت�شددة  ح��ر�م  بوكو 
و�أعلن �لرئي�س جودلك جوناثان حالة �لطو�رئ يف ثاث 

وليات �ل�شهر �ملا�شي خ�شية �أن يتحول �شمال �شرق �لباد 
ي��دع��ى �شالح  ����ش��ام��ي م���ارق. وق���ال �شاهد ع��ي��ان  جليب 
�بر�هيم قتلت بوكو حر�م 13 من �ل�شكان خال �طاقها 
�لنار ب�شورة ع�شو�ئية و�أ�شاف �أن �جلنود قتلو� بعد ذلك 
بالر�شا�س �شتة من �ملتمردين ظلت جثثهم م�شجاة على 
�لطريق. و�متنع �شاجري مو�شى �ملتحدث با�شم قوة �ملهام 
�لع�شكرية �مل�شركة عن �لتعليق على �لهجوم لكنه قال �ن 
م�شلحني ��شتهدفو� جمموعات تعكف على حر��شة منطقة 
�شاعدو� يف  �ملجموعات  �أف��ر�د� من هذه  و�ن  مايدوجوري 

�لتعرف على �مل�شتبه بهم من بوكو حر�م.

•• دكا-ا ف ب:

وقعت مو�جهات بني �ل�شرطة ومتظاهرين يف عدد من 
�ليه  دع��ا  ع��ام  ��شر�ب  �شل  فيما  �م�س  بنغاد�س  بلد�ت 
�كر �لحز�ب �ل�شامية معظم مناطق �لباد. و�غلقت 
�لرئي�شية فيها  �ل�شو�رع  �ملتاجر و�ملد�ر�س يف دكا وبدت 
مقفرة بعد دعوة حزب �جلماعة �ل�شامية �ىل ��شر�ب 
قياديني  بحق  بال�شجن  حكمني  ل�شدور  ��شتنكار�  ع��ام 
��شاميني يف �ملحكمة �لدولية للجر�ئم . وقالت �ل�شرطة 
�ن �ثنني من رجالها ��شيبا بجروح يف بلدة �ولب��ار� يف 
�ل�شنع  بد�ئية  قنبلة  �لقى متظاهرون  �ن  بعد  �ل�شمال 
�ولب��ار� حبيب  �شرطة  قائد  وق��ال  لل�شرطة.  �آلية  على 
�دخا  �ل�شرطيني  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ��شام  �هلل 
�ي �شخ�س فيما  يتم توقيف  �نه مل  �مل�شت�شفى م�شيفا 

يتعلق بالهجوم.
لوكالة  �شكر�بارتي  توتول  �ملنطقة  �شرطة  قائد  وق��ال 
بلدة  �ي�شا يف  �ن��دل��ع��ت  �ع��م��ال عنف  �ن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
لك�شام بال�شرق حيث �طلقت �ل�شرطة عيار�ت مطاطية 

على نحو 300 �شخ�شا كانو� يتظاهرون وتوقفت خدمة 
بنغاد�س  �ن��ح��اء  يف  و�ل�شاحنات  �لد�خلية  �حل��اف��ات 
ب�شبب �ل�شر�ب. ودعت �جلماعة �ل�شامية لا�شر�ب 
�لحد  قيادييها  �ثنني من  ب�شجن  على حكم  �حتجاجا 
�زدر�ء  بتهمة  ��شهر  لثاثة  �لرملان  يف  ع�شو  �حدهما 
�ملحكمة . ومن �ملتوقع �ن يوؤجج هذه �لقر�ر �لتوتر بني 
غيابيا  وحكم  �لدينية.  و�لح���ز�ب  �لعلمانية  �حلكومة 
�ز�د  �ل��رح��م��ن  حميد  �ل�شامية  �جل��م��اع��ة  ن��ائ��ب  على 
ون��ائ��ب رئي�س �حل���زب رف��ي��ق �ل���ش��ام خ��ان يف �ملحكمة 
�لدولية للجر�ئم �ملثرية للجدل �لتي حتاكم ��شاميني 

وغريهم بتهم جر�ئم حرب.
�ح��ت��ج��اج��ات منددة  �شخ�شا يف   150 م��ن  �ك��ر  وق��ت��ل 
�ملرتكبة  �لفظائع  يف  تنظر  �لتي  �ملحكمة  تلك  باحكام 

خال حرب �ل�شتقال �لد�مية عام 1971.
ودعت �حز�ب �ملعار�شة، ومنها �جلماعة �ل�شامية، �ىل 
�حتجاجا على ما  �لعام  ��شر�با خال   300 �كر من 
��شاميني  لقياديني  ��شتعر��شية  حماكمات  �نها  تقول 

وللمطالبة بانتخابات يف ظل حكومة بالوكالة.

ميلي�شيا تعزز �شيطرتها على مدينة كي�شمايو 
•• مقدي�صو-ا ف ب:

عزز �ملقاتلون �ملو�لون لزعيم �حلرب �ل�شومايل �حمد 
�ل�شاحلية  كي�شمايو  مدينة  على  �شيطرتهم  م��ادوب��ي 
جنوب �ل�شومال بح�شب ما �فاد �شكان �ملنطقة، بعد �يام 

من �ل�شتباكات بني ف�شائل �شومالية متنازعة.
��شتبكت  ع��ن��دم��ا  �جل��م��ع��ة  عنيفة  ����ش��ت��ب��اك��ات  و�ن��دل��ع��ت 
مع  م��ادوب��ي  يتزعمها  �ل��ت��ي  ك��ام��ب��وين  ر�����س  ميلي�شيا 
�علن  �ل��ذي  با�شتو  �فتني ح�شن  �حل��رب  زعيم  ميلي�شيا 

نف�شه رئي�شا ملنطقة جوبالند �جلنوبية.
وقال عبد �هلل مري �حد �شكان �ملنطقة �ن �لو�شع هادئ 
�لن ومعظم مناطق �ملدينة حتت �شيطرة رجال مادوبي 
�لذي �جرو� �لف�شائل �لخرى على �خلروج من �لبلدة 

ولكن �ىل منطقة لي�شت بعيدة .
�ملتناحرة حقها يف مدينة  �لف�شائل  �لعديد من  وتوؤكد 
�ل�شباب  حل��رك��ة  ���ش��اب��ق��ا  معقا  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  كي�شمايو 
�لقو�ت  فيها  تتمركز  و�لتي  �لقاعدة،  لتنظيم  �ملو�لية 

�لكينية �لتابعة للقوة �لفريقية.
يف  �ل�شومال  �ىل  دخلت  �لتي  �لكينية  �ل��ق��و�ت  وت��دع��م 
2011 �شيطرة مادوبي على هذه �ملدينة �ل�شر�تيجية 
لكن �حلكومة �ل�شومالية �ملركزية �ل�شعيفة يف مقدي�شو 

ل توؤيد ل لقب �لرئي�س ول ت�شمية جوبالند .
وذكر �حمد مويال �حد �شكان �ملنطقة �ن �لم��ور تعود 
 .. �ليوم  نار  ن�شمع �طاق  تدريجيا �ىل طبيعتها، ومل 

ونامل يف �ن يبقى �لو�شع هادئا هكذ� .
وتقع جوبالند جنوب �ل�شومال على �حلدود مع كينيا 
من  �ل��ع��دي��د  ب��ني  عليها  �ل�شيطرة  وتنق�شم  و�ث��ي��وب��ي��ا، 
�لف�شائل ومن بينها ملي�شيات �لقبائل وحركة �ل�شباب 
و�جلنود �لكينيني و�لثيوبيني و�لتقى �لرئي�شان �لكيني 
و�ل�شومايل هذ� �ل�شبوع وبحثا خ�شو�شا دور نريوبي 
يعتر  �لتي  �ل�شر�تيجية  �ملنطقة  جوبالند  و�شع  يف 
��شافة  خ�شبة  و�ر��شيها  و�لغاز  بالنفط  غنيا  باطنها 
�ىل �نتاجها �لفحم �لنباتي بكميات مربحة وتطل هذه 

�ملنطقة على �ملحيط �لهندي.

طوكيو ترحب بالعالقات الأمريكية ال�شينية 
•• طوكيو-يو بي اأي:

رحّب �ملتحدث با�شم �حلكومة �ليابانية، يو�شيهيدي �شوغا، بقر�ر �لوليات 
�ملتحدة و�ل�شني توطيد عاقاتهما �لثنائية، معرباً عن رغبة باده باإعادة 
�ليابانية  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون  �لإذ�ع����ة  هيئة  ونقلت  بيجينغ  م��ع  �ل��ع��اق��ات  ب��ن��اء 
ب��ن��اء �ل��ع��اق��ات مع  �إع����ادة  �إن طوكيو ت��ري��د  )NHK( ع��ن ���ش��وغ��ا، ق��ول��ه 
�ملتحدة و�ل�شني  �لوليات  �شوغا عن ترحيب باده بقر�ر  و�أع��رب  �ل�شني. 
توطيد عاقاتهما �لثنائية، معتر�ً �أن تعزيز هذه �لعاقات �شيعود بالفائدة 
على �ل�شام و�لأمن باملنطقة و�لعامل. و�أ�شاف �أن �لرئي�س �لأمريكي بار�ك 
�أوباما، �جتمع مع نظريه �ل�شيني �شي جينبينغ، وهو على معرفة و��شحة 
�أن و��شنطن  �إىل  مبوقف �ليابان من �لق�شايا �لتي تتعلق بال�شني، م�شري�ً 
و�أّكد  �ل�شينية   - �لأمريكية  �ملحادثات  قبل  �لق�شايا  هذه  ناق�شتا  وطوكيو 
�شوغا �أن �ليابان �شت�شتمر بتعزيز حتالفها مع �لوليات �ملتحدة ودعا �شوغا 
�إىل تركيز �ليابان و�ل�شني على بناء عاقات مفيدة للطرفني تعجز ق�شايا 
�أجرى يف  �ل�شيني، �شي جينبينغ،  �لرئي�س  �أن  فردية عن زعزعتها. ويذكر 
نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي زيارة ملدة يومني �إىل �لوليات �ملتحدة، �جتمع فيها 
مع نظريه �لأمريكي، بار�ك �أوباما، حيث �تفقا ب�شاأن كوريا �ل�شمالية، فيما 
مل يتو�شا �إىل نتيجة ملمو�شة يف م�شاألة �لأمن �ل�شيبريي )�للكروين(.

•• ا�صالم اباد-وكاالت:

���ش��اح��ن��ات تنقل  ت��ع��ر���س م���وك���ب 
�م��د�د�ت لقو�ت �حللف �لطل�شي 
لهجوم  باك�شتان  غ��رب  �شمال  يف 
�ىل  �دى  مم��ا  م�شلحني  قبل  م��ن 
�لقل  على  �شائقني  ثاثة  مقتل 
بجروح،  �خ���ري���ن  ���ش��ت��ة  و�����ش���اب���ة 
�لهجوم  ووق��ع  م�شوؤولني  بح�شب 
كلم   20( ����ش���اغ���اي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ج����ن����وب �����ش����رق لن�������دي ك����وت����ال( 
ك��رى م��دن ولي��ة خير، �حدى 
�مل���ن���اط���ق �ل��ق��ب��ل��ي��ة �ل�����ش��ب��ع على 
�حل�����دود �لف��غ��ان��ي��ة �ل��ت��ي تعتر 
وتنظيم  طالب��ان  حلركة  معقا 

�لقاعدة.
و�شرح عز�م وزير م�شوؤول �لد�رة 
�ملحلية لوكالة فر�ن�س بر�س لقد 
�لقل  ع��ل��ى  �شائقني  ث��اث��ة  ق��ت��ل 
معاونيهم  م����ن  ���ش��ت��ة  و�����ش���ي���ب 
بالبنادق  ه���ج���وم  ب���ع���د  ب����ج����روح 
وق���ذ�ئ���ف �ل���ه���اون و�����ش���اف وزير 
�ربع م�شتوعبات  هاجم م�شلحون 
م�شتخدمني  �لط��ل�����ش��ي  للحلف 
����ش��ل��ح��ة ���ش��غ��رية وق���ذ�ئ���ف هاون 
�شاحنتني  يف  �ل���ن���ار  و�����ش���رم���و� 
ب�شاحنتني  �������ش�����ر�ر�  و�حل����ق����و� 
�خ��ري��ني . و�ك���د م�����ش��وؤول �خ��ر يف 

�د�رة ولية خير �حل�شيلة.
��شا�شيا  معر�  باك�شتان  وتعتر 
مل���ه���م���ة �حل�����ل�����ف �لط����ل���������ش����ي يف 
�ليها  ت���ن���ق���ل  �ذ  �ف���غ���ان�������ش���ت���ان 
�لمد�د�ت بر� من مرفا كر�ت�شي.

نوفمر  �ل���ث���اين  ت�����ش��ري��ن  وب����ني 
 ،2012 يوليو  ومت��وز   2011
�غ��ل��ق��ت ب��اك�����ش��ت��ان ح����دوده����ا مع 
مرور  بالتايل  ومنعت  �فغان�شتان 
���ش��اح��ن��ات �حل��ل��ف �لط��ل�����ش��ي بعد 
غ����ارة ل��ط��ائ��ر�ت �م��ريك��ي��ة بدون 
جنديا   24 مقتل  �ىل  �دت  طيار 

باك�شتانيا.
ووق����ع����ت ب���اك�������ش���ت���ان و�ل�����ولي�����ات 
ملو�كب  ي��ج��ي��ز  �ت���ف���اق���ا  �مل���ت���ح���دة 
�حل����ل����ف �لط���ل�������ش���ي �مل��������رور �ىل 
 2015 نهاية  حتى  �فغان�شتان 
وم�����ن ن���اح���ي���ة �خ�������رى �أ�����ش����درت 
ملكافحة  ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة  حم���ك���م���ة 
�لإره�������اب، ق�����ر�ر�ً ج���دي���د�ً، �م�س 

�شماد ل�شي.
وكان م�شرف �عتقل يف �أيار-مايو 
بوغتي  �غتيال  ق�شية  �ملا�شي، يف 
وقالت �شبكة )جيو( �لباك�شتانية، 
بلو�ش�شتان  �شرطة  من  فريقاً  �إن 
توجه �ىل مزرعة م�شرف يف �شاك 
لاإقامة  ي��خ�����ش��ع  ح��ي��ث  ���ش��ه��ز�د 
بق�شية  معه  للتحقيق  �جلرية، 
ب��ع��د ح�شولهم  ب��وغ��ت��ي،  �غ��ت��ي��ال 
م��و�ف��ق��ة حم��ك��م��ة مكافحة  ع��ل��ى 

�لإرهاب يف رو�لبيندي.
غادر  ���ش��اع��ات   4 �ل��ت��ح��ق��ي��ق  ود�م 
حيث  �ملزرعة  حمققني   5 بعدها 
�أكدو� لل�شحافيني �إنه مت �عتقال 

م�شرف يف �لق�شية.

�ل�شابق،  �ل��ب��اد  رئي�س  باعتقال 
برفيز م�����ش��رف، ورئ��ي�����س وزر�ئ���ه، 
مقتل  خلفية  على  ع��زي��ز،  �شوكت 

�لزعيم �لبلو�شي، �أكر بوغتي.
�لباك�شتانية،  قناة )جيو(  وذكرت 
�لإره������اب  م��ك��اف��ح��ة  �أن حم��ك��م��ة 
يف ك��وي��ت��ا، �أ���ش��درت خ��ال جل�شة 
��شتماع يف ق�شية �غتيال بوغتي، 
ب��اع��ت��ق��ال م�����ش��رف وعزيز،  ق����ر�ر�ً 
�شبيلهما  �إخاء  �إمكانية  من دون 

مقابل كفالة.
حاكم  ب����اع����ت����ق����ال  �أم����������رت  ك����م����ا 
�أحمد  �أوي�س  �ل�شابق،  بلو�ش�شتان 
�ل�شابق  �لتن�شيق  وم�شوؤول  غني، 
يف مقاطعة ديرة بوغتي بالإقليم، 

قرار ق�سائي جديد باعتقال م�سرف 

ثالثة قتلى بهجوم على موكب للناتو يف باك�شتان

اأعمال عنف واإ�شراب عام يف بنغالد�س 
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العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
                 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/42  جت جز   -  ب �س- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ موؤ�ش�شة �ملنا�شري للباط و�لبا�شر وميثلها حممد فاروق حممد ��شرف 
باك�شتاين �جلن�شية: �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة ركن �ملروج للمقاولت 
مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  حايك  ماجد  وميثلها 
ماجد  وميثلها  للمقاولت  �ملروج  ركن  �عانه/�شركة  �ملطلوب  درهم   11395 وقدره 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  حايك 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/16 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة بني يا�س 
�لبتد�ئية - �لكائنة بني يا�س �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
               اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/369  جت جز  - م ت- ب- اأظ

عمر  حممد  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  فار�س  مدعي/مفرو�شات 
�لدعوى: مطالبة  �لمار�ت مو�شوع  �جلن�شية:  باكرمان �حل�شرمي  حممد 
باكرمان  حممد  عمر  حممد   / �عانه  �ملطلوب  درهم   56000 بقيمة  مالية 
�حل�شرمي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/6/18 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة    - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
    اعالن بالن�سر 

�ملدعي:ك.م كمال �لدين �شونا مياه
�ملدعىعليها: عيادة غايل عثمان حجي

جلنة  �م��ام  �ملنظورة  �يجارية  منازعات   )2013/1603( رقم  �لق�شية  يف  تقرر 
ف�س �ملنازعات �ليجارية )�للجنة �لثالثة( و�ملرفوعة من / ك.م كمال �لدين 
�شونا مياه- لعان �ملدعى عليها/ عيادة غايل عثمان حجى - ميثلها /حممد 
علي حممد �لطري�وي - ن�شر�- حل�شور جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/23 
�لدفاع-  ���ش��ارع  �بوظبي-  يف  �لكائن  �للجنة  مقر  يف  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة  يف 
�لطابق   -2 رق��م   فيا  �ل���زو�ج  �شندوق  بجانب  نهيان-  �آل  مع�شكر  منطقة 

