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العبات �إد�رة ريا�ضة �ملر�أة ميثلون 
�الإمار�ت يف بطولة �لعامل لكرة �لطاولة

عربي ودويل

�ختيار �ضيف بن ز�يد �ضخ�ضية �لعام 
للرت�بط �الأ�رسي و�الأمن �الجتماعي

�لفجر �لريا�ضي

�خبار �المار�ت

�الحتالل ي�ضعى حل�ضار �لبدو 
�لفل�ضطينيني يف �الأغو�ر

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
العربية هي لغة  اللغة  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل..اأن  رئي�س جمل�س 
وتاريخ  ولي�شت ما�س مندثر  نعي�شها تعرب عنا مبختلف حاالتنا  حياة 
اأن املحافظة عليها هي  ال ي�شلح لزمننا احلا�شر .. م�شددا �شموه على 
م�شوؤولية وطنية ودينية واأخالقية ال تقت�شر على بلد واحد بل متتد 
العربية  اللغة  اأن  �شموه  واأو�شح  واالإ�شالمية.  العربية  االأمتني  لت�شمل 
هي لغة القراآن الكرمي الذي خ�شنا به اهلل �شبحانه وتعاىل عن غرينا 
االإ�شالمي  ديننا  على  احل��ف��اظ  م��ن  ه��و  عليها  املحافظة  و  االأمم  م��ن 
بتعاليمه ومبادئه التي حتمل للعامل ر�شائل حب و�شالم واأمان كما اأنها 
ج�شر يربطنا بجذورنا وتاريخنا والطريق الرئي�س يف روؤيتنا للم�شتقبل. 
جاء ذلك مبنا�شبة ت�شلم �شموه تقرير جلنة حتديث تعليم اللغة العربية 

الذي حمل عنوان العربية لغة حياة. 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبح�شور  اخ��رى  جهة  من 
احتفلت  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جائزة حممد بن را�شد ال مكتوم لداعمي الفنون.    )التفا�شيل �س2(

   

مل يكلفوا اأنف�سهم عناء ت�سحيح الت�سكني 
نظام )بياناتي( يئن من كم امل�س�ؤولني بهيكل 

املناطق.. الأق�سام 4 والروؤ�ساء بال ح�ساب 
•• دبي- حم�شن را�شد

الوظيفية  امل�شميات  تعديل  على  حاليا،  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعكف 
وذلك  بياناتي،  نظام  على  امل��درج��ة  بالدولة  التعليمية  املناطق  بكافة 
بناء  وال�����ش��ادر  التعليمية،  للمناطق  اجل��دي��د  التنظيمي  الهيكل  وف��ق 
التنظيمي  الهيكل  ب�شاأن   2011 ل�شنة   70 رقم  ال��وزاري  القرار  على 
للمناطق التعليمية يف فرباير 2011 وي�شم 4 اأق�شام فقط ، مقارنة 
بالهيكل ال�شابق والذي كان ي�شم 9 اأق�شام ، مما يعني اأن التعديل الذي 
وما  احل��ايل  الوظيفي  امل�شمى  وف��ق  �شيكون  بياناتي  نظام  على  �شيتم 
القدمي  الهيكل  امل�شمى يف  عليه  كان  ما  ولي�س وفق   ، عليه  ت�شكينه  مت 
                         . م�شتحقات  عليها من  وما يرتتب  الوظيفية  بالدرجة  امل�شا�س  دون   ،

)التفا�شيل �س(

ب�سفافية خال�سة جلنة حتديث اللغة العربية 
تقر باأن النح� م�سكلة الطالب واملعلمني

•• دبي - الفجر

ك�شف التقرير النهائي الذي اأعدته جلنة حتديث اللغة العربية عن 
اأن مادة  النحو تعد اأكرث مواد اللغة العربية �شكوى من قبل الطلبة 
بدولة  النحو  م���ادة   يف  الطلبة  تعرث  ن�شبة  بلغت  حيث  واملعلمني؛ 
االإمارات العربية املتحدة 67 % ويف االأردن 59 % ويف م�شر 54 
الدول جمتمعة،  % لهذه  ، مبا معدله58   53 % تون�س  % ويف 
يف   70 % ذات��ه��ا  امل����ادة  ي�شكون  ال��ذي��ن  املعلمني  ن�شبة  بلغت  فيما 

حممد بن را�شد يت�شلم تقرير جلنة حتديث تعليم اللغة العربية      )وام(

ح�سر احتفال جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لداعمي الفنون 

حممد بن را�سد: احلفاظ على اللغة العربية م�س�ؤولية وطنية ودينية واأخالقية

اإمام الزيتونة: اأردت اال�ستقالة لكن الر�سول منعني..! 

قيادي �سلفي ت�ن�سي يهدد باإ�سهار احلرب على احلك�مة 
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ت������داول������ت ����ش���ف���ح���ات ال���ت���وا����ش���ل 
�شريط   ، ت��ون�����س  يف  االج��ت��م��اع��ي 
ف��ي��دي��و اأث������ار ج����دال ك���ب���ريا، ظهر 
ح�شني  الزيتونة،  جامع  اإم��ام  فيه 
الر�شول  اأّن  ي��وؤك��د  وه��و  العبيدي، 
يتخلى عن  ب��ان ال  اأم���ره  )�شلعم( 

من�شبه بالزيتونة.
اأّن  ب��اهلل  اق�شم  ال��ع��ب��ي��دي،:  وق���ال 
اأت��خ��ّل��ى ع��ن من�شبي  ب���ان  ه��م��م��ت 
ال���زي���ت���ون���ة، ولكن  ك���اإم���ام جل���ام���ع 
)�شلعم(  اهلل  ر���ش��ول  راأي���ت  ليلتها 
الواحد  باحلرف  يل  وق��ال  باملنام، 
���ِه���ْم َي���ْوَم���ِئ���ٍذ ُدُب������َرُه اإاّل  :َوَم�����ْن ُي���َوِلّ
ًزا اإِىَل ِفَئٍة  ًفا ِلِقَتاٍل اأَْو ُمَتَحِيّ ُمَتَحِرّ
َواُه  َوَم����اأْ  ِ اهلَلّ ِم��َن  ٍب  ِبَغ�شَ َب��اَء  َف��َق��ْد 

رُي. ُم َوِبْئ�َس امْلَ�شِ َجَهَنّ
اإيّل  ن���ظ���ر  ال���ع���ب���ي���دي  واأ�������ش������اف 
وِحلم  ���ش��ف��ق��ة  ب��ن��ظ��رة  اهلل  ر����ش���ول 
وح��ن��ان.. ث��ّم اأف��ق��ت وق���ّررت العزم 
ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ال��ر���ش��ال��ة يف جامع 

كّلفني  م��ا  ذل��ك  كّلفني  ال��زي��ت��ون��ة 
واإن ُقتلت اأو ا�شطهدت اأو �شجنت.

الدينية  ال�����ش��وؤون  وزارة  اأّن  ي��ذك��ر 
ال��ت��ون�����ش��ّي��ة م��ن��ع��ت ال��ع��ب��ي��دي من 
ال��زي��ت��ون��ة وو�شعت  دخ���ول ج��ام��ع 
حّدا لن�شاطه ال اإمامة وال تدري�س 

وال وعظ وال اإر�شاد باجلامع.
اأن�شار  اخ��رى دع��ا زعيم  من جهة 
بن  اهلل  �شيف  تون�س  يف  ال�شريعة 
اأبو عيا�س،  ح�شني، املعروف با�شم 

اأن�شاره، يف ر�شالة وّجهها اإىل �شباب 
احلالّية  واحلكومة  ال�شلفي  التيار 
الر�شمّية على موقع  على �شفحته 
الفاي�شبوك،  االجتماعي  التوا�شل 
لن�شر  الثبات  موا�شلة  اإىل  دعاهم 
اأنحاء  ك��ام��ل  وال���دع���وة يف  ال���دي���ن 
اجل��م��ه��ورّي��ة وع���دم ال��رتاج��ع رغم 
ال���ع���راق���ي���ل وامل�������ش���اع���ب وف�����ق ما 
تداولته بع�س املواقع االإلكرتوّن.

                       )ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل �س 

الفجر........    04:15            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:49   
املغرب.....   07:00  
الع�صاء......   08:30

ليبيون يعاينون موقع انفجار ال�شيارة املفخخة يف بنغازي )ا ف ب(

اوباما وكامريون يتحدثان لل�شحفيني عقب اجتماعهما يف البيت االأبي�س )رويرتز(

القيادي ال�شلفي اأبو عيا�س اإمام جامع الزيتونة، ح�شني العبيدي

•• عوا�شم-وكاالت:

توا�شلت اال�شتباكات العنيفة بني 
اجل��ي�����س ال�����ش��وري احل���ر وق���وات 
ب�شوريا ال  اأن��ح��اء  ع��دة  النظام يف 
حني  يف  وريفها،  دم�شق  يف  �شيما 
النظام على عدة  اأغ��ارت طائرات 

اأحياء يف العا�شمة. 
ال�شورية حلقوق  ال�شبكة  وذك��رت 
اأن ع�شرين �شخ�شا على  االإن�شان 
قوات  يد  على  ام�س  قتلوا  االق��ل 
ال��ن��ظ��ام يف م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة يف 

�شوريا.
اإن عددا  �شوريون  نا�شطون  وقال 
دمرت جراء  ال�شكنية  املنازل  من 
داريا  النظام مدينة  ق�شف قوات 

بريف دم�شق.
مل  ال��ذي  الق�شف  ا�شتهدف  كما 
التجارية  املحال  اأ�شهر  يهداأ منذ 
للمدينة،  ال���ت���ح���ت���ي���ة  وال����ب����ن����ى 
بالتزامن مع اإر�شال قوات النظام 
مدعومة  ع�����ش��ك��ري��ة  ت���ع���زي���زات 
ب��اآل��ي��ات الإح���ك���ام ح�����ش��اره��ا على 

املدينة.
وقد �شن الطريان احلربي التابع 
ل��ق��وات ال��ن��ظ��ام ع��دة غ���ارات على 
بعد  دم�شق  بريف  عربني  مدينة 
غارات جوية متتالية على بلدات 

بريف دم�شق يف وقت �شابق.
جت�������ددت  ذات������������ه  ال�����������ش�����ي�����اق  يف 
املعار�شة  كتائب  بني  اال�شتباكات 
امل�������ش���ل���ح���ة وع����ن����ا�����ش����ر االأم��������ن 
وبرزة  جوبر  حيي  يف  وال�شبيحة 

ك��ام��ريون على  ���ش��دد  م��ن جهته، 
الدويل  ان يعمل املجتمع  وج��وب 
على وق��ف امل��ج��زرة ال��ت��ي حت�شل 
�شوريا، وذلك  م��راى منا يف  على 
مع  م�شرتك  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف 

اوباما يف البيت االبي�س.
وتعهد اوباما وكامريون مبوا�شلة 
الدعم ل�شعب �شوريا مبا يف ذلك 
زيادة امل�شاعدة االن�شانية وال�شعي 
ت�شاعد  انتقالية  لت�شكيل حكومة 

على حتقيق ال�شالم.
وق���ال اوب��ام��ا يف م��وؤمت��ر �شحفي 
املتحدة  ال����والي����ات  ان  م�����ش��رتك 
���ش��ت��وا���ش��ل ال��ع��م��ل ل��ل��ت��اأك��د من 
احلقائق ب�شاأن ا�شتخدام اال�شلحة 

الكيماوية يف �شوريا.
ب������الده  ان  ك�������ام�������ريون  وق����������ال 
�شت�شاعف امل�شاعدات غري املميتة 
التي تقدمها للمعار�شة ال�شورية 

يف العام القادم.
ي�شتبعد  انه ال  وا�شاف كامريون 
ا���ش��د ���ش��د �شوريا  ات��خ��اذ حت���رك 
انها  على  امل��ت��زاي��د  الدليل  ب�شاأن 
وقال  كيماوية  ا�شلحة  ت�شتخدم 
ان�����ه ي���ع���ت���زم اث�������ارة امل�������ش���األ���ة مع 

الرئي�س االمريكي باراك اوباما.
ان.بي.ار  لراديو  كامريون  وق��ال 
من املوؤكد اننا ال ن�شتبعد ت�شعيد 
ال��ت��ح��رك ردا ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو انه 
وا�شاف  االر��������س.  ع��ل��ى  ي���ح���دث 
ال�شك  م�شاحة  يتزايد..  الدليل 
بالغ  ه����ذا  ان  واع��ت��ق��د  ت��ت��ق��ل�����س 

اخلطورة.

ا�ستباكات عنيفة بني احلر والنظامي يف دم�سق وريفها وحتطم مقاتلة تركية قرب احلدود 

اأوباما وكامريون يتعهدان بال�سغط على الأ�سد لإجباره على التنحي

•• طرابل�ص-وكاالت:

على  �شخ�شا  ع�����ش��ر  خ��م�����ش��ة  ق��ت��ل 
االق����ل وا���ش��ي��ب ث���الث���ون اخ���رون 
بجروح يف اعتداء ب�شيارة مفخخة 
قرب م�شت�شفى اجلالء يف بنغازي 
وزير  نائب  اعلن  كما  ليبيا،  �شرق 

الداخلية عبد اهلل م�شعود.
�شخ�شا   15 ان  م�����ش��ع��ود  وق�����ال 
قتلوا وا�شيب ثالثون على االقل 
بجروح يف انفجار �شيارة مفخخة 
ق���رب امل�����ش��ت�����ش��ف��ى، م��و���ش��ح��ا انها 
�شابق،  وق��ت  ويف  موقتة.  ح�شيلة 
اع��ل��ن م�����ش��وؤول يف اج��ه��زة االمن 
ان  ب��ر���س  فران�س  لوكالة  و�شهود 
���ش��ي��ارة م��ف��خ��خ��ة ان��ف��ج��رت قرب 
عن  ا���ش��ف��ر  م��ا  اجل���الء  م�شت�شفى 

�شقوط قتلى وجرحى.
م��ن ج��ه��ة اخ���رى اأع��ل��ن ل���واء من 
ال���ث���وار ال��ل��ي��ب��ي��ني، ام�����س ع��ن حّل 
اأ�شلحته  ك���اف���ة  وت�����ش��ل��ي��م  ن��ف�����ش��ه 
وم���ق���ّرات���ه جل��ه��از امل���خ���اب���رات، يف 
تعزيز  اإط�����ار  يف  ُو���ش��ع��ت  خ���ط���وة 
���ش��ي��ط��رة ال���دول���ة ع��ل��ى االأو����ش���اع 

االأمنية يف البالد.

وبح�شور كبار امل�شوؤولني الليبيني 
احلكومة  رئ��ي�����س  م��ق��ّدم��ت��ه��م  ويف 
ع���ل���ي زي�����������دان، مت االإع�����������الن يف 
الربملان  مبقر  اأق��ي��م��ت  احتفالية 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ط���راب���ل�������س، ع���ن حل 
اأح��رار ليبيا لنف�شه، وت�شليم  لواء 
ع�شكرية  م��ق��رات  م��ن  بعهدته  م��ا 
ومعّدات حربية واإدارية اإىل جهاز 

املخابرات العامة.
االحتفالية  ه���ذه  خ���الل  وُع��ر���س 
�شهادات  ت�����ش��م��ن  م��رئ��ي  ���ش��ري��ط 

ح����ّي����ة ل����ع����دد م�����ن ال������ث������وار، وم���ا 
وتنكيل  تعذيب  م��ن  ل��ه  تعّر�شوا 
الراحل  العقيد  نظام  كتائب  من 
معّمر ال��ق��ذايف اإّب���ان م��ا ُي��ع��رف يف 

ليبيا ب� حرب التحرير.
ت�شجياًل  ال����ع����ر�����س  وت�������ش���ّم���ن 
ك���ان يجريها  ال��ت��ي  ل��الت�����ش��االت 
ال������ث������وار م������ع ب���ع�������س ال����ق����ن����وات 
ك�شف  ل����  ال���ع���امل  يف  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة 
ينفذها  التي  القمعية  املمار�شات 

النظام ال�شابق �شد الليبيني.

�شبكة  ذك�����رت  ح���ني  يف  ب��دم�����ش��ق 
�شام اأن الطريان احلربي للنظام 
ال�شناعة يف حي  يق�شف منطقة 
واملنحلق  ج��وب��ر  وح���ي  ال��ق��اب��ون 

اجلنوبي بدم�شق.
بريف  املليحة  ب��ل��دة  �شهدت  كما 
بني  متقطعة  ا���ش��ت��ب��اك��ات  دم�����ش��ق 
ع��ن��ا���ش��ر اجل��ي�����س احل����ر وق����وات 

النظام.
عنا�شر  ب������اأن  ن���ا����ش���ط���ون  واأف��������اد 
جتمعاً  ا�شتهدفت  احل��ر  اجلي�س 
لل�شبيحة يف بناء تاميكو يف بلدة 
املليحة بعد ح�شار للبناء دام عدة 
اأ�شابيع حيث اأر�شلت قوات النظام 
احل�شار  لفك  ع�شكرية  ح�����ش��ودا 

عن املبنى لكنها باءت بالف�شل.
اجلي�س  عنا�شر  ا�شتهدفت  كما 
الع�شكري  ال���ن���ور  ح���اج���ز  احل����ر 
تاميكو  م���ب���ن���ى  م�����ن  ال����ق����ري����ب 
وحققت اإ�شابات مبا�شرة وفق ما 

اأفاد بع�س ن�شطاء.
من جهة اخرى حتطمت مقاتلة 
16 تابعة للجي�س  من طراز اف 
الرتكي جنوب تركيا بالقرب من 

احلدود مع �شوريا.
االأنا�شول  اأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
ال����رتك����ي����ة، ع����ن ه��ي��ئ��ة االأرك�������ان 
مع  االإت�شال  اأن  للجي�س،  العامة 
املقاتلة التي انطلقت من منطقة 
م��رزي��ف��ون ع��ن��د ال�����ش��اع��ة 2:15 

حمافظة  يف  انقطع  الظهر،  بعد 
العثمانية اجلنوبية.

واأو�شح اأن االإت�شال انقطع بعدما 
�شمع الطيار يعلن اأنه �شيقفز من 

الطائرة باملظلة.
البحث  عمليات  اأن  البيان  وذك��ر 

واالإنقاذ جارية.
الرئي�س  اك������د  وا����ش���ن���ط���ن  ويف 
االم��������ريك��������ي ب��������������اراك اوب������ام������ا 
الوزراء  رئي�س  وبجانبه  االثنني 
ان  ك��ام��ريون  ديفيد  الربيطان 
تعزيز  ت��ري��دان  ول��ن��دن  وا�شنطن 
ال�شوري  الرئي�س  على  ال�شغط 
اال������ش�����د الج������ب������اره على  ب���������ش����ار 

التنحي.

لواء من الثوار يحّل نف�سه وي�سّلم اأ�سلحته ومقّراته 

ع�سرات القتلى واجلرحى ب�سيارة مفخخة يف بنغازي
اغتيال رئي�س حركة العدل وامل�ساواة ال�س�دانية 

•• اخلرطوم-وكاالت:

قتل رئي�س حركة العدل وامل�شاواة حممد ب�شر ونائبه و18 قيادياً �شودانياً 
يف كمني ملجموعة متمردة �شمال دارفور، بح�شب ما اأعلنت اأجهزة االأمن 
له  تعر�شوا  اإثر كمني  احل��ادث جاء  فاإن  للمعلومات  ووفقاً  ال�شودانية. 
مبنطقة بامينا، من قبل جمموعة من�شقة عن احلركة بزعامة جربيل 
اإب��راه��ي��م. وك��ان��ت احل��ك��وم��ة ال�����ش��ودان��ي��ة ق��د وق��ع��ت ال��ع��ام 2012، مع 
الف�شيل الذي يقوده حممد ب�شر، على اتفاق نهائي لل�شالم بينهما يف 

العا�شمة القطرية على اأ�شا�س "وثيقة الدوحة ل�شالم دارفور.
ومبوجب االتفاق، ت�شارك احلركة يف خمتلف م�شتويات احلكم بال�شودان، 
�شمن وثيقة الدوحة التي ت�شكلت مبقت�شاها ال�شلطة االنتقالية احلالية 
لالإقليم امل�شاركة يف احلكومة ال�شودانية. لكن اأبرز املجموعات امل�شلحة 
ترف�س هذا االتفاق، الذي مل يحقق تطبيقه �شوى تقدم حمدود كما 
ب��ان كي م��ون يف كانون الثان يناير  ل��الأمم املتحدة  ق��ال االأم��ني العام 
فاإن  ال�شودانية  املخابارات  االإعالم بجهاز  اإدارة  املا�شي. وبح�شب مدير 
وث��الث عربات كبرية حتمل  �شيارات  ا�شتولوا على عدد من  املهاجمني 

وقودا، اإىل جانب عربة مدير االأمن الت�شادي.

مقتل 12 مدنيا اأفغانيا بلغم ور�سا�س النات� 
•• كابول-وكاالت:

قتل 12 مدنيا اأفغانيا يف الية قندهار جنوبي اأفغان�شتان، ع�شرة منهم 
الدولية.  ال��ق��وات  بر�شا�س  واث��ن��ان  ط��ري��ق  على  لغم  انفجار  يف  ام�����س 
اأتراك  اأرب��ع��ة  ع��ن  قريبا  �شتفرج  اإن��ه��ا  طالبان  حركة  قالت  جهتها  م��ن 

خمطوفني.  
وقال قائد ال�شرطة يف قندهار اجلرنال عبد الرازق اإن �شاحنة �شغرية 
مرت ظهرا على لغم يف طريق بوالية اأرغي�شتان، مما اأدى ملقتل ع�شرة 

اأ�شخا�س بينهم اأربع ن�شاء وثالثة اأطفال، وجرح 12 اآخرين.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد
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�سق�ط مقاتلة مينية ب�سنعاء 
•• �شنعاء-وكاالت:

ع�شكرية  ط���ائ���رة  ���ش��ق��ط��ت 
م���ن ط����راز ���ش��وخ��وي ام�س 
اخلم�شني  �شارع  يف  االثنني 
�شنعاء،  اليمنية  بالعا�شمة 
مما اأ�شفر عن مقتل قائدها 

فقط دون وقوع اأي اأ�شرار.
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دعا الأ�ساليب مبتكرة يف التعليم جلعل جيل امل�ستقبل يحب لغته االأم وتدفعه لالإبداع واالبتكار 

حممد بن را�سد: احلفاظ على اللغة العربية م�س�ؤولية وطنية ودينية واأخالقية

حممد بن را�سد يح�سر احتفال جائزة حممد بن را�سد اآل مكت�م لداعمي الفن�ن 

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ..اأن اللغة العربية هي لغة حياة 
نعي�شها تعرب عنا مبختلف حاالتنا ولي�شت ما�س مندثر وتاريخ ال ي�شلح 

لزمننا احلا�شر ..
ودينية  وطنية  م�شوؤولية  ه��ي  عليها  املحافظة  اأن  على  �شموه  م�شددا   
العربية  االأمتني  لت�شمل  متتد  بل  واح��د  بلد  على  تقت�شر  ال  واأخالقية 
الكرمي  ال��ق��راآن  لغة  هي  العربية  اللغة  اأن  �شموه  واأو���ش��ح  واالإ�شالمية. 
املحافظة  و  االأمم  م��ن  ع��ن غرينا  وت��ع��اىل  �شبحانه  ب��ه اهلل  ال��ذي خ�شنا 
عليها هو من احلفاظ على ديننا االإ�شالمي بتعاليمه ومبادئه التي حتمل 
للعامل ر�شائل حب و�شالم واأمان كما اأنها ج�شر يربطنا بجذورنا وتاريخنا 
والطريق الرئي�س يف روؤيتنا للم�شتقبل. جاء ذلك مبنا�شبة ت�شلم �شموه 
العربية  ع��ن��وان  حمل  ال��ذي  العربية  اللغة  تعليم  حتديث  جلنة  تقرير 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو  .. بح�شور  لغة حياة 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  و  دب��ي  حاكم  نائب 
ال�شيخ  �شمو  و  االإم��ارات  االأعلى ملجموعة طريان  الرئي�س  دبي للطريان 
ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة الثقافة والفنون يف دبي 
و معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع و معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل و 
البحث العلمي و معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س 
الوزراء و معايل حميد بن حممد عبيد القطامي وزير الرتبية والتعليم 
ومعايل حممد اإبراهيم ال�شيبان مدير عام ديوان �شاحب ال�شمو حاكم 
الرتاث  و  للثقافة  املاجد  رئي�س مركز جمعة  املاجد  �شعادة جمعة  و  دبي 
اإىل جانب عدد من كبار ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني والفعاليات التعليمية و 
الثقافية و الرتبوية واالإعالمية يف الدولة واأع�شاء جلنة حتديث تعليم 

اللغة العربية بجانب الطالب ومتخ�ش�شي اللغة العربية.
اإجناز  مبنا�شبة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
تقرير جلنة حتديث تعليم اللغة العربية .. نوؤمن باأن روؤيتنا وطموحاتنا 
ومناهجنا  يبداأ من مدار�شنا و�شفوفنا  االإم��ارات  لدولة  اأف�شل  مل�شتقبل 
التعليمية واأن االهتمام باللغة العربية وتطوير طرائق واأ�شاليب تدري�شها 

عليها  للحفاظ  الهادفة  املبادرات  كل  ودعم  العربية  اللغة  املحافظة على 
وحتديث  اجلامعات  ويف  الدرا�شية  امل��راح��ل  يف  اأ�شا�شيا  متطلبا  وجعلها 
حمورا  وي�شكل  للطلبة  اللغوية  ال��ق��درات  ينمي  مب��ا  تعليمها  اأ���ش��ال��ي��ب 
ينه�س باحلركة التعليمية عموما وعالقتها باللغة العربية. ولفت �شموه 
الأن  قيمة  االأعظم  ال��رثوة  باعتبارها  ل��الأمم  بالن�شبة  اللغات  اأهمية  اإىل 
اأمة ال ت�شتند يف تطوير  اأ�شا�شي يف ح�شارات االأمم ومل ت�شد  اللغة ركن 
علومها ومعارفها على لغتها االأم فكيف اإذا كانت تلك اللغة هي العربية 
التي مثلت ج�شرا لنقل الثقافة والعلوم واالآداب لي�س لالأمة العربية فقط 
نائب  ال�شمو  واأثنى �شاحب  القرون.  اأخ��رى عرب  واإمن��ا الأمم وح�شارات 
تقريرها  به يف  وما خرجت  اللجنة  واإجن���ازات  الدولة على جهود  رئي�س 
من تو�شيات قيمة..كما وجه �شموه ر�شالة اإىل ال�شباب يف دولة االإمارات 
واملحافظة  العربية  باللغة  التم�شك  على  فيها  يحثهم  العربي  والوطن 
ونتعلمها  ن�شتخدمها  ك��ي��ف  ع��رف��ن��ا  اإذا  ع�شرية  ل��غ��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  عليها 
االإم���ارات  واإخ����وان يف  ر�شالة الأب��ن��ائ��ي  اأوج���ه  اأن  اأري���د  وق���ال   .. ونعلمها 
والوطن العربي واأقول لهم احر�شوا على لغتكم العربية مثلما حتر�شون 
على النجاح والتفوق . يذكر اأن تقرير اللجنة الذي مت اإجنازه ورفعه اإىل 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
الذي ميكن  العربية لغة حياة  ال��وزراء حاكم دبي بعنوان  رئي�س جمل�س 
بني   ... العربيةلغةحياة.امارات  االلكرتون  املوقع  عرب  عليه  االط��الع 
على درا�شة فعلية وميدانية معمقة لواقع تعليم اللغة العربية واأ�شاليب 
العربية والعامل  البالد  التي تواجهها يف  تعليمها وتدري�شها والتحديات 
والتطوير  للتحديث  تدفع  التي  االأ���ش��ال��ة  اأهمها  م��ن  اأ�ش�س  ع��دة  وعلى 
تواجه  التي  احلقيقية  التحديات  اإغ��ف��ال  ع��دم  مع  التنظري  عن  والبعد 
تعليم  وو�شائل  اأدوات  تطوير  على  التقرير  ويركز  العربية.  اللغة  تعليم 
وا�شتخدام اللغة العربية الف�شيحة يف اأو�شاط االأجيال ال�شابة واال�شتفادة 
اهتماماتهم  مع  يتنا�شب  مبا  احلديثة  التوا�شل  وو�شائل  التقنيات  من 
بتعليم  كبريا  اهتماما  فيه  ن�شهد  ال��ذي  الوقت  يف  وميولهم  ومهاراتهم 
ويعك�س  بغريها.  الناطقني  م��ن  العربية  الثقافة  على  وال��ت��ع��رف  اللغة 
وعميق  اأ�شا�شي  تغيري  الإح��داث  حقيقية  فر�شة  بوجود  تفاوؤال  التقرير 
امل�شتجد  والدعم  الكبري  نظرا لالهتمام  العربية  اللغة  تعليم  يف طرائق 
الذي حتظى به اللغة العربية يف الكثري من بالد الوطن العربي والوعي 

االهتمام  اأهمية عن  يقل  وال  ال��روؤي��ة  ه��ذه  يتجزاأ من  ال  ج��زء  وتعليمها 
بالتعليم ب�شتى فروعه..فاللغة العربية هي علم وهوية وقيمة واالهتمام 
واملوؤ�ش�شات  االأ����ش���رة  فيها  ت�����ش��رتك  وجمتمعية  وط��ن��ي��ة  م�����ش��وؤول��ي��ة  ب��ه��ا 
والهيئات التعليمية مبراحلها وم�شتوياتها كافة و املجتمع عموما. ووجه 
جلعل  التعليم  يف  مبتكرة  اأ�شاليب  تتخذ  اأن  التعليمية  املوؤ�ش�شات  �شموه 
جيل امل�شتقبل يحب لغته االأم و تدفعه لالإبداع واالبتكار فاللغة العربية 
نتاج جهد  اليوم هو  اأدينا  ال��ذي بني  والتقرير  لغة حياة وع�شرية غنية 
بها  العمل  ت�شتحق  و  قيمة  يت�شمنها  التي  والتو�شيات  ودرا���ش��ة  بحث  و 
واملوؤ�ش�شات  والهيئات  والتعليم  الرتبية  وزارة  واأوج��ه   .. باأنف�شنا  و�شنبداأ 
املعنية بقطاع التعليم يف الدولة اأن تكون ال�شباقة باالأخذ بهذه التو�شيات 
وخا�شة ما يتعلق بتعليم اللغة العربية باأ�شاليب مبتكرة وم�شوقة حتبب 

جيل امل�شتقبل بلغته االأم وتدفعه لالإبداع واالبتكار . 
واأ�شاف �شموه نحب اخلري لنا والأ�شقائنا و مل نقم بهذا اجلهد لالإمارات 
فقط فهذا م�شروع عربي لنا جميعا و نحر�س على اأن تعم الفائدة علينا 
ورفع  اللجنة  وتو�شيات  اأع��م��ال  نتائج  بنقل  وجهنا  ل��ذا  اأ�شقائنا  وعلى 
تقارير ب�شاأنها اإىل اجلهات املعنية كافة يف الدول العربية ال�شقيقة واإىل 
التقرير  مب�شمون  لال�شرت�شاد  العربية  باللغة  املهتمة  وال�شعوب  ال��دول 
والتحديات  وال�شعف  القوة  مكامن  على  للتعرف  االعتبار  بعني  واأخ��ذه 
التي تواجه املوؤ�ش�شات املعنية بتطوير تعليم اللغة العربية يف تلك الدول 
فهي  جمعاء  لالإن�شانية  حياة  لغة  العربية  لنا  بالن�شبة   .. �شموه  وق��ال   .
لغة االأج��داد واالآب��اء واأ�شا�س ح�شاراتنا ومعيار وحدتنا كاأمة عربية لذا 
فامل�شوؤولية التي تقع علينا اليوم هي م�شوؤولية وطنية ودينية واأخالقية 
وبلغتنا تتحقق عزتنا وهي التي تقودنا اإىل حتقيق نقلة نوعية يف التعليم 
ال�شاد  بلغة  اأجيالنا  مت�شك  تعزز  و  كافة  والعلوم  والرتجمة  واالإع���الم 
اأن ما يت�شمنه التقرير من نتائج قيمة ي�شكل املدخل  لغة . واأكد �شموه 
اللغة  اإىل االرتقاء بجوانب تعليم  الهادفة  التنفيذية  االأ�شا�شي للمرحلة 
العربية وا�شتخداماتها كافة يف العلم واملعرفة واملجتمع واملدر�شة واملنزل 
فردية  م�شوؤولية  ه��و  العربية  اللغة  وتعلم  تعليم  اأن  �شموه  م�شيفا   ..
اأ�شيلة.  كقيمة  االأب��ن��اء  نفو�س  يف  العربية  اللغة  حب  لغر�س  وجمتمعية 
واأ�شاف �شموه اأن روؤية االإم��ارات 2021 تهدف اإىل جعل الدولة مركزا 
لالمتياز يف اللغة العربية واأن دولة االإمارات اأخذت على عاتقها رفع لواء 

اجليد باأهمية االنتقال اإىل جمتمعات تخلق املعرفة وتبدعها بلغتها االأم. 
واعتمدت اللجنة العربية لغة حياة عنوانا للتقرير وذلك يف ربط اللغة 
اللغة  يكتنف  ال��ذي  والعلمي  التقني  والتطور  املعا�س  بالواقع  العربية 
الناطقني  قبل  من  بها  املتزايد  لالهتمام  واإدراك���ا   .. وباأبنائها  العربية 
العاملية.  اجلامعات  واأع��رق  اأه��م  يف  لدرا�شاتها  ينتظمون  الذين  بغريها 
اللغة  البحث عن وظائف  اأهمية  العربية لغة حياة  �شعار  و يعني اختيار 
االت�شالية واتخاذ هذه الوظائف مركزية يتم من خاللها تنظيم املنهاج 
مبهارات  مبا�شرا  رب��ط��ا  ورب��ط��ه��ا  املنا�شبة  الن�شو�س  واخ��ت��ي��ار  اجل��دي��د 
التعليمية.  بالعملية  يف  العربية  ت�شع  متكاملة  منظومة  لن�شج  التفكري 
وا�شتند التقرير اإىل نتائج اأحدث االأبحاث العلمية والدرا�شات يف جمال 
تعليم اللغات وتعلمها وعلى �شل�شلة من الدرا�شات امليدانية التي اأجريت 
مع اأ�شحاب اخلربة حول واقع اللغة العربية واأ�شاليب تعليمها وتدري�شها 
لتحديث  العملية  االأ�ش�س  و�شع  على  لريكز  تواجهها  التي  والتحديات 
اإىل حراك  اللغة العربية ما يجعل من التقرير خطة عمل توؤدي  تعليم 
بلغة  التقرير  التزم  التطبيق..فيما  املعامل وممكنة  وا�شحة  ذي خطوات 
علمية وواقعية مبا�شرة لت�شبح اأفكاره مبتناول اجلميع من �شناع القرار 
وم�شوؤويل الوزارات واملدر�شني واالداريني واالعالميني والطالب . جلنة 
العربية  اللغة  تعليم  العربية..وكانت جلنة حتديث  اللغة  تعليم  حتديث 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  �شكلت  قد 
مكتوم يف اإطار جمموعة املبادرات النوعية التي اأطلقها �شموه خالل �شهر 
واأ�شاليب  العربية وتطوير مناهجها  اللغة  لتعزيز مكانة   2012 اأبريل 
عمل  وارتكز  واملعرفة.  والثقافة  للعلم  كلغة  ح�شورها  وتعزيز  تعليمها 
جلنة حتديث اللغة العربية خالل اإعدادها التقرير على درا�شات ميدانية 
م�شتوى  يف  تراجعا  اأظهرت  التي  دقيقة  وموؤ�شرات  وبيانات  واإح�شائيات 
اإتقان اللغة العربية مب�شتواها الف�شيح - عند اأبنائها واأن املناهج التعليمية 
وخا�شة فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية يف م�شتويات الدرا�شة املختلفة 
والتكيف  التجاوب  عن  اإعرا�شا  اأظهرت  املاأمول..كما  من  اأدن��ى  زال��ت  ال 
بالتكنولوجيا وو�شائل  املرتبطة  املتغريات والتطورات خ�شو�شا تلك  مع 
التوا�شل احلديثة..اإ�شافة اىل �شعف اأداء معلم اللغة العربية واالختالل 
اإعداد وتدريب معلمي  اأن مو�شوع  العربية..موؤكدة  التعليم  يف منظومة 

العربية ال بد واأن يحظى باأولوية خا�شة خالل الفرتة املقبلة. 

•• دبي-وام:

بح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل احتفلت جائزة حممد بن را�شد 
ماريوت  دبليو  جي  فندق  يف  الرابعة  دورتها  يف  الفنون  لداعمي  مكتوم  ال 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد  بدبي �شباح ام�س. وح�شر احلفل �شمو 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي ومعايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س الوطني 
االحتادي و�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 
ال�شيخ ماجد بن حممد  االإم��ارات و�شمو  االأعلى ملجموعة طريان  الرئي�س 
بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة الثقافة والفنون بدبي و�شمو ال�شيخ �شعيد 
العوي�س  ب��ن حممد  وم��ع��ايل عبدالرحمن  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
دي��وان �شاحب  عام  ال�شيبان مدير  اإبراهيم  ال�شحة ومعايل حممد  وزير 
ال�شمو حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات 
ال��ق��ي��ادات وال��ف��ع��ال��ي��ات الثقافية  ب��دب��ي اىل ج��ان��ب ع���دد م��ن  وال�����ش��ي��اف��ة 
ثم  الوطني  ال�شالم  بعزف  احلفل  بديء  الدولة.  يف  والفنية  واالقت�شادية 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شعار من �شاحب  الكرتون م�شحوب  فني  عر�س 

الرئا�شة �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�شة موؤ�ش�شة 
دبي للمراأة وت�شلمها �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم.  كما 
كرم �شموه الفئة الثانية من اجلائزة وهي فئة الداعمني املتميزين الذين 
عر�س  املبدعون  الفنانون  خاللها  م��ن  يتمكن  للعر�س  من�شات  ي��وف��رون 
و�شمل  دب��ي.  يف  الفني  للم�شهد  والرتويج  واإبداعاتهم  منتجاتهم  وت�شويق 
التكرمي �شبع جهات واأفراد من بينهم ال�شيخة لطيفة بنت مكتوم بن را�شد 
اآل مكتوم. وكان التكرمي اخلا�س يف اجلائزة من ن�شيب حرم �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
التي ترعى  اآل مكتوم  بنت مكتوم بن جمعة  ال�شيخة هند  �شمو  دبي  حاكم 
ونالت  ومعنويا  ماديا  وت�شاندها  وتدعمها  دبي  يف  الفنية  االأن�شطة  معظم 
اهتمام  م��ن  توليه  م��ا  على  لها  ت��ق��دي��را  اخل��ا���س  ال��ت��ك��رمي  ج��ائ��زة  �شموها 
وت�شجيع للفنانني املبدعني والفنانات املبدعات وت�شلم اجلائزة �شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم . وكان �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد  �شعيد بن حممد بن را�شد 
بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة الثقافة والفنون بدبي قد وزع جوائز فئة 
وخا�شة  عامة  و�شركة  موؤ�ش�شة  ع�شرة  ث��الث  ت�شم  التي  الفنون  اأ�شدقاء 
 . واأعمالهم  ن�شاطاتهم  يف  وموؤازرتهم  املبدعني  بت�شجيع  �شاهموا  واأف���رادا 

للثقافة  دبي  النابودة مدير هيئة  �شعيد  لل�شيد  وكلمة  ال مكتوم  را�شد  بن 
اىل  والعرفان  ال�شكر  اي��ات  ا�شمى  رفع من خاللها  ال��ذي  باالنابة  والفنون 
ال��وزراء حاكم دبي على  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
واأهله  والفن  الدولة  يف  الفنية  للحركة  املتوا�شل  ودعمه  الكرمية  رعايته 
وت�شجيع  ل��دع��م  االخ����رى  واجل��ه��ات  واالف�����راد  لل�شركات  ح��اف��زا  مايعطي 
عموما  وال��دول��ة  خا�شة  دب��ي  يف  الثقايف  امل�شهد  واث���راء  املبدعني  الفنانني 
وفنونها  بثقافتها  اأوال  يقا�س  ال�شعوب  تقدم  ان  اىل  ال�شياق  م�شريا يف هذا 
التي ت�شكل جزءا مهما من امل�شهد الثقايف . وذكر النابودة ان حجم الدعم 
املادي الذي قدمته ال�شركات واالفراد الداعمني للفن يف دبي بلغ نحو 170 
مليون درهم �شاكرا لكل هوؤالء اأ�شحاب االيادي البي�شاء دعمهم وت�شجيعهم 
وم�شاهمتهم يف تفعيل االن�شطة الفنية والفنانني املبدعني خا�شة ال�شباب 
منهم . وقام �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي واإىل جانبه معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي 
اآل مكتوم  اأح��دى فئات جائزة حممد بن را�شد  بتكرمي فئة داعمي الفنون 
اإذ كرم �شموه ع�شر جهات واأ�شخا�س من بينهم حرم �شمو  لداعمي الفنون 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون  ال�شيخ من�شور بن زايد 

كما كرم �شموه اإىل جانبه الكاتب عبد الغفار ح�شني فئة م�شاندي الفنون 
و�شملت هذه الفئة �شبع جهات حكومية وخا�شة من بينها ال�شيخة وفا بنت 
ح�شر بن مكتوم اآل مكتوم ومطر الطاير عن هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي 
ومطر بن الحج و�شي اإن . اإن التلفزيونية وجهات واأفراد اآخرين . ويف ختام 
احلفل الذي تخلله عر�س لوحات ور�شومات واأعمال فنية لفنانني حمليني 
رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال�شمو  ل�شاحب  األ��ت��ق��ط��ت  وع��امل��ي��ني 
الوزراء حاكم دبي ال�شور التذكارية مع املكرمني واملكرمات. وهناأهم �شموه 
بالتكرمي وبارك جهودهم وم�شاهماتهم املادية واملعنوية واللوج�شتية للفن 
واأهله موؤكدا لهم �شموه اأنه يتابع باهتمام كبري كافة االأن�شطة والفعاليات 
الفنية بجميع فروعها وتخ�ش�شاتها من الر�شم والنحت واملو�شيقى وال�شعر 
يتميز  وال���ذي  ب��الدن��ا  الثقايف يف  امل�شهد  ت��رثي  ال��ت��ي  الفنون  م��ن  وغ��ريه��ا 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ون��وه  االن�شان.  والتناغم  بالتنوع 
اآل مكتوم اأن البعد احل�شاري واالإن�شان الذي ن�شعى لرت�شيخه يف اأو�شاط 
جمتمع دولة االإمارات ال ميكن حتقيقه دون حبنا ودعمنا لل�شالم والت�شامح 
املهتمني  نكافئ  فنحن  ل��ه��ذا  ومبدعيه  وال��ف��ن  الثقافة  ودع���م  النا�س  ب��ني 

والداعمني واملتذوقني للفن واجلمال والبيئة واالقت�شاد والعلوم. 

دائرة اأمن الدولة يف املحكمة الحتادية العليا ت�ا�سل جل�ساتها 
للنظر يف ق�سية املتهمني بالنتماء اإىل التنظيم ال�سري غري امل�سروع 

•• ابوظبي-وام:

وا�شلت دائرة اأمن الدولة يف املحكمة االحتادية العليا برئا�شة القا�شي فالح الهاجري جل�شاتها للنظر يف ق�شية املتهمني 
املحكمة  مايو2013 مبقر   13 املوافق  االأثنني  ام�س  �شباح  بعقد جل�شة  امل�شروع  ال�شري غري  التنظيم  اإىل  باالنتماء 
وقد  املتهمات  من  و12  املتهمني  من   73 ام�س  جل�شة  ح�شر  وقد  بالق�شية.  املتهمني  ملرافعات  لال�شتماع  اأبوظبي  يف 
تغيبت متهمة ل�شفرها للعالج باخلارج بعد �شدور مكرمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
املتهمني و19 من ممثلي  اأهايل  122 من  حفظه اهلل بالتكفل بعالجها يف الواليات املتحدة االأمريكية كما ح�شرها 
و�شائل االإعالم و 11 من اأع�شاء منظمات املجتمع املدن من بينهم 3 من جمعية االإم��ارات حلقوق االإن�شان و 6 من 
جمعية االإمارات للحقوقيني والقانونيني بجانب اأثنني من جمعية االجتماعيني كما ح�شر اجلل�شة 6 من املحامني عن 
املتهمني و 5 من اأع�شاء النيابة العامة. ومن املقرر اأن توا�شل املحكمة �شباح اليوم الثالثاء 14 مايو اجلاري ال�شتكمال 

�شماع دفاع املتهمني ويومي االثنني والثالثاء 20 و21 مايو اجلاري ل�شماع مرافعات الدفاع. 

ال�سحافة الأفريقية تبدي اهتماما وا�سعا بالإمارات 
اأن��ب��اء ب��ان��ا حت��ت ع��ن��وان مت��ث��ال م��ن م��ايل �شمن االأعمال 
اللوفر  متحف  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  متحف  يف  ال��ف��ن��ي��ة 
اأبوظبي وقال اأنه اأول متحف عاملي يف العامل العربي واأنه 
يج�شد روح االنفتاح واحلوار بني الثقافات .. منوها بوجود 
متثال �شونينكي من جمهورية مايل �شمن االأعمال الفنية 
اخلا�شة مبعر�س والدة متحف الذي افتتح يف �شهر اأبريل 
املا�شي وي�شتمر حتى 20 يوليو القادم . من جانبها اأبدت 
وكالة اأنباء موزمبيق اهتمامها ب�شركة موانئ دبي العاملية 
موزمبيق  يف  للحاويات  مابوتو  ميناء  ت�شغيل  تتوىل  التي 
وتناولت جوانب كثرية تتعلق باأداء ال�شركة واالأرباح التي 
حققتها يف عام 2012 وجناحها يف ت�شغيل 65 ميناء يف 

قارات العامل ال�شت.

واأ�شادوا مبرونة  م�شاكل  اأي  يواجهون  وال  بظروف جيدة 
االإجراءات االإدارية التي متكن الوافد من جتديد اإقامته 
املقال  ونقل  عمله.  راأ���س  على  ا�شتمراره  ح��ال  يف  ب�شهولة 
مل�شاهمات  االإم����ارات  تقدير  ت��اأك��ي��ده  م�����ش��وؤول  م�شدر  ع��ن 
اح��رتام كرامة  البالد وحر�شها على  الوافدين يف نه�شة 
واحلفاظ  اأر�شها  على  يقيمون  الذين  االأ�شخا�س  جميع 
وت�شامح  انفتاح  م��ن  االإم����ارات  ب��ه جمتمع  يتميز  م��ا  على 
اإىل  اآخ��ر  م�شوؤول  ل�شان م�شدر  على  املقال  واأ���ش��ار   . ديني 
مع  يتما�شى  مب��ا  العمل  بيئة  تنظيم  اإىل  االإم����ارات  �شعي 
العاملية واجلهود  امل��م��ار���ش��ات  واأف�����ش��ل  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وان��ني 
العمال  ح��ق��وق  ل�شمان  احل��ك��وم��ة  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
لوكالة  اآخ��ر  مقال  وتطرق  املعي�شية.  ظروفهم  وحت�شني 

•• اأبوظبي -وام:

اأبدت ال�شحافة االإفريقية اهتماما بدولة االإم��ارات حيث 
ن�شرت ال�شحف يف العديد من دول القارة ال�شمراء مقاالت 
اأعدها �شحفيون زاروا  تناولت مو�شوعات تتعلق بالدولة 
دولة االإم��ارات خالل ال�شهر املا�شي �شمن فريق اإعالمي 
من وكالة اأنباء عموم اأفريقيا بانا ووكالة اأنباء موزمبيق 
ال�شحايف  وت��ن��اول  ل��الإع��الم.  الوطني  املجل�س  من  بدعوة 
حتت  ن�شر  مقال  يف  بانا  وكالة  من  مو�شى  ابراهيم  واليا 
اأو���ش��اع اجلاليات  االإم���ارات  ي�شتقرون يف  االأف��ارق��ة  عنوان 
االأفريقية املقيمة يف االإمارات والتقى بعدد من اأفراد هذه 
االإمارات  يعي�شون يف  االأف��ارق��ة  اأن  اأك��دوا  الذين  اجلاليات 
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بتوجيهات حممد بن را�سد

اطالق نظام الإحاطات الإعالمية الدورية
•• دبي-وام:

�شاحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  ت���ن���ف���ي���ذا 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
رع����اه اهلل ..اأع���ل���ن م��ع��ايل حممد 
ب����ن ع����ب����داهلل ال����ق����رق����اوي وزي����ر 
.. نظام  ال������وزراء  ����ش���وؤون جم��ل�����س 
الدورية  االإع���الم���ي���ة  االإح����اط����ات 
توا�شل  اآل��ي��ة  لو�شع  يهدف  ال��ذي 
م��ب��ا���ش��رة ودوري�������ة و���ش��ف��اف��ة بني 
وو�شائل  كافة  االإحت��ادي��ة  اجل��ه��ات 
االإع��الم املختلفة. .. وذلك خالل 
ل���ق���اء م���و����ش���ع ع���ق���ده م����ع ممثلي 
كافة.  امل��ح��ل��ي��ة  االإع������الم  و���ش��ائ��ل 
عقد  اإىل  االآلية اجلديدة  وت�شتند 
لقاءات مبا�شرة ومفتوحة تتحدث 
م���ن خ��الل��ه��ا ك���ل ج��ه��ة احت���ادي���ة 
و�شائل  م���ع  اخ��ت�����ش��ا���ش��ه��ا  ح�����ش��ب 

لقاء مفتوح يجمع كبار امل�شوؤولني 
و�شائل  مرا�شلي  م��ع  دوري  ب�شكل 
االإع����������الم ل���ل���ت���ح���دث ح������ول اأه�����م 
بجهاتهم  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال����ت����ط����ورات 
التي  الق�شايا  اأه��م  على  والتعليق 
ال��راأي العام واالإج��اب��ة على  ت�شغل 
يوجهها  واأ�شئلة  ا�شتف�شارات  اأي��ة 
التوا�شل  يكون  االإعالميون حيث 
م��ب��ا���ش��را وي��ك��ون احل����وار مفتوحا 
احل�شول  ال�����ش��ح��ف��ي  وي�����ش��ت��ط��ي��ع 
امل�شوؤول  م���ن  م��ب��ا���ش��ر  ���ش��رح  ع��ل��ى 
ح������ول خ���ل���ف���ي���ات اأي�������ة خ����دم����ة اأو 
�شيا�شة حكومية اأو قوانني جديدة 
واأ����ش���اف  جم��ت��م��ع��ي��ة.  ق�����ش��ي��ة  اأو 
اليوم  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  معاليه 
بتوجيهات القيادة الر�شيدة ت�شعى 
العالقة  يف  متميز  من���وذج  خل��ل��ق 
ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وو�شائل 
االإعالم لي�س على امل�شتوى املحلي 
العاملي.  امل�شتوى  على  بل  فح�شب 

لالإجابة  دوري  ب�����ش��ك��ل  االإع������الم 
والت�شاوؤالت  اال���ش��ت��ف�����ش��ارات  ع��ل��ى 
التي  ال��ق�����ش��اي��ا  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��ق  و 
اإ�شافة   .. ال���ع���ام  ال�������راأي  ت�����ش��غ��ل 
وامل�شاريع  التطورات  اأه��م  ملناق�شة 
يف خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات االإحت����ادي����ة 
مع و�شائل االإع��الم. واأ�شار معايل 
االإحاطة  خالل  القرقاوي  حممد 
يف  عقدت  التي  االأوىل  االإعالمية 
الوزراء  جمل�س  �شئون  وزارة  مقر 
�شاحب  توجيهات  اإىل   .. دب��ي  يف 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
االإحاطات  ه���ذه  ت��ك��ون  اأن  م��ك��ت��وم 
االإع����الم����ي����ة مم���ار����ش���ة ث���اب���ت���ة يف 
تتم  واأن  كافة  احلكومية  اجلهات 
دعوة االإعالميني كافة حل�شورها 
اأية ت�شاوؤالت ت�شغل  واالإجابة على 
اأي���ة ق�����ش��اي��ا تهم  ال�����راأي ال��ع��ام اأو 
اأن  معاليه  واأو���ش��ح  االإع��الم��ي��ني. 
ن��ظ��ام االإح���اط���ات االإع��الم��ي��ة هو 

ولفت خالل اللقاء اإىل اأن املتحدث 
�شاحب  هو  احلكومة  با�شم  االأول 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رائدة  جتربة  ر�شخ  وال��ذي  مكتوم 
يف ال��ع��الق��ة م���ع و���ش��ائ��ل االإع����الم 
ح��ي��ث ي��ت��وا���ش��ل ب�����ش��ك��ل دائ�����م مع 
والعاملية  املحلية  االإع���الم  و�شائل 
ل��ق��اءات مبا�شرة ودوري����ة مع  ول��ه 
متواجد  اأن���ه  كما   .. االإع��الم��ي��ني 
اأي���������ش����ا ع�����رب و�����ش����ائ����ل االإع��������الم 
املجتمعي ويتابعه ما يزيد على 7 
ر2 مليون عرب قنواته املتعددة مثل 
التويرت والفي�شبوك واالن�شتجرام 
ف��ي��م��ا ر���ش��خ �شاحب  ال�����ي��وت��ي��وب  و 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
على  رائ���دة  عربية  جت��رب��ة  مكتوم 
مدى 12 عاما يف منتدى االإعالم 
النهو�س  خالله  من  اأراد  العربي 
ال��ق��ط��اع ودع��م��ه لي�س فقط  ب��ه��ذا 
واأو�شح   . ع��رب��ي��ا  ح��ت��ى  ب��ل  حمليا 

اأنه �شيتم العمل  معايل القرقاوي 
فورا على تدريب وجتهيز اجلهات 
التعامل  ع��ل��ى  امل��ع��ن��ي��ة  االحت���ادي���ة 
املبا�شرة  االإعالمية  االإحاطات  مع 
االحتادية  اجل��ه��ات  ت��ب��داأ  اأن  ع��ل��ى 
مواعيد  ع�����ن  ق���ري���ب���ا  االإع����������الن 
االإحاطات االإعالمية اخلا�شة بها 
لالإعالميني  ال���دع���وات  وت��وج��ي��ه 
مل�شوؤولياتها  وف��ق��ا  م���راح���ل  ع��ل��ى 
وتت�شمن   . واخ���ت�������ش���ا����ش���ات���ه���ا 

املبا�شرة  االإع���الم���ي���ة  االإح����اط����ات 
ت���وف���ري م��ع��ل��وم��ات خ���ربي���ة حول 
اآخ���ر م��ب��ادرات وق����رارات ال���وزارات 
على  ال�����ش��وء  وت�شليط  وال��ه��ي��ئ��ات 
ب��ه اجلهات  ت�شطلع  ال���ذي  ال���دور 
االحتادية يف حكومة دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
بطبيعة  املت�شلة  الق�شايا  خمتلف 
ب�شفافية  وم�شوؤولياتها  مهامها 
اإج���اب���ات وافية  وو����ش���وح وت���وف���ري 

وف����وري����ة ال���ش��ت��ف�����ش��ارات االإع�����الم 
وال��������راأي ال���ع���ام مب���ا ي��ن�����ش��ج��م مع 
اأهداف تعزيز التوا�شل وال�شفافية 
االإحاطات  اإج�����راء  �شيتم  ..ف��ي��م��ا 
للحكومة  امل��ب��ا���ش��رة  االإع���الم���ي���ة 
وعلى  دوري  ب�����ش��ك��ل  االحت�����ادي�����ة 
كافة  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  م�شتوى 
خالل  منها  اخلدمية  وخ�شو�شا 
مراحل زمنية متتابعة قبل نهاية 

العام اجلاري.

الهالل الحمر ت�قع عقدا مع احدى ال�سركات ال�ست�سارية لتطبيق املرحلة الثانية من تط�ير الهيكل التنظيمي
••ابوظبي -وام:

لال�شت�شارات  برجر  رون��ال��د  �شركة  م��ع  عقدا  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  وقعت 
التي  االإ�شرتاتيجية  خطتها  من  الثانية  املرحلة  لتطبيق  االإ�شرتاتيجية 
يف  حاليا  بها  املعمول  والنظم  واللوائح  التنظيمي  الهيكل  تطوير  تت�شمن 
الهيئة. وت�شمل هذه املرحلة البدء يف تطبيق الهيكل على اأر�س الواقع من 
خالل خم�شة بنود اأ�شا�شية ت�شمل هيكل اإدارة امل�شروع وتنظيم العمل باالأمانة 
العامة للهيئة اإىل جانب العمليات واملبادئ التوجيهية وبناء القدرات وتنظيم 
الفروع واملكاتب اخلارجية. وت�شتغرق فرتة تنفيذ هذه البنود كل على حدة 
االأحمر  الهالل  العقد من جانب  . ووقع  اأ�شابيع  اإىل خم�شة  اأ�شبوعني  من 
الدكتور حممد عتيق الفالحي االأمني العام للهالل فيما وقعه من جانب 
ال�شركة ياب كالكمان املدير العام ملنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا . 

القوة التي متتلكها ومعاجلة جوانب ال�شعف لتحقيق املزيد من التميز يف 
العطاء واإحداث نقلة نوعية يف الربامج واالأن�شطة واملحافظة على املكت�شبات 
التي حققتها الهيئة . وكانت هيئة الهالل االحمر قد وقعت موؤخرا عقدا 
مع ال�شركة نف�شها لتنفيذ املرحلة االأوىل من اخلطة التي ت�شمنت مراجعة 
نظم  وا���ش��ت��ح��داث  املطبقة  ونظمها  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  ل��وائ��ح  وتطوير 
التنظيمي  الهيكل  اإىل مراجعة وحتديث  اإ�شافة  القطاعات  لبع�س  ولوائح 
اإىل  املختلفة  واأق�شامها  واإدارات��ه��ا  قطاعاتها  عمل  مع  يتنا�شب  مبا  للهيئة 
وحتديد  بالهيكل  وردت  ال��ت��ي  للوظائف  الوظيفي  ال��و���ش��ف  و���ش��ع  ج��ان��ب 
للكادر  �شواء  املطلوب  التطوير  واق��رتاح  التفوي�س  و  الوظائف  �شالحيات 
النظم  على  املوظفني  تدريب  خ��الل  من  عامة  ب�شفة  للهيئة  اأو  الوظيفي 
للخطة  وفقا  وذلك  القيا�شية  االأداء  موؤ�شرات  وو�شع  امل�شتحدثة  اللوائح  و 
االإ�شرتاتيجية والت�شغيلية للهيئة وا�شرت�شادا بلوائح ونظم االحتاد الدويل 

واأكد الدكتور حممد عتيق الفالحي اأن اجلدول الزمني لتنفيذ العقد ي�شري 
الهيكل  تطوير  مراحل  جميع  تنتهي  اأن  املفرت�س  ومن  له  خطط  ملا  وفقا 
الهالل  هيئة  اأن  اىل  م�شريا  اأ�شهر  �شتة  خ��الل  عمليا  وتنفيذه  التنظيمي 
االأحمر ت�شتقبل مرحلة جديدة من العمل و احلركة تتطلب ترقية وتطوير 
االأداء لتحقيق املزيد من التميز يف املجال االإن�شان ا�شتجابة ملتطلبات اخلطة 
الت�شغيلية للهيئة املنبثقة عن اإ�شرتاتيجيتها حتى عام 2014 مو�شحا ان 
ميكنة العمل تاأتي يف مقدمة امل�شاريع التطويرية التي تتبناها الهيئة حاليا 
. وقال االأمني العام اأن خطط الهالل االأحمر للعامني املقبلني حتدد مالمح 
م�شرية الهيئة املقبلة واالأهداف التي ت�شعى لتحقيقها والغايات التي تعمل 
من اأجلها .. موؤكدا اأنها ت�شرت�شد مبحاور اإ�شرتاتيجية الدولة التي اأعلنتها 
االأحمر  وال�شليب  للهالل  االأ�شا�شية  املبادئ  على  وترتكز  الر�شيدة  القيادة 
وتعتمد على اال�شتفادة الق�شوى من املزايا املتوفرة للهيئة وت�شخري عنا�شر 

جلمعيات ال�شليب االأحمر والهالل االأحمر بناء على الطبيعة اخلا�شة لعمل 
الهيئة . ووفقا للعقد فقد مت يف الفرتة املا�شية اجراء تقييم �شامل للو�شع 
املختلفة  االإ�شرتاتيجية  اخليارات  وحتديد  االحمر  الهالل  لهيئة  ال�شابق 
املمار�شات  اأف�شل  امل�شابهة وحتديد  بالهيئات  �شاملة مقارنة  درا�شة  واإج��راء 
املدى  على  واأخ��رى  عامني  مل��دة  امل��دى  ق�شرية  للهيئة  اإ�شرتاتيجية  وو�شع 
للعمل و خطة تنفيذية  اإىل جانب و�شع من��اذج  اأع��وام  الطويل ملدة خم�شة 
لالإ�شرتاتيجية اجلديدة واإجراء تقومي �شامل للموظفني وتطوير مفهوم 
تكنولوجيا  الأنظمة  ال��الزم��ة  العمل  متطلبات  وتقومي  املطلوب  التدريب 
املعلومات بالهيئة . ويف جمال التمويل والرقابة مت ت�شخي�س نظام التقارير 
ال�شفافية  لتعزيز  املالية  التقارير  يف  املطلوبة  التغيريات  وحتديد  احل��ايل 
وتقومي و حتديد احتياجات اال�شتثمار اخلا�شة بالهيئة وو�شع ت�شور للعمل 

�شمن اخلطة الت�شغيلية.