�لر�شي- وذلك على نفقة �ملدعي. 
عائ�سة املرزوقي

 رئي�سة ق�سم قلم الق�سايا              

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

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/552 جتاري كلي              
�ىل �ملدعى عليه/1- �بر�هيم عبد�هلل �زور جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة 
علي  عبد�هلل  �حمد  ي�س  حممد  وميثله:  حم��دودة(  م�شئولية  )ذ�ت  �لتجارية  �لرم�س 
بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  عبيد  
و�لتكافل بدفع مبلغ )1.098.317 درهم( و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شايف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/6/18 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف 
م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور 
. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون  �يام على �لقل  للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

مبثابة ح�شوري.) مع تق�شري مدة �مل�شافة ل�شبو ع من تاريخ �لن�شر(
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/228 جتاري جزئي              
�ىل �ملدعى عليه/1- ريناتي جولريمو ماريانو   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني  قد �قام عليك 
درهم(   25896.47( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 2.49% من �شهريا من 
تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2011/12/20 وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فانت  لذ�   ch2.D.19 بالقاعة  8:30 �س  �ل�شاعة   2013/6/30 �ملو�فق  �لحد 
م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور 
. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون  �يام على �لقل  للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/479 جتاري كلي              
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد حلمي �بر�هيم خمي�س جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / حممد جعفر حممد �لزرعوين  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملدعي  وتعني  )ذ.م.م(  �لبناء  ملقاولت  �شبت  بن  �شركة  مديري  بعزل  �ملطالبة 
�لتعديل  بعقد  لهما  �ملمنوحة  �ل�شاحيات  ب��ذ�ت  �ل�شركة  لد�رة  لها  م��دي��ر� 
�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها  �مل��وؤرخ 2009/2/10 و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
 ch1.C.15 جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/23 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/183 مدين جزئي                
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد بهر�م دري نوكر�ين  جمهول حمل �لقامة 
مب���ا �ن �مل���دع���ي / غ��ل��وم ع��ل��ي غ��ل��وم ����ش���امل    ق���د �ق����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى 
درهم(   15000( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/6/17 
�و  لذ� فانت مكلف باحل�شور   ch2.D.17 بالقاعة  �ل�شاعة 8:30 �س 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/607 جتاري كلي                  
�لدين  وميثلها/عاء  ذ.م.م-  فانك�شن  �ن��د  فيت  �شركة  عليه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�خلطيب جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة جورميه جلف ذ.م.م- 
مبا�شري     حممد  �لدين  �شاح  وميثله:  د�وود  حممد  كمال  �شامي  وميثلها/ 
�لز�م  �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  قد 
يوم   جل�شة  لها  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �مل��دع��ي 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/7/9 �ل�شاعة 9:30 �س 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 بثاثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/296 جتاري جزئي                  
�ن  �لق��ام��ة مبا  ماك�شيمو  جمهول حمل  دومينجو  ه��وين  ل��ورد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
كلندر عبد�هلل ح�شني قد  ع( وميثله: خالد  م  �لوطني )�س  �لقيوين  �م  بنك   / �ملدعي 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )11.386.17 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 2.49% �شهريا من 
تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2011/11/25 وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/6/18 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف 
م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/188 جتاري جزئي  

�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �ملن�شوري   ج��الجن  بري�شيا  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 2013/4/30م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �عاه ل�شالح / مار�شيل بالدويبايان  بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 4.400 درهم 
بامل�شروفات وبرف�س ما عد�  و�لز�مها كذلك   ) درهم  و�ربعمائة  �لف  )�ربعة 
  2013/6/10 �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  طلبات.  من  ذل��ك 
حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

�مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
اعالن احلكم يف الدعوى رقم 2013/18 جتاري جزئي-  بني يا�س 

�ىل �ملحكوم عليه/ لو�ء ��شكندرون للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ميثلها 
عدنان- �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/27م 
قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح 
نبي  عبد�للطيف خان  و�لطابوق وميثلها  لبا�شر  /عبد�للطيف خان 
�هلل بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان 
وم�شاريف  بر�شوم  و�لزمتها  درهما   3720 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي 

�لدعوى  .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/3  
امل�ست�سار/ مبخوت �سامل الرا�سدي
قا�سي حمكمة بني يا�س البتدائية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة بني يا�س          

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم     2012/399 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام: 2149 /2012  
�ىل �ملحكوم عليه /روؤية �ملميز للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة- �لمار�ت  عنو�نه : بالن�شر 
من�شور ح�شن  قد �شدر �شدك حكم يف �لق�شية رقم )2011/2361( ل�شالح �ملدعي ) 
حمفوظ - باك�شتان(  ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع 
�لر�شم �ملحدد لذلك، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية+   تذكرة 
�ملبلغ   -3 بالتنفيذ  �لت�شريح  ر�شم   -2 درهم  �ملطلوب حت�شيله:18.836  �ملبلغ   -1 �شفر 
�ملطلوب حت�شيله �ملجموع :18.836 درهم لذ� فانت مكلف باحل�شور  �مام هذه �ملحكمة 
للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/6/19. لتنفيذ ما ذكر �عاه ، 
ويف حاله تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/5/05.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
        ادارة التنفيذ

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  �مل���دع���وة/ ك��ن��ي��ا بت 
مونكا ما�شكينه  - �ندوني�شية 
�شفرها  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���م   )300813(  �شادر 
يجده  �ندوني�شيا. من  م��ن  
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/3223822

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ نظمى بيجم 
����ش��د م��ي��اه    - بنغادي�شي 
�شفرها  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���م   )908138(  �شادر 
يجده  بنغادي�س. من  من  
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/8268162

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د �مل���������دع���������و/ حم���م���د 
ل���ي���ت وهيب  �ل����دي����ن  ع�����اء 
بنغادي�شي   - �ل���رح���م���ن 
�شفره  ج������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة-  
�شادر    )0874367( رق���م   
يجده  بنغادي�س. من  من  
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

055/7056789

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ �م���ني �هلل 
باك�شتاين   - �هلل   �شفت 
�جل��ن�����ش��ي��ة-  ج���و�ز �شفره 
 )17689( رق��������������م 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م��������ن   .
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

055/6291420

تنــــويـــــه
�لزر�عية  للمقاولت  �لم���اك  �شركة  و�إح���ال  بت�شفية  تنويه   
��������س.ذ.م.م وج����ب �ل��ت��ن��ب��ي��ه ع���ن �لع�����ان �ل�������ش���ادر م���ن �مل�شفي 
�شركة  و�ح��ال  بت�شفية  و�خلا�س  �ل�شيخ  �حمد  ر��شد  �لق�شائي 
�ملن�شور  ���س.ذ.م.م وذلك بالعان  �لماك للمقاولت �لزر�عية 
�شدر  ح��ي��ث   2012/10/2 يف  و�مل�����وؤرخ   10606 رق���م  �ل��ع��دد  حت��ت 
باخلطاأ ��شم حكومة دبي ووجب �لتنويه على �نه مت �لنتهاء من 
�ملدة �لقانونية بالعان لذ� ي�شتوجب �لتنويه بذلك  . هاتف : 

042686888 فاك�س: 042665252

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1538   

 �ملنذر/  بنك �ت�س ��س بى �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود
�ملنذر �ليهما: �دموند ديفيد ميت�شل و�ل�شيدة/ بريند� �يفيلني ميت�شل  )جمهول حمل �لقامة( 

و�مل�شتند�ت   2008 �شبتمر   14 �مل��وؤرخ��ة  �ملنازل  ل�شر�ء  �مل��رن  �لقر�س  �تفاقية  مبوجب  �ليهما  �ملنذر  يلتزم   
)�شتة  �مار�تي  درهم  وق��دره 6.184.413.27  بدفع مبلغ  )�ملنذر(  �لبنك  و�ملرمة مع  �لعاقة  ذ�ت  �لخ��رى 

مليون مائة �ربعة وثمانون �لف و�ربعمائة وثاثة ع�شر درهم و�شبعة وع�شرون فل�س( 
 مقابل هذ� �لدين قام �ملنذر �ليهما )ب�شفتهما �لر�هن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقاريا تاأمينياً للمنذر 
)�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار ) �ل�شقة( رقم 5205 على �لر�س رقم 155، و�لتي تبلغ م�شاحتها 1378 
قدم مربع يف منطقة برج خليفة، �ملبنى رقم 3، خليفة تاور زون 3، دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة وذلك مقابل 
�م��ار�ت��ي(   وق��دم ت�شجيل هذ�  مبلغ وق��دره 6.300.000 دره��م �مار�تي )�شتة مليون وثاثمائة �لف دره��م 

�لرهن ل�شالح �ملنذر وفقا لاأ�شول لدى د�ئرة �لر��شي و�لماك يف دبي بتاريخ 22 نوفمر 2010.
مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )25( من �لقانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي.
ولحقاً، فتو�شت حمكمة دبي �لبتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��شعار �لرهن عن طريق ن�شره يف 
�ل�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعان �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�شري يف ت�شديد 
�لدين كاما خال دة ل تتجاوز ثاثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �لع��ان. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن 
�ملنذر على  �لتو��شل مع  �ليه  للمنذر  �لعقار. ميكن  لبيع  �مر  للح�شول على  �ملحكمة  �ىل  وبالتقدم بطلب 

�لعنو�ن �لتايل �س.ب 66 دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �و على �لرقم 3904722- 971-4  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/366 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة بن بليلة للمقاولت  �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
جمالو  بيديكاكال  فاليا  �شعادت  �ن��ور  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
عليك  �أق���ام  ق��د  �لقا�شمي   عبد�لرحمن  حممد  خ��ال��د  ومي��ث��ل��ه:  فاليا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  .بال�شافة  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )102085(
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة   خلزينة  ر�شوم  دره��م   5980 مبلغ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10815 بتاريخ 2013/6/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعيناوية �لبيطرية

 رخ�شة رقم:CN 1160315 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل عتيق جمعه حممد �لرميثي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف من�شور حممد خلفان عبد�لرحمن �ملن�شوري
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*3

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� مزيرعه �ل�شوق �جلديد بناية 
رقم 7 حمل رقم 6 �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� ليو� مزيرعة حمل رقم 4

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعان و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال 
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 10815 بتاريخ 2013/6/11   

اإعــــــــــالن
للنقليات  �ل�ش�����ادة/�يزي ليف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1186629 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فار�س �شعيد فار�س �شعيد �ملزروعي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شعيد فار�س �شعيد �ملزروعي
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 60*40

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية �لغربية غياثي �ل�شناعية قطعة 
رقم 86 حمل رقم 22 بناية د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية �ىل �ملنطقة �لغربية 

�ملنطقة �لغربية �ل�شناعية �لقدمية �ر�س رقم 58 مكتب رقم 4
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعان و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال 
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 10815 بتاريخ 2013/6/11   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
��شيا  عر  �لتجاري  بال�شم   CN  1274197 رقم 
للنقليات بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع 

كما كان عليه �شابقا.
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :189579     بتاريخ :2013/4/4
با�ش��م:�شركة �لفحو�شات �لتقنية ذ.م.م

وعنو�نه:�شارع حمد�ن ، �س.ب:25986 ، هاتف:026261737 ، فاك�س: 026261753 ، �لريد �للكروين.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتدريب على �لعمال �لفنية و�لتقنية يف �ل�شامة و�جلوده و�شاحية �ملعد�ت �ل�شناعية .
�لو�قعة بالفئة:41

و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن ميز�ن باللون �لحمر د�خل مربع باللون �ل�شود ذو �شهم حتتي يرتكز د�خل 
م�شتطيل ��شود بنقطتني باللون �ل�شود .

�ل�ش��ر�طات: .
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  يونيو 2013 العدد 10815

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:158834                         بتاريخ :2011/6/20  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:  �شركة �مل�شتقبل ل�شناعة �ل�شقالت و�لملنيوم  )�س ذ م م (
وعنو�نه : مدينة دبي  �ل�شناعية  �س. ب: 119950 هاتف: 4542162 04  فاك�س:4542170 04

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�للو�ح �ملعدنية ودعائم �لبناء �ملعدنية ، �دو�ت ولو�زم �لبناء �ملعدنية ومو�د �لبناء �ملعدنية

�لو�ق�عة بالفئة: 6
FUTURE باللغة  و�شف �لعامة: �شكل منزل د�خل مربع �طار خارجي باللون �ل�شود و�ملنزل و�ل�شم 

�لجنليزية باللون �لبي�س ، د�خل �ملبع �لر�شية باللون �لحمر �لرتقايل
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة    �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  يونيو 2013 العدد 10815

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر �لتعديات �ملو�شحة �أدناه على طلب ت�شجيل 

�لعامة �لتجارية �لتالية:
بتاريخ :10 /2010/05       �ملودعة حتت رقم : 142278 

بتاريخ :2011/09/20                          �مل�شجلة حتت رقم :  151545 
با�ش��م: مرت�شى لياقت برد�ن  

وعنو�نه: دبي / ديرة     �س. ب: 64512   هاتف:2251480 04 فاك�س:2251468 04
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لو�ق�عة بالفئة   : 3
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )     /      /  200 م (

�لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
م�شتح�شر�ت   ، )لغ�شيل(  �ملنزلية  لاأغر��س  �لل��و�ن  لتن�شيع  كيماويات   ، �ملاب�س(  )لغ�شيل  �لقم�شة  ق�شر  م�شتح�شر�ت 
تنظيف ، م�شتح�شر�ت لتنظيف �مل�شارف �ملغلقة ، ماينات لاأقم�شة  )ت�شتخدم يف �لف�شيل  و�لكي ( ، �شمع �لر�شيات ، قا�شر 
للغ�شيل و�لكي  ، ليلة للغ�شيل ) �ل�شبغة  �لزرقاء ( ، ملمع لغ�شيل و�لكي ، م�شتح�شر�ت لغ�شيل و�لكي ، م�شتح�شر�ت نقع � 
لغ�شيل و�لكي ن�شا �لغ�شيل ، حماليل جلي ، منعمات لاأقم�شة )ت�شتخدم للغ�شيل ( مزيات �لبقع ، م�شتح�شر�ت  �إز�لة �لطاء 
، مادة قلوية متطائرة ) �مونيا ( منظف ، رماد بركاين للتنظيف ، �شود� �لغ�شيل للتنظيف ، �شمع �شقل .َغ�شول )لو�شن( 
ملا بعد �حلاقة ، زيت �للوز،    �شابون �للوز ، حليب منظف لأغر��س �لزينة ، م�شتح�شر�ت �إز�لة �لأل��و�ن ،  �أطقم جتميل ، 
م�شتح�شر�ت جتميل ،   منظف  �أ�شفان ، �شابون مطهر ، �أ�شباغ جتميلية ، ماء �لكولونيا ، م�شتح�شر�ت جتميل �حلو�جب ، 
بغة �لزرقاء ( ، مزيات �شمع �لأر�شيات )م�شتح�شر�ت  م�شتح�شر�ت   ق�شر ) مزيات �ألو�ن( لغر��س ، نيلة للغ�شيل  )�ل�شّ
جلى ( ، م�شتح�شر�ت تخري ) عطور( ، ملونات  لل�شعر ، ��شباغ لل�شعر ، ث�ُشولت )لو�شن( لل�شعر ، رذ�ذ ) �شر�ي ( لل�شعر ، 
بخور  ، م�شتح�شر�ت �ز�لة  �لاكيه ، م�شتح�شر�ت ق�شر �جللد �ملدبوغ ، طاء �ل�شفاء ، غ�ْشولت   )لو�شن( لأغر��س �لتجميل  
، مكياج ،  م�شاحيق مكياج ، م�شكرة ، �أقنعة جتميلية ، �شابون طبى ، م�شك )ل�شناعة �لعطور( ملمع �أظافر ،   طاء �أظافر ، 
�أقام جتميلية ، �أقام �حلو �جب ، عطور، �شمع �شقل ، �شامبو ،  �شابون جاقة ،  كرميات لاأحذية ، ملمعات لاأحذية ، �شمع 
لاأحذية ، م�شتح�شر�ت جتميل للعناية بالب�شرة ،  كرميات تبي�س �لب�شرة ، �شابون ، �شابون م�شاد للعرق ، �شابون لإز�لة 
�لرو �نح �لكريهة ،  �شود� تبيي�س ، م�شتح�شر�ت �لوقاية من �ل�شم�س ، م�شحوق �لتالك للزينة ، �أعو�د قطن ) مو�د تو�ليت ( ، 
تربينات ) زيوت عطرية(  كولونيا ، م�شتح�شر�ت غ�شيل ، �شمع �لغ�شيل ، �شمع �لأر�شيات �خل�شبية �ملزخرفة ، كرميات لتبيي�س 

�لب�شرة ، �شو�نل لتنظيف زجاج �ل�شيار�ت
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  يونيو 2013 العدد 10815

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :175030     بتاريخ :2012/6/12
با�ش��م:م�شنع �نكور �ليد ذ.م.م

وعنو�نه:�س.ب: 21152 ، �ل�شارقة ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

فئات  و�ردة يف  �ملو�د وغري  �مل�شنوعة من هذه  و�ملنتجات  و�مليكا  و�ل�شب�شتو�س  و�ل�شمغ  و�لغوتابر�شا  �ملطاط 
�خرى مو�د با�شتيكية مت�شكلة بالبثق لا�شتعمال يف �لت�شنيع مو�د �لتغليف و�حل�شو و�لعزل �نابيب مرنه 

غري معدنية مو�د �شيليكونية مانعه للت�شرب .
�لو�قعة بالفئة:17

و�شف �لعامة:كلمة G3000 مكتوبة باحرف لتينية باللون �ل�شود بطريقة مميزة على خلفية بي�شاء .
�ل�ش��ر�طات: .