برعاية حممد بن را�سد

الي�م انطالق فعاليات الدورة الثانية ع�سرة ملنتدى الإعالم العربي 
•• دبي -وام:

ال�شمو  ����ش���اح���ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن را������ش�����د اآل 
م���ك���ت���وم ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال����دول����ة 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
الثالثاء  ال��ي��وم  تنطلق  اهلل  رع���اه 
ال��ث��ان��ي��ة ع�شرة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
مل���ن���ت���دى االإع��������الم ال���ع���رب���ي حتت 
املراحل  يف  العربي  االإع���الم  �شعار 
االنتقالية والذي �شتنعقد اأعماله 
اأم�شية  وت�شهد  يومني  م��دار  على 
يومه اخلتامي حفل االإع��الن عن 
الثانية  ال����دورة  بفئات  ال��ف��ائ��زي��ن 
ع�شرة جلائزة ال�شحافة العربية. 
وقبل �شاعات من انطالق احلدث 
ال�شنوية  االأج����ن����دة  ع��ل��ى  االأك�����رب 
اأك��دت م��رمي بن  العربي  لالإعالم 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  فهد 
ال��ت��ج��ه��ي��زات �شواء  اك��ت��م��ال ك��اف��ة 
بتلك  اأو  امل��ن��ت��دى  مب��ق��ر  املتعلقة 
بداأ  وال��ذي��ن  بال�شيوف  اخل��ا���ش��ة 
اإىل  ال��و���ش��ول  يف  بالفعل  بع�شهم 
هذا  املنتدى  ي�شت�شيف  حيث  دبي 
اإعالمية  �شخ�شية   250 ال��ع��ام 
دول����ة عربية   25 م���ن  اأك����رث  م���ن 
واأجنبية واأكدت مرمي بن فهد اأن 
اإدارة املنتدى حر�شت على العناية 
بكافة التفا�شيل املتعلقة با�شتقبال 
�شيقوم  حيث  واإقامتهم  ال�شيوف 
كافة  بتويل  لل�شحافة  دب��ي  ن��ادي 
ال��رتت��ي��ب��ات ب��دع��م م���ن ع����دد من 
املتطوعني الذين �شيعملون طوال 
فرتة املنتدى على راحة ال�شيوف 
واإمدادهم بكافة املعلومات املتعلقة 

والتحديات  ال����واق����ع  ال���رق���م���ي: 
دوليون  خ���رباء  فيها  و�شيتحدث 
�شركة  و  مي�ش�شيبي  ج��ام��ع��ة  م��ن 
حم���رك ال��ب��ح��ث ال�����ش��ه��ري جوجل 
التحديات  اأب��رز  اإىل  و�شيتطرقون 
ال��ق��ائ��م��ة اأم������ام و����ش���ائ���ل االإع�����الم 
الثالثة  اجلل�شة  اأم���ا  التقليدية. 
ي�شنع  ال�شباب  فقرة  �شمن  فهي 
التحديات  تناق�س  وال��ت��ي  م��ن��ربه 
ال�شباب  االإعالميني  تواجه  التي 
وت�شت�شيف  االإم���������ارات  دول�����ة  يف 
االإماراتي  ال�شباب  م��ن  جمموعة 
و�شي�شهد  ال�����ش��اع��د.  االإع����الم����ي 
رئي�شية  ج��ل�����ش��ة  االأول  ال����ي����وم 
املراحل االنتقالية:  اإعالم  بعنوان 
تناق�س  والتي  التطوير  متطلبات 
ال�����ش��ع��ار ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ه��ذه ال����دورة 
اأنتجه  م���ا  اأب���ع���اده يف ظ���ل  وك���اف���ة 
احلراك ال�شيا�شي واالجتماعي يف 
عدد من الدول العربية من تغيري 
حاد  االإع���الم���ي  امل�شهد  يف  عميق 
االإع��الم��ي��ة عن  ال��و���ش��ائ��ل  ببع�س 
ق��واع��د امل��ه��ن��ة وت��ق��ال��ي��ده��ا و�شتت 
ه��وي��ات و���ش��ائ��ل اإع��الم��ي��ة اأخ���رى 
و�شيتحدث فيها خرباء من تون�س 
وليبيا وم�شر وال�شعودية واالأردن. 
الرئي�شية  اجلل�شة  تخ�شع  بينما 
االأخرى �شمن اليوم االأول برامج 
التوك �شو يف الف�شائيات امل�شرية 
ومدى  وال��ن��ق��ا���س  ال��ت��ح��ل��ي��ل  اإىل 
ت���اأث���ريه���ا يف امل�����ش��ه��د االإع���الم���ي 
الراأي  و�شناعة  والعربي  امل�شري 
ا�شت�شراف م�شتقبل  العام وحتاول 
التي  م�شر  يف  الف�شائي  االإع���الم 
الثقايف  واإن��ت��اج��ه��ا  اإع��الم��ه��ا  ي��ع��د 

ع��ل��ى ات���زان���ه���م ع��ل��ى ه����ذا اخلط 
اأو  زالت  يف  ال���وق���وع  دون  ال��رف��ي��ع 
الن�شق  ع����ن  ب���ع���ي���دا  االجن���������راف 
لثقافتنا  واالأخ�����الق�����ي  ال��ق��ي��م��ي 
يلي هذه اجلل�شة جل�شة  العربية. 
بالتعاون  املنتدى  ينظمها  اأخ��رى 
والتي  عربي  نيوز  �شكاي  قناة  مع 
امل�شهد  ا���ش��ت�����ش��راف  اإىل  ت�����ش��ع��ى 
ال�������ش���وري اإع���الم���ي���ا و���ش��ي��ا���ش��ي��ا يف 
حماولة للتب�شر يف الو�شع القائم 
وما ي�شع �شناريوها ملا �شيوؤول اإليه 
بعد ع�شر �شنوات يف �شوء املعطيات 
املحتملة  وت���اأث���ريات���ه���ا  احل���ال���ي���ة 
واقت�شاديا  و���ش��ي��ا���ش��ي��ا  ع�����ش��ك��ري��ا 
مب�شاركة  وث��ق��اف��ي��ا  واج��ت��م��اع��ي��ا 
واملحللني  املتابعني  من  جمموعة 
ال�شوري.  ال�������ش���اأن  يف  واخل�������رباء 
فعاليات  املنتدى  �شختتم  واأخ���ريا 
مع جل�شة ت�شت�شيف جمموعة من 
والذي  املعروفني  العرب  الفنانني 
ر�شدت ال�شاحة االإعالمية دخوال 
على  لتاأثريهم  جديدة  ومناف�شة 
الراأي العام من خالل ان�شمامهم 
املختلفة  الف�شائيات  ب��رام��ج  اإىل 
ال�شوء على  لت�شلط هذه اجلل�شة 
ات�شاع نطاق التاأثري وجناحهم يف 
ا�شتقطاب ن�شب م�شاهدة عالية يف 
برامج ال تخلو اأحيانا من االإر�شاد 
ال�شيا�شي.  والنقا�س  االجتماعي 
اختتام  ومب���ج���رد  اجل���ائ���زة  ح��ف��ل 
 15 ي��وم  م�شاء  امل��ن��ت��دى  فعاليات 
م���اي���و ���ش��ي��ن��ط��ل��ق ح���ف���ل االإع������الن 
ال�شحافة  بجائزة  الفائزين  ع��ن 
ع�شرة  الثانية  دورت��ه��ا  يف  العربية 
العام  امل��ن�����ش��ورة يف  االأع���م���ال  ع���ن 

مب��ج��ري��ات��ه. واأ����ش���اف���ت ب���ن فهد: 
املنتدى  م��دار يومي  يتحدث على 
يف 14و15 مايو نحو 70 خبريا 
واإع����الم����ي����ا م����ن خم��ت��ل��ف اأرج������اء 
ال���وط���ن وال���ع���امل ل��ي�����ش��ارك��وا مع 
رواده خرباتهم وروؤاهم حول اآخر 
االإعالمية  ال�شاحة  يف  امل�شتجدات 
ب���ه���ا ع���ل���ى خمتلف  ي���رت���ب���ط  وم�����ا 
واالجتماعية  ال�شيا�شية  ال�شعد 
واالق��ت�����ش��ادي��ة . و���ش��ت��ح��ظ��ى هذه 
الدورة من املنتدى مب�شاركة عدد 
اأهمهم  ومن  العربية  الرموز  من 
الدكتور  االأك����رب  االإم�����ام  ف�شيلة 
اأحمد الطيب �شيخ االأزهر ال�شريف 
والذي �شيتكرم باإلقاء كلمة �شمن 
امل��ن��ت��دى وم��ع��ايل الدكتور  اف��ت��ت��اح 
ن��ب��ي��ل ال��ع��رب��ي اأم����ني ع���ام جامعة 
الدول العربية الذي �شيكون �شيف 
احل��وار الرئي�س عالوة على حوار 
الدكتور  اآخ����ر م��ع م��ع��ايل  رئ��ي�����س 
عبداللطيف الزيان االمني العام 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  مل��ج��ل�����س 
االأول  ال��ي��وم  و�شي�شهد  ال��ع��رب��ي��ة. 
�شباحية  ج��ل�����ش��ات  ث���الث  ان��ع��ق��اد 
متزامنة تبحث اإحداها يف جممل 
�شناعة  تواجهها  التي  التحديات 
ت�شت�شرف  اأن  وحت�����اول  االأخ����ب����ار 
مالمح م�شتقبلها من وجهة نظر 
اإعالمية  القائمني على موؤ�ش�شات 
لالإعالم  دبي  موؤ�ش�شة  من  كربى 
وق��ن��اة ���ش��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة وقناة 
وطوم�شون  االإخ���ب���اري���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الف�شائية  م�����ش��ر  وق��ن��اة  روي����رتز 
الثانية  اجلل�شة  �شتحمل  حني  يف 
الع�شر  ع���ل���ى  االن����ف����ت����اح  ع����ن����وان 

غالبيته باللهجات املحلية. وتليها 
ال�شوء  ت�����ش��ل��ط  رئ��ي�����ش��ي��ة  ج��ل�����ش��ة 
االإ�شالم  من  الرهاب  ظاهرة  على 
و�شائل  ودور  االإ���ش��الم��وف��وب��ي��ا  اأو 
الظاهرة  ه��ذه  تعزيز  يف  االإع����الم 
بع�س  كانت  واإن  عامليا  وترويجها 
متورطة  العربية  االإع��الم  و�شائل 
يف تزييف الواقع اإىل جانب بع�س 
و�شائل االإعالم الغربية و�شتبحث 
اجلل�شة يف انعكا�شاتها على العرب 
دور  وح��ول  كانوا  اأينما  وامل�شلمني 
الغرب  يف  واالإع��الم��ي��ني  املثقفني 
ل��ل��ح��د منها  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  ويف 
و���ش��ي��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ة من 
الباحثني واملتخ�ش�شني واملتابعني 
ل��ه��ذا ال�������ش���اأن م���ن جم��م��وع��ة من 
العربية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��ن��ظ��م��ات 

والدولية.
الرئي�شية  اجل��ل�����ش��ات  ب���ني  وم����ن 
مرة  الأول  م�����ش��اح��ة  ت��ف��رد  وال���ت���ي 
ل���ن���ق���ا����س ظ����اه����رة من����و االإع�������الم 
والقنوات  الف�شائيات  يف  ال�شاخر 
زوبعة  اأث����ار  وال����ذي  التلفزيونية 
واالن����ت����ق����ادات  ال���ف���ع���ل  ردود  م����ن 
واتهم  ال���ق���ان���ون���ي���ة  وامل����الح����ق����ات 
والنقد  ال�شتم  ب��ني  مييز  ال  ب��اأن��ه 
االأحيان  معظم  يف  ح���اد  ق��د  واأن����ه 
فا�شطدم  امل���ه���ن���ة  ت���ق���ال���ي���د  ع����ن 
الرا�شخة  واالأع������راف  ب��ال��ق��وان��ني 
بني  ما  ذل��ك حائرا  تف�شري  ليظل 
لهذا  العربية  العقلية  تقبل  مدى 
التعبريي اجلديد وفهمه  القالب 
وا�شتيعابه من ناحية ومدى اإتقان 
اأدواتهم  لتوظيف  عليه  القائمني 
ليحافظوا  ال�شحيح  ب��االأ���ش��ل��وب 

واح��دا من اأه��م حم��ددات �شناعة 
االإع�����الم ال��ع��رب��ي وي�����ش��ارك فيها 
ن��خ��ب��ة م��ن اأب����رز ال��ك��ت��اب وم����دراء 
التلفزيونية  احل���واري���ة  ال��ربام��ج 
امل�������ش���ري���ة. اأم�����ا ج��ل�����ش��ة االإع�����الم 
م����ن دون  االإل���ك���رتون..����ش���ل���ط���ة 
خالل  اأي�����ش��ا  ف�شتعقد  م�شوؤولية 
قناة  م��ع  وبال�شراكة  االأول  ال��ي��وم 
�شتبحث  و  االإخ���ب���اري���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
يرى  م���ن  ب���ني  االآراء  ان��ق�����ش��ام  يف 
االإلكرتون  ال��ف�����ش��اء  تنظيم  اأن 
وبني  احل���ري���ات  ت��ق��ي��ي��د  ي�شتهفد 
ف��ي��ه �����ش����رورة حلمياة  ي����رى  م���ن 
اأي جت��اوزات حيث  املجتمعات من 
يزداد هذا اجلدل يف ظل ما ي�شهده 
ال��وط��ن العربي م��ن ح��راك لعبت 
دورا  اجل��دي��د  االإع���الم  اأدوات  فيه 
فيها  و�شيتحدث  وم��وؤث��را.  فاعال 
وروؤ�شاء  اخل����رباء  م��ن  جم��م��وع��ة 
وق���ادة امل��وؤ���ش�����ش��ات االإع��الم��ي��ة من 
والكويت  واالإم�������ارات  ال�����ش��ع��ودي��ة 
وت���ون�������س ول���ب���ن���ان. وت���ف���ت���ح ثان 
جل�شات اليوم االأول بحوار �شاخن 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ح�����ول جم���م���ل 
بالرتكيز  العربية  اللغة  تواجهها 
ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام��ات��ه��ا يف االإع����الم 
وحول دور االإعالم للنهو�س باللغة 
ت�������ش���اوؤالت ح���ول الطرق  وت���ط���رح 
ال�شعوب  ب���ه���ا  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ال���ت���ي 
االأخ������رى ال��ن��ه��و���س ب��ل��غ��ات كادت 
تندثر لت�شبح لغات علوم وبحوث 
الوعي  ي��ع��زز  اأن  ل��الإع��الم  وك��ي��ف 
باأهميتها خا�شة واأنها باتت حتتل 
اللغات  ترتيب  يف  ال�شابعة  املرتبة 
لكنه ح�شور يف  بيئة االنرتنت  يف 

عن  الك�شف  �شيتم  ح��ي��ث  امل��ا���ش��ي 
يف  ومكرما  فائزا   15 عن  اأ�شماء 
ف��ئ��ات اجل���ائ���زة بح�شور  خم��ت��ل��ف 
نخبة من االإعالميني من خمتلف 
اأرجاء الوطن العربي. وكان نادي 
دبي لل�شحافة قد اأعن عن اإطالق 
مبادرة اال�شتوديود الرقمي والتي 
جمموعة  اإدارت����ه����ا  يف  ���ش��ي�����ش��ارك 
على  و�شيعملون  االإعالميني  من 
ال�شبكات  ج��م��ه��ور  ت��ف��اع��ل  رب����ط 
االجتماعية مع احل�شور يف قاعات 
املنتدى من اأجل تعظيم اال�شتفادة 
اأكرب  فر�شة  ومنح  املداخالت  من 
خمتلف  يف  للم�شاركة  للمتابعني 
فعاليات املنتدى خ�شو�شا اأوالئك 
احل�شور  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��وا  مل  مم���ن 
وت���اأت���ي ه���ذه اخل���ط���وة ب��ع��د جناح 
فقرة املرا�شل الرقمي الذي اأطلقه 
دورة  يف  العربي  االإع���الم  منتدى 
مت  حيث  م��رة  اأول   2012 ال��ع��ام 
قناة  على  مبا�شرة  اجلل�شات  ببث 
االأمر  يوتيوب  موقع  على  النادي 
ال����ذي م��ك��ن اأك����رث م��ن 40000 
م��ن متابعة  األ��ف �شخ�س  اأرب��ع��ون 
كافة الفعاليات كما هيمن منتدى 
#ءحئ  االإع������الم ال��ع��رب��ي وو����ش���م 
نوق�شت  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات  ع��ل��ى 
ع����رب ت���وي���رت يف خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 
واملنطقة على مدار يومي املنتدى 
ال���ع���ام امل��ا���ش��ي. وق���د و���ش��ل و�شم 
الذي  #ءحئ  تويرت  على  املنتدى 
�شهد 10432 تغريدة على مدى 
مليون   11 م���ن  الأك�����رث  ي���وم���ني 

م�شتخدم. 

يف اإجتماع ملجل�س اإدارة �سندوق الزواج

اعتماد م�سروع جدول الأعمال وامليزانية التقديرية لالأع�ام 2014 – 2016 م

تكرمي منال بنت حممد بجائزة ال�سيخ حممد بن را�سد لداعمي الفن�ن 2013 للعام الرابع على الت�ايل

•• ابوظبي – الفجر

وزيرة  ال�شام�شي  �شامل  ميثاء  الدكتورة  معايل  تراأ�شت 
دولة رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق الزواج اجتماع جمل�س 
 2013 لعام  الثانية  اجلل�شة  يف  ال��زواج  �شندوق  ادارة 

وبح�شور اأع�شاء املجل�س يف مقر ال�شندوق باأبوظبي .
جدول  م�شروع  ال���زواج  �شندوق  اإدارة  جمل�س  واعتمد 
االأعمال كما اعتمد امليزانية التقديرية ل�شندوق الزواج 
اخلتامي  احل�����ش��اب  و  م   2016 –  2014 ل���الأع���وام 
31 دي�شمرب  املنتهية يف  املالية  ل�شندوق الزواج لل�شنة 

2012م.
املجل�س خالل االجتماع على مذكرة  كما اطلع اع�شاء 

حول حاالت املتقدمني لطلب املنحة ممن تزوج للمرة 
الثانية ومل ي�شتفد من منحة ال�شندوق يف زواجه االأول 
.  واأ�شارت معايل الدكتورة ميثاء ال�شام�شي اإىل اأن املنح 
ت�شب يف م�شلحة اأبناء الوطن وت�شاعدهم على بناء اأ�شر 
جديدة تنعم باال�شتقرار االأ�شري والرتابط االجتماعي 
بناء  يف  املهمة  الركائز  اإح��دى  هو  البناء  ه��ذا  اإن  حيث 
االإن�شان االإماراتي الذي تعمل احلكومة االحتادية على 
االأ�شا�س لنه�شة وتنمية  اال�شتثمار فيه باعتباره حجر 

هذا الوطن .
اإدارة �شندوق الزواج على تقرير املدقق  واطلع جمل�س 
الدفعة  �شرف  اأوام��ر  واعتمد   2012 للعام  اخلارجي 

. االأوىل والثانية ملنحة الزواج لعام 2013 

وال��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى ال�شعيدين امل��ح��ل��ي وال����دويل م��ن خ���الل رع��اي��ة واإط���الق 
يف  بدورالفن  �شموها  من  اإمي��ان��ا  الفنية  وال��ربام��ج  امل�شاريع  من  العديد 
للفنانني  منال  ال�شيخة  جائزة  منها  املجتمعات  وتطوير  ال�شعوب  حياة 
ال�شباب و برنامج ال�شيخة منال للتبادل الثقايف و برنامج ال�شيخة منال 
للر�شامني ال�شغار باالإ�شافة اإىل املعار�س الفنية الدولية منها الفن من 
اأقيم يف املقر الرئي�شي لالأمم  اأجل ال�شالم ومعر�س املراآة العاك�شة الذي 
ال�شندوق  حفل  برعاية  موؤخرا  �شموها  قامت  كما  نيويورك.  يف  املتحدة 
اآفاق واأورك�شرتا ال�شرق االأو�شط لل�شباب والتي  العربي للثقافة والفنون 
ال�شرق والغرب عام وم�شروع  متثل ج�شرا ح�شاريا للتوا�شل الثقايف بني 
�شموها  قدمت   2011 ع��ام  ويف  املتنقل.  الفني  املعر�س  بوك�س  ن��وم��ادز 
منحة درا�شية اإىل الفنانة االإماراتية كرمية ال�شوملي الإ�شتكمال حت�شيلها 
العلمي بنيل درجة الدكتوراه يف تاريخ الفن والت�شميم يف اململكة املتحدة . 
ويف عام 2009 مت تكرمي �شموها من قبل موؤ�ش�شة �شيتي اآرت العاملية التي 
�شخ�شية عربية حت�شل  اأول  وهي  امللكية  الب�شاطة  �شموها جائزة  منحت 
بن  ال�شيخ حممد  �شموها يف جائزة  تكرمي  كما مت   .. اجل��ائ��زة  ه��ذه  على 
 2013 و   2012 و   2011 و   2010 ل��الأع��وام  الفنون  لداعمي  را�شد 
لداعمي  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  جائزة  وتكرم   . التوايل  على 
ال�شركات  للثقافة  دبي  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  تنظمها  التي  الفنون 
واملنظمات واملوؤ�ش�شات احلكومية واالأفراد الذين قدموا م�شاهمات مالية 
وحوافز من اأجل تعزيز �شورة الفن يف دولة االإمارات باالإ�شافة اإىل دعمها 
املتوا�شل للن�شاط الثقايف والرتويج له. يذكر ان ت�شميم اجلائزة يحمل 
اأي�شا معنى خا�شا حيث يحتفي الدرع التذكاري للجائزة - وهو عبارة عن 
الفنانني.. فيما  الفنون يف رعاية ودعم  داعم  دور  - بفكرة  بذرة وورقتها 
ري�شة اخلطاط وعالمة  الفنان من  اأدوات  اجلميلة  ت�شتح�شر خطوطها 

التعجب وبقعة الطالء والنغمة املو�شيقية. 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بح�شور 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل مت تكرمي ح��رم �شمو  الدولة رئي�س جمل�س 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�شة موؤ�ش�شة 
دبي للمراأة وللعام الرابع على التوايل بجائزة ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الفن  دعم  يف  ومبادراتها  �شموها  جلهود  تقديرا  الفنون  لداعمي  مكتوم 
توزيع اجلوائز  وال��دويل. وخالل حفل  املحلي  ال�شعيدين  والثقافة على 
الذي اأقيم ام�س يف فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بح�شور �شمو ال�شيخ 
مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي .. ت�شلم اجلائزة نيابة 
عن �شموها �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة 
الثقافة والفنون بدبي. ح�شر حفل توزيع اجلوائز عدد من ال�شيوخ وكبار 
امل�شوؤولني وال�شخ�شيات الفنية البارزة. واأعربت �شمو ال�شيخة منال بنت 
حممد بن را�شد عن بالغ فخرها واعتزازها مبنحها هذه اجلائزة ولل�شنة 
التكرمي �شاعف من حجم  ان هذا  . وقالت �شموها  التوايل  الرابعة على 
امل�شوؤولية امللقاة على عاتقنا كم�شوؤولني جتاه هذا الوطن وهو ما يدعونا 
اأجل حتقيق طموحات  العطاء من  املزيد من  اإىل م�شاعفة اجلهد وبذل 
قيادتنا الر�شيدة يف تقدم ورقي وازدهار دولة االإمارات على كافة االأ�شعدة 
تعد  حيث  متميزة  ثقافية  حالة  ت�شهد  الدولة  ان  اإىل  �شموها  واأ���ش��ارت   .
بروؤية  م�شيدة   .. االأمم  وبناء  املجتمع  تنمية  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  الثقافة 
اإمارة  اآل مكتوم يف تر�شيخ مكانة  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
دبي كوجهة ثقافية ومركز عاملي يف الفن يجمع خمتلف ثقافات العامل. 
اأهمية دعم  ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد روؤي��ة وا�شحة يف  ول�شمو 
ورعاية الفن حيث حتر�س �شموها باإ�شتمرار على دعم املبادرات الثقافية 
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جمل�س اإدارة زايد العليا ي�سيد برعاية ودعم رئي�س الدولة وحممد بن زايد 
اإمارة اأبوظبي اأك�ش�س اأبوظبي 2013 الذي نظمته املوؤ�ش�شة خالل اأبريل 
املا�شي حتت �شعار نحو �شراكات جمتمعية لتفعيل الدمج وجهود املوؤ�ش�شة 
ب�شاأن العمل على اإ�شدار قامو�س اإ�شاري اإماراتي موحد لل�شم اإ�شافة اإىل 
طرح برنامج جديد بعنوان احت�شان ي�شمل توعية اال�شر بتنظيم �شل�شلة 
ومناق�شة  ط��رح  فيها  يتم  االعاقة  ذوي  اأم��ور  واأول��ي��اء  الأ�شر  اللقاءات  من 

امل�شكالت التي تواجه االأ�شر يف تعاملها اليومي مع اأبنائها.
وا�شتعر�س املجل�س اإبرام املوؤ�ش�شة لعدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
احلكومية  وال�����ش��رك��ات  وال��دوائ��ر  املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  م��ع  ال��ت��ع��اون  ب�شاأن 
املوؤ�ش�شة  اتفاقية �شراكة بني  املحلية منها والدولية ومن بينها  واخلا�شة 
واإح�شاء اأبوظبي ومذكرة تفاهم بني املوؤ�ش�شة وهيئة تنمية املجتمع بدبي 
واتفاقية للتعاون امل�شرتك بني املوؤ�ش�شة واأكادميية االمارات التابعة لغرفة 

جتارة و�شناعة ابوظبي و مذكرة تفاهم مع جمموعة اللولو.

ملن  حاجة  االأك��رث  الدولتني  واأفغان�شتان  باك�شتان  يف  خا�شة   2018 عام 
يحت�شن اأطفالهما ويخل�شهم من هذه االآفة التي متثل بوابة وا�شعة ل�شتى 
االأمرا�س واالإ�شابات وجتعل من امل�شاب �شحية لها. واأكد املجل�س اأن تلك 
املبادرة االإن�شانية وهي الثانية ل�شموه يف هذا املجال مبنا�شبة انعقاد القمة 
العاملية للقاحات يف اأبوظبي لي�شت مب�شتغربة على �شموه �شاحب االأيادي 
اإنقاذ االطفال وال�شعي  اأن تلك املبادرة �شت�شهم يف  البي�شاء .. م�شريا اإىل 
اإعاقات  ي�شبب  وال��ذي  االطفال  �شلل  مبر�س  اال�شابة  من  حمايتهم  نحو 

حركية.
ال��ع��ام��ة للموؤ�ش�شة  اأم�����س مب��ق��ر االم��ان��ة  ك���ان املجل�س ق��د ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا 
باأبوظبي برئا�شة �شعادة حممد حممد فا�شل الهاملي نائب رئي�س املجل�س 
االم����ني ال��ع��ام وح�����ش��ور االع�����ش��اء حم��م��د ح��اج��ي خ����وري وحم��م��د �شيف 
ال�شويدي وناعمه عبد الرحمن املن�شوري وحممد خمي�س احلدادي عبد 

الكرمي الزرعون.
واطلع املجل�س على تقرير االمني العام ب�شاأن �شري العمل بقطاعات املوؤ�ش�شة 
واأهم التطورات التي جرت منذ عقد االجتماع االأخري للمجل�س واالنتقال 

للمقر اجلديد لالأمانة العامة.
واأ�شار التقرير اإىل ت�شكيل املجل�س التنفيذي للجنة اال�شت�شارية للخدمات 
االج��ت��م��اع��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����ش���ري���ة ل��درا���ش��ة اخلدمات 
واقرتاح  امل�شتهدفة  والفئات  االإم���ارة  م�شتوى  على  املقدمة  االجتماعية 
هيكلة قطاع اخلدمات وكذلك ت�شكيل جلنة لتقدمي اخلدمات لكبار ال�شن 
اخلدمات  لدرا�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  برئا�شة  ابوظبي  اإم���ارة  يف 

والواقع احلايل لربامج كبار ال�شن.
نبذه  االإدارة  الأع�شاء جمل�س  الهاملي  فا�شل  �شعادة حممد حممد  وقدم 
عن فعاليات موؤمتر اأبوظبي العاملي ال�شاد�س لذوي االحتياجات اخلا�شة يف 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية االإن�شانية وذوى االحتياجات 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بدعم وم�شاندة �شاحب  اخلا�شة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل للموؤ�ش�شة بهدف متكينها من الو�شول لالأهداف 
الر�شيدة  القيادة  ورغبات  طموح  وحتقيق  اإن�شائها  من  املرجوة  ال�شامية 
للفئات امل�شمولة برعاية املوؤ�ش�شة. ورفع املجل�س عقب اجتماعه اأم�س االول 
اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإىل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
رئي�س  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للموؤ�ش�شة  املو�شول  ودعمه  الكرمية  �شموه  رعاية  على  التنفيذي  املجل�س 
�شموه  مبادرة  املجل�س  وثمن  متثلها.  التي  والفئات  ومراكزها  وبراجمها 
التربع مببلغ 120 مليون دوالر للق�شاء على مر�س �شلل االأطفال بحلول 

اختيار �سيف بن زايد �سخ�سية العام للرتابط الأ�سري والأمن الجتماعي
••اأبوظبي-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ك��رم 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ام�س  ظهر  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
ال��وزراء وزير الداخلية الختيار �شموه  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد 
منظمة  قبل  م��ن  االجتماعي  واالأم���ن  االأ���ش��ري  للرتابط  ال��ع��ام  �شخ�شية 
�شعار  العام حتت  ه��ذا  ج��اءت  والتي  للجائزة  دورة  اأول  العربية يف  االأ���ش��رة 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وثمن   . ونرتقي  ن�شمو  االأ�شري  بالرتابط 
خالل حفل اأقامته املنظمة يف مقر غرفة �شناعة وجتارة ال�شارقة اجلهود 
التي يبذلها �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد يف املجالني االجتماعي واالإن�شان 
ب�شكل  االجتماعي  الن�شيج  على  واحل��ف��اظ  االأ���ش��رة  لبناء  ال��دائ��م  ودع��م��ه 
���ش��م��وه �شخ�شية  ب��اخ��ت��ي��ار  ال��رتاب��ط وال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي م�شيدا  ي��ع��زز 
تنظمها  التي  اجلائزة  �شمن  االجتماعي  واالأم��ن  االأ�شري  للرتابط  العام 
منظمة االأ�شرة العربية باال�شرتاك مع اجلامعة العربية واالأ�شكوا اللجنة 
االقت�شادية واالجتماعية لغرب اآ�شيا . وياأتي اختيار �شموه من قبل اللجنة 
العليا جلائزة منظمة االأ�شرة العربية ملنحه هذه اجلائزة عرب دعم واتفاق 
ب�شوؤون  تعنى  التي  وال��دوائ��ر  وال���وزارات  والهيئات  املوؤ�ش�شات  من  العديد 
االأ�شرة يف دولة االإمارات والدول العربية كافة واملنظمات ال�شديقة وذلك 
تقديرا جلهود �شموه املخل�شة وب�شماته احل�شارية يف �شجل االأمن واالأمان 
االأ�شري. من جانبه اعترب الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان اأن 
هذا التوفيق يعود ل�شاحب الف�شل االأول يف ترابط املجتمع االإماراتي رب 
االأ�شرة االإماراتية الكبرية واالأب احلان �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
اأنعم اهلل علينا  الدولة حفظه اهلل قائال �شموه لقد  اآل نهيان رئي�س  زايد 
منها  اإميانا  اهتماماتها  ب��وؤرة  يف  االإماراتية  االأ�شرة  و�شعت  ر�شيدة  بقيادة 
ن�شهده  املجتمع وما  الوطن ومن��اء  ا�شتقرار  االأ�شرة يف  واأهمية هذه  ب��دور 
القيادة  هذه  حر�س  بف�شل  ياأتي  اأمنا  اجتماعي  وا�شتقرار  اأمن  من  اليوم 
ب���اإذن اهلل ب��االأ���ش��رة االإم��ارات��ي��ة.. اأو���ش��ان��ا املغفور ل��ه  . واأ���ش��اف �شموه لقد 
�شاء اهلل  اإن  واإن��ا  املكني  املجتمع  االأول وح�شن  الوقاية  خريا بو�شفها درع 
 . املتاحة  ال�شبل  ب�شتى  االأ���ش��ري  ال��رتاب��ط  تعزيز  على  العمل  يف  ما�شون 
و�شكر �شموه راعي احلفل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي م�شيدا بف�شله يف �شتى امليادين االإن�شانية ال �شيما الثقافية منها 
واالجتماعية كما ثمن الدور االإيجابي الذي تلعبه منظمة االأ�شرة العربية 
يف ت�شليط ال�شوء على املبادرات الرامية اإىل تعزيز الرتابط االأ�شري باإيجاد 
م�شاحة للتناف�س ال�شريف بني القيادات واملوؤ�ش�شات العربية والتاأكيد على 

الدور الريادي والفاعل واملوؤثر لالأ�شرة العربية.
 وختم �شموه بالقول : اليوم نوؤكد اأن االأ�شرة االإماراتية ا�شتطاعت ال�شمود 
ال��ع��ومل��ة واالن��ف��ت��اح مب��ا ميلكه املجتمع االإم���ارات���ي عموما  ب��وج��ه حت��دي��ات 
عمق  يف  الرا�شخة  اجل��ذور  ذات  والتقاليد  وال��ع��ادات  االإيجابية  القيم  من 
العربية  االأ���ش��رة  منظمة  جائزة  وح��ددت   . االإ�شالمية  العربية  احل�شارة 
العربية  باالأ�شرة  االهتمام  يرثي  خالق  ح�شاري  م�شروع  بطرح  اأهدافها 
الوحيدة  العربية  املوؤ�ش�شة  باعتبارها  العربية  االأ�شرة  منظمة  دور  واإب��راز 

�شموه واهتمامه بالن�سء فقد �شكلت وزارة الداخلية اللجنة العليا حلماية 
املحتملة  املخاطر  �شد  وحمايته  الطفل  توعية  م�شتويات  لتطوير  الطفل 
جراء ا�شتخدام االإنرتنت واملحافظة على حقوقه ب�شفة عامة ومعاجلة اأي 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  ووقف  عليه.  التاأثري  �شاأنها  من  معوقات  اأو  حتديات 
�شيف بن زايد مواقف حازمة اإزاء حوادث االعتداء على الطفولة متوعدا 
القانون  بها  ي�شمح  التي  ال��رادع��ة  والتدابري  االإج����راءات  باأ�شد  مرتكبيها 
ف�شال عن حزم �شموه جتاه اأي �شلوكيات �شلبية اأو بواعث اإجرامية يرتكبها 
بو�شفهم  ال�شباب  جيل  من  النا�شئة  مت�س  اأن  لها  وميكن  االأنف�س  �شعاف 
من  كل  جتاه  ال��ودودة  �شموه  مواقف  ذلك  يقابل  وم�شتقبله  الوطن  عماد 
�شهداء  اأب��ن��اء  م��ع  امل�شتمر  التوا�شل  على  وحر�شه  للمجتمع  خدمة  ق��دم 
الواجب واملتقاعدين واالطمئنان الدائم اإىل اأحوالهم. وبدعم ورعاية من 
�شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية مت اإطالق مبادرة غرا�س 
االأمل يف اأبريل 2010 بهدف دمج االأطفال املعاقني مع اأقرانهم االأ�شحاء 
ال��ع��م��ل والبناء  ل��ل��وط��ن وال���ق���درة ع��ل��ى  ال����والء واالن��ت��م��اء  لتعزيز م��ع��ان 
املوؤ�ش�شة  حتقيق  عن  ف�شال  املجتمع  فئات  من  اأي  ا�شتثناء  دون  اجلماعي 
ال�شرطية وبتوجيهات �شموه العديد من ر�شائل حتقيق االأمنية لالأطفال. 
التي  الداخلية  وزارة  عمل  منهجية  على  النبيلة  �شموه  مواقف  وانعك�شت 
مقعد  من  تتكون  بتجهيزات  م��زودة  �شيارات  اإعاقة  ذوي  من  ع��ددا  �شلمت 
ال�شيارة  واإىل  من  والنزول  ال�شعود  م�شقة  لتي�شري  ورافعة  للتحرك  قابل 
بتوفري  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  قيام  االأم���ل  غ��را���س  �شموه  م��ب��ادرة  ت�شمنت  كما 
خدمة جمانية لذوي االإعاقة متكنهم من اإمتام معامالت ت�شجيل املركبات 
لدى اإدارة الرتخي�س وهم يف اأماكنهم عرب خدمة طار�س اإذ توفر اخلدمة 
اإدارة االإعالم  موظفا يتوىل ا�شتالم وثائق املعاملة واملركبة يف ما وا�شلت 
اأ�شدقاء ال�شرطة من  االأمني تنفيذ مبادرة غرا�س االأمل بت�شكيل جماعة 

االأطفال االأ�شحاء وذوي االإعاقة جنبا اإىل جنب .
 وجت�شيدا للقيم االإن�شانية التي يتحلى بها �شموه ا�شت�شافت وزارة الداخلية 
31 من ذوي االإعاقة من دولتي فل�شطني ولبنان ال�شقيقتني يف مبادرتني 
اإن�شانيتني تر�شخان نهج القيادة العليا نحو دعم االأ�شقاء العرب يف املواقف 
بن  ه��دى  العربية  االأ���ش��رة  العام ملنظمة  االأم��ني  و قالت  وال��ظ��روف كافة. 
يو�شف اإن اأهمية �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان ال تكمن فقط يف كونه 
اأو بكونه ابن حكيم العرب  اأ�شرة عربية مرموقة ومعروفة للجميع  �شليل 
قد  االإم��ارات��ي��ة  احلياة  يف  العامة  وجهوده  �شموه  منجزات  اأن  يف  اأي�شا  بل 
اأ�شهمت يف االرتقاء مبوؤ�شرات التنمية لدولة االإمارات على ال�شعيد العاملي 
وذلك وفقا لتقارير منظمات وهيئات دولية متخ�ش�شة. و فاجاأ املنظمون 
حلفل تكرمي جائزة االأ�شرة العربية �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد وذلك بدعوة 
اأجنال �شموه الثالثة زايد وخليفة وموزة الذين ح�شروا احلفل لريتقوا 
خ�شبة امل�شرح يف نهاية حفل التكرمي ويقدموا باقات الزهور و�شادق م�شاعر 
التهنئة ل�شموه االأمر الذي اأبهج احل�شور بهذه اللفتة االأ�شرية الكرمية. 
و ت�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة ن�شخة من كتاب �شيف بن زايد ... الب�شمة 
نائب  نهيان  اآل  زايد  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ت�شلم  االجتماعية كما 

تهدف  كما  العربي  ال��وط��ن  يف  االأ���ش��ر  وه��م��وم  ق�شايا  ب�����ش��وؤون  تعنى  التي 
اأجل  من  الهادفة  والربامج  وامل�شاريع  االأفكار  من  العديد  ا�شتقطاب  اإىل 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  جميع  وربط  العربية  لالأ�شرة  االأ�شري  االأم��ان  تعزيز 
والت�شاور  للتفاكر  واح��دة  منظومة  يف  العربية  االأ�شرة  ب�شوؤون  تعنى  التي 
�شخ�شية  �شموه  اختيار  يعد  و  العربية.  االأ�شرة  تواجه  التي  التحديات  يف 
املتوا�شل  لعطائه  تتويجا  االجتماعي  واالأم���ن  االأ���ش��ري  للرتابط  ال��ع��ام 
من  وعرفانا  واالإن�شان  االجتماعي  ال�شعيدين  على  املعهودة  ومبادراته 
رعاية  مفهوم  تر�شيخ  يف  اخل��رية  �شموه  مل��واق��ف  العربية  االأ���ش��رة  منظمة 
االأ�شرة واحلفاظ على متا�شكها حيث اأخذ اجلانب االإن�شان حيزا كبريا يف 
اهتمامات �شيف بن زايد ليكون نهجا را�شخا يف م�شرية عمل �شموه جم�شدا 
ذلك مبواقفه االإن�شانية امل�شتمرة والتي كان منها ا�شتقبال �شموه للمواطن 
حممد خمي�س ماجد لدى و�شوله املطار على طائرة خا�شة بعدما حررته 
وزارة الداخلية من اأيدي خاطفيه يف نيجرييا يف ما �شجل اأ�شمى املواقف 
االإن�شانية جتاه املواطنة ي�شرى الهطايل من ذوي االإعاقة باال�شتجابة اإىل 
طلبها عرب ر�شالة تلقاها �شموه بلقائها وذويها وزيارتها وهي على �شرير 
الثالثة  اأبناءه  اأبوظبي م�شطحبا  الطبية مبدينة  املراكز  اأحد  يف  ال�شفاء 
ال�شيخة موزة وال�شيخ زايد وال�شيخ خليفة ما ترك اأثرا طيبا لدى الطفلة 
لروؤية  ترجمة  الفرج  �شندوق  الداخلية  وزارة  واأن�شاأت  بعامة.  واملجتمع 
�شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية مل�شاعدة النزالء املع�شرين 
يف جتاوز عقبة االإع�شار من خالل مد يد العون لهم ل�شداد مديونياتهم 
ال��وق��وع يف ط��ل��ب احلاجة  ل��ه��م والأ���ش��ره��م وجتنيبهم  واإع�����ادة اال���ش��ت��ق��رار 
والعوز. وي�شهم ال�شندوق يف �شمان احلياة الكرمية الأ�شرة النزيل والعمل 
وت�شديد  املدعية  واجلهة  النزيل  بني  العالقة  املالية  الق�شايا  ت�شوية  على 
واأ�شرهم ماليا  النزالء  املع�شرين وم�شاعدة  النزالء  املدنية عن  املديونيات 
اخلريية  اجلمعيات  مع  والتكافل  والتعاون  ال�شرعية  الدية  قيمة  ودف��ع 
الق�شائية  واملتعلقات  املحاكم  ر�شوم  �شداد  يف  واالإ�شهام  املخت�شة  واجلهات 
للنزالء املع�شرين وتوفري املبالغ املالية للم�شاعدات الطبية للنزالء واأ�شرهم 
ف�شال عن توفري تذاكر ال�شفر للنزالء االأجانب املع�شرين والذين �شدرت 

بحقهم اأحكام باالإبعاد عن الدولة. 
كما ج�شدت الوزارة القيم ال�شامية وامل�شتمدة من الدين االإ�شالمي احلنيف 
يف التكافل والتالحم االأ�شري عرب �شعيها الدوؤوب اإىل تخفيف وطاأة املعاناة 
اتفاقيات  مبوجب  واأ�شرهم  واالإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات  ن��زالء  عن 
لدعم  اخل��ريي��ة  واجلمعيات  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  ال����وزارات  م��ع  ع��دي��دة 
م�شرية العمل الوطني واالإن�شان واالجتماعي يف الدولة املوؤدي اإىل حتقيق 
اجلماعي  العر�س  الكرمية  برعايته  �شموه  و�شمل  االجتماعي.  التكافل 
وذلك  �شنويا  يقام  وال��ذي  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الداخلية  وزارة  ملنت�شبي 
ملنت�شبيها  تاأمني اال�شتقرار االجتماعي واالأ�شري  ال��وزارة على  حر�شا من 
تطورا  االجتماعي  الدعم  مراكز  و�شهدت  عنهم.  ال��زواج  اأعباء  ولتخفيف 
العديد  حل  من  متكنت  حيث  لها  املتوا�شل  �شموه  دع��م  بف�شل  ملحوظا 
املنا�شب  ال��دع��م  تقدميها  ع��ن  ودي��ة ف�شال  بطرق  العائلية  ال��ن��زاع��ات  م��ن 
لروؤية  وترجمة  رحيم.  ح�شاري  نحو  على  وموؤازرتهم  احل��وادث  ل�شحايا 

من  والكتاب   . الكتاب  من  ن�شخة  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
تاأليف اأبوبكر ح�شني امل�شت�شار االإعالمي جلائزة �شمو ال�شيخة لطيفة بنت 
اأق�شام  الكتاب عدة  اآل مكتوم الإبداعات الطفولة وي�شمل  حممد بن را�شد 
االأ�شري �شيف بن زايد ق�شة  االإن�شانية االأوىل للرتابط  هي: زايد اخلري 
املنزيل  واالأم���ان  االأم��ن  ثقافة  واالإن�شان  واملكان  الزمان  بني  اإن�شان  حب 
ب�شمة ال ميحوها الزمن االأمن املجتمعي يف فكر �شيف بن زايد و�شيف بن 
زايد انفرادات متميزة على �شاحات العمل االإن�شان و ا�شرتاتيجية وفل�شفة 
للكتاب حتت  الباب اخلتامي  اأم��ا  االأ���ش��ري  ل��الأم��ان  تعزيزا  زاي��د  بن  �شيف 

عنوان: �شيف بن زايد يف عيون النخب االإن�شانية. 
و اعترب م�شوؤولون اختيار الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
االأ�شري  للرتابط  العام  �شخ�شية  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
لالأ�شرة  تكرميا  العربية  االأ���ش��رة  منظمة  قبل  م��ن  االج��ت��م��اع��ي  واالأم����ن 
ال��رتاب��ط والتكافل  ال��دول��ة يف احل��ف��اظ على  االإم��ارات��ي��ة وت��ع��زي��زا جلهود 
اإن  االجتماعية  ال�شوؤون  وزي��ر  ال��روم��ي  م��رمي خلفان  قالت  فقد  االأ���ش��ري 
يف  االأ���ش��رة  متا�شك  لتحقيق  باإخال�س  وعمل  �شادقا  جمهودا  ب��ذل  �شموه 
دول��ة االإم����ارات م��ن خ��الل اإن�����ش��اء م��راك��ز ال��دع��م االجتماعي وال��ت��ي تقدم 
برعاية  واهتمامه  الطفولة  حلماية  �شموه  ودع��م  لالأ�شر  وامل�شورة  العون 
يف  الفرج  �شندوق  خ��الل  من  اأ�شرهم  �شمل  ومل  العقابية  املوؤ�ش�شة  ن��زالء 
نائب  ل�شمو  االإن�شانية  وامل��ب��ادرات  امل��واق��ف  اأن  واأ���ش��اف��ت  الداخلية.  وزارة 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف جمال رعاية االأ�شرة وحمايتها من 
الظواهر ال�شلبية التي قد توؤثر يف متا�شكها جعلته ي�شتحق لقب �شخ�شية 
العام للرتابط االأ�شري واالأمن االجتماعي . وقال اأحمد �شبيب الظاهري 
املدير العام ملوؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�شانية 
اإن اختيار �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية �شخ�شية العام 
للرتابط االأ�شري واالأمن االجتماعي يعترب تتويجا لعطاء �شموه املتوا�شل 
لالأعمال  الالحمدود  الدعم  وتقدمي  االأ�شري  الرتابط  حتقيق  جمال  يف 

التي تعنى بهذا ال�شاأن ف�شال عن مبادرات �شموه املتميزة . 
اأم���ا ع��ب��داهلل عقيدة امل��ه��ريي م��دي��ر ع��ام ���ش��ن��دوق ال��زك��اة ق���ال: اإن��ن��ا نهنئ 
اجلائزة التي �شادفت اأهلها اإذ اإن جهود �شموه كان لها اأبلغ االأثر يف اإر�شاء 
يف  الداخلية  وزارة  دور  اإىل  م�شريا  االجتماعي  واال�شتقرار  االأم��ن  قواعد 
العديد من  خ��الل طرحها  م��ن  وذل��ك  االجتماعي  االأم���ن  ق��واع��د  تر�شيخ 
الوعي  ن�شبة  زي��ادة  يف  اأ�شهمت  التي  اخلالقة  وال��ربام��ج  البناءة  امل��ب��ادرات 
االجتماعي واالأ�شري يف جميع املجاالت ما اأدى اإىل االرتقاء بدور االأ�شرة 
وتر�شيخ مكانتها يف حياة االأبناء. من جانبها قالت حبيبة احلو�شني مدير 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اإن فوز  ال��زواج  عام �شندوق 
االأ���ش��رة للرتابط  ب��ج��ائ��زة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال����وزارء وزي���ر  ن��ائ��ب رئي�س جمل�س 
االأ�شري هو تكرمي يف حمله والأهله م�شيفة اأن �شموه من اأكرب الداعمني 
الهادفة  وامل��ب��ادرات  الربامج  وذل��ك من خالل  االأ�شري  اال�شتقرار  ملجاالت 
العليا  القيادة  حر�س  تعك�س  والتي  املا�شية  ال�شنوات  خالل  اأطلقها  التي 
وزارة  ملبادرات  تكرميا  باجلائزة  �شموه  فوز  معتربة  وترابطها  واهتمامها 

الداخلية الداعمة لال�شتقرار االأ�شري.

نظمت ور�سة عمل ا�ستهدفت ال�سركات امل�سرفة على �سكن العمال

بلدية مدينة اأب�ظبي تدع� اإىل التقيد مبعايري البيئة وال�سحة وال�سالمة يف جممعات �سكن العمال امل�ؤقتة
•• اأبوظبي-الفجر: 

وال�شحة  ال���ب���ي���ئ���ة  اإدارة  ن���ظ���م���ت 
اأبوظبي  بلدية مدينة  وال�شالمة يف 
ور�شة ا�شتهدفت رفع م�شتوى الوعي 
مبعايري  املتعلقة  العامة  والثقافة 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة لدى 
ملجمعات  وامل�شغلة  املالكة  ال�شركات 
املنت�شرة  امل���وؤق���ت���ة  ال���ع���م���ال  ���ش��ك��ن 
يف امل���واق���ع االإن�����ش��ائ��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

اأبوظبي.
وت���اأت���ي ه����ذه ال���ور����ش���ة ���ش��م��ن اإط����ار 
للعمال  العاملي  باليوم  االح��ت��ف��االت 
وت����اأك����ي����دا ع���ل���ى م��ن��ه��ج��ي��ة ال���دول���ة 
حقوق  ح���م���اي���ة  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���ا 
ال�شحية  ال��ظ��روف  وت��اأم��ني  العمال 
مع  وامل��ت��وائ��م��ة  امل��الئ��م��ة  واملعي�شية 
ال��ت��ي تنبثق  االإن�����ش��ان��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
والت�شريعات  ال��ق��وان��ني  جملة  عنها 
و�شكن  ع��م��ل  بيئة  ل��ت��وف��ري  ال��ه��ادف��ة 
اآمنة للعمال.  ودعت البلدية جميع 
العمال  ���ش��ك��ن  جم���م���ع���ات  م�����ش��غ��ل��ي 
كافة  ت���وف���ري  اأه���م���ي���ة  اإىل  امل���وؤق���ت���ة 
واملعايري  واخل����دم����ات  امل���وا����ش���ف���ات 
واإيجاد  ال�شليمة  وال�شحية  البيئية 
وال�شحي  الكرمي  العي�س  متطلبات 
القيادة  توجيهات  يتطابق مع  الذي 
كافة  ت����وف����ري  ������ش�����رورة  يف  ال���ع���ل���ي���ا 
وامل�شكن  وال��راح��ة  االأم��ان  متطلبات 
ال��ع�����ش��ري امل��الئ��م ل��ل��ع��م��ال يف كافة 

ت��وف��ري من��ط احلياة  ال��ر���ش��ي��دة على 
الرغيد  والعي�س  ال�شليم  الع�شري 
يعك�س  مب��ا  املجتمع  ���ش��رائ��ح  ل��ك��اف��ة 

قيم االإن�شانية العليا .
اأك�������د امل���ه���ن���د����س عبد  م����ن ج���ان���ب���ه 
البيئة  اإدارة  م��دي��ر  زع����رب  ال��ع��زي��ز 
وال�شحة وال�شالمة يف بلدية مدينة 
من  ا�شتهدفت  البلدية  اأن  اأبوظبي 
خ��الل ال��ور���ش��ة ال�����ش��رك��ات واجلهات 
العمال  ����ش���ك���ن  مل���ج���م���ع���ات  امل����ال����ك����ة 
واملعنية  امل�����ش��وؤول��ة  ب�شفتها  امل��وؤق��ت��ة 
ال�شالمة  ا���ش��رتاط��ات  كافة  بتوفري 
للعمال،  ال��ع��ام��ة  وال�شحة  والبيئة 
البلدية  ح��ر���ش��ت  ن��ف�����ش��ه  وب��ال��وق��ت 
املقاوالت  ���ش��رك��ات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى 
اال�شت�شاريني  وم���ك���ات���ب  ال���ع���ام���ة 
العمال  ب����اإدارة  امل��ب��ا���ش��رة  لعالقتهم 
ال�����ش��ك��ن املالئم  ت���وف���ري  م���ن ح��ي��ث 
املعمول  واملعايري  لل�شروط  املحقق 
البلدية  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  حمليا.   بها 
حتر�س على تعزيز اأوا�شر العالقات 
ال�شركاء  م���ع  امل�����ش��رتك  وال���ت���ع���اون 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  اال�شرتاتيجيني 
ف��ق��د ح�����ش��ر ال���ور����ش���ة مم��ث��ل��ون عن 
و�شلة  ع��الق��ة  وذات  ف��ع��ال��ة  ج��ه��ات 
ال�����ش��اأن ويف مقدمتهم  ب��ه��ذا  وث��ي��ق��ة 
اأب��وظ��ب��ي ،  ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة 
 ، الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 

مكتب التنظيم والرقابة .
ورقة  خ��الل  م��ن  زع��رب  وا�شتعر�س 

معايري  تطبيقات  ح���ول  ع��م��ل  ورق 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�������ش���ح���ة وال�������ش���الم���ة يف 
واخلا�شة  املوؤقتة  العمال  جممعات 
والتي  بال�شعديات  االإن�شاءات  بقرية 
األ��ف عامل  تت�شع اإىل اأك��رث من 20 
اأك�����رث م���ن 3000  وت�����ش��م ح��ال��ي��ا 
اأهم  ال��ورق��ة  تناولت  حيث   .. عامل 
و����ش���ائ���ل ال���رتف���ي���ه وال�����رتوي�����ح عن 
النف�س املتوفر يف القرية من خالل 
الريا�شية ومكتبات  االألعاب  �شاالت 
امل��ط��ال��ع��ة وال����ق����راءة وال��ت��ث��ق��ي��ف .. 
واإج��راء ور���س العمل اخلا�شة برفع 
وتثقيفهم  ال��ع��م��ال  وع����ي  م�����ش��ت��وى 
ت�شاهم  التي  االيجابية  بال�شلوكيات 
يف �شون حياتهم و�شالمتهم البدنية 
والنف�شية . و�شمن االإطار ذاته قدم 
املهند�س لوؤي حممود من اإدارة البيئة 
وال�شحة وال�شالمة ورقة عمل حتت 
عنوان )متطلبات مع�شكرات العمال 
املوؤقتة( حيث قدم مقارنة اإح�شائية 
ال�شكنية  ال��ع��م��ال  جم��م��ع��ات  ل���ع���دد 
2012 �شهد ت�شييد  م�شريا اأن عام 
وقامت  م��وؤق��ت  ع��م��ال  مع�شكر   32
3 حمالت تفتي�شية  البلدية بتنفيذ 
مع  بالتعاون  املجمعات  لهذه  كربى 
ال�شركاء اال�شرتاتيجيني كما نفذت 
 22 على  تفتي�شية  حمالت  البلدية 
جم��م��ع ���ش��ك��ن ع���م���ال م���وؤق���ت حتي 
اأب��ري��ل 2013 وب��االإط��ار ذات��ه متت 
ا�شتيفائها  لعدم  جممعات   3 اإزال���ة 

جممعات  ويف  االإن�����ش��ائ��ي��ة  امل����واق����ع 
ال�شكن املوؤقت بالتحديد .