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  يونيو 2013 العدد 10815
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الفجر الريا�ضي
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�لإمار�ت  لنادي  ر�شميا  فري�س  فهد  �لاعب  �ن�شم 
قادماً من بني يا�س كاإعارة حتى نهاية �ملو�شم �لقادم 
و�كتملت �جر�ء�ت �نتقال فري�س �ىل نادي �لمار�ت 
�لزعابي  عندما وقع على عقد بح�شور عدنان علي 
عام  م�شرف  �لإد�رة  جمل�س  لرئي�س  �لثاين  �لنائب 
يو�شف  و�أح��م��د  بالنادي  �ل��ق��دم  لكرة  �لأول  �لفريق 
�ملايل وعلي  �ملدير  �لإد�رة  دروي�س ع�شو جمل�س  بن 

يو�شف �لنعيمي ع�شو جمل�س �لإد�رة رئي�س �للجنة 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة وب��ح�����ش��ور وك��ي��ل �لاعب 
�أحمد  و�لاعب فهد فري�س. وقال  �لعطا�س  حممد 
يو�شف بن دروي�س �ملدير �ملايل �أنه قد مت �لتعاقد مع 
�لاعب �ملد�فع فهد فري�س لتدعيم �شفوف �ل�شقور 
متمنيا �أن ي�شكل �لاعب �إ�شافة حقيقية للفريق يف 
�ملقبل وقدم  �ملو�شم  �لعربي يف  بطولة دوري �خلليج 
لل�شيد  �ل��ن��ادي  �إد�رة  وت��ق��دي��ر  �شكر  دروي�����س  �أح��م��د 
�لدور  له  ك��ان  �ل��ذي  �لاعب  �لعطا�س وكيل  حممد 

�لأكر يف �إمتام �شفقة �لاعب فهد فري�س وختامها 
�لاعب  �أع���رب  جانبه  وم��ن  ر�شميا.  �لعقد  بتوقيع 
فهد فري�س عن حما�شه خلو�س جتربته مع �شقور 
�أنه و�ثق من �أن تكون م�شاركته مع  �لإمار�ت موؤكد�ً 
�يجابية. ووج��ه فهد خ��ال حديثه  �لإم���ار�ت  فريق 
�شكره لإد�رة نادي �لإمار�ت على �لثقة �لتي و�شعوها 
فيه للدفاع عن �شعار �ل�شقور موؤكد�ً �أنه �شيبذل كل 
مايف و�شعه من �جل �مل�شاهمة مع زمائه �لاعبني 

يف تقدمي م�شتوى طيب خال �ملو�شم �لقادم.

فهد فري�س يلعب مدافعًا لالإمارات املو�شم القادم 

�أ�شادت �لأمانة �لعامة جلائزة حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم لاإبد�ع �لريا�شي 
ب��ت��ج��اوب �ل��ق��ط��اع �ل��ري��ا���ش��ي يف دولة 
و�لوطن  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
�لريا�شية  و�لحت������������اد�ت  �ل���ع���رب���ي 
�ل���دول���ي���ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة و�ل��ت��ن��اف�����س يف 
�لدورة �خلام�شة �لأكر من نوعها يف 
�لقطاع �لريا�شي يف �لعامل من حيث 
قيمة �جلو�ئز و�شموليتها لأكر عدد 
من فئات �ملبدعني �لريا�شيني ، حيث 
�لتي تقدم  �مللفات  ��شتام  بالفعل  مت 
ريا�شية  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ري��ا���ش��ي��ون  ب��ه��ا 
للتناف�س يف فئات �جلائزة �لثاث على 
فئة  وه��ي  و�لعربي  �ملحلي  �مل�شتويني 
�لإب��د�ع �لريا�شي �لفردي �لتي متنح 

�لاعبني  من  لاأفر�د  فيها  �جلائزة 
و�مل������درب������ني و�لإد�ري��������������ني و�حل����ك����ام 
على  ريا�شية  �إب��د�ع��ات  حققو�  �لذين 
�مل�����ش��ت��وى �مل��ح��ل��ي و�ل��ع��رب��ي و�ل���دويل 
�ل��ري��ا���ش��ي �جلماعي  �لإب������د�ع  ف��ئ��ة   ،
�لتي  �لتي متنح �جلائزة فيها للفرق 
حققت �إبد�عات ريا�شية على �مل�شتوى 
و�ل���������دويل، وفئة  و�ل���ع���رب���ي  �مل���ح���ل���ي 
�جلائزة  �لتي متنح  �ملوؤ�ش�شي  �لإب��د�ع 
�لتي حققت  �لريا�شية  للجهات  فيها 
�إبد�عات ريا�شية على �مل�شتوى �ملحلي 

و�لعربي و�لدويل.
وحثت �لأمانة �لعامة للجائزة جميع 
�لر�شح  �لتقدم مبلفات  �لر�غبني يف 
������ش�����و�ء ع�����ر �ل�����ري�����د �لل�����ك�����روين 

www. �جل�������ائ�������زة  م�����وق�����ع  ع����ل����ى 
من  �أو   mbrawards.ae
زي��ارة مقر  �أو  �لعاجي  �لريد  خ��ال 
دبي  �لكائن يف مقر جمل�س  �جل��ائ��زة 
و�لتاأكد  ملفاتهم  لت�شليم  �لريا�شي 
 ، �ل��ت��ق��دمي  ل�����ش��روط  مطابقتها  م��ن 
نهاية  م��وع��د  قبل  ذل��ك  يتم  �أن  على 
�أغ�شط�س   31 ي��وم  و�مل��ق��رر  �لتقدمي 
لي�شت  �ل����ذي����ن  و���ش��ج��ع��ت   ،2013
ما  خ��ال  ريا�شية  م�شاركات  لديهم 
تبقى من �شهر يونيو �جلاري و�شهري 
يوليو و�أغ�شط�س �ملقبلني على تقدمي 
من  و�ل��ت��اأك��د  وق���ت  ب��اأ���ش��رع  ملفاتهم 
من  ب��دل  �ملطلوبة  �لوثائق  كل  توفر 
�نتظار �ليام �لأخرية لتقدمي �مللفات 

يف وقت و�حد مما يوؤدي �إىل �ل�شغط 
على �ملتقدمني و�لعاملني يف �جلائزة 
�لكايف  �ل��وق��ت  توفر  ع��دم  و�حتمالية 
جلميع  �ملطلوبة  �لوثائق  ل�شتكمال 
مكرمة  على  �لتنويه  مت  كما  �مللفات. 
بن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  ر��شد 
�جلائزة  ر�عي  �لريا�شي  دبي  جمل�س 
�لنا�شئني  �ل��ري��ا���ش��ي��ني  ف��ئ��ة  ل���دع���م 
�أمر بتخ�شي�س فئة للمبدعني  �لذي 
�لنا�شئني لأول مرة يف �جلائزة حيث 
نا�شئني  ري��ا���ش��ي��ني   3 ف��ي��ه��ا  ���ش��ي��ف��وز 
ل���ت���ك���ون خ����ري م�����ش��ج��ع حم���ف���ز لهم 
مل�����ش��و�ره��م �ل��ري��ا���ش��ي �مل��ق��ب��ل ، وعلى 
�لريا�شيني  م��ن  وخ�شو�شا  �جلميع 

�جلائزة  بهذه  بالفوز  ت�شرفو�  �لذين 
�ل�شغار  �مل��ب��دع��ني  ه�����وؤلء  م�����ش��اع��دة 
وت�����ش��ه��ي��ل جتهيز  ب���ي���ده���م  و�لأخ��������ذ 
�شمن  للتناف�س  توؤهلهم  �لتي  �مللفات 

هذه �لفئة من �جلائزة.   
�لعامة  �لأم���ان���ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
للجائزة قد عقدت موؤخر� لقاء مو�شع 
�لريا�شي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  م��ع 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة  يف 
مت ف���ي���ه ����ش���رح م��ن��ط��ل��ق��ات �جل���ائ���زة 
و�أهميتها و�لدور �لذي تلعبه كقاطرة 
وتر�شيخ  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ت��ط��ور  ل��ق��ي��ادة 
 ، �لريا�شي  �لعمل  يف  �لإب����د�ع  ثقافة 
�أهمية  �لتاأكيد على  �للقاء  كما مت يف 
�لريا�شيني  �أم����ام  �مل��ت��اح��ة  �ل��ف��ر���ش��ة 

�لريا�شية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  و�ل�����ف�����رق 
و�ملبدعني يف جميع جمالت �لريا�شة 
فئات  ب��اإح��دى  للفوز  لها  و�ل��د�ع��م��ني 
�جل���ائ���زة وذل����ك ل��وج��ود ث���اث فئات 

�لإمار�تيني  للريا�شيني  خم�ش�شة 
يف جمال �لتناف�س �لفردي و�جلماعي 
فيما  يتناف�شون  ح��ي��ث   ، و�مل��وؤ���ش�����ش��ي 
�لأم���ر  ب��اجل��ائ��زة وه���و  ل��ل��ف��وز  بينهم 

�حل�شول  يف  حظوظهم  ي��ع��زز  �ل���ذي 
عليها وت�شلم درع �لإبد�ع �لريا�شي يف 
يناير   6 يوم  له  �ملقرر  �ملهيب  �حلفل 

. 2014

للريا�شات  �لإم�������ار�ت  �حت����اد  ه��ن��اأ 
�ل���ب���ح���ري���ة �لأن�����دي�����ة �ل���ب���ح���ري���ة يف 
�ملو�شم  فعاليات  جن��اح  على  �لدولة 
-2012 �ل����ب����ح����ري  �ل����ري����ا�����ش����ي 
على  �ل�شتار  �أ�شدل  و�ل��ذي   2013
�مل��ا���ش��ي و�شهد  �ل�����ش��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
�أ�شهر  ت�����ش��ع��ة  ت��ن��اف�����ش��ا ر�ئ���ع���ا �م��ت��د 
نهاية  وح��ت��ى  �شبتمر  م��ن  ك��ام��ل��ة 
�لطفرة  حم��ق��ق��ا  �مل��ا���ش��ي��ني  م���اي���و 
�لتز�يد  يف  و�مل��ت��م��ث��ل��ة  �مل���ط���ل���وب���ة 
�ل�شباب  م���ن  �مل�����ش��ت��م��ر  و�لإق�����ب�����ال 

وخمتلف قطاعات �ملجتمع.
ج���اء ذل���ك خ���ال �ج��ت��م��اع جمل�س 
للريا�شات  �لإم�����ار�ت  �حت���اد  �إد�رة 
�شعيد  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
رئي�س  �ل���ف���اح���ي  ح������ارب  حم���م���د 
�لحت����اد وح�����ش��ور �ح��م��د حرو�س 
حممد  �إب��ر�ه��ي��م  و�ح��م��د  �لرميثي 
نائبا رئي�س �لحتاد و�لدكتور خالد 
�لعام(  )�لأم�������ني  �ل����ز�ه����د  حم��م��د 
�ل��رم��ي��ث��ي وماجد  ع���ب���د�هلل  وع��ل��ي 
�ملهريي وميثاء �شقر غبا�س  عتيق 

�مل�����ايل( وحم��م��د عبد�هلل  )�مل���دي���ر 
�فتتح  �لفني( حيث  )�مل��دي��ر  ح��ارب 

�لجتماع بالرحيب باحل�شور.
وح����ر�����س رئ���ي�������س �لحت�������اد خال 
�ل�شكر  ت���وج���ي���ه  ع���ل���ى  �لج����ت����م����اع 
�جل��زي��ل �إىل �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة يف 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
و�لتي ��شتطاعت بفكرها �إن توؤ�ش�س 
تتعلق  ���ش��ام��ي��ة  و�أه���������د�ف  مل����ب����ادئ 
�ل�شعبي  �مل����وروث  ع��ل��ى  باملحافظة 
للدولة و�لذي �رتبط بحياة �لبحر 
منذ ع�شر�ت �ل�شنني م�شيد� بالدعم 
و�مل��ت��اب��ع��ة �ل����ذي ي��ح��ظ��ي ب���ه قطاع 
�مل�شئولني  م��ن  و�لريا�شة  �ل�شباب 
يف �ل���دول���ة و�ل����ذي �ن��ع��ك�����س ب���دوره 
�ملختلفة  �لنتائج  يف  وظهر  �يجابيا 
على  �ل���دول���ة  �أب���ن���اء  يحققها  �ل��ت��ي 

خمتلف �لأ�شعدة.
وثمن جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 
للريا�شات �لبحرية خال �لجتماع 
�لهيئة  دور  �خل�������ش���و����س  ه�����ذ�  يف 
و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 

�طاع  �ج��ل  من  تبادر  ظلت  و�لتي 
وكذلك  �لهادفة  بر�شالته  �لحت���اد 
�ملحلية  �حل��ك��وم��ات  وم�شاندة  دع��م 
�حلكومية  و�ل���ه���ي���ئ���ات  و�ل�����دو�ئ�����ر 
و�ل����وط����ن����ي����ة مل���خ���ت���ل���ف �لأح����������د�ث 
و�شائل  وخم���ت���ل���ف  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات 

�لإعام.
وتوجه جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 
ل����ل����ري����ا�����ش����ات �ل����ب����ح����ري����ة خ����ال 
�لجتماع بال�شكر �جلزيل �إىل كافة 
يف  و�لبحارة  و�لنو�خذة  �ملت�شابقني 
كل �ملناف�شات �شو�ًء �شباقات �ل�شفن 
�أو  �ل��ر�ث��ي��ة  �ل�شر�عية  و�ل���ق���و�رب 
�لزو�رق �ل�شريعة و�لدر�جات �ملائية 
علي م�شاركتهم �لإيجابية يف �إجناح 
�لريا�شي  �ملو�شم  وفعاليات  �أن�شطة 
مهنئا   2013-2012 �ل��ب��ح��ري 
�ملو�شم  �أب��ط��ال  �خل�شو�س  ه��ذ�  يف 
كذلك  وم�شيد�  �لبحري  �لريا�شي 
�ملجالت  يف  �لريا�شية  ب��الجن��از�ت 
�لنجاحات  وخ����ا�����ش����ة  �مل���خ���ت���ل���ف���ة 
�أبناء  ���ش��ن��ع��ه��ا  و�ل���ت���ي  �خل���ارج���ي���ة 

ر�ي��ات��ه يف خمتلف  �ل��وط��ن معليني 
�ملحافل �لدولية و�لعاملية.

�حت�����اد  �إد�رة  جم���ل�������س  ون����اق���������س 
�لإم�����ار�ت ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة يف 
�ملو�شوعات  م��ن  �لعديد  �جتماعه 
�مل��درج��ة يف ج��دول �لأع��م��ال و�لتي 
�ل��ع��دي��د من  ع��ل��ى �شوئها  �ت��خ��ذت 
�لقر�ر�ت و�لتو�شيات ومنها ت�شكيل 
�للو�ئح  ل��و���ش��ع  متخ�ش�شة  جل���ان 
�ل�شباقات  ب��اأن��و�ع  �خلا�شة  و�لنظم 
�ل�شروط  على  �لتعديات  و�إج���ازة 
و�ملو��شفات مبا ي�شمن �لعديد من 
�مل��ع��اي��ري و�جل����ودة و�ل��ت��ي تتعلق يف 
�ملقام �لأول مببد�أ �لأمن و�ل�شامة 
و�ملحافظة  �لبحرية  �ل�شباقات  يف 
كر�شالة  �ل���ب���ح���ري���ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى 
لتحقيقها  �لحت����اد  ي��رن��و  ج��دي��دة 

خال �ل�شباقات.
�لجتماع  يف  �لإد�رة  جمل�س  وكلف 
�ل��رم��ي��ث��ي نائب  �ح���م���د ح���رو����س 
رئي�س �لحتاد بالتن�شيق مع �لهيئة 
و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 

�خلا�شة  و�ل���ن���ظ���م  �ل���ل���و�ئ���ح  ح����ول 
�أ�شحاب  �ل���ري���ا����ش���ي���ني  ب���اخ���ت���ي���ار 
�لإجن������������از�ت �ل���ع���امل���ي���ة و�ل����ق����اري����ة 
و�لإق����ل����ي����م����ي����ة يف ح���ف���ل )ج����ائ����زة 
�لإجن�����از �ل��ري��ا���ش��ي( و�ل�����ذي يقام 
�ل�شمو  �شنويا مبكرمة من �شاحب 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة –حفظه �هلل- وحتت 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ من�شور  رع��اي��ة 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 

وزير �شوؤون �لرئا�شة
�لحت�����اد  �إد�رة  جم��ل�����س  و�ع���ت���م���د 
�لحتاد  يف  �ملختلفة  �للجان  روؤ�شاء 
ممن  �لأع�����ش��اء  باختيار  وتكليفهم 
�إن  على  لع�شويتها  منا�شبا  يرونه 
�مل�شاركة  �لأندية  قبل  يعتمدو� من 
بعد  ك��ل جل��ن��ة  لت�شرع  �ل��ن�����ش��اط  يف 
و�أهد�فها  خططها  تنفيذ  يف  ذل��ك 
-2013 �مل��و���ش��م �جل���دي���د  خ���ال 

.2014
وبناء� على ذلك تقرر �إ�شناد رئا�شة 
جلنة �ملنتخبات �لوطنية وهي جلنة 

م�شتحدثة للمرة �لأوىل يف �لحتاد 
نائب  �لرميثي  حرو�س  �حمد  �إىل 
رئي�س �لحتاد فيما �شيتوىل رئا�شة 
جلنة �لزو�رق �ل�شريعة و�لدر�جات 
�ملائية و�لقو�رب �خل�شبية �ل�شريعة 
رئي�س  نائب  �إبر�هيم حممد  �حمد 
�لحتاد فيما ��شتحدثت �أي�شا جلنة 
�لت�������ش���ال �ل�����دويل و�أوك����ل����ت مهما 
�لإ�شر�ف �إىل �لدكتور خالد حممد 
رئا�شة  ع��ل��ى  و���ش��ي�����ش��رف  �ل����ز�ه����د 
و�لقو�رب  �ملحلية  �ل�شر�عية  جلنة 

�لر�ثية على عبد�هلل �لرميثي.
�لإمار�ت  �حتاد  �إد�رة  جمل�س  وقرر 
بالتن�شيق  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 

لإ�شد�ر  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لأن���دي���ة  م���ع 
�لكامل  �لزمني  �لرنامج  و�عتماد 
تنظمها  و�لتي  �لبحرية  لل�شباقات 
�عتمادها  ل��ي��ت��م  دوري�������ا  �لأن�����دي�����ة 
ر�شميا يف روزنامة �لأح��د�ث وتقرر 
ر�شميا  �لبحرية  �لأن��دي��ة  خماطبة 
نهاية  عقب  خا�س  تقرير  لإر���ش��ال 
كل �شباق كما �عتمد جمل�س �لإد�رة 
تعيني مر�قبني من �حتاد �لإمار�ت 
�للجان  �أو  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
�ل�شباقات  ك��اف��ة  حل�����ش��ور  �مل��ع��اون��ة 
�لبحرية �لتي تنظمها �لأندية على 
�إن يتلقي �حتاد �لإمار�ت للريا�شات 
�ل��ب��ح��ري��ة ت��ق��ري��ر خ���ا����س ع���ن كل 

�لإد�رة  جمل�س  وق���رر  �ل�����ش��ب��اق��ات. 
لتجميع  خ���ا����س  ن���ظ���ام  �ح���ت�������ش���اب 
�ل�شباقات  ج���م���ي���ع  يف  �ل����ن����ق����اط 
ت���ق���ام يف جميع  و�ل���ت���ي  �ل��ب��ح��ري��ة 
على  للتناف�س  �ل��ب��ح��ري��ة  �لن���دي���ة 
�لفئات  �لإم������ار�ت يف  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب 
�لإد�رة  جمل�س  و��شرط  �ملختلفة. 
خال �لجتماع علي جميع �جلهات 
�لتي تعمل على �لرويج لل�شباقات 
�شرورة �حل�شول  �لعاملية  �لبحرية 
على �ملو�فقة من قبل جمل�س �إد�رة 
�حتاد �لإمار�ت للريا�شات �لبحرية 
�لأن����دي����ة  �إىل  ر�����ش����ائ����ل  وت����وج����ي����ه 

و�إخطارها بذلك.