على ال�شعيد ذاته اأكد �شعادة املهند�س 
�شالح عو�س ال�شراج املدير التنفيذي 
اأن  ب��االإن��اب��ة  امل���دن  تخطيط  لقطاع 
اأبوظبي حري�شة على  بلدية مدينة 
التوجيهات  ك��اف��ة  وجت�شيد  تطبيق 
حت�س  والتي  الر�شيدة  قيادتنا  من 
على حتمية واأهمية اإيجاد منظومة 
واملعايري  اخل���دم���ات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
يف  للعمال  االآمنة  والبيئة  ال�شحية 
جممعاتهم ال�شكنية واأماكن عملهم 
البلدية  ا�شرتاتيجية  اأن  م�شريا   ..
واأهدافها وقيمها تويل عناية فائقة 
اإىل توفري خدمات وبيئة عي�س اآمنة 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  للعمال  و�شليمة 
متوا�شلة  ب���رام���ج  ال��ب��ل��دي��ة  ت��ن��ف��ذ 
الوعي  م�������ش���ت���وى  رف�����ع  ت�����ش��ت��ه��دف 
وال��ث��ق��اف��ة ال��ع��ام��ة وم���ن اأج����ل �شرح 
االأ�شا�شية  واملتطلبات  القيم  وتعميم 
املالئم  امل�شكن  منح  �شاأنها  التي من 

وال�شحي ل�شريحة العمال .
الور�شة  ه���ذه  اأن  ال�����ش��راج  واأ����ش���اف 
الربامج  م��ن  �شل�شلة  �شمن  ت��ن��درج 
اإىل  الرامية  والتوعوية  التثقيفية 
جممعات  م�����ش��غ��ل��ي  ع���ل���ى  ال���ت���اأك���ي���د 
ومالكيها  امل��وؤق��ت��ة  ال�شكينة  العمال 
التي  املعايري  ه��ذه  م��راع��اة  باأهمية 
ت��ت��ق��اط��ع وت��ل��ت��ق��ي م��ع ق��ي��م جمتمع 
قيادتنا  ح��ر���س  االإم������ارات وجت�����ش��د 

الور�شة  خ��الل  قدمها  ال��ت��ي  العمل 
املهمة مقدما  امل��ح��اور  م��ن  ال��ع��دي��د 
ل��ل��م��خ��ال��ف��ات التي  ت��و���ش��ي��ف��ا ع���ام���اً   ً
العمال  �شكن  جم��م��ع��ات  يف  ت��رت��ك��ب 
املتمثلة  ال�شلبية  واملمار�شات  املوؤقتة 
بعدم ا�شتيفاء هذه املجمعات ل�شروط 
وغياب  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 
مالءمة  وع�����دم  ال���ع���ام���ة  ال��ن��ظ��اف��ة 
غرف النوم ملتطلبات ال�شحة العامة 
ب���االإ����ش���اف���ة ع���ل���ى وج������ود ع�����دد من 
املثال  �شبيل  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  امل��خ��اط��ر 
التي  الكهربائية  التو�شيالت  �شوء 
�شالمة  على  حقيقيا  خ��ط��را  ت�شكل 
ال�شكينة  املجمعات  بع�س  يف  العمال 
العمالية املوؤقتة وعدم توفري معدات 

منا�شبة وفعالة ملكافحة احلريق.
ك���م���ا اأ������ش�����اد زع�������رب ب�������االإج�������راءات 
بع�س  ت��ت��ب��ع��ه��ا  ال����ت����ي  االإي����ج����اب����ي����ة 
ب�����اإدارة جممعات  ال�����ش��رك��ات امل��ع��ن��ي��ة 
�شكن العمال املوؤقتة مثل اإيجاد اأعلى 
ملكونات  العامة  النظافة  م�شتويات 
قاعات  توفري  مثل  ال�شكني  املجمع 
واإيجاد  اخل��دم��ات  املكتملة  ال��ط��ع��ام 
خ��ي��ارات ترفيهية من خ��الل توفري 
للرتويح  وريا�شية  ترفيهية  مرافق 
عن العمال وتوفري امل�شاجد وتنفيذ 
واإيجاد  امل����دن  ال���دف���اع  م��ت��ط��ل��ب��ات 
امل�������ش���اح���ات االآم����ن����ة ب���ني ال���وح���دات 

ال�شكنية .
ا���ش��ت��م��ل��ت على  ال��ور���ش��ة  اأن  اأ����ش���اف 

البيئة وال�شحة وال�شالمة  ل�شروط 
، كما مت نقل العمال من 4 جممعات 
العمالية  امل���دن  اإىل  م��وؤق��ت��ة  �شكينة 
العمال  ل�شكن  املخ�ش�شة  احلديثة 
البيئة  م��ع��اي��ري  ل��ك��اف��ة  وامل�����ش��ت��وف��ي��ة 
توفر  وك��ون��ه��ا  وال�����ش��الم��ة  وال�شحة 

بيئة اآمنة للعي�س الكرمي .
البلدية  اأن  ل����وؤي  امل��ه��ن��د���س  واأ����ش���ار 
جممعات   3 بحق  خمالفات  ح��ررت 
اأن  م�����ش��ريا  م��وؤق��ت��ة  ع��م��ال��ي��ة  �شكنية 
وال�شالمة  وال�����ش��ح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة 
التفتي�شية  جوالتها  خ��الل  حتر�س 
التاأكد  على  العمال  جممعات  على 
املجمعات  اع��ت��م��ادات  و  رخ�����ش��ة  م��ن 
ال�شادرة من البلدية والتدقيق على 
وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  معايري 
واإ�شدار  ال�شكني  املجمع  يف  املطبقة 
اخلا�شة  التقارير  وعمل  املخالفات 
بالتفتي�س متهيدا التخاذ االإجراءات 

الت�شحيحية والتو�شيات.
اأه���م ا���ش��رتاط��ات احل�شول  واأو���ش��ح 
على رخ�شة بناء �شكن عمال موؤقت 
م�شتند  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  م��ت�����ش��م��ن��اً 
اعتماد موقع موؤقت لغر�س ا�شتخدام 
�شكن عمال موؤقت من بلدية مدينة 
احل�شري  التخطيط  اإدارة  اأبوظبي 
اإي��ج��ار ل��الأر���س املوؤقتة  واإب���رام عقد 
– مكتب  اأبوظبي  بلدية مدينة  مع 
رخ�شة  على  واحل�����ش��ول  اال�شتثمار 
بناء موؤقت )�شكن عمال( من بلدية 
تراخي�س  اإدارة   – اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
البناء ورخ�شة البناء املوؤقت م�شريا 
اأن رخ�س البناء املوؤقت ل�شكن العمال 
بع�س  يف  اإال  حاليا  موقوفة  امل��وؤق��ت 
امل�شاريع  مثل  اال�شتثنائية  احل��االت 
بني  بالتن�شيق  الكبرية  التطويرية 
بلدية  و  ال��ب��ل��دي��ة  ال�������ش���وؤون  دائ�����رة 
اال�شرتاطات  ومن  اأبوظبي.  مدينة 

ب��ب��ن��اء جممعات  االأخ�����رى اخل��ا���ش��ة 
التوافق  امل����وؤق����ت����ة  ال���ع���م���ال  ����ش���ك���ن 
امل��م��ار���ش��ة اخلا�شة  اأدل�����ة  ال���ت���ام م���ع 
مبجمعات العمال ال�شكنية ال�شادرة 
اأب���وظ���ب���ي الإدارة  اإم������ارة  م���ن م��رك��ز 
وال�شالمة،  وال�شحة  البيئة  ن��ظ��ام 
 18.0 رق��م  املمار�شة  دليل  وت�شمل 
،دليل  امل���ج���م���ع���ات(  اأن�������واع  )ل���ك���اف���ة 
)للمع�شكرات   18.1 رق��م  املمار�شة 
واملت�شمنة حتقيق متطلبات  املوؤقتة 
معينة مثل واجب الرعاية من قبل 
و�شروط  ل��ل��ع��م��ال  ال��ع��م��ل  اأ���ش��ح��اب 
احل�شول على رخ�شة البناء واختيار 
يكون  بحيث  املجمع  م��وق��ع  و  م��ك��ان 
الطرق  ال�شكنية،  املناطق  عن  بعيداً 
العامة والرئي�شية، املناطق التجارية 
ال�شياحية  امل��ن��اط��ق  اال�شتثمارية  و 
واالآثار، م�شادر املياه، م�شادر التلوث 

وا�شتيفائه للمعايري الهند�شية .
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خريجات جامعة زايد ينظمن برنامج قيادي .. لبالدي 
•• اأبوظبي-وام:

ب����داأت جل��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه وال��ت��ط��وي��ر ال��ق��ي��ادي االح����رتايف 
ي�شتمر  برناجما  ام�س  زاي��د  جامعة  خريجات  برابطة 
وخريجات  لطالبات  القيادية  امل��ه��ارات  لتعزيز  يومني 
الربنامج  . ويركز  ا�شم قيادي.. لبالدي  اجلامعة حتت 
للقيادات  اأ�شا�شية  مهارات  عدة  وتطوير  ا�شتك�شاف  على 
نعيمه  وقالت  والثقافة.  الهوية  مع  يتفق  مبا  املواطنة 
هو  ال��ربن��ام��ج  م��ن  ال��ه��دف  ان  اللجنة  رئي�شة  امل��ن��ه��ايل 
حتقيق روؤية االإم��ارات يف االحتاد يف املعرفة وامل�شوؤولية 
اخ��رى تخدم  اإط��الق م�شاريع  التفكري يف  ..م�شرية اىل 

املطروحة واخلربات  املهارات  بغر�س ممار�شة  االأن�شطة 
امليدانية للخريجات من خالل عملهن الوظيفي. واكدت 
ان الربنامج �شيعمل على توطيد التوا�شل بني جمتمع 
القيادية  النماذج  وبع�س  اجلامعة  وخريجات  طالبات 
ت��ع��زي��ز اخلربات  اأج���ل  امل��ح��ل��ي م��ن  ال��ف��اع��ل��ة يف املجتمع 
وتطوير ثقافة القيادة لدى امل�شاركات ..م�شرية اىل ان 
ذلك ي�شاعد يف تنمية مهارات املواطنني لي�شبحوا قادة 
التنمية وذلك يف �شوء  امل�شاهمة يف عملية  قادرين على 
فكر  يج�شده  ال��ذي  وال��ق��ي��ادة  للقائد  وال��ق��دوة  النموذج 
نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  القائد 

اهلل ثراه . 

الوطن وتعزز الهوية االإماراتية وت�شجيع ثقافة التطوع 
الكندي مديرة  وامل�شاركة. من جهتها قالت رمي فريوز 
موف  را�شنل  �شركة  برعاية  يقام  الربنامج  اإن  امل�شروع 
م�شتقبلنا  م�شروع  حتت  يندرج  و  االإداري��ة  لال�شت�شارات 
ال��ذي حتت�شنه  االإم���ارات  دول��ة  كمواطنني وقياديني يف 
ي�شمل  ال���ربن���ام���ج  اأن  واو����ش���ح���ت  اخل���ري���ج���ات.  راب���ط���ة 
اإم��ارات��ي حيث  القيادة من منظور  التعرف على مفهوم 
القادة  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى جت����ارب  ال�����ش��وء  ت�شليط  ���ش��ي��ت��م 
والهوية  االإم��ارات��ي��ة  الثقافة  وخ�شائ�س  االإم��ارات��ي��ني 
الوطنية وبع�س املهارات القيادية واأهميتها. كما ي�شمل 
يف م��رح��ل��ة ث��ان��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي م��ن خ���الل بع�س 

بلدية دبي تنظم فعاليات ح�ل اللغة العربية يف مدر�سة �سيفيلد
•• دبي -وام:

اأفتخر  بعنوان  تثقيفيا  يوما  اخلا�شة  الربيطانية  �شيفيلد  مدر�شة  مع  وبالتعاون  دبي  بلدية  يف  ال�شاد  لغة  فريق  نظم 
بلغتي العربية واأحافظ عليها ..تزامنا مع فعاليات املوؤمتر الدويل الثان للغة العربية الذي ت�شت�شيفه دبي. وت�شمن 
اليوم التثقيفي عددا من الفعاليات والربامج اإ�شافة اإىل معر�س اخلط العربي. وبداأت الفعاليات بجولة للطاقم االإداري 
والتدري�شي بني رحاب لوحات معر�س اخلط العربي للفنان علي االأمريي قائد فريق لغة ال�شاد عر�س فيه لوحات فنية 
اأهمية تعلم اللغة العربية ال�شحيحة من خالل  الأن��واع اخلط العربي. وقدمت ليلى يو�شف حما�شرة ركزت فيها على 
الرتكيز على العديد من االأخطاء اللغوية ال�شائعة وكيفية ت�شحيحها اأثناء الكتابة والكالم لتكون لغة عربية �شليمة نعتز 
بها ونفخر بها دائما. من جانبها قامت ربى طه بتفعيل حما�شرة مع الطالب والطالبات بعنوان اأفتخر بلغتي العربية 
واأحافظ عليها و عقد بعدها زياد طه ع�شو فريق لغة ال�شاد يف بلدية دبي حوارا مفتوحا و م�شابقات بني طلبة وطالبات 
مدر�شة �شيفيلد هدفها تعزيز حب اللغة العربية اأ�شا�س ثقافتنا وهويتنا. من جانبه اأكد راعي الفريق عبيد ال�شام�شي 
م�شاعد املدير العام اأن فريق لغة ال�شاد يف بلدية دبي فريق تطوعي هدفه بذل مزيد من اجلهد حلماية اللغة العربية. 

يف حفل نظمته منظمة االأ�سرة العربية

�سعيد بن احمد العتيبة يح�سل على جائزة الأ�سرة الماراتية املتميزة

مل يكلفوا اأنف�سهم عناء ت�سحيح الت�سكني 

نظام بياناتي يئن من كم امل�س�ؤولني بهيكل املناطق.. الأق�سام 4 والروؤ�ساء بال ح�ساب 
الرتبية تبداأ يف تغيري امل�سميات وفق الت�سكني ول م�سا�س بالدرجة ال�ظيفية وم�ستحقاتها

الرت�سيح مت وفق الكفاءة املهنية ل ب�سن�ات اخلدمة واأ�سحاب احلظ�ة

•• ال�شارقة –الفجر:

ثمن �شعادة �شعيد بن احمد العتيبة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وح�����ش��ور  رع���اي���ة 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االعلى  امل��ج��ل�����س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
حفظه   - ال�شارقة  حاكم  لالحتاد 
اال�شرة  ج���ائ���زة  ف��ع��ال��ي��ات   – اهلل 
التي  االوىل  دورت���ه���ا  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
العربية  اال���ش��رة  موؤ�ش�شة  نظمتها 

ام�س وذلك يف امارة ال�شارقة.
على  ح�شوله  عقب  العتيبة  واأك��د 
ح�شور  ان  املتميزة  اال�شرة  جائزة 
�شموه ورعايته لهذا احلدث ي�شكل 
دعما كبريا لال�شرة العربية ويعرب 
بال�شكل ال�شادق عن اهتمام �شموه 

ال��داخ��ل��ي��ة، وذل���ك مبنا�شبة  وزي���ر 
للرتابط  العام  �شخ�شية  اختياره 

االأ�شري واالأمن االجتماعي.
�شمو  اول  ال����ف����ري����ق  ان  وق��������ال: 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الداخلية قد جرى اختياره لدوره 
البارز وامللحوظ يف تعزيز الرتابط 
واملجتمع،  اال������ش�����رة  اف��������راد  ب����ني 
و�شعيه الدوؤوب نحو حتقيق االمن 

واال�شتقرار يف الدولة.
وت���ق���دم ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ي��د ب���ن احمد 
ال��ع��ت��ي��ب��ة ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اىل 
ال��ع��رب��ي��ة وعلى  م��ن��ظ��م��ة اال����ش���رة 
ال��دك��ت��ور ج��م��ال بن  راأ���ش��ه��ا �شعادة 
عبيد البح رئي�س املنظمة وامل�شرف 

العربية ب�شكل خا�س والتاأكيد على 
الدور الريادي واملوؤثر لها.

ان���ن���ا يف هذا  ����ش���ع���ادت���ه:  وا�����ش����اف 
ال��وق��ت اح��وج م��ا نكون اىل تعزيز 
ال����رواب����ط اال����ش���ري���ة ب�����ش��ك��ل اكرث 
متانة خا�شة ان م�شاغل احلياة قد 
الواحد،  البيت  اف���راد  ب��ني  ب��اع��دت 
وق��د ت�شبب ه��ذا االم��ر يف العديد 
اال�شرة  داخ�����ل  اال���ش��ك��ال��ي��ات  م���ن 
ظهور  يف  �شلبا  وانعك�س  واملجتمع 
بع�س ال�شلوكيات املرفو�شة او غري 
املقبولة ، وت�شببت يف وقوع العديد 
من احلوادث التي كنا يف غنى عنها 
لو متكننا من تعزيز ترابط افراد 
اال�شرة واملجتمع بال�شكل ال�شليم .

احمد  ب��ن  �شعيد  ���ش��ع��ادة  اخ��ت��ت��م  و 

بتعزيز الرتابط اال�شري و حتقيق 
التاآخي بني افراد اال�شرة الواحدة 
. وق�������ال ال���ع���ت���ي���ب���ة: ل���ق���د ع���ودن���ا 
بن  �شلطان  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شارقة  ح��اك��م  القا�شمي  حممد 
واالن�شطة  الفعاليات  رع��اي��ة  على 
واي�شا   ، واال����ش���ري���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املتعلقة  النوعية  امل��ب��ادرات  اط��الق 
ان  اال  ي�شعنا  وال  ال�����ش��اأن،  ه���ذا  يف 
نثمن جهود �شموه ون�شكره على ما 
ي�شعى اليه من اجل خدمة الوطن 

واملجتمع.
احمد  بن  �شعيد  �شعادة  توجه  كما 
اول  الفريق  اىل  بالتهنئة  العتيبة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

العام للجائزة، واىل اع�شاء اللجنة 
العربية،  اال����ش���رة  جل��ائ��زة  ال��ع��ل��ي��ا 
متمنيا لهم بان ي�شدد اهلل خطاهم 
ويحقق كل اهدافهم وطموحاتهم 
ال��ت��ي ي�����ش��ع��ون اىل حت��ق��ي��ق��ه��ا من 
العربية  اجل تعزيز مكانة اال�شرة 
وت���وط���ي���د اوا�����ش����ر ال���ع���الق���ة بني 
افرادها. وقال العتيبة: ان اختيار 
املتمثلة يف منظمة  املنظمة  اجلهة 
اال����ش���رة ال��ع��رب��ي��ة ل�����ش��خ�����ش��ي من 
ي��زي��دن فخرا  ام��ر  اج��ل تكرميي 
واع��ت��زازا ، خا�شة ان اط��الق مثل 
الروابط  �شيعزز من  هذه اجلائزة 
الواحد  البيت  ابناء  بني  اال�شرية 
وابناء املجتمع ، حيث �شت�شهم هذه 
اجلائزة يف اثراء االهتمام باال�شرة 

ي��وؤدي��ه ب��ك��ف��اءة ���ش��واء اأك����ان رئي�س 
ق�شم اأو موظف عادي. واأ�شاف اأن 
ال��ق��رارات ال��وزاري��ة االأخ��رية، التي 
االأق�شام  روؤ���ش��اء  بت�شكني  ���ش��درت 
هذا  يبلغ  بعبارة  ذي��ل��ت  اجل��دي��دة، 
القرار جلميع جهات االخت�شا�س ، 
لتنفيذه كل فيما يخ�شه ويعمل به 
فيما   ، ���ش��دوره  تاريخ  من  اعتبارا 
املادة  يف  تت�شمن  اأن  ينق�شها  ك��ان 
القرار  يلغى  ع��ب��ارة  منها  الثانية 
اإليه  امل�شار  ال��وزاري رقم ).......( 
ك��ل م��ا ي��خ��ال��ف ه���ذا ال���ق���رار ، اإال 
امل��ادة من القرار  اأن��ه وبغياب ه��ذه 
االأق�شام  روؤ����ش���اء  ظ���ن   ، ال������وزاري 
م�شمياتهم  اأن  ال��ق��دمي  بالهيكل 
اأن يكون  ، واأن��ه ال مانع من  باقية 
التعليمية  املنطقة  على قوة هيكل 
اأق�شام   4 م���ن  وامل����ك����ون  اجل���دي���د 
13 رئي�س ق�شم منهم 4 بالهيكل 

اجلديد و9 بالقدمي ! 
بياناتي  نظام  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
الب�شرية  امل�������وارد  اإدارة  خل���دم���ة 
، وامل���ط���ب���ق يف ك���اف���ة ال���������وزارات و 
ب���اإدارة  ي��ق��وم  االحت���ادي���ة،  الهيئات 
اخلا�شة  البيانات  جميع  وتنظيم 
باملوظفني والتي ت�شتند اإىل اأنظمة 
القوانني  م��ث��ل  ال���دول���ة  وق���وان���ني 
اخلا�شة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  واالأن��ظ��م��ة 
ب�����ش��وؤون امل��وظ��ف��ني امل��ع��م��ول بها يف 
الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية 
النظام  ي�شمن  بحيث  احلكومية، 
مفردات  ج��م��ي��ع  و���ش��ي��ان��ة  ح��ف��ظ 
البيانات اخلا�شة باملوظف ، ولكي 
الرتبية  وزارة  يف  احل���ال  ي�شتقيم 
اأ���ش��وة مب��ا ه��و متبع يف   ، والتعليم 
كافة الوزارات و الهيئات االحتادية 
القطاع  ق��ي��ادات  ت��ب��ادر  اأن  ينبغي   ،
املعنيني  االإدارات  وم���دراء  املعنية 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ت��وج��ي��ه��ات م���ع���ايل وزي���ر 
حتى  م�شتجيب  من  فهل  الرتبية 

ي�شتقيم احلال ؟

••دبي- حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ت��ع��ك��ف 
امل�شميات  ت���ع���دي���ل  ع���ل���ى  ح���ال���ي���ا، 
الوظيفية بكافة املناطق التعليمية 
بالدولة املدرجة على نظام بياناتي 
التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  وف���ق  وذل����ك   ،
التعليمية،  ل��ل��م��ن��اط��ق  اجل����دي����د 
وال�شادر بناء على القرار الوزاري 
ب�شاأن   2011 ل�����ش��ن��ة   70 رق����م 
للمناطق  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال���ه���ي���ك���ل 
 2011 ف����رباي����ر  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
، مقارنة  ف��ق��ط  اأق�����ش��ام   4 وي�����ش��م 
ي�شم  كان  والذي  ال�شابق  بالهيكل 
التعديل  اأن  يعني  مما   ، اأق�شام   9
بياناتي  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ���ش��ي��ت��م  ال����ذي 
الوظيفي  امل�����ش��م��ى  وف����ق  ���ش��ي��ك��ون 
احل�����ايل وم����ا مت ت�����ش��ك��ي��ن��ه ع��ل��ي��ه ، 
امل�شمى  عليه  ك��ان  م��ا  وف��ق  ولي�س 
امل�شا�س  دون   ، ال��ق��دمي  الهيكل  يف 
يرتتب  وم���ا  الوظيفية  ب��ال��درج��ة 

عليها من م�شتحقات .
اأن   ، وك�شفت قيادات عليا بالوزارة 
معايل وزير الرتبية وجه اخلمي�س 
املا�شي ، ب�شرورة االنتهاء من هذا 
القليلة  ال���ف���رتة  خ���الل  االإج������راء 
اأن����ه م��ن غري  امل��ق��ب��ل��ة ، الف��ت��ا اإىل 
املناطق  اإدارات  تفاجئ  اأن  املعقول 
نظام  م��ع  تتعامل  اأن��ه��ا  التعليمية 

ق�����ش��وا ب��اخل��دم��ة ���ش��ن��وات طويل 
قدموه  ما  قدموا  اأق�شام  كروؤ�شاء 
تتوىل  اأن  ج���دي���دة  ل���دم���اء  واآن   ،
�شعار  امل�شرية حتت  لتوا�شل  املهام 
اختيار الكفاءات ال ال�شنوات ، الفتا 
فيه  ول��ي�����س  طبيعي  اأم���ر  اأن���ه  اإىل 
كرامة  انتقا�س من  اأو  م�شا�س  اأي 
هناك  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   ، امل���وظ���ف 
 ، والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  قيادات 
ال�شابق  يف  قيادية  منا�شب  �شغلوا 
اإقرار  وعند   ، م�شاعدين  ك��وك��الء 
الرتبية  ل����وزارة  اجل��دي��د  الهيكل 
على  ت�����ش��ك��ي��ن��ه��م  مت   ، وال��ت��ع��ل��ي��م 
 ، كم�شت�شارين  اأخ����رى  م�����ش��م��ي��ات 
الوظيفية  بالدرجة  يتمتع  ولكنه 
م�شتحقاتها  بكافة  م�شاعد  لوكيل 
، ويخدمون يف مواقعهم اجلديدة 

بكل كفاءة واقتدار.
التن�شيق  ���ش��ي��ت��م  اأن����ه  اإىل  واأ�����ش����ار 
املناطق  وك��اف��ة  ال����وزارة  ب��ني  فيما 
، لتغيري كافة امل�شميات  التعليمية 
ع��ل��ى ن���ظ���ام ب��ي��ان��ات��ي وف����ق م���ا مت 
و�شدر  التعليمية  باملناطق  اإق��راره 
ب���ه ق������رارات وزاري������ة ب��ال��ت�����ش��ك��ني ، 
اإدارات  توجيه  مت  اأن��ه  اإىل  اإ�شافة 
ت��ب��ادر بح�شر  اأن   ، اأي�����ش��ا  امل��ن��اط��ق 
كافة املعلمني املنتدبني من امليدان 
املناطق  ب����اإدارات  للعمل  ال��رتب��وي 
حتديد  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى   ، التعليمية 

بياناتي ، على اأن لديها 13رئي�س 
ق�شم منهم 4 نتاج الهيكل اجلديد 
، و9 روؤ�شاء اأق�شام كانوا على راأ�س 
الهيكل القدمي ، ومت تغيريهم وفق 
تر�شيحات اإدارات املناطق التعليمية 
فيها  راأت  جديدة  مواطنة  لكوادر 
االأف�����ش��ل��ي��ة ، وخ�����ش��ع��ت��ا ال���ك���وادر 
اأق�����ش��ام الهيكل  اجل��دي��دة وروؤ���ش��اء 
حتريرية  الخ����ت����ب����ارات  ال����ق����دمي 
و�شفوية ومقابالت �شخ�شية ، وفق 
اجتازتها   ، اجل��ودة  عالية  معايري 
ب���ن���ج���اح فتم  ال������ك������وادر اجل����دي����د 
ت�شكينهم على الوظائف اجلديدة ، 
يف اإطار النهج اجلديد الذي تتبعه 
البقاء  التعليمية  املناطق  اإدارات 
اأو   ، لالأ�شلح ال الأ�شحاب احلظوة 
فحلت   ، الطويلة  اخل��ربة  �شنوات 
النظر عن  بغ�س  املهنية  الكفاءات 
واأكدت  بالرتبية.  اخلدمة  �شنوات 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق��ي��ادات 
الوظيفية  بالدرجة  م�شا�س  اأنه ال 
لروؤ�شاء االأق�شام يف الهيكل ال�شابق 
امل�شمى  ت�شكينه على  �شيتم  ، فقط 
اأو  �شعبة  رئ��ي�����س  ك���ان  اإن  اجل��دي��د 
رئ��ي�����س وح����دة اأو م��وظ��ف ع����ادي ، 
ويتمتع بكافة ما يرتتب على هذه 
الدرجة ، موؤكدا على �شرورة تقبل 
االأم����ر ال��واق��ع م��ن اأج���ل م�شلحة 
اأنهم  خا�شة   ، التعليمية  العملية 

دائمني  كموظفني  منهم  حاجتهم 
وظائف  ع��ل��ى  ت�����ش��ك��ي��ن��ه��م  وي���ت���م   ،
فيما   ، م�شمى معلم  وم�شمى غري 
ل���ي�������ش���وا يف ح���اج���ة لهم  م����ن ه����م 
ي��ت��م ع��ودت��ه ل��ل��م��ي��دان م���رة اأخرى 
اإدارات  اأن  وذك����ر  م��ع��ل��م.  مب�شمى 
�شهدت،ومنذ  قد  تعليمية  مناطق 
التنظيمي اجلديد  الهيكل  اإطالق 
فرباير2011،  ل����ل����م����ن����اط����ق 
روؤ�شاء  الع��رتا���س  ع��دة  م�شاحنات 
يتولون  ك���ان���وا  ال���ذي���ن  االأق�������ش���ام 
م��ه��ام��ه��م يف ال��ه��ي��ك��ل ال����ق����دمي ، 
يتولون  ل���ه���م  ب����ب����دالء  وف���اج���ئ���وا 
مهامهم ، رغم اأن اإدارات مناطقهم 
التعليمية قد رفعت اأ�شمائهم اأي�شا 
للرت�شح لتويل من�شب رئي�س ق�شم 
يف ال��ه��ي��ك��ل اجل��دي��د ، ول��ك��ن��ه��م مل 
االختبارات  يف  التوفيق  يحالفهم 
فيها  يتدخل  ال��ت��ي مل  وامل��ق��اب��الت 
، ف��رف�����ش��وا م��وا���ش��ل��ة العمل  اأح���د 
م���ن���ه���م من  ف����اجت����ه   ، ب���امل���ن���اط���ق 
لديوان  واآخ��ري��ن   ، للتقاعد  اجت��ه 
الوزارة ، وفئة ثالثة انتقلت للعمل 
بوزارات اأخرى ، اأما من بقي منهم 
ا�شتجد  ما  راف�شا قبول  فبع�شهم 
واآخرين   ، اجل��دي��د  ال��ه��ي��ك��ل  وف���ق 
اأدى م��ا عليه يف  اأن���ه  ق��ن��اع��ة  ع��ل��ى 
االأم����ر  واأن   ، امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات 
ل��ي�����س م�����ش��م��ى وظ��ي��ف��ي��ا ب���ل عمل 

ان  ب��ال��ق��ول:ارى  ح��دي��ث��ه  العتيبة 
العربية  اال����ش���رة  منظمة  اط���الق 
جل���ائ���زت���ه���ا ي���ات���ي يف وق�����ت ه�����ام ، 
احلدث  ه���ذا  ي�شتمر  ان  وي��ن��ب��غ��ي 
ب�شكل دوري وان يلقى كل الرعاية 

واالهتمام كما �شهدنا من �شاحب 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
من  وذل���ك  اهلل،  حفظه  القا�شمي 
اال�شرة  على  ال�شوء  ت�شليط  اج��ل 
ال���ع���رب���ي���ة وم������ا ق�����د ت����واج����ه����ه او 

تتعر�س له من ا�شكاالت ، والعمل 
من  عليها  والتغلب  جتاوزها  على 
اال�شرة  االب��ق��اء على متا�شك  اج��ل 
متا�شك  وب����ال����ت����ايل   ، وم���ت���ان���ت���ه���ا 

املجتمع وكل افراده.

من�س�ر بن زايد ي�ستقبل وزير املالية اجلزائري
•• ابوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
كرمي  معايل  ام�س  الرئا�شة  بق�شر  �شموه  مبكتب  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
ج��ودي وزي��ر املالية اجل��زائ��ري ال��ذي ي��راأ���س وف��د ب��الده يف اأع��م��ال الدورة 
تقام حاليا يف  التي  االإماراتية  امل�شرتكة اجلزائرية  للجنة  احلادية ع�شرة 
ابوظبي. وجرى خالل اللقاء بحث عدد من املوا�شيع الهامة التي ت�شاهم 
ال�شقيقني يف كافة املجاالت وخا�شة  البلدين  الثنائي بني  التعاون  بتعزيز 
معايل  اللقاء  ح�شر  واال�شتثماري.  والتجاري  االقت�شادي  ال�شعيد  على 
�شلطان املن�شوري وزير االقت�شاد و�شعادة را�شد العامري وكيل وزارة �شوؤون 
التن�شيق احلكومي و�شعادة �شلطان احلمريي وكيل وزارة  الرئا�شة لقطاع 

�شوؤون الرئا�شة لقطاع اخلدمات امل�شاندة. 

الهيئة الحتادية للكهرباء تطلق جائزة التميز امل�ؤ�س�سى

ب�سفافية خال�سة جلنة حتديث اللغة العربية تقر باأن النحو م�سكلة الطالب واملعلمني

التاأكيد على �سرورة اإعادة النظر يف 
اإعداد املناهج ملراحل ما قبل الثان�ية

لالأداء  االإم����ارات  ج��ائ��زة  يف  الهيئة  م�شاركة  تقرير  يف 
عبد  حممد  ال�شيد  كلمة  ذل��ك  تلي  املتميز.  احلكومي 
اال�شرتاتيجي  التخطيط  اإدارة  مدير  بابكر  الرحمن 
وال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ش�����ش��ي ال���ذي اأك���د اأن ه���ذه اجل���ائ���زة تاأتي 
تقديرا جلهود املوظفني مبا تقدمه من فر�س لتح�شني 
وتعزيز االأداء املوؤ�ش�شي اإ�شافة اإىل م�شاهمتها يف تطبيق 
وتعزيز  الداخلية  العمليات  وحت�شني  اجل���ودة  اأن��ظ��م��ة 
فر�س الهيئة يف املناف�شة اخلارجية. ويف عر�س االآن�شة 
اإىل  اأ���ش��ارت  املوؤ�ش�شي  التميز  ق�شم  مدير  زاي��د  عائ�شة 
الدائرة  جائزة  تت�شمن  والتي  املختلفة  اجلائزة  فئات 
املتميزة واالإدارة املتميزة واملنطقة املتميزة وفريق العمل 
اأو اللجنة امل�شرتكة ف�شال عن جوائز التفوق الوظيفي 

•• دبى-وام:

اطالق  ع��ن  وامل���اء  للكهرباء  االحت��ادي��ة  الهيئة  اعلنت 
موؤمتر  خ��الل  وذل���ك  املوؤ�ش�شي  للتميز  الهيئة  ج��ائ��زة 
�شحفى عقد بفندق رافلز بدبى بح�شور �شعادة حممد 
حممد �شالح املدير العام واملدراء التنفيذيني وعدد من 
دعمه  �شالح  حممد  �شعادة  واأك��د  الهيئة.  يف  امل�شئولني 
جائزة  اإط��الق  عرب  الهيئة  يف  التطوير  لعملية  الكامل 
امل�شتويات  جميع  على  املناف�شة  خللق  للتميز  داخلية 
ال��ت��م��ي��ز بني  ب�����االأداء ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة  يف �شبيل االرت���ق���اء 
يف  للم�شاركة  اال�شتعداد  اإىل  احل�شور  ودع��ا  املوظفني. 
اجلائزة والعمل على تنفيذ فر�س التح�شني التي وردت 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
الهادفة  املبادرات  ، �شمن منظومة متكاملة من  اهلل 
وحتقيق  الدولة،  يف  العربية  اللغة  مكانة  تعزيز  اإىل 
روؤية االإمارات2021 التي تهدف اإىل جعلها مركزاً 
رئي�شية  اأداة  باعتبارها  العربية  اللغة  يف  لالمتياز 

لتعزيز الهوية الوطنية لدى االأجيال القادمة.
املناهج  تتمثل يف  رئي�شية  اأ�ش�س   5 التقرير على  ُبني 
– املعّلم - ثقافة القراءة- دور االإعالم يف دعم تعليم 
بغريها  للناطقني  وتعليمها  وتعلمها-  العربية  اللغة 
، وجميعها خل�شت هموم ومعاناة العربية يف الوطن 

العربي.
التو�شيات  م��ن  ع��دد  خاللها  م��ن  اللجنة  وط��رح��ت   

ملعاجلة نقاط اخللل و�شبل تطويرها.
 

املنهاج
وفقا للتقرير فاإن مناهج اللغة العربية يف م�شتويات 
ال��درا���ش��ة املختلفة م��ا زال��ت اأدن���ى م��ن امل��اأم��ول، حيث 
اإليها  ينظر  ال��ت��ي  التقليدية  للنماذج  ت��ك��رارا  ي��وج��د 
ع��ل��ى اأن��ه��ا ه��ي ال��ت��ي مت��ث��ل ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وح�شب، 
واإع���را����ش���ه���ا ع��م��ا ي�����ش��ت��ج��د م���ن ن�����ش��و���س واأع���م���ال 
احلديثة  بالتكنولوجيا  امل�شتاأن�شة  ت��ل��ك  ا  خ�شو�شً
املناهج  اإع��داد  النظر يف  اإع��ادة  موؤكدين على �شرورة 
الطالب  �شاعد  الثانوية؛ حتى يقوى  ملراحل ما قبل 
اإىل  لي�شل  القريب  على  التدريب  وي�شتطيع  اللغوي 
اأبواب  ال�شهل حتى ي�شتطيع ولوج  البعيد، ويبداأ من 
ال�شعب، حيث اأثبتت الدرا�شة امل�شحية لعينة الطالب 
تعليم  حتديث  جلنة  عليها  اأ�شرفت  التي  واملدر�شني 
اللغة العربية، اأن اأ�شد ما ي�شكو منه الطالب يف تعلم 

العربية هي مادة النحو وال�شرف .

•• دبي - الفجر

حتديث  جلنة  اأع��دت��ه  ال��ذي  النهائي  التقرير  ك�شف 
مواد  اأك���رث  تعد  النحو  م���ادة  اأن  ع��ن  العربية  اللغة 
واملعلمني؛  الطلبة  قبل  م��ن  �شكوى  العربية  اللغة 
حيث بلغت ن�شبة تعرث الطلبة يف مادة النحو بدولة 
االإمارات العربية املتحدة% 67، ويف االأردن % 59، 
ويف م�شر %54 ، ويف تون�س % 53 ، مبا معدله58 
لهذه الدول جمتمعة، فيما بلغت ن�شبة املعلمني   %
الذين ي�شكون املادة ذاتها % 70 يف االإمارات العربية 
وتون�س  االأردن،  و37%  م�شر،  يف   62% املتحدة، 
% 24، مبعدل %46 لذات الدول جمتمعة، وهناك 
معلميهم  مع  التحاور  يف�شلون  الطلبة  من   56%
داخل ال�شف خليطا بني العربية الف�شيحة والعامية، 
و%32 منهم يف�شلون العربية الف�شيحة، و10% 

العامية.
الوقت  يف  العربية  اللغة  معلمي  اأن  التقرير  واأف���اد 
م�شتمر،  مهني  تطوير  اإىل  ما�شة  حاجة  يف  ال��راه��ن 
حيث اأن %93 منهم مل يتلقوا تدريبا خالل ال�12 
لبع�س  خ�شعوا  فقط  منهم  و7%  املن�شرفة،  �شهرا 
الربامج التدريبية يف الفرتة ذاته، وو�شع التقرير 7 

معايري ت�شمن لهم النهو�س مبمار�شتهم التعليمية
 وراأت اللجنة �شرورة طرح اأطر جديدة للمنهاج مع 
7 مالحظات ل�شد الفجوة بني  االأخذ بعني االعتبار 
عملية الفهم واحلفظ خالل عملية التعليم والتعلم، 
تعليم  مناهج  الإ���ش��الح  تو�شية   20 التقرير  وو�شع 

اللغة العربية يف املدار�س.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي انعقد اأم�س يف 
فندق اأبراج االإمارات الإطالق التقرير النهائي الذي 
اأعدته جلنة حتديث اللغة العربية التي وجه بت�شكيلها 

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ راجن�����ان 
�شريالنكا    - ك��ري�����ش��ن��ان   
�شفره  اجلن�شية   -ج��واز 
    )4253439( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 055/3004172

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ ماريفيك 
النوزا اورتيجا   - الفلبني  
اجلن�شية   -جواز �شفرها 
    )2364365( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 055/8105363

فقدان جواز �سفرت
عبدالعليم  املدعو/  فقد  
بنغالدي�س    - عبداملالك  
اجل�����ن�����������ش�����ي�����ة   -ج����������واز 
    )52893( رق��م  �شفره 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/5411909

فقدان جواز �سفرت
املدعو/ حممد عمر  فقد  
فاروق ليت حممد ا�شحاق  
اجلن�شية    ب��ن��غ��الدي�����س    -
-ج����������������واز �������ش������ف������ره رق������م 
)568715(    من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 050/5411909

اعالن تغيري ا�سم
انا ، روزاريو فران�شيك�شو �شواري�س، والد �شان�شيا ماريا �شواري�س، 
ال�����ش��ادر يف  )ك��ي��ه 0786381(  رق���م  ال��ه��ن��دي  ال�شفر  اح��م��ل ج���واز 
اتوردا،  يف  دائ��م��ة  ب�شورة  واملقيم   2011/1/30 بتاريخ  اب��وظ��ب��ي، 
�شالي�شيتي جوا، واملقيم حاليا يف ابوظبي، اغري مبوجبه ا�شم ابنتي 
القا�شر، والتي حتمل جواز ال�شفر الهندي رقم )جي 2692506( 
ال�شادر يف ابوظبي بتاريخ 2008/7/14 من �شان�شيا ماريا �شواري�س 

اىل )اال�شم االول( �شان�شيا ماريا )اللقب( �شوراي�س

فقدان جواز �سفرت
مادو�شالم  امل����دع����و/  ف���ق���د  
بنغالدي�س   - اح���م���د  ���ش��ي��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة      -ج����واز �شفره 
رقم )0651226(     فعلى 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق���رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 
ال�شفارة بنغالدي�س م�شكوراً.
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•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

متكنت �شرطة راأ�س اخليمة من القب�س على ال�شائق 
الذي ارتكب حادث ده�س الطفلة )ح.ع.ح( التي تبلغ 
من العمر 5 اأعوام م�شاء اأول اأم�س وت�شبب يف وفاتها 

يف احلال باإحدى الطرقات باإمارة راأ�س اخليمة.
وك���ان���ت اأ����ش���رة ال��ط��ف��ل��ة ه���ي ال��ت��ي ات�����ش��ل��ت بغرفة 
طفلتها  تعر�س  ع��ن  لتبلغ  ال�شرطة  يف  العمليات 
من  ه��رب  املت�شبب  ال�شائق  ول��ك��ن  م���روري  حل���ادث 
مكان احلادث ال�شرطة باحلادث املروري املروع اثر 
حيث  العمليات  غرفة  مع  اأ�شرتها  قبل  من  ات�شال 
اأفادت بتعر�س ابنتهم حلادث ده�س ولكن ال�شخ�س 

املت�شبب يف احلادث هرب وبا�شراف العقيد عبداهلل 
علي منخ�س مدير ادارة املرور والدوريات انتقل رتل 
والدفاع  اال�شعاف  و�شيارات  ال�شرطة  دوري���ات  �شم 
والتحري  البحث  من  فريق  ت�شكيل  مت  كما  امل��دن 
ب��ح��ث��ا ع���ن م��رت��ك��ب احل�����ادث. وق����ال ال��ع��ق��ي��د �شامل 
الزعابي رئي�س مركز �شرطة املعمورة ال�شامل الذي 
يقع احلادث يف منطقته منذ اللحظة االأوىل ك�شفت 
بجروحها  م��ت��اأث��رة  الطفلة  وف���اة  ع��ن  الفحو�شات 
ال��ع��م��ي��ق��ة، ك��م��ا جن���ح ف��ري��ق ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري يف 
اآ�شيوية  جن�شية  م��ن  وه��و  االأ���ش��خ��ا���س  اأح���د  �شبط 
بادىء  اأنكر يف  ان��ه  وم��ع  الثالثينيات من عمره  يف 
اأنه اعرتف بعد ذلك مربرا االأمر  االأمر فعلته، اإال 

بعدم روؤيته للطفلة التي كانت تعربال�شارع متجهة 
وك��ان عائدا وقتئذ من  ال��ذي يكربها عاماً  الأخيها 
اإحدى املحال التجارية الواقعة يف الطريق املقابل.  
اأنه   ، ع��ب��د اهلل منخ�س  ال��ع��ق��ي��د  ذك���ر  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
حالياً  وج���اري  ال��ث��ان  ب��ه  امل�شتبه  اإىل  التو�شل  مت 
اخلبري  لتقرير  انتظارا  معه  التحقيقات  ا�شتكمال 
ينا�شد  وب����دوره،  اجل��رمي��ة.  وم�شرح  ب��امل��رور  الفني 
االأم����ور،  اأول���ي���اء  جميع  منخ�س،  اهلل  ع��ب��د  العقيد 
ب�����ش��رورة م��راق��ب��ة اأب��ن��ائ��ه��م ج���ي���داً، وع����دم تركهم 
ملثل  يتعر�شوا  ال  حتى  بال�شوارع  يلعبون  مبفردهم 
هذه احل��وادث، ناقاًل تعازيه احل��ارة لذوي الطفلة 

�شائاًل املوىل عز وجل اأن يتغمد روحها اجلنة.

•• اأبوظبي-وام:

القا�شمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  بحثت 
ا�شتقبالها  خ��الل  ال��دويل  والتعاون  التنمية  وزي��رة 
القيادات  من  وف��دا  ام�س  اأبوظبي  يف  ال���وزارة  مبقر 
والدميقراطي  اجلمهوري  احل��زب��ني  م��ن  الن�شائية 
واجلهود  التعاون  اأف��اق  االأمريكي  ال��ن��واب  مبجل�س 
امل�����ش��رتك��ة ب��ني دول���ة االإم������ارات وال���والي���ات املتحدة 
االأمريكية يف كافة جماالت العمل االإن�شان الدويل 
االإن�شانية  االأزم��ات  من  للمتاأثرين  الدعم  وتقدمي 
واأكدت   . امل��ح��اف��ل  �شتى  امل����راأة يف  واالرت��ق��اء مبكانة 
اأن  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ال��ق��ا���ش��م��ي  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل 
دول���ة االإم�����ارات يف ظ��ل ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ش��ي��دة حفظها 
االإن�شان  العمل  لدعم  الفائقة  االأهمية  ت��ويل  اهلل 
كافة  م��ن  للمتاأثرين  امل�����ش��اع��دات  وت��ق��دمي  ال���دويل 
اإ�شكال االأزمات االإن�شانية وال�شعي لتح�شني الظروف 
املعي�شية واحلياتية لل�شعوب والدول الفقرية وهو ما 
يت�شح جليا يف التقدير العاملي الذي حازته االإمارات 
والتنمية  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون  م��ن خ��الل منظمة 
بح�شولها على املرتبة 16 عامليا كاأكرث الدول �شخاء 
يف تقدمي امل�شاعدات. كما ا�شتعر�شت معاليها اأي�شا 
التزام االإمارات بدعم جمتمع �شحي عاملي .. منوهة 
ال�شهر  العاملية  اللقاحات  االإمارات لقمة  ال�شت�شافة 
الفريق  ال��ذي قدمه  ال��ق��وي  امل���ادي  املا�شي وال��دع��م 

اآل ن��ه��ي��ان ويل  اأول ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
لالإ�شراع باجلهود العاملية للق�شاء على مر�س �شلل 
وا�شتعر�شت   .2018 العام  بحلول  عامليا  االأطفال 
املراأة  معايل الوزيرة جهود االإم��ارات يف دعم مكانة 
واإ�شراكها يف التنمية والتقدم الذي ت�شهده االإمارات 
املراأة  بها  التي حتظى  الدعم  واأوج��ه  نتاجا للجهود 
اأ�شهم يف  م��ا  وه��و  الر�شيدة  القيادة  م��ن  االإم��ارات��ي��ة 
جناحها  مع  التنمية  م�شمار  يف  بجهودها  االرت��ق��اء 
 .. الرا�شخة  جمتمعها  وتقاليد  بعادات  التم�شك  يف 
امل��راأة عامليا.  االإم��ارات تدعم بقوة مكانة  اأن  موؤكدة 
البلدين  من  املبذولة  للجهود  احلديث  تطرق  كما 
الدعم  وت��ق��دمي  اأفغان�شتان  يف  اال�شتقرار  لتحقيق 
التنمية  وزي��رة  معايل  ا�شتعر�شت  حيث  للمتاأثرين 
م�شاعدة  يف  االإم��������ارات  ج���ه���ود  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
امل�شتويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ام���ت���دت  وال���ت���ي  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
جهود  م�شتعر�شة  االأل��غ��ام  اإزال���ة  من  ب��داأ  والقطاعا 
كما   . ال�شدد  ذل��ك  يف  االإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات 
تناولت معايل ال�شيخة على جهود وقنوات امل�شاعدة 
ك�شندوق  بالدولة  املانحة  املوؤ�ش�شات  د�شنتها  التي 
وموؤ�ش�شات  االأح���م���ر  وال���ه���الل  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
ال���دع���م للنازحني  ���ش��م��ل��ت ت��ق��دمي  االأخ�����رى وال���ت���ي 
اأبار  واإن�شاء  وال�شحية  الغذائية  امل�شاعدات  وتقدمي 
املياه وامل�شاجد .. ف�شال على دعم جماالت الطاقة 

امل��ت��ج��ددة ع��ن ط��ري��ق ���ش��رك��ة م�����ش��در وغ��ريه��ا من 
اجلهود االأخرى. ولفتت معاليها اىل الدعم الكبري 
لكي  االأفغانية  امل���راأة  مل�شاعدة  ال��دول��ة  قدمته  ال��ذي 
تكون عن�شرا فاعال يف املجتمع االأفغان اإىل جانب 
م�شاريع  االإم������ارات  اأق���ام���ت  ح��ي��ث  ال��رج��ل  �شقيقها 
تعليمية للمراأة االأفغانية وم�شاريع �شناعية يتم من 
خاللها توفري العمل للمراأة االأفغانية حتى تتمكن 
من اأعالة نف�شها واأ�شرتها. بدورهن عربت القيادات 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة مب��ج��ل�����س ال���ن���واب االأم���ري���ك���ي ع���ن بالغ 
اإعجابهن باجنازات املراأة االإماراتية واملكانة املتقدمة 
يف  ي�شاهم  وح��ي��وي  ف��اع��ل  كعن�شر  بها  تتمتع  ال��ت��ي 
بناء وازده���ار املجتمع االإم��ارات��ي م��ع احل��ف��اظ على 
لكون  م�����ش��ريي��ن   .. للمجتمع  اخل��ا���ش��ة  الطبيعية 
باتت منوذجا وق��دوة للعديد من  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
العامل.  يف  كثرية  ودول  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  الن�شاء 
وقد �شم الوفد كال من مارثا روبي النائبة باحلزب 
النائبة  الباما و�شوزان ديفيذ  اجلمهوري عن والية 
ونيكي  كاليفورنيا  والية  عن  الدميقراطي  باحلزب 
تثون جا�س النائبة باحلزب الدميقراطي عن والية 
احلزب  نوعيم  كري�شتي  والنائبة  ما�شات�شو�شت�س 
اجلمهوري عن والية داكوتا اجلنوبية والنائبة تامي 
داك����ورث احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي ع��ن والي���ة األينوي 
وجيمي هريرا بيوتلر النائبة يف احلزب اجلمهوري 

عن والية وا�شنطن.

•• عجمان ـ الفجر 

الداخلية  وزارة  اإ�شرتاتيجية  �شمن 
التوا�شل  زي����ادة  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
وااللتقاء  منت�شبيها  ب���ني  ال��ف��ع��ل��ي 
بهم لتطوير االأداء مبا يخدم العمل 
ال�������ش���رط���ي وك����ذل����ك ���ش��م��ن ج����دول 
واالأق�شام  االإدارات  لتفقد  ال��زي��ارات 
وامل���راك���ز يف االإم�����ارة ل���الإط���الع على 
على  وال��وق��وف  بها  العمل  جم��ري��ات 
ك��ل امل�����ش��ت��ج��دات وامل��ع��وق��ات ال��ت��ي قد 

تعرت�س م�شرية التطوي�ر .
ق�����ام ���ش��ع�����ادة ال��ع��م��ي��د ع��ل�����ي ع��ب��د اهلل 
���ش��رط�����ة عجمان  ع���ل���وان ق���ائ���د ع����ام 
بن  �شلطان  ال�شيخ  العميد  ي��راف��ق��ه 
ع��ب��د اهلل ال��ن��ع��ي��م��ي ن��ائ��ب ق��ائ��د عام 
�شرطة عجمان والعقيد عبيد حممد 
ال�شويدي مدير مكتب القائد العام و 
العقيد را�شد جا�شم ال�شام�شي مدير 
بزيارة  ال�شرطية  العمليات  اإدارة  عام 
والدوريات  امل��رور  اإدارة  اإىل  ميدانية 
�شعيب  امل��ق��دم  ا�شتقبالهم  يف  وك����ان 
املرور  اإدارة  م��دي��ر  ك��اج��ور  ع��ب��داهلل 
وال����دوري����ات وع����دد م���ن ال�����ش��ب��اط ، 
تفقدية  بجولة  مرافقتهم  مت  حيث 

اط����ل����ع����وا خ���الل���ه���ا ع���ل���ى ال���ط���اب���ور 
مت  كما  ال�شرطة  الأف����راد  ال�شباحي 
النارية  وال��دراج��ات  ال�شيارات  تفقد 
رئي�س  قام  بالدوريات حيث  اخلا�شة 
اآلية  ال��ق�����ش��م ب��ال�����ش��رح امل��ف�����ش��ل ع���ن 
الفح�س وال�شيانة اخلا�شة بها ، كما 
والتاأكد  اال�شعاف  �شيارات  تفقد  مت 

من جاهزيتها يف الوقت الالزم.
���ش��رط��ة عجمان   ك��م��ا زار ق��ائ��د ع���ام 
االآل����ي����ات  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  ون���ائ���ب���ه 

ا�شتقبالهما  يف  وك���ان   ، وال�����ش��ائ��ق��ني 
املقدم علي حميد را�شد امل�شيبي مدير 
وال�شائقني  االآل��ي��ات  ترخي�س  اإدارة 
خالل  ومت  ال�������ش���ب���اط  م����ن  وع��������دداً 
ومكاتب  واأف��رع  اأق�شام  تفقد  اجلولة 
االإدارة واالإط��الع على ما مت اجنازه 
من م�شروع لتطوير االإدارة ، كما مت 
على  واالإط���الع  التعقيب  ق�شم  تفقد 
اخلا�شة  االح�شائيات  ت��واف��ر  م��دى 
ب���ال�������ش���ي���ارات امل��ط��ل��وب��ة ، ب��ع��ده��ا مت 

حيث  ال����رادارات  غرفة  اإىل  االنتقال 
ب�����ش��رح ع��ن مدى  امل��ق��دم �شعيب  ق���ام 
املخالفة  م�����ش��در  م��ع��رف��ة  اإم��ك��ان��ي��ة 
�شكل  ع���ل���ى   ، رادار  الأي  وت����اب����ع����ة 

اإح�شائيات دقيقة .
ث��م ان��ت��ق��ل ���ش��ع��ادة ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
االق�شام  ب��اق��ي  اإىل  ون��ائ��ب��ه  ع��ج��م��ان 
واإبداء  عليها  االط��الع  ومت  واملكاتب 
ال��ت��ي ت�شهم يف  ال�����راأي وامل��الح��ظ��ات 

تطوير وحت�شني جمريات العمل. 

•• عجمان ـ الفجر 

االقت�شادية  التنمية  دائ����رة  نظمت 
بعجمان دورة تدريبية حول اجلاهزية 
 ، ط��ارئ  الأي  واال�شتجابة  املجتمعية 
موظفيها  م��ن  ع���دد  بح�شور  وذل���ك 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ، بهدف  م��ن خم��ت��ل��ف 
تزويد امل�شاركني باملعلومات واملهارات 
باالإ�شعافات  املتعلقة  واالأ���ش��ا���ش��ي��ات 
احلريق،  م���ن  وال�������ش���الم���ة  االأول����ي����ة 
وتقييم مدى اال�شتعداد للتعامل مع 
و�شرعة  والكوارث،  الطارئة  احل��االت 
اال���ش��ت��ج��اب��ة وال��ت��ع��ايف م��ن��ه��ا وكذلك 

التعامل مع املخاطر املحتملة.
ح�شن  اأحمد  املتطوع  املحا�شرة  ق��دم 
ال����ربن����ام����ج  اجل�����رم�����ن ، م�����ن ق����ب����ل 
ال���وط���ن���ي ال��ت��ط��وع��ي ���ش��ان��د وال����ذي 
موؤ�ش�شة  ب���رام���ج  ���ش��م��ن  م���ن  ي���ن���درج 
ال�شباب لال�شتجابة  لتنمية  االإمارات 
�شاعد  وق�����د  ال�����ط�����وارئ،  ح������االت  يف 
املحا�شر  ك���ون  ال������دورة  اإجن�����اح  ع��ل��ى 

، ع����الوة  امل������دن  ال����دف����اع  ي��ع��م��ل يف 
بربنامج  التطوعية  ع�شويته  ع��ل��ى 
باأن  للم�شاركني  اأو���ش��ح  حيث  �شاند 
والفي�شانات  وال��������زالزل  احل����رائ����ق 
تكون  قد   ، الكوارث  تهديدات  وكافة 
االإن�شان،  اأو  الطبيعة  بفعل  نا�شئة 
خمتلف  على  ج�شيمة  ت��اأث��ريات  ولها 
االجتماعية،  ال�����ش��ح��ي��ة،  امل�����ش��ت��وي��ات 
�شرعة  اأن  اإال  والبيئية،  االقت�شادية، 
اال�شتجابة عند حدوث هذه الكوارث 
االأ�شرار  تقليل  يف  فعال  تاأثري  لها   ،

التي قد تلحق باالأ�شخا�س واملجتمع، 
جميع  جهود  ت�شافر  ي�شتوجب  مم��ا 
اإىل  واملجتمعية  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
تثقيف واإعداد االأفراد يف هذا اجلانب 
بالطريقة  امل�����ش��اع��دة  م��ن  ومتكينهم 
اأوق�������ات  ال�����ش��ح��ي��ح��ة وال���ف���ع���ال���ة يف 
احل��اج��ة واأو����ش���ح اأه��م��ي��ة ال��ت��ط��وع يف 
هذه الربامج خلدمة املجتمع و�شقل 

معارف واإمكانيات االأفراد.
ومن جهته اأكد �شعادة حممود خليل 
يف  بالتكليف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الها�شمي 

 ، التنمية االقت�شادية بعجمان  دائرة 
على �شرورة تنظيم مثل هذه الدورات 
امل�شتجدات  مل��واك��ب��ة  دوري����ة،  ب�����ش��ورة 
اأمن��اط جديدة من  وب��روز  احلا�شلة 
وال��ت��ي تتطلب   ، امل��ح��ت��م��ل��ة  امل��خ��اط��ر 
اإجراء تقييم جلاهزية املوؤ�ش�شات �شواء 
اأو املعدات  اأك��ان��ت من خ��الل االأف���راد 
واحلرائق  احل��وادث  لتجنب  واملرافق 
وغ��ريه��ا م��ن االأخ��ط��ار ول��ل��ت��اأك��د من 
ا���ش��ت��ع��داد اجل��م��ي��ع ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع اأي 
اأخطار حمتملة، واال�شتجابة الفورية 

لها و�شمان بيئة جمتمعية اآمنة.
التطوعي  ال�������دور  ����ش���ع���ادت���ه  وث���م���ن 
الربنامج  يقدمه  ال���ذي  واالإن�����ش��ان 
لال�شتجابة  �شاند  التطوعي  الوطني 
الهتمامه  ال������ط������وارئ،  ح�������االت  يف 
والتاأهيل  ال������الزم  ال���دع���م  ب��ت��ق��دمي 
املوؤ�ش�شات  ك���اف���ة  ج��اه��زي��ة  ل��ت��اأم��ني 
احل���االت  ملختلف  ب��ال��دول��ة  ال��ع��ام��ل��ة 
ال��ط��ارئ��ة وال���ك���وارث وال��ت��ع��ام��ل معها 

بالطريقة ال�شحيحة.

•• دبي-وام:

اطلع عبيد �شامل ال�شام�شي م�شاعد املدير العام لقطاع الدعم العام يف بلدية 
العام  املدير  نائب  برئا�شة زهو وميني  ال�شينية  �شانغهاي  دبي وفد مدينة 
ملكتب العالقات اخلارجية يف بلدية �شانغهاي .. على جهود البلدية يف دعم 
دبي  املتمثلة يف جائزة  املعي�شة  املمار�شات يف جمال حت�شني ظ��روف  اأف�شل 
الدولية الأف�شل املمار�شات. كما اطلع الوفد على عر�س مف�شل حول جائزة 
دبي الدولية الأف�شل املمار�شات يف جمال حت�شني ظروف املعي�شة قدمها لهم 
اإ�شماعيل البنا مدير اإدارة ال�شراكة واطلعوا على جهود اجلائزة ونبذة عن 
امل�شروعات املتميزة والتجارب الناجحة واملطبقة يف هذا املجال. تاأتي الزيارة 
اتفاقية  تربطهما  التي  املدينتني  بني  والتوا�شل  العالقات  تعزيز  اإط��ار  يف 
باملدن  دبي  تربط مدينة  التي  الطيبة  بالعالقات  ال�شام�شي  واأ�شاد  تواأمة. 

اتفاقيات  بدبي  تربطها  التي  امل��دن  من  كونها  �شانغهاي  خا�شة  ال�شينية 
تواأمة.. موؤكدا اأهمية حتقيق التوا�شل الفعال والتعاون وتعزيز العالقات 
التواأمة بني املدينتني. واأ�شار اإىل اأن جائزة دبي الدولية الأف�شل املمار�شات 
يف جمال حت�شني ظروف املعي�شة تعد من اجلوائز التي حتر�س من خاللها 
املتميزة  الب�شرية  وال��ت��ج��ارب  املنجزات  وت��ك��رمي  ت�شجيع  على  دب��ي  مدينة 
اأن هذه  واأ�شاف  املجتمعات.  لت�شتفيد منها كل  ون�شرها  بها  الوعي  وزي��ادة 
وال�شلطات  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  جلميع  الفر�شة  اأتاحت  املبادرة 
االأعمال  وتقدمي  للم�شاركة  امل��دن  املجتمع  منظمات  اإىل  اإ�شافة  املحلية 
ومكانتها  دبي  مدينة  ب�شمعة  الوفد  اأ�شاد  جانبه  من  الرائدة.  وامل�شروعات 
بني املدن املتطورة ومب�شتوى اخلدمات واملرافق الراقية التي تليق مب�شتوى 
املدينة.. مثنيا على جهود جائزة دبي الدولية يف ا�شتقطاب وتطبيق التجارب 

وامل�شروعات الناجحة يف جمال حت�شني ظروف املعي�شة. 

•• دبي-وام:

خالل  من  دب��ي  يف  اخل��ريي  والعمل  االإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  نفذت 
م�شروع الثقافة االإ�شالمية العاملية ديني هويتي .. 15 حما�شرة ودورة 
قدمها الداعية اأحمد �شليم رئي�س ق�شم الدورات واملحا�شرات يف مراكز 
التثقيف  اإدارة  الكا�س مدير  العاملية يف كندا. و�شرحت عائ�شة  الهدى 
نفذت  التي  وال����دورات  املحا�شرات  ب��اأن  ال��دائ��رة  يف  الديني  والتوجيه 
واأن�شطة  تاأتي �شمن برامج وفعاليات  باللغتني االإجنليزية واالأوردي��ة 
م�شروع الثقافة االإ�شالمية العاملية ديني هويتي حملة ال�شرية النبوية 
العطرة التي تهدف اإىل ن�شر وتر�شيخ الوعي الديني لدى فئات املجتمع 
املنهج  تعتمد  ال��ت��ي  ال�شحيحة  االإ���ش��الم��ي��ة  الثقافة  ون�شر  املختلفة 

الو�شطي يف �شبيل الدعوة اإىل اهلل عز وجل باحلكمة واملوعظة احل�شنة 
للت�شريع  الرئي�شيني  امل�����ش��دري��ن  م��ن  ال�شحيحة  املعلومة  وت��اأ���ش��ي��ل 
القراآن الكرمي وال�شنة النبوية املطهرة وتثقيف جميع �شرائح املجتمع 
جانبها  م��ن   . احلنيف  االإ���ش��الم��ي  ال��دي��ن  وتعاليم  وم��ب��ادئ  مبفاهيم 
ديني  تثقيف وتوجيه  رئي�شي  تنفيذي  اإ�شماعيل عبداهلل  اإميان  اأ�شارت 
ا�شت�شافها  التي  املحا�شرات  اأن  اإىل  امل�شروع  على  التنفيذية  امل�شرفة 
من  العناوين  من  العديد  تناولت  ب��الزا  امل��ال  وقاعات  ال��دائ��رة  م�شرح 
بينها تربية االأبناء االأمانة واأثرها يف املجتمع وح�شن التعامل واأهمية 
امل��راأة يف دع��م ركائز االإ���ش��الم واالإخ��ال���س يف العمل واملعامالت واآداب 
اإىل خم�س دورات يف حفظ كتاب اهلل عز وجل وكيفية  اإ�شافة  احل��وار 

التعامل معه.

ال�س�ؤون الإ�سالمية يف دبي تنفذ 15 حما�سرة ودورةوفد مدينة �سانغهاي ال�سينية يطلع على جه�د بلدية دبي

•• الفجرية-الفجر:ف

حممد  ح��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
حاكم  لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي 
�شعادة  الفجرية،  مدينة  يف  ق�شره  يف  الفجرية 
الهيئة  رئي�س  املزروعي  م�شلم  حمدان  الدكتور 
و�شعادة  واالأوق��اف،  االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة 
املدير العام للهيئة واملدراء التنفيذيني ، وجميع 
مدراء فروع الهيئة على م�شتوى الدولة كافة .