�خلا�شة  �مليز�نية  يا�س  بني  �إد�رة  جمل�س  �عتمد 
بالنادي ملو�شم 2013-2014 جاء ذلك خال 
�أم�س  م�شاء  عقد  �ل��ذي  �لإد�رة  جمل�س  �جتماع 
وتر�أ�س  �أبوظبي،  بالعا�شمة  �لنادي  مبقر  �لأول 
�لج��ت��م��اع �ل��ل��و�ء �أح��م��د ن��ا���ش��ر �ل��ري�����ش��ي رئي�س 
حمريوم  ب��ن  م��ب��ارك  وح�����ش��ره  �لإد�رة  جم��ل�����س 
�أع�شاء  على  ف�شا  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
جمل�س �لإد�رة.  وناق�س �حل�شور عدد� من �لبنود 
�لأع���م���ال يف مقدمتها  ج����دول  ع��ل��ى  �مل��و���ش��وع��ة 
للنادي  �ل�شر�تيجية  �خلم�شية  �خلطة  م�شودة 
ل��اإع��ان عنها، حيث مت و�شع  �مل��ق��رح  و�مل��وع��د 
�ملقبل  �ل�شهر  خ��ال  �لأول  مقرحني  موعدين 
و�لثاين مع بد�ية �ملو�شم �جلديد، ومن �ملقرر �أن 
يتم �ل�شتقر�ر على �ي من �ملقرحني خال �لأيام 
�مللفات  �أهم  �أحد  �خلم�شية  وتعد �خلطة  �ملقبلة. 

�لفرة  يف  لإجن��ازه��ا  �لإد�رة  جمل�س  ي�شعى  �لتي 
�ملقبلة، ل�شيما و�أنها �أحد �هم �خلطو�ت �لتي يعد 
�مل�شتقبلية  بني يا�س �شباق فيها، بو�شع �خلطط 
�أع���و�م ق��ادم��ة وه��ي �خل��ط��وة �لتي و�شع  خلم�شة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  روؤي��ت��ه��ا 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
رئي�س �لنادي. كما متت مناق�شة �لتقارير �ملالية 
�خلا�شة ب�شركات �لنادي على ر�أ�شها �شركتي كرة 
�لقدم و�لألعاب �جلماعية �مل�شاحبة، ومت �عتماد 
�مليز�نية �خلا�شة لكل �شركة، بهدف �إتاحة مت�شع 
من �لوقت �أمام جمال�س �لإد�رت للتطوير ور�شم 

خطة �ملو�شم �جلديد باأريحية تامة.
من جانبه �أكد �للو�ء �أحمد نا�شر �لرئي�شي رئي�س 
جمل�س �إد�رة نادي بني يا�س �أن �لأمور ت�شري وفق 
�لتي  �مللفات  ع��دد من  وهناك  �ملو�شوع،  �جل��دول 

�لإعان  يتم  و�شوف  وقت ق�شري  �إجنازها يف  مت 
�جلماعة  ب���روح  �لري�شي  و�أ���ش��اد  م�شتقبا  عنها 
�أن  موؤكد�  عام،  ب�شكل  �ملجل�س  ت�شيطر على  �لتي 
�جل��م��ي��ع يعمل ب��ك��ام��ل ط��اق��ت��ه م��ن �أج���ل حتقيق 

�لأهد�ف �ملرجوة يف �لوقت �ملنا�شب.
ومتنى رئي�س جمل�س �إد�رة نادي بني يا�س �ن يكون 
�لتوفيق حليف �لنادي فيما هو قادم من �أعمال ، 
ل�شيما و�أن �جلميع ينتظر من �ل�شماوي مزيد� 
كرة  فريق  تتويج  بعد  �مل�شتقبلية  �لإجن���از�ت  من 
�لقدم بلقب كاأ�س �خلليج و�أ�شاف : من دون �شك 
فهناك  حم��ددة  لعبة  على  يقت�شر  لن  �هتمامنا 
�لريا�شية  �لأل���ع���اب  بجميع  ل��ارت��ق��اء  خم��ط��ط 
�لتي تقع حتت مظلة بني يا�س، موؤكد� �أن �ملجل�س 
�شوف يبذل ق�شارى جهده من �أجل �مل�شي قدما 

ب�شفينة �ل�شماوي نحو �لأمام د�ئما.

�لعني  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  ع��ق��د 
�جتماعه  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ل���األ���ع���اب 
بقاعة  �أم�س   2013 لعام  �ل��ر�ب��ع 
�لإد�رة  مبقر  �مللحقة  �لجتماعات 
مبارك  غ�����امن  ����ش���ع���ادة  ب���رئ���ا����ش���ة 
�ل��ه��اج��ري، و�ط��ل��ع �لج��ت��م��اع على 
بال�شركة،  �ل��ل��ج��ان  ع��م��ل  ت��ق��اري��ر 
للفرق  �مل��و���ش��م  نتائج  و��شتعر�س 
�لفنية  �لأج���ه���زة  تقييم  وت��ق��اري��ر 
مو�زنة  و�عتمد  �لأل��ع��اب،  بجميع 

�ملو�شم �ملقبل. 
رئي�س  ن���ائ���ب  �لج���ت���م���اع  وح�����ش��ر 
عبيد  خ��م��ي�����س  �لإد�رة  جم��ل�����س 
�لإد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  �لكعبي 
جلنة  رئي�س  �جلنيبي  عبد�لعزيز 
�لأل�����ع�����اب �لأخ����������رى، و�إب����ر�ه����ي����م 
�ل���ن���ع���ي���م���ي رئ���ي�������س جل���ن���ة �ل���ك���رة 
و�مل�شريات،  و�ل�����ش��ل��ة  �ل���ط���ائ���رة 
وع��ب��د�هلل �ل��درم��ك��ي رئ��ي�����س جلنة 
�ملدير  جانب  �إىل  �لب�شرية  �مل��و�رد 

�لتنفيذي لل�شركة هايدن �شفاي .
عن  ر��شون  نحن  �لهاجري  وق��ال 
�ملا�شية  �ل��ف��رة  �ل��ل��ج��ان يف  ع��م��ل 
خ�شو�شاً  �لآن،  حتى  قدمته  وم��ا 
مقدمتها  يف  م��ه��م��ة  �أم�����ور  و�أن���ه���ا 
��شر�تيجية مثالية جلميع  و�شع 
تعتمد  و�ل��ت��ي  بال�شركة،  �لأل��ع��اب 
�مل��دي��ن��ة يف دع��م جميع  �أب��ن��اء  على 
�لأل��ع��اب و�لن��خ��ر�ط فيها للدفاع 

جميع  يف  �ل�����ع�����ني  م����دي����ن����ة  ع�����ن 
�لريا�شية  �لأل����ع����اب  م�����ش��اب��ق��ات 

�لأخرى .
�لإد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  و�أ������ش�����ار 
بع�س  ن��اق�����س  �لج���ت���م���اع  �أن  �إىل 
لعدد  �ملهمة  �لتطويرية  �مل�شاريع 
�أن جمل�س  م���وؤك���د�ً  �لأل���ع���اب،  م��ن 
�لأندية  وج��ه  �لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي 
ب�شرورة تطوير �لألعاب �جلماعية 
عليه  وبناء  و�لن�شائية،  و�لفردية 
��شر�تيجية  �ل��ع��ني  ن���ادي  �عتمد 
فريق  �عتماد  �أق��ر  �أن  بعد  مثالية 
و�جلوجيت�شو  للتايكو�ندو  ن�شائي 
بالإ�شافة لل�شباحة و�ألعاب �لقوى 

.
و�أو�شح �لهاجري �أن �ل�شر�تيجية 
م�شلحة  تخدم  �عتمادها  مت  �لتي 
للهدف  ل���ل���و����ش���ول  �ل���ع���ني  ن������ادي 
�للعاب  هذه  من  �لأ�شمى  و�لغاية 
من خال حتقيق �لنتائج و�لرقام 
�لتي ت�شرف دولة �لمار�ت وتاأخذ 
�لاعب �ىل �لهدف �لوملبي �لذي 

يطمح �ليه.
و�أكد �أن �لنادي مهتم جد�ً برعاية 
متار�س  �لتي  �لطاولة  تن�س  لعبة 
�مل����د�ر�����س ولكن  �أو����ش���ع يف  ب�����ش��ك��ل 
نتمنى �ن تكون يف مكانها �ل�شحيح 
نو�ة  عليها  يطلق  و�لتي  باملد�ر�س 

�ملاعب ملحبي هذه �لريا�شة .
وقال هناك عدة م�شاريع �شتجمعنا 
ب�شر�كة حقيقية مع وز�رة �لربية 
بع�س  ط�������رح  ومت  و�ل����ت����ع����ل����ي����م، 
���ش��ت��خ��دم ب�شكل  �ل��ت��ي  �مل��ق��رح��ات 
كبري مدينة �لعني وناديها و�أمتنى 
بقاعدة  �لعمل  فريق  مع  ن�شل  �أن 
�مل�����ش��ارك��ني يف �لأل����ع����اب �لأخ�����رى 
�أب���ع���د مدى  �ىل  �ل���ع���ني  مب��دي��ن��ة 
�لوىل  �مل��دي��ن��ة  ن��ك��ون  �أن  ون���اأم���ل 
يف ن�����ش��ب��ة �مل�������ش���ارك���ني ب���الأل���ع���اب 
على   2016 ع���ام  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
م�شتوى �لإمار�ت ويف 2018 على 

م�شتوى �خلليج.

التاأكيد على دعم حمدان بن حممد للريا�سيني النا�سئني والنتهاء من تقدمي امللفات باأ�سرع وقت 

جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي تت�شلم ملفات الرت�شح للدورة اخلام�شة

ا�ستحداث جلنتي املنتخبات الوطنية والت�سال الدويل

احتاد الريا�شات البحرية يثمن دور امل�شوؤولني والهيئة العامة
اعتماد روؤ�ساء اللجان الدائمة وتكليفهم باختيار الأع�ساء اجلدد
تعيني مراقبني جلميع ال�سباقات وطلب تقارير دورية من الأندية

يف اجتماع جمل�س الإدارة

بني يا�س يعتمد ميزانية املو�شم اجلديد

نادي العني لالألعاب الأخرى يعتمد فرق ن�شائية 
للتايكواندو واجلوجيت�شو
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���ش��ه��د �ل��ع��م��ي��د ع��ب��د�مل��ل��ك ج����اين م��دي��ر �حتاد 
�ل�شاد�س  �ل��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��رط��ة 
م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �شمو وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة لكرة 
ع�شر  �ل�����ش��اد���ش��ة  ن�شختها  يف  ل��ل�����ش��الت  �ل��ق��دم 
و�لتي ينظمها �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي بوز�رة 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  ب��رع��اي��ة  �لد�خلية 
�لوزر�ء  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن ز�يد 
10 فرق ميثلون  بها  وي�شارك  �لد�خلية  وزي��ر 
�لقياد�ت و�لد�ر�ت �لعامة بالوز�رة وت�شت�شيفها 
وتنتهي  �خليمة  ر����س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 

�لبطولة يف 18من �ل�شهر �جلاري.
�شمن  مبار�تني  �ل�شاد�س  �ليوم  يف  �قيمت  وقد 
�ن  �لوىل  �مل��ب��ار�ة  يف  ومتكن  �لوىل  �ملجموعة 
عجمان  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  فريق  يحقق 
ث����اين ف����وز ل���ه ب��ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى ح�����ش��اب فريق 
 4-5 �لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية بنتيجة 
عجمان  �شرطة  فريق  يت�شدر  �لنتيجة  وبهذه 
�ملجموعة وله �شتة نقاط ويتبقى له مبار�تني 
�مل��ب��ار�ة مثرية وقوية  ب��د�أت  �لت�شفيات وق��د  يف 
ومتكن يف �لدقائق �لأوىل من �ملبار�ة �أن يحقق 

جا�شم  لعبه  طريق  عن  �لأول  هدفه  عجمان 
ع��ل��ي ول���ي���درك �ل��ف��ج��رية �ل��ت��ع��ادل ع���ن طريق 
لع��ب��ه حم��م��د ع��ب��ي��د �حل��و���ش��ن��ي وق��ب��ل نهاية 
�لثاين  �ل��ه��دف  م��ب��ارك  �ل�����ش��وط �شجل ط���ال 

لعجمان .
ويف �ل�شوط �لثاين دخل فريق عجمان مهاجما 
ومتكن عر لعبه �ملبدع جا�شم علي �أن ي�شجل 
�لهدف �لثالث وعن طريق �أف�شل لعب باملبار�ة 
ي�شجل  �أن  عجمان  فريق  متكن  زه��ر�ن  حممد 
�ل���ه���دف �ل���ر�ب���ع و�خل���ام�������س ل��ف��ري��ق��ه يف حني 

�شجل للفجرية يف �ل�شوط �لثاين كل من �حمد 
عبد�لعزيز وحممد �شيف وحممد �حلو�شني . 

�لعامة  �لقيادة  �لثانية متكن فريق  �ملبار�ة  ويف 
له  �نت�شار  �ول  حتقيق  م��ن  �ب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
بفوز  �جلن�شية  ف��ري��ق  ح�شاب  على  بالبطولة 
�بوظبي  ���ش��رط��ة  ف���ري���ق  وي���دي���ن   3-4 ث��م��ني 
بالف�شل �لكبري يف �لفوز �لثمني لاعبه حممد 

�حمد �لنقبي �لذي �شجل هدفني لفريقه.
فريق  جانب  من  �شريعة  �ملبار�ة  بد�ية  وج��اءت 
�جل��ن�����ش��ي��ة، �ل����ذي دخ���ل �ل��ل��ق��اء م��ه��اج��م��اً منذ 

�لدقيقة �لأوىل بحثاً عن هدف مبّكر يربك به 
�ل�شوط  ينهي  �ن  �ملناف�س ومتّكن من  ح�شابات 

�لول ل�شاحله بنتيجة هدفني مقابل ل�شي.
�ل�شوط  يف  هجماتهم  �جلن�شية  لعبو  وو��شل 
و�شجلو�  �لنتيجة  لتعزيز  حم��اول��ة  يف  �ل��ث��اين 
�ل���ه���دف �ل��ث��ال��ث ع���ن ط���ري���ق �ل���اع���ب حممد 
�بر�هيم ح�شني مما دفع فريق �شرطة �بوظبي 
ل�شّن هجمات على مرمى �جلن�شية ومتنكو� من 
�حمد �شالح  �لول عن طريق  �لهدف  ت�شجيل 
�لثاين  �لهدف  �لنقبي  �حمد  زميله  ولي�شيف 

ومت��ك��ن �ح��م��د �ل���دول���ة م���ن ت�����ش��ج��ي��ل �لهدف 
�ل��ث��ال��ث ع��ن ط��ري��ق ���ش��رب��ة ج���ز�ء وق��ب��ل نهاية 
�ملبار�ة بدقيقة متكن �حمد �لنقبي من ت�شجيل 

�لهدف �لر�بع لفريقه.
�ل���ث���اث���اء م���ب���ار�ت���ني فيلتقي  ي����وم غ���د  وت���ق���ام 
ل�شرطة عجمان  �لعامة  �لقيادة  فريق  ب��الوىل 
�مل���دين عند  للدفاع  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  ف��ري��ق  م��ع 
�لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف  ع�شر�  �خلام�شة  �ل�شاعة 
يلتقي فريق �شوؤون �جلن�شية مع فريق �لقيادة 

�لعامة ل�شرطة �لفجرية.

ت���وج ف��ري��ق ���ش��ي��د�ت �دن�����وك بلقب 
�لتي  �لأوىل  �ل��ب��ول��ي��ن��ج  ب���ط���ول���ة 
وتنظيم  �������ش�����ر�ف  حت����ت  �أق���ي���م���ت 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ك����ادمي����ي����ة 
مع  بالتعاون  �لن�شائية  للريا�شة 

و�حتاد  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س 
و��شت�شافة  ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ،  �لم������ار�ت 
للبولينغ  خليفة  �شالة  مناف�شاتها 
مبدينة ز�يد �لريا�شية على مدى 
22 فريقا  �ي����ام مب�����ش��ارك��ة  �أرب���ع���ة 

�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  فرق  ميثلون 
.

وجن���ح ف��ري��ق ���ش��ي��د�ت �دن�����وك من 
�حل�شول على �ملركز �لول بر�عة 
فائقة ومبعدل 544 نقطة ، وجاء 

باملركز �لثاين فريق �شيد�ت �شركة 
�لوطنية  �ل��ب��رول��ي��ة  �لإن�������ش���اء�ت 
ثالثا  وح��ل   ، نقطة   500 مب��ع��دل 
فريق �شيد�ت وز�رة �شوؤون �لرئا�شة 

مبجموع 482 نقطة .
فا�شل  ق����ام  �ل��ب��ط��ول��ة  خ���ت���ام  ويف 
�لريا�شة  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ن�����ش��وري 
�لنوعية مبجل�س �بوظبي �لريا�شي 
�ل�شيخة  �ك��ادمي��ي��ة  ع��ن  ومم��ث��ل��ني 
للريا�شة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
�دنوك  ���ش��ي��د�ت  بتتويج  �لن�شائية 
بامليد�ليات �لذهبية وكاأ�س �لبطولة 
و�جلائزة �ملالية للمركز �لول 25 
�لف�شية  دره��م��ا،و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �أل���ف 
�لبرولية  �لإن���������ش����اء�ت  ل�����ش��رك��ة 
�لوطنية بامليد�ليات �لف�شية و20 
�لرونزية  و�مليد�ليات  دره��م،  �ألف 
لفريق وز�رة �شوؤون �لرئا�شة و15 

�ألف درهم .
وح����ازت م��در���ش��ة ع��ائ�����ش��ة ب��ن��ت �بي 
يف  �ملثايل  �لفريق  جائزة  على  بكر 
�أقيمت يف  �لتي  �لبطولة  مناف�شات 
و�مل�شابقات  �لفعاليات  �أجندة  �شوء 

بنت  فاطمة  لأكادميية  �لريا�شية 
ودورها  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك 
يف دع����م ري��ا���ش��ة �مل�����ر�ة و�لرت���ق���اء 
لتقدمي  و�ل�������ش���ع���ي   ، ب���ق���ط���اع���ه���ا 
�ل���ت���ي تنمي  �ل���ر�م���ج و�مل�����ب�����ادر�ت 
�لقدر�ت وت�شاعد �لكو�در �لن�شائية 
�مل�شاركة  على  �ملوؤ�ش�شات  مبختلف 
�لتو��شل  وحت���ق���ي���ق  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
ريا�شية  جت��م��ع��ات  يف  و�ل�����ش��ر�ك��ات 
تهدف �ىل تو�شيع قاعدة �ملمار�شات 
�لألعاب  خمتلف  ودع��م  للريا�شة، 

و�لريا�شات.
�مل�شاركة  �ل��ف��رق  رفعت  �خل��ت��ام  ويف 
�أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لعرفان ل�شمو 
�ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك �م 
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  �لم���ار�ت 
ملوؤ�ش�شة  �لع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����س  �ل���ع���ام 
�ل���ت���ن���م���ي���ة �لأ�����ش����ري����ة،ورع����اي����ت����ه����ا 
�ملتو��شلة لبنات �لوطن يف خمتلف 
�ل���ق���ط���اع���ات و�مل���ج���الت،ودع���م���ه���ا 
و�هتمامها �لكبري لتحقيق �لنه�شة 
و�لتقدم مل�شرية �لريا�شة �لن�شائية، 
و�لدعم  �ل��ب��ارز  ب��ال��دور  م�شيدين 

بنت  فاطمة  �ل�شيخة  م��ن  �ملبا�شر 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ه����ز�ع 
فاطمة  �ك���ادمي���ي���ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لن�شائية  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
وحر�شها على دعم م�شاعي �لرتقاء 

و�لتنمية بريا�شة �ملر�ة وتوفري كل 
مقومات �لنجاح مل�شريتها �لقادمة ، 
موؤكدين �ن �لبطولة متثل ملتقى 
ريا�شي ن�شائي �أ�شهم بتحقيق جتمع 
متثل  �لتي  �لن�شائية  للفرق  مميز 

�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة ، 
�ملهار�ت  تنمية  على  �أي�شا  و�شاعد 
�لتفاعل  وت����رج����م  و�لإم����ك����ان����ي����ات 
�ملنا�شبات  يف  �ل��ن�����ش��وي  �ل��ري��ا���ش��ي 

�لجتماعية.

•• �صاحية ال�صيف-اللجنة االأوملبية:

يعقد �ليوم �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادي 
�لبحرينية  �لأومل���ب���ي���ة  ل��ل��ج��ن��ة  �ل���ع���ادي  وغ����ري 
لنتخاب جمل�س �إد�رة جديد للدورة �لنتخابية 
متام  يف  وذل������ك   2017-2013 �ل���ق���ادم���ة 
�ل�شوفيتيل  ب��ف��ن��دق  م�����ش��اء�ً  �ل�����ش��اب��ع��ة  �ل�����ش��اع��ة 
�لعمومية  �جلمعية  وك��ان��ت  �ل����زلق.  مبنطقة 
قد زكت �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل خليفة 
رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�شباب و�لريا�شة، رئي�شا 
بعد  ثانية،  �نتخابية  ل���دورة  �لأومل��ب��ي��ة،  للجنة 
حتققت  �ل��ت��ي  �لكثرية  و�لإجن�����از�ت  �لنجاحات 
�ملا�شية، معربني عن  �ل�شنو�ت  يف عهده خال 
�شل�شلة  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  ق���درة  ثقتهم يف 
�ملكت�شبات وحتقيق �ملزيد من �لنجاحات للحركة 
قرر جمل�س  كما  �لبحرين.  �لأوملبية يف مملكة 
�لأخ���ري  �ج��ت��م��اع��ه  �لأومل��ب��ي��ة يف  �ل��ل��ج��ن��ة  �إد�رة 
�آل  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ن  �شلمان  �ل�شيخ  معايل  تر�شيح 
لل�شباب  �لأعلى  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  خليفة 

و�لريا�شة، رئي�س �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم، 
لع�شوية جمل�س �إد�رة �للجنة �لأوملبية لل�شنو�ت 
�لأربع �لقادمة عن فئة �ل�شخ�شيات �لريا�شية 
�إثر�ء  يف  و�إ�شهاماته  لعطاءه  تقدير�ً  �ملتميزة، 
باململكة  و�ل��ري��ا���ش��ي  �ل�شبابي  �ل��ع��م��ل  م�����ش��رية 
ودوره �لبارز يف �لرتقاء بكرة �لقدم �لبحرينية. 
رقية  �ل�شابقة  �لقوى  �أل��ع��اب  بطلة  ف��ازت  فيما 
�إد�رة �للجنة �لأوملبية  �لغ�شرة بع�شوية جمل�س 

بعد فوزها برئا�شة جلنة �لاعبني.
ويتاف�س 14 مر�شحاً من �لحتاد�ت �لريا�شية 
�للجنة  �إد�رة  مبجل�س  مقاعد   7 على  �لأوملبية 
�لأوملبية وهم �شمو �ل�شيخ �حمد بن حممد بن 
عبد  �ل�شيخ  �لتن�س(  )�حت��اد  خليفة  �آل  �شلمان 
�لأثقال  رف��ع  )�حت���اد  �آل خليفة  ر����ش��د  ب��ن  �هلل 
ب��ن��ت عبد  ح��ي��اة  �ل�شيخة  �ل��ب��دن��ي��ة(  و�ل��رب��ي��ة 
�ل�شيخ  �ل��ط��اول��ة(  )�حت����اد  خليفة  �آل  �ل��ع��زي��ز 
�لطائرة(  )�حت����اد  خليفة  �آل  حم��م��د  ب��ن  ع��ل��ي 
)�حتاد  خليفة  �آل  �شلمان  ب��ن  �إب��ر�ه��ي��م  �ل�شيخ 
�ملبارزة( �ل�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة )�حتاد 

�آل  خليفة  بن  علي  �ل�شيخ  �لهو�ئية(  �لدر�جات 
�لع�شومي  ع����ادل  �ل���ق���دم(  ك���رة  )�حت����اد  خليفة 
د�وود  �ليد(  �ل�شلة( علي عي�شى )�حتاد  )�حتاد 
�لعلوي  خالد  �لدكتور  �لرماية(  )�حت��اد  �ملانع 
)�حتاد �جلمباز( في�شل �شو�ر )�حتاد �ل�شباحة( 

و�ل�شكو��س(  �ل��ري�����ش��ة  )�حت����اد  �خل���ان  وه�����ش��ام 
�لقوى(،  �ل��ع��اب  )�حت���اد  �ل�شنو  �حلكيم  وع��ب��د 
�لحت����اد�ت غري  ع��ن  4 مر�شحني  ت��ق��دم  بينما 
�لوملبية و�لذين �شيتناف�شون على مقعد و�حد 
�لريا�شة  �ل��رح��ي��م )�حت�����اد  ع��ي�����ش��ى ع��ب��د  وه���م 

للجميع( عبد �هلل �لدو�شري )�حتاد �لبولينج( 
�لفيا�س  �ملعاقني( وع��ادل  حممد نامي )�حت��اد 
)�حت�����اد �جل����ول����ف(، ل��ي�����ش��ب��ح جم��م��وع��ه��م 18 

مر�شحاً.
�جتماع  ب��ع��ق��د  �لأع������م������ال،  ج������دول  و����ش���ي���ب���د�أ 
�شيتم  و�ل��ذي  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية 
خ��ال��ه م��ن��اق�����ش��ة و�إق������ر�ر �ل��ت��ع��دي��ات �ل����و�ردة 
�لدولية،  �لأوملبية  �للجنة  من  �لأوملبية  للجنة 
�لأ�شا�شي  �لنظام  على  بالتعديل  و�لق��ر�ح��ات 
�ملقدمة من جمل�س �لإد�رة، فيما يت�شمن جدول 
�لت�شديق  �لعادية  �لعمومية  �جلمعية  �أع��م��ال 
على حم�شر �جتماع �جلمعية �لعمومية �ملنعقد 
�لتقرير  ��شتعر��س  �ملا�شي،  �إبريل   23 بتاريخ 
�لإد�ري �ل�شنوي عن عمل �للجنة �لأوملبية لعام 
لن�شاط  �مل���ايل  �لتقرير  و��شتعر��س   ،2012
مدققا   2012 �ملالية  لل�شنة  �لأوملبية  �للجنة 
و��شتعر��س  �ملعتمدة،  �لتدقيق  �شركة  قبل  من 
�أع�������ش���اء �جلمعية  �مل��ق��دم��ة م���ن  �لق����ر�ح����ات 
�لعمومية، ثم �نتخاب جمل�س �لإد�رة �جلديد، 

و�أخري�ً ما ي�شتجد من �أعمال.
لانتخابات  و�لإع���د�د  �لتح�شري  جلنة  وكانت 
و�مل���ك���ون���ة م���ن �ل��ق��ائ��م ب���اأع���م���ال �لأم�����ني �لعام 
و�مل�شت�شار  �لأوملبية عبد�لرحمن ع�شكر،  للجنة 
�لريا�شي  و�مل�شت�شار  �ل�شغري،  منري  �لقانوين 
�أ����ش���د، وم���دي���ر �لحت������اد�ت ه�شام  ع��ب��د�جل��ل��ي��ل 
على  �لعام  �لإ�شر�ف  عملية  تولت  قد  �لبلو�شي 
وغري  �ل��ع��ادي  �لعمومية  �جلمعية  �ج��ت��م��اع��ي 
�لعادية، يف حني �شت�شرف �للجنة �خلا�شة �لتي 
مناق�شة  ع��ن��د  �ل��ع��م��وم��ي��ة  �جلمعية  �شت�شكلها 
ب��ن��د �لن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى ���ش��ائ��ر �لأم�����ور �ملتعلقة 
�شيتم  كما  �جلديد،  �لإد�رة  جمل�س  بانتخابات 
قبل �جلمعية  م��ن  �لأ���ش��و�ت  ع��د  ت�شكيل جلنة 
�ع�شاء  �أ���ش��و�ت  بعد  �لقيام  لتتوىل  �لعمومية 
�جلمعية �لعمومية يف بد�ية �لجتماع للتحقق 
من �كتمال �لن�شاب، كما �شتقوم بعد �لأ�شو�ت 
جدول  ع��ل��ى  �مل���درج���ة  ل��ل��م��و���ش��وع��ات  بالن�شبة 
�لأعمال �لتي تتطلب �لت�شويت، فيما عد� بند 

�لنتخابات.

ي�سهدها نادي �سباط �سرطة راأ�س اخليمة

بطولة كاأ�س �شمو وزير الداخلية لكرة القدم لل�شالت.. عجمان يت�شدر املجموعة الأوىل واأبوظبي يحقق اأول فوز على ح�شاب اجلن�شية

اأقيمت بتنظيم اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية 

تتـــويــــج �شيــــدات اأدنــــوك بلقـــب بطـــولــــة البـــولينـــــغ الأولـــــــى 

بعد تزكية �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ملن�سب الرئا�سة

الحتـــادات الــريــا�شيـــة تنتخــــب جملــــ�س اإدارة جـــديــــد للجنـــــة الأوملبيــــة اليـــــــوم

����ش��ت��ع��ر���س ن����ادي �ل��ذي��د خ���ال �لج��ت��م��اع �ل����ذي ع��ق��د مبقره 
خمتلف �لفعاليات �لريا�شية و�لجتماعية �لتي �شيتم تنظيمها 
�لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  لفعاليات  �ل�شيفي  �لن�شاط  خال 

وتوزيع �أدو�ر كو�دره �مل�شرفة و�ملنفذة للفعاليات .
ت��ر�أ���س �لج��ت��م��اع �ل��دك��ت��ور ح��م��ود �ل��ع��ن��زي م��دي��ر ن���ادي �لذيد 
�مل�شرف �لعام على �لن�شاط �ل�شيفي وتناول و�حل�شور يف �للقاء 
منا�شبة  �ج���و�ء  توفري  در����ش��ة  ت�شمنت  �ل�شيفي  للعمل  خطة 
للم�شاركني يف �لن�شاط �ل�شيفي من حيث ��شتثمار �لوقت ب�شكل 

�شحيح ومنظم.
وجرى خال �لجتماع �لذي يعد ور�شة عملية علمية لتوزيع 
�لدكتور  من  كا  يتوىل  بحيث  و�ملدربني  �مل�شرفني  على  �ملهام 

ي��ح��ي ع��ب��د �هلل وحم��م��د خليفة ه��وي��دن م��ه��ام م�شرفني  زك���ي 
�ل�شوربجي و�لتن�شيق  �لثقايف �شعد  �ل�شيفي و�مل�شرف  للن�شاط 
�ل�شالت  كرة  �لريا�شية  وبالأن�شطة  �لأغ��ا  م�شعب  �لإعامي 
كا من �شامح �بو زيد و حممد عمر وكرة تن�س �لطاولة ندمي 
�ملر�شدي  خالد  �ل�شباحة  وم��درب  هيثم  و�لرماية  �لنق�شبندي 
�لقايدي  فاطمة  �لثقايف  �ملركز  لل�شغار  �لتعليمية  دور�ت  و�أم��ا 

مديرة �ملركز و درية عبد �لكرمي.
نادي  يف  �ل�شيفي  �لن�شاط  �إن  �ل��ع��ن��زي  ح��م��ود  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
�لذيد متنوع مبا يتنا�شب مع جميع �لفئات �لعمرية وخمتلف 
وباإ�شر�ف  �لفر�غ  لأوق��ات  �لأمثل  �ل�شتغال  بهدف  �مل�شاركني 
حتمل  على  ق��ادرة  متكاملة  �شخ�شية  بناء  على  ي�شاعد  تربوي 

�مل�شوؤولية وعلى �مل�شاركة مع �ملجتمع .
�ل�شيفية،  لاأن�شطة  �لأول  �لد�عم  وم��از�ل  �لنادي  كان  و�أ�شار 
يف  لانخر�ط  �لو�شطى  �ملنطقة  يف  لأبنائه  �لأوىل  و�لوجهة 
�ملتنوعة منها ما هو علمي  جمموعة من �لر�مج و�لفعاليات 
وثقايف وريا�شي وتوعوي و�جتماعي �إ�شافة �إىل �لر�مج �ملبتكرة 
�لتي تلبي �حتياجات فئات �ل�شباب و�لنا�شئة وتفعيل دور �لنادي 
يف تقدمي �خلدمات �ملجتمعية و�شغل �أوقات فر�غ �ل�شباب خال 
فرة �ل�شيف، مبا يعود عليهم بالنفع و�ل�شتفادة من �لأن�شطة 
بالهوية  �لتعريف  يف  �لنادي  ينظمها  �لتي  �ل�شيفية  �ل�شبابية 
و��شتثمارها  �ل�����ش��ب��اب  ط��اق��ات  �إط����اق  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��وط��ن��ي��ة، 

�إيجابياً.

اجتماع للكادر الفني امل�شرف على الن�شاط ال�شيفي بنادي الذيد وبحث خمتلف الفعاليات الريا�شية والجتماعية 
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�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
بق�شر  �م�������س  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
�إبر�هيم  بن  �شلمان  �ل�شيخ  �لبحر 
�آل خليفة رئي�س �لحتاد �لآ�شيوي 
�ل���ق���دم �ل����ذي ي����زور �لباد  ل��ك��رة 

حاليا.
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  وق�����دم 
�بر�هيم  بن  �شلمان  لل�شيخ  تهانيه 

برئا�شة  ف������وزه  ع���ل���ى  خ��ل��ي��ف��ة  �آل 
�لقدم  ل���ك���رة  �لآ����ش���ي���وي  �لحت������اد 
وع�����ش��وي��ة �مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
�لحتاد �لدويل لكرة �لقدم �لفيفا 
�لتوفيق  له  �آ�شيا متمنيا  ق��ارة  عن 
�جلديد  من�شبه  مهام  يف  و�لنجاح 
من  م��زي��د�  �لآ���ش��ي��وي��ة  وللريا�شة 

�لتطور و�لتقدم.
م���ن ج��ان��ب��ه ع���ر رئ��ي�����س �لحت����اد 
�شعادته  عن  �لقدم  لكرة  �لآ�شيوي 

�بوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  ب��ل��ق��اء 
�لتى  �ل����ك����ب����رية  �مل����ك����ان����ة  م�����وؤك�����د� 
حت��ظ��ى ب��ه��ا دول����ة �لإم�������ار�ت على 
�ل�����ش��اح��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة ودوره�������ا يف 
�لكروية  �مل�����ش��رية  وت��ط��وي��ر  تعزيز 

�لأ�شيوية.
ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
بن �شعود بن ر��شد �ملعا ويل عهد 
حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �لقيوين  �أم 
ويل  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن 

عهد ر�أ���س �خليمة ومعايل حممد 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �ملر  �أحمد 
بن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو  �لحت��ادي 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل���اأع���م���ال 
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  و 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و �شمو  �ل������وزر�ء وزي����ر 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ 

�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����و�ن  رئ��ي�����س 
مبارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
�ل�شيخ  �مل��ج��ت��م��ع وم��ع��ايل  وت��ن��م��ي��ة 
�آل نهيان وزير  حمد�ن بن مبارك 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
و����ش���ع���ادة حم��م��د ب���ن ح��م��د �شقر 
�لبحرين  مم��ل��ك��ة  ���ش��ف��ري  �مل���ع���اودة 
�ل�شيوخ  �ل���دول���ة وع����دد م��ن  ل���دى 

وكبار �مل�شئولني. 