وقد اأبدى �شموه ر�شاه وتقديره جلهود الهيئة 
العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف يف تر�شيخ 

قيم الدين احلنيف يف املجتمع ،وخدمة امل�شاجد 
،واإبراز مكانتها ور�شالتها موجهاً �شموه باأهمية 
ال�شباب  ، وحث  االأ�شيلة  عاداتنا  املحافظة على 
من  االأ�شيل  احل�شاري  باملوروث  االلتزام  على 
الوافدة علينا مما  العادات  ، ونبذ  العادات  هذه 

يتنافى واأخالقنا وعادات االآباء واالأجداد .
ي��ك��ون م�شجد  اأن  ل��ق��د وج��ه��ن��ا   : ���ش��م��وه  وق����ال 
الفجرية من  � يف  ث��راه  � طيب اهلل  زاي��د  ال�شيخ 
تقام  واأال   ، الفجرية  املعامل احل�شارية يف  اأب��رز 
ترتك  واأن   ، العالية  واالأب����راج  ال��ع��م��ارات  حوله 
امل�����ش��اح��ات ح��ول��ه م��ك�����ش��وف��ة اإب������رازاً مل��ع��امل هذا 

ا�شتمع  ه��ذا وق��د   . االإم����ارة  الكبري يف  اجل��ام��ع 
ال�شوؤون  ج��ه��ود  ع��ن  مف�شل  ���ش��رح  اإىل  ���ش��م��وه 
اإمارة الفجرية من �شعادة رئي�س  االإ�شالمية يف 
 ، ونظافتها  و�شيانتها  امل�����ش��اج��د  ح���ول  الهيئة 
النه�شة  ي��واك��ب  مم��ا  ال��وق��ف��ي��ة  امل����وارد  وتنمية 
ال����ذي ت�شهده  امل��ت�����ش��ارع  ال��ع��م��ران��ي��ة وال��ت��ط��ور 
االإمارة بدعم متوا�شل من �شموه ، قائال : نحن 
�شوؤون  ميدانيا  نتابع  الفجرية  اإم���ارة  يف  اليوم 
الوقف  و���ش��وؤون   ، واالأئ��م��ة واخلطباء   ، امل�شاجد 
يف االإم��ارة ،ومعنا جميع مدراء فروع الهيئة يف 
متنقل من  دوري  ملتقى  وه��و  االإم���ارات  جميع 

اإم��ارة اإىل اأخرى ليطلع امل��دراء اليوم على هذه 
النه�شة املباركة يف اإمارة الفجرية ، وليلتقوا مع 
االأئمة واخلطباء واملوظفني واملوظفات يف فرع 
الهيئة بالفجرية ، نتدار�س معاً تنفيذ توجيهات 
القيادة الر�شيدة ، وجهودها يف دعم كل ما من 
�شاأنه التطور والتميز خلدمة بيوت اهلل وتر�شيخ 
قيم الت�شامح والو�شطية واالعتدال يف املجتمع 
ل�شاحب  الهيئة  رئي�س  ق��دم  اللقاء  نهاية  ويف   ،
على  �شموه  �شاكرا   ، الهيئة  درع  احلاكم  ال�شمو 
ال�شمو  اأ�شحاب  اإخ��وان��ه  ودع��م  املتوا�شل  دعمه 
مل�����ش��اري��ع الهيئة  ال��ر���ش��ي��دة  احل��ك��ام يف ق��ي��ادت��ن��ا 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

ت��ن��ت�����ش��ر اأ����ش���ج���ار ال��غ��وي��ف ب��ك��ث��اف��ة يف 
راأ�س  ال�شكنية يف  االأحياء  العديد من 
لي�س  ال�شكان  قلق  يثري  مم��ا  اخليمة 
التي  امل�����ش��اح��ات  ع��ل��ى  ت�شتحوذ  الأن��ه��ا 
تتهددهم  وامن����ا  ف��ح�����ش��ب  جت���اوره���م 
تلك  ان  طبيا  ثبت  حيث  ب��االأم��را���س 
ح�شا�شية  تثري  االأ�شجار  من  النوعية 
اجل���ل���د وال���ت���ن���ف�������س وجت���ل���ب االف�����ات 
للمطالبة  ال�شكان  يدفع  ال��ذي  االأم��ر 
وبح�شب   . عليها  ال��ق�����ش��اء  ب�����ش��رورة 
اأح���د االأ���ش��خ��ا���س وه��و امل��واط��ن خالد 
النعيمي الذي ي�شكن بيتا بالقرب منه 
اأ�شجارالغويف  م��ن  جم��م��وع��ة  تنمو 
فان االفات مثل ال�شرا�شري والفئران 
ي�شكنها  ال����ت����ي  امل���ن���ط���ق���ة  ت����ف����ارق  ال 

لها  امنا  م��الذا  االأ���ش��ج��ار  توفر  حيث 
التي  املكافحة  ج��ه��ود  ان  اىل  م�شريا 
ي��ل��ج��اأ ال��ي��ه��ا ال جت����دي ن��ف��ع��ا االأم����ر 
لال�شتغاثة  اأح��ي��ان��ا  ي�����ش��ط��ره  ال����ذي 
ال�شحة  الدارة  التابع  املكافحة  بق�شم 
ب��ال��ب��ل��دي��ة وق�����ال : يف اح�����دى امل����رات 
اج���ت���ه���دت م���ن ت��ل��ق��اء ن��ف�����ش��ي لقطع 
ت��ل��ك االأ����ش���ج���ار ل��ك��ن حم��اول��ت��ي تلك 
وتتطلب  كثيفة  الأن��ه��ا  بالف�شل  ب���اءت 
متطورة  وخ��ربة  اليات  ازالتها  عملية 
اأحمد ح�شني الذي ي�شكن  . واملواطن 
من  اأي�����ش��ا  ي��ع��ان  ال�شري�شة  منطقة 
م�����ش��ك��ل��ة االأ����ش���ج���ار ال��ع�����ش��وائ��ي��ة التي 
ببع�س  اأبنائه  ال�شابة  م�شدرا  �شكلت 
ل�����الزع�����اج مثل  امل����ث����رية  االأم������را�������س 
)الربو(  التنف�شي  باجلهاز  ح�شا�شية 
مما يجربهم على مراجعة امل�شت�شفى 

م���رة ب��ع��د اأخ����رى بحثا ع��ن ال��ع��الج .  
وق��ال : يف ب��اديء االأم��ر مل اأك��ن اأعلم 
ال�شحية  امل���ت���اع���ب  ت��ل��ك  ان  م��ط��ل��ق��ا 
�شببها  اأط����ف����ايل  م��ن��ه��ا  ي���ع���ان  ال���ت���ي 
بالقرب  ت��ن��م��و  ال��ت��ي  االأ����ش���ج���ار  ت��ل��ك 
اجلهات  قامت  عندما  لكن  بيتي  من 
تنفيذ  ل��غ��ر���س  ب���ازال���ت���ه���ا  امل��خ��ت�����ش��ة 
املنطقة  يف  االن�شائية  االأع��م��ال  بع�س 
ال�شحية  احل���ال���ة  ب��ت��ح�����ش��ن  ف��وج��ئ��ت 
الأبنائ اأي قلت عندهم نوبات الربو . 
ومن جهته قال اأحمد عبدالرحمن يف 
داخل منزيل تنمو �شجرة الغويف ويف 
غ�شون فرتة وجيزة حتولت اىل اأ�شبه 
احل�شرات  ذل��ك  يف  واالأخ��ط��ر  بالغابة 
واالفات التي تتخذ منها وكرا تتكاثر 
فيها وتنتقل منه اىل البيوت املجاورة 
والق�شاء  مكافحتها  ي��ت��ع��ذر  ب�����ش��ورة 

لتلك  ف������ان احل������ل  وب������راأي������ه  ع���ل���ي���ه���ا 
امل��ع�����ش��ل��ة ي��ك��م��ن يف ���ش��يء واح����د وهو 
االأحياء  بني  املنت�شرة  االأ�شجار  ازال��ة 
وبالن�شبة     . ج��ذوره��ا  م��ن  ال�شكنية 
املرتتبة  االأ���ش��رار  ف��ان  ال�شحي  لعلي 
ال��غ��وي��ف ال تقت�شر على  اأ���ش��ج��ار  ع��ن 
اأي�شا  وامنا  فح�شب  ال�شحية  املتاعب 
تنطوي على اأ�شرار بيئية بالغة �شببها 
با�شتنزاف  االأ����ش���ج���ار  ت��ل��ك  خ��ا���ش��ي��ة 
جذورها  تتمدد  حيث  اجلوفية  املياه 
جوف  يف  �شحيقة  الأب��ع��اد  �شهولة  بكل 
وا�شتطرد   . امل��ي��اه  ع��ن  بحثا  االأر�����س 
ق���ائ���ال : ب��ال��ت��اأك��ي��د ف����ان ال��ت��ل��ك��وء يف 
يف  تنت�شر  التي  الغويف  اأ�شجار  ازال��ة 
ان  �شاأنه  من  ال�شكنية  االأح��ي��اء  بع�س 
مينحها الفر�شة لتنت�شر على م�شاحة 
تتعذر  وبالتايل  االأرا���ش��ي  من  وا�شعة 

حماربتها وتتفاقم من اأ�شرارها التي 
ت�شمل حرمان االأهايل من اال�شتفادة 
وبح�شب   . ال�����ش��ك��ن��ي��ة  االأرا�����ش����ي  م���ن 
النظافة  اأعمال  عن  امل�شوؤولة  امل�شادر 
فان عمليات قطع االأ�شجار التي تنمو 
ع�شوائيا و�شط االأحياء ال�شكنية اأو يف 
كق�شائم  املخططة  واالرا�شي  امل�شاكن 
من  ت��ق��دم  ك��خ��دم��ة  م�شتمرة  �شكنية 
غ���ري م��ق��اب��ل وت�����ش��م��ل ال��ق�����ش��اء على 
عالوة  القطع  عن  الناجمة  املخلفات 
تهدف  التي  احل��م��الت  ا�شتمرار  على 
ال�شكان  م��ط��ال��ب��ا  االف�������ات  مل��ك��اف��ح��ة 
امل���ت�������ش���رري���ن م����ن وج������ود االأ����ش���ج���ار 
التوا�شل مع ق�شم اخلدمات لت�شجيل 
االأ�شجار  ق��ط��ع  م�����ش��م��ى  ب����الغ  حت���ت 
بزيارة  املفت�شني  اأحد  �شيقوم  وعندئذ 
املوقع للتاأكد من ان االأ�شجار يف اأر�س 

على  �شررا  وت�شكل  املوانع  من  خالية 
ال�����ش��ك��ان وب���ال���ت���ايل ت�����ش��ت��ح��ق االزال����ة 

ف��ري��ق جمهز  �شيقوم  ذل��ك  ���ش��وء  ويف 
باليات القطع وال�شيارات لتنفيذ قرار 

ازالة االأ�شجار ونقل خمالفاتها خارج 
املوقع  .

حاكم الفجرية ي�ستقبل م�س�ؤويل ال�س�ؤون الإ�سالمية

املطالبة بالق�ساء عليها من جذورها 

الغ�يف �سجرة تنت�سر بني البي�ت براأ�س اخليمة وت�سيب ال�سكان باأ�سرار �سحية وبيئية 

ال�سرطة متكنت من القب�س عليه

�سائق يقتل طفلة ده�سا ويهرب من مكان احلادث براأ�س اخليمة  

لبنى القا�سمي تبحث مع قيادات ن�سائية من جمل�س 
الن�اب الأمريكي اآفاق التعاون بني البلدين 

قائد عام �سرطة عجمان يتفقـد اإدارة املرور والدوريات و اإدارة ترخي�س الآليات وال�سائقني

دائرة التنمية القت�سادية بعجمان تنظم دورة تدريبية ح�ل اجلاهزية 
املجتمعية وال�ستجابة لأي طارئ بالتعاون مع برنامج �ساند
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االمتحانات على االأبواب والدرو�س اخل�سو�سية ت�ستعل 

�س�ق �س�داء ت�ستغل الظروف وال�سرورات تبيح املحظ�رات
•• حتقيق-رم�شان عطا :

عندما تهب علينا رياح االمتحانات 
وت��رف��ع االأ���ش��رة ال��درج��ات الق�شوة 
ل��ال���ش��ت��ع��داد ي��ب��داأ اأول���ي���اء االأم����ور 
املدر�س  ع��ن  البحث  يف  وال��ط��الب 
ال�������ذي ���ش��ي��ت��ك��ف��ل ب����اإل����ق����اء ط���وق 
الدر�س  ب��اإع��ط��اء  للطالب  ال��ن��ج��اة 
الر�شوب  م��ن  خ��وف��ا  اخل�����ش��و���ش��ي 
باأنها  ك���ام���ل���ة  ق���ن���اع���ه  ع����ن  وه������ذا 
ويكون  للتفوق  الوحيدة  الو�شيلة 
بفرتة  املنتفعني  اأول  ه��و  امل��در���س 
االمتحانات لكي )يكب�س( االأموال 
االأم���ور ليكون  اأول��ي��اء  من حافظة 
ت����ق����در مبئات  ق����د  ك����ب����رية  ث�������روة 

االألوف.
فهل اأ�شبحت الدرو�س اخل�شو�شية 
اأمر واقع يف حياتنا االآن وهل ا�شبح 
ال غنى عنها داخل االآ�شرة العربية 
هذا  بطرح  الفجر  قامت  ول��ه��ذا   ،
االأط����راف  ع��ل��ى جميع   ، امل��و���ش��وع 
من )رب االأ�شرة والطالب واملعلم( 
هذه  يف  اأرائ��ه��م  على  نتعرف  حتى 

الظاهرة.

العمل اجلماعي
يحدثنا يف البداية الطالب )عالء 
خوفه  ع��ن  اأع���رب  ال���ذي  من�شور( 
االمتحانات  م��وع��د  اق�����رتاب  م���ن 
اإىل  اللجوء  اأفكر يف   : حيث يقول 
لي�س   .. اخل�����ش��و���ش��ي��ة  ال����درو�����س 
الأن ال اأ�شتطيع الدرا�شة يف البيت 
االأ�شتاذ  اأهمها  اأ�شباب  لعّدة  ولكن 
ي�شتطيع  لن  فغالبا  اجتهد  مهما 
باالأمثلة  ك��ام��ال  ال���در����س  اإي�����ش��ال 
ملدة)�شاعة(  ة  ح�شّ يف  والتمارين 
اما يف الدرو�س اخل�شو�شية غالبا 
يكون العمل اجلماعي يخلق نوعا 
عملية  ي�شهل  مم��ا  ال��ت��ن��اف�����س  م��ن 

اال�شتيعاب عند الطالب.
وهناك نقطة مهمة اأراها يف �شالح 
يكون  حيث  اخل�شو�شية  الدرو�س 
ب��ك��ث��ري م���ن املنزل  اأق�����ل  ال��ت�����ش��ت��ت 
يف  ن�شبة  اعلى  يف  يكون  والرتكيز 

الدر�س اخلا�س .
واأ�شار من�شور اإىل اأن املعلم املتميز 
يف مادته ميكن اأن يكون يف مدر�شة 
اخ��ر وال�شيء  ك��ال���س  اآو يف  اآخ���ري 
يتلقى  اأن  ل��ه  يتيح  ال���ذي  الوحيد 
ع���ل���م ه�����ذا االأ�����ش����ت����اذ امل��ت��م��ي��ز هو 

الدرو�س اخل�شو�شية فقط.

ت�سعرية خا�سة
وي��ع��رب ال��دك��ت��ور )ع���ارف املنريي( 

مل يعد م�شكلة بحد ذاته كما قال 
بع�س اأولياء االأمور. وال ينظر اإليه 
اجتثاثه،  باأنه مر�س يجب  االأه��ل 
التعامل  اأن  اإىل  ي�����ش��ري  م���ا  ،وه����و 
اأنها  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واق���ع  اأم���ر  معها 

�شرورة الزمة للنجاح و التفوق.
املو�شوع  ه���ذا  اأن  غ��راب��ة  واالأك����رث 
اأخ���ذ ب��االه��ت��م��ام امل��ت��زاي��د م��ن قبل 
كان  اإذا  قليلة.  �شنوات  منذ  طلبة 
املعلمون يركزون ع�شارة عطائهم 
يف قاعات الدر�س والطلبة يدركون 
ملرة  ت�����ش��رح  و  تعطى  ال���درو����س  اأن 
واح����دة يف ال��ق��اع��ات ذات��ه��ا، ورمبا 
املدر�شني  بع�س  اأحياناً  يلجاأ  ك��ان 
الإع����ط����اء درو�������س اإ����ش���اف���ي���ة خ���ارج 
اأوقات الدوام وا�شتطرد يف حديثة 
ق���ائ���ال. اأم����ا واق����ع احل����ال فيظهر 
على  ي��ل��ح��ون  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ع�����س  اأن 
مالية  م��ب��ال��غ  ل��ت��وف��ري  اأه��ال��ي��ه��م 
ل��ت��وف��ري م��در���ش��ني ل��ه��م ع��ل��ى وجه 
اخل�شو�س، رغم اأن بع�شهم ي�شر 
مراعاة  دون  ال��ت��وج��ه،  ه���ذا  ع��ل��ى 
كانت  اإذا  خ�شو�شا  جدواها  م��دى 
يف ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���ش��ي و قبل 
قرابة  اأو  ال���درا����ش���ة  يف  ال�������ش���روع 
االم��ت��ح��ان��ات ك��م��ا ي��ح��دث يف هذه 
املعلمني  اأن  حجتهم  لكن  االأي����ام، 
املعلومة  اإي�����ش��ال  ي�شتطيعون  ال 
ال�شحيحة اأو الكاملة اإىل الطلبة. 
نف�شه  امل��ع��ل��م  اأن  غ���راب���ة  واالأك�����رث 
يعيد  ال���ذي  ذات���ه  ال�شخ�س  ي��ك��ون 
نف�س املعلومات على م�شامع بع�س 
طالبه لكن يف بيوتهم مقابل اأجر 
الزبيدي.وح�شب  واأ�شاف  م��ادي.  
االأمر  بهذا  املعنيني  من  ع��دد  اآراء 
ف�����اإن اآث�������ارا ���ش��ل��ب��ي��ة ت���رتت���ب على 
وبخا�شة  اخل�شو�شية،  ال��درو���س 
عندما ي�شعر الطلبة باأن الدرو�س 
توؤدي اإىل ا�شتغنائهم عن املدر�شة، 
معلمني  اإح�����ش��ار  اإىل  وي���ل���ج���وؤون 
يف  خ�شو�شية  درو����ش���اً  يلقنونهم 
اأوقات متاأخرة من الليل، ي�شطرون 
لل�شهر، ومن ثم اال�شتيقاظ مبكراً 
اأن  دون  امل���در����ش���ة،  اإىل  ل��ل��ت��وج��ه 
ولفت  امل��رج��و  ن�شاطهم  يف  يكونوا 
الرتبوي  ال�����ش��اأن  يف  املعنيني  اأح���د 

اإىل ما يقوم به بع�س املعلمني .
م��ن مم��ار���ش��ة ���ش��غ��وط��ات خمتلفة 
ل���دف���ع���ه���م نحو  ع����ل����ى ط���ل���ب���ت���ه���م 
اللجوء اإىل الدرو�س اخل�شو�شية، 
مقابل  ل���ك���ن  ع��ل��ي��ه��م  واالع����ت����م����اد 
ابتزاز  هذا  املادي.وبالطبع  االأج��ر 
و���ش��يء غ��ري ���ش��ح��ي ع��ل��ى الطلبة 

ويجب مقاومته . 

رايه  ،عن  االأطفال  طب  ا�شت�شاري 
يف الدرو�س اخل�شو�شية ومعاناته 

معها قائال:
ب���ال���ط���ب���ع اأ�����ش����ب����ح����ت ال�����درو������س 
فهو  منه  الب��د  ب��الء  اخل�شو�شية 
�شيء طبيعي  واأ�شبح  علينا  فر�س 
م���ث���ل ال���ط���ع���ام وال���������ش����راب وه����ذا 
الأ���ش��ب��اب ع��دة وه��ي اق��ت��ن��اع اأولياء 
ب��ان م��ا يعطي للطالب يف  االأم���ور 
امل��در���ش��ة م��ن ع��ل��م غ��ري ك���اٍف لكي 
التعليمية  املراحل  ويجتاز  يتفوق 
بجدارة وان الدرو�س اخل�شو�شية 
للتفوق  ال���وح���ي���دة  ال��و���ش��ي��ل��ة  ه���ي 

واالإجناز.
علينا  ق���ائ���ال  امل����ن����ريي  واأ������ش�����اف 
اخل�شو�شية  ال���درو����س  م��واج��ه��ة 
املدر�شني وخا�شة يف فرتة  وج�شع 
ما قبل االمتحان والتي يتم اإغراء 
الطالب فيها واالدع��اءات بان هذا 
االمتحان  م��ن��ه  ي��خ��رج  ال��در���س ال 
يجد  خا�شة  ت�شعرية  له  وبالطبع 
اأم���ر ال��ط��ال��ب ان��ه ال خال�س  ويل 
من دفعها وهي اأعباء مالية كبرية 
م��ت��و���ش��ط��ة احل����ال والتي  ل��الأ���ش��ر 
االب��ن وتوفري  تلبية طلب  حت��اول 
بالدين  ك��ان  ل��و  حتى  م�شاريفها 

من احد املقربني.
وعن جتربته ال�شخ�شية يقول مل 

الدرا�شي.
على  .تفوقت  قائلة  �شماح  وتابعت 
زميالتي يف املدر�شة يف اأيام الدرا�شة 
للدرو�س  جل���ووؤه���ن  م���ن  ب��ال��رغ��م 
م����ن معلم  اخل�����ش��و���ش��ي��ة الأك������رث 
انه  اأراه  ما  وه��ذا  ال��واح��دة  للمادة 
وكنت  وذهنهم  لرتكيزهم  ت�شتيت 
دائ��م��ة ال��ن�����ش��ح ل��ه��م ح��ت��ى يحذوا 
اأنف�شهم  على  واع��ت��م��اده��م  ح���ذوي 
ل�شيطرة  يل  ي�شتمعوا  مل  ول��ك��ن 
على  اخل�شو�شية  ال��درو���س  فكرة 
اق�شر  باأنها  واعتقادهم  تفكريهم 

طرق النجاح.

مي�سور احلال
يقول  االجتماعية  الناحية  وم��ن 
�شليم(  ك���ام���ل  )حم���م���د  ال���دك���ت���ور 
باأحدى  والقانون  ال�شريعة  اأ�شتاذ 
اجل��ام��ع��ات ه��ن��اك بع�س االأ���ش��ر ال 
حتبذ هذا املو�شوع وال تعتمد عليه 
ال�شريحة  ،ام���ا  اأب��ن��ائ��ه��ا  تعليم  يف 
يعتمد  العربي  ال��وط��ن  يف  االأك���رب 
على الدرو�س اخل�شو�شية واأ�شبح 
���ش��يء طبيعي وي��ت��م حت��دي��ده على 
ح�شب الطالب والوالدين. مبعني 
اإذا كان الطالب ذو قدرات �شعيفة 
يف الدرا�شة فال منا�س من ا�شتعانة 
اخل�شو�شي  ل���ل���در����س  االأ�������ش������رة 

االأمور  اأولياء  يجعل  قد  الف�شول 
ال يجدون �شبب لكي يلجاأ للدر�س 
االأخ���رية  االآون����ة  ويف  اخل�شو�شي 
التعليمي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اه��ت��م 
على و�شع معايري و�شوابط لبناء 
كفاءات من املعلمني تخدم العملية 
التعليمية وبدا املعلمني االلتزام بها 
وغريوا طرق عملهم اإىل االأح�شن 
للق�شاء على  ك��ب��رية  خ��ط��وة  وه��ي 

الدرو�س اخل�شو�شية .
ال�شخ�شية  جت����رب����ت����ه����ا  وع��������ن 
م������ع ال��������درو���������س اخل�������ش���و����ش���ي���ة 
الدرو�س  اأب��ن��ائ��ي  اأع��ط��ي��ت  ت��ق��ول 
الثانوية  املرحلة  يف  اخل�شو�شية 
ب�شبب نق�س كفاءة بع�س املعلمني 
امل������واد وه�����ذا اث����ر على  ب��ع�����س  يف 
م�شتواهم  واأ�شبح  بال�شلب  اأبنائي 

�شعيف يف املادة .
واأ����ش���رع���ت ب��اإع��ط��ائ��ه��م ال���درو����س 
املادة  يف  لتقويتهم  اخل�شو�شية 
ع���ل���ى ع���ك�������س ب���ع�������س امل��������واد مثل 
الف�شل  معلم  ك��ان  التي  الكيمياء 
م���ت���م���ي���ز وي�������راع�������ي �����ش����م����ريه يف 
الر�شالة التعليمية للطلبة ولذلك 
در�س  اإع��ط��ائ��ه��م  اإىل  ا���ش��ط��ر  مل 
هلل  ،واحل���م���د  امل����ادة  يف  خ�شو�شي 
من  واأ���ش��ب��ح��وا  متميزين  اأب��ن��ائ��ي 

اأوائل الثانوية العامة .

اخل�شو�شية  الدرو�س  على  اعتمد 
القتناعي  اأوال  وه����ذا  اأب��ن��ائ��ي  م��ع 
ال��ط��ال��ب بل  ب��اأن��ه��ا ال تفيد  ال��ت��ام 
الن  ال��ث��ان  وال�شبب  وقته  ت�شيع 
زوجتي متعلمة وربة منزل ولديها 
وقت فراغ كبري تق�شيه مع اأبنائنا 
مما  ومتابعتهم  درو�شهم  ملراجعة 
�شهل علينا الكثري وابعد عنا فكرة 
عن  نهائيا  اخل�شو�شية  ال��درو���س 

حياتنا. 

تفوقت على زميالتي
وت����ت����ح����دث )�����ش����م����اح ع����ل����ي( عن 
جتربتها مع الدرو�س اخل�شو�شية 
مراحل  اج����ت����زت   : ت���ق���ول  ح���ي���ث 
خ�شو�شية  درو����س  ب���دون  التعليم 
وه������ذا ب��ف�����ش��ل اأب������ي واأم�������ي حيث 
ك���ان���وا دائ���م���ا ي�����ش��ج��ع��ون ع��ل��ى اأن 
اعتمد على نف�شي يف الدرا�شة وان 
اأحاول اأن ا�شتثمر وقتي يف املدر�شة 
و�شوؤالهم  املعلمني  م��ن  ال��ن��ه��م  يف 
. وكان  اأم��ام��ي  �شيء يقف  اأي  ع��ن 
الدرا�شة  يف  ي�����ش��اع��دن  وال������دي 
متابعه  هناك  كذلك.وكانت  واأم��ي 
كاملة منهم ودائما كانا حري�شني 
على حتفيزي وت�شجيعي مبكافاآت 
ع��ن��د جن��اح��ي وت��ف��وق��ي وح�شويل 
العام  اأخ���ر  يف  عالية  درج���ات  على 

يهتم  املعلم  الن  امل���ادة  يف  لتقويته 
اأك�������رث ب���ال���ط���ال���ب ع�����ن امل���در����ش���ة 
العادية،وهذا  الدرا�شية  واحل�شة 
بالطبع �شيء خاطئ الن ال يوجد 
رقيب على املعلم غري اهلل عز وجل 
ق��د ي�شعه جانبا  ال���ذي  و���ش��م��ريه 

لك�شب بع�س الدراهم .
واأ�شاف الدكتور حممد كامل ، اما 
الطالب املتفوق ال يجد رب االأ�شرة 
اأي �شبب الإعطائه در�س خ�شو�شي 
لرب  بالن�شبة  االأخ��ر  اجلانب  ،ام��ا 
االأ�شرة يعترب هو اأي�شا من احدي 
كان  فمن  الظاهرة  لهذه  امل�شببات 
م��ي�����ش��ور احل�����ال وم�����ش��ت��وي دخلة 
مرتفع ي�شت�شهل مو�شوع الدرو�س 
بدون  اأبناءه  ويعطي  اخل�شو�شية 
اأي ق��ل��ق م���ن االأم������ور امل���ادي���ة مما 
ي��ج��ع��ل ه�����ذه ال���ظ���اه���رة ت���زي���د يف 

جمتمعنا .

العملية التعليمية
ال��راأي الرتبوي فتتحدث عنه  اما 
اأب����و زي����د( معلمة  ���ش��ع��ي��د  ) جن���اح 
الرتبية الفنية واملن�شقة االإعالمية 

ملدر�شة الرمي النموذجية قائلة : 
املعلم  �شمري  يف  ي��رتك��ز  امل��و���ش��وع 
املعلم يراعي �شمريه يف  ك��ان  ف��اإذا 
يف  للطلبة  ال��درا���ش��ي  املنهج  ���ش��رح 

ب�شببها  يلجا  التي  االأ�شباب  وع��ن 
املعلم الإعطاء الدر�س اخل�شو�شي 
املعلمني  ، هناك نوعني من  تقول 
الدرو�س  اإىل  يلجا  م��ن  ه��و  االأول 
بحت  م���ادي  لغر�س  اخل�شو�شية 
اأن يكون ثروة كبرية من  ويحاول 
وبالفعل  اخل�����ش��و���ش��ي��ة  ال���درو����س 
بطريقة  واآم��ل��ة  غر�شه  اإىل  ي�شل 
���ش��ه��ل��ة ج�����دا وه�����ي ع�����دم م���راع���اة 
ال��ف�����ش��ل مم��ا ي�شطر  ���ش��م��ريه يف 
الإعطاء  ال��ل��ج��وء  اإىل  االأ����ش���رة  رب 
عند  اخل�شو�شية  ال���درو����س  اب��ن��ه 

املدر�س.
اما النوع الثان فهو املعلم املتميز 
يف مادته. وي�شهد له بالبنان وت�شل 
مما  االآخ����رة  امل��دار���س  اإىل  �شمعته 
اأول��ي��اء االأم���ور تلح عليه يف  يجعل 
اإعطاء درو�س خ�شو�شية وي�شطر 
اإعطاء  ال�����ش��دي��دة  املحايلة  ب�شبب 
درو�س خ�شو�شية مل�شاعدة الطالب 

فقط ولي�س لغر�س مادي .

االأكرث غرابة
ويتحدث االأ�شتاذ )اإبراهيم ح�شني 
االقت�شاد  اخت�شا�شي  ال��زب��ي��دي( 
اليون�شكو  يف  للربامج  واملعلومات 

قائال :
املو�شوع  هذا  اأن  لالنتباه  الالفت 

عالء من�سور: 

تركيز الطالب 
يــــــــكــــــــون يف 
ن�سبه  اأعـــلـــى 
ــــس  ــــدر� ال يف 
اخلــــــــا�ــــــــس 

عارف املنريي: 

مواجهة  علينا 
ــــــــس  ــــــــدرو� ال
�سية  خل�سو ا
وجـــــــ�ـــــــســـــــع 
ـــــني ـــــس ـــــدر� امل

حممد كامل:

 الطالب ال�سعيف 
مـــــنـــــا�ـــــس  ال 
ــة  ــان ــع ــت ــس ــــن ا� م
بالدر�س  االأ�سرة 
اخلـــ�ـــســـو�ـــســـي

�سماح علي:

على  ــت  ــوق ــف ت  
ــــــي  ــــــالت ــــــي زم
جلوئهن  بــرغــم 
ــــــس  ــــــدرو� ــــــل ل
ــيــة اخلــ�ــســو�ــس

جناح �سعيد: 

الكيمياء  مدر�س 
ــــــــان مــتــمــيــز  ك
�سمريه  ويــراعــي 
ـــة  ـــال ـــس ـــر� ال يف 
ـــيـــمـــيـــة الـــتـــعـــل

اإبراهيم الزبيدي: 

الطالب  ي�سعر 
ـــس  ـــدرو� بـــــاأن ال
اإىل  تــــــــــــوؤدي 
ـــه  ـــائ ـــن ـــغ ـــت ـــس ا�
ـــة ــــن املـــدر�ـــس ع

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري بالرو�سيا
•• راأ�ص اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى 
�شيمي�شكو  ف.  الك�شندر  �شعادة  ام�س  الظيت  ق�شر  يف  اخليمة  راأ���س  حاكم 
�شفري جمهورية بيالرو�شيا الذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة انتهاء 
فرتة عمله �شفريا لبالده لدى الدولة. ومتنى �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 
.. مثنيا على  امل�شتقبلية  والنجاح يف مهام عمله  التوفيق  لل�شفري  اخليمة 
دوره يف تعزيز العالقات القائمة بني االإمارات وبيالرو�شيا يف العديد من 
املجاالت. ح�شر اللقاء �شعادة �شالح اأحمد ال�شال م�شت�شار �شاحب ال�شمو 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ال�شرهان  علي  �شامل  و�شعادة  اخليمة  راأ���س  حاكم 

حاكم راأ�س اخليمة.

ويل عهد اأم القي�ين ي�ستقبل وزير الطاقة 
•• اأم القيوين-وام:

اأم القيوين على اخلطة اال�شرتاتيجية  اطلع �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد 
و برامج الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء وامل�شاريع اجلديدة التي تنفذها يف االإمارة لتطوير �شبكة 
اأم القيوين يف مكتبه يف الديوان االأمريي ام�س  الكهرباء. جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شمو ويل عهد 
االحتادية  الهيئة  اأدارة  رئي�س جمل�س  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  فار�س  ف��رج  بن حممد  �شهيل  معايل 
االإمارة  يف  حاليا  الهيئة  تنفذها  التي  اجلديدة  امل�شاريع  من  ع��ددا  اللقاء  وتناول   . وامل��اء  للكهرباء 
لزيادة ا�شتيعاب �شبكة الكهرباء واملاء. ح�شر املقابلة ال�شيخ �شيف بن را�شد املعال رئي�س دائرة التنمية 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  اأحمد  وال�شيخ  القيوين  اأم  يف  االقت�شادية 
اأم  يف  وامل�شاحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س  املعال  خالد  بن  اأحمد  ال�شيخ  واملهند�س  القيوين  اأم  الإم��ارة 
القيوين و�شعادة نا�شر �شعيد التالي مدير الديوان االأمريي يف اأم القيوين و�شعادة حممد حممد 

�شالح مدير عام الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.

جامعة اخلليج الطبية بعجمان ت�ا�سل تنفيذ برنامج رعاية وم�ساركة للمتف�قني الراغبني بدرا�سة الطب وت�فري ك�ادر طبية مهنية
•• عجمان ـ الفجر 

الطبية  اخل��ل��ي��ج  ج��ام��ع��ة  اأط��ل��ق��ت 
برناجمها  التوايل  الثالثة  لل�شنة 
وم�شاركة  رعاية  الطبي  املجتمعي 
املجتمعية  مبادراتها  �شمن  وذل��ك 
مل�شوؤولياتها  ترجمة  تطلقها  التي 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة اجت����اه ال��ط��ل��ب��ة االأق���ل 
االأكادميي  التعليم  فر�س  حظا يف 
ملهنة الطب ،وكذلك بهدف توفري 
كوادر اإماراتية مواطنة متخ�ش�شة 
ولزيادة  ال�شحية  الرعاية  مبجال 
اأ����ش���ح���اب املهن  االإق����ب����ال واأع�������داد 
اجلمعيات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الطبية 
جمانية  منح  توفر  التي  اخلريية 
درا�شتهم  ال����ش���ت���ك���م���ال  ل��ل��ط��ل��ب��ة 

العاملية،  لل�شركات  ق��اع��دة  ت��وف��ري 
م���ن ع����دة ج��ه��ات جم��ت��م��ع��ي��ة مثل 
واملنظمات  اخل���ريي���ة،  اجل��م��ع��ي��ات 
غ������ري احل����ك����وم����ي����ة وال�������وك�������االت 
ال��ت��اب��ع��ة ل���ل���دول���ة ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
الإيجاد  ت�شعى  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
ل��ل��ن��ق�����س يف املهن  ح��ل��ول ج���ذري���ة 
ال��ط��ب��ي��ة م��ن اأب���ن���اء االإم������ارات مبا 
جميع  يف  الطبي  التعليم  ي�شاهي 
اأن���ح���اء ال��ع��امل ،الف��ت��ا اأن����ه فر�شة 
لتطوير �شراكة عاملية للعمل على 
والفكرة   . ال�شحي  املجال  تطوير 
ال���ربن���ام���ج، ه���ي تعزيز  م���ن ه����ذا 
العاملي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال 
م����ن خ�����الل ال����دخ����ول ف����ى جمال 
التعليم الطبي بالتكفل بالطالب. 

التعليم الطبي فيها.
الطبية  اخلليج  جامعة  ب��اأن  وب��ني 
ت��ك��ر���س ج���ه���وده���ا ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
املوارد  وتعزيز  امل�شتدامة  التنمية 
اأنها  م����وؤك����داً  امل���واط���ن���ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
كموؤ�ش�شة  ب��ه��ا  م���ع���رتف  ج��ام��ع��ة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف االإم���������ارات و 
والرعاية  ال��ط��ب��ي  التعليم  ت��ق��دم 
ال�شحية عالية اجلودة من خالل 
واملاج�شتري  البكالوريو�س  برامج 
وب����رام����ج ال���ت���دري���ب يف جم����االت: 
ال���ط���ب واجل����راح����ة ال���ع���ام���ة، طب 
ال�شيدالنية  االأ����ش���ن���ان،ال���ع���ل���وم 

والعالج الطبيعي.
ت�شتقبل  اجل��ام��ع��ة  ب����اأن  واأو����ش���ح   
�شنويا ما يزيد عن 3000 طالب 

االأكادميية ملمار�شة مهنة الطب.
اإىل ذلك اأو�شح �شعادة حمي الدين 
جلامعة  املوؤ�ش�س  الرئي�س  ثومبي 
هذا  ب��اأن  بعجمان  الطبية  اخلليج 
متميزة  فر�س  �شيوفر  ال��ربن��ام��ج 
الطب  بدرا�شة  الراغبني  للطلبة 
والتدريب  ل��ل��درا���ش��ة  ب����االإم����ارات 
مبناف�شة  متميزة  طبية  ب���اأج���واء 
الدويل  الطبي  التعليم  مع  عالية 
ح����ول ال���ع���امل وذل�����ك ، ب���ن���اء على 
ت�شعها  ال��ت��ى  ال�����ش��ن��وي��ة  اخل��ط��ط 
ل��ت��ق��دمي ه���ذه اخلدمة  اجل��ام��ع��ة 

للطالب.
وقال �شعادة ثومبي :ي�شعى برنامج 
التعليم  لرعاية  وم�شاركة  رع��اي��ة 
ال���ط���ب���ي ع����ن طريق  امل����ج����ال  ف����ى 

ورعاية  ال��ت��ك��ف��ل  ف���ى  ف��امل�����ش��اه��م��ة 
طالب املجال الطبي تتعدى فكرة 

العمل اخلريي اأو امل�شاعدة.
ول���ف���ت اأن�����ه مب���ج���رد امل�������ش���ارك���ة يف 
برنامج رعاية وم�شاركة يف التكفل 
ل���درا����ش���ة الطب  ورع����اي����ة ط���ال���ب 
و  العاملية،  ال�شركات  مع  بالتعاون 
املنظمات اخلدمية، واملنظمات غري 
العام  النفع  وجمعيات  احلكومية 
وال���وك���االت ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دول��ة فاإن 
اأزمة  لتناول  الفر�شة  يتيح  ذل��ك 

الرعاية ال�شحية من جذورها.
واأك����د ب���اأن ه���ذا ال��ربن��ام��ج املتميز 
اخلليج  جامعة  �شيمنح  جمتمعيا 
اأف�شل  ل��ت��دري��ب  ف��ر���ش��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ليتلقوا  درا�شيا  املتفوقني  الطالب 

العامل  اإن��ح��اء  جميع  م��ن  وطالبة 
التي  املختلفة  ال���ربام���ج  ل��درا���ش��ة 
الطبية.  اخلليج  جامعة  تقدمها 
ل�300  م���ق���اب���الت  �����رى  ح��ي��ث جتجٌ
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ي��ت��م م��ن خاللها 
الطب  يف  ط���ال���ب���ا   60 اخ����ت����ي����ار 
يف  طالبا   35 العامة،  واجل��راح��ة 

طب االأ�شنان، 40 طالبا يف العلوم 
ال�شيدالنية و 25 طالبا يف العالج 
الطبيعي . ويظهر بو�شوح من عام 
املتزايدة  ال��ط��الب  اإع���داد  ع��ام  اىل 
من جميع اأنحاء العامل للت�شجيل 
جامعة  تقدمها  التي  ال��ربام��ج  يف 

اخلليج الطبية.

ونوه باأن اجلامعة ت�شعى من خالل 
اإىل  املبادرة  هذه  بتنفيذ  توا�شلها 
املتفوقني  للطالب  فر�س  توفري 
قادرين  غ���ري  ول��ك��ن��ه��م  اك���ادمي���ي���ا 
م��ادي��ا ل��الل��ت��ح��اق ب��ال��ربام��ج التي 
تقدمها اجلامعة من خالل حملة 

رعاية وم�شاركة .
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فوتية لالثاث والديكور ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1049378 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/م�شطفى �شابق ال�شيد من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ م�شطفى �شابق ال�شيد من 49% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد �شامل حممد احلو�شني من �شريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خالد �شامل حممد احلو�شني من 51% اىل %0
تعديل راأ�س املال / من 150000 اىل 50000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانون/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/فوتية لالثاث والديكور ذ.م.م
FOUTAEH FURNITURE & DECOR LLC

اىل/فوتية لالثاث والديكور 
FOUTAEH FURNITURE & DECOR

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرو�شة للخ�شار والفواكه 

- فرع رخ�شة رقم:CN 1135280 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 5*1

تعديل �شكل قانون/من فرع اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/الرو�شة للخ�شار والفواكه - فرع

اىل/�شما البطني للمواد الغذائية واخل�شار والفواكه 
SAMA AL BATIN FOODSTUFF VEGETABLES & FRUITS

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شراج املنري العمال االملنيوم ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1186163 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي حممد علي نواد من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي حممد علي نواد من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد انعام الكرمي ليت احمد كبري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد راحان اف�شل حممد �شناء اهلل خان
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانون/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شراج املنري العمال االملنيوم ذ.م.م

AL SIRAJ AL MUNIR ALUMINIUM WORKS LLC
اىل/ال�شراج املنري العمال االملنيوم 

AL SIRAJ AL MUNIR ALUMINIUM WORKS
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/امل�شتقدمة للمقاوالت العامة ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1012506 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل نا�شر عبداهلل املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شيفول ابو الكالم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بدر نا�شر حممد �شامل �شعيد املهري

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 5*2 اىل 0.60*0.40
تعديل �شكل قانون/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/امل�شتقدمة للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL MOSTAQDEMA GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/امل�شتقدمة لل�شيانة العامة 
AL MOSTAQDEMA GENERAL MAINTENANCE

بلدية  بناية  امليل  �شناعية  ليوا  الغربية  املنطقة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
املنطقة الغربية امل�شتاأجر من البلدية احمد خليفة حممد خلف املزروعي اىل املنطقة 

الغربية ليوا جفن مكتب رقم 30 بناية دائرة ال�شوؤون البلدية بلدية املنطقة الغربية
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمبان )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املبان بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد مبارك احمد للمقاوالت 

الكرتوميكانيكال رخ�شة رقم:CN 1186464 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حميد حممد ر�شيد الل البلو�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد مبارك احمد عبداهلل حريحر املزروعي

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/حممد مبارك احمد للمقاوالت الكرتوميكانيكال

MOHAMED MUBARAK AHMED ELECTROMECHANICAL CONTRACTING

اىل/االبي�س الذهبي للمقاوالت الكرتوميكانيكال 

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم اجرا وخدمات متوين  

رخ�شة رقم:CN 1198473 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي خليفة علي را�شد الدرمكي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي خليفة علي را�شد الدرمكي من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة لياقت علي ميان غالم ر�شول )%100(

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*6 اىل 10*1
تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم اجرا وخدمات متوين

AGRA RESTAURANT & CATERING SERVICES

اىل/مطعم الهور العرب 
LAHORE ALARAB RESTAURANT

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
منري  اهلل  �شيف  ال�ش�����ادة/حممد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحدادة واللحام  رخ�شة رقم:CN 1167682 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/حممد �شيف اهلل منري للحدادة واللحام
MOHAMMED SAIFULLA MUNEER WELDING & BLAKCKSMITH

اىل/حممد �شيف اهلل منري للحام واالملنيوم 
MOHAMMED SAIFULLA MUNEER WELDING & ALUMINIUM

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 6 ق 48 حمل رقم 7 املالك 
 10 44 قطعة رقم  م  ابوظبي م�شفح  العامري اىل  م�شعد عوي�شة م�شعد 

B املالك حكومة ابوظبي حمل رقم 2 
تعديل ن�شاط/ا�شافة ور�شة لرتكيبات االملنيوم والزجاج )2592006(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
وت�شوير  للطباعة  ال�ش�����ادة/ال�شالل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�شتندات رخ�شة رقم:CN 1086470 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 4*1

تعديل نوع الرخ�شة/من حرفية اىل جتارية
تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شالل للطباعة وت�شوير امل�شتندات

اىل/حمم�شة حائل 
HAYEL ROASTERY

تعديل ن�شاط/ا�شافة حمم�شة )4711006(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الع�شائر - بالتجزئة )4722002(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احللويات ال�شرقية - بالتجزئة )4721015(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات )8219001(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ركن االرز للمقاوالت ال�شحية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1100272 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*0.20

تعديل ا�شم جتاري:من/ركن االرز للمقاوالت ال�شحية ذ.م.م
اىل/ركن االرز لالعمال ال�شحية ذ.م.م 

LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب وا�شالح االدوات والتمديدات ال�شحية )4322002(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت �شبكات ال�شرف ال�شحي الفرعية وتو�شيالت املنازل )4220304(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
وادوات  مل�شتلزمات  ال�ش�����ادة/الفتاة اجلميلة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التجميل رخ�شة رقم:CN 1465502 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد �شامل خالد �شامل خالد الكعبي )%90(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شامة حممد طالب ابو �شباب من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ا�شامة حممد طالب ابو �شباب من 100% اىل %10

تعديل وكيل خدمات/حذف معي�س ح�شني ظافر ع�شان االحبابي
تعديل راأ�س املال / من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانون/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/الفتاة اجلميلة مل�شتلزمات وادوات التجميل
BEAUTIFUL GIRL COSMETICS

اىل/الفتاة اجلميلة مل�شتلزمات وادوات التجميل ذ.م.م 
BEAUTIFUL GIRL COSMETICS LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االدوار 

امل�شيدة للمقاوالت العامة
 رخ�شة رقم:CN 1165406 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

تنويه
باال�شارة اىل االعالن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 10758 بتاريخ 

2013/4/4 بخ�شو�س الرخ�شة التجارية رقم CN 1133706 باال�شم 

التنمية االقت�شادية  العني لل�شيدات. تنوه دائرة  التجاري �شالون قرة 

بالرتاجع عن االعالن ال�شابق وبالتعديالت التالية:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم �شامل علي حممد البلو�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي را�شد جا�شم را�شد النعيمي

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 

غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الكواكب 

CN 1154585:الذهبية للديكور ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شدقي �شدقي حممد ف�شل اهلل من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حلمي ال�شيد �شدقي حممد ف�شل اهلل

ملحق عقد �شراكه ذ.م.م بني االطراف
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كرييتف للمقاوالت 

CN 1100145:الكهربائية وال�شحية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل احمد �شامل مبارك النعيمي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف رفيعه احمد حممد ال�شويدي

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

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

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
كورب  ال�ش�����ادة/عرب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1022266:للمقاوالت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل احمد �شامل مبارك النعيمي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف رفيعه احمد حممد ال�شويدي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/البوابة الرابعة 

CN 1178096:للمقاوالت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
عبداهلل �شهيل حممد ن�شيب العفاري من 26% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك حممد ن�شيب عو�س العفاري

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شكان لتوزيع املواد الغذائية 

رخ�شة رقم:CN 1157144 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*7.50

تعديل ا�شم جتاري:من/م�شكان لتوزيع املواد الغذائية
MUSKAAN FOOD STUFF DISTRIBUTION

اىل/�شوبر ماركت م�شكان 
MUSKAAN SUPERMARKET

علي  خليفة  حمد  بناية  هيلي  �شناعية  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
النيادي اىل العني العني �شناعية العني بناية حممد حمد حماد ال�شام�شي

تعديل ن�شاط/ا�شافة جممع ا�شتهالكي )�شوبر ماركت( )4711002(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات متوين باملواد الغذائية )5629001(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
الطيف  ال�ش�����ادة/مركز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للكمبيوتر رخ�شة رقم:CN 1123341 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حنان �شامل حممد  نا�شر البادي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عامر احمد �شريتح
تعديل وكيل خدمات

حذف خديجة حمد زوجة �شعيد را�شد حميد ال�شنان
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة الرو�شة 

CN 1153624:لغ�شيل وكي املالب�س رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي حممد ناجي حيدره �شعيد )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي �شالح احمد احلارثي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماجي�شتي 

�شتايل للت�شميم واخلياطة
رخ�شة رقم:CN 1146073 قد تقدموا الينا بطلب

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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تنظم منظمة التعاون االإ�شالمي موؤمترا للمانحني لتمويل اخلطة 
املقبل  يونيو  �شهر  خ��الل  ال��ق��د���س  مدينة  لتنمية  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الدين  اأكمل  الربوفي�شور  وق��ال  اأذربيجان.  جمهورية  وت�شت�شيفه 
اإح�شان اأوغلي اأمني عام املنظمة خالل افتتاحه يف جدة الليلة قبل 
بح�شور  االأق�شى  للم�شجد  الفوتوغرافية  ال�شور  معر�س  املا�شية 
ال�شلك  واأع�شاء  ال�شعودية  ل��دى  فل�شطني  �شفري  ال�شوبكي  جمال 
الرتتيبات  ا�شتكمال  على  حاليا  تعكف  املنظمة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي..اإن 
اال�شرتاتيجية  القطاعية  اخلطة  لتمويل  للمانحني  موؤمتر  لعقد 
وامل�شجد  القد�س  ق�شية  اأن  موؤكدا  ال�شريف  القد�س  مدينة  لتنمية 
املنظمة يف كل ميادين  اأولويات  راأ�س  ال�شريف �شتظل على  االأق�شى 
اأن  اأوغلي  واعترب  وغريها.  واالقت�شادي  والثقايف  ال�شيا�شي  العمل 
االعتداءات االإ�شرائيلية بحق القد�س واالأق�شى املبارك ت�شكل حتديا 
وم�شاعر  قيم  من  كلها  االأم��ة  وج��دان  يف  ما  الأعمق  فظا  اإ�شرائيليا 
مقد�شة. وحمل ال�شلطات االإ�شرائيلية امل�شوؤولية الكاملة عن التبعات 
املحتملة ال�شتمرار هذه االعتداءات اخلطرية واملمنهجة التي يقوم 
بها امل�شتوطنون يف انتهاك �شارخ للقرارات واملواثيق الدولية. ودعا 
اأوغلي املجتمع الدويل خا�شة جمل�س االأمن الدويل ومنظمة االأمم 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اليون�شكو اإىل التحرك لو�شع حد 

لهذه االنتهاكات املتكررة. 

حتتفل دولة الكويت اليوم الثالثاء مبرور 50 عاما على ع�شويتها 
يف منظمة االأمم املتحدة الذي ي�شادف يوم 14 من �شهر مايو عام 
1963. وذكرت وكالة االأنباء الكويتية كونا اأنها اأطلقت اإحياء لهذه 
الكويت  تربط  التي  واملتميزة  اخلا�شة  للعالقة  وتقديرا  ال��ذك��رى 
املتحدة  واالأمم  الكويت  بعنوان  جديدا  الدولية..اإ�شدارا  واملنظمة 
يوثق اأبرز املحطات التاريخية يف العالقة بني اجلانبني منذ ان�شمام 
الكويت اإىل املنظمة عام 1963 حتى االآن متناوال اأهم االزمات التي 
واجهتها الكويت وكان لالأمم املتحدة دور احل�شم عند النظر فيها. 
وقال ال�شيخ �شلمان �شباح ال�شامل احلمود ال�شباح وزير االإعالم وزير 
الكويت  لالإ�شدار..اإن  تقدميه  يف  الكويتي  ال�شباب  ل�شوؤون  الدولة 
اأدركت منذ البداية اأن اأي دولة مهما كانت قوتها ونفوذها وثرواتها 
ال ت�شتطيع اأن تعي�س مبعزل عن حميطها اخلارجي وعليها اأن تكون 
طرفا فاعال يف املجتمع الدويل توؤثر فيه وتتاأثر به. واأ�شاف اأن بالده 
اأدركت اأن االأمم املتحدة هي املظلة ال�شرعية الدولية الوحيدة التي 
واال�شتقرار  وال�شالم  االأم��ن  لتحقيق  ال��دويل حولها  املجتمع  يلتف 
املنظمةوم�شاعدتها  دعم  على  ذلك حر�شت  اإىل  وا�شتنادا  العامل  يف 
امل�شاركة يف جهود  اأهدافها فكانت دائما يف طليعة الدول  يف حتقيق 
جانبه  م��ن  املنكوبني.  واغ��اث��ة  املحتاجني  لنجدة  الدولية  املنظمة 
اأكد ال�شيخ مبارك الدعيج االإبراهيم ال�شباح رئي�س جمل�س االإدارة 
مدير عام كونا يف مقدمة االإ���ش��دار..اأن دولة الكويت حر�شت منذ 

ا�شتقاللها على تثبيت دعائم الدولة احلديثة داخليا وخارجيا .

يف  ال�شلطات  اأن  االإث��ن��ني،  ام�����س  ال��رو���ش��ي��ة،  التحقيق  جلنة  اأع��ل��ن��ت 
اأوقفت اثنني من نا�شطي تنظيم متطرف ي�شتبه  اأوكرانيا و�شربيا 
بتورطهما يف عدد من اجلرائم ومن بينها اغتيال قا�س يف حمكمة 
با�شم  الر�شمي  املتحدث  ماركني،  فالدميري  وق��ال  مو�شكو.  مدينة 
اعتقلت  �شربيا  اإن  تا�س(  )اإي��رت  لوكالة  الرو�شية،  التحقيق  جلنة 
امل�شتبه به، اإيليا غوريات�شيف، فيما اأوقفت اأوكرانيا امل�شتبه به الثان 
ميخائيل فولكوف، وهما مدرجني على الالئحة الدولية للمطلوبني 
يف التحقيق الذي جتريه جلنة التحقيق الرو�شية يف ق�شية جنائية 
اأنه  اإىل  ماركني  واأ���ش��ار   . ال��رو���س  للقوميني  القتايل  التنظيم  �شد 
اإىل  املحتجزين  ب��رتح��ي��ل  املتعلقة  امل�����ش��ائ��ل  م��ع��اجل��ة  ح��ال��ي��اً  جت���ري 
رو�شيا. وتتهم ال�شلطات الرو�شية التنظيم القتايل للقوميني الرو�س 
وعمليات  �شرعي  غ��ري  ب�شكل  اأ�شلحة  وح��ي��ازة  قتل  ج��رائ��م  بارتكاب 
اغتيال، بينها لقا�شي حمكمة مو�شكو اإدوارد ت�شوفا�شوف، واملحامي 

�شريغي ماركيلوف.

عوا�شم

جدة

�لكويت

بنغالد�س تنهي البحث 
يف اأنقا�س املبنى املنهار

•• دكا-ا ف ب:

عن  البحث  عمليات  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  �شينهي  ان��ه  البنغايل  اجلي�س  اع��ل��ن 
اجلثث حتت انقا�س املبنى الذي انهار قرب دكا يف 24 ني�شان-ابريل خملفا 
1127 قتيال. و�شرح الربيغاديري �شديق الذي ي�شرف على العمليات منذ 
ثالثة ا�شابيع لفران�س بر�س ان عمليات البحث تقريبا انتهت ونحن ب�شدد 
اعادة املوقع اىل ادارة املقاطعة و�شنغادر مع�شكرنا يف ال�شاعة 14،00 من 
يوم غد الثالثاء. وا�شاف ال نعتقد ان هناك مزيدا من اجلثث يف االنقا�س 
مو�شحا ان احل�شيلة بلغت 1127 قتيال يف ا�شواأ حادث �شناعي يف تاريخ 
اق��ل من ثالثني  يتقا�شى بع�شهم  3500 عامل  اك��رث من  وك��ان  البالد. 
الربيطانية  م��ارك��ات  ل�شركتي  املالب�س  ان��ت��اج  يف  يعملون  ال�شهر  يف  ي��ورو 
برميارك )ا�شو�شياتد بريتي�س فود( واال�شبانية مانغو، عندما انهار املبنى 
يف �شفار على م�شافة ثالثني كلم من دكا. وجنا نحو 2500 �شخ�س من 
الكارثة وانت�شلت اخر ناجية وهي اخلياطة ر�شم اال�شالم )18 �شنة( من 
حتقيق  وخل�س  حتتها.  يوما   17 ق�شت  ان  بعد  اجلمعة  االنقا�س  حتت 
متهيدي اىل ان ارجتاجات ناجمة خ�شو�شا عن مولدات كهربائية كبرية 
ت�شتعمل خالل انقطاع التيار الكهربائي، هي ال�شبب يف انهيار املبنى الذي 
العامل  يف  للمالب�س  م�شدرة  دول��ة  ثان  وبنغالد�س  مت�شدعا.  ا�شال  كان 
نظرا لتدن رواتب يده العاملة املتوفرة بكرثة وكان هذا القطاع اال�شا�شي 
يف االقت�شاد الذي يدر 29 مليار دوالر �شنويا، ميثل %80 من �شادرات 
البالد ال�شنة املا�شية. لكن املنظمات غري احلكومية تنتقد ظروف العمل 

ومعايري العمل يف هذه ال�شناعة منذ �شنوات.

مطالب فل�سطينية بوقف الت�سريعات بقانون يف ظل االنق�سام 

الحتالل ي�سعى حل�سار البدو الفل�سطينيني يف الأغ�ار

الق�ساء امل�سري يرّبئ اأقارب )بالك بلوك(

اإ�سابات يف ا�ستباكات مبحيط حمكمة القاهرة

القاهرة حتذر اإ�سرائيل من مغبة انتهاك الأق�سى 
املجموعة  بداأتها  التي  وتعزيز اجلهود  ملوا�شلة  نيويورك  املتحدة يف  االأمم 
واال�شتفزازات  االن��ت��ه��اك��ات  ت��ل��ك  ع��ل��ى  االأ����ش���واء  لت�شليط  ه��ن��اك  ال��ع��رب��ي��ة 
االإ�شرائيلية وذلك من خالل اإجراء ات�شاالت عاجلة مع �شكرتري عام االأمم 
املتحدة ورئي�شي اجلمعية العامة وجمل�س االأمن الدويل حلثهم على حتمل 
العربية  اجلامعة  جمل�س  بقرار  عمرو  واأ�شاد  ال�شاأن.  هذا  يف  م�شوؤولياتهم 
الذي اعتمده اأم�س االول برئا�شة وفد م�شر يف دورة غري عادية على م�شتوى 
وم�شاعيها  جهودها  موا�شلة  تعتزم  م�شر  اأن  م�شيفا  الدائمني  املندوبني 
الن�شطة ملتابعة تنفيذ هذا القرار وما ت�شمنه من اإجراءات على �شعيد االأمم 
التعاون  العربية ومنظمة  ال��دول  اأمني عام جامعة  وبالتن�شيق مع  املتحدة 
االإ�شرائيلية  للممار�شات  للت�شدى  اليون�شكو  اإطار منظمة  وفى  االإ�شالمي 

واإدانتها واإيجاد ال�شبل الكفيلة بو�شع حد نهائي لها. 