�آل نهيان  ز�ي��د  ه��ز�ع بن  �ل�شيخ  ��شتقبل �شمو 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني  �لأم��ن  م�شت�شار 
�لفخري  �لرئي�س  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
�آل  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ن  �ل�شيخ �شلمان  �ل��ك��رة  لحت��اد 
خليفة رئي�س �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم يف 

مكتب �شموه بديو�ن ويل �لعهد باأبوظبي.
�شلمان  لل�شيخ  �شموه  ب��ارك  �للقاء  بد�ية  ويف 
�لآ�شيوي  �لحت��اد  برئا�شة  ف��وزه  �إبر�هيم  بن 
متمنيا له �لنجاح و�لتقدم يف مهمته �لقارية 
و�لتعاون  �جل���ه���ود  ت�����ش��اف��ر  ت��ت��ط��ل��ب  �ل���ت���ي 

�لر�مج  وت��ق��دمي  و�لأف���ك���ار  �لآر�ء  وت��وح��ي��د 
�لتطويرية للنهو�س بكرة �لقدم �لآ�شيوية مبا 
يخدم جميع �لحتاد�ت �لقارية ويحقق �آمالها 
�ل�شباب  تطلعات  مع  ين�شجم  ومبا  �مل�شتقبلية 
�لنجاحات  م��ن  �مل��زي��د  �لآ���ش��ي��وي يف حت��ق��ي��ق 
�ل��ع��امل��ي��ة يف جم���ال �ل��ري��ا���ش��ة ومب���ا ي�شهم يف 

�لتو��شل بني �شباب دول �آ�شيا و�لعامل.
لدولة  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���ق���ي���ادة  �أن  ���ش��م��وه  و�أك������د 
�لدو�م  على  تدعم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
يف  ونهجه  وخططه  �لآ�شيوي  �لحت��اد  جهود 

�هتمامها  م��ن  �ن��ط��اق��ا  و�لرت���ق���اء  �لتطوير 
�ل�شباب  ق���ط���اع  دع����م  يف  �ل����ري����ادي  ودوره�������ا 
كافة  ت�شخري  على  منها  وحر�شا  و�لريا�شة 
�لم��ك��ان��ي��ات م���ن �أج����ل حت��ق��ي��ق �ل��ت��و�ف��ق بني 
منتخبات  طموحات  خلدمة  �لأط��ر�ف  جميع 

�لقارة �لآ�شيوية.
ومت��ن��ى ���ش��م��وه لرئي�س �لحت����اد �لآ���ش��ي��وي يف 
خ��ت��ام �ل��ل��ق��اء �أن حت��ظ��ى م��رح��ل��ة ق��ي��ادت��ه يف 
م��ن�����ش��ب��ه �ل���ق���اري ب��ال��ن��ج��اح��ات ومب���زي���د من 
و�أن�شطته  لكافة م�شابقات �لحتاد  �لجن��از�ت 

ومو�كبة  �لتطور  م�شار  يف  لت�شب  وم�شاريعه 
�لتجارب �لعاملية.

�لرميثي  ث���اين  ���ش��ع��ادة حم��م��د  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
و�شعادة  �ل��ق��دم  لكرة  �ملحرفني  جلنة  رئي�س 
حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب �ل����درع����ي رئ��ي�����س �حت���اد 
�لإمار�ت للم�شارعة و�جلودو و�لكيك بوك�شنغ 
رئي�س  نائب  �ملحمود  �إبر�هيم  حممد  و�شعادة 
�لهيئة �لعامة لل�شباب و�لريا�شة �لأمني �لعام 
ملجل�س �أبوظبي �لريا�شي و�ل�شيد يو�شف عبد 

�هلل �أمني عام �حتاد �لكرة. 

بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ظهر 
�م�س �ل�شيخ �شلمان بن �بر�هيم �آل خليفة 
رئي�س �لحتاد �ل�شيوي لكرة �لقدم . وقد 
هناأ �شموه �ل�شيخ �شلمان مبنا�شبة فوزه يف 

�لتي  �ل���ش��ي��وي  �لإحت���اد  رئا�شة  �نتخابات 
يف  �لنجاح  �شموه  له  متمنيا  موؤخر�  جرت 
�ل�شيوية  �ل��ك��رة  خ��دم��ة  �أج���ل  م��ن  مهمته 
مبا  عموما  و�لعاملية  �لعربية  و�لريا�شة 
دول  �شباب  و�لتقارب بني  �لتو��شل  يحقق 
��شيا وبينهم و�شباب �لعامل . ح�شر �للقاء 

�لقرقاوي  ع����ب����د�هلل  ب����ن  حم���م���د  م���ع���ايل 
�ل��وزر�ء ومعايل رمي  وزي��ر �شوؤون جمل�س 
دولة  وزي���������رة  �لها�شم����������ي  �إبر�هي������م  بنت 
�شليم����ان  �شعي������������د  خليف����������ة  و�شع��������ادة 
و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ���رة  ع��ام  م��دي��ر 

بدبي . 

حممـــد بــــن را�شـــد ي�شتقبـــل رئيــــــ�س 
الحتـــاد الآ�شيـــوي لكـــرة القــــدم 

توجت �ملهرة  ليدي وي�س ل�شمو �ل�شيخ طحنون بن ز�يد �آل 
نهيان نائب م�شت�شار �لأمن �لوطني وباإ�شر�ف جي بيد يرو 
وبقيادة �ورتيز مندز�بل بطلة للجولة �لر�بعة لكاأ�س �ملغفور 
�لفار�شة  حققت  فيما  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة ك���ارول���ني ب���رون���ود ع��ل��ى ���ش��ه��وة �جل����و�د �رتك�س 
�جلولة  لقب  �شوجرب  فيليب  وب��اإ���ش��ر�ف  نياركو�س  لعائلة 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �ل��ع��امل  بطولة  م��ن  �ل�شاد�شة 
�لن�شخة  فعاليات  �شمن  ذلك  جاء   . �فهار  لل�شيد�ت  مبارك 
�خلام�شة من مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�أم�س  م�شاء  �أقيمت  و�لتي  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لعاملي 
�ل�شيخ  ك��اأ���س  �شباق  وح��ف��ل  بفرن�شا.  ت��ول��وز  مب�شمار  �لول 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان مل�شافة 1600 مر قو�ئم و�لبالغ 
�ألف يورو بالإثارة و�لت�شويق يف   20 �إجمايل جو�ئزه �ملالية 
يف  �لأ�شيلة  �لعربية  �خليول  �ق��وي  من  �شبعة  م�شاركة  ظل 
�أرب��ع �شنو�ت وم��ا ف��وق حيث كانت �لأج���و�ء ماطرة مما  �شن 
�لأماكن  بع�س  ويف  لينة  �يل  �لع�شبي  �مل�شمار  �أر�شية  ح��ول 
�ل�شباق ح��ذرة من  �نطاقة  �شريعة. وج��اءت  �إيل  �إيل جيدة 
كري�شتوف  بقيادة  خليفة  ب��رج  و�أب��رزه��م  �لأو�ئ���ل  �ملر�شحني 
�شوميلون و �شارد بقيادة ديفيد مري�شون ومن بد�ية �ل�شباق 
بريتر�  فر�ن�شو�  بقيادة  ميجور  �ل�����ش��د�رة  �يل  مبكر�  تقدم 
فيما كانت ليدي وي�س ترك�س بكل �شهولة يف و�شط �خليول 
حتي �لو�شول �يل �للفة �لأخ��رية. ويف �مل�شتقيم ظل ميجور 
يف �ل�شد�رة فيما تر�جعت �خليول �ملر�شحة وظهر �أن  ليدي 
ث��ي��وري ترك�س  �مل��ن��ح��درة م��ن ن�شل  منجز و�ل��ف��ر���س  وي�����س 
باأريحية كاملة دون �أدين جهد وحني و�شلت �خليول �إيل �آخر 
200 مر بد�أت �ل�شرعة تزيد ومتكن  ميجور  من �لبتعاد 
مل  وي�س  ليدي  �أن  �إل  جلية  و��شحة  ب�شورة  مناف�شيه  عن 
�أن تطبق  ز�دت من �شرعتها قبل  و��شعا بل  �ملجال  له  ترك 
على خ�شمها يف �ملر�حل �لنهائية لتتوج بجد�رة باللقب بفارق 
عنق عن  ميجور لعائلة نياركو�س وباإ�شر�ف فيليب �شوجرب 
ل�شانت  �شرييانة  ثالثة  فيما جاءت  فر�ن�شو� بريتر�  وبقيادة 
كارلو�س  روبرتو  وبقيادة  �شوجرب  فيليب  وبا�شر�ف  مارتن 
�ل�شباق  م�شافة  وي�س من قطع  ليدي  مونتنيجرو ومتكنت  
�شاركت  م���رة  ولأول  دق��ي��ق��ة.   1:51:46 وق����دره  زم���ن  يف 

ل�شمو  �ل��ع��امل  بطولة  م��ن  �ل�شاد�شة  �جل��ول��ة  يف  فار�شة   16
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت  �فهار مل�شافة 1600 
و�شط  ي��ورو  �أل��ف   20 �ملالية  �إجمايل جو�ئزها  و�لبالغ  مر 
�ل�شباق بكثافة رغم  ترقب من �جلمهور �لغفري �لذي �شهد 
�ل�شباق  جاء  وكالعادة  �لباكر.  �ل�شباح  من  �لأمطار  هطول 
مل  فيما  جيدة  ب�شورة  �خليول  بع�س  �نطلقت  حيث  مثري� 
ب�شبب  خيولهن  على  �ل�شيطرة  من  �لفار�شات  بع�س  تتمكن 
تغريت  ما  �شرعان  ولكن  منها  �نطلقو�  �لتي  �ل�شيئة  �خلانة 
بع�س  ق��ام��ت  حبث  �ل�شباق  م��ن  ب��ره��ة  بعد  �لتكتيكات  ه��ذه 
يناور  منهن  �لبع�س  ظل  فيما  مو�قعهن  بتعديل  �لفار�شات 
�مل�شتقيم.  �يل  �خليول  لو�شول  حت�شبا  جيد  موقع  ليجاد 
ملحمد  لبوءة  �لعر�قية  �ملهرة  �نطلقت  مر   400 �آخ��ر  ويف 
�جنريد  وب��ق��ي��ادة  وت��ري��ج��ان��ت  د�مي���ني  وب��اإ���ش��ر�ف  �لنجيفي 
جري�رد �يل �ل�شد�رة وو�شح بانها يف �لطريق لتحقيق �لفوز 
�ل �ن �لفار�شة �لفرن�شية كارولني برونود متكنت من حتقيق 
خطوة جبارة وبقيادة جو�دها �رتك�س �يل �ملقدمة يف �خر 50 
مر� لتتفوق بفارق طول عن لبوءة �لتي جاءت ثانية وجاء يف 
�ملركز �لثالث  فورجهيل كارتييه لل�شيخ جوعان بن حمد �آل 
ثاين وباإ�شر�ف د�ميني وتريجانت وبقيادة �لفار�شة �ملجرية 
�لك�شاندر� بيهاري ومتكنت �لبطلة من قطع �مل�شافة يف زمن 
وقدره 1:52:27 دقيقة. وعقب ختام �ل�شباقات قام �شعادة 
لدى  �لدولة  �شفري  �لرئي�شي  �هلل  عبد  مري  حممد  �ل�شفري 
�لفرن�شية و�شعادة عبد�لرحمن غامن �ملطيوعي  �جلمهورية 
مبارك  جمعة  و���ش��ع��ادة  �ملتحدة  �ململكة  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري 
�لإحتادية  �أمل��ان��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  �ل��دول��ة  �شفري  �جلنيبي 
لدى  �ل��دول��ة  �شفري  �مل��زروع��ي  �شامل  حامد  �شليمان  و�شعادة 
�ململكة �لبلجيكية و�شعادة عا�شم مريز� علي �آل رحمة �شفري 
�لدولة لدى جمهورية بولند� و�شعادة مبارك �ملهريي مدير 
مديرة  �شو�يا  ولر�  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  ع��ام 
وعدنان  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان 
�شلطان �لنعيمي مدير عام نادي �بوظبي للفرو�شية بتقدمي 
ن��ي��اب��ة ع��ن �شمو �ل�شيخ  �ل��ي��ب��ه��وين  �ل��ف��وز �يل م��ط��ر  ج��ائ��زة 
و�إيل ممثل  ز�ي��د  كاأ�س  �شباق  نهيان يف  �آل  ز�ي��د  بن  طحنون 

عائلة نياركو�س يف �شباق مونديال �ل�شيخة فاطمة.

�لرئي�شي  �هلل  عبد  م��ري  حممد  �ل�شفري  �شعادة  �أع���رب  وق��د 
�شفري �لدولة لدى �جلمهورية �لفرن�شية عن �شعادته وفخره 
مبا حققته فكرة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان من 
جناح فاق �حلدود و�أ�شبح حديث �ملهتمني ب�شناعة �خليول. 
وقال �نه وبف�شل �لروؤية �ل�شديدة من �شموه كانت �نطاقة 
ذلك  �شموه ومنذ  برعاية  �لعربية  للخيول  �لعاملي  �ملهرجان 
�آف��اق جديدة وعري�شة من  �إىل  �لعربية  �حل��ني خط �خليل 
�أهم ثمارها هذ� �ملوؤمتر �لعاملي �لذي �متد  �لتطور كان من 
هذ�  يناق�س خالها هموم وحتديات  �أي��ام  على مدى ثاثة 
نوعية  نقلة  حتقيق  يف  ولي�شاهم  بالتفا�شيل  �لغني  �لعامل 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  بالإ�شافة �يل كا�س  �لعربية  للخيول 
�آل نهيان وبطولة �لعامل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة  بن �شلطان 
ب��ن��ت م��ب��ارك ل��ل�����ش��ي��د�ت �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت ه��ن��ا يف م��دي��ن��ة تولوز 
�لوردية. وقدم �شعادته �لتهنئة ل�شمو �ل�شيخ طحنون بن ز�يد 
�آل نهيان لفوز �ملهرة ليدي وي�س �لتي ميلكها �شموه باجلولة 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  لكاأ�س  �لر�بعة 
بني  و�ملتينة  �لقوية  بالعاقات  �لرئي�شي  و�أ���ش��اد  ت��ول��وز.  يف 
�أنها عاقات قائمة على �لحر�م  �لإم��ار�ت وفرن�شا موؤكد� 
�أو  �جتماعية  ك��ان��ت  ���ش��و�ء  �مل�شركة  و�له��ت��م��ام��ات  �مل��ت��ب��ادل 
�أكادميية �أو �قت�شادية و�أن �لريا�شة جاءت لت�شيف �هتماما 
�أو��شر �لعاقة �لقوية و�ملتينة  م�شركا جديد� ولتزيد من 
�ل�شيخ  �شمو  مهرجان  �ن  و�أ���ش��اف  �شابقة.  لعقود  و�مل��م��ت��دة 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان حقق جناحات ر�ئعة تفوق �لو�شف 
�أم  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  كاأ�س  ثمارها  من  ك��ان 
�لأعلى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  �لإم����ار�ت 
لاأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
دول  خمتلف  من  �لفار�شات  فيه  ت�شارك  و�ل��ذي  و�لطفولة 
ه��ذ� �حل��دث �جلديد كبرية يف  �أن دلل��ة  �إىل  �لعامل م�شري� 
معانيها وعميقة يف �أثرها حيث ت�شع �ملر�أة على طريق جديد 
من طرق �لتفوق و�إثبات �لذ�ت �شاكر� ل�شمو �ل�شيخ من�شور 
و�أكد  للمهرجان.  �ملهمة  �لإ�شافات  ه��ذه  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
ت�شب  �لتي  �لأن�شطة  وك��ل  و�ملهرجان  �مل��وؤمت��ر  �أن  �لرئي�شي 
�أدل��ة متجددة على  يف هذ� �لإط��ار �لأ�شيل تعد دليا �شمن 
دور �لقيادة �لعليا لاإمار�ت يف �حلفاظ على ريا�شة �خليول 