•• القاهرة-وام:

جدد حممد عمرو وزير اخلارجية امل�شرى ام�س اإدانته ال�شديدة للم�شاعى 
ولالإجراءات  االأق�شى  امل�شجد  داخل  االأو�شاع  لتغيري  احلثيثة  االإ�شرائيلية 
الهوية  وطم�س  ال�شريف  القد�س  معامل  لتغيري  االإ�شرائيلية  واملمار�شات 
امل�شرية  للخارجية  بيان  فى  واأك��د  املقد�شة.  للمدينة  واالإ�شالمية  العربية 
انتهاكا  التي متثل  امل�شروعة  االإج��راءات غري  كافة هذه  اليوماأهمية وقف 
ال��دويل. وحذر عمرو  القانون  وقواعد  الدولية  ال�شرعية  لقرارات  �شارخا 
من مغبة ا�شتمرار اإ�شرائيل يف انتهاكاتها يف القد�س وباالأخ�س تزايد وترية 
اقتحامات امل�شجد االأق�شى وما ميثله ذلك من ا�شتفزاز مل�شاعر املاليني من 
امل�شلمني. واأ�شاف وزير اخلارجية امل�شري-اأنه قد وجه البعثة امل�شرية لدى 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ذكرت م�شادر ا�شرائيلية انه يجري 
العمل على خمطط القامة مدينة 
منطقة  يف  الفل�شطينيني  ل��ل��ب��دو 
�شيطلق  ال�����ذي  االم�����ر  االغ��������وار، 
ا�شرائيل  يد  مبا�شرة  غري  ب�شورة 
من  �شا�شعة  مب�شاحات  للت�شرف 
عن  ف�شال  املنطقة  ت��ل��ك  ارا���ش��ي 
حرج  اأي  ع����ن  االح����ت����الل  اإب����ع����اد 
واعتداءاتها  مبالحقاتها  مرتبط 
ال��ت��ي ت�����ش��اع��دت ���ش��د ���ش��ك��ان تلك 

املنطقة لتهجريهم منها.
ب�شورة  اخل����ط����وة،  ه����ذه  ومت���اث���ل 
او ب���اأخ���رى، م���ا ق��ام��ت وت���ق���وم به 
الذين  النقب  ب��دو  جت��اه  ا�شرائيل 
�شنوات  م��دار  على  ا�شرائيل  �شعت 
مناطق  يف  وح�����ش��اره��م  جتميعهم 

حمددة.
العربي  امل���وق���ع االخ����ب����اري  وذك����ر 
التابعة  املدنية  االإدارة  ان  وال���ال، 
تعتزم  اال���ش��رائ��ي��ل��ي،  ل���الإح���ت���الل 
القادمة  ال��ق��ري��ب��ة  ال��ف��رتة  خ���الل 
يف  البدو  يقطنها  منطقة  تطوير 
ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، وحت��وي��ل��ه��ا اىل 
الفل�شطينيني  الإق���ام���ة  م��دي��ن��ة، 

فيها.
اال�شرائيلي،  ل��ل��م��خ��ط��ط  ووف���ق���اً 
تقّدر  م�شاحة  ت�شليم  �شيتم  ف��ان��ه 
بنحو 1800 دومن لغر�س اإقامة 
الفل�شطينيني  البدو  ينتقل  مبان، 
لالإقامة فيها، و�شيطلق عليها ا�شم 
نويعمة ، و�شيتطلب اإقامة اي مبنى 
فيها، احل�شول على ترخي�س من 
نظرا  اال�شرائيلية،  املدنية  االدارة 
تقع يف  اقامتها  املزمع  املدنية  الن 

. C  اإطار املنطقة امل�شنفة
املتواجدون  الفل�شطينيون  ويقيم 
يف ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة، وه���م م��ن البدو 
ال�شفيح  م����ن  وم����ب����ان  خ����ي����ام،  يف 

حمكمة م�سرية ت�ؤجل 
حماكمة قذاف الدم

•• القاهرة-وكاالت:

ام�س  م�������ش���ري���ة  اأج����ل����ت حم��ك��م��ة 
حماكمة  ج��ل�����ش��ات  اأوىل  االث���ن���ني 
اأحمد قذاف الدم من�شق العالقات 
امل�����ش��ري��ة - ال��ل��ي��ب��ي��ة ال�����ش��اب��ق اإىل 
جل�شة غدا االربعاء لالطالع على 

االوراق وتقدمي امل�شتندات.
ويتهم قذاف الدم بال�شروع يف قتل 
�شابطي �شرطة بالعمليات اخلا�شة 
ومقاومة ال�شلطات وحيازة اأ�شلحة 

نارية وذخائر بدون ترخي�س.
القاهرة  جنايات  حمكمة  وق��ام��ت 
اهلل  عبد  ح�شن  م�شطفى  برئا�شة 
املتهم من حمب�شه  باثبات ح�شور 
مرتديا  م���������ش����ددة  ح����را�����ش����ة  ف�����ى 
امل���الب�������س ال��ب��ي�����ش��اء وت�����ال ممثل 
الذي  االتهام  قرار  العامة  النيابة 
بال�شروع  الدم  قذاف  قيام  ت�شمن 
فى قتل �شابطي �شرطة بالعمليات 
اخلا�شة اثناء تنفيذ القرار ال�شادر 
باإلقاء القب�س عليه بداخل منزله، 
يف �شوء الن�شرة احلمراء ال�شادرة 
م���ن االن����رتب����ول ب���ن���اء ع��ل��ى طلب 
ال�شلطات الليبية ال�شرتداد قذاف 
ف�شاد  جرائم  بارتكاب  املتهم  ال��دم 

مايل يف ليبيا.

اجل�ع يهدد مئات 
الآلف يف النيجر 

•• النيجر-وكاالت:

اأن  ام�������س  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأع��ل��ن��ت 
قرابة 800 األف من اأبناء النيجر 
يف  غذائية  معونة  اإىل  يحتاجون 
األفا   84 بينهم  القادمة،  االأ�شهر 
عاجلة  م�������ش���اع���دات  اإىل  ب��ح��اج��ة 
الأنهم يواجهون اأ�شواأ اأزمة اإن�شانية 

ب�شبب اجلفاف.
وقال مكتب االأمم املتحدة لتن�شيق 
ه����وؤالء  اإن  االإن�������ش���ان���ي���ة  ال�������ش���وؤون 
املعونة  اإىل  يحتاجون  االأ�شخا�س 
من االآن وحتى بداية مو�شم املطر 
يونيو- اأ�شهر  ع��ادة يف  ال��ذي يحل 
حزيران ويوليو-متوز واأغ�شط�س-

اآب القادمة.
واأ�شاف اأن درا�شة ميدانية اأجرتها 
املا�شي  م���ار����س-اآذار  احل��ك��وم��ة يف 
 13 الو�شع ح��رج يف  اأن  اأو���ش��ح��ت 
األف   84 ي��ح��ت��اج  ح��ي��ث  م��ن��ط��ق��ة، 

�شخ�س اإىل معونات عاجلة.

يف  ح��م��ا���س  وح��ك��وم��ة  اهلل،  رام  يف 
الت�شريعات  اإ����ش���دار  ب��وق��ف  غ���زة، 
ظل  يف  ب�����ق�����ان�����ون  وال����������ق����������رارات 

االإنق�شام.
ب��ي��ان تلقت  امل��ن��ظ��م��ات يف  وق���ال���ت 
انرتنا�شونال،  ب���ر����س  ي���ون���اي���ت���د 
بخطورة  تنظر  اإن��ه��ا  م��ن��ه،  ن�شخة 
احلالة  تدهور  ا�شتمرار  اإىل  بالغة 
القانونية والت�شريعية يف االأرا�شي 
الفل�شطينية يف ظل االإنق�شام حيث 
قبل  قوانني من  وتعديل  �شن  يتم 
قطاع  يف  والتغيري  االإ���ش��الح  كتلة 
غزة وا�شدار ق��رارات بقانون التي 
ت�شدر عن الرئي�س حممود عبا�س 

بال�شفة الغربية .
بهذه  اال�شتمرار  اأن  على  و���ش��ددت 
احلالة يوؤدي بال�شرورة اإىل تعميق 
تقوي�س  يف  وي�����ش��اه��م  االن��ق�����ش��ام 
والت�شريعية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال���وح���دة 
اإىل  االأم����ور  ويعيد  الفل�شطينية، 

املدنية،  االدارة  ل��دى  اي��داع��ه  ومت 
ومن  عليه،  االع��رتا���ش��ات  الإب����داء 
املقرر حتويلة اىل اللجنة الفرعية 
لالإ�شتيطان، خالل اال�شهر املقبلة 

للم�شادقة عليه.
هذا  ف�����ان  امل�������ش���در  ذات  وح�������ش���ب 
امل�شتوطنني،  غ�شب  اأث��ار  املخطط 
ال����ذي����ن مل ي��ع��ل��م��وا ب����ه ����ش���وى يف 
اال���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، وت��ع��ل��ي��ق��اً على 
ذل����ك ق���ال���ت م�����ش��ادر م��ق��رب��ة من 
مناطق  ن��ق��ل  ب����ان  امل�����ش��ت��وط��ن��ني، 
اأيدي  اىل  امل�شتوطنات  من  قريبة 
قرار  ه��و  جم���ان���اً،  الفل�شطينيني 
االدارة  لرئي�س  يحق  وال  �شيا�شي، 
ق��رار من �شالحية  اإت��خ��اذ  املدنية 
عاتقه  على  اال�شرائيلية  احلكومة 

ال�شخ�شي .
م���ن ج���ان���ب اآخ������ر، ط��ال��ب��ت 120 
ام�س  فل�شطينية،  اأه��ل��ي��ة  منظمة 
الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة  االث���ن���ني، 

�شلطات االحتالل  تّدعي  والطني، 
قانون،  غ��ري  ب�شكل  اق��ي��م��ت  ان��ه��ا 
تهدف  االحتالل(  )�شلطات  وانها 
جتميع  ه����ذه  خ��ط��وت��ه��ا  وراء  م���ن 
املنت�شرة  ال��ب��دوي��ة  ال��ق��ب��ائ��ل  ك��اف��ة 
مكان  يف  تلك  االغ����وار  منطقة  يف 

واحد.
اال�شرائيلي  امل��خ��ط��ط  وي��ن��ط��وي 
اجل��دي��د على اأب��ع��اد اخ���رى، تتعلق 
بال�شيطرة على مناطق �شا�شعة من 
تلك املنطقة التي يقيم فيها البدو، 
ال�شنني،  ع�����ش��رات  م��ن��ذ  وي��ع��م��ل��ون 
باخرى  او  ب�شورة  جت�شد  ما  وه��و 
واالعتداءات  امل��الح��ق��ات  ب�شل�شلة 
واعمال التهجري التي تتعر�س لها 
من  وامل��زارع��ني  البدوية  العائالت 

ابناء تلك املنطقة.
وي�����ق�����ول امل�����وق�����ع االخ�������ب�������اري ان 
املخطط مت اإقراره �شابقاً، من قبل 
وزير اجلي�س ال�شابق ايهود باراك، 

ك�ريا ال�سمالية تعني 
وزيرًا جديدًا للدفاع

•• �شول-رويرتز:

ا�شتبدلت كوريا ال�شمالية اجلرنال 
امل��ت�����ش��دد ال����ذي ك���ان ي���راأ����س وزارة 
ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة يف ت��ع��دي��ل اخر 
قبل  من  العليا  الع�شكرية  للقيادة 

الزعيم ال�شاب كيم جوجن اون.
الكورية  االن���ب���اء  وك���ال���ة  وذك������رت 
اجلرنال  ان  الر�شمية  ال�شمالية 
جاجن جوجن نام عني وزيرا للقوات 
ثالث  لي�شبح  ال�شعبية  امل�شلحة 
م�����ش��وؤول ي��ت��وىل ه���ذا ال�����دور منذ 
ر�شميا  اون  ج���وجن  ك��ي��م  ت���وىل  ان 
قبل  ال�شمالية  ك��وري��ا  يف  ال�شلطة 

مايزيد قليال عن عام.

ال�شلطة  اق���ام���ة  ق��ب��ل  م���ا  م��رح��ل��ة 
التي   ،94 ع������ام  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
ت�شريعية  منظومة  بغياب  ات�شمت 

وقانونية واحدة .
االإج�����راءات  ت��ل��ك  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
�شيا�شية  اأجندة  خدمة  على  تعمل 
وروؤي���ة فكرية وثقافية حم��ددة ال 
ال�شروري  االإج���م���اع  ب��ه��ا  يتحقق 
�شعبنا  اأن  خا�شة  نحتاجه،  ال���ذي 
الفل�شطيني مير يف مرحلة حترر 
وط���ن���ي ت��ت��ط��ل��ب ت���الح���م ووح�����دة 
تقدمي  وعدم  االجتماعي،  الن�شيج 
وال�شيا�شية  الفكرية  االختالفات 

على امل�شلحة الوطنية العليا .
وق�������ال�������ت امل�����ن�����ظ�����م�����ات االأه�����ل�����ي�����ة 
اآن  اإن�����ه  ب��ي��ان��ه��ا  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف 
االأوان لوقف القوانني التي ت�شدر 
يف غ���زة وال����ق����رارات ب��ق��ان��ون التي 
والتي  ال��غ��رب��ي��ة،  بال�شفة  ت�����ش��در 
االإنق�شام  حالة  تعزيز  �شاأنها  م��ن 
وال�شروع فوراً بعقد دورة للمجل�س 
ال���ت�������ش���ري���ع���ي ب���������ش����ورة م����وح����دة 
الت�شريعات  م��راج��ع��ة  ع��ل��ى  تعمل 
اأثناء  ����ش���درت  ال���ت���ي  وال�����ق�����رارات 
االنق�شام، وتعيد �شياغة املنظومة 
القانون  مرجعية  وف��ق  القانونية 
االأ�شا�شي الذي قبلته جميع الكتل 
ال��ربمل��ان��ي��ة ع��ن��دم��ا ق����ررت خو�س 
االنتخابات النيابية عام 2006 .

على  ال��ف��وري  بالعمل  طالبت  كما 
الوطنية  امل�����ش��احل��ة  ب��ن��ود  ت��ن��ف��ي��ذ 
القوى  جميع  عليها  وق��ع��ت  ال��ت��ي 
ي�شاهم  مبا  بالقاهرة  والفعاليات 
الوطنية  املوؤ�ش�شات  بناء  اإع���ادة  يف 
الفل�شطينية ويف مقدمتها املجل�س 
على  دميقراطية  ب�شورة  الوطني 
طريق اإعادة بناء منظمة التحرير 
الهوية  ع��ن  كمعرب  الفل�شطينية 
الفل�شطينية اجلامعة يف  الوطنية 

مواجهة االإحتالل .

اإ�سرائيل تخف�س م�ازنة وزارة احلرب 
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اقرتح رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو ام�س تخفي�س املوازنة املخ�ش�شة لوزارة احلرب 
مبقدار ثالثة مليارات �شيكل )ثمامنائة مليون دوالر( وذلك و�شط ا�شتعداد احلكومة للت�شويت على 
م�شروع موازنة تق�شفية مثرية للجدل للعام املايل 2013-2014. وقال نتنياهو اأعتقد اأن امل�شار 
الذي اأقرتحه ي�شمن التوازن ال�شليم بني احتياجاتنا االقت�شادية واحتياجاتنا الدفاعية م�شريا اإىل 
احلاجة لتحديث العمليات، ويف نف�س الوقت توفري التمويل الكايف مل�شروعات رئي�شية مثل منظومة 
القبة احلديدية للدفاع ال�شاروخي. واأو�شح بوبوعاز �شتيمبلر املتحدث با�شم وزارة احلرب اأن ميزانية 
الدفاع كانت و�شلت الأعلى م�شتوى لها على االإطالق عند نحو �شتني مليار �شيكل عام 2012، م�شريا 
اإىل اأنها ت�شمنت مبلغا اأ�شا�شيا جتاوزت قيمته خم�شني مليار �شيكل، اإىل جانب اإ�شافات مالية الحقة 
مرتبطة بالدفاع. ووفقا ملقرتح نتنياهو اجلديد، �شيقل االقرتاح املبدئي ملوازنة الدفاع مبقدار ثالثة 

مليارات �شيكل عن القيمة االأ�شا�شية مبوازنة 2012.

فل�سطيني� �س�ريا.. لجئ�ن يبحث�ن عن جل�ء 

وكانت حمكمة ُجنح القاهرة اجلديدة برئا�شة امل�شت�شار 
 3 ملدة  بال�شجن  املتهمني  داوود، ق�شت مبعاقبة  ح�شن 
�شنوات، وكفالة 5 اآالف جنيه )حوايل 750 دوالر( عن 
تهمة اإتالف قاعة املحكمة، وال�شجن �شنتني وكفالة 5 
على  التعدي  بتهمة  جنيه   500 وغ��رام��ة  جنيه  اآالف 
20األف جنيه  اأ�شهر وكفالة   6 رجال االأم��ن، وال�شجن 

عن تهمتي اإتالف ك�شك احلرا�شة و�شيارة �شرطة.

•• القاهرة-يو بي اأي:

اندلعت ا�شتباكات حمدودة، ام�س االإثنني، بني ع�شرات 
االأم��ن مبحيط  امل�شريني وعنا�شر من  املعار�شني  من 

حمكمة القاهرة اجلديدة، اأ�شفرت عن م�شابني.
واأبلغ �شاهد عيان يونايتد بر�س انرتنا�شونال، اأن ع�شرات 
ون�شطاء  املعار�شة  اأب��ري��ل   6 �شباب  حركة  اأع�شاء  م��ن 
اجلديدة،  القاهرة  حمكمة  داخ��ل  تظاهروا  �شيا�شيني 
دومة  اأحمد  ال�شيا�شي  النا�شط  عن  باالإفراج  مطالبني 

الذي ُيحاكم بتهمة اإهانة رئي�س اجلمهورية.
ال��دف��اع ع��ن دومة،  اأن عنا�شر االأم���ن وف��ري��ق  واأ���ش��اف 
اأكملوا  املحكمة حيث  املتظاهرين باخلروج من  طالبوا 
ت��ظ��اه��ره��م ب���اخل���ارج، ووق��ع��ت م��ال���ش��ن��ات ت��ط��ورت اإىل 
املحكمة  بحرا�شة  املكلفة  االأم��ن  عنا�شر  مع  ا�شتباكات 
ال��ذي��ن ا���ش��ت��خ��دم��وا ال���ه���راوات ل��ت��ف��ري��ق ال��ذي��ن قاموا 
اإ���ش��اب��ة ع���دد من  اأ���ش��ف��ر ع��ن  بر�شقهم ب��احل��ج��ارة، م��ا 

املحتجني بكدمات.
�شاعات،   3 نحو  انعقادها  ت��اأخ��ر  بعد  املحكمة،  وتنظر 
رئي�س  اإه��ان��ة  بتهمتي  دوم���ة،  اأح��م��د  النا�شط  حماكمة 

اجلمهورية، وتكدير االأمن العام.
وكانت نيابة ا�شتئناف طنطا اأحالت دومة اإىل املحاكمة 

عقب �شدور قرار من النائب العام امل�شت�شار طلعت عبد 
اهلل ب�شبطه واإح�شاره للتحقيق معه يف التهم املن�شوبة 
اإليه ب�شب واإهانة الرئي�س امل�شري حممد مر�شي عرب 

مداخالت بقناتني ف�شائيتني.
وكانت حمكمة ُجنح طنطا عقدت برئا�شة امل�شت�شار مكرم 
الق�شية  جل�شات  اأوىل  الفائت،  قبل  االأح��د  ي��وم  اد،  ع���وَّ
امل�شري  العدل  وزي��ر  ر  ق��رَّ فيما  تاأجيل نظرها  رت  وق��رَّ
امل�شت�شار اأحمد �شليمان نقل حماكمة دومة من مدينة 
القاهرة(  �شمال غرب  الغربية  طنطا )مركز حمافظة 
�شيا�شيني  ن�شطاء  غ�شب  اأث���ار  م��ا  وه��و  ال��ق��اه��رة،  اإىل 
وحقوقيني واعتربوا عملية النقل عو�شاً عن املحاكمة 
ذاتها باأنها موؤامرة تهدف اإىل التخل�س من املعار�شني. 
اأقارب  االإث��ن��ني،  ام�س  امل�شري،  الق�شاء  ب��ّراأ  ذل��ك،  اىل 
ُتهم  من  بلوك  ب��الك  ُتدعى  معار�شة  بجماعة  اأع�شاء 
ممتلكات  وحتطيم  واإت���الف  اأم���ن،  رج��ال  على  التعدي 
رت حمكمة ا�شتئناف ُجنح القاهرة اجلديدة،  عامة. وقرَّ
بلوك من  اأع�شاء جماعة بالك  اأق��ارب  ا�شتئناف  قبول 
ُتهم التعدي على رجال اأمن حمكمة التجمع اخلام�س 
للمطالبة  احتجاجية  وق��ف��ة  اأث��ن��اء  وال�����ش��رب،  بال�شب 
الدولة  اأم��ن  نيابة  رت  ق��رَّ اأن  بعد  ذويهم  �شبيل  باإخالء 

الُعليا حب�شهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ب��االن��ت��م��اء جلماعة  8 متهمني  اأه����ايل  وك���ان ع���دد م��ن 
ُتطلق على نف�شها اإ�شم بالك بلوك اأو ال�شخرة ال�شوداء 
جماعة  اأن��ه��ا  على  م�شر  يف  ال��ع��ام��ة  النيابة  وت�شنفها 
اإرهابية ، تظاهروا اأخرياً اأمام حمكمة التجمع اخلام�س 
ب��ال��ق��اه��رة اجل��دي��دة خ���الل حم��اك��م��ة اأب��ن��ائ��ه��م ووقعت 
بحرا�شة  املكلفة  االأم���ن  عنا�شر  وب��ني  بينهم  م�����ش��ادات 

املحكمة.

••عمان-وكاالت:

تلخ�س ق�شة عائلة الالجيء الفل�شطيني اأبو حممد حكاية ع�شرات االآالف 
�شوريا، يف رحلة جلوء  امل��وت يف  الفارين من  الفل�شطينيني  الالجئني  من 

جديدة تتزامن مع الذكرى ال�65 لنكبتهم.
�شهاب  ت��ل  منطقة  الفل�شطينية  العائالت  ع�شرات  م��ع  حممد  اأب��و  ي�شكن 
وهي قرية حدودية �شورية على احلدود مع االأردن بعد اأن منعت ال�شلطات 

االأردنية دخولهم تنفيذا لقرار ر�شمي من اأعلى امل�شتويات باململكة.
روى الالجيء الفل�شطيني حكاية هروبه وعائلته من الق�شف على خميم 
اإىل  الطرق  يف  ال�شبل  بها  تقطعت  التي  العائالت  وع�شرات  هو  الريموك 

لبنان واالأردن.
دم�شق  للهروب نحو جنوب  ق��اده  اأطفاله  اإن خوفه على  اأب��و حممد  يقول 
اأن ينتقل لقرى درعا  الك�شوة بريف دم�شق الأي��ام قبل  حيث �شكن منطقة 
مئات  مع  ن�شطاء  قبل  من  جتميعه  ج��رى  حيث  �شهاب  لتل  و�شل  اأن  اإىل 

الالجئني متهيدا لنقلهم اإىل االأردن.

ي�شمح  االأردن ال  اأن  ال�شوريون من  الن�شطاء  اأي�شا حذرنا  قال  اأب��و حممد 
التوجه  على  اأ�شررنا  اأننا  اإال  معهم،  �شيعيدنا  واأن��ه  الفل�شطينيني  بدخول 
نحو احلدود عل االأطفال ي�شفعون لنا بالدخول، لكننا تاأكدنا بعد و�شولنا 

لالأردن اأن ال �شبيل لنا بالدخول فعدنا اأدراجنا نحو احلدود ال�شورية .
وحتولت قرية تل �شهاب ال�شورية �شبه املهجورة لتجمع لنحو 250 الجيء 
الفل�شطينيني يقطنون  اإن  اأبو حممد  �شوريا، يقول  فل�شطيني فارين من 
وروى  اأخ���رى،  ملناطق  وف���روا  اأ�شحابها  تركها  بيوت  اأو  ب�شاتني  يف  هناك 
ف�شوال من معاناتهم واأطفالهم ب�شبب النق�س الكبري يف االأغذية واالأدوية 

عو�شا عن متطلبات احلياة االأ�شا�شية.
ح��ال��ة اأب���و حم��م��د ب���دت ق��ري��ب��ة م��ن ح��ال��ة ���ش��ه��ام، وه���ي ���ش��ي��دة فل�شطينية 
اأن  بعد  االأ�شد  ب�شار  نظام  على  الثورة  بداية  ل��الأردن  الدخول  متكنت من 
فرت من درعا، بينما تقول اإن زوجها واإخوتها تفرقوا بني الداخل ال�شوري 
اأ�شقائها و�شل تركيا عله يجد  اأح��د  اأن  اأخ��ريا  وبني لبنان، يف حني علمت 
لنف�شه مكانا على اأحد قوارب املوت املتجهة نحو اأوروبا والتي ي�شافر فيها 

مهاجرون غري �شرعيني.

مو�ضكو
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خطف �سوي�سري يعمل بال�سليب االأحمر يف اأبني

املبع�ث الأممي ي�سيد باحل�ار ال�طني يف اليمن 
•• �شنعاء-وكاالت:

اإىل  املتحدة  االأمم  مبعوث  اأ���ش��اد 
ب��ن ع��م��ر باحلوار  ال��ي��م��ن ج��م��ال 
ال��وط��ن��ي م���وؤك���دا اأن����ه م��ب��ن��ي على 
هناك  توجد  وال  ال�شفافية  مبداأ 

اأي طبخة خارج قاعة املوؤمتر .
واأو�شح بن عمر يف ت�شريح لوكالة 
االأن����ب����اء ال��ي��م��ن��ي��ة )����ش���ب���اأ( لدى 
مغادرته �شنعاء، اأن بداية املوؤمتر 
جيدة وتب�شر باخلري، واأن اأعماله 
ت�شهد ح���وارا ب��ن��اًء وم�����ش��وؤوال من 

جميع االأطراف امل�شاركة.
ولفت اإىل اأن االأمم املتحدة تدعو 
امل�شاهمة  اإىل  االأط������راف  ج��م��ي��ع 
وامل�������ش���ارك���ة يف م����وؤمت����ر احل�����وار 
اأ�شار  اجلنوبية،  الق�شية  وح���ول 
ب��ن ع��م��ر اإىل وج���ود اإط����ار خا�س 
م�شيفا  امللف،  لهذا  عمل  وفريق 
دائما  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��وق��ف  اأن 
اأي طريقة حللها  اأنه لي�س هناك 
اإال ع��رب احل����وار، وذل���ك م��ا دعانا 
يلتحقوا  مل  الذين  اإقناع  ملحاولة 

باملوؤمتر ب�شرورة امل�شاركة .
وق����د ان��ط��ل��ق��ت ف��اع��ل��ي��ات احل����وار 
م������ار�������س-اآذار   18 يف  ال���وط���ن���ي 
ممثاًل   565 مب�شاركة  امل��ا���ش��ي، 
بينهم  ال�شيا�شية  ال��ق��وى  ملختلف 

احلوثيون.

مماثال  حادثا  �شباط-فرباير  يف 
 11 بينهم  �شخ�شا   12 ق��ت��ل  اذ 
مدنيا يف حتطم طائرة من نف�س 
الطراز يف حي �شكني بالقرب من 

�شاحة التغيري يف �شرق �شنعاء.
الطائرات  ح��وادث حتطم  وتتكرر 
ان  خ�شو�شا  اليمنية  الع�شكرية 
اال�شطول  م����ن  االك������رب  ال��ق�����ش��م 
الع�شكري اليمني الرو�شي ال�شنع 

قدمي ومتهالك.
وحت��ط��م��ت ط���ائ���رة ع�����ش��ك��ري��ة يف 
الثان- ت�شرين  يف  �شنعاء  �شمال 

نوفمرب املا�شي.
اق���دم م�شلحون  ث��ان��ي��ة  م��ن ج��ه��ة 
خطف  ع����ل����ى  ام�����������س  ق����ب����ل����ي����ون 
م����واط����ن ����ش���وي�������ش���ري ي��ع��م��ل مع 
ال�شليب االحمر يف منطقة جعار 
مبحافظة ابني اجلنوبية، بح�شب 
ما افاد م�شوؤول يف اللجان ال�شعبية 

املوالية للجي�س.
وذكر م�شاعد قائد اللجان ال�شعبية 
يف جعار ح�شني الوحي�شي لوكالة 
من  م�شلحني  ان  ب��ر���س  ف��ران�����س 
املراق�شة خطفوا �شوي�شري  قبيلة 
االح���م���ر يف جعار  ال�����ش��ل��ي��ب  م���ن 
برفقة  ك��ان  الوحي�شي،  وبح�شب 
ال�شوي�شري �شخ�شان مينيان، وقد 

مت االفراج عنهما على الفور.
م���ن ج��ه��ت��ه��م، اك����د ���ش��ه��ود عيان 

لوكالة فران�س بر�س ان م�شلحني 
ق��ب��ل��ي��ني اع���رت����ش���وا ����ش���ي���ارة على 

متنها �شخ�س اجنبي يف جعار.
اقتياد  ان��ه مت  ال�شهود  اح��د  وذك��ر 
معلومة  غ��ري  جهة  اىل  االج��ن��ب��ي 
القبيلة  م����ن  م�����ش��ل��ح��ون  وك������ان 
االربعاء  ي����وم  اخ��ت��ط��ف��وا  ن��ف�����ش��ه��ا 
املا�شي موظفني هنديني يعمالن 
املنطقة  يف  االح��م��ر  ال�شليب  م��ع 

نف�شها ولفرتة وجيزة.
كما خطف م�شلحون من املراق�شة 
م�شاء االثنني مواطنني م�شريني 
يف  لالإ�شمنت  م�شنع  يف  يعمالن 

ابني.
وي�����ش��ه��د ال��ي��م��ن ع��م��ل��ي��ات خطف 
ابناء  خ�شو�شا  ينفذها  م��ت��ك��ررة 
ال���ق���ب���ائ���ل وت�������ش���ت���ه���دف اج���ان���ب 
ال�شلطات  ل��دى  مطالب  لتحقيق 

اليمنية.
وخطف مئات اال�شخا�س يف اليمن 
ال�����ش��ن��وات اخل��م�����س ع�شرة  خ���الل 
غالبيتهم  ���ش��راح  اط��ل��ق  امل��ا���ش��ي��ة 

مقابل فدية.

عن مقتل قائدها، بح�شب ما افاد 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ع�شكري  م�شدر 

بر�س.
نوع  من  املقاتلة  ان  امل�شدر  وق��ال 
منطقة  يف  حت��ط��م��ت  ����ش���وخ���وي 
يف  اال���ش��ل��ح��ي  م��دي��ن��ة  يف  �شكنية 
اجل��ه��ة اجل��ن��وب��ي��ة م���ن ���ش��ن��ع��اء ، 
املقاتلة  ق��ائ��د  مقتل  اىل  م�����ش��ريا 
�شهدت  �شنعاء  وكانت  االق��ل  على 

الرئي�س  برئا�شة  احل��وار  وينعقد 
هادي،  من�شور  رب��ه  عبد  اليمني 
باملبعوث  ممثلة  اأمم��ي��ة  وب��رع��اي��ة 
اخلا�س جمال بن عمر، وجمل�س 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي. وي���ج���ري يف 
ظل مقاطعة من غالبية مكونات 
احلراك اجلنوبي املطالب بالعودة 
كانت  ال��ت��ي  اجل���ن���وب،  دول����ة  اإىل 

م�شتقلة حتى عام 1990.

اإىل احل����وار  ال����دع����وة  وق����د مت���ت 
ال�شلطة،  ان��ت��ق��ال  ات��ف��اق  مب��وج��ب 
الرئي�س  تخلي  ع��ن  اأ���ش��ف��ر  ال���ذي 
عن  �شالح  اهلل  عبد  علي  ال�شابق 
نوفمرب-ت�شرين  يف  ال�����ش��ل��ط��ة 
ناحية  وم������ن   2011 ال�����ث�����ان 
اخ����رى، حت��ط��م��ت م��ق��ات��ل��ة مينية 
من طراز �شوخوي ام�س فوق حي 
ا�شفر  ما  �شنعاء  جنوب  يف  �شكني 

اأردوغان يجدد اتهام نظام الأ�سد بتفجريات الريحانية 
•• انقرة-يو بي اأي:

رج�ب  الرتك�ي  ال����وزراء  رئي�س  ق�������ال 
امتدادات  اإن  ام�����س  اأردوغ�����������������ان،  ط��ي��ب 
ت��رك��ي��ا نفذت  ال�����ش��������وري يف  ل��ل��ن��ظ�����������������ام 
ت��ف��ج��ريات ال��ري��ح��ان��ي��ة )ج���ن���وب( التي 
 100 م��ن  واأك����رث  قتي���اًل   46 خ��ل��ف��ت 
ج����ري����ح ون����ق����ل امل���وق�����������ع االإل�����ك�����رتون 
ل�����ش��ح��ي��ف�����������ة )زم��������ان( ال����رتك����ي����ة، عن 
متلك  ال�ش�����لطات  اإن  قول�����ه  اأردوغ���ان، 
اأدل������ة ���ش��ل��ب��ة ح����ول ال��ت��ف��ج��ي��������رات بعد 

التحقيقات وهي تعمل على متابعة هذه 
امل�شاألة.

وقال اإنه من الوا�شح اأن النظام ال�شوري 
ي��ق��ف خ��ل��ف ال��ت��ف��ج��ريات ال��ت��ي نفذتها 

امتدادات النظام يف تركيا.
و�شدد على اأن بالده لن تقع يف الفخ بل 
�شتقوم بردة الفعل املنا�شبة عند احلاجة 
ب�شيارتني  ت��ف��ج��ريي��ن  ان  اىل  وي�����ش��ار 
اأمام  ال��ف��ائ��ت  ال�شبت  وق��ع��ا  مفخختني 
تركيا  ج��ن��وب  الريحانية  بلدية  مبنى 
اإىل مقتل  اأديا  على احلدود مع �شوريا، 

جريح.  100 من  واأكرث  �شخ�شاً   46
و�شارعت تركيا اإىل اتهام النظام ال�شوري 
نفت  فيما  التفجريين  وراء  ب��ال��وق��وف 
دم�شق على ل�شان وزير االإعالم عمران 

الزغبي عالقتها باالإنفجارين.
لال�شتباه  اأت��راك   9 ال�شلطات  واعتقلت 

ب�شلوعهم يف الهجمات.
وك�����ان وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة م��ع��م��ر غولري 
جمموعة  ه��م  الهجوم  منفذي  اإن  ق��ال 
الرتكية  ال�شلطات  ق��ب��ل  م��ن  م��ع��روف��ة 

مرتبطة مبا�شرة باملخابرات ال�شورية.

•• بغداد-ا ف ب:

العراقي ام�س ت�شكيل  الق�شاء االعلى  اعلن جمل�س 
حيث  احل��وي��ج��ة  اح����داث  يف  للنظر  حتقيقية  هيئة 
احلكومية  ال��ق��وات  اقتحام  خ��الل  �شخ�شا   50 قتل 
املالكي.  ن��وري  احلكومة  لرئي�س  مناه�س  العت�شام 
العام  االدع��اء  جهاز  رئا�شة  ان  للمجل�س  بيان  واف��اد 
احلويجة  اح���داث  يف  للنظر  حتقيقية  هيئة  �شكلت 
ق�����ش��اة وع�شو  ث��الث��ة  م��ن  م��ك��ون��ه  ق�����ش��ائ��ي��ة  بهيئة 

ادعاء عام للتحقيق املذكور ويكون مقرها يف رئا�شة 
ا�شتئناف كركوك االحتادية . وا�شاف البيان ان رئا�شة 
االدعاء العام قامت بار�شال ملف التحقيق الوارد من 
جمل�س النواب اىل الهيئة الق�شائية لتوحيدها مع 
حتقيق  حمكمة  ل��دى  امل��ودع��ة  التحقيقية  االوراق 
القانونية  االج��������راءات  ات���خ���اذ  ل��غ��ر���س  احل��وي��ج��ة 
الواقعة  اح��داث احلويجة  وت�شكلت عقب   . الالزمة 
على بعد نحو 55 كلم غرب مدينة كركوك )240 
حكومية  جلنتان  عليها،  املتنازع  ب��غ��داد(  �شمال  كلم 

اإمكانية حتويلها اإىل عملية �شالم 
واإحداث تغيري حقيقي .

واأ����ش���اف يف ح���ني ال ي��خ��ف��ى على 
اأحد اأن بريطانيا ورو�شيا لديهما 
�شوريا،  م���ن  خم��ت��ل��ف��ان  م��وق��ف��ان 
ف����اإن����ن����ي ان���ده�������ش���ت ج������دا خ���الل 
حمادثاتي مع الرئي�س بوتني الأن 
ب���اأن م��ن م�شلحتنا  اإدراك����ا  ه��ن��اك 
باالأمن  تنعم  �شوريا  جعل  جميعا 
م�شتقبل  ب������وج������ود  واالأم���������������ان 
دمي��ق��راط��ي ت��ع��ددي، واإن��ه��اء عدم 

اال�شتقرار االإقليمي . 
اأمورا  اإن ه��ن��اك   وق���ال ك��ام��ريون 
اأن  اإدراك  اأكرب حتدث هنا، ومنها 
هذا  نفعل  اأن  كثريا  االأف�شل  من 
لتحقيق عملية التحول ال�شيا�شي 
ع��رب م�����ش��ارك��ة وات���ف���اق اأك����رب بني 
وبريطانيا  ورو�����ش����ي����ا  اأم�����ريك�����ا 

وفرن�شا وقوى اأخرى .
واأك��د اأن هناك وح��دة هدف قوية 
املتحدة  وال��والي��ات  بريطانيا  بني 
مع  وثيق  نحو  على  العمل  ب�شاأن 
وم�شاعدتها  ال�شورية،  املعار�شة 
وهذا  ب��ه..  تقوم  م��ا  �شياغة  على 
ن���ق���دم لهم  اأن���ن���ا  ه���و ال�����ش��ب��ب يف 

امل�شاعدة التقنية االآن .
ويف ال�����ش��اب��ق، ت�����ش��ب��ب��ت رو���ش��ي��ا يف 
غربيني  وزعماء  كامريون  �شعور 
ب��االإح��ب��اط عندما منعت  اآخ��ري��ن 
ات��خ��اذ اأي اإج����راء ���ش��د االأ���ش��د يف 
جم��ل�����س االأم�������ن ال���ت���اب���ع ل����الأمم 
النظام  تزويدها  وب�شبب  املتحدة، 

ال�شوري بال�شالح.

م��الب�����ش��ات احل���ادث.  للتحقيق يف  ب��رمل��ان��ي��ة  واخ����رى 
العراق  يف  العاملة  اليوني�شف  منظمة  بعثة  واعلنت 
ان معلومات موثوقة و�شلتها تفيد بان نحو ثمانية 
اطفال قتلوا خالل اقتحام االعت�شام ال�شني املناه�س 
ان  احلادثة  هذه  وك��ادت  ال�شيعي.  احلكومة  لرئي�س 
جتر البالد اىل حرب اهلية، حيث �شهد العراق على 
مدى ايام عدة هجمات انتقامية يف مناطق متفرقة 
عن  وا�شفرت  احلكومية  القوات  معظمها  ا�شتهدفت 

مقتل اكرث من 200 �شخ�س.

العراق ي�سكل هيئة حتقيق يف اأحداث احل�يجة 

ال�سليب الأحمر يزيد امل�ساعدت لل�س�ريني 
•• جنيف-ا ف ب:

قررت اللجنة الدولية لل�شليب االحمر زيادة م�شاعدتها لل�شعب ال�شوري 
ملواجهة الكارثة االن�شانية الكربى يف �شوريا بعد ان �شاعفت موازنتها لعام 
2013. وقال رئي�س العمليات لل�شرق االو�شط روبرت مارديني يف جنيف 
ان ما نتوقعه لتعزيز عملنا متوا�شع نظرا اىل احلاجات لكن قرارنا طموح 
نظرا اىل الواقع الذي نواجهه على االر�س . وا�شاف ان ال�شليب االحمر مل 
يتمكن حتى االن �شوى من جمع معلومات اولية حول ا�شتخدام اال�شلحة 
الكيميائية . واو�شح انه اذا مت جمع معلومات ف�شتبحث ثنائيا مع اطراف 
النزاع ولي�س علنا . وكان ال�شليب االحمر وجه االثنني نداء اىل اجلهات 

املانحة جلمع 62،3 مليون فرنك �شوي�شري ا�شايف )50 مليون يورو(.
اىل  امل��ج��اورة  وال���دول  ل�شوريا  املخ�ش�شة  امل��وازن��ة  االم���وال  ه��ذه  و�شرتفع 
101،3 مليون فرنك �شوي�شري )82 مليون يورو( لعام 2013 ما يجعل 

هذه العملية اال�شخم التي يقوم بها ال�شليب االحمر جلهة املوازنة.

�سفن لأ�سط�ل الهادئ الرو�سي تتجه للمت��ّسط 
•• مو�شكو-يو بي اأي:

اأعلنت رو�شيا، ام�س اأن جمموعة من �شفنها احلربية التابعة الأ�شطول البحر 
الهادئ �شتدخل البحر االأبي�س املتو�شط الأول مرة منذ عقود يف منت�شف 
اأيار-مايو اجلاري. ونقلت وكالة اأنباء نوفو�شتي الرو�شية عن املتحدث با�شم 
اأ�شطول املحيط الهادئ الرو�شي، رومان مارتوف، قوله اإن جمموعة ال�شفن 
احلربية دخلت البحر االأحمر وت�شتعد للمرور يف قناة ال�شوي�س، وينبغي اأن 
ت�شل اإىل البحر االأبي�س املتو�شط يف منت�شف اأيار-مايو احلايل. وذكر اأن 
جمموعة ال�شفن املوؤلفة من املدمرة اأدمريال بانتلييف، و�شفينتي االإنزال 
بي�شينغا ،  النفط  ، وناقلة  ، و بريي�شفيت  نيفيل�شكي  االأم��ريال  الكبريتني 
و�شفينة االإنقاذ فوتيي كريلوف ، غادرت مرفاأ فالديفو�شتوك يف 19 اآذار-
االأبي�س  بالبحر  الرو�شية  الع�شكرية  القوة  اإىل  لالإن�شمام  الفائت  مار�س 
الرو�شية  الكبرية  ال�شفينة  احلالية  الع�شكرية  ال��ق��وة  وت�شمل  املتو�شط. 
 ، م���ودري  ي��ارو���ش��الف  والفرقاطة   ، �شيفريومور�شك  للغوا�شات  امل�شادة 
اأ�شطويل  ، وناقلة النفط لينا من   921 ا �شبي  األتاي و  و�شفينتي االإنقاذ 
ال�شمايل  والبلطيق ، اإ�شافة اإىل �شفينة االإنزال اأزوف من اأ�شطول البحر 
االأ�شود. وقال القيادي الع�شكري يف البحرية الرو�شية فيكتور �شريكوف، اإن 

القوة الع�شكرية هذه قد تتو�ّشع لت�شمل غوا�شات نووية.

ت�غل جديد ل�سفن �سينية قرب جزر �سنكاك� 
•• طوكيو-ا ف ب:

اعلن خفر ال�شواحل اليابان ان ثالث �شفن حكومية �شينية دخلت ام�س 
املياه االقليمية جلزر متنازع عليها مع اليابان يف بحر ال�شني ال�شرقي.

ال�شاعة  بعيد  دخلت  ه��ذه  البحرية  املراقبة  �شفن  ان  نف�شه  امل�شدر  وق��ال 
واملحيطة  كلم   22 عر�شها  يبلغ  ال��ت��ي  املنطقة  يف  ت��غ   00،00 التا�شعة 
اآخر توغل  ديايو. ويعود  به بكني وت�شميه  الذي تطالب  �شنكاكو  بارخبيل 
حكومية  �شفن  وكانت  املا�شي  ايار-مايو  من  اخلام�س  اىل  النوع  هذا  من 
�شينية دخلت عدة مرات هذه املنطقة يف نهاية ني�شان-ابريل ما دفع طوكيو 

اىل ا�شتدعاء ال�شفري ال�شيني لديها لالحتجاج.
وعلى اثر دخول هذه ال�شفن اىل جزر �شنكاكو، حذر رئي�س الوزراء اليابان 
�شينزو ابي من ان بالده �شت�شد اي حماولة من قبل بكني للقيام بانزال 
يف هذه اجلزر. ومع قرار اليابان تاأميم اجلزر الثالث يف االرخبيل املتنازع 
البلدين  بني  التوتر  حدة  تفاقمت  املا�شي  ايلول-�شبتمرب  منت�شف  عليه 
اجلارين. ومنذ ا�شهر باتت ال�شني تر�شل ب�شورة �شبه منتظمة �شفنا اىل 
املنطقة، وموؤخرا ا�شبحت تر�شل طائرات اي�شا وذلك بعد ان قامت اليابان 
يف ايلول-�شبتمرب بتاأميم ثالث من اجلزر اخلم�س التي يتاألف منها هذا 

االرخبيل غري املاأهول بعدما ا�شرتتها طوكيو من مالكها اليابان.

•• ا�شطنبول-لندن-وكاالت:

لقوى  الوطني  االئ��ت��الف  يبحث 
اجتماع  خ��الل  واملعار�شة  ال��ث��ورة 
مب��دي��ن��ة اإ���ش��ط��ن��ب��ول ال��رتك��ي��ة يف 
ال�23 من ال�شهر اجلاري اإمكانية 
ترعاه  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  يف  امل�شاركة 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ورو���ش��ي��ا ب�شاأن 
احل���رب يف ���ش��وري��ا و���ش��ط توقعات 
برف�س امل�شاركة لعدم الن�س على 

رحيل ب�شار االأ�شد.
رئي�س  اأن  امل�������ش���ادر  واأو�����ش����ح����ت 
االئ��������ت��������الف امل���������ش����ت����ق����ي����ل م����ع����اذ 
ع����ر�����س على  ال��������ذي  اخل����ط����ي����ب 
ب�����ش��ار االأ����ش���د خ��روج��ا م��ن خالل 
قيادة  جلنة  مع  اجتمع  التفاو�س 
ع�شوا   11 من  املوؤلفة  االئتالف 
اليومني  خ�����الل  اإ����ش���ط���ن���ب���ول  يف 

املا�شني.
ومل تتمكن اللجنة حتى االآن من 
موؤمتر  ب�شاأن  اتفاق  اإىل  التو�شل 
وا�شنطن  ت���ري���د  ال�����ذي  ال�������ش���الم 
نهاية  ب��ح��ل��ول  ع���ق���ده  وم��و���ش��ك��و 
على  ال��ب��ن��اء  اإىل  وي��ه��دف  ال�شهر 
امل���ا����ش���ي يف جنيف  ال���ع���ام  ات���ف���اق 
العنف  اأع���م���ال  ب���وق���ف  ال��ق��ا���ش��ي 

وت�شكيل حكومة انتقالية.
االئتالف  يف  اآخ�����ر  ع�����ش��و  وق�����ال 
اإ���ش��ارة وا�شحة على  اإن��ه م��ن دون 
برتتيبات  ���ش��ي��ت��ع��ل��ق  امل���وؤمت���ر  اأن 
من  ف�شيكون  االأ���ش��د  ب�شار  رحيل 
امل�شتحيل على االئتالف احل�شور 
جتاه  م�شداقيته  يفقد  اأن  دون 

�شعب �شوريا.
ب���اأن  ����ش���ع���ورا  اأن ه���ن���اك  واأ�����ش����اف 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة مت�����ش��ي مع 
اأخ�����رية قبل  رو���ش��ي��ا يف حم���اول���ة 
ال�شروع يف اإجراء ع�شكري ي�شاعد 

على االإطاحة باالأ�شد.
وق��ال��ت م�����ش��ادر يف االئ���ت���الف اإن 
لثالثة  ي�شتمر  ال���ذي  االج��ت��م��اع 
رئي�شا  اأي�������ش���ا  ���ش��ي��ن��ت��خ��ب  اأي��������ام 
رئي�شه  ليخلف  جديدا لالئتالف 
امل�����ش��ت��ق��ي��ل م��ع��اذ اخل��ط��ي��ب، واأن���ه 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  م�����ش��ري  �شيبحث 
تعر�س  ال��ذي  املوؤقت غ�شان هيتو 

النتقادات.
وذكرت م�شادر باالئتالف اأن من 
امل��ر���ش��ح��ني خلالفة  اأق������وى  ب���ني 
اخل���ط���ي���ب ج�������ورج �����ش����ربا، وه���و 
ي�شغل  ب�����ارز  م�����ش��ي��ح��ي  م���ع���ار����س 
من�شب رئي�س االئتالف باالإنابة، 
اأ�شتاذ  وه�����و  غ���ل���ي���ون،  وب�����ره�����ان 
فرن�شا  يف  مقيم  ليربايل  جامعي 
وبداأ حملة من اأجل حدوث تغيري 
دمي��ق��راط��ي يف ���ش��وري��ا م��ن��ذ حكم 

مر�شى  حممد  امل�����ش��ري  الرئي�س 
الرتكي رجب  ال��وزراء  رئي�س  اإىل 
طيب اأردوغان تتعلق ب�ُشُبل تفعيل 
امل����ب����ادرة امل�����ش��ري��ة حل���ل االأزم�����ة 

ال�شورية.
مر�شى  ال��رئ��ي�����س  اأن  اإىل  ي�����ش��ار   
اال�شتثنائية  ال���ق���م���ة  يف  اأط����ل����ق 
الرابعة ملنظمة التعاون االإ�شالمي 
التي عقدت يف مكة يف اأغ�شط�س-
امل��ا���ش��ي م��ب��ادرة احلوار  ال��ع��ام  اآب 
وتركيا  واإي����ران  )م�شر  ال��رب��اع��ي 
وال�����ش��ع��ودي��ة( ال��ت��ي ت��رت��ك��ز على 
���ش��رورة ال��ع��م��ل م��ن اأج���ل حماية 
واإجراء  ال�شورية،  االأرا�شي  وحدة 
ح��������وار �����ش����ام����ل ب�����ني االأط����������راف 
االأزم����ة  حل��ل  املختلفة  ال�����ش��وري��ة 
جهد  الأي  واال�شتجابة  القائمة، 
من قبل اأي دولة ع�شو ت�شارك يف 

الرئي�س الراحل حافظ االأ�شد.
واأب��ل��غ��ت م�����ش��ادر روي����رتز اأن من 
خ�شر  اأح���م���د  ي��ح��ل  اأن  امل���رج���ح 
م��ع��ار���س م�شتقل  اإ���ش��الم��ي  وه���و 
ال��زور يف �شرق  من حمافظة دي��ر 

�شوريا حمل هيتو.
داخ���ل االئتالف  وق��ال��ت م�����ش��ادر 
عن  ع���م���ل  خ�����ش��ر  اإن  ل����روي����رتز 
كثب مع ليرباليني خالل �شنوات 
ب�شار  للرئي�س  ال�شلمية  املعار�شة 

االأ�شد قبل احلرب.
ي��ت��وج��ه ع�شام  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت  يف 
امل�شري  الرئي�س  م�شاعد  احل��داد 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  ل���ل�������ش���وؤون 
االثنني  اليوم  تركيا  اإىل  ال��دويل 
اإط�������ار ج���ه���ود م�����ش��ري��ة حلل  يف 

االأزمة ال�شورية.
وي����ح����م����ل احل����������داد ر�����ش����ال����ة من 

هذا احلوار. وعقدت الدول االأربع 
�شبتمرب- يف  القاهرة  يف  اجتماعا 

اأيلول املا�شي. 
م�������ن ن�����اح�����ي�����ة اخ�������������رى، ذك�������رت 
اأن  ام�����س  ت��ل��غ��راف  دي��ل��ي  �شحيفة 
ديفد  الربيطان  ال���وزراء  رئي�س 
اإيجاد  ب�����ش��اأن  م��ت��ف��ائ��ل  ك���ام���ريون 
لقائه  بعد  ال�شورية  ل��الأزم��ة  ح��ل 
الرئي�س فالدميري بوتني، نتيجة 
بروز دالئل متزايدة على اأن رو�شيا 
ا�شتعداد  ع��ل��ى  ت���ك���ون  اأن  مي��ك��ن 
الت��خ��اذ م��وق��ف اأك���رث ت�����ش��دداً مع 
عقد  ي�شهل  مما  ال�شوري،  النظام 
التو�شل  ب��ه��دف  لل�شالم  م��وؤمت��ر 

اإىل عملية حتول �شيا�شي. 
ورغ���م ع��دم ظ��ه��ور ب���وادر على اأن 
حلكومة  تاأييدها  ت�شحب  رو�شيا 
االأ�شد،  ب�����ش��ار  ال�����ش��وري  ال��رئ��ي�����س 
اإن  تقول  بريطانية  م�شادر  ف��اإن 
اجتماع رئي�س الوزراء الربيطان 
ديفد كامريون والرئي�س الرو�شي 
اجلمعة  ي����وم  ب���وت���ني  ف���الدمي���ري 
قبوال  اأك�����رث  م��و���ش��ك��و  اأن  اأظ���ه���ر 
ال�شاأن  يف  ال���غ���رب  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 

ال�شوري.
وا���ش��ت��م��ر االج��ت��م��اع ف���رتة اأط���ول 
م��ق��ررا، وهيمنت  ك��ان  بكثري مم��ا 
وطلب  ال�����ش��وري��ة،  الق�شية  عليه 
ي�شرح  اأن  ك���ام���ريون  م���ن  ب��وت��ني 

موقفه من ال�شراع.
ت�شريحات  -يف  كامريون  وو�شف 
اأدىل  تليغراف  ديلي  اإليه  ن�شبتها 
الواليات  اإىل  رح��ل��ت��ه  خ���الل  ب��ه��ا 
امل���ح���ادث���ات م���ع بوتني  امل���ت���ح���دة- 
االإيجابية  غ��اي��ة  يف  ك��ان��ت  ب��اأن��ه��ا 
وجيدة ، واأنه يتطلع ملناق�شة نتائج 
الرئي�س  مع  رو�شيا  يف  حمادثاته 
اأوب���ام���ا، وروؤية  ب���اراك  االأم��ريك��ي 

توقعات برف�س االئتالف امل�ساركة مبوؤمتر �سوريا 

كامريون متفائل بحل �س�ري تدعمه رو�سيا 

ج�لة عا�سرة ملفاو�سات الذرية واإيران 
•• فيينا-ا ف ب:

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا االربعاء يف فيينا جولة مفاو�شات جديدة مع ايران هي العا�شرة منذ نهاية 2011 
بهدف التو�شل اىل اتفاق مع طهران حول برناجمها النووي املثري للجدل. وت�شعى الوكالة التابعة لالمم املتحدة اىل حتديد 
مقاربة منظمة الزالة الغمو�س حول امل�شائل العالقة التي ا�شارت اليها يف تقريرها ال�شديد اللهجة حول الربنامج النووي 
االيران يف ت�شرين الثان-نوفمرب 2011 والذي ت�شمن جمموعة من العنا�شر و�شفتها بانها ذات م�شداقية ت�شري اىل ان 
ايران عملت على انتاج ال�شالح الذري قبل 2003 ورمبا فيما بعد. وتامل وكالة الطاقة الذرية من خالل هذه املقاربة املنظمة 
ان تتمكن من الو�شول اىل مواقع ووثائق وعلماء ميكن ان ي�شاعدوها على حتديد طبيعة الربنامج النووي االيران الذي 
ي�شتبه الغرب بانه يخفي �شقا ع�شكريا، االمر الذي تنفيه ايران م�شددة على انه حم�س مدن. وجتري الوكالة عمليات تفتي�س 
منتظمة يف املن�شاآت االيرانية املعلن عنها فيما توؤكد ايران انها غري ملزمة بال�شماح للمفت�شني الدوليني بالدخول اىل مواقع 
اخرى. وتتهم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانها تخلت عن دورها كمنظمة تقنية غري منحازة لت�شبح اداة م�شي�شة 

تابعة للقوى الغربية، وتندد مب�شمون تقاريرها املغلوط .

الحتاد الأوروبي يرحب بانتخابات باك�ستان 
•• عوا�شم-وكاالت:

الباك�شتانية  االنتخابات  على  ا���ش��رف��وا  ال��ذي��ن  االوروب����ي  االحت���اد  مراقبو  اعترب 
ام�س ان العملية االنتخابية التي جرت ال�شبت �شكلت خطوة اىل االمام يف جمال 
والت�شويت  االنتخابية  احلملة  و�شهدت  جت���اوزات.  �شابتها  لكن  الدميوقراطية 
اعمال عنف ادت اىل مقتل اكرث من 150 �شخ�شا ونفذها خ�شو�شا متمردون من 
طالبان �شد احزاب من الغالبية املنتهية واليتها. وقال ريت�شارد هويت احد اع�شاء 
البعثة خالل موؤمتر �شحايف ا�شالم اباد ان اعمال العنف هذه رهيبة لكنها يجب اال 
حتجب التقدم الذي حتقق خالل هذه االنتخابات. وا�شاف ان ن�شبة امل�شاركة التي 
حتدت التهديدات �شد االنتخابات تعترب ت�شويت ثقة ا�شتثنائيا بالدميوقراطية 
. ورغم تهديدات حركة طالبان ب�شن هجمات، كانت ن�شبة امل�شاركة يف االنتخابات 
كثيفة جدا وقاربت ال60 % وهي ن�شبة مل ت�شهدها عملية انتخابات يف باك�شتان 
رغم  االم��ام  اىل  كانت خطوة  االنتخابات  ان هذه  البعثة  واعتربت   .1977 منذ 
مت  الت�شويت  اج�����راءات  ف���ان  امل��راق��ب��ني  وبح�شب   . العملية  ���ش��اب��ت  جت����اوزات  ان 
تزر  مل  البعثة  لكن  بزيارتها.  قاموا  التي  للمكاتب  الكربى  الغالبية  يف  اتباعها 
املناطق  وال  البالد  غ��رب  جنوب  يف  ا�شتقرار  ع��دم  ي�شهد  ال��ذي  بالو�ش�شتان  اقليم 
القبلية يف �شمال غرب البالد، ابرز مالذ للقاعدة وحلفائها من طالبان. كما مل 
حيث  كرات�شي  يف  ج��دا  حم��دود  ب�شكل  اال  الت�شويت  عمليات  مراقبة  من  تتمكن 
مل�شت هناك م�شاكل  انها  البعثة  وقالت  تزوير.  ال�شكاوى بح�شول  �شجلت غالبية 
االوروبي  االحت���اد  مراقبي  بعثة  واك���دت   . حم���دودة  كانت  ان�شطتها  وان  خطرية 
يف  منهجي  ب�شكل  ممثلة  غري  كانت  ال�شعيفة  واملجموعات  الن�شاء  ان  خ�شو�شا 
ا�شعاف  ثالثة  مبعدل  الن�شاء  من  املر�شحات  عدد  ارتفاع  رغم  الناخبني  �شفوف 

التي  الن�شبة  من  اعلى  ن�شائية  وم�شاركة 
اعتربت  واالح������د   .2008 يف  ���ش��ج��ل��ت 
يف  لالنتخابات  مراقبة  بعثة  اب��رز  فافن 
�شخ�س  ال��ف   41 ن�شرت  التي  باك�شتان 
ان االق���رتاع كان  ال��ب��الد،  انحاء  يف كافة 
حرا ن�شبيا رغم بع�س التجاوزات واعمال 
العنف يف مكاتب اقرتاع. من جانبه، هنا 
�شينغ  منموهان  الهندي  ال���وزراء  رئي�س 
زع��ي��م ح���زب ال��راب��ط��ة االإ���ش��الم��ي��ة نواز 
���ش��ري��ف ع��ل��ى ف����وزه وف����وز ح��زب��ه املوؤكد 
لزيارة  ودع���اه  باك�شتان  يف  باالنتخابات 
العمل مع  ب��الده يف  رغبة  الهند، موؤكداً 

احلكومة الباك�شتانية اجلديدة. 
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املر�سد احلق�قي الليبي ينتقد قان�ن العزل بدء النتخابات النيابية واملحلية يف الفيليبني 
•• طرابل�ص-وكاالت:

املرجوة منه  االأه��داف  اإنه لن يحقق  ال�شيا�شي، وقال  العزل  االإن�شان قانون  الليبي حلقوق  املر�شد  انتقد 
كونه ولد حتت ال�شغط والتهديد وخمالفته للقواعد القانونية من تعديل القانون الد�شتوري وحت�شينه 
�شد الطعن يف د�شتوريته.  واأ�شاراملر�شد يف بيان تلقت وكالة االأنباء الليبية وال ن�شخة منه اإىل املظاهرات 
الراف�شة لقانون العزل، واأكد اأن ما يحدث يف ال�شارع الليبي من حراك �شعبي يعد مبثابة م�شمار يدق يف 
نع�س مبادئ ثورة ال�17 من فرباير �شباط التي قال اإنها جاءت لتحقيق امل�شاواة بني اجلميع، واإر�شاء العدل 
واحرتام حقوق املواطن. وحث املر�شد اأع�شاء املوؤمتر الوطني الليبي العام الربملان على �شرورة االلتزام 
مببادئ الثورة واالإعالن الد�شتوري واحرتام ثقة ال�شعب الذي عقد عليهم االآمال لتحقيق االإجنازات التي 
يتطلع اإليها، ودعاهم اإىل مراعاة ح�شا�شية املرحلة وجتنيب البالد الدخول يف اأزمات ال طائل منها .  كما 
و�شياغة  اإع��داد  وترية  وت�شريع  ال�شحيح  الدميقراطي  للحوار  قنوات  بفتح  العام  الوطني  املوؤمتر  طالب 
يغلب عليها طابع  الإ���ش��دار قوانني  اأي��ة حم��اوالت  �شي�شكل �شمانة حقيقية �شد  اإن��ه  ق��ال  ال��ذي  الد�شتور 

املحا�ش�شة واالإق�شاء واالأجندات التي مل ولن تخدم ال�شعب الليبي.

•• مانيال-ا ف ب:

بداأ الفيليبينيون ام�س الت�شويت يف انتخابات 
حول  ا�شتفتاء  مبثابة  تعترب  وحملية  نيابية 
اال�شالح  وحم���اوالت  اكينو  بنينيو  الرئي�س 
التي يقوم بها يف احدى اكرث دول ا�شيا فقرا 
الق�شر  با�شم  املتحدثة  و���ش��رح��ت  وف�����ش��ادا. 
الرئا�شي ابيغيل فالتي لوكالة فران�س بر�س 
ي�شعوا  ان  الناخبني  من  يطلب  الرئي�س  ان 
ثقتهم يف اال�شخا�س الذين �شي�شاعدونه على 

موا�شلة برناجمه اال�شالحي .

وت�شجل الفيليبني احد اعلى م�شتويات النمو 
باال�شافة   )2012 يف   +6.6%( ا�شيا  يف 
امل�شتثمرين.  ق��ب��ل  م���ن  م��ت��زاي��دة  ث��ق��ة  اىل 
الت�شنيف هما  وك���االت  م��ن  اث��ن��ت��ان  ورف��ع��ت 
ال�شيادي  الدين  ب��وروز  اند  و�شتندارد  فيت�س 
للبالد اىل فئة ا�شتثمار وذلك للمرة االوىل 
يف تاريخ الفيليبني. اال ان البالد تواجه مع 
ذل���ك ���ش��ع��وب��ات ك��ب��رية ل��ل��خ��روج م��ن الفقر 
الذي يعان منه ق�شم كبري من ال�شكان كما 
ان بروز الطبقة الو�شطى ابطا بكثري مما هو 

عليه يف الدول املجاورة.

للدكتاتور  االب��رز  املعار�س  اكينو جنل  وك��ان 
عودته  عند  اغتيل  الذي  ماركو�س  فرديناند 
983، انتخب على را�س  من املنفى يف العام 
البالد يف حزيران/يونيو 2010 لوالية من 
للتجديد مبوجب  ق��اب��ل��ة  غ��ري  ���ش��ن��وات  ���ش��ت 
ب���رن���ام���ج حملته  ع���ل���ى  ال���د����ش���ت���ور. وط���غ���ى 
االنتخابية مكافحة الف�شاد ال�شبب الرئي�شي 
مئة  �شكانه  ع��دد  البالغ  البلد  ه��ذا  للفقر يف 
مليون ن�شمة. وتظهر ا�شتطالعات الراي ان 
اكينو وبعد ثالث �شنوات على انتخابه ال يزال 

احد اكرث الروؤ�شاء �شعبية يف الفيليبني.

ق�ات مايل تقرتب من بلدة كيدال 
•• باماكو-رويرتز:

اجتهت قوات مايل امل�شلحة نحو بلدة كيدال الواقعة يف 
الذي  النهائي  املوعد  انق�شاء  قبل  البالد  �شرق  �شمال 
حددته احلكومة مبنت�شف مايو ايار ال�شتعادة ال�شيطرة 

على البلدة من ايدي االنف�شاليني الطوارق.
من  املتمردين  ط��ردت  التي  الفرن�شية  ال��ق��وات  وك��ان��ت 
ال�����ش��ه��ور االخ�����رية للحركة  ���ش��م��ح��ت يف  ���ش��م��ال م����ايل 
اأزواد بادارة بلدة كيدال لكن حكومة  الوطنية لتحرير 
مايل تريد ب�شط �شيطرتها من جديد على البلدة قبل 
االنتخابات الرئا�شية والت�شريعية التي جترى يف يوليو 
ا�شتكمال عملية  االن��ت��خ��اب��ات ه��و  وال��ه��دف م��ن  مت���وز. 
التحول الدميقراطي يف مايل بعد االنقالب الع�شكري 
انتفا�شة  ب�شبب  اذار  م��ار���س  يف  ال��ب��الد  �شهدته  ال���ذي 
للطوارق �شيطرت بعدها جماعات املت�شددين املرتبطني 

بالقاعدة على الثلثني ال�شماليني من البالد.
وغادر طابور من القوات احلكومية مدينة جاو كربى 
اىل  اال�شبوع متوجها  �شابق هذا  وقت  ال�شمال يف  مدن 

كيدال. وقال وزير الدفاع يامو�شا كامارا اأمام الربملان 
هذا ال�شهر ان م�شكلة �شيطرة احلركة الوطنية لتحرير 

اأزواد على كيدال �شتحل بحلول 15 مايو ايار.
ال�شالح  ال��ق��اء  اىل  احلكومة  دع���وات  احل��رك��ة  ورف�شت 
قائلة انها �شتقاوم اي حماوالت ال�شتعادة البلدة لكنها 
مع  �شيا�شية  م��ف��او���ش��ات  الج����راء  م�شتعدة  ان��ه��ا  ق��ال��ت 
احلكومة. وقالت م�شدر ع�شكري طلب عدم ن�شر ا�شمه 
ان قوات اجلي�س اقامة مواقع متقدمة على الطريق اىل 
بلدة انيفي�س ال�شغرية الواقعة على بعد 90 كيلومرتا 

جنوب غربي كيدال .
ورف�شت احلركة الوطنية لتحرير اأزواد تقريرا ورد يف 
وقت �شابق قال ان قوات مايل دخلت انيفي�س وقالت ان 

مقاتليها مازالوا ي�شيطرون على البلدة.
وقال م�شدر ع�شكري ان طابورا اخر يتوجه اىل ميناكا 
وه��ي بلدة يف �شرق م��ايل ق��رب ح��دود النيجر �شيطرت 
املتمردون  ث��م  اأزواد  لتحرير  الوطنية  احل��رك��ة  عليها 
للتفاو�س  متاحا  الوقت  زال  ما  وا�شاف  املا�شي.  العام 

قبل اي عمل ع�شكري.

طالبان تتعهد الإفراج عن الرهائن الأتراك 
•• كابول-ا ف بك

تعهدت حركة طالبان ام�س االفراج قريبا عن املهند�شني االتراك االربعة الباقني 
االفراج  غ��داة  وذل��ك  افغان�شتان،  يف  ا�شابيع  منذ ثالثة  ت��زال حتتجزهم  ال  الذين 
افغان�شتان  ام��ارة  ان  البيان  وج��اء يف  للمتمردين.  بيان  بح�شب  اخرين،  اربعة  عن 
اال�شالمية افرجت مببادرة ح�شن نية وتعبريا عن االن�شانية وعن احرتام ال�شعب 
منذ  حتتجزهم  الذين  الثمانية  االت���راك  اال���ش��رى  من  اربعة  عن  تركيا  يف  امل�شلم 
ا�شارة اىل  اي  البيان  يت�شمن  . ومل  االربعة االخرين قريبا  �شراح  و�شتطلق  فرتة 
نف�شه  الوقت  ا�شروا يف  وافغان  رو�شي وقرغيزي  الثالثة االخرين وهم  الرهائن 
مع املهند�شني الثمانية يف 21 ابريل عند هبوط ا�شطراري للمروحية التي كانوا 
رئي�س  وك��ان  ك��اب��ول.  املتمردين يف جنوب  اح��د معاقل  لوغار  على متنها يف والي��ة 
الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان اول من اعلن االحد يف ا�شطنبول اطالق �شراح 
املهند�شني االربعة بف�شل جهود اال�شتخبارات الرتكية على حد قوله. وكان م�شوؤول 
افغان حملي هو حميد اهلل حميد ا�شار اىل دور زعماء القبائل املحليني يف اطالق 
اختطاف  ويعترب  )���ش��رق(  نانغرهار  والي��ة  من  نائية  منطقة  يف  املهند�شني  �شراح 
هوؤالء الرهائن اكرب عملية من هذا القبيل يف افغان�شتان منذ احتجاز 31 موظفا 
افغانيا الزالة االلغام، قام اخلاطفون بعد ذلك بقطع روؤو�س اربعة منهم يف يوليو 

بالعملية. لها  عالقة  اي  طالبان  حركة  ونفت  الباقني  عن  افرج  بينما   2011

اإىل عدم  اأن�شاره  اأب��و عيا�س  ودع��ا 
املكت�شبات  يف  والتفريط  الرتاجع 
اإن كل جمّرد  ذاك��را  التي حققوها 
هو  اإمن��������ا  ال������رتاج������ع  ت���ف���ك���ري يف 
�شباب  اأّن  ، موؤكدا  عنوان للهزمية 
تنظيمه واأن�شاره الذين حاربوا يف 
والبو�شنة  واأفغان�شتان  ال�شي�شان 
وال��ع��راق وال�����ش��وم��ال وال�����ش��ام، لن 
باأرواحهم  الت�شحية  ع��ن  يتوانوا 
اإذا ما حورب دينهم ومت  يف تون�س 
حد  على  دع��وت��ه��م  على  الت�شييق 

تعبريه.
ك��م��ا وا����ش���ل اأب����و ع��ي��ا���س حتذيره 
باإعمال  ي���ح���ارب���ون���ه  م���ن  ون�����ش��ح 
العقل حتى ال ينفرط العقد الذي 
ال يراه اإاّل منفرطا ال حمالة ، وفق 

ما جاء يف ن�س الر�شالة. 
لت�شند  عيا�س  اأب��و  ر�شالة  وج��اءت 
اأو ت��ت��ّوج دع���وات اأخ���رى ���ش��درت يف 
اأ�شحابها  ن��اد  االأخ��ريي��ن  اليومني 
�شد  اجلهاد  اإىل  التيار  �شيوخ  من 
والتاأكيد   ، واجلي�س  االأم���ن  ق��وات 
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���م  اأّن  ع���ل���ى 

�شريفرف فوق وزارة الداخلية .

ن�سخة تون�سية
 من تنظيم القاعدة

ُي�شار اإىل اأن تنظيم اأن�شار ال�شريعة 
يف تون�س ال ُيخفي ارتباطه بتنظيم 
اأبو  لزعيمه  �شبق  حيث   ، القاعدة 
يتبّنى  ب���اأن���ه  اع�����رتف  اأن  ع��ي��ا���س 

االحتقان بني ال�شلطات والتيارات 
ال�����ش��ل��ف��ي��ة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة االأح�����داث 
جبل  يف  اجل������اري������ة  االإره������اب������ي������ة 
ومطاردة  البالد،  غ��رب  ال�شعانبي 
لعدد  التون�شيني  واجلي�س  االأم��ن 

من ال�شلفيني امل�شلحني.
وال ي�شتبعد هوؤالء اأن تكون ر�شالة 
ال�شريعة  اأن�������ش���ار  ت��ن��ظ��ي��م  زع���ي���م 
ام��ن��ي��ا بتهمة  امل��الح��ق  ت��ون�����س،  يف 
العنف  اأع���م���ال  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ري�����س 
ال�شفارة  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  اأع��ق��اب  يف 
املا�شي،  �شبتمرب  يف  االأم��ري��ك��ي��ة 
بقرب  ُي�����ن�����ذر  ن����اق����و�����س  مب���ث���اب���ة 
املفتوحة  امل��واج��ه��ة  مو�شم  اف��ت��ت��اح 
ال�شلفية  وال��ت��ي��ارات  ال�شلطة  ب��ني 

اجلهادّية حتديدا.
يرون  اآخ��ري��ن،  مالحظني  اأّن  اإاّل 
ا���ش��ت��ّد ح���ول هذا  ق���د  اأّن اخل���ن���اق 
التيار مّما دفع رموزه اإىل ت�شعيد 
�شقف  رف���ع  ل��ه��ج��ة اخل��ط��اب واىل 
التهديدات، موؤكدين اأّنها تهديدات 
لن جتد طريقها اإىل ار�س الواقع 
بحكم عزلة هذه التيارات �شيا�شيا 
و�شعبيا، وا�شتعادة االأمن التون�شي 
ت��دري��ج��ي��ا ل��ع��اف��ي��ت��ه وف��اع��ل��ي��ت��ه يف 
ال��دول��ة وفر�س  نفوذ  ب�شط  اإع���ادة 

هيبتها.

جمل�س وطني ملقاومة االإرهاب
امللف  ب��ه��ذا  ���ش��ي��ا���ش��ّي��ا، ويف ع��الق��ة 
ب��ات ي�شغل الطبقة  ال��ذي  احل���ارق 

املواجهة  اأن   ، فاي�شبوك  اخلا�شة 
االأم��ن��ي��ة ال���دائ���رة ه���ذه االأي����ام مع 
املتطرفة  ال��ت��ك��ف��ريي��ة  اجل��م��اع��ات 
وال�شالح  ال��ع��ن��ف  ت�شتعمل  ال��ت��ي 
اأ�شبحت  وامل��ج��ت��م��ع،  ال��دول��ة  ���ش��د 
الدولة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �����ش����رورة 
املدنية وامن املواطنني، موؤكدا اأن 
هذا لن يكون فعاال ما مل يتم فتح 
ملف متويل هذه اجلماعات وفتح 
حتقيق ر�شمي ت�شرتك فيه وزارات 
والبنك  واملالية  الداخلية  العدل، 
مواردها  م�����ش��ادر  ح���ول  امل���رك���زي 
منها،  واالأجنبية  الداخلية  املالية 
حّملت  ح����ني  يف  ت���ع���ب���ريه.  وف������ق 
احلكومة  ال�شعب)قومية(  حركة 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة م�����ش��وؤول��ي��ة م���ا يجري 
البداية  منذ  ت�شديها  عدم  ب�شبب 
وتغا�شيها  العنف  على  للتحري�س 
امل�شاجد  يف  ال�شائد  اخل��ط��اب  ع��ن 
وعن الدعاة الذين يتم ا�شتقدامهم 
يف كل مرة. ووّجهت احلركة دعوة 
اإىل ال���ق���وى ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ����ش���واء يف 
لتوحيد  امل��ع��ار���ش��ة  يف  اأو  احل��ك��م 
ج���ه���وده���ا م����ن اأج������ل وق�����ف غول 
اإذا �شرب لن يفرق  االإره���اب الأن��ه 
بني هذا وذاك و�شي�شيب اجلميع.

زهري  احلركة  يف  القيادي  واعترب 
يف  االإره�����اب  ق�شية  اأن  امل���غ���زاوي، 
تون�س مو�شوع غاية يف احل�شا�شية 
ويتطلب ت�شافر جهود كل االأحزاب 

واالأطراف من اأجل الت�شدي له. 

ومنهجه  ال���ق���اع���دة  ت��ن��ظ��ي��م  ف��ك��ر 
وق��������د ذك���������رت ����ش���ح���ي���ف���ة اخل����رب 
اجلزائرية نقال عن تقارير اأمنية 
التيار  ن�����ش��ط��اء  م��ن  ال��ع�����ش��رات  اأّن 
منهم  و  تون�س  يف  امل�شلح  ال�شلفي 
داخل  ي��وج��دون  للجماعات  اأم���راء 
ويعملون  الليبية  امل���دن  م��ن  ع��دد 
على دعم و حماية كتائب م�شلحة 
مقربة من تنظيم القاعدة و بينت 
الدعم  و  ال��ت��م��وي��ل  م�����ش��در  ب����ان 
الرئي�شي للجهاديني النا�شطني يف 

تون�س قادم من ليبيا .
واأ�شافت نف�س ال�شحيفة نقال عن 
التي  التحقيقات  اأّن  امل�شادر  نف�س 
م�شرتكة  ام���ن  م�شالح  تبا�شرها 
بني اجلزائر وتون�س حول ال�شبكات 
امل�شلحة  اجل��م��اع��ات  ت��غ��ذي  ال��ت��ي 
اأّن  ال�شلفية التون�شية تو�شلت اإىل 
املقاتلة  اللبيبة  اجلماعات  قدماء 
كتائب م�شلحة  اغلبهم  قاد  الذين 
���ش��د ن��ظ��ام ال���ق���ذايف ق��ب��ل عامني، 
ال�شلفي  التيار  دع��م  يف  متوّرطون 
يف ت��ون�����س ب��ه��دف ال�����ش��ي��ط��رة على 

البالد التون�شية .
اأّن  ن��ف�����س ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأو����ش���ح���ت 
لل�شلفيني  �شمحت  الليبّية  احلرب 
التون�شيني باحل�شول على تدريب 
قتايل عايل امل�شتوى يف مع�شكرات 
حاملي  من  الليبية  ال��ث��وار  كتائب 
م�شرية  اجل��ه��ادي  ال�شلفي  الفكر 
يف  اجل��ه��ادي��ني  ال�شلفيني  اأّن  اإىل 

لقوات االأمن، كما طلبوا امل�شاعدة 
يف  املنت�شرين  ال�شلفيني  بقية  من 
املناطق املجاورة، حيث تدفق املئات 
دفع  م��ا  امل��واج��ه��ات،  ع��ل��ى منطقة 
قوات االأمن اإىل ا�شتخدام القنابل 
اجل  م��ن  بكثافة  ل��ل��دم��وع  امل�شيلة 
تفريقهم. من جهتها، نّبهت وزارة 
اأو  جمعية  كل  التون�شّية  الداخلية 
ينوى  �شيا�شي  ح��زب  اأو  اأ�شخا�س 
االأماكن  باأن�شطة دعوية يف  القيام 
احل�شول  ���ش��رورة  اإىل  العمومية 
ع��ل��ى ت��راخ��ي�����س م�����ش��ب��ق��ة ب 72 
���ش��اع��ة ق��ب��ل ال��ن�����ش��اط ح�����ش��ب ما 
كل  اأّن  م��وؤك��دة  ال��ق��ان��ون،  ي�شبطه 
االعتداء  اأو  للتحري�س  حم��اول��ة 
�شيواجه  مقراتها  اأو  اأعوانها  على 

بتطبيق القانون بكل قوة.
اأ�شدرته  ب��الغ  ال����وزارة يف  واأف����ادت 
املجموعات  ب��ع�����س  ب�����ان  االأح��������د 
ف�����ى جهة  امل����ت���������ش����ددة  ال����دي����ن����ي����ة 
واملنيهلة)�شواحي  ح�شني  �شيدي 
العا�شمة( قامت مبحاوالت ن�شب 
اأم���اك���ن عمومية  دع��وي��ة يف  خ��ي��ام 
تراخي�س  ع���ل���ى  احل�������ش���ول  دون 
رغم  املعنية  ال�شلط  م��ن  قانونية 
احل�شول  ب�شرورة  عليهم  التنبيه 
القيام  اأو  م�شبقة  تراخي�س  على 
اجلوامع  داخ����ل  االأن�����ش��ط��ة  ب��ه��ذه 
اإىل  االن�����ش��ي��اع  رف�����ش��وا  اأن���ه���م  اإاّل 
اأّن  ال��ت��ح��ذي��رات االأم���ن���ي���ة. ي��ذك��ر 
خياما دعوّية تنت�شر يف الكثري من 

تنظيم  ب��ف��ك��ر  م��ت�����ش��ب��ع��ني  ت��ون�����س 
ال���ق���اع���دة و م��ن��ه��م ع����ائ����دون من 

اأفغان�شتان و العراق و اليمن 
واأظ������ه������رت ن���ف�������س امل���������ش����ادر ب���ان 
التي  و  املقاتلة  الليبية  اجلماعات 
لها عدد من املوالني يف تون�س من 
التيار اجلهادي ال�شلفي ي�شيطرون 
على عدد من امل�شاجد التون�شية و 
اأنف�شهم  ع��ن  ل��الإع��الن  ي�شتعدون 
ب���ع���د االن����ت����ه����اء م�����ن امل���������ش����اورات 
م���ع ق���ي���ادات ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة يف 
امل�شادر  نف�س  وك�شفت  باك�شتان.  
اجل����زائ����ري  االأم�������ن  م�����ش��ال��ح  اأن 
الكرتونية  م��را���ش��الت  اع��رت���ش��ت 
و  الن�شرة  جبهة  يف  قياديني  ب��ني 
جهاديني من تون�س و اأع�شاء من 
املغرب  ب���الد  ال��ق��اع��دة يف  ت��ن��ظ��ي��م 
العربي تتحدث عن دور ال�شلفيني 
اإن�شاء  يف  ت��ون�����س  يف  اجل���ه���ادي���ني 

قاعدة تدريب ودعوة يف تون�س.

الداخلية التون�سّية حتّذر
كما تاأتي هذه الر�شالة على خلفية 
اندالع مواجهات بني اأعوان االأمن 
و جمموعة من ال�شّبان املح�شوبني 
ال�شبت  م�شاء  ال�شلفي  التيار  على 
ب�����ش��ب��ب م��ن��ع��ه��م م���ن ن�����ش��ب خيم 
دعوية يف بع�س �شواحي العا�شمة 

واملحافظات االأخرى.
الزجاجات  ال�شلفيون  وا���ش��ت��خ��دم 
ت�شديهم  يف  واحل���ج���ارة  احل��ارق��ة 

انه  ت���ون�������س، مب����ا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
مبا�شرا  ت����ه����دي����دا  ي�������ش���ّك���ل  ب������ات 
التي  ال�شيا�شي  االن��ت��ق��ال  لعملّية 
رئي�س  ط���ال���ب  ت���ون�������س،  ت��ع��ي�����ش��ه��ا 
للحزب  العليا  ال�شيا�شية  الهيئة 
اأم�س،  الو�شط(،  اجلمهوري)ي�شار 
ملقاومة  وط��ن��ي  جم��ل�����س  بت�شكيل 

االإرهاب.
ودع����ا اح��م��د جن��ي��ب ال�����ش��اب��ي على 
فاي�شبوك  اخل����ا�����ش����ة  ���ش��ف��ح��ت��ه 
م����وؤق����ت  جم���ل�������س  ت�������ش���ك���ي���ل  اإىل 
الروؤ�شاء  ي�����ش��ّم  ال��وط��ن��ي  ل��الأم��ن 
ال������ث������الث، رئ����ي���������س اجل���م���ه���وري���ة 
املجل�س  ورئي�س  احلكومة  ورئي�س 
ال���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي ووزي����������ري ال����دف����اع 
والداخلية ورئي�س القوات امل�شلحة 
ال�����ش��رط��ة واالأم�����ني العام  وم��دي��ر 
وكذلك  لل�شغل  التون�شي  لالإحتاد 
ثالث ممثلني عن املعار�شة، تتم يف 
�شيا�شة  اإطاره مناق�شة كل جوانب 
ملفاته  وت��ت��ب��ع  ال��ع��ن��ف  م���ق���اوم���ة 
بالعيد  �شكري  اغتيال  غ��رار  على 
التون�شي  االحت���اد  مقر  ومهاجمة 
لل�شغل واالأحداث التي جتري االآن 

يف ال�شعانبي.
املجل�س  ن����ائ����ب  دع�����ا  ج���ه���ت���ه  م����ن 
الوطني التاأ�شي�شي اإياد الدهمان، 
عن نف�س احلزب، اإىل فتح حتقيق 
متويل  م���������ش����ادر  ح������ول  ر����ش���م���ي 

اجلماعات التكفريية املتطرفة.
�شفحته  ع��ل��ى  ال���ده���م���ان  وك��ت��ب 

التون�شّية  بالعا�شمة  االأحياء  تلك 
اأّن قوات  امل��ح��اف��ظ��ات غ��ري  وب��اق��ي 
االأم��ن ب��داأت ب�شن حملة �شد غري 
امل��رخ�����س لها وم��ن��ع ال��راي��ات غري 

الوطنية.

ملّفات تقلب املوازين
التون�شي،  اإبراهيم  اأم�س  اأك��د  وقد 
ال�شلفي  للتيار  الر�شمي  ال��ن��اط��ق 
�شحفي،  ت�����ش��ري��ح  يف  اجل����ه����ادي 
يطلبوا  ل��ن  ال�����ش��ري��ع��ة  اأن�����ش��ار  اأن 
كل  وان  ك����ان  اأّي  م���ن  ت��رخ��ي�����ش��ا 
ق��ان��ون مي��ن��ع م��ن دع���وة ال��ن��ا���س ال 
نلتفت اإليه وبالتايل فان اخليمات 

الدعوية �شتتوا�شل.
يف حني اأكد اأم�س الناطق الر�شمي 
تون�س  يف  ال�شريعة  اأن�����ش��ار  با�شم 
قيادات  اأن  ال��راي�����س،  ال��دي��ن  �شيف 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ل���دي���ه���ا جم���م���وع���ة من 
امللفات التي مت�س روؤو�س احلكومة 
اأن  ال����راي���������س  واأف���������اد  ت���ون�������س.  يف 
عن  بالك�شف  ت��ق��وم  ق��د  ال��ق��ي��ادات 
امل��ل��ف��ات خ��ا���ش��ة واأن���ه���ا مُي���ك���ن اأن 
تورط الكثري من النا�س املتنّفذين 
الدين  ���ش��ي��ف  واأق�������ر  ت���ون�������س.  يف 
يف  له  هاتفية  مداخلة  يف  الراي�س 
التي  امل��ل��ف��ات  اأن  اإذاع�����ي،  ب��رن��ام��ج 
من  ال�شريعة  اأن�شار  قيادة  بحوزة 
املمكن اأن تقلب املوازين يف تون�س.

ويرى مراقبون لل�ّشاأن التون�شي اأّن 
هذه املواجهات ترتجم ارتفاع حدة 

يف ر�سالة اإىل اأن�ساره من ال�سلفيني يف تون�س

اأب�عيا�س يت�ّعد باإعالن امل�اجهة امل�سّلحة الكربى!
ال�سلفي  ال�سباب  اأّن  اإىل  م�سريا  ولل�سلفيني  للدين  الت�سدي 

لن يتوانى عن الدفاع عن دينه ح�سب تعبريه
كما و�سف اأبو عيا�س، حكام البالد، بالطواغيت املت�سربلني 
اإ�سارة  يف  وذلك   ، براء  منهم  واالإ�سالم  االإ�سالم  ب�سربال 
التي تقود حاليا  االإ�سالمية  النه�سة  اإىل حركة  وا�سحة 
اليوم  اأنكم  ..اعلموا  قائال  وخاطبهم  احلاكمة،  الرتويكا 
ت�ستعجلون  باأنكم  ينذر  ما  احلماقات  من  ترتكبون  �سرمت 

املعركة.. .
مع  م�سلحة  مواجهة  يف  بالدخول  ذاته  ال�سياق  يف  وهّدد 
كل من يحاول حماربة االإ�سالم وفق ن�ّس الر�سالة التي مّت 

تداولها على �سبكة االنرتنت.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

دعا زعيم اأن�سار ال�سريعة يف تون�س �سيف اهلل بن ح�سني، 
اإىل  وّجهها  ر�سالة  يف  اأن�ساره،   ، عيا�س  اأبو  با�سم  املعروف 
�سفحته  على  احلالّية  واحلكومة  ال�سلفي  التيار  �سباب 
الفاي�سبوك،  االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  الر�سمّية 
دعاهم اإىل موا�سلة الثبات لن�سر الدين والدعوة يف كامل 
اأنحاء اجلمهورّية وعدم الرتاجع رغم العراقيل وامل�ساعب 

وفق ما تداولته بع�س املواقع االإلكرتونّية.
وهّدد اأبو عيا�س يف ر�سالته تلك من اأ�سماهم بالطواغيت 
مغّبة  من  ــن،  االأم وقــوات  للحكومة  منه  اإ�ــســارة  يف  وذلــك 

ابو عيا�س يهدد ابو عيا�س ميني ال�شورة

�شلفيو تون�س يتوعدون ال�شلفيون �شوكة فب خا�شرة تون�س
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العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

رقم  )�ــــس.ذ.م.م(-  واالمــن   ال�سالمة  النظمة  فورفوك�س  ال�����ش��رك��ة:  ا���ش��م 
الرخ�شة 629209 عنوانها: مكتب رقم M3 ملك عامر علي ابوبكر احمد- ال�شكل 
القانون: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1048626 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/41618(  
بتاريخ )2013/3/06( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية    
 M3 فورفوك�س النظمة ال�سالمة واالمن  )�س.ذ.م.م( وعنوانها:  مكتب رقم
ملك عامر علي ابوبكر احمد  وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ   .)2013/1/41618( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
املعني  امل�شفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  وعلى من   )2013/3/06(
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2079 جت كل - م ت- ب - اأظ

ال�شيد  بوكالة  ذ.م.م  التكنولوجية  امل�شاريع  وادارة  للتطوير  طموح  مدعي/�شركة 
نبيل  حممد  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  الهواري  نزار  حممد  عبدالرحمن 
 20.000.00 بقيمة  �شياره  ت�شليح  الدعوى:  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  الف�شل  ابو 
درهم + تعوي�س املطلوب اعالنه/حممد نبيل ابو الف�شل اجلن�شية: م�شر  عنوانه: 
بالن�شر)بورود التقرير(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/3 املوافق  االثنني  يوم 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 232 /2013  مد جز- م ر- ب - اأظ

ورثة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  مياه  با�شا  مياه  فورهاد  مدعي/ 
�شعيد �شيف عجالن املن�شوري اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى:  مطالبة 
مالية مببلغ 4000 درهم وا�شتالم جواز ال�شفر املطلوب اعالنه/ ورثة �شعيد 
�شيف عجالن املن�شوري اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/5/19 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 293 /2013  جت جز- م ت- ب - اأظ

نف�شها وب�شفتها وكيلة ورثة  القبي�شي عن  مدعي/ موزه مبارك علي غامن 
مبارك علي غامن القبي�شي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: ماجينا ريفا�س 
ميندوزا اجلن�شية: الفلبني مو�شوع الدعوى:  مطالبة مالية مببلغ 18000 
درهم املطلوب اعالنه/ماجينا ريفا�س ميندوزا اجلن�شية: الفلبني   عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
االحد املوافق 2013/5/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 25 /2013 مد جز-ب �س- ب -اأظ

مدعي/ ياقوت مبارك فرج اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: حممد جميل 
 3500 مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  عنايب  حممد 
باك�شتان    اجلن�شية:  عنايب  حممد  جميل  اعالنه/حممد  املطلوب  درهم  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/19 املوافق  االحد  يوم 
يا�س  بني  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة بني يا�س   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

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

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1293 /2013 جت جز-م ت - ب -اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ �شركة بيما للمقاوالت ذ.م.م ميثلها/ �شليم اهلل ليت ح�شمت اهلل اجلن�شية: االمارات  
مدعي عليه: خليفة حممد ح�شني للمقاوالت العامة ميثلها/ خليفة حممد ح�شني اجلن�شية: 
املطلوب  درهم   10.000 تعوي�س  درهم   50.515 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات 
اجلن�شية:  ح�شني  حممد  خليفة  ميثلها/  العامة  للمقاوالت  ح�شني  حممد  اعالنه/خليفة 
املدعي  ان  حيث  جديد(   خ�شم  با�شافة  الدعوى  �شكل  بت�شحيح  بالن�شر)  عنوانه:  االمارات 
لنظر  موعدا   2013/5/19 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
ابوظبي   االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/24

قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 628 /2013 جت جز-م ت - ب -اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
ال�شمحة  �شركة  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  لالخ�شاب  ديكو  م�شنع  مدعي/ 
للمقاوالت ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق و�شحة احلجز  
84630 درهم   املطلوب اعالنه/ �شركة ال�شمحة للمقاوالت ذ.م.م اجلن�شية: االمارات 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم  اقام الدعوى  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  عنوانه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/16 املوافق  اخلمي�س 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي   االبتدائية - الكائنة   امام الدائرة  ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/5/06
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�شية رقم )2013/831 ( ايجارات- املنظورة امام 
اللجنة االوىل   -) )اب��وظ��ب��ي  االي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�����س   جلنة 
واملرفوعة من املدعى/ حمطة �شيتا كوجن لغ�شيل ال�شيارات،  وذلك   
اعالن  املدعى عليه/ كل �شري خونات �شاه    ن�شراً وقد حتدد لنظر 
الدعوى جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/5/22 يف ال�شاعة 6.00 

م�شاًء يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �شاحب العالقة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/330 )مدين كلي( 
بوا�سطة الن�سر

�شركة  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املدعي/حممد عزيز اهلل  اق��ام  ن��ور حممد    ذ.م.م وميثلها  التجارية  اح��راريل 
اخل�شار  ال�شوق  من  بالقرب  اجل��دي��دة-  ال�شناعية  عجمان-  عنوانه:  بوك�شو 
الدعوى برقم 2013/330 -مدن - كلي- عجمان-  بعجمان ت: 0505292560 
امام حمكمة  باحل�شور  فانت مكلف  �شيكات   4 با�شرتجاع  املطالبة  ومو�شوعها 
عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
الق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  يوليو  �شهر  م��ن   10 ي��وم  امل��واف��ق   11.00

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/5/13
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/975 )مدين كلي( 
اعالن باحلكم التمهيدي- بوا�سطة الن�سر

موؤ�ش�شة  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
مكتب  عنوانه:  كندا  جن�شية:  ماجود  املدعي/�شهاب  اق��ام  امل��ح��دودة  جيجا  �شتار 
�شارع  دي��رة-  /دبي/منطقة  القانونية  واال�شت�شارات  للمحاماة  الناخي  عبداهلل 
االحتاد /مقابل وكالة ال�شوزوكي لل�شيارات برج �شفاير/مكتب 207 الطابق الثان 
042507773 الدعوى برقم 2012/975 -مدن - كلي- عجمان- ومو�شوعها ندب 
خبري  فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 26 من �شهر مايو ل�شنة 

2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/4/24
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
    �سطب قيد

 تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/ �شكافيلو بروجكت �شوليو�شنز ) ميدل اي�شت( 
برايفت ليمتد قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي واملقيدة 

حتت رقم )1384( يف �شجل ال�شركات االأجنبية بالوزارة.
ال�شركات  ���ش��اأن  ل�شنة 1984 يف  رق��م )8(  ال��ق��ان��ون االحت����ادي  الأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذاً 
ال��وزاري رقم )278( ل�شنة 2009م يف �شان اعتماد  التجارية وتعديالته والقرار 
لفروع  واالندماج  والقيد/التجديد/التعديل/البيع  الرتخي�س  اإج��راءات  دليل 

ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.  
اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  االع��رتا���س  يف  احل��ق  اأ�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 

الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ساد- ادارة الت�سجيل التجاري- �س.ب  3625  )مكتب دبي(

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: الفا ديجيتال )�س.ذ.م.م(.
العنوان: حمل رقم )18( ملك �شلطان بن علي العوي�س- ديرة- الرباحة   ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    524527 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانون: 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   56098 التجاري: 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/4/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �سليم 
راجكو تواال حما�سب قانوين  ، العنوان: مكتب رقم 08/16 ملك امل�شرف العربي 
لال�شتثمار- الرقة   هاتف: 2368945 04 فاك�س/2368944 04 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: يورو�ستار دي�سرتيبيو�سن   )�س.ذ.م.م(.
العنوان: حمل 4+ 1 ملك ابناء يو�شف مراد علي- ديرة- نايف  ال�شكل القانون: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 617589  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1036297 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
 2010/12/29 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2010/12/29 بتاريخ 
راجكو  �سليم  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
العربي  امل�����ش��رف  ملك   08/16 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   ، قانوين   حما�سب  تــواال 
لال�شتثمار- الرقة   هاتف: 2368945 04 فاك�س/2368944 04 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي �سليم راجكو تواال حما�سب قانوين 
الرقة    لال�شتثمار-  ال��ع��رب��ي  امل�����ش��رف  ملك   08/16 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   
هاتف: 2368945 04 فاك�س/2368944 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
الفا  لت�شفية   اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�شادية 
ديجيتال)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/16 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/16  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي �سليم راجكو تواال حما�سب قانوين 
الرقة    لال�شتثمار-  ال��ع��رب��ي  امل�����ش��رف  ملك   08/16 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   
هاتف: 2368945 04 فاك�س/2368944 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  يورو�ستار 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  دي�سرتيبيو�سن)�س.ذ.م.م( 
  2010/12/29 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2010/12/29
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 235-2013/237  )عمايل جزئي ( بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه/ الفاطم للمقاوالت 
عجمان  ع��ن��وان��ه:  جن�شيته:  خان�شان  علي  املدعي/حممد  اق��ام   -1 الكهروميكانيكية 
جزئي-  عمايل    2013/235 برقم  ال��دع��وى   0553714928 ت:   - اجل��دي��دة  ال�شناعية 
2-اقام   %5 بواقع  والفائدة  درهم   16500 وق��دره  املطالبة مببلغ   : عجمان ومو�شوعها 
املدعي/كامال ح�شني خور�شاد عنوانه: عجمان ال�شناعية اجلديدة - ت: 0553714928 
الدعوى برقم 2013/237  عمايل جزئي- عجمان ومو�شوعها : املطالبة مببلغ وقدره 
16500 درهم والفائدة بواقع 5% فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية 
 27 ي��وم  امل��واف��ق   8.30 ال�شاعة  يف  وذل��ك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االبتدائية 
الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف  من �شهر مايو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف 

2013/5/13
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
          يف الق�سية  رقم 2012/415 ا�ستئناف عقاري دبي

امل�شتانفة: �شركة ميدا�س ميتالز انرتنا�شيونال ليمتد �س م ح وميثلها ال�شيد/ ديباك باالكر�شنان 
�شيكري- �شدها/1- موؤ�ش�شة ويب للو�شاطة العقارية ل�شاحبها حممد املزروعي ت 043689999 
2- باراك هولدينج ليمتد �س م ح بوكالة املحامي عبا�س نا�شر احلواي- عبا�س احلواي وم�شاركوه 
هاتف رقم 043433313 & فاك�س 043439474 باال�شارة لقرار ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة 
اعاله نفيدكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلربة االول يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/23 يف 
متام ال�شاعة 3.00 الثالثة ع�شراً مبقر اخلبري احلايل بدبي بو�شط مدينة جبل علي �شارع ال�شيخ 
الدور  لالعمال  ايه  مركز   19&18 جلافزا  املجاورة   )1( جالريا  بناية   20 رقم  خمرج  من  زايد 
اجراء  والمكان  عليها  املدعى  مذكرة  على  للرد  وذلك  املرفق  املخطط  وفق   391 مكتب  الثالث 
املعاينة او حتديد موعد لها. نامل احل�شور يف املوعد واملكان املحددين اعاله مع �شرورة اح�شار 
فان  اي طرف  او عدم ح�شور  تاخري  للوكالء- وحال  والتوكيالت  للحا�شرين  الهوية  بطاقات 
اخلربة �شوف ت�شتمر يف اأداء مهامها وفقا لل�شالحيات املخولة لها: وال تقبل االعذار �شوى قبل 

االجتماع بثالث ايام على االقل.    
اخلبري املنتدب/ مهند�س /مدحت احمد عثمان    

اعالن اجتماع خربة
العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     

          يف الق�سية  رقم 2012/1478 جتاري كلي     
للمحا�شبة  اخلليج  مركز  العبدويل-  جا�شم  احمد  املحا�شبي  اخلبري  يعلن 
رقم  الق�شية  يف  االبتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   - والتدقيق 
2012/1478 جتاري كلث املقامة من املدعية/ �شركة بيكوانرتنا�شيونال - دبي 
حل�شور  مدعوة  .ذ.م.م  �س  اوتفيت  عليها/�شركة  املدعى  فان  للمهمة  تنفيذا 
الثالثاء  يوم  عقده  واملقرر  ميثلها  من  بوا�شطة  احل�شابية  اخلربة  اجتماع 
املوافق 2013/5/21 ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا مبكتب اخلبري- مركز اخلليج 
الدين-  �شارع �شالح  ديرة- اخلبي�شي  دبي-  الكائن يف  والتدقيق-  للمحا�شبة 
الطابق   - اخليمة  را�س  �شرياميك  معر�س  بناية  والعبدويل-  الكندى  بناية 

االول- مكتب رقم 104- ت: 04-2684700 050-2777407

اخلبري احل�سابي/ احمد جا�سم العبدويل

اعالن ح�سور اجتماع خربة ح�سابي

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14    
 مذكرة اعادة تبليغ مدعى عليه بالن�سر       

يف الدعوى رقم 2013/503 
الدائرة الكلية املدنية والعمالية الثانية

ها�شم  حممد  املدعية:  ان  حيث  ابراهيم   ال�شعيد  احمد   : عليه  املدعى  اىل 
عبدالظاهر قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة رقمها اعاله 
باأداء مبلغ )110.000 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع %12  يطالبك فيها 
امام  الطلبات. لذلك يقت�شى ح�شورك  للر�شوم وامل�شاريف وباقي  باال�شافة 
هذه املحكمة)الدائرة الكلية املدنية والعمالية الثانية( القاعة رقم )137( يف 
متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2013/5/22   للرد على الدعوى 
ار�شال  او عدم  ،  ويف حالة تخلفك عن احل�شور  وتقدمي مالديك من بينات 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1771 جتاري كلي              
اىل املدعى عليهما /1- موؤ�ش�شة �شامل ال�شويطي لتجارة االدوات املنزلية ملالكها �شامل 
كاظم بو عذار 2- �شامل كاظم بو ع��ذار  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / بنك 
�شادرات ايران- فرع �شارع ال�شيخ زايد وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن فيما 
بينهم مببلغ وقدره )38724162 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
االتفاقية بواقع 17% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها 
لذا   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/6/10 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .)وامرت بتق�شري مدة امل�شافة 

اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/198 جتاري كلي              

جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاوالت-  البداية  �شركة   -1/ املدخل  اخل�شم  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / خالد علي ح�شني العامري قد اقام عليك 
الدعوى  مو�شوع  ال�شركة  وت�شفية  بحل  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
والر�شوم وامل�شاريف .   وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/5/26 
او  باحل�شور  فانت مكلف  لذا   ch1.C.15 بالقاعة  9:30 �س  ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/189 عقاري كلي              

اىل املدعى عليه /1- �شركة ال حامد لالمناء والتعمري �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
املدعي / �شركة جالل �شيندلر للم�شاعد وال�شالم ذ.م.م   قد  ان  االقامة مبا 
وقدره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1174081.14(
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  ال��ت��ام.  وح��ددت  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
2013/6/12 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1256 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1- �شركة �شيامك للتجارة العامة ذ.م.م 2- �شيامك 
التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  زادة   مظلوم  اروجعلي 
ابراهيم حممد احمد حممد  املكتوم وميثله:  اي��ران فرع  بنك �شادرات 
والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  القا�شم    قد 
او  التنفيذ  املنفذ به وقدره )741944.80( درهم اىل طالب  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة �شامال للر�شوم وامل�شاريف وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

االجتماعات  ل�شياحة  عاملية  وجهة   100 اأك��رب  قائمة  اأبوظبي  دخلت 
الدويل  االحت��اد  اأ�شدره  الذي   2012 العام  ت�شنيف  واملوؤمترات �شمن 
للموؤمترات واالجتماعات لتتقدم من املركز 234 بر�شيد 8 موؤمترات 
22 موؤمترا لالحتادات املتخ�ش�شة  اإىل ا�شت�شافة   2011 خالل العام 

يف العام املا�شي.
يف  مرموقة  عاملية  م��دن  م�شاف  يف  حاليا  االإم��ارات��ي��ة  العا�شمة  وتقف 
جمال تنظيم فعاليات االأعمال مثل اأتالنتا وبرازيليا وبريث ومتجاوزة 

مراكز رائدة مثل ال�س فيجا�س وكولونيا.
واأ�شرف على الت�شنيف ..االحتاد الدويل للموؤمترات واالجتماعات الذي 

وال�شيافة  والنقل  الفعاليات  تنظيم  جمال  يف  املتخ�ش�شني  اأب��رز  ميثل 
اأبوظبي  88 دولة .. وتعترب  950 ع�شوا من  اخلا�شة بها حيث ي�شم 
اأحد مدينتني خليجيتني �شمن قائمة اأكرب 100 وجهة عاملية اإىل جانب 

دبي التي جاءت يف املركز 60 بر�شيد 38 اجتماعا.
لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  عام  مدير  نائب  الدرمكي  جا�شم  �شعادة  واأ�شار 
والبنية  باملقومات  عامليا  اعرتافا  ي�شكل  الت�شنيف  اأن هذا  اإىل  والثقافة 
االجتماعات  اأهم  ا�شت�شافة  على  والقادرة  اأبوظبي  يف  املتكاملة  التحتية 
واملوؤمترات واأن�شطة احلوافز واملعار�س. وقال اأظهرنا العام املا�شي مدى 
يف  جناحنا  مع  املجال  ه��ذه  يف  طموحاتنا  حتقيق  على  وعزمنا  جديتنا 
ا�شت�شافة املوؤمتر العاملي لطب العيون يف �شهر فرباير 2012 بح�شور 
ما يزيد على 10 االف م�شارك يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س الذي 

اأ�شهر فقط املنتدى الثامن ع�شر لتطوير خطوط  احت�شن عقب �شبعة 
الطريان الدولية روت�س 2012 . وو�شعت هذه الفعاليات اأبوظبي على 
خارطة الوجهات املف�شلة للموؤمترات واملعار�س وج�شدت بو�شوح اإمكانات 
يوحدون  وال��ذي��ن  القطاع  بهذا  واملعنية  العاملة  اجلهات  من  �شركائنا 
مواردهم وخرباتهم لنجاح الفعاليات يف االإمارة. وارتفع العدد االإجمايل 
للفعاليات املقامة يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س من 232 خالل 
العام 2011 اإىل 360 يف العام املا�شي ن�شبة منو 55 يف املائة اإىل جانب 
17 موؤمترا ا�شتقطبت 25 الف م�شارك و111 اجتماعا وحدثا خا�شا. 
وترى �شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س اأن هذه االأرقام تاأتي كاأحد ثمار 
منهج وجهة واحدة الذي اأطلقته هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة قبل 

عامني لتن�شيق املوارد واجلهود الجتذاب الفعاليات الدولية.

ل�"�شركة  املنتدب  واأرج��ع �شعادة علي �شعيد بن حرمل الظاهري الع�شو 
االحتاد  ت�شنيف  يف  مركزا   134 التقدم  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي 
الدويل للموؤمترات واالجتماعات اإىل اجلهود الدوؤوبة والتزام فرق عمل 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  و"هيئة  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �شركة 
يف ظل روؤية قيادتنا الر�شيدة. واأو�شح ان اأبوظبي ت�شتقطب حاليا عددا 
متزايدا من املوؤمترات واملعار�س وفعاليات االأعمال باالعتماد على بنيتها 
عالوة  بالعامل  تربطها  وا�شعة  جوية  رح��الت  و�شبكة  احلديثة  التحتية 
..م�شريا  للمعار�س  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  امل��ت��ط��ورة  امل��راف��ق  على 
نحو  قدما  للم�شي  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  مع  التعاون  اىل 
دخول قائمة اأكرب 50 وجهة �شمن ت�شنيف االحتاد الدويل للموؤمترات 

واالجتماعات يف غ�شون خم�س �شنوات.

اأب�ظبي تدخل قائمة اأكرب 100 وجهة �سياحية لالجتماعات وامل�ؤمترات يف العامل 
املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

الرائد يف  البنك  الوطني،  دبي  االإم���ارات  بنك  اأعلن 
منطقة ال�شرق االأو�شط، ام�س عن اإطالقه لربنامج 
ب��اق��ة اخل���دم���ات امل�شرفية  واأك����رث ���ش��م��ن  م��ك��اف��اآت 
والفوائد  املزايا  العديد من  وال��ذي يقدم  لالأعمال، 
الهامة التي ميكن للعمالء اال�شتفادة منها على عدة 
م�شتويات. ويرتبط الربنامج ببطاقة الوالء مكافاآت 
ويعرب   ،Rewards & Beyond واأك�������رث 
ع��ن ال��ت��زام ال��ب��ن��ك ب��ت��زوي��د ال��ع��م��الء م��ن ال�شركات 
املّتحدة  العربية  االإم���ارات  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 

مبجموعة �شاملة من املنتجات واحللول املميزة.
ويقدم الربنامج قائمة مو�ّشعة من الفوائد واملزايا، 
امل�����ش��رف��ي��ة لالأعمال  ل��ع��م��الء اخل���دم���ات  وي�����ش��م��ن 
تقدمها  احل�شرية  ال��ف��وائ��د  م��ن  �شاملة  جمموعة 
اأك���رث م��ن 80 ع��الم��ة جت��اري��ة م��ع��روف��ة يف جميع 
اأرجاء الدولة. و�شي�شري مفعول الربنامج حتى 30 
ال�شغرية  ال�شركات  مالكي  ليمنح   ،2014 يونيو 
يحتاجونها  ال��ت��ي  امل���رون���ة  ال���دول���ة  يف  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
متعددة  ومل��رات  املتاحة  احل�شومات  من  لالإ�شتفادة 

خالل ال�شنة.
الرئي�س  نائب  املن�شوري،  �شيف  قال  املنا�شبة  وبهذه 
التجارية للمجموعة يف بنك  والعالمة  – الت�شويق 

االإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي: اأظ��ه��رت درا����ش���ات ال�شوق 
اأنه  الوطني  دب��ي  االإم����ارات  بنك  يف  اأجريناها  التي 
اأن التمويل يعترب م�شاألة هامة وجوهرية  وبالرغم 
هذه  ف��اإن  واملتو�شطة،  ال�شغرية  لل�شركات  بالن�شبة 
املايل  غري  الدعم  على  باحل�شول  ترّحب  ال�شركات 
اأكرث  باأ�شلوب  النمو  حتقيق  على  ي�شاعدها  ال���ذي 
ا�شتدامة وحتقيقاً للكفاءة مقابل التكلفة. ولتحقيق 
ال��ت��ام��ة يف ت�شميم  ال��رع��اي��ة  ال��غ��ر���س، توخينا  ه��ذا 
الدعم  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  واأكرث‘  ’مكافاآت  ب��رن��ام��ج 
ال�شامل لعمالئنا من ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
تتجاوز  االأعمال  قطاع  يف  هامة  بفوائد  وتزويدهم 

حدود التجربة امل�شرفية".
احل�شرية  وال��ف��وائ��د  احل�����ش��وم��ات  ت�شنيف  مّت  وق��د 
خدمات  هي:  رئي�شية  فئات   4 �شمن  الربنامج  يف 
والرتفيه،  االأع��م��ال  وتطوير  والعمليات،  االأع��م��ال، 

والتعليم واال�شت�شارات.
بنك  لعمالء  ميكن  االأع��م��ال،  خ��دم��ات  فئة  و�شمن 
ال�����ش��رك��ات ال�شغرية  ال��وط��ن��ي م���ن  االإم�������ارات دب���ي 
واملتو�شطة اال�شتفادة من احل�شومات على اخلدمات 
والرعاية  املعلومات  وتقنية  التنظيف  مثل  امللحقة 
االإلكرتونية  واالأج��ه��زة  الب�شرية  وامل���وارد  ال�شحية 
اليومية.  بالعمليات  امل��رت��ب��ط��ة  امل��ه��ام  ت��دع��م  ال��ت��ي 
تقدمي  �شركة   25 م��ع  ال�شراكة  اتفاقيات  وت�شمل 

ح�����ش��وم��ات خ��ا���ش��ة ل���دى ت��ات�����س م��ي��ت و"نوا دن��ت��ل و
لل�شفر  و����ش���اوث  الي����ن  ون��ك�����ش��ت   Bayt.com

وال�شياحة واإف اإ�س اإن لل�شفر وغريها الكثري.
الطباعة  فت�شمل  العمليات  فئة  �شمن  الفوائد  اأم��ا 
والتجهيزات،  وال���ق���رط���ا����ش���ي���ة،  ال�������ش���ي���ارات،  ع��ل��ى 
وال��ت��ج��زئ��ة، وت���اأج���ري ال�����ش��ي��ارات، وخ���دم���ات الدعم 
الوطني  االإم��ارات دبي  تعاون بنك  اللوج�شتي. وقد 
19 �شركة جتارية �شمن هذه الفئة، مبا فيها:  مع 
ملنتجات  وزي���ن  اللوج�شتية  ل��ل��خ��دم��ات  كومبيك�س 
لتاأجري  وه��ريت��ز  ك��ار  وي����وروب  ب��ال�����ش��ي��ارات  العناية 
ال�����ش��ي��ارات وب��اف��ك��و وم�شرت ك��وب��ي ودي��ج��ي��ت��ال كوبي 

�شنرت واخلليج العربي للطباعة واإم تو اإم فا�شن.
وت�����ش��م��ل ف��ئ��ة خ��دم��ات ت��ط��وي��ر االأع���م���ال والرتفيه 
ال�شراكات مع �شركات اإدارة الفعاليات، وخدمات دعم 
الت�شويق، والوجهات ال�شياحية، واملطاعم، واملجالت، 
و�شركات توفري الهدايا اخلا�شة بال�شركات، و�شركات 
تقدمي اخلدمات الأندية اجلولف، مثل نادي اجلولف 
يف املرابع العربية، واأخرياً مراكز االأعمال والرتفيه. 
عمالء  فباإمكان  واال�شت�شارات،  التعليم  فئة  و�شمن 
ال�شغرية  ال�شركات  الوطني من  االإم��ارات دبي  بنك 
وامل��ت��و���ش��ط��ة ال��ت��ي ت��رغ��ب ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى خدمات 
ا�شت�شارات  يف  ل���دورات  اخل�شوع  واالإر���ش��اد  التوجيه 
االأعمال، يديرها العديد من اأبرز رواد القطاع، مبا 

."Biz Strategy يف ذلك
وعند ت�شجيلهم �شمن الربنامج، �شيح�شل العمالء 
ع��ل��ى ب��ط��اق��ة م��ك��اف��اآت واأك�����رث م���ع ك��ت��ّي��ب تف�شيلي 
والفوائد  ال�شريكة  التجارية  ال�شركات  ي�شتعر�س 
واملزايا التي تقّدمها كّل منها. و�شيتوّفر هذا الكتيب 
على هيئة كتاب اإلكرتون عرب موقع بنك االإمارات 

دبي الوطني.

بنك الإمارات دبي ال�طني يطلق برناجمًا جديدًا لل�سركات ال�سغرية واملت��سطة يف الإمارات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لالت�شاالت  االإم���������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت�������ش���ارك 
ات�����ش��االت ب��ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال��������ش��اب��ع��ة من 
معر�س الفجرية للتوظيف 2013"، والذي 
يقام حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�����ش��رق��ي  حم��م��د  ب��ن 
حاكم الفجرية، وح�شور �شمو ال�شيخ حممد 
بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية، وتاأتي 
من  ات�شاالت  تعك�س  خطوة  يف  امل�شاركة  هذ 
خاللها موا�شلة جهودها الرامية اإىل تعزيز 
ال�شواغر  وع��ر���س  العمل  �شوق  يف  تواجدها 
الوظيفية املتاحة لديها، يف قطاعي املبيعات 
وخ��دم��ة ال��ع��م��الء واغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���ش��ة للقاء 
املواطنني  من  وظيفية  فر�س  عن  الباحثني 
املوؤ�ش�شة  ل���دى  للعمل  ب��ال��ت��ق��دم  وامل��ه��ت��م��ني 
التي  والتخ�ش�شات  ب��ال��وظ��ائ��ف  وتعريفهم 
اأماكن  اأب����رز  م��ن  ك��واح��د  ات�����ش��االت  تقدمها 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف  امل�����ش��ت��دام  العمل 

املتحدة.
معر�س  يف  ات�شاالت  م�شاركة  هام�س  وعلى 
يون�س  اأك���د   ،"2013 للتوظيف  ال��ف��ج��رية 
عبدالعزيز النمر الرئي�س التنفيذي للموارد 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ات�����ش��االت  ح��ر���س  ال��ب�����ش��ري��ة 
الدائمة يف خمتلف معار�س التوظيف، وفتح 
والراغبني  املتقدمني  جميع  اأم���ام  الفر�س 

بالعمل لدى املوؤ�ش�شة، منوهاً اإىل اأن ات�شاالت 
املوؤ�ش�شات  تعمل ب�شفتها واحدة من كربيات 
والتن�شيق  التعاون  على  الدولة  يف  الوطنية 
الدائم مع جمال�س التوطني على امل�شتويات 
و�شع  بهدف  االحت��ادي��ة  احلكومة  اأو  املحلية 
ال�شبل واالآليات الكفيلة بدفع جهود التوطني 

يف الدولة اإىل االأمام.
واأ�شار يون�س النمر على اأن ما مييز ات�شاالت 
يف م�شاألة التوطني عن غريها من املوؤ�ش�شات، 
الذي  ب��ال��ت��وط��ني  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  اإمي����ان  ه��و 
واملهام  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل�����ش��ت��وي��ات  ك��اف��ة  ي�شمل 
االإدارية والفنية، اأي االإميان ب�شرورة تواجد 
واالإدارات  امل��واق��ع  كافة  يف  امل��واط��ن  العن�شر 
على اختالف تخ�ش�شاتها وم�شتوياتها، حيث 
الكفاءات  ا�شتقطاب  اإىل  ات�����ش��االت  ع��م��دت  
و�شلت  فيها حتى  القيادية  املنا�شب  الإ�شغال 
نحو  القيادية  املنا�شب  يف  امل��واط��ن��ني  ن�شبة 
حيث   ،  67% الو�شطى  القيادة  و   ،80%
التحدي  بحجم  اأنها  الكفاءات  ه��ذه  برهنت 

وعند ثقة املوؤ�ش�شة بها. 
�شيا�شة  ت��ت��ب��ع  ات�������ش���االت  اأن  ال��ن��م��ر  واأك������د 
الكوادر  ت��وظ��ي��ف  ع��ن��د  ت��ت��وق��ف  م��ت��ك��ام��ل��ة ال 
التاأهيل  لت�شمل  متتد  ب��ل  فح�شب  الوطنية 
املوؤ�ش�شة  تعمل  حيث  امل�شتمرين،  والتطوير 
وتدريبهم مبا  على �شقل مهارات موظفيها 
قطاع  يف  احلا�شلة  التطورات  اأح��دث  يواكب 

ا�شتدعى  م���ا  وه����و  االت�������ش���االت،  ت��ك��ن��وجل��ي��ا 
جميع  تنا�شب  خا�شة  تدريبية  برامج  اإن�شاء 

املوؤهالت العلمية.
اإعطاء  اإىل  اأي�������ش���اً  ات�������ش���االت  ع���م���دت  ك��م��ا 
واالهتمام،  ال��رع��اي��ة  ج��ل  اجل��دد  اخلريجني 
اإدراك���اً منها دوره��ا الوطني يف توفري فر�س 
اإىل  �شعت  هنا  وم��ن  ال�شباب،  ل��ه��وؤالء  العمل 
والتاأهيلية  التدريبية  ال��ربام��ج  ك��ل  ت��وف��ري 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��دجم��ه��م يف ����ش���وق ال��ع��م��ل، حيث 
للخريجني  خا�شاً  تاأهيلياً  برناجماً  �شممت 
اجل����دد، وجن��ح��ت ات�����ش��االت م��ن خ���الل هذا 
املواطنني  املوظفني  ع��دد  رف��ع  يف  ال��ربن��ام��ج 
العاملني يف املجال الفني و التقني اىل 942 

موظفاً بن�شبة %35 ، و بلغ عدد املواطنات 
العامالت يف املوؤ�ش�شة 770 مواطنة ، وعدد 
امل���وظ���ف���ني امل���واط���ن���ني االج����م����ايل  2700 
مواطن.  واأ�شار اإىل اأن املوؤ�ش�شة متتلك خطط 
تدريب متخ�ش�شة ، حيث تقوم ا�شرتاتيجية 
املوظفني  اأم��ام  الفر�شة  اإتاحة  املوؤ�ش�شة على 
املهارات  واكت�شاب  قدراتهم  �شقل  و  لتطوير 
وامل���ع���ارف ال��ت��ي ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى ال��ت��ق��دم يف 
يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  عملت  ح��ي��ث   ، املهنية  حياتهم 
4،000 من  2012 على تدريب نحو  ع��ام 
اأو  ات�شاالت  اأك��ادمي��ي��ة  خ��الل  م��ن  موظفيها 
جانب  اإىل  اخل��ارج��ي��ة،  التدريبية  ال����دورات 
ح�شور ور���س العمل داخ��ل وخ���ارج ال��دول��ة ، 
 ، تدريبياً  برناجماً   875 عددها  بلغ  والتي 
فيما بلغ عدد ايام التدريب 20،000 يوماً 
ات�شاالت  م�شاركة  اأهمية  وت��اأت��ي  ت��دري��ب��ي��اً.  
للتوظيف  الفجرية  معر�س  يف  ال�شنة  ه��ذه 
اإتاحة  على  املوؤ�ش�شة  حر�س  ظل  يف   2013
الوظائف  طالبي  امل��واط��ن��ني  اأم���ام  الفر�شة 
اأن  اإىل  النمر  ن��وه  ال��ف��ج��رية، حيث  اإم���ارة  يف 
ك�شريك  اأب�شر  م��ب��ادرة  يف  ات�شاالت  م�شاركة 
ن�����ش��ب��ة التوطني  ���ش��رتف��ع م���ن  ا���ش��رتات��ي��ج��ي 
 45% اإىل  القادمة  الثالث  ال�شنوات  خالل 
م���ن ح��ج��م ال���ق���وة ال��ب�����ش��ري��ة الت�������ش���االت ، و 
يذكر اإن ن�شبة التوطني يف موؤ�ش�شة االمارات 

لالت�شاالت قد بلغت حالياً ن�شبة 42 %. 