�لأ�شيلة بو�شفها جزء� من ثقافة �لإم��ار�ت وح�شارتها كما 
�إمنا  �ل��دور  وه��ذ�  �لأ�شيلة  �لعربية  �حل�شارة  من  ج��زء  هي 
هو �نعكا�س للتم�شك بالقيم و�لإرث �لذي تربينا عليه. ومن 
ل�شمو  �لعاملي  �مل��ه��رج��ان  م��دي��رة  �شو�يا  لر�  �أع��رب��ت  جهتها 
�لعربية �لأ�شيلة  �آل نهيان للخيول  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
رئي�شة �ل�شباقات �لن�شائية بالحتاد �لدويل ل�شباقات �خليول 
�لعربية عن �شعادتها بالنجاح �لذي حققه �ملهرجان يف مدينة 
خليول  �لعاملي  للموؤمتر  �لر�بعة  �لن�شخة  يف  ممثا  ت��ول��وز 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ك��اأ���س  �ل��ر�ب��ع��ة  و�جل��ول��ة  �لعربية  �ل�شباق 
�شلطان و�جلولة �ل�شاد�شة ملونديال  �أم �لإمار�ت  لل�شيد�ت من 
خال �إ�شادة �خلر�ء و�ملتخ�ش�شني وع�شاق ريا�شة �لفرو�شية 
�لد�فع  ويعطي  �مل�شئولية  ي�شاعف  �لنجاح  ه��ذ�  �ن  وقالت   .
مل��و����ش��ل��ة �ل��ع��م��ل �جل���اد و�لإج��ت��ه��اد ليحافظ �مل��ه��رج��ان على 
�لكبري  �لدعم  بف�شل  �كت�شبها  �لتي  �لعاملية  و�شمعته  مكانته 
�لذي يجده من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان و�شمو 
�أن  و�أك��دت �شو�يا  �لإم���ار�ت  �أم  بنت مبارك   �ل�شيخة فاطمة 
�إ�شادة �لعامل بالنجاح �لذي يحققه �ملهرجان من عام �إىل عام 
ومن جولة �إىل جولة يعد و�شاما على �شدور جميع �لعاملني 
ز�يد  بن  �ل�شيخ طحنون  ل�شمو  �لتهنئة  وقدمت  �ملهرجان  يف 
�آل نهيان لفوز �ملهرة ليدي وي�س �لتي ميلكها �شموه باجلولة 
�لر�بعة لكاأ�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان يف 
تولوز كما �أكدت �أن م�شاركة 16 فار�شة يف �جلولة �ل�شاد�شة 
لل�شيد�ت  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  �لعامل ل�شمو  لبطولة 
دليل قاطع على جناح �لبطولة. و��شارت �ىل �أنه مع تو��شل 
ج���ولت �مل��ه��رج��ان ف���اإن �لإ���ش��ت��ع��د�ت ت�شري ع��ل��ى ق���دم و�شاق 
و�لتي  و�لنا�شئني  لل�شباب  للقدرة  �لعامل  لبطولة  للتجهيز 
�شتقام بفرن�شا برعاية مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
دولة  ل�شفر�ء  �ل�شكر  موجهة  حديثها  و�ختتمت   . نهيان  �آل 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لدول �لأوروبية �لذين حر�شو� 
�ل�شيخ  كاأ�س  و�شباقي  �ملوؤمتر  وجل�شات  فعاليات  متابعة  على 
ز�يد و �أم �لإمار�ت لل�شيد�ت كما قدمت �ل�شكر جلميع �لهيئات 
�لنجاح  يف  �شاهم  من  ولكل  للمهرجان  �لر�عية  و�ملوؤ�ش�شات 
�لذي حتقق . وياأتي تنظيم �ملهرجان بتوجيهات �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 

�شوؤون �لرئا�شة �شمن ��شر�تيجية مهرجان �شموه على كاأ�س 
�لعامل  نهيان وبطولة  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
و�ملوؤمتر  �فهار  لل�شيد�ت  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو 
�لعاملي �لر�بع ل�شباقات �خليول �لعربية تولوز 2013 وكاأ�س 
لتطوير  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  وم��وؤمت��ر  �شتد  �لوثبة 
هيئة  �مل��ه��رج��ان  وينظم   . �ي��ر���س  �ل��ف��ر���ش��ان  م��ه��ار�ت  وتنمية 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  مع  بالتن�شيق  لل�شياحة  �بوظبي 
وبالتعاون مع هيئة �لإمار�ت ل�شباق �خليل و�لحتاد �لدويل 
�لعربية  �خل��ي��ول  �إف��ه��ار وجمعية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����ش��ب��اق  خل��ي��ول 
و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  وبدعم  �لأ�شيلة 
�أبوظبي  �شركة  وبرعاية  �لإم���ار�ت  ط��ري�ن  �لوطني  و�لناقل 
و�لر��شد  �لأم�����ري�ت  و�أري����ج  �لقاب�شة  و�أر�ب���ت���ك  لا�شتثمار 
وجلنة  �لعام  �لن�شائي  و�لحت��اد  �لعو�ين  و�شركة  لا�شتثمار 
ريا�شة �ملر�أة و�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية 
و�شا�س لا�شتثمار وكابالو �لدكتور نادر �شعب ومزرعة �لوثبة 
�أبوظبي  ون���ادي  و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل���دويل  و�ملعر�س  �شتد 
جنة  �ل�����ش��رق��ي  �ل��ق��رم  و�أج��ن��ح��ة  �شنر  و�ل��وث��ب��ة  للفرو�شية 
 . لفييت  وغ��ال��ريي  تولوز  وم�شمار  و�ف��اك  بو�شت  وري�شنج 
ويهدف �ملهرجان ملو��شلة �جلهود �لكبرية �لتي بذلها �ملغفور 
�لر�ث  �إط��ار �شون  نهيان يف  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
مقدمتها  ويف  �ل��ر�ث��ي��ة  ب��ال��ري��ا���ش��ات  و�له��ت��م��ام  و�لتقاليد 
باأهمية  و�ملهتمني  �لعامل  �شعوب  وتعريف  �لفرو�شية  ريا�شة 
�خليول �لعربية �لأ�شيلة وعر�قة �لر�ث �لإمار�تي و�حلفاظ 
�جلزيرة  يف  �لعربية  للخيول  �لأ�شيلة  �ل�شالت  �أه��م  على 
�لعربية و�إع��اء �شاأن �خليل �لعربي يف �لعامل و�لرويج له. 
 12 م��ن  عاملية  �شهرة  لق��ت  �لتي  �لبطولة  �شل�شلة  وتتاألف 
�شباق  وتتاأهل بطلة كل  �لعامل  �أنحاء  تقام يف خمتلف  �شباقا 
�إيل نهائيات �لبطولة يف �أبوظبي عا�شمة �ل�شباقات �لن�شائية 
يف �لعامل يف بد�ية �ملو�شم �لإمار�تي ل�شباقات �خليول من كل 
عام. وتقام �جلولة �خلام�شة من كاأ�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان و�جلولة �ل�شابعة من بطولة �لعامل ل�شمو �ل�شيخة 
بهولند�  دون��دخ��ت  مدينة  يف  لل�شيد�ت  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
كاليفورنيا  يف  بلي�شنتون  جولة  تليها  �جل��اري  يونيو   23 يف 

بالوليات �ملتحدة �لأمريكية يف 13 يوليو �ملقبل.

ليدي وي�س لل�شيخ طحنون بن زايد.. بطلة للجولة الرابعة لكاأ�س ال�شيخ زايد وكارولني بطلة للجولة 6 من مونديال ال�شيخة فاطمة

حمــمـــد بــــن زايــــد ي�شتقبــــل رئيــــ�س 
الحتــــاد الآ�شيــــوي لكــــرة القـــــــدم

هــــزاع بـــــن زايــــد ي�شتقــبــــل رئـــي�س التـحــــاد 
الآ�شيــــــوي لكــــرة القــــدم 



اأكرث من مليون طفل بريطاين يعي�شون بال اآباء 
 ك�شف تقرير جديد، �أن �أكر من مليون طفل يف بريطانيا يعي�شون يف كنف �أ�شر 
با �آباء ويكرون من دون �أن تكون لديهم �ت�شالت معهم، وحّذر من ما �أ�شماه 
�لإثنني،  �م�س  �لإجتماعية،  �لعد�لة  مركز  وقال  �لأ�شري.  �لتفكك  ت�شونامي 
�إن �لتقرير �لذي �شي�شدره هذ� �لأ�شبوع، وجد �أن عدد �لأ�شر �لريطانية ذ�ت 
�أكر من  �إىل  و�شي�شل  �لعام،  �أ�شرة يف  �ألف   20 يتز�يد مبعدل  �لو�حد  �ملعيل 
مليوين �أ�شرة بحلول عام 2015. وحّذر من ت�شونامي �لتفكك �لأ�شري، متهماً 
�حلكومة �لإئتافية �لريطانية بالتعامل مع هذه �مل�شكلة ب�شكل و�هن وغ�س 
�لطرف عن �لتز�ماتها بتعزيز ��شتقر�ر �لأ�شرة. و��شاف �ملركز �أن حو�يل مليون 
طفل يكرون من دون �أن تكون لديهم �ت�شالت مع �آبائهم ويف كنف �أ�شر با 
رجال ومن دون قدوة ذكورية بالأفق، د�عياً رئي�س �لوزر�ء �لريطاين، ديفيد 
كامريون، �إىل �لتعامل ب�شكل جدي مع هذه �مل�شكلة، و�لوفاء بتعهد�ته ملعاجلة 
ماأ�شاة تفكك �لأ�شر و�آثارها �ملدمرة على �لأطفال و�ملجتمعات �ملحلية. و��شار 
�إىل �أن بع�س �أفقر مناطق بريطانيا ��شبحت خالية من �لرجال ب�شبب وجود 
عدد قليل جد�ً من �ملد�ر�س �لبتد�ئية يعمل فيها معلمون، وهناك و�حدة من 
% متلك  ووي��ل��ز، ل متلك معلمني، و80  �نكلر�  �بتد�ئية يف  م��د�ر���س   4 كل 
�إىل �رتفاع  3 معلمني. وعز� مركز �لعد�لة �لجتماعية غياب �لآب��اء  �أقل من 
معدلت �جلرمية يف �شن �ملر�هقة و�حلمل و�حلرمان. وقال، كري�شتيان غاي، 
مدير مركز �لعد�لة �لجتماعية، �إن ت�شونامي �نهيار �لعائات ي�شرب �لباد 
ويخّلف تكاليف ب�شرية و�جتماعية ومالية مدمرة على �لأطفال و�لكبار على 

حد �شو�ء، ومع ذلك كان رد �حلكومة على هذه �مل�شكلة �لوطنية �شعيفاً.

الرو�س را�شون عن معي�شتهم ومتفائلون مب�شتقبلهم
�لرو�س  ن�شبة  �أن  �لإث��ن��ني،  �م�س  رو�شيا،  يف  ن�شر  ل��ل��ر�أي  ��شتطاع  �أظ��ه��ر 
%. و�أظهر ��شتطاع  �لر��شني عن معي�شتهم بلغت م�شتوى قيا�شي هو 90 
ملركز �لبحوث �ل�شر�تيجية �لرو�شي رو�س غو�س �شر�خ �أجري يف �أيار مايو 
�ملا�شي، �أن ر�شا �ملو�طنني �لرو�س عن معي�شتهم و�شل �إىل م�شتوى قيا�شي، 
% من �شكان �ملدن �لرو�شية �أنهم ر��شون ب�شكل كامل �أو  �إذ �أعرب نحو 90 
�شبه كامل عن ظروف حياتهم، و�أكد معظمهم �أنهم متفائلون بامل�شتقبل. 
هم  و�أوف����ا،  وكر��شنويار�شك،  ق���از�ن،  �شكان  �أن  �ل�شتطاع  نتائج  وبّينت 
�لأكر �رتياحاً مل�شتوى معي�شتهم، فيما �شجل �أدنى م�شتوى يف فولغاغر�د، 
�أن دخلهم  �لرو�شية  �مل��دن  % من �شكان   23 و�شار�توف، وف��وروجن. وي��رى 
عا�شمة  بطر�شبورغ  مبدينة  لل�شكان  �شر�ئية  ق��درة  �أعلى  و�شجلت  ك��اٍف، 
�ل�شمال �لرو�شي، تليها مو�شكو، وكر��شنويار�شك، فيما كان �أدنى م�شتوى يف 
كو�شروما. و�شجل �ل�شتطاع �زدياد ثقة �ل�شكان و�مل�شتثمرين بامل�شتقبل، 
وبلغ عدد �ملوظفني و�مل�شتثمرين �لو�ثقني بامل�شتقبل يف �أيار مايو نحو 84 
%. و�أكد ثاثة �أرباع �لرو�س �مل�شتطلعة �آر�وؤهم �أنهم متفائلون بامل�شتقبل.
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التطهري يت�شدر لئحة 
اإيرادات ال�شينما الأمريكية 

�لعلمي  �خل����ي����ال  ف��ي��ل��م   �نطلق 
و�حتل  ب���ق���وة  �ل��ت��ط��ه��ري  �جل���دي���د 
د�رة على لئحة �إير�د�ت  مركز �ل�شّ
�لأ�شبوع  يف  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�شينما 

�لأول من عر�شه.
�لأمريكي  �ل��ت��ذ�ك��ر  ���ش��ب��اك  وذك����ر 
يف  ح��ل  �لتطهري  فيلم  �ن  م��وج��و، 
�ملركز �لأول بني �لأفام �ملعرو�شة 
مليون   36.5 وج��م��ع  �أم���ريك���ا  يف 
مركز  يف  �أ���ش��ب��وع��ني  وب��ع��د  دولر. 
�شريع  ف��ي��ل��م  ،ت����ر�ج����ع  �ل�������ش���د�رة 
�لثاين،  �مل���رك���ز  �إىل   6 وغ���ا����ش���ب 
ب�19.7  ق����درت  �إي�������ر�د�ت  حم��ق��ق��اً 
�لآن  فيلم  و�ح��ت��ل  دولر.  م��ل��ي��ون 
وبلغت  �ل����ث����ال����ث،  �مل����رك����ز  ت������ر�ين 
من  �ل��ث��اين  �لأ���ش��ب��وع  يف  مبيعاته 
وحل  دولر.  مليون   19.5 عر�شه 
�لكوميدي  �ل��ت��دري��ب  ف���رة  فيلم 
يف �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع و�إي��ر�د�ت��ه 18.1 
�ملركز  ك��ان  ح��ني  يف  دولر،  مليون 
�خلام�س من ن�شيب فيلم ملحمة 

�لذي جمع 12.1 مليون دولر.
�لأخ��������رى على  �مل����ر�ك����ز  وح�����ل يف 
�لظام  �لنجوم يف  رحلة  �لتو�يل: 
و  دولر(،  مليون   11.7( ���ش��اد���ش��اً 
مليون   11.2( �شابعاً  �لأر���س  بعد 
فيلم  م��ن  �لثالث  و�جل���زء  دولر(، 
هانغوفر ثامناً )7.3 مليون دولر(، 
و�لرجل �حلديدي 3 تا�شعاً )5.7 
�لعظيم  وغات�شبي  دولر(،  مليون 

عا�شر�ً )4.2 مليون دولر(.
�لرجل  ف��ي��ل��م  م��ب��ي��ع��ات  وق�������درت 
6 ��شابيع من  3 ط��و�ل  �حل��دي��دي 

عر�شه ب�394.3 مليون دولر.

انتحرت لأنها ل تنجب
�ل�شاد�س  �لطابق  م��ن  بج�شدها  م�شرية  مدر�شة  �أل��ق��ت 
عدم  عن  �لناجتة  �لزوجية  �خلافات  ب�شبب  �شكنها،  يف 

�إجنابها، بح�شب �شحيفة �لأهر�م �مل�شرية.
وقال م�شدر �أمني �إن مديرية �أمن �أ�شيوط، تلقت �إخطار� 
من ماأمور مركز �شرطة ق�شم �أول �أ�شيوط، يفيد مبقتل 
)ر( مدر�شة متزوجة من �شخ�س �شبق له �ل��زو�ج ولديه 
ما  وه��و  تنجب،  ومل  �شنو�ت  منذ  تزوجت  و�أن��ه��ا  �بنتان، 
على  ق��ام��ت  بينهما،  م��ت��ك��ررة  خ��اف��ات  ح���دوث  �إىل  �أدى 
�ل�شاد�س، لتلقى حتفها  �لطابق  باإلقاء نف�شها من  �ثرها 

يف �حلال.
لت�شريح  �ل�شرعي  �لطب  ��شتدعاء  قررت  �لعامة  �لنيابة 
حتريات  و��شتعجال  �حل����ادث،  ماب�شات  لك�شف  �جل��ث��ة 

�ملباحث حول �لو�قعة، و�شمحت بدفنها. 

ت�شرق �شديقتها وت�شعل ال�شقة
ك�����ش��ف رج����ال �مل��ب��اح��ث ب��ال��ق��اه��رة غ��م��و���س ���ش��رق��ة �شقة 

بال�شاحل و�إ�شر�م �لنري�ن فيها . 
وذكرت �شحيفة �لأهر�م �مل�شرية، �أن �شديقة زوجة �ملجني 
عليه ور�ء �لو�قعة ومكنت من �ل�شتياء على �مل�شغولت 

�لذهبية م�شتغلة �شفرهم للم�شيف بال�شكندرية. 
وق���د �أ���ش��ع��ل��ت �مل��ت��ه��م��ة �ل���ن���ار يف �ل�����ش��ق��ة لإخ���ف���اء معامل 

جرميتها. 
�أن ربة منزل ومقيمة بذ�ت  �إىل  �لبحث  وتو�شلت جهود 
�لعقار وتربطها عاقة �شد�قة بزوجة �ملجني عليه ور�ء 

�رتكاب �لو�قعة. 
�لتحريات،  بنتائج  ومبو�جهتها  �مل����ر�أة.  �شبط  مت  وق��د 

�عرفت بارتكابها �لو�قعة. 

تقنية لإزالة خاليا �شرطان الثدي
�لطبي يف جامعة  �إي��رف��ن  م��رك��ز  م��ن  متكن ج��ر�ح��ون 
تقنيات  ����ش��ت��خ��د�م  م��ن  �لوىل،  ول��ل��م��رة  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 
�حلاجة  من  �لثدي،  ب�شرطان  �مل�شابات  تعفي  مبتكرة 
�ل�شرطانية  �خلايا  لنتز�ع  �أخ��رى  عملية  �إج��ر�ء  �ىل 
�لأوىل.  �ل���ورم  ��شتئ�شال  عملية  خ��ال  ُت���ز�ل  ل  �ل��ت��ي 
وذلك عر جهاز خا�س، يخف�س �حلاجة لذلك، بنحو 

�لن�شف.
ثانية  ع��م��ل��ي��ة  �إج������ر�ء  �ىل  �حل���اج���ة  ف����اإن  �ل����ع����ادة،  ويف 
 30% ن�شبتها ما بني  �ل��ورم كاما، تكون  ل�شتئ�شال 
�لأولية،  �ل�شتئ�شال  عمليات  تهدف  كما   .60% �ىل 
�ملحافظة قدر  نهائي، مع  ب�شكل  �لأور�م  ��شتئ�شال  �ىل 

�لإمكان، على �أن�شجة �لثدي �لطبيعية.
من  عينات  عن  �لك�شف  يف  �حلديث  �جلهاز  وي�شتخدم 
�ل����ورم، م��ن خ���ال �ر���ش��ال �����ش���ار�ت ت���ردد ل�شلكي �ىل 
�لفور.  على  لتحليلها  ل��وح  �ىل  بعدها  تنقل  �لن�شجة، 
موجودة  �إ�شافية  �أن�شجة  تق�س  �أور�م  وج��ود  تبني  و�إذ� 
ل��ت��ك��ر�ر �لعملية  ي��ق��ل��ل م���ن �حل���اج���ة  �مل��ن��ط��ق��ة، م���ا  يف 

�جلر�حية.