بفر�س وظيفية يف املبيعات وخدمة العمالء 

ات�سالت ت�سارك مبعر�س الفجرية للت�ظيف 2013

تداولت ب�ر�سة دبي للذهب وال�سلع تتجاوز تريلي�ن دولر اأمريكي

امل�ؤمتر الدويل ح�ل اأثر تنقل العمالة
 يف التنمية امل�ستدامة يبداأ الي�م يف اأب�ظبي

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة .. تبداأ اليوم الثالثاء 
150 �شخ�شية ميثلون نخبة من امل�شوؤولني  اأثر تنقل العمالة يف التنمية امل�شتدامة .. مب�شاركة حوايل  اأعمال موؤمتر 
ينظم  تنموي.  اأث��ر  وما يحدثه من  احل��دود  العمالة عرب  بتنقل  املعنيني  والتنفيذيني  الدوليني  واخل��رباء  احلكوميني 
املوؤمتر الذي ي�شتمر يومني يف مقر مركز االإمارات للدرا�شات اال�شرتاتيجية والبحوث .. املركز ووزارتا اخلارجية والعمل 
لدول اخلليج  التعاون  دول جمل�س  العمل يف  وزراء  التنفيذي ملجل�س  املكتب  بال�شراكة مع  للموؤهالت  الوطنية  والهيئة 
العربية وحكومة ال�شويد ب�شفتها الرئي�س احلايل للمنتدى الدويل للهجرة والتنمية اإ�شافة اإىل املنظمة الدولية للهجرة 
املتحدة ل�شوؤون الهجرة والتنمية. و�شرح الدكتور علي  العام لالأمم  املمثل اخلا�س لالأمني  والبنك الدويل ومب�شاركة 
را�شد النعيمي مدير جامعة االإم��ارات العربية املتحدة رئي�س جلنة برنامج املوؤمتر خالل موؤمتر �شحفي عقد يف مقر 
مركز االإمارات للدرا�شات اال�شرتاتيجية والبحوث..اأن تنظيم املوؤمتر ياأتي يف اإطار من التكامل مع اأهداف ومو�شوعات 
املنتدى الدويل للهجرة والتنمية لالأعوام 2013-2014 حيث يتيح فر�شة الت�شاور مع عدد من ال�شركاء الدوليني 
حول تلك املو�شوعات واالإعداد الإجتماع قمة املنتدى يف ربيع 2014 ويف اإجتماعات احلوار رفيع امل�شتوى حول الهجرة 
اأن  واأ�شاف  املتحدة.  العامة لالأمم  هام�س اجلمعية  على  املقبل  اأكتوبر  �شهر  نيويورك خالل  املزمع عقده يف  والتنمية 
املوؤمتر يتطرق اإىل ما يجري حاليا من م�شاورات دولية اجلارية ب�شاأن برنامج االأمم املتحدة االمنائي ملا بعد عام 2015 
والذي �شيتعر�س اإىل ق�شايا هجرة العمل ومردودها التنموي. واأو�شح اأن املوؤمتر يعد ا�شتكماال للمناق�شات والنتائج التي 
تو�شل لها كل من م�شار حوار اأبوظبي واملنتدى الدويل للهجرة والتنمية يف جمال تنقل العمالة حيث �شي�شعى املوؤمتر اإىل 
بلورة اأفكار جديدة ب�شاأن كيفية تعظيم فوائد حركة تنقل العمالة عرب احلدود واأثرها يف التنمية الب�شرية واالإقت�شادية 
واالإجتماعية وحتقيق الرتابط الفعال بني �شيا�شات تنقل العمالة من جانب والتخطيط للتنمية من جانب اآخر �شواء 
االإقليم وم�شاركتها يف  دول  اهتمام  تعزيز  املوؤمتر يهدف اىل  اأن  اإىل  النعيمي  واأ�شار  اأو خارجه.  اآ�شيا  اإقليم  على �شعيد 
احلوارات الدولية حول الهجرة والتنمية اإ�شافة اإىل تعزيز معارف وقدرات املراكز البحثية والهيئات احلكومية املعنية يف 
اإجراء البحوث و�شياغة ال�شيا�شات اخلا�شة بهجرة العمل �شعيا اإىل تعظيم اأثرها التنموي على العمال الوافدين واأثرهم 
التنموي  العمالة واالأث��ر  املوؤمتر مو�شوعات عدة منها حركة تنقل  �شواء. ويناق�س  االإر�شال واالإ�شتقبال على حد  ودول 
املرتتبة على  االآث��ار  االإر�شال وقيا�س  بلدان  اإىل  بالن�شبة  العمالة  لتنقل  االإقت�شادية  التنموية  والفوائد  املوؤقتة  للهجرة 
انتقالها على االأ�شر واملجتمع واالقت�شاد يف دول االر�شال واال�شتقبال اإىل جانب امل�شاهمات املالية وغري املالية للعاملني 
يف اخلارج واأثر التحويالت املالية على بلدان االإ�شتقبال وال�شلوك الدوري للتحويالت املالية وتاأثريها على دورة االأعمال 
التجارية يف كل من بلدان االإ�شتقبال واالإر�شال وخيارات ال�شيا�شات النقدية واملالية لزيادة حجم االأثر التنموي لتدفق 

التحويالت املالية وم�شاركة دول جمل�س التعاون بفعالية يف احلوار العاملي حول املردود التنموي لهجرة العمل.

•• دبي-الفجر: 

وال�شلع  ل���ل���ذه���ب  دب������ي  ب����ور�����ش����ة  ����ش���ه���دت 
اأبريل  ���ش��ه��ر  يف  ك��ب��رياً  من����واً   )DGCX(
لتحقق عالمة فارقة منذ تاأ�شي�شها متجاوزة 
تداوالتها.  قيمة  يف  اأمريكي  دوالر  تريليون 
و���ش��ج��ل��ت ال��ب��ور���ش��ة م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا يف عام 
بقيمة  عقد  مليون   24.5 ت���داول   2005

اأمريكي. دوالر  تريليون   1.025
وي���اأت���ي ه���ذا االإجن�����از يف ال��ع��ام ال��ث��ام��ن بعد 
ت��اأ���ش��ي�����س ب���ور����ش���ة دب�����ي ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة منو 
اأبريل مبعدل 139%  اأحجام التداوالت يف 
املا�شي.  العام  من  نف�شه  ال�شهر  مع  مقارنة 
اأبريل  امل��ت��داول��ة يف �شهر  ال��ع��ق��ود  وب��ل��غ ع��دد 
مليار   48.73 بقيمة  عقداً   1،336،942

دوالر اأمريكي. 
اأبريل  �شهر  يف  ال��ع��م��الت  ع��ق��ود  حققت  كما 
اأبريل يف العام  %153 عن  ارتفاعاً مبعدل 
عقود  يف  الن�شط  بالتداول  مدفوعة  املا�شي 
ع��دد عقود  وب��ل��غ  االآج��ل��ة.  الهندية  ال��روب��ي��ة 
تداولها يف  التي مت  االآجلة  الهندية  الروبية 

اأبريل 1،223،960 عقداً بزيادة 145% 
امل��ا���ش��ي. كما  ال��ع��ام  ال�����ش��ه��ر نف�شه م��ن  ع��ن 
اأظهرت عقود اليورو االآجلة اأداء قوياً بزيادة 

عن اأبريل يف العام املا�شي.  325%
من   44،161 ت����داول  ال��ب��ور���ش��ة  و���ش��ه��دت 
عقود الروبية الهندية االآجلة امل�شغرة، التي 
�شهرها  خ��الل  م���وؤخ���راً،  ال��ب��ور���ش��ة  اأطلقتها 
امل�شغر  ال��ع��ق��د  وي��وف��ر  ال���ت���داول.  م��ن  االأول 
الذي يبلغ ع�شر حجم عقد الروبية الهندية 
االآجل يف بور�شة دبي للذهب وال�شلع حتوطاً 
فعااًل من حيث التكلفة واأداة م�شاربة ملحويل 
ال�شغرية  وال�شركات  وامل�شتثمرين  االأم���وال 
االأوىل  العقود  ت��داول هذه  وب��داأ  واملتو�شطة. 
بتاريخ  الهند  وخ���ارج  املنطقة  يف  نوعها  م��ن 
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ويف هذا ال�شدد، قال غاري اأندر�شون، الرئي�س 
وال�شلع:  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ل��ب��ور���ش��ة  التنفيذي 
تريليون  قيمة  تداوالتنا  تتخطى  اأن  ي�شرنا 
البور�شة يف عام  تاأ�شي�س  اأمريكي منذ  دوالر 
فارقة  عالمة  االإجن��از  ه��ذا  ويعد   .2005
تعك�س النمو ال�شريع الذي ت�شهده البور�شة 

الكبري  ال���ن���م���و  وي�����ش��ك��ل  ان���ط���الق���ه���ا.  م���ن���ذ 
 2013 ع��ام  خ��الل  ن�شهده  ال��ذي  وامل�شتدام 
االإ�شرتاتيجية  اأهدافنا  لتحقيق  قوياً  اأ�شا�شاً 
هذا العام. ويثبت االأداء القوي الذي حققته 
عقود الروبية الهندية االآجلة امل�شغرة، على 
من  االأول  �شهرها  خ��الل  اخل�شو�س،  وج��ه 
دب��ي للذهب وال�شلع  ق��درة بور�شة  ال��ت��داول، 

للم�شاركني  تتيح  مبتكرة  عقود  توفري  على 
اال�شتثمارية  احتياجاتهم  تلبية  ال�شوق  يف 
والتحوطية �شمن بيئة تداول داعمة جداً".   
هذا واأظهرت عقود املعادن الثمينة اأي�شاً اأداًء 
قوياً خالل �شهر اأبريل حيث �شجلت كل من 
مبعدل  من��واً  االآج��ل��ة  والف�شة  الذهب  عقود 
املا�شي.   العام  من  نف�شه  ال�شهر  عن   24%

هيئة تنظيم الإت�سالت ت�سدر بيانا 
ت��سيحيا ح�ل �سكايب

•• اأبوظبي - الفجر

اأ�شدرت الهيئة بياناً تو�شيحياً حول ما مت ن�شره يف اإحدى ال�شحف املحلية بعنوان تنظيم االت�شاالت غرامة الدخول 
غري امل�شروع على ال�شبكة ت�شل اإىل مليون درهم - احلب�س اأو الغرامة عقوبة ا�شتخدام �شكايب هاتفياً  تنفي ما جاء 

يف حمتواه وتوؤكد عدم �شحة ودقة ما ن�شر. 
ورغم قيام الهيئة بهذا النفي اإال اأنه ما زالت هناك مالب�شات حول هذا املو�شوع ولذلك توؤكد وتنوه الهيئة جمدداً 
باأنه قد مت توظيف مواد العقوبات املذكورة يف املر�شوم بقانون  احتادي رقم )3( ل�شنة 2003 وتعديالته ب�شكل 
خاطئ، وغري دقيق بخ�شو�س االأن�شطة املنظمة حيث اأن تلك العقوبات ت�شري على كل من قدم اأي من االأن�شطة 

املنظمة )خدمات يتم تقدميها للعامة( دون اأن يكون مرخ�شاً من هيئة تنظيم االت�شاالت.
كما تود الهيئة التنويه باأن جميع الغرامات والعقوبات اجلزائية املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون احتادي رقم 
ل�شنة 2003 وامل�شار اإلها يف اخلرب ال�شحفي املن�شور يف احدى ال�شحف املحلية هي من اخت�شا�س املحاكم يف   3
التنظيمية اخلا�شة بخدمات  ال�شيا�شة  باأن   2013 اإبريل   9 الهيئة بتاريخ  اأعلنت  الدولة وحول خدمات �شكايب 
تقدمي  من  لهما  املرخ�س  دو  و�شركة  ات�شاالت  ملوؤ�ش�شة  فقط  ت�شمح  االإنرتنت  بروتوكول  عرب  ال�شوتي  االت�شال 
خدمات االت�شاالت يف الدولة مبا فيها خدمات االت�شال ال�شوتي عرب بروتوكول االإنرتنت وما زالت هذه ال�شيا�شة 

قائمة ومل يطراأ عليها اأي تعديل.
الدولة فهو ال  www.skype.com يف  امل�شغلون من رفع احلجب عن موقع �شكايب  به  وبخ�شو�س ما قام 
يعني اأي تعديل على موقف الهيئة اأو على ال�شيا�شة باعتبار هذه اخلدمة من خدمات االأن�شطة املنظمة، لذا يجب 

تقدميها عن طريق اأحد املرخ�س لهما واإذا كانت اخلدمة �شتقدم عن طريق �شراكة مع طرف ثالث. 
فيتوجب على املرخ�س لهما �شركتي ات�شاالت ودو التقدم بطلب للموافقة على تقدمي هذه اخلدمة بعد ا�شتيفاء 
ال�شروط التنظيمية والتقنية للهيئة وهذا االأمر مل يحدث مع �شكايب وال تزال اخلدمات ال�شوتية عرب بروتوكول 

االإنرتنت عن طريق �شكايب غري م�شرح بها.
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•• اأبوظبي-وام:

وقعت �شركة االحتاد للقطارات املطور وامل�شغل ل�شبكة ال�شكك احلديدية 
الوطنية يف دولة االإمارات ام�س مذكرة تفاهم مع �شركة هيلمان وورلد 

وايد لوجي�شتيك�س.
وتاأتي مذكرة التفاهم التي وقعها كل من �شعادة الدكتور نا�شر �شيف 
املن�شوري الرئي�س التنفيذي ل�شركة االإحتاد للقطارات ومادهاف كوروب 
اأفريقيا يف  ال�شرق االأو�شط و�شمال  التنفيذي ل�شركة هيلمان  الرئي�س 
اإىل  اإطار اجلهود املبذولة من قبل �شركة االحتاد للقطارات والرامية 
تو�شعة قائمة عمالئها كما �شتعمل تلك املذكرة على تي�شري عملية نقل 
العربية  اململكة  اإىل  �شحنات �شركة هيلمان عرب احل��دود بكفاءة عالية 

التفاهم املربمة  االأخرى كما تتما�شى مذكرة  ال�شعودية ودول اخلليج 
مع التزامات كال ال�شركتني بتقدمي خدمات م�شتدامة بيئيا.

وتعد �شركة هيلمان االأملانية واحدة من اأكرب ال�شركات العائلية العاملة 
يف قطاع اخلدمات اللوج�شتية حيث تتمتع بانت�شار عاملي وتقدم خدماتها 
واملعتمد  تتبعه  الذي  النهج  ومكنها  العامل  يف  بلدا  يف اأكرث من 150 
االحتياجات  م��ع  ليتوافق  خ�شي�شا  وامل�شمم  املتكاملة  احل��ل��ول  على 
اخلا�شة بهذه ال�شناعة من تنمية اأعمالها يف منطقة ال�شرق االأو�شط 

بن�شبة 40 باملائة خالل العام املا�شي فقط.
املحليني  لعمالئها  املقدمة  �شبكة خدماتها  ق��درات  هيلمان من  وتعزز 
اأولئك  خ�شو�شا  بالنقل  اخلا�شة  متطلباتهم  تلبي  والتي  والعامليني 
الذين يق�شدون دبي باعتبارها وجهة االأعمال االأوىل يف املنطقة وذلك 

�شل�شلة  اإىل  اخلليجية  احلديدية  ال�شكك  خ��دم��ات  اإ�شافة  خ��الل  م��ن 
التوريد املوجودة حاليا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

النقل يف دول اخلليج فعالة ومتكاملة  اإن �شبكة  وقال مادهاف كوروب 
ت�شكل  التي  اللوج�شتية  للخدمات  احللول  بتقدمي  فريدا  نهجا  وتتبع 
يف  التناف�شية  قدرتنا  تعزيز  �شاأنها  وم��ن  اأعمالهم  اإىل  كبرية  اإ�شافة 

املنطقة.
دولة  يف  احلديدية  ال�شكك  ا�شتخدام  م��ن  امل�شافة  القيمة  اأن  واأ���ش��ح 
االأ�شواق االأخرى  املتحدة والتوا�شل مع �شركائنا يف  العربية  االإم��ارات 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �شتكون غري حمدودة واحلل االأمثل 
لتعزيز كفاءة اخلدمات التي نقدمها ..معربا عن تطلع ال�شركة قدما 

اإىل العمل مع �شركة االحتاد للقطارات لتحقيق ذلك.

للقطارات  �شركة االحت��اد  اإن  املن�شوري  نا�شر  الدكتور  قال  من جانبه 
ومعايري  مناف�شة  وباأ�شعار  وفعالة  اآمنة  نقل  و�شيلة  بتطوير  ملتزمة 
احلديدية  ال�شكك  �شبكة  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا  متقدمة  بيئية  ا�شتدامة 
الوطنية �شتخدم �شركة هيلمان خالل تو�شعة اأعمالها يف االإمارات ودول 

اخلليج العربي االأخرى.
على  موؤ�شرا  فقط  يعد  ال  امل��ذك��رة  ه��ذه  توقيع  اأن  املن�شوري  واأ���ش��اف 
اأعتاب  على  اأننا  حيث  للقطارات  االحت��اد  �شركة  حت��رزه  ال��ذي  التقدم 
ت�شغيل املرحلة االأوىل من امل�شروع نهاية العام اجلاري ولكنه ي�شتعر�س 
الوطنية على قطاع  ال�شكك احلديدية  االإيجابي ل�شبكة  التاأثري  اأي�شا 
حمليا  التجارية  احلركة  على  ايجابا  ذلك  وانعكا�س  املنطقة  يف  النقل 

ودوليا.

الحتاد للقطارات ت�قع مذكرة تفاهم مع �سركة هيلمان وورلد وايد ل�جي�ستيك�س

بتوقيع اأربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون االقت�سادي والفر�س اال�ستثمارية بني البلدين

الدورة احلادية ع�سرة للجنة امل�سرتكة الإماراتية اجلزائرية تختتم اأعمالها يف اأب�ظبي
املن�س�ري: اللجنة امل�سرتكة خط�ة يف اجتاه بناء ومتتني العالقات الأخ�ية وت�ثيق اأوا�سر التعاون البناء بني البلدين

•• اأبوظبي-الفجر:

مايو   13 )االإث���ن���ني  ام�����س  اأب��وظ��ب��ي  يف  اختتمت 
للجنة  ع�شر  احل��ادي��ة  ال����دورة  اأع��م��ال   )2013
معايل  برئا�شة  اجلزائرية  االإم��ارات��ي��ة  امل�شرتكة 
امل��ه��ن��د���س ���ش��ل��ط��ان ب���ن ���ش��ع��ي��د امل��ن�����ش��وري وزير 
االق��ت�����ش��اد وم���ع���ايل ك���رمي ج����ودي وزي����ر املالية 
اجل�����زائ�����ري، مب�����ش��ارك��ة مم��ث��ل��ني ع���ن ع����دد من 
ال��������وزارات واجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة ومم��ث��ل��ني عن 

القطاع اخلا�س من البلدين ال�شقيقني.
اللجنة  انعقاد  اإن جتدد  املن�شوري:  وق��ال معايل 
امل�شرتكة يعك�س روح االأخوة التي تربط ال�شعبني 
مدى  وتظهر  واجل��زائ��ري  االإم��ارات��ي  ال�شقيقني 
االه��ت��م��ام واحل���ر����س ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز تلك 
للتوا�شل  طيبة  فر�شه  ميثل  اأن��ه  كما  العالقة، 
من  حتقيقه  مت  م��ا  وت���دار����س  ال��ت��ف��اه��م  وتعميق 
والتخطيط  بلدينا  ع��الق��ات  اإط����ار  يف  اإجن�����ازات 
ال��ت��ع��اون، ولتقوية تلك  م��ن  اآف���اق ج��دي��دة  لبلوغ 

العالقات. 
واأ�شار معاليه اإىل التطور الكبري وامل�شتمر ال�شائد 
والدعم  االهتمام  بف�شل  البلدين،  عالقات  على 
للبلدين  احلكيمة  القيادة  ومتابعة  ال��الحم��دود 
التعاون  اأوا���ش��ر  تعزيز  على  امل�شتمر  وحر�شها 
االإ�شرتاتيجي وفتح اآفاق جديدة للعمل امل�شرتك 

البناء ودفعه اإىل االأمام يف خمتلف املجاالت. 
واأ�شاف معاليه اأن االقت�شاد الوطني متكن خالل 
كافة  يف  نوعية  نقلة  اإح��داث  من  املا�شية  العقود 
االنفتاح  بف�شل  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  جم���االت 
الدولة  تنتهجها  التي  االقت�شادية  وال�شيا�شات 
االقت�شادية  عالقاتها  لتعزيز  املتوا�شل  و�شعيها 
م�شاهمة  لزيادة  وجهودها  العامل  دول  كافة  مع 
وتطوير  وحت��دي��ث  التنمية،  يف  اخل��ا���س  القطاع 
امل���الئ���م���ة لقطاع  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ه��ي��ئ��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
التكنولوجية  ال���ت���ط���ورات  وم���واك���ب���ة  االأع����م����ال، 
واملعلوماتية، واالرتقاء مب�شتوى اخلدمات، وخلق 

مناخ جاذب لال�شتثمار متثل بتوفري بنية حتتية 
اأن وجود  ، كما  مادية وموؤ�ش�شية قوية ومتطورة 
امل�شتثمر  تعطي  التي  احل��رة  املناطق  العديد من 
ت�شهيالت وامتيازات وم�شاحة من احلرية متكنه 
من ممار�شة عمله بكفاءة وحتقيق ربحية عالية، 
ال�شريبة  م��ن  الكامل  االإع��ف��اء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ه��ذا 
على الدخل، ف�شاًل عن توافر املرونة والكفاءة يف 
املتطورة  املالية  االأ�شواق  ووج��ود  امل�شريف  اجلهاز 

والعاملية.

منو القطاعات االقت�سادية االأ�سا�سية 
االإماراتي خالل  ونوه معاليه بتحقيق االقت�شاد 
عام 2012  منواً اقت�شادياً بلغ نحو %4 ، اإ�شافة 
النفطية  غ��ري  ال�����ش��ادرات  يف  زي����ادة  حتقيق  اإىل 
%، اإىل جانب احلد   37.2 بن�شبة بلغت حوايل 
لي�شل  م�شتوياته  اأدن���ى  بلغ  ال��ذي  الت�شخم  م��ن 
اىل %0.7 ، ووفقا للمعطيات املتوفرة فانه من 
املتوقع اأن ي�شتمر النمو االيجابي ملعظم القطاعات 

االقت�شادية االأ�شا�شية يف الفرتة القادمة. 
تقرير  ن��ت��ائ��ج  اأن  امل���ن�������ش���وري  م���ع���ايل  واأ�����ش����اف 
دولة  و�شع   2013-2012 العاملي  التناف�شية 
24  عاملياً وحافظت بالتايل  االإم��ارات يف املرتبة 
على مكانتها باعتبارها الدولة العربية الوحيدة 
االإبداع  على  املعتمدة  االقت�شاديات  قائمة  �شمن 
عاملياً   26 املرتبة  الدولة  احتلت  كما  واالبتكار،  
بتقرير »�شهولة اأداء االأعمال ال�شادر عن »البنك 
االأ�شمل  امل���وؤ����ش���ر  وه����و   2013 ل���ع���ام  ال������دويل 
بالدول  اال�شتثماري  امل��ن��اخ  على  باحلكم  املتعلق 
البيئة  �شهدته  ال��ذي  التطور  اإىل مدى  اإ�شارة  يف 
اال���ش��ت��ث��م��اري��ة االإم���ارات���ي���ة، ك��م��ا ج���اءت االإم����ارات 
باملرتبة االأوىل عربياً و19عاملياً يف تقرير متكني 
التجارة العاملية لعام 2012 ال�شادر عن املنتدى 
احلكومة  لتقرير  ووف��ق��اً  ال��ع��امل��ي،   االق��ت�����ش��ادي 
االأمم  منظمة  عن  ال�شادر   2012 االإلكرتونية 
املتحدة تبواأت االإمارات املرتبة االأوىل عربياً و28  

عاملياً يف موؤ�شر تطور احلكومة االإلكرتونية”، كما 
احلكومة  خدمات  موؤ�شر  يف  الدولة  ترتيب  قفز 
دولة   190 بني  من   7 املرتبة  اإىل  االإلكرتونية 

�شملها التقرير.
وع���رب امل��ن�����ش��وري ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ال��ب��ال��غ��ة مب�شرية 
خالل  اجل��زائ��ر  م��ع  امل�شرتكة  اللجنة  واجن����ازات 
الفرتة املا�شية ال �شيما على �شعيد تعزيز وتنمية 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
اتفاقية  لتوقيع  كان  حيث  املجاالت،  من  العديد 
العام  يف  وال��ف��ن��ي  والعلمي  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون 
ومذكرات  االت��ف��اق��ي��ات  م���ن  وغ���ريه���ا   1986
ال��ت��ف��اه��م يف امل���ج���االت االأخ�����رى امل��خ��ت��ل��ف��ة اآث�����اراً 
اإيجابية عديدة يف تو�شيع نطاق التعاون، اإذ حقق 
وخالل  البلدين  ب��ني  التجاري  التبادل  اإج��م��ايل 
بلغ  �شنوى  منو  معدل   2011/2009 الفرتة 
التجارة  ارت��ف��ع ح��ج��م  % ، ح��ي��ث   37.5 ن��ح��و  
العام  ف��ب  دوالر  م��ل��ي��ون   349.7 م��ن  امل��ت��ب��ادل��ة 
574.7 مليون دوالر بنهاية العام  اإىل   2010

 . %  64.3 بلغت  منو  بن�شبة   2011
واأكد معاليه اأن ت�شيري اأول رحله منتظمة لطريان 
االإمارات اىل اجلزائر يف مار�س من العام 2013  
وتن�شيط احلركة  تعزيز  ب�شكل جلي يف  �شي�شاهم 
وتن�شيط  االأع����م����ال  ق��ط��اع  وخ���دم���ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

اال�شتثمار. 
واجتهاد  بجد  العمل  اإىل  املن�شوري  معايل  ودع��ا 
تطوير  تواجه  التي  واملعوقات  ال�شعاب  لتذليل 
الكفيلة  االآل��ي��ات  واإي��ج��اد  البلدين  بني  العالقات 
احلوافز  م��ن  اخل��ا���س  القطاع  ا�شتفادة  بتعظيم 
اأجل  وذلك من  البلدين،  يف  املتاحة  اال�شتثمارية 
اال�شتثمارات  وتطوير  الثنائية  العالقات  تعزيز 
البلدين ي�شعيان بقوة  اإن  امل�شرتكة وقال معاليه 
التبادل التجاري عرب جملة  اإىل زيادة م�شتويات 
يتنا�شب  مبا  امل�شرتكة  وامل�شاريع  التفاهمات  من 
وطموحات البلدين يف حتقيق مزيد من ال�شراكة 

االقت�شادية .

تطوير العالقات الثنائية 
اأربع  توقيع  عن  اللجنة  اجتماعات  اأ�شفرت  وق��د 
ت��ف��اه��م، ح��ي��ث مت التوقيع  ات��ف��اق��ي��ات وم���ذك���رات 
واتفاقية  وامل��وان��ئ  البحري  النقل  اتفاقية  على 
جلنة  الإن�شاء  تفاهم  وم��ذك��رة  اجلوية  اخل��دم��ات 
مذكرة  على  التوقيع  مت  كما  اال�شتثمار  ملتابعة 
تفاهم لتطبيق اتفاقية تفادي االزدواج ال�شريبي، 
والتي من �شاأنها اأن ت�شهم يف تعزز فر�س التعاون 
ا�شتثمارية  ف��ر���س  ع���ن  وال��ك�����ش��ف  االق��ت�����ش��ادي  

جديدة وواعدة بني البلدين.
وك���ان���ت ب��ح��ث��ت ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش��رتك��ة االإم���ارات���ي���ة 
الكفيلة  ال�����ش��ب��ل  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ���الل  اجل���زائ���ري���ة 
عن  والبحث  امل�شرتك  التعاون  عالقات  بتطوير 
قطاعات جديدة لال�شتفادة من املقومات املتوفرة 
يف  احلايل  التعاون  مب�شتوى  لالإرتقاء  وامل�شجعة 
العديد من القطاعات، وتعزيز العالقات الثنائية 

وتطوير اال�شتثمارات امل�شرتكة.
وا����ش���ت���ع���ر����س اجل����ان����ب����ان خ�����الل االج���ت���م���اع���ات 
اأبديا  حيث  املختلفة  امل��ج��االت  يف  ال��ت��ع��اون  اآف���اق 
ارتياحهما حلجم التبادل التجاري بني البلدين، 
والذي �شجل اأرقاماً كبرية يف الفرتة املمتدة بني 
اأكد اجلانبان على  2009 و2011، كما  عامي 
اأه��م��ي��ة ال��ب��ح��ث ع��ن ف��ر���س اآخ����رى ل��زي��ادة حجم 
التبادل التجاري بينهما، اإ�شافة اإىل حث اجلهات 

املعنية على تنظيم املعار�س التجارية. 
واتفق اجلانبان على تفعيل جمل�س رجال االأعمال 
االماراتي اجلزائري امل�شرتك كما اتفق اجلانبان 
للتعرف  التجارية  والوفود  ال��زي��ارات  تبادل  على 
�شراكات  واإق��ام��ة  املتاحة  اال�شتثمار  فر�س  على 

جتارية يف املجاالت املتاحة يف كال البلدين.
واأما يف جمال التعاون املايل وامل�شريف فقد رحب 
االإزدواج  جتنب  مذكرة  على  بالتوقيع  اجلانبان 
ال�شريبي، كما عرب اجلانب اجلزائري عن رغبته 
باال�شتفادة من جتربة االإمارات بخ�شو�س اإن�شاء 
مركز مايل عاملي، كما اأعرب عن رغبتة يف تفعيل 

بنود مذكرة التفاهم املتعلقة بامل�شاعدة والتعاون 
امل�����ش��رتك ب��ني ه��ي��ئ��ة االإم������ارات ل������الأوراق املالية 
عمليات  لتنظيم  اجل��زائ��ري��ة  وال��ل��ج��ن��ة  وال�����ش��ل��ع 
البور�شة ومراقبتها، من خالل العمل على تنفيذ 
ما مت االتفاق عليه خالل الدورة ال�شابقة للجنة 

امل�شرتكة.

ت�سجيع اال�ستثمارات املتبادلة بني البلدين
م�شروع  ع��ل��ى  بالتوقيع  ك��ذل��ك  اللجنة  ورح��ب��ت 
متابعة  جلنة  اإن�شاء  املت�شمنة  التفاهم  م��ذك��رة  
البلدين،  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات  وت�شجيع 
ال�شناعي  املجال  بالتعاون يف  رغبتهما  اأبديا  كما 
وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ال���ش��ي��م��ا يف جماالت 
وامللكية  واالع���ت���م���اد  وال��ت��ق��ي��ي�����س،  امل���وا����ش���ف���ات، 
التعاون يف  اللجنة  ال�شناعية، كما تناول اجتماع 
ودرا�شة  املتجددة  الطاقة  وجم��ال  النفط  جم��ال 

فر�س تطوير حقول نفط وغاز اجلزائر.
وحققت اللجنة اإجنازاً يف جمال التعاون يف جمال 
اتفاقية  توقيع  مت  حيث  واملوانئ  البحري  النقل 
النقل البحري واملوانئ بني البلدين، اإ�شافة اإىل 
توقيع اتفاقية خدمات النقل اجلوي، كما تطرق 
اجلانبان اإىل اإمكانية التعاون يف جمال التدريب 
والتاأهيل لعمال املوانئ و�شبل تبادل اخلربات يف 
جمال اإن�شاء مناطق لوج�شتية متكاملة، والبحث 

يف �شبل تن�شيط ال�شياحة البحرية م�شتقباًل.
وتطرقت اجتماعات اللجنة اإىل التعاون يف جمال 
تكنولوجيا االت�شال واملعلومات، حيث بحثت �شبل 
ا�شتكمال درا�شة و�شياغة مذكرة التفاهم يف ميدان 
تقنية املعلومات واالت�شاالت بني الوكالة الوطنية 
يف  وت��ط��وي��ره��ا  التكنولوجية  ال�شبكات  ل��رتق��ي��ة 
بحث  كما  لال�شتثمارات،  تيكوم  و�شركة  اجلزائر 
االإلكرتون  ل��ل��ت��ح��وي��ل  �شبكة  اإن�����ش��اء  اجل��ان��ب��ان 
البلدين وو�شع  الربيد بني  لالأموال عن طريق 
ال��ربي��دي��ة بني  ال���ط���رود  لتن�شيط ح��رك��ة  اآل���ي���ات 
البلدين وتطوير التجارة االإلكرتونية والت�شديق 

االإلكرتون، وتطوير �شناعة املحتويات الرقمية 
متعددة الو�شائط باللغة العربية.  

وبحثت اللجنة التعاون يف جمال التعليم العايل 
التوقيع  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م�����ش��ددة  العلمي  وال��ب��ح��ث 
على مذكرة تفاهم معادلة ال�شهادات، كما بحثت 
الدوائية  وال�شناعات  ال�شحة  جمال  يف  التعاون 
بني  امل��وق��ع��ه  التفاهم  م��ذك��رة  تفعيل  اإىل  داع��ي��ة 
ال�شحي  املجال  �شركة جلفار وجممع �شيدال يف 
ال��ت��ع��اون يف جمال  ال���دوائ���ي.  وح���ول  والت�شنيع 
اأهمية  اجلانبان  اأب��رز  الريفية  والتنمية  الزراعة 
جمال  يف  ت��ف��اه��م  م��ذك��رت��ي  ب��ن��ود  تنفيذ  تفعيل 
وق����اي����ة ال���ن���ب���ات���ات واحل����ج����ر ال�����زراع�����ي وجم����ال 
اأتفقا  ال�شحة احليوانية واحلجر البيطري، كما 
ذات  الزراعية  امل��ج��االت  يف  التعاون  ت�شجيع  على 
التي تهدف  امل�شرتك وبذل كل اجلهود  االهتمام 
اإىل تنفيذ م�شاريع اال�شتثمار قيد الدرا�شة، عرب 
اجلانب اجلزائري عن رغبته يف التعاون يف جمال  
ال��ت��م��ور واال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ���ربات دول���ة االم���ارات 
يف ه���ذا ال�����ش��اأن م��ن خ���الل ���ش��رك��ة مت���ور اجلنوب 
اجل���زائ���ري���ة. وي���رت���ب���ط ال���ب���ل���دان ب��ال��ع��دي��د من 
اأبرزها  متعددة  جماالت  يف  امل�شرتكة  االتفاقيات 
اتفاقية التعاون االقت�شادي والعلمي والفني عام 
1986 واتفاقية جتنب االزدواج ال�شريبي على 
 2001 ال�شريبة عام  التهرب من  الدخل ومنع 
مياه  حتليه  جم��ال  يف  للتعاون  تفاهم  وم��ذك��رة 
البحر ومذكرة تفاهم للتعاون يف جمال امل�شاريع 
التقليدية  وال�����ش��ن��اع��ات  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
اإ�شافة اإىل اتفاق التعاون اجلمركي بني االإمارات 
االزدواج  وات��ف��اق��ي��ة   ،  2007 ي��ون��ي��و  واجل���زائ���ر 
ال�����ش��ري��ب��ي ع��ل��ى ال���دخ���ل، وم���ذك���رة ت��ف��اه��م بني 
واللجنة  االإماراتية  وال�شلع  املالية  االأوراق  هيئة 
ومراقبة  البور�شة  عمليات  لتنظيم  اجلزائرية 
بني  االإخ��ب��اري  للتعاون  واتفاقية   2006 مايو 
اجلزائرية  االأنباء  ووكالة  االإماراتي  انباء  وكالة 

وغريها من اتقاقيات ومذكرات التعاون. 
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••  اأبوظبي-الفجر: 

يف  ات�شاالت  م�شّغل  اأول  ات�شاالت  لالت�شاالت  االإم���ارات  موؤ�ش�شة  اأ�شبحت 
ال�شوت  اخ��ت��ب��ارات  بنجاح  ينجز  اإفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
ال�شبكات  االنتقال عرب  واختبارات   )VoLTE( الرابع �شبكة اجليل  عرب 
ال��واح��د ع��رب موجات  eSRVCC )ا���ش��ت��م��راري��ة االت�����ش��ال  ب���  امل��ع��روف��ة 

الراديو(. 
ومت اإجناز االختبار بال�شراكة مع �شركة هواوي التي وفرت حلول ال�شبكات 

مبا فيها �شبكات ولوج موجات الراديو وال�شبكات االأ�شا�شية.
القيا�شي اجلديد للم�شّغلني  VoLTE معيار االت�شال ال�شوتي   ويعترب 
الذين ي�شتخدمون �شبكات اجليل الرابع ويعتمد على تكنولوجيا بروتوكول 
االإنرتنت وتكنولوجيا ا�شتمرارية االت�شال )eSRVCC( ويوؤّمن خدمات 
والثالث  ال��راب��ع  اجل��ي��ل  �شبكة  ب��ني  االن��ت��ق��ال  عند  �شل�شلة  �شوتي  ات�����ش��ال 
يف  اأك��رب  و�شرعة  لل�شوت  عالياً  و�شوحاً  التقنيات  ه��ذه  وت�شمن  وبالعك�س 

تاأ�شي�س االت�شال وم�شتوى اأف�شل من خدمات البيانات واالإنرتنت. 
وح����ول ه���ذا ال��ن��ج��اح اجل���دي���د ق���ال م�����روان زواي������دة، ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
يف  دوم��اً  ال�شّباقة  هي  ات�شاالت  اأن  ات�شاالت"،  يف  واملعلومات  للتكنولوجيا 
اال�شتثمار يف التكنولوجيا اجلديدة وتطبيقها مما يجعل �شبكتها متوافقة 
على حتقيق  ات�شاالت من�شباً  �شعي  العاملية، ولطاملا كان  املعايري  اأعلى  مع  
االت�شاالت،  تكنولوجيا  جم���االت  ك��اف��ة  يف  ال��ع��امل��ي  ال�شبق  ذات  االإجن�����ازات 

م�شتوى  على  واالأح��دث  االأف�شل  من  تعترب  واملتحركة  االأر�شية  ف�شبكاتنا 
على  ال�شدارة  مو�شع  و�شعتنا  اأن  ال�شوئية  االأل��ي��اف  ل�شبكة  و�شبق  العامل 
ال�شوت  اختبارات  اإجناز  للمنازل. وميثل  نفاذ  ن�شبة  باأعلى  العامل  م�شتوى 
عرب �شبكة اجليل الرابع بنجاح عالمة فارقة يف تطوير اأداء �شبكات الهاتف 

املتحرك وجودة اخلدمات املقدمة للعمالء. 
ومت حتقيق هذا االإجناز من خالل التعاون بني ات�شاالت و"هواوي يف ترقية 
املطلوب  للم�شتوى  والرابع  الثالث  اجليل  �شبكات   )Nodes( عقد  كافة 
وفقاً ملتطلبات االختبار واملتطلبات الت�شغيلية.  ومن جانبه قال اآالن وانغ، 
هواوي  تقدمها  التي  احللول  اإن  ه��واوي  �شركة  يف  ات�شاالت  ح�شاب  مدير 
ت�شاعد امل�شّغلني على جتاوز التحديات التي تواجههم يف تطبيق التكنولوجيا 
اجلديدة ون�شرها وخف�س التكلفة والوقت الالزمني لذلك، ويعترب تطبيق 
هذه التكنولوجيا خطوة جتاه حتويل امل�شغلني ل�شبكات هواتفهم املتحركة 
وترقية اخلدمات والتقنيات ب�شكٍل �شل�س اإىل نطاق اجليل الرابع مما مينح 
امل�شتخدمني جتربة ات�شال متميزة.   وجتدر االإ�شارة اإىل اأن ات�شاالت �شبق 
االإمارات  يف  للمنازل  ال�شوئية  االألياف  نفاذ  ن�شبة  يف  كبرياً  �شبقاً  وحققت 
حيث متكنت حتى االآن من ربط اأكرث من 1.3 مليون منزل، اأي ما ت�شكل 
ن�شبته %80 من املنازل يف الدولة، ب�شبكة االألياف ال�شوئية لتت�شدر بذلك 
الرتتيب العاملي وفق اإح�شائيات املجل�س العاملي لالألياف ال�شوئية الوا�شلة 
للمنازل. ومتكنت ات�شاالت من حتقيق هذا االإجناز بف�شل اال�شتثمار الهائل 

يف �شبكة االألياف ال�شوئية والذي جتاوز 19 مليار درهم.  

ات�سالت اأول م�سّغل يف املنطقة ينجز بنجاح اختبارات 
VoLTE املكاملات ال�س�تية عرب �سبكة اجليل الرابع

منافذ البيع يف راأ�س اخليمة تخف�س 
الأ�سعار بن�سبة 30 % يف رم�سان

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

تهدف  اخلا�شة  امل��ب��ادرات  من  ع��دد  اإط��الق  اأم�س  االقت�شاد   وزارة  اأعلنت 
خلف�س كبري الأ�شعار ال�شلع الرم�شانية اإىل جانب توزيع املري الرم�شان 
�شيتم  وال��ت��ي  ال��دول��ة  م�شتوى  على  العاملة  البيع  منافذ  جميع  قبل  م��ن 
تنظيمها خالل افرتة املقبلة بالتعاون مع جمعيات النفع العام والتي لديها 

قوائم باالأ�شر التي ت�شتحق ذلك.
ها�شم  ال��دك��ت��ور  االق��ت�����ش��اد  وزارة  يف  امل�شتهلك  حماية  اإدارة  م��دي��ر  واأك���د 
يف  البيع  منافذ  جميع  ممثلي  م��ع   الهيئة  اجتماع  هام�س  على  النعيمي 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  �شي�شهد  اجل���اري  رم�����ش��ان  اأن  اأم�����س  اخليمة  راأ����س 
اخلا�شة باأ�شعار ال�شلع من بينها طرح ال�شالت الرم�شانية باأ�شعار تقل عن 
االأخرى  الرتويجية  العرو�س  اإىل جانب   30% بن�شبة  احلالية  ا�شعارها 
املوازية لهذه ال�شالت م�شرياً اإىل اأن ال�شالت �شتكون عبارة عن جمموعتني 
بينما  دره��م   والثانية  بقيمة200  دره��م   100 بقيمة  �شتطرح  اإحداهما 

حتوي كل واحدة من 15 25- �شلعة.
وحتدث  النعيمي عن مبادرة اأخرى اأطقتها الوزارة خا�شة باملري الرم�شان  
وتت�شمن اإلزام جميع منافذ البيع بتقدمي املري الرم�شان لالأ�شر املحتاجة 
الفرتة  يف  ا�شمائها  توزيع   �شيتم  والتي  العام  النفع  جمعيات  يف  امل�شجلة 
 �  100 ي��رتاوح من  ع��دد  املنافذ بحيث يغطي كل منفذ  تلك  املقبلة على 
150 اأ�شرة، الفتاً اإىل اأن هذه املبادرة تاأتي �شمن امل�شوؤولية املجتمعية لهذه 

املنافذ نحو املجتمع.
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•• ابوظبي-الفجر: 

ا���ش��ت�����ش��اف م�����ش��رف اأب���وظ���ب���ي اال����ش���الم���ي، م����وؤخ����راً، اخلبري 
�شامرز،  �شيتي، الري  ل��دى جم��م��وع��ة   االأم��ري��ك��ي  االق��ت�����ش��ادي 
املتحدة. وق��د رافق  العربية  ب��زي��ارة دول��ة االم���ارات  ال��ذي يقوم 
�شم  بنك  �شيتي  م��ن  وف��د  امل�شرف  اىل  زي��ارت��ه  �شامرز يف  الري 
امل�شرفية  �شيتي  ملجموعة  التنفيذي  املدير  الرحمن،  عتيق  كل 
املوؤ�ش�شات  اإدارة  م��دي��ر   ، ال��رح��م��ن  ع��زي��ز  االأو���ش��ط،  ال�����ش��رق  ف��ى 
املوؤ�ش�شات  رئي�س قطاع  األربتو فريمي،  االأو�شط،  لل�شرق  املالية 
يف ال�شرق االأو�شط، اأوروبا واأفريقيا و اإحمد بك�شي، رئي�س قطاع 
مبنطقة  �شيتي  يف  لل�شركات  واال�شتثمارية  امل�شرفية  اخلدمات 
له   امل��راف��ق  وال��وف��د  �شامرز  التقى الري  وق��د  االأو���ش��ط.  ال�شرق 

طراد  ال�شيد  االإ�شالمي،  اأبوظبي  مل�شرف  التنفيذي  بالرئي�س 
املحمود، والطاقم االداري التابع للم�شرف، حيث متت مناق�شة 
والدويل  االإقليمي  ال�شعيدين  االقت�شادية على  التطورات  اآخر 
ك��م��ا مت ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول جم��م��ل ال��ت��ط��ورات املالية 

واالإقت�شادية. 
وخالل اجلل�شة مت تقدمي روؤية حول االآفاق امل�شتقبلية والتوقعات 
كما  والعاملية،  واالقليمية  املحلية  امل�شتويات  على  االقت�شادية 
االآثار  و  املقبلة  املرحلة  املايل خالل  امل�شهد  مت مناق�شة مالمح 
يف  ال��ع��امل  ي�شهدها  ال��ت��ي  االقت�شادية  التحديات  ع��ن  املرتتبة 

الوقت الراهن على بيئة االأعمال يف منطقة ال�شرق االأو�شط. 
���ش��ام��رز ق��د ع��م��ل مبن�شب وزي���ر اخل��زي��ن��ة يف عهد  وك���ان الري 
مدير  مبن�شب  تعيينه  ومت  كلينتون،  بيل  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س 

الرئي�س  قبل  من  االبي�س،  للبيت  القومي  االقت�شادي  املجل�س 
باراك اأوباما يف العام 2009. كما �شغل من�شب الرئي�س ال�شابع 

والع�شرين جلامعة هارفارد. 
كانت  لقد  املحمود:  ط��راد  ال�شيد  ق��ال  االجتماع،  على  وتعليقاً 
العاملي يدخل  الأن االقت�شاد  بالفعل، نظراً  املناق�شة حية وثرية 
حالياً يف منعطف هام جداً، وبع�س كربى االقت�شاديات ال تزال 
ال�شيا�شات  املالية، فيما تبقى توجهات  ُتعان من تبعات االأزم��ة 
العديد  ح��ول  النظر  وج��ه��ات  ب��ت��ب��ادل  وقمنا  مبهمة.  النقدية 
الأ�شعار  امل�شتقبلية  التطلعات  ذلك  الهامة، مبا يف  املوا�شيع  من 
ب�شماع كيف  ب�شكل خا�س  الفائدة اال�شا�شية. وكان الري مهتماً 
بات االقت�شاد االإماراتي يظهر بوادر اإيجابية وعودته اإىل م�شار 

النمو على املدى الطويل."

اخلبري القت�سادي لدى �سيتي بنك لري �سامرز يناق�س م�ستجدات القت�ساد العاملي مع م�سرف اأب�ظبي الإ�سالمي
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•• اأبوظبي-وام:

اإميال يف معر�س االإم��ارات للوظائف  ت�شارك �شركة االإم��ارات لالأملنيوم 
2013 بهدف ا�شتقطاب  2013 ومعر�س الفجرية ال�شابع للتوظيف 
بعد  التخ�ش�شية  الوظيفية  املواقع  ل�شغل  املواطنة  ال��ك��وادر  من  املزيد 
يف   154 مبقدار  للمواطنني  ال�شنوي  التوظيف  ميزانية  �شاعفت  اأن 
اإطار املرحلة الثانية من م�شروع  2012 وذلك يف  املائة مقارنة بالعام 

م�شهرها الذي تكتمل تو�شعته عام 2014.
اأبوظبي  توظيف  معر�س  يف  ناجحة  م�شاركة  �شجلت  قد  اإمي��ال  وكانت 
التوظيفية  املعار�س  يف  اإمي��ال  وتطرح   . املا�شي  يناير  نهاية   2013

التقنية  خا�شة  االخت�شا�شات  خمتلف  يف  الوظائف  من  جديدة  حزمة 
وال�شيفية  التدريبية  والربامج  الدرا�شية  للمنح  فر�شا  وتعر�س  منها 

التي تخ�ش�شها للطلبة من مواطني الدولة.
اأجل  م��ن  احل��ا���ش��ر  يف  اال�شتثمار  م��ب��داأ  م��ن  اإن��ط��الق��ا  ال�شركة  وت��ل��ت��زم 
بربنامج  اإمي���ال  يف  التاأ�شي�شية  العمل  قيم  اأح��د  ي�شكل  ال��ذي  امل�شتقبل 
توطني متكامل يخرج الكوادر املواطنة املوؤهلة بف�شل جمموعة متنوعة 
مواقع  احلالية  الوظيفية  ال�شواغر  وت��ق��دم   . وال����دورات  امل��ب��ادرات  م��ن 
تنفيذية للمواطنني ال�شباب احلا�شلني على ال�شهادة الثانوية ال�شناعية 
اأو �شهادة معهد التكنولوجيا التطبيقية حيث يتاح لهم التقدم بطلبات 
االلتحاق بدورات االإعداد الوظيفي التي ت�شتمر من �شتة اإىل 24 �شهرا 

وتوؤهل املر�شح ل�شغل مواقع وظيفية تنفيذية مثل ت�شغيل االآالت واأداء 
امل�شبك  ذل��ك  يف  مب��ا  امل�شهر  اأق�����ش��ام  خمتلف  يف  والتقنية  الفنية  امل��ه��ام 

وم�شنع الكربون وق�شم ال�شيانة وحمطة توليد الطاقة.
لتاأهيل  خ��ا���ش��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج  �شتة  اإع����داد   2012 ع���ام  خ���الل  ومت 
املواطنني للعمل يف امل�شنع ومن �شمنها برامج اإدارية فيما مت يف الربع 
حاليا  وال�شركة  اإ�شافيني  برناجمني  اإط��الق  اجل��اري  العام  من  االأول 

بطور اعتماد خم�شة برامج تدريبية اإ�شافية.
االأول  الربع  املواطنني خالل  لتدريب  مبادراتها  بنجاح  اإمي��ال  وتفتخر 
من العام احلايل حيث مت تدريب 22 موظفا يف االأدوار االإ�شرافية من 
اأ�شل 90 موظفا التحقوا بدورات التاأهيل والتدريب يف 2013 بينما 

موظفا   17 اأ�شل  من  التنفيذية  االأدوار  يف  موظفني  �شبعة  تدريب  مت 
من   138 اأ�شل  42 من  . وحظي  التنفيذية  املواقع  دورات  �شاركوا يف 

موظفي االأدوار الفنية بالتدريب الذي يوؤهلهم للعمل يف امل�شنع.
اأو  امليكانيكية  الهند�شة  تخ�ش�شات  يف  اجل��ام��ع��ات  خل��ري��ج��ي  ومي��ك��ن 
الكهربائية اأو الكيميائية االن�شمام اإىل برنامج تدريب اخلريجني الذي 
بعدها مبواقع  ليلتحقوا  �شهرا   18 اإىل   15 م��دى  على  اإمي��ال  تقدمه 
رئي�س  امل��زروع��ي  فا�شل  �شعيد  واأع����رب  امل�شهر.  يف  متقدمة  وظيفية 
ال�شركة ومديرها التنفيذي عن االعتزاز بدور م�شروع اإميال يف تو�شيع 
كل  يف  املواطنة  الكوادر  ودور  م��وارده  وتنويع  الوطني  االقت�شاد  قاعدة 

النجاحات التي حققتها اإميال خالل زمن قيا�شي ق�شري.

اإميال ت�سارك يف الإمارات لل�ظائف 2013 ومعر�س الفجرية ال�سابع للت�ظيف 
املال والأعمال
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•• دبي-الفجر:

دب��ي  فندق ق�شر  2013 يف  العربي  ال�شفر  �شوق  ت��وج 
االإمارات  كاأف�شل فندق يف �شناعة ال�شيافة يف منطقة 
ال�شفر  ارب��ع من جوائز  على  االأو�شط حل�شوله  ال�شرق 
وذل��ك خالل حفل نظمته جوائر   2013 لعام  العاملية 

ال�شفر العاملية .
»اأف�شل  اأرب��ع ج��وائ��ز، منها  االإم���ارات  ون��ال فندق ق�شر 
ال�شرق  ف��ن��دق��ي يف  ج��ن��اح  واأف�����ش��ل  اأب��وظ��ب��ي  منتجع يف 

االأو�شط.   
ع��ام فندق ق�شر  ب��ورا بريبريغلو مدير  ال�شيد  واأع��رب 
من  اجل��وائ��ز  بهذه  الق�شر  بفوز  �شعادته  عن  االإم���ارات 
ج��وائ��ز ال�شفر ال��ع��امل��ي��ة يف وق���ت واح���د م��ا ي��وؤك��د جناح 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  ال�شيافة  وتفوق قطاع  الفندق  قيادة 

ومنطقة اخلليج .

الثقة  على  تاأكيد  مبثابة  تعد  اجلوائز  هذه  اأن  واأ�شاف 
اإ�شتطاع  ال���ذي  االإم�����ارات  لق�شر  ال��ت��ج��اري��ة  ب��ال��ع��الم��ة 
احلفاظ على مكانته الرائدة على الرغم من التحديات 
و�شهدت  ال�شفر  و  ال�شياحة  قطاع  واجهها  التي  العاملية 

حتوالت هائلة يف الفرتة االأخرية.
�شناعة  يف  رائ��دة  جوائز  العاملية  ال�شفر  جوائز  وتعترب 
اأه��م اجلوائز  اأح��د  اأن��ح��اء العامل وه��ي  ال�شفر يف جميع 
وال�شفر  ال�شياحة  �شناعة  يف  ال���رواد  جميع  ياأمل  التي 

احل�شول عليها.
خرباء  بينهم  املهنيني  من  الفا   200 ح��وايل  وي�شوت 
ال�شياحية  وال�شركات  ال�شفر  ووك���االت  ال�شفر  ع��امل  يف 
والنقل واملنظمات ال�شياحية من اأكرث من 160 دولة يف 
جميع اأنحاء العامل ويتم الت�شويت على ال�شعيد العاملي 
من متخ�ش�شني يف هذا القطاع حلوايل األف متخ�ش�س 

من الفئات املختلفة.

•• ابوظبي-الفجر: 

العام اجلاري  الربع االول من  العقارية خالل  اإ�شراق  �شركة  اأرب��اح  ارتفعت 
لت�شجل 103.3  مليون درهم اماراتي.

وقال جمال ال�شغري  الع�شو املنتدب ل�شركة اإ�شراق العقارية اأن اأرباح كانت 
ممتازة و اأتت من ايرادات الت�شغيل الفندقي وبيع االأرا�شي، واأن ال�شركة يف 
االرباح  ينمي  مما  القائمة  العقارات  من  عدد  يف  جديدة،  ا�شتحواذات  طور 
منطقة  يف  دب��ي  يف  م�شاريع  لل�شركة  اأن  وا���ش��اف  وت�شاعدي.  اف�شل  ب�شكل 

جمريا واملارينا، واأنه من املتوقع االنتهاء منها خالل عام ون�شف العام.

واف��اد ان ال�شركة لديها �شيولة جيدة بحكم نتائج االرب��اح واالي���رادات وقد 
يجري التعاون مع البنوك مبا يخ�س امل�شاريع اجلديدة، مو�شحا ان و�شع 

ال�شركة جيد وتعمل �شمن مراحل يف م�شاريعها .
�شابق م�شروع  اطلقت يف وقت  قد  العقارية  ا�شراق  �شركة  ان  ذك��ره  اجلدير 
مارينا رايز الذي ي�شم 21 قطعة ار�س جرى بيع %80 منها للم�شتثمرين 
�شتبداأ   كما  ا���ش��رتوه��ا،  التي  االرا���ش��ي  يف  التطوير  عمليات  با�شروا  ال��ذي��ن 
الذي يقع بني  ابوظبي  بوابة  بتنفيذ م�شروع  العام اجل��اري  ال�شركة خالل 
متعدد  امل�شروع  هذا  و�شيكون  املفرق،  وج�شر  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  ج�شر 
اال�شتخدامات �شواء �شكنية، جتارية و�شي�شم فندقا ومبنى لل�شقق الفندقية. 

وك�شف ال�شغري عن عزم ال�شركة اطالق م�شروع يف منطقة جمريا يف دبي 
200 مليون درهم و�شيجري بدء االن�شاءات  اب��راج �شكنية بتكلفة   3 ي�شم 

بها خالل العام اجلاري.
لل�شقق  ن��وران  فندق  على  �شابق  وق��ت  ا�شراق يف  �شركة  ا�شتحواذ  اىل  وا�شار 

الفندقية يف �شفقة بلغت تكلفتها 135 مليون درهم.
ويف ما يتعلق باالدراج يف ال�شوق املايل ال�شعودي، اجاب: اننا تقدمنا بطلب 
وننتظر  ال�����ش��ع��ودي  امل���ايل  ال�����ش��وق  ا���ش��راق يف  �شركة  ادراج  اج��ل  م��ن  ر�شمي 
لال�شتثمار يف  لدينا  توجه  يوجد  كما  االم��ر،  هذا  املبدئية حول  ااملوافقات 

ال�شعودية يف م�شاريع يف الريا�س والدمام وعدد من املدن االخرى.

ق�سر الإمارات يح�سد اأربع من ج�ائز ال�سفر العاملية لعام 2013

وفد م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع
 يطلع على اجنازات مايكرو اأوت�مي�سن يف جبل علي

الإمارات لل�سحن اجل�ي تف�ز بجائزة م�سغل العام لل�سحن

ارتفاع ارباح ا�سراق العقارية اىل 103.3 ملي�ن درهم خالل الربع الول

غرفة الفجرية تنظم ور�سة عمل ح�ل 
تاأ�سي�س واإدارة امل�ساريع ال�سغرية

•• الفجرية-وام:

نظمت غرفة الفجرية ور�شة عمل حول تاأ�شي�س واإدارة امل�شاريع ال�شغرية 
ب�شركات  والعاملني  ال�شغرية  امل�شاريع  اأ�شحاب  من  ع��دد  مب�شاركة  ام�س 
�شيجي  بفندق  وذل��ك  الفجرية  يف  وال��ع��ام  اخلا�س  القطاعني  وموؤ�ش�شات 

الديار.
واأك���د خ��ال��د حممد اجل��ا���ش��م م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة الفجرية 
قاعدتها  وتو�شيع  ال�شغرية  امل�شاريع  وتطوير  بتنمية  الغرفة  اهتمام  على 
االقت�شادية  التنمية  دع��م م�شرية  فى  دور حيوي  تلعبه من  ملا  االإم���ارة  يف 

وحتفيز ال�شباب لال�شتثمار يف هذا املجال وارتياد اآفاق القطاع اخلا�س.
واأ�شاف اجلا�شم اأن غرفة الفجرية تعترب موؤ�ش�شة �شاحبة ريادة فى جمال 
م�شاعيها  اأن  اإىل  ..م�شريا  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  ورعاية  تطوير 
 2007 ل�شنة   3 رق��م  االأم���ريي  املر�شوم  ب�شدور  توجت  امل��ج��ال  ه��ذا  ف��ى 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  ل��شاحب 
حاكم الفجرية باإن�شاء مركز الفجرية لدعم امل�شاريع ال�شغرية الذي يهدف 
وتقدمي  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  تطوير  ف��ى  احلكومة  �شيا�شة  حتقيق  اإىل 
اال�شت�شارات وامل�شاعدة فى ت�شهيل احل�شول على قرو�س ب�شروط مي�شرة 

الأ�شحاب هذه امل�شاريع بالتعاون مع برنامج الطموح.
الدخول  على  ال�شباب  لت�شجيع  الكثري  قدمت  الغرفة  اإن  اجلا�شم  وق��ال 
نظمتها  التي  التدريبية  ال��دورات  خالل  من  ال�شغرية  امل�شاريع  جمال  يف 
يف  اال�شتثمار  لفر�س  اأولية  ج��دوي  درا���ش��ات  على  ت�شتمل  ملفات  واإ���ش��دار 

جمال احلرف واالأعمال التجارية ال�شغرية.
واأ�شار اإىل اأن غرفة الفجرية وقعت مذكرة تفاهم مع �شندوق خليفة لدعم 
امل�شاريع  مبوجبها  الغرفة  تعفي  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  وتطوير 
�شهادات  وتعديل  وجت��دي��د  اإ���ش��دار  ر���ش��وم  م��ن  ال�شندوق  قبل  م��ن  املمولة 
ال�شمو حاكم الفجرية رقم  اإنفاذا لقرار �شاحب  الع�شوية بالغرفة وذلك 
اأن�شطة �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع يف  2011 ب�شاأن ممار�شة  9 لعام 
االإمارة ويقوم الطرفان بالتعاون واملتابعة والتن�شيق ل�شمان تقدمي اأف�شل 

الت�شهيالت للم�شاريع املدعومة من املركز وال�شندوق.