الأطباء ي�شخ�شون �شرطان الدم على انه زكام!!!
 كاد �إ�شر�ر �لأطباء على ت�شخي�س معاناة طفلة بريطانية يف �لثانية من �لعمر بالزكام بدًل من �لتنبه �إىل �إ�شابتها 
بال�شرطان، �أن يق�شي على حياتها لول متابعة و�لديها �لدقيقة ل�شحتها. و�أفادت �شحيفة د�يلي مايل �لريطانية 
�ن د�نيب وزوي �شانتون �أخذ� كفلتهما �شوفيا مر�ت عدة �إىل �لطبيب عندما وجدت �شعوبة يف �لتنف�س ومل تعد 
تتحرك بن�شاط كعادتها، لكنه �أ�شر على �ن كل هذ� ناجم عن �إ�شابتها بزكام �شديد مكتفياً باإعطائها عاجاً لذلك من 
دون �إخ�شاعها لفحو�س �إ�شافية. و�أ�شارت �إىل �ن �لو�لدين مل يقتنعا بت�شخي�س �لطبيب وكانا يف حالة قلق م�شتمر 
خ�شو�شاً بعد تورم رقبتها وحتوله فجاأة �إىل �للون �لأرزق فنقاها على وجه �ل�شرعة �إىل �مل�شت�شفى حيث �أخ�شعت 
لفحو�س مكثفة تبني �نها ناجتة عن �لتهاب �لغدد �للمفاوية �لتي ت�شخمت ب�شدة يف رقبتها و�أعاقت قدرتها على 
�لتنف�س. وذكرت �ن �ل�شغرية بقيت �أ�شبوعني يف غرفة �لعناية �لفائقة م�شت�شفى يف �لعا�شمة �لريطانية لندن، قبل 
�أن يتبني �نها تعاين من �أحد �نو�ع �شرطان �لدم �لذي يعرف ب� �بي�شا�س �لدم �لليمفاوي �حلاد. و�أكد �لو�لد�ن �نهما 
كانا على ثقة باأن حالة طفلتهما �ل�شحية خطرية، و�أو�شحا �نهما يعتزمان �تخاذ �إجر�ء�ت قانونية بعد �لتاأكد من 
��شتقر�ر و�شع �شغريتهما. ويتوجب على �لطفلة �لآن �خل�شوع لعاج كيميائي طو�ل �شنتني ون�شف، ويتوقع �أن 

تتغلب على مر�شها.
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تكرمي كلبة اأنقذت طفلتني 
�م�س  ب��ال�����ش��ي��ار�ت  ق�شري  م��وك��ب  �لفلبينية  �ل�شلطات  نظمت 
�لكاب  �شفرية  لقب  على  ح�شلت  �لتي  كابانغ  �لكلبة  لتكرمي 
باإنقاذ  قيامها  �أث��ن��اء  �أنفها  فقدها  بعد  وذل��ك  �حل�شنة  للنو�يا 
لإنقاذهما يف  م�شرعة  نارية  در�ج��ة  �أم��ام  قفزت  طفلتني حيث 
�إىل جنوب  ز�مبو�نغا. وعادت كابانغ �لبالغة من �لعمر عامني 
بالوليات  فيها  تعالج  كانت  �أ�شهر  ثمانية  بعد  �لأح��د  �لفلبني 
و�ملعجبني  �لتلفزيون  ك��ام��ري�ت  �أم��ام  كابانغ  ووقفت  �ملتحدة. 
مبطار مانيا �لدويل وجتولت باملتاجر و�ملتنزهات �لتي يردد 
عليها حمبو �لكاب لت�شبح جنمة. و��شم كابانغ يعني باللهجة 
�ملحلية يف بلدة ز�مبو�نغا -�لتي تقع بالطرف �لغربي جلزيرة 
�أنطون  ميند�ناو- �لأل��و�ن �ملختلفة . وعر �لطبيب �لبيطري 
لها مب�شت�شفى  �أجريت  �لتي  باجلر�حة  كابانغ  ر�فق  �لذي  ليم 
كاليفورنيا ديفي�س �لبيطري عن رغبته يف �إيجاد �شخ�س حمب 
للحيو�نات �لأليفة ليقتنيها. ومتكن �لأطباء �لأمريكيون من 
عاج �جلرح �إل �أنهم مل يتمكنو� من �إعادة �لأنف وترع �لنا�س 

يف �أنحاء �لعامل باملال لعاج كابانغ وجمعو� 27 �ألف دولر.

يف�شل املال لغريب على طليقته
�لإعانة  م��ال  على  طليقته  حت�شل  ب���اأن  �أمل���اين  رج��ل  ي��رغ��ب  مل 
وذكرت  �مل�شرف.  �أم��ام  و�ق��ف  جمهول  ل�شبي  فاأعطاه  �لزوجية 
و�شائل �إعام �أملانية �أن �لرجل 49 عاماً من �شروبينغ �لأملانية، 
�أمام  تخلى عن 245 دولر�ً و�أعطاها ل�شبي جمهول كان و�قفاً 
�مل�شرف �لذي يتعامل معه، ب�شبب خافه مع طليقته حول مال 
�أمام  و�قفاً  كان  �إنه  قوله  �ل�شبي،  ونقلت عن  �لزوجية.  �لإعانة 
�مل�شرف برفقه �شديقه عندما �قرب منه �لرجل و�شّلمه مبلغاً 
من �ملال، وقال له ميكنك �لحتفاظ باملال ، قبل �أن يغادر. فق�شد 
�مل��ال م��زور. ومن جهتها،  ب��اأن  منه  �ل�شرطة ظناً  �ل�شبي بعدئٍذ 
�أعلنت �ل�شرطة �أنه مل يتم �رتكاب �أية جرمية يف هذه �حلادثة، ما 
ل  يعني �أن �ل�شبي ميكنه �لحتفاظ باملبلغ. وقال �لرجل �إنه يف�شّ

�إعطاء �ملال للغرباء، عو�شاً عن �إعطائه لزوجته �ملطلقة.

اكت�شف ك�شرًا يف ظهره بعد 20 �شنة
عانى بريطاين يف �ل�42 من �لعمر من �أمل مرح يف �لظهر حول 
�إىل جحيم، ليتبني �نه يف �حلقيقة ناجم  ن�شف حياته تقريباً 

عن ك�شر تعذر على �لأطباء �كت�شافه طو�ل 20 �شنة. 
 42 و�أفادت �شحيفة ديلي ميل �لريطانية �ن نيكي �شاذرلند 
�شنة جلاأ �إىل ع�شر�ت �لأطباء وخ�شع م��ر�ر�ً لت�شوير مقطعي 
وبالرنني �ملغناطي�شي كما �أجرى �لعديد من �جلر�حات، لعاج 
كري�شنا  مانوج  يدعى  ج��ر�ح  �أخ��ري�ً  �لظهر متكن  هائل يف  �أمل 
من �كت�شاف �شببه وهو ك�شر يف �لظهر عمره 20 �شنة.  و�أ�شارت 
�إىل �ن �شدة �أمل �شاذرلند جعلته ل يقوى على �لعي�س من دون 
44 دو�ء مهدئاً، حتى �نه كاد  ل�شقات �ملورفني وجمموعة من 
ينتحر عندما مل يعد ي�شتطيع حتمل و�شعه.  وقال �شاذرلند 
وهو متزوج ولديه ولد�ن �شئمت من كل �شيء، وكنت كالوح�س 
�أع��د ر�غباً  ي��ك��ر�ن، و�شلت �إىل درج��ة مل  و�أفتقد روؤي��ة ول��دي 

بالعمل وكانت حياتي �شيئة جد�ً فقد �شارفت على �لنتحار . 
�شيندي لوبر تقفز يف �لهو�ء عقب ح�شولها على جائزة �أف�شل مو�شيقى �شمن توزيع جو�ئز طوين �ل�شنوية يف مدينة نيويورك. )يو بي �آي(

الهواتف الذكية تتكامل 
مع ج�شم الإن�شان

يعتقد �لعلماء �أن �لهو�تف �لذكية 
�أكر  ت��ق��رب  ���ش��وف  �مل�شتقبل  يف 
�لإن�شان،  ج�شم  م��ع  �لتكامل  م��ن 
�أكر  �لذكية  تطبيقاتها  و�شتكون 

و�قعية و�أكر �إثارة للحو��س.
وح���ال���ي���ا ي��ع��ك��ف �ل���ب���اح���ث���ون على 
ت���ط���وي���ر جم���م���وع���ة م����ن �لأف����ك����ار 
�ل����ه����و�ت����ف ذ�ت  �جل�����دي�����دة م���ث���ل 
�ل�شا�شات �ملنطوية ثاثية �لأبعاد، 
و�لهو�تف �ملزودة بوحد�ت ��شت�شعار 
�أو �شر�ئح لتحديد هوية �مل�شتخدم، 
�رت����د�وؤه����ا مثل  �أو ه��و�ت��ف مي��ك��ن 
عامل  ويعتقد  �لأ�شبع.  يف  �خل��امت 
د�رم�شتات  ب��ج��ام��ع��ة  �حل���ا����ش���وب 
�لأمل���ان���ي���ة، م��اك�����س م��ول��ه��ا���ش��ر، �أن 
��شتخد�م  ���ش��ي��ت�����ش��م��ن  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
مزيد من �أجهزة �ل�شت�شعار لتكون 
عامل  �إىل  �مل�شتخدم  بو�بة  مبثابة 
�لنا�س  �أن  م��و���ش��ح��ا  �لإن����رن����ت، 
على  �ل�شت�شعار  �أجهزة  �شريتدون 
�شبيل  و�شيتمكنون على  �أج�شامهم 
�مل���ث���ال م���ن �إر����ش���ال �ل��ب��ي��ان��ات �إىل 

�لأجهزة �ملحمولة عن بعد.
�أما باتركي بادوي�س، وهو باحث يف 
ها�شو  معهد  يف  �حل��ا���ش��وب  جم��ال 
ب��وت�����ش��د�م قرب  ب��ات��رن يف مدينة 
فريى  ب��رل��ني،  �لأمل��ان��ي��ة  �لعا�شمة 
طرحتها  �ل��ت��ي  غ��وغ��ل  ن��ظ��ارة  �أن 
�شركة خدمات �لإنرنت �لعماقة 
موؤخر� تعتر �أحد �لأفكار �لكثرية 
�لوقت  يف  تطويرها  ي��ج��ري  �ل��ت��ي 
هذ�  ت�������ش���ب يف  و�ل����ت����ي  �حل��������ايل، 

�لجتاه.

ليبيا تلقي القب�س على 
�شارقي راأ�شي متثالني اأثريني

 قال حممد بوعجيلة، رئي�س مر�قبة �آثار �شر�تة 
للجي�س  )�لتابعة  ليبيا  درع  كتيبة  �إن  �لليبية، 
�لإثنني  �م�س  قب�شت  �شر�تة  مبدينة  �لليبي( 
ب�  يعرف  ملا  �أثريني  متثالني  ر�أ�شي  �شارقي  على 
قبل  �لأثرية  �ملدينة  د�خ��ل  من  �شر�بي�س  �لآلهة 
�أ�شهر. و�أو�شح بوعجيلة ملر��شل وكالة �لأنا�شول 
�أن �لر�أ�شني ل يز�لن بحالة جيدة ومل  لاأنباء 
يلحق بهما �أ�شر�ر، و�شيتم ت�شليمهما �إىل مر�قبة 
�ملدينة يف وقت لحق بعد ��شتكمال �لتحقيق مع 
�شارقيهما. وتتبع مر�قبة �آثار �شر�تة م�شلحة 
�لإ�شر�ف  ومهمتها  �لليبية  باجلماهريية  �لآث��ار 

على �ملو�قع �لأثرية باملدينة.
وك�����ان جم��ه��ول��ون ق���د ق��ط��ع��و� ر�أ����ش���ي متثالني 
�شر�بي�س  بالآلهة  يعرف  ملا  متاثيل   4 �أ�شل  من 
�لأثرية قبل  �ملدينة  �أمام متحف  �لرومانية من 
عدة �أ�شهر. وتقع مدينة �شر�تة غرب �لعا�شمة 
وت�شنفها  ك����م،   70 ب��ن��ح��و  ط��ر�ب��ل�����س  �ل��ل��ي��ب��ي��ة 
و�لثقافة  و�لعلم  �ملتحدة للربية  �لأمم  منظمة 
�لعاملي  �ل�����ر�ث  ق��ائ��م��ة  )�ل��ي��ون��ي�����ش��ك��و( ���ش��م��ن 

لأهميتها �لأثرية و�لتاريخية. 
 

�أثارت هّرة وزير �خلز�نة )�ملالية( �لريطاين، 
�ملخاوف  )ف���ري���ا(  �مل�����ش��م��اة  �أوزب���������ورن،  ج�����ورج 
بعد  �شيني  عميل  �إىل  حتويلها  �ح��ت��م��ال  م��ن 
�ختفائها ملدة عامني، وتزويدها باأجهزة تن�شت 
للحكومة  �ل�شرية  �لجتماعات  على  للتج�ش�س 

�لريطانية.
�أوزب���ورن  �إن  �م�س  ميل  ديلي  �شحيفة  وق��ال��ت 
 2009 ع���ام  ك��ه��دي��ة لطفليه  )ف��ري��ا(  ����ش��رى 
�إليه  ينتمي  �ل��ذي  �ملحافظني  ك��ان ح��زب  ح��ني 
يف �ملعار�شة و�أقام مع عائلته يف حي نوتنغ هيل 
�أ�شهر،  ب�شعة  بعد  �ختفت  لكنها  ل��ن��دن  غ��رب 
�لتايل لاقامة يف  �لعام  و�نتقل مع عائلته يف 
مقره �لر�شمي )11 د�وننغ �شريت( بعد ت�شلم 

�حلزب �ل�شلطة.
تلقت  �أوزب��ورن  زوجة  فر�ن�شي�س،  �أن،  و�أ�شافت 
ب���اأن �أحد  �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة تفيد 
�شاردة  )ف��ري��ا(  على  ع��ر  �ل�شابقني  �جل���ري�ن 
وقام بالعتناء بها، ومت على �ثرها �عادة �لهرة 
بف�شل  �ل��ري��ط��اين  �مل��ال��ي��ة  وزي����ر  ع��ائ��ل��ة  �إىل 

�لطوق �لذي يحمل رقم هاتف زوجته.

بارزة  �شخ�شيات  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت 
�أوزب���ورن من  ح��ّذرت  �لريطانية  يف �حلكومة 
�ح��ت��م��ال ق��ي��ام ج��ه��ات م��ع��ادي��ة ب��ت��زوي��د هرته 
�ختفائها  ب��ع��د  ت��ن�����ش��ت،  ب��اأج��ه��زة  �ل��ف�����ش��ول��ي��ة 
يف  �لغام�س  وظ��ه��وره��ا  ع��ام��ني  مل��دة  �لغام�س 

مقره �لر�شمي.
ون�شبت �إىل م�شدر يف حزب �ملحافظني �حلاكم 
�لبع�س يف �حلزب  ل���دى  �ع��ت��ق��اد  ه��ن��اك  ق��ول��ه 
)فريا(  �خ��ت��ف��اء  ور�ء  ي��ق��ف��ون  �ل�شينيني  ب���اأن 
وظهورها لحقاً، ب�شبب قدرتها على �لو�شول 
للحكومة  �حل�شا�شة  �ل��دو�ئ��ر  يف  مكان  �أي  �إىل 
و�حل�شول على �أ�شر�رها وجتاوز رجال �ل�شرطة 

و�أجهزة �لك�شف عن �ملعادن وفرق �حلماية .
�شوهدت  )ف��ري��ا(  �ل��ه��رة  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
خال �لأ�شهر �لأخرية يف �أكر �ملناطق �ملوؤمنة 
ب���وز�رة �خل��ارج��ي��ة، ود�خ���ل ق��اع��ة �لجتماعات 
�لوز�رية يف مكتب رئا�شة �حلكومة )10 د�وننغ 
�لت�شلل  ���ش��وه��دت وه��ي حت���اول  ���ش��ري��ت(، كما 
للقيادة  ���ش��ري  م��رك��ز  ويف  �خل��ز�ن��ة،  وز�رة  �إىل 

�لع�شكرية.

خماوف من جت�ش�س قطة على احلكومة

زواج ليند�شاي براي�س 
يف  �شتون  كورتي�س  �لأ���ش��ر�يل  �لر�مج  مقدم  من  بزو�جها  بر�ي�س  ليند�شاي  �لأمريكية  �ملمثلة   �حتفلت 
 Top Chef Masters أ�شبانيا. و�أفاد موقع بيبول �لأمريكي عن زو�ج بر�ي�س و�شتون، �لذي يقدم برنامج�

يف منتجع �شا توري مالوركا بجزيرة مايوركا �لأ�شبانية.
و�أ�شارت �إىل �ن من بني �ل�شيوف يف حفل �لزفاف تيفاين تي�شن، �لتي كانت ت�شارك �لعرو�س يف م�شل�شل 

بيفريل هيلز 90210.
ي�شار �إىل �نه بعدما رزقا بطفلهما �لأول يف ت�شرين �لثاين نوفمر 2011، �أعلن بر�ي�س )36 �شنة( و�شتون 
 .2009 3 �شنو�ت من بدء عاقتهما يف �لعام  2012، بعد حو�يل  )37 �شنة( خطوبتهما يف متوز يوليو 

ويذكر �ن هذ� �لزو�ج �لأول ل�شتون و�لثاين لر�ي�س �لتي �شبق وتزوجت ب�شاون بيلر ولكنهما �نف�شا يف 
�لعام 2007.