افتتاح معر�س جا�سك� ال�سابع لل�سفر وال�سياحة
•• اأبوظبي- وام:

ام�س يف جممع  املحدودة جا�شكو  الغاز  ل�شناعات  ابوظبي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  العامري  العزيز  افتتح عبد 
خليفة للطاقة باأبوظبي الدورة ال�شابعة ملعر�س  جا�شكو لل�شفر وال�شياحة بح�شور عدد من الروؤ�شاء التنفيذيني 
�شركات  موظفي  م��ن  وج��م��ع  �شركاتها  وجمموعة  اأدن���وك  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �شركة  يف  العامني  وامل����دراء 
عدد  وبح�شور  والثقافة  ال�شياحة  هيئة  مع  بالتعاون  �شركة جا�شكو  نظمته  الذي  املعر�س  يف  وي�شارك  املجموعة. 
اأبرزها �شركة االحتاد للطريان اىل جانب  الدولة ومن  والفنادق يف  وال�شياحة  ال�شفر  كبري من وكاالت و�شركات 
عدد من الهيئات الرتاثية يف الدولة ومن اأبرزها م�شجد ال�شيخ زايد الذي عر�س منوذجا �شخما مل�شجد املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل. واأكد العامري اأهمية املعر�س وحر�س ادنوك وجمموعة �شركاتها 
على تنظيمه �شنويا ا�شهاما منها يف تعزيز حركة ال�شياحة الداخلية يف الدولة والتعريف بدولة االمارات كاحدى 
اأهم الوجهات ال�شياحية على امل�شتويني االقليمي والعاملي. وي�شكل املعر�س الذي ي�شتمر حتى يوم اخلمي�س املقبل 
من�شة هامة البراز الوجه احل�شاري وال�شياحي لدولة االمارات والرتويج للمعامل ال�شياحية والرتاثية فيها حيث 
مت تقدمي مناذج عن املنتجعات ال�شياحية والتو�شعات الفندقية التي �شهدتها الدولة يف الفرتة االأخرية . كما �شكل 
املعر�س فر�شة هامة ل�شركات ال�شياحة وال�شفر يف الدولة لعر�س براجمها على �شريحة وا�شعة من موظفي  ادنوك  
وجمموعة �شركاتها لال�شتفادة من العرو�س لتي تقدمها على اأ�شعار تذاكر ال�شفر واحلجوزات الفندقية واملنتجعات 
ال�شياحية ا�شافة اىل الرتويج للعطالت خارج الدولة وتوفري حلول منا�شبة للموظفني لق�شاء اجازاتهم ال�شيفية 

داخل الدولة وخارجها.

•• دبي -وام:

امل�شاريع  لتنمية  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  م��وؤ���ش�����ش��ة  وف���د  اط��ل��ع 
التنمية  دائ���رة  موؤ�ش�شات  اإح���دى   - واملتو�شطة  ال�شغرية 
واآل��ي��ة عمل م�شنع   .. على اجن���ازات   - دب��ي  االقت�شادية يف 
م��اي��ك��رو اأوت��وم��ي�����ش��ن  يف امل��ن��ط��ق��ة احل����رة جل��ب��ل. واأع����رب 
رئي�س  للموؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  اجلناحي  عبدالبا�شط 
اأوتومي�شن   اإعجابه بالنهج الذي تتبعه  مايكرو  الوفد عن 
يف ت�شنيع وتطوير منتجاتها يف املنطقة احلرة جلبل علي 
تطوير  ت�شتطيع  دب��ي  ���ش��رك��ات  اأن  على  ي��دل  ال���ذي  االأم���ر 
االأ�شواق  املناف�شة يف  ق��ادرة على  ذات م�شتوى عال  منتجات 
ال�شركات  ت�شنيف  على  تعمل  املوؤ�ش�شة  اأن  واأ�شاف  العاملية. 
ال�شغرية واملتو�شطة املائة االأكرث ن�شاطا يف دبي وت�شاعد يف 

تاأهيلها لت�شبح موؤ�ش�شات اأكرب واأكرث ا�شتدامة وقادرة على 
اأوتومي�شن  مايكرو  وت�شجع  العاملية  االأ�شواق  اإىل  الو�شول 
واالبتكار يف جمال  القيادة  املزيد من  بذل  اإند�شرتيز على 
الكهربائية  واحلماية  االإلكرتونية  التحكم  اأجهزة  �شناعة 
جماالت  وفتح  منتجاتها  نطاق  تو�شيع  على  وم�شاعدتها 
املدير  احلجاج  ح��ازم  عرب  جانبه   . اأمامها  جديدة  وفر�س 
العام ل�"مايكرو اأوتومي�شن ان ال�شركة �شهدت منوا م�شتمرا 
االأول من  الربع  باورماتك خالل  يف �شادراتها من عالمة 
 2012 ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�س  م��ع  باملقارنة   2013 ع��ام 
حمققة منو يف املبيعات ن�شبة 27 يف املائة وزيادة يف معدالت 
االإنتاج ن�شبة 30 يف املائة ومت ت�شدير منتجات  باورماتك  
اإىل 36 بلدا العام املا�شي بعد اأن بلغت 28 بلدا خالل عام 
واأ�شاف اأن الدعم الذي توفره موؤ�ش�شة حممد بن   .2011

واملتو�شطة يعترب يف غاية  ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد 
االأهمية الأنه يعرب عن تقدير مل�شاهمات ال�شركة يف اقت�شاد 
اإمارة دبي ودولة االإمارات ب�شكل عام . يذكر اأنه مت ت�شنيف  
مايكرو اأوتومي�شن  يف املرتبة االأوىل يف االإبداع �شمن قائمة 
ت�شنيف   - دب��ي  يف  ومتو�شطة  �شغرية  �شركة   100 اأف�شل 
2011 كما ر�شخت ال�شركة مكانتها يف  برنامج املئة للعام 
جمال ت�شميم وتطوير وت�شنيع اأنظمة حماية الطاقة على 
ال�شاحتني االإقليمية والدولية . ومتكنت ال�شركة املتخ�ش�شة 
يف �شناعة اأجهزة التحكم االإلكرتونية واحلماية الكهربائية 
واإحدى املوؤ�ش�شات امل�شنفة يف برنامج املئة من الو�شول اإىل 
وت�شعى   2003 العام  منذ  واالأورب��ي��ة  االإقليمية  االأ���ش��واق 
خالل  م��ن  العاملي  ح�شورها  لتعزيز  احل���ايل  ال��ع��ام  خ��الل 

جمموعة منتجات  باورماتك  اجلديدة.

•• دبي-وام: 

التابعة  اجل��وي  ال�شحن  ذراع  اجل��وي  لل�شحن  االإم���ارات  نالت 
لطريان االإمارات لقب م�شغل ال�شحن للعام  تقديرا لريادتها 
م��ا وفرته  ال��ع��امل��ي��ة بف�شل  ال�����ش��ح��ن  ���ش��ن��اع��ة  واب��ت��ك��ارات��ه��ا يف 
لعمالئها من اإمكانات ال�شتخدام بوال�س ال�شحن االإلكرتونية 
وبهذا  اخلدمات.  وحت�شني  تطوير  وموا�شلة  اجل��ودة  وحلول 
�شدارة  يف  مكانتها  اجل���وي  لل�شحن  االإم�����ارات  ع���ززت  اللقب 
ال�شناعة بح�شولها على جائزة رفيعة يف حفل جوائز �شل�شلة 
جملة   نا�شر  ب��ي  ت��ي  اآي  �شركة  تنظمها  التي  والنقل  التزويد 

كزم.  دوت  ت�شني  �شبالى  ارابيان  و  اإي�شت  ميدل  لوجي�شتك�س 
االإم����ارات  ط���ريان  رئي�س  ن��ائ��ب  �شيف  جا�شم  اجل��ائ��زة  وت�شلم 
ال�شحن  م�شغل  جائزة  ال��دول��ة  يف  التجارية  ال�شحن  لعمليات 
اأبراج  اأخ��ريا يف فندق  اأقيم  ال��ذي  للعام خ��الل حفل اجل��وائ��ز 
االإم�����ارات. وق���ال جا�شم �شيف  تعد ه��ذه اجل��ائ��زة م��ث��اال على 
العاملني يف  واإخ��ال���س  االإب��داع��ي��ة  وامل��ه��ارات  ال����دوؤوب  العمل 
اأول ناقلة تطبق بوال�س  االإم��ارات لل�شحن اجلوي التي كانت 
ال�����ش��ح��ن االإل��ك��رتون��ي��ة ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح��ت ج��م��ي��ع امل��ع��ام��الت يف 
االإمارات  اأن  واأ�شاف  اإلكرتونيا.  تتم  دبي  يف  الرئي�س  مركزنا 
االإلكرتونية  ال�شحن  عمليات  تو�شيع  توا�شل  اجلوي  لل�شحن 

يف  للراغبني  اال�شت�شارات  وتوفري  ال�شدارة  يف  للبقاء  والعمل 
املعامالت  من  خالية  بيئة  يف  والعمل  البيئية  امل��ب��ادرات  تبني 
من  ال�شركات  والنقل  التزويد  �شل�شلة  جوائز  وتقيم  الورقية. 
وامل�شوؤولية  التكنولوجي  والتطور  االح��رتايف  التدريب  حيث 
النقل  ل�شركات  اجلوائز  ومتنح  املتميز  واالإجن��از  االإجتماعية 
البحري وال�شحن اجلوي وقطاع التزويد. وجاء فوز االإمارات 
اأي��ام من  بعد  والنقل  التزويد  �شل�شلة  بجائزة  لل�شحن اجلوي 
ح�شولها على جائزة  ناقلة العام 2013 لل�شحن  من جملة  
اإير كارغو نيوز  ولقب  اأف�شل ناقلة �شحن يف ال�شرق االأو�شط  

لل�شنة اخلام�شة والع�شرين على التوايل.
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العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1297   

امل��ح��دود  املنذر اليه: ط��ارق ج��ودة ح�شن علي   ا���س بى �شي ال�شرق االو�شط  امل��ن��ذر/  بنك ات�س   
)جمهول حمل االقامة(  يلتزم املنذر اليه مبوجب اتفاقية القر�س املرن ل�شراء املنازل املوؤرخة 
17 يونيو 2008 وامل�شتندات االخرى ذات العالقة واملربمة مع البنك )املنذر( بدفع مبلغ وقدره 
936.008.02دره���م اماراتي )ت�شعمائة �شتة وثالثون الف وثمانية درهم وفل�شني(     - مقابل 
هذا الدين قام املنذر اليه )ب�شفته الراهن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقاريا تاأمينياً للمنذر 
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ) ال�شقة( رقم 115 الطابق 1 والكائنة على قطعة االر�س 
رقم 38 مبنطقة تالل االمارات الثانية: الثيال 1، دبي االمارات العربية املتحدة )العقار( وذلك 
مقابل مبلغ وقدره 856.800.00 درهم ماراتي )ثمامنائة �شتة وخم�شون الف وثمامنائة درهم 
اماراتي( وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر وفقا لالأ�شول لدى دائرة االرا�شي واالمالك 
يف دبي بتاريخ 9 يوليو 2008،  مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع، 
ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار لتنفيذ الرهن )ا�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب 
�شاأن  يف  ال�شادر   2008 ل�شنة   )14( رق��م  القانون  من   )25( امل��ادة  باحكام  التزاما  وذل��ك  العدل 
بالقيام  للمنذر  )املحكمة(  االبتدائية  دبي  دب��ي.   والحقاً، فو�شت حمكمة  ام��ارة  الرهونات يف 
بتوجيه ا�شعار تنفيذ الرهن عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر املنذر مبوجب 
هذا االعالن املنذر اليها بانه يف حالة التق�شري يف ت�شديد الدين كامال خالل مدة ال تتجاوز  
الرهن وبالتقدم بطلب اىل  املنذر بتنفيذ  تاريخ ن�شر هذا االع��الن.  �شيقوم  ثالثني يوما بعد 
العنوان  على  املنذر  مع  التوا�شل  اليه  للمنذر  ميكن  العقار.  لبيع  امر  على  للح�شول  املحكمة 

التايل �س.ب 66 دبي االمارات العربية املتحدة او على الرقم 3904722- 971-4  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1299   

 امل��ن��ذر/  بنك ات�����س ا���س ب��ى �شي ال�����ش��رق االو���ش��ط امل��ح��دود  امل��ن��ذر ال��ي��ه: علي خليفة القيزي   
)جمهول حمل االقامة(  يلتزم املنذر اليه مبوجب اتفاقية القر�س املرن ل�شراء املنازل املوؤرخة 
29 نوفمرب 2004 وامل�شتندات االخرى ذات العالقة واملربمة مع البنك )املنذر( بدفع مبلغ وقدره 
551.045.15 درهم اماراتي )خم�شمائة واحد وخم�شون الف وخم�شة واربعون درهم وخم�شة ع�شر 
فل�س( - مقابل هذا الدين قام املنذر اليه )ب�شفته الراهن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقاريا 
تاأمينياً للمنذر )الرهن العقاري( وذلك على العقار ) االر�س( رقم 612 الكائنة مبنطقة ديرة- 
اخلوانيج االوىل،دبي االمارات العربية املتحدة  )العقار( وذلك مقابل مبلغ وقدره 800.000.00 
وفقا  املنذر  ل�شالح  الرهن  هذا  ت�شجيل  وقد مت  اماراتي(  درهم  الف  )ثمامنائة  اماراتي  درهم 
لال�شول لدى دائرة االرا�شي واالم��الك يف دبي بتاريخ 12 يوليو 2005.   مل يلتزم املنذر اليه 
وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار لتنفيذ 
)25( من  امل��ادة  باحكام  التزاما  وذل��ك  العدل  الكاتب  الرهن( عن طريق  تنفيذ  )ا�شعار  الرهن 

القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف امارة دبي. 
  والحقاً، فو�شت حمكمة دبي االبتدائية )املحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار تنفيذ الرهن 
عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر املنذر مبوجب هذا االعالن املنذر اليها 
بانه يف حالة التق�شري يف ت�شديد الدين كامال خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر 
هذا االعالن.  �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب اىل املحكمة للح�شول على امر لبيع 
العقار. ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل �س.ب 66 دبي االمارات العربية 

املتحدة او على الرقم 3904722- 971-4  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10792 بتاريخ 2013/5/14     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1298   

 املنذر/  بنك ات�س ا�س بى �شي ال�شرق االو�شط املحدود  املنذر اليه: جريجوري باول فوجن �شاجن 
)جمهول حمل االقامة(  يلتزم املنذر اليه مبوجب اتفاقية القر�س املرن ل�شراء املنازل املوؤرخة 
3 مار�س 2008 وامل�شتندات االخرى ذات العالقة واملربمة مع البنك )املنذر( بدفع مبلغ وقدره 
دراهم  و�شتة  وثمامنائة  الف  وت�شعون  اثنان  و�شتمائة  )مليونني  اماراتي  درهم   2.692.806.36
للدين  الراهن( وك�شمان  اليه )ب�شفته  املنذر  قام  الدين  ( - مقابل هذا  و�شتة وثالثون فل�س 
الكائنة على   العقار ) الفيال(  العقاري( وذلك على  للمنذر )الرهن  تاأمينياً  مبنح رهناً عقاريا 
قطعة االر�س رقم 863 يف املبني رقم 293 مبنطقة الثنية الثالثة دبي االمارات العربية املتحدة ، 
والتي تبلغ م�شاحتها 2789.06 قدم مربع )العقار( وذلك مقابل مبلغ وقدره 2.326.467.00 درهم 
اماراتي ) اثنني مليون وثالثمائة �شتة وع�شرون الف واربعمائة �شبعة و�شتون درهم اماراتي( 
وقدم مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر وفقا لال�شول لدى دائرة االرا�شي واالمالك يف دبي 
بتاريخ 26 يوليو 2010 مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع، ونتيجة 
لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار لتنفيذ الرهن )ا�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل 
وذلك التزاما باحكام املادة )25( من القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف 
امارة دب��ي.   والحقاً، فو�شت حمكمة دبي االبتدائية )املحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار 
تنفيذ الرهن عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر املنذر مبوجب هذا االعالن 
املنذر اليها بانه يف حالة التق�شري يف ت�شديد الدين كامال خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوما 
بعد تاريخ ن�شر هذا االعالن.  �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب اىل املحكمة للح�شول 
على امر لبيع العقار. ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل �س.ب 66 دبي 

االمارات العربية املتحدة او على الرقم 3904722- 971-4  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
اعالن قطع عالقة 
ت����ع����ل����ن م����وؤ�����ش���������ش����ة ال���ن���ي���ل 
والري  للمقاوالت  اجلنوبي 
باملدعو/  عالقتها  قطع  عن 
ح�������ش���ن علي  ع����ل����ي  ع�����م�����رو 
م�شري اجلن�شية جواز �شفر 
�شادر   )A08155611( رق��م 

اعتبارا من  العمل  من م�شر - وذلك الإنقطاعه عن 
2013/4/25 واملوؤ�ش�شة غري م�شئولية عن اى تعامالت 

له مع االآخر .
االعالن على م�سئولية املعلن

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 113 /2013 مد جز-م ر - ب -اأظ

مدعي/ عادل طالب حممد �شعيد اجلناحي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ال�شارجي  را�شد  عبدالعزيز 
ال�شارجي  را�شد  اعالنه/عبدالعزيز  املطلوب  درهم   75.000 مببلغ  مالية 
ان  حيث  للتحقيق(  الدعوى  بالن�شر)باحالة  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
بدائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1274 /2013 عم جز-م ع - ب -اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي  جم�شيد  عامل  م�شعود  مدعي/ 
الرهوان للمقاوالت العامة اجلن�شية:  االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
االمارات  اجلن�شية:   العامة  للمقاوالت  اعالنه/الرهوان  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/22 املوافق  االربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/25
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10792 بتاريخ   2013/5/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 929 /2013 عم جز-م ع - ب -اأظ

مدعي/ �شريبا�س داي �شودار�شان داي اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: ارواد 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  وال�شتائر  الديكور  العمال 
االمارات  اجلن�شية:  وال�شتائر  الديكور  العمال  اعالنه/ارواد  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
االربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3520 /2012 عم جز-م ع - ب -اأظ

بنغالدي�س    اجلن�شية:  ح�شني  �شادق  حممد  الرحمن  عريف  حممد  مدعي/ 
العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع  ال�شفق االخ�شر للمقاوالت  مدعي عليه: 
للمقاوالت  االخ�شر  اعالنه/ال�شفق  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
حيث  ال�شطب(  من  بالن�شر)بالتجديد  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/22
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
لينا  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
فرن�شا    - ع����م����ر    ع�����زت 
اجلن�شية   -جواز �شفرها 
    )1292361( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/6422018

فقدان جواز �سفرت
لينا  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
فرن�شا    - ع����م����ر    ع�����زت 
اجلن�شية   -جواز �شفرها 
    )990080( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/6422018

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ مارى كري�س 
فيالريا�س ماوا     - الفلبني  
�شفرها  اجلن�شية   -ج��واز 
    )1689051( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      االت�������ش���ال 

 050/6422018

فقدان جواز �سفرت
ف����������ق����������دت  امل����������دع����������وة/ 
فرن�شا    - ح��م��ود  �شوفيا 
اجل�����ن�����������ش�����ي�����ة   -ج����������واز 
�شفرها رقم )23557(    
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/6422018

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد �شمان 
مياه علي عازم- بنجالدي�س 
اجلن�شية   -جواز �شفره رقم 
)1442567( �شادر من 
ب��ن��ج��الدي�����س.    م��ن يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 050/4417904

فقدان جواز �سفرت
ارفا�شريي  املدعو/  فقد  
حممدون فاروق  - هندي 
�شفره  اجلن�شية   -ج��واز 
    )8748116( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 055/8166484

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ مب�شر خالد 
خالد حممود  - باك�شتان 
�شفره  اجلن�شية   -ج��واز 
    )4116501( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/7821784

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
 - نبي ح�����ش��ني     ا�شماعيل 
اجلن�شية    ب����ن����غ����الدي���������س 
-ج�����������������واز �������ش������ف������ره رق������م 
)5356294(    من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 055/4738073

فقدان جواز �سفرت
حممود  امل�����دع�����و/  ف����ق����د  
عبدالنبي ا�شماعيل - م�شر  
�شفره  -ج���واز  اجلن�شية   
    )2004812( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      االت�������ش���ال 

 050/7200071

فقدان جواز �سفرت
اوداياكومار  امل��دع��و/  ف��ق��د  
مانايام بارامبيل -  - هندي 
اجل��ن�����ش��ي��ة      -ج����واز �شفره 
رقم )4842417(     فعلى 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق���رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 

ال�شفارة هندية م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد مو�شى 
بنغالدي�س    - اب���وط���اه���ر  
�شفره  -ج���واز  اجلن�شية   
    )618336( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      االت�������ش���ال 

 050/5411909

فقدان جواز �سفرت
زاهد  املدعو/ حممد  فقد  
�شودري  مياه  ان��ور  �شودري 
اجلن�شية    ب��ن��غ��الدي�����س    -
-ج�����������������واز �������ش������ف������ره رق������م 
)6646521(    من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 050/5411909

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�ش�����ادة/الهداية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االدوات الكهربائية وااللكرتونية امل�شتعملة
 رخ�شة رقم:CN 1088483 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة من�شور علي �شلمان حممد املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد بكر عبد �شقر

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد �شهيل هالل عبداهلل املزروعي

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الوهم  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1197045:للو�شاطة التجارية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

 اإعـــالن �سطب قيد
كون�شلتنت�س  ال�شادة/هان�شكوب  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  اجلن�شية(  )كندية  انك 
 )447( رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع 
الحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  االجنبية  ال�شركات  �شجل  يف 
ال�شركات  �شاأن  ل�شنة 1984م يف  القانون االحتادي رقم )8( 
ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة االقت�شاد اإدارة الت�شجيل 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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مبوجب  انه  قانونيون   -حما�شبون  جاك�شا  يعلن 
قرار اجلمعية العمومية غري العادية  املوثق لدى 
اأبوظبي بحل  برقم 1302006313  يف  العدل  كاتب 
م  م  ذ  البرتولية-  للمعدات  ب�شي  �شاغا  وت�شفية 
فعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 026434602 فاك�س 
06434603 �س ب 26389 ابوظبي �شارع املرور  بناية 
رقم  مكتب  امليزان  املن�شوري  را�شد  حممد  /ورثة 
وذلك خالل مدة  الثبوتية  امل�شتندات  واإح�شار   02

اأق�شاها 45يوم من تاريخ ن�شر هذا االإعالن

اإعالن ت�سفية
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اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
البحري( بان ال�شادة/ كر�سيد مارين للنقل البحري 
قد تقدموا بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها 

بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

ابوظبي 200711 اأورورا
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة بان ال�شادة/ الهالل 

لل�شفر فرع 1 ويحملون رخ�شة �شياحية رقم TL12261 قد 

ابدو رغبتهم يف الغاء الرخ�شة

االجراء  هذا  على  االعرتا�س  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 

تاريخ  من  ميالدي  ا�شبوع  خالل  الهيئة  ومراجعة  التقدم 

اي  عن  م�شوؤولة  غري  الهيئة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر 

�شت�شتكمل  حيث  املده  هذه  انق�شاء  بعد  دعاوي  او  حقوق 

االجراءات املذكورة اعاله.

 اإدارة املعايري ال�سياحية

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   
�شركة /اك�شربت�س انرتنا�شيونال منطقة حرة �س.ذ.م.م رخ�شة رقم 00324 
والكائنة ب 26 مدينة دبي الطبية �س.ب: 36928 دبي دولة االمارات العربية 
هذه  ترغب   DHCC الطبية  دبي  مدينة  �شلطة  لدى  واملرخ�شة  املتحدة 
ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذي مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س 
االدارة يف اجتماعة الذي عقد بتاريخ ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة وفقا لذلك 
مواجهتها  يف  مطالبات  اأي  ولدية  باالمر  معني  طرف  باأي  ال�شركة  تهيب 
عن  االعالن  هذا  تاريخ  من  يوما   45 خالل  املطالبات  هذه  تقدمي  عليه 

طريق الربيد امل�شجل او االت�شال ب�� :
ال�شيدة/ اأمان حممد عبداهلل العمران
ا�شم ال�شركة/ اك�شربت�س اند اك�شربت�س

�س.ب: 36928
دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة

هاتف:042399730
info@expertsme.com :الربيد االلكرتون

ب��  لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة 
45 يوماً

اإعالن ت�سفية

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 189267       بتاريخ:2013/3/28 م
با�ش��م:م�شنع اخلليج العربي للكابالت ذ.م.م  

وعنوانه:ابوظبي ، اخلالدية ، �س.ب:91400 ، هاتف: 026395357 ، فاك�س: 026395602، الربيد االلكرتون.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

�شناعة النحا�س . 
الواق�عة بالفئة:40

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة Nuhas عري�شة احلجم ب�شكل مميز وابعاد للكلمة.  
اال�ش��رتاطات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  مايو 2013 العدد 10792

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   
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الفجر الريا�ضي
الثالثاء -  14   مايو    2013 م    -    العـدد   10792
Tuesday   14    May     2013  -  Issue No   10792

•• العني- الفجر :

ت����ع����ادل ف���ري���ق ال���ع���ني م����ع ���ش��ي��ف��ه ب���ن���ي يا�س 
التي جمعتهما  امل��ب��اراة  يف  فريق،  لكل  بهدفني 
بن  ، على ملعب طحنون  اأم�س  اأول من  م�شاء 
24 من  ال����  ب��ال��ق��ط��ارة �شمن اجل��ول��ة  حم��م��د 
بطولة دوري ات�شاالت للمحرتفني يف ن�شختها 

اخلام�شة.
متقدماً  االأول  اللعب  �شوط  البنف�شج  واأن��ه��ى 
طرد   34 ال��دق��ي��ق��ة  و���ش��ه��دت  رد،  دون  ب��ه��دف 
الع��ب ال��ع��ني حممد ���ش��امل ال��ظ��اه��ري، ليكمل 

الفريق املواجهة بع�شرة العبني.
واأحرز ثنائية الزعيم جيان اأ�شامواه 65-24 ، 
وجاء الهدف االأول من ركلة جزاء، بينما �شجل 

لبني يا�س اأندريه �شنجاهور 86-74 .
اإىل  النقاط  من  ر�شيده  العني  يرفع  وبالفوز 
 44 59، يف حني يرفع ال�شماوي ر�شيده اإىل 

نقطة.
الفني  املدير  اأوالري��و  الرومان كوزمني  واأك��د 
لبع�س  ج��ي��دة  فر�شة  ك��ان��ت  امل��ب��اراة  اأن  للعني 
الالعبني الذين يتطلعون اإىل اإثبات وجودهم 
البع�س  اإراح������ة  ف�����ش��ل��ن��ا  ح���ني  وق���درات���ه���م يف 

االآخر.
واأ�شاد كوزمني باملردود القوي واملجهود الكبري 
قائاًل:  ال��ط��رد،  حالة  بعد  الفريق  بذله  ال��ذي 
هذا  يف  دق��ي��ق��ة   60 ت��ل��ع��ب  اأن  ال�����ش��ع��ب  م���ن 
كانت  ولكن  العدد  ناق�س  وانت  الطق�س احلار 
العزمية  روح  اأن  غ��ري  ال��ه��ف��وات  بع�س  ه��ن��اك 

واال�شرار على حتقيق الفوز كان حا�شراً .
جيان  اأ�شامواه  الغان  الالعب  كوزمني  وهناأ 
ت�شجيل  ال�����ش��اب��ق يف  ل��رق��م��ه  ع��ل��ى حت��ط��ي��م��ه 

يف  ال��ه��داف  لقب  يح�شد  ان  متمنياً  االه���داف 
جميع البطوالت ولي�س بطولة الدوري فح�شب 

وتلك هي اأمنية خا�شة.
وقال كوزمني اإن عمر عبدالرحمن كان يعان 
من اإ�شابة قبل لقاء اال�شتقالل االإيران وهو 
اأجل  م��ن  ع��الج��ي  ب��رن��ام��ج  اإىل  يخ�شع  االآن 
العودة اإىل امليدان من جديد، وكنت اأود اإ�شراكه 
الن�شر  اأم��ام  بالدوري  التتويج  فقط يف مباراة 
حتى ولو مل يتم اإيقافه من جلنة االن�شباط .

ع���دة تغيريات  ه��ن��اك  اأن  ال��ع��ني  م����درب  واأك����د 
بت�شكيلة الفريق يف مباراتنا القادمة كما ذكرت 
بعدد كبري من  اأدف��ع  اأن  و���ش��اأح��اول  ال�شابق  يف 
املراحل  خ��الل  ي�شاركوا  مل  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني 

امل��ا���ش��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة ال�����دوري، و���ش��اأع��م��ل على 
يف  امل�شابني،  جاهزية  م��دى  م��ا  على  ال��وق��وف 
التي �شهدت جملة من الظروف، حيث  املباراة 
ف�شاًل  االإ�شابة،  ب�شبب  التبديل  العبان  طلب 

عن طرد حممد �شامل يف ثلث ال�شاعة االأوىل.
ت��ع��ل��ي��م��ات م���ن قبل  وح�����ول ان ك���ان���ت ه���ن���اك 
الهدفني.  ب��ع��د  ل��ل��خ��ل��ف  ب���ال���رتاج���ع  امل������درب 
ب��ال��رتاج��ع ع��ل��ى العك�س  ق�����ال:  مل اط��ال��ب��ه��م 
اأن  بعد  ورمب��ا  لالأمام  بالتقدم  طالبتهم  فلقد 
االحتفاظ  ن�شتطع  مل  التغيري  ا�شمواه  طلب 
قلة  اىل  اإ�شافة  االأمامية  اخلطوط  يف  بالكرة 
خربة عبدال�شالم وعدم احتكاكه يف مثل هذه 
اللقاءات حيث جاء الهدف االول لبني يا�س من 

خطاأ يف املنطقة املكلف بتغطيتها. 
غريب  �شعور  ينتابه  اأن���ه  اىل  ك��وزم��ني  وا���ش��ار 
ملباراة  اللقاء  حكم  ح�شل  حيث  التحكيم  ع��ن 
وت�شاأل   ،10 م��ن   9.5 ع��ل��ى  ب��ال��ك��اأ���س  االه��ل��ي 
 ،10 16 من  اليوم  ا�شتحق حكم مباراة  رمبا 
وا�شحة  حالة  وهناك  كثريا،  يخطئ  مل  كونه 
ا�شمواه جيان  على مدافع بني يا�س يف عرقلة 
اكتفى  اأن���ه  غ��ري  احل��م��راء  البطاقة  ت�شتدعي 
بالتحكيم  ال�شفراء وهناك عدة امور  بالورقة 
تده�شني كثريا حيث ان هناك قوانني وا�شحة 
و�شريحة وال حتتاج اىل اجتهادات من قبلهم 
ورمبا كانت تلك االمور خطرية جدا، والرتدد 
احت�شاب  يف  �شاهدناه  ما  مثل  القرار  اتخاذ  يف 
�شربة اجلزاء ل�شاحلنا رمبا اراد ان يعو�س هذا 
القرار فقام بطرد املدافع حممد الظاهري وانا 
ال اريد التحدث يف مثل هذه االأ�شياء، خ�شو�شاً 
وهناك  امل��واج��ه��ة،  ل�شغوط يف  وج���ود  واأن���ه ال 
اي  توجد  وال  احلكام  فيها  يقع  كثرية  اأخطاء 

عقوبة لهم ب�شبب تلك الهفوات التحكيمية.

العريف : �سكرا للعني
يا�س،  بني  م��درب  العريف  �شامل  من جانبه هناأ 
ف��ري��ق ال��ع��ني ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ال����دوري و�شكرهم 
تاأجيل  ع��ل��ى  وامل��واف��ق��ة  ال�شيافة  ح�شن  ع��ل��ى 
اأهمية  يحمل  ال  اللقاء  اأن  اإىل  م�شرياً  املباراة، 
ح�شم  قد  فالزعيم  للفريقني  بالن�شبة  كبرية 
الدوري ونحن ينتظرنا نهائي خليجي االأندية 
اإعداداً  ويعترب  لنا،  بالن�شبة  جيد  واالحتكاك 
قدمه  مبا  �شعيد  و�شخ�شياً  البطولة،  لنهائي 
ال�شماوي يف مباراة اليوم واخلروج بنقطة من 

ملعب طحنون بن حممد بالقطارة.

بتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شئون الرئا�شة 
..�شيقوم مهرجان �شموه العاملي للخيول العربية 
االأ�شيلة برعاية ال�شباق التاأهيلي لبطولة العامل 
للقدرة مل�شافة 160 كم املقرر يف مدينة كومبني 
العامل  وبطولة  اجل���اري  مايو   24 ي��وم  بفرن�شا 
مدينة  يف  تقام  التي  للقدرة  وال�شباب  للنا�شئني 

تارب�س بفرن�شا 27 يوليو املقبل.
اأع��ل��ن��ت ذل��ك الرا ���ش��واي��ا م��دي��رة م��ه��رج��ان �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول 
باالحتاد  الن�شائية  ال�����ش��ب��اق��ات  رئي�شة  ال��ع��رب��ي��ة 
الدويل ل�شباقات اخليول العربية االأ�شيلة خالل 
امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي ال����ذي ع��ق��د ام�����س يف فندق 
عدنان  بح�شور  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�شرقي  م��اجن��روف 
للفرو�شية  ابوظبي  نادي  مدير  النعيمي  �شلطان 
ابوظبي  جم���ل�������س  مم���ث���ل  ال���ه���ا����ش���م���ي  وط�������الل 

الريا�شي.
تاأتي �شمن  البطولتني  باأن رعاية  واأكدت �شوايا 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  ا�شرتاتيجية 

منوعة  فعاليات  يت�شمن  ال���ذي  نهيان  اآل  زاي���د 
ال�شيخ  ت��ع��اىل  ب���اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ك��اأ���س  ت�شمل 
العامل ل�شمو  اآل نهيان وبطولة  زايد بن �شلطان 
ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ل��ل�����ش��ي��دات افهار 
واملوؤمتر العاملي الرابع ل�شباقات اخليول العربية 

تولوز 2013 وكاأ�س الوثبة �شتد.
وقالت ان رعاية املهرجان لتلك البطولتني تاأتي 
ان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���س �شمو ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير  زايد 
�شوؤون الرئا�شة على دعم �شباقات الفرو�شية عامة 
لالرتقاء  العاملي  امل�شتوى  على  خا�شة  وال��ق��درة 
القدرة  �شباقات  قاعدة  وتو�شيع  الريا�شات  بتلك 

يف العامل.
والهيئات  اجل���ه���ات  ب��ج��م��ي��ع  ����ش���واي���ا  واأ������ش�����ادت 
املهرجان  ورعاية  تنظيم  يف  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات 
للمهرجان  املنظمة  لل�شياحة  ابوظبي  وهي هيئة 
بالتن�شيق مع جمل�س ابوظبي الريا�شي وبالتعاون 
مع هيئة االإمارات ل�شباق اخليل واالحتاد الدويل 
اخليول  وجمعية  اإف��ه��ار  العربية  ال�شباق  خليول 

لرعاية  العامة  الهيئة  وبدعم  االأ�شيلة  العربية 
ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة وال��ن��اق��ل ط���ريان االإم�����ارات 
واأرابتك  لال�شتثمار  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  وب��رع��اي��ة 
لال�شتثمار  والرا�شد  االأم���ريات  واأري���ج  القاب�شة 
وجلنة  العام  الن�شائي  واالحت��اد  العوان  و�شركة 
ري��ا���ش��ة امل�����راأة واأك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
للريا�شة الن�شائية و�شا�س لال�شتثمار وكابال ود. 
نادر �شعب ومزرعة الوثبة �شتد واملعر�س الدويل 
للفرو�شية  اأب��وظ��ب��ي  ون���ادي  والفرو�شية  لل�شيد 
..م�شرية اىل ان�شمام �شريك جديد للرعاة وهو 
ال�شرقي  ال��ق��رم  اأج��ن��ح��ة  وك��ذل��ك  �شنرت  ال��وث��ب��ة 

جانا.
م��وؤمت��ر �شحفي يف جاري  �شيقام  ان��ه  واأو���ش��ح��ت 
الفييت بتولوز يف فرن�شا يوم 21 مايو لالإعالن 
عن م�شاركته ر�شميا يف رعاية املهرجان بدءا من 
التا�شع  تولوز يف  �شتقام يف  التي  القادمة  اجلولة 
الرابع  العاملي  املوؤمتر  القادم مت�شمنا  من يونيو 
ال�شيخة  ل�شمو  ال��ع��امل  بطولة  و���ش��ب��اق  للخيول 

فاطمة بنت مبارك لل�شيدات وكا�س ال�شيخ زايد.

ونوهت باأنه �شيقوم كري�شتيان لوراند رئي�س جلنة 
عن  ب��االإع��الن  للنا�شئني  للقدرة  ال��ع��امل  بطولة 
م�شاركة املهرجان مع ا�شطبالت ال�شقب القطرية 
التي  للنا�شئني  للقدرة  ال��ع��امل  بطولة  رع��اي��ة  يف 

�شتقام يف تارب�س بفرن�شا يوم 27 يوليو القادم.
واأعلنت مديرة املهرجان عن م�شاركة خم�شة من 
لبطولة  التاأهيلي  ال�شباق  يف  االم����ارات  فر�شان 
ف��ر���ش��ان من  اإىل ج��ان��ب  بتارب�س  ل��ل��ق��درة  ال��ع��امل 
جميع دول العامل ..م�شرية اىل انه �شيتم يوم 23 
يف  للم�شاركني  البيطرى  الفح�س  اإج���راء  مايو 
ال�شباق التاأهيلي ليقام ال�شباق يف 24 مايو بينما 

�شيتم تتويج الفائزين يوم 25 مايو.
�شيتم  اأنه  املهرجان  �شوايا مديرة  واختتمت الرا 
زايد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  م��ه��رج��ان  ع��ر���س 
وموؤمترات  �شباقات  من  يت�شمنه  مبا  نهيان  اآل 
مبا�شرة  ال��ه��واء  على  �شحفية  وم��وؤمت��رات  عاملية 
قناة   على  االإنرتنت  العاملية  التوا�شل  �شبكة  على 

�شرتمي الين اليف«.
واأكد عدنان �شلطان النعيمي مدير نادي ابوظبي 

ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا  اأن���ه  للفرو�شية 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
ال������وزراء وزي����ر ���ش��ئ��ون ال��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة نادي ابوظبي للفرو�شية فاإنه �شيتم توجيه 
الدعوة للفار�س االأول من الدول اخلم�س االأوىل 
لنا�شئني  للقدرة  العامل  بطولة  نتائج  ترتيب  يف 
وال�شباب التي �شتقام يف مدينة تارب�س الفرن�شية 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كا�س  بطولة  يف  للم�شاركة 
قرية  ميادين  على  �شتقام  التي  للقدرة  ال��دول��ة 
14 فرباير  االإم��ارات العاملية للقدرة بالوثبة يف 

من العام القادم.
ال�شيخ  واأع��رب عن �شعادته بنجاح مهرجان �شمو 
من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية 
ان  اىل  ..م�شريا  العاملي  امل�شتوى  على  االأ�شيلة 
رعاية املهرجان لل�شباق التاأهيلي لبطولة العامل 
الفرن�شية وم�شاركته يف  للقدرة مبدينة كومبني 
بتارب�س  وال�شباب  للنا�شئني  العامل  رعاية بطولة 
يوؤكد املكانة العاملية التي احتلها املهرجان ليكون 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  م�شرفة  واجهة 

عامة وابوظبي خا�شة.
جناحاته  املهرجان  يوا�شل  اأن  اأمله  عن  واع��رب 
عامة  الفرو�شية  بريا�شة  االرتقاء  يف  وا�شهاماته 

وريا�شة لقدرة خا�شة على امل�شتويات العاملية.
واأك����د ط���الل ال��ه��ا���ش��م��ي مم��ث��ل جم��ل�����س ابوظبي 
مهرجان  دع��م  يف  املجل�س  م�شاركة  اأن  الريا�شي 
العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
للخيول العربية االأ�شيلة ت�شريف كبري للمجل�س 
نهيان  ال�شيخ  �شمو  وبتوجيهات  انه  اىل  ..م�شريا 
موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  رئ��ي�����س  واالإن�����ش��ان��ي��ة 
يف  امل��ه��رج��ان  رع���اة  �شمن  �شي�شارك  املجل�س  ف��ان 
للقدرة  العامل  لبطولة  التمهيدي  ال�شابق  رعاية 
بتارب�س بفرن�شا وبطولة العامل للقدرة للنا�شئني 
وال�شباب بكومبني مما يعد تاأكيدا على احلر�س 
على امل�شاركة يف ا�شتمرار النجاحات التي يحققها 
وتوجيهات  بدعم  العاملي  امل�شتوى  على  املهرجان 

�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان.

مهرجان من�س�ر بن زايد العاملي للخي�ل العربية يرعى �سباقا تاأهيليا وبط�لة العامل للنا�سئني للقدرة

مب�شاركة وا�شعة وجناح الفت اختتمت جلنة ريا�شة املراأة مبجل�س 
دبي الريا�شي فعاليات البطولة الثانية للري�شة الطائرة لل�شيدات 
تخ�شي�شها  ومت  اخل��ا���ش��ة،  ل��ل��ري��ا���ش��ات  دب���ي  ب��ن��اي  نظمتها  ال��ت��ي 

ملوظفات الدوائر والهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية بدبي.
وجاءت املناف�شات قوية و�شهدت م�شتويات فنية اأعلى من الن�شخة 
هيئة  ال�شهالوي من  ن�شيب منى  االأول من  املركز  وكان  املا�شية، 
الطرق واملوا�شالت بدبي، تليها زميلتها ناديا علي خدمي باملركز 
الثان، فيما تقا�شمت مرمي احلتاوي من منطقة بدي التعليمية 
اللجنة  ب��اأن  علما  القا�شم،  بنت  ن��ادي��ة  زميلتها  م��ع  الثالث  امل��رك��ز 
املنظمة حر�شت على تكرمي اأحالم اإبراهيم عبود امل�شاركة االأكرب 
اأه��م��ي��ة ممار�شة  �شنا 64 ع��ام��ا وال��ت��ي ���ش��رب��ت م��ث��اال رائ��ع��ا ع��ل��ى 

الن�شاط البدن والريا�شي للجيل ال�شاعد.

40 العبة ميثلن عددا من  اأكرث من  املناف�شات م�شاركة  و�شهدت 
لذوي  دب��ي  ن���ادي  ج��ان��ب  اإىل  ب��دب��ي  وال��دوائ��ر احلكومية  الهيئات 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة، وه���ي: هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت، بلدية 
دبي، منطقة دبي التعليمية، حماكم دبي، موؤ�ش�شة املرور والطرق 
اخلريي  والعمل  االإ�شالمية  ال�شوؤون  دائرة  العامة،  النيابة  بدبي، 
وجمل�س دبي الريا�شي. يذكر اأن البطولة حتولت اإىل يوم ريا�شي 
االحتياجات  ل���ذوي  الفر�شة  منح  ج��ان��ب  اإىل  ح��اف��ل،  واجتماعي 
اخلا�شة )االإعاقة ال�شمعية + الذهنية( للم�شاركة يف املناف�شات مما 
اأدخل البهجة وال�شرور عليهم، كما مت توزيع جوائز مالية جمزية 
حيث  للم�شاركات،  والت�شجيعية  االأوىل  امل��راك��ز  على  للحا�شالت 
ح�شر حفل التكرمي فوزية فريدون ع�شو جلنة ريا�شة املراأة واآمنة 

اخلالدي من�شقة الريا�شة الن�شائية مبجل�س دبي الريا�شي.

وتاأتي اإقامة هذه البطولة انطالقا من ا�شرتاتيجية جلنة ريا�شة 
والتي   ،2013  -  2011 للفرتة  الريا�شي  دب��ي  مبجل�س  امل���راأة 
ومبا  دب��ي،  يف  واملجتمعي  الريا�شي  للواقع  درا�شة  بعد  و�شعها  مت 
 2011 الريا�شي  دبي  ملجل�س  اال�شرتاتيجية  ين�شجم مع اخلطة 
- 2015 واخلطة اال�شرتاتيجية لدبي 2015 واأي�شاً روؤية دولة 

االإمارات 2021.
حيث تعمل جلنة ريا�شة املراأة وفق منهجية ت�شعى لتحقيق التطور 
يف ريا�شة املراأة، من خالل توعية املراأة يف دبي باأهمية الريا�شة يف 
حياتها اليومية على املدى القريب، وتعزيز وجود املراأة االإماراتية 
املدى  على  والعاملية  واالإقليمية  املحلية  الريا�شية  ال�شاحة  على 
البعيد، وهو نتيجة منطقية يف ظل الدعم الذي توفره قيادة دبي 

احلكيمة للمراأة االإماراتية يف �شتى املجاالت.

م�ساركة ن�سائية وا�سعة يف بط�لة دبي للري�سة الطائرة 

اقرتبت بطولة ال�شرطة لكاأ�س �شمو وزير الداخلية للكرة الطائرة 
حيث  النهائية  حمطتها  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن   22 ال  ن�شختها  يف 
تختتم يوم اخلمي�س من هذا االأ�شبوع بعد �شراع ا�شتمر لثمانية 

اأيام بداية من اخلام�س من مايو اجلاري.
الثقافى  الريا�شي  نادي عجمان  �شالة  البطولة على  وتقام هذه 
بواقع ثالث لقاءات يومياً مب�شاركة قيادات �شرطة اأبوظبى ودبى 
العامة  والقيادة  االأمن اخلا�شة  وراأ���س اخليمة والفجرية وقوات 

للدفاع املدنى.
ويف املباريات التي جرت م�شاء اأم�س االأول االأحد فاز فريق القيادة 
العامة للدفاع املدن على مناف�شه فريق القيادة العامة ل�شرطة 
القيادة  ف��ري��ق  حقق  كما  نظيفة.  اأ���ش��واط  بثالثة  اخليمة  راأ����س 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة دب���ي ال��ف��وز ع��ل��ى ن��ظ��ريه ف��ري��ق ال��ق��ي��ادة العامة 

القيادة  ال�شابقة، واختتم فريق  النتيجة  ل�شرطة الفجرية بنف�س 
بتغلبه  للبطولة  الثامن  اليوم  مباريات  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
اأ�شواط  بثالثة  وامل��ن��اف��ذ  واالإق��ام��ة  اجلن�شية  ���ش��وؤون  ف��ري��ق  على 

مقابل �شوط واحد.
ويف مباريات اليوم قبل االأخري التي �شتقام ع�شر اليوم الثالثاء 
العامة  وال��ق��ي��ادة  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  فريقا  يلتقي 
القيادة  فريقي  ب��ني  جتمع  م��ب��اراة  تليها  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة 
العامة ل�شرطة الفجرية والقيادة العامة للدفاع املدن ثم املباراة 
الثالثة واالأخرية التي يلتقي فيها فريقا �شوؤون اجلن�شية واالإقامة 

واملنافذ القيادة العامة ل�شرطة عجمان.
ومن جهة اأخرى وجه املقدم عارف علي عبيد الري�س كل ال�شكر 
الإ�شت�شافته  الثقايف  الريا�شي  عجمان  ن��ادي  اإدارة  اإىل  والتقدير 

امل�شاعدات  كل  وتقدميه  االإمكانيات  كل  وتوفريه  البطولة  ه��ذه 
التي �شاهمت ب�شكل وا�شح يف النجاح الكبري الذي حققته املناف�شة. 
بني  ومثرياً  قوياً  تناف�شاً  �شهدت  قد  البطولة  مباريات  اإن  وق��ال 
العبي  من  عدد  م�شاركة  بعد  بالدولة  املختلفة  ال�شرطة  قيادات 
منتخبات ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة م��ن اأ���ش��ح��اب اخل����ربات ال��ط��وي��ل��ة مع 
فرقهم مما اأ�شفى على املباريات نوعاً من الندية والتكافوؤ الفتاً 
يف الوقت نف�شه اإىل اأن التناف�س بني الفرق امل�شاركة جاء يف اإطار 
التعاون  يزيد من م�شاحة  ال��ذي  االأم��ر  العالية  الريا�شية  ال��روح 

بني هذه القيادات ويوطد ويوثق العالقة فيما بينها. 
فازت  قد  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در 
للدفاع  العامة  للقيادة  م��رات   9 مقابل  م��رة   11 البطولة  بهذه 

املدن ومرة واحدة للقيادة العامة ل�شرطة دبي.

���ش��ه��د ه�����ش��ام ع��ل��ي ال��ط��اه��ر االأم����ني ال��ع��ام ل��الحت��اد االأ�شيوي 
لل�شطرجن حفل ختام بطولة غرب اأ�شيا لل�شطرجن التي اأقيمت 
رئي�س  الهتمي  خليفة  بح�شور  الدوحة  القطرية  العا�شمة  يف 
االحت����اد ال��ق��ط��ري وح�����ش��ن رم�����ش��ان رئ��ي�����س االحت����اد الكويتي 
لرئي�س  ال��ث��ان  النائب  اأح��م��د  يو�شف  وال��ق��ط��ري   ، لل�شطرجن 

االحتاد العربي لل�شطرجن وروؤ�شاء وفود دول غرب اأ�شيا.
وقد اأ�شاد الطاهر بنجاح قطر يف تنظيم البطولة واأكد اأن هذا 
لي�س غريبا على االأخوة يف قطر بعد جناحهم يف اإ�شت�شافة دورة 
االألعاب االأ�شيوية عام 2006 وكذلك جناح اإ�شت�شافتهم لدورة 

االألعاب العربية عام 2011 ووجه ال�شكر اإىل االحتاد القطري 
اجلميع  اإىل  ونقل  القطرية  االأوملبية  اللجنة  واإىل  لل�شطرجن 
حتيات ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل نهيان رئي�س 
لهم  ومتنياته  للفائزين  وتهنئته  لل�شطرجن  االأ�شيوي  االحت��اد 
التوفيق يف متثيل قارة اأ�شيا يف بطولة كاأ�س العامل لل�شطرجن. 

الدويل  االأ�شتاذ  للرجال  الفردية  اأ�شيا  بلقب بطولة غرب  توج 
الكبري االإيران بوريا داريني بر�شيد 7.5 نقطة يف البطولة 
التي �شهدت م�شاركة 14 العب من 10 دول هي اإيران والعراق 
واالأردن  واالإم��ارات وقطر  واليمن  وفل�شطني  ولبنان  والكويت 

من  ر�شمية  بطولة  يف  االأوىل  للمرة  �شاركت  التي  وال�شعودية 
خالل الالعب اأحمد الغامدي وحقق ثالث نقاط . 

الفردية  اأ�شيا  غ��رب  بطولة  بلقب  �شني  زو  القطرية  وت��وج��ت 
لل�شيدات بر�شيد 8.5 نقطة يف البطولة التي �شهدت م�شاركة 
اإي���ران وقطر ولبنان واالإم����ارات  7 دول ه��ي  10 الع��ب��ات م��ن 

واالأردن والكويت وفل�شطني. 
وقد جنح حكم االحت��اد ال��دويل في�شل احلمادي من االإمارات 
يف حتكيم البطولة بعد اختياره نائبا لرئي�س احلكام يف بطولة 

غرب اأ�شيا الفردية لل�شطرجن. 

يف بطولة كاأ�س وزير الداخلية لكرة الطائرة

ال�سراع يت�ا�سل بني قيادات ال�سرطة حل�سد اللقب الثاين والع�سرين

عانى من الطرد قبل نهاية ال�سوط االأول 

العني يكتفي بالتعادل مع �سيفه بني يا�س بالقطارة 

ه�سام الطاهر ي�سهد ختام بطولة �سطرجن غرب اآ�سيا يف قطر

الإيـــرانـــي دارينـــي والقطريـــة زو�ســـني يت�جـــان باللـقــب

االإدارة  مدير  املن�شوري  عيد  حممد  ال��ل��واء  �شعادة  ك�شف 
دبي  ب�شرطة  وال��ط��وارئ  واملن�شات  الهيئات  الأم��ن  العامة 
ملراقبة  �شغرية  ط��ائ��رة  ا�شتخدام  ال��ط��وارئ  اإدارة  اع��ت��زام 
ت�شميمها  مت  امل��الع��ب  يف  ال��ق��دم  ك��رة  وم�شجعي  جماهري 
واإنتاجها من قبل الرائد ماهر بن حيدر من مرتب اإدارة 
الطوارئ يف االإدارة العامة. ومت جتريب الطائرة بح�شور 
ال���ل���واء امل��ن�����ش��وري ون��ائ��ب��ه ال��ع��م��ي��د ع��ب��داهلل ع��ل��ي الغيثي 
الطوارئ  اإدارة  م��دي��ر  املن�شوري  خلفان  اح��م��د  والعميد 
والعقيد علي ال�شمايل مدير اإدارة ال�شوؤون االإدارية والرائد 
وقال  العامة.  االإدارة  �شباط  م��ن  وع��دد  حيدر  ب��ن  ماهر 
اللواء املن�شوري اإن هذه الطائرة تعترب االأوىل من نوعها 
يف الدولة حيث تقوم بالتحليق يف االأجواء ملدة �شاعة كاملة 
ولديها القدرة على الت�شوير الدقيق والبث املبا�شر لغرفة 
اأنه �شيتم جتريبها ب�شورة فعلية يف  اإىل  العمليات م�شريا 
مباراة نهائي كاأ�س ات�شاالت التي جتمع بني نادي اجلزيرة 
ونادي عجمان يف نادي الو�شل بدبي. واأ�شاد اللواء حممد 
ملواكبة  دائما  ت�شعى  التي  الطوارئ  ب��اإدارة  املن�شوري  عيد 
كل ما هو جديد وتبنيها االأ�شاليب احلديثة واملتطورة يف 
يف  وخا�شة  والعلمية  التقنية  وامل�شتجدات  املجاالت  كافة 
تاأمني �شغب املالعب مما ي�شاعد على �شيطرتها على �شغب 
ومتطورة  حديثة  تقنيات  ا���ش��ت��خ��دام  خ��الل  م��ن  امل��الع��ب 

الدقيقة حيث تقوم  والبيانات  املعلومات  ق��ادرة على جمع 
ملدة  والت�شوير  امللعب  اأج��واء  يف  بالتحليق  املراقبة  طائرة 
ال�شغب  م��ث��ريي  ر���ش��د  ذل��ك  خ��الل  م��ن  يتم  كاملة  �شاعة 
املن�شوري  اللواء  واأكد  الفوتوغرافية.  بال�شور  والفو�شى 
دب��ي على جعل مالعب  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
الدخيلة  والت�شرفات  ال�شغب  من  متاما  خالية  الريا�شة 
اإدارة  قيام  خ��الل  من  وتقاليدنا  وعاداتنا  جمتمعنا  على 
كل  ببذل  امل��الع��ب  بتاأمني  املعنية  االإدارة  وه��ي  ال��ط��وارئ 
ما يف و�شعها لن�شر ثقافة الت�شجيع املثايل وذلك بالتعاون 
لن�شر  االإعالمية  وخا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  كافة  مع 
الروح  ال�شغب وغر�س  التوعية وجعل مالعبنا خالية من 
ومن   . الريا�شة  ه��ذه  وحمبي  جماهري  ل��دى  الريا�شية 
اإدارة  مدير  املن�شوري  خلفان  احمد  العميد  ق��ال  جانبه 
ان��ت��اج ط��ائ��رة �شغرية حتلق يف اجواء  ف��ك��رة  ان  ال��ط��وارئ 
امللعب وتر�شد االأحداث بدقة فكرة جريئة وغري م�شبوقة 
على نطاق مالعب كرة القدم وقد حظيت بدعم كامل من 
القيادات العليا كا�شفا يف الوقت ذاته ان هناك العديد من 
تنامي  بعد  ا�شتخدامها  �شيتم  التي  والتقنيات  االبتكارات 
وتطور ظاهرة �شغب املالعب حيث حتر�س القيادة العامة 
ل�شرطة دبي على الق�شاء بكل الو�شائل على ظاهرة ال�شغب 

وجعل مالعبنا اأمنة.

�سرطة دبي ت�سمم وتنتج طائرة ملراقبة جماهري املالعب 

ك�ك� بدل من ادف�كات يف تدريب اينده�فن 
اعلن نادي ايندهوفن الهولندي بان العبه ال�شابق فيليب 
كوكو �شي�شرف على تدريبه اعتبارا من املو�شم املقبل خلفا 
ال��ذي اعلن عدم رغبته يف  للمدرب احل��ايل ديك ادفوكات 

جتديد عقده مع الفريق.
عقدا  وق��ع  ك��وك��و  ب��ان  العريق  الهولندي  الفريق  وك�شف 

الربع �شنوات ام�س االثنني.
لفرتة  اي��ن��ده��وف��ن  ت��دري��ب  على  ا���ش��رف  ان  لكوكو  و�شيق 
2011-2012 عندما حل بدال  وجيزة يف نهاية مو�شم 

من�شبه  ع��ن  تخلى  لكنه  موؤقتة  ب�شورة  روت��ن  فريد  م��ن 
19 عاما النه اعترب انه  وتابع اال�شراف على فريق حتت 

مل يكن جاهزا بعد ليكون مدرب الفريق االول.
تدريب  ا�شتلمت  عندما  بوقتي  ا�شتمتعت  لقد  كوكو  وق��ال 
ال��ف��ري��ق م��وؤق��ت��ا، ك��ان��ت جت��رب��ة ج���ي���دة. ق�����راري مبتابعة 
اال�شراف على فريق حتت 19 عاما منحني الفر�شة لكي 
القي نظرة على ال�شبان يف اكادميية النادي وكان من املهم 

بالن�شبة ايل قيادة فريق كهذا .
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اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  قام 
نهيان، وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
العربية  االإم��������ارات  ب���دول���ة  امل��ج��ت��م��ع 
باإطالق كتاب يعترب االأول من نوعه يف 
الدولة واملنطقة والذي يتناول النمو 
ال�شرق  يف  ال��ري��ا���ش��ة  الإدارة  امل���زده���ر 
الكتاب،  ن�����ش��ر  يف  و���ش��اه��م  االأو�����ش����ط. 
الريا�شية  االإدارة  ا�شم  حمل  وال���ذي 
ودرا�شات  حتليل  االأو���ش��ط:  ال�شرق  يف 
اأ���ش��ط��ورة ال��ري��ا���ش��ة العربية  ك��ل م��ن 

الدكتور حممد بن �شليم، رئي�س نادي 
االإمارات لل�شيارات، والدكتور �شون او 
كونور، مدير نادي االإمارات لل�شيارات، 
االأكادمييني  كبار  اأح��د  اإىل  باالإ�شافة 
ديفيد  ال��دك��ت��ور  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
ال��واق��ع��ة يف  اإ���ش��رت  ح�شان م��ن جامعة 
وياأتي �شدور هذا  ال�شمالية.  اآيرلندا 
وتلبية  معاجلة  يف  للم�شاعدة  الكتاب 
ملجال  واملهنية  التعليمية  االإحتياجات 
الريا�شة يف ال�شرق االأو�شط بحيث مت 

الكتب  اأف�شل  م��ن  واح���دجٌ  ب��اأن��ه  و�شفه 
�شنوات  الع�شر  خالل  ن�شرها  مت  التي 

ال�شابقة يف جمال االإدارة الريا�شية.
اأ�شار  ال��ك��ت��اب،  اإ����ش���دار  ع��ل��ى  وتعليقا 
الرئي�شي  امل�شاهم   ، �شليم  بن  حممد 
الكتاب  اأن �شدور هذا  اإىل  الكتاب،  يف 
ه���و ج�����زاأ م���ن م�����ش��اه��م��ة االإحت�������ادات 
نائب  وق��ال  املجتمع.  جتاه  الريا�شية 
فيا  لل�شيارات  ال��دويل  االحت��اد  رئي�س 
ال��ك��ت��اب حافزاً  ي��ك��ون ه��ذا  اأن  ن��اأم��ل   :

ال��ق��ادم��ة يحثهم  ال��ع��رب��ي��ة  ل��الأج��ي��ال 
املنطقة يف طليعة  على �شمانة مكانة 
ال��ت��ف��وق ال��ري��ا���ش��ي وم��ع��اجل��ة االأم���ور 
الريا�شية بالطرق االأكادميية املالئمة 
التي  العاملية  الفعاليات  و�شاهمت   .
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ت�شت�شيفها 
املتحدة مثل كاأ�س دبي العاملية، جائزة 
االإحتاد للطريان الكربى الفورميوال 
واحد، اأبوظبي غراندبري وجمموعة 
الغولف  األعاب  يف  الكربى  البطوالت 

وكرة امل�شرب باالإ�شافة اإىل ا�شت�شافة 
ق��ط��ر ل��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال���ع���امل يف كرة 
القدم لعام 2022، يف و�شع املنطقة يف 
طليعة الدول على م�شتوى العامل يف 

جمال الريا�شة وال�شياحة.
الريا�شية  ال���رع���اي���ات  واأم����ن����ت  ك��م��ا 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ك��ل م��ن االحت����اد للطريان 
ال�شرق  م���وق���ع  االإم����������ارات  وط�������ريان 

االأو�شط كمركز للريا�شة العاملي.
وي��اأت��ي ه��ذا ال��ك��ت��اب، وال���ذي ن�شر من 

الن�شر  �شركات  اأب���رز  م��ن  واح���دة  قبل 
، بعد �شهر من  روتلدج  الرائدة عاملياً 
اإن�شاء �شراكة بني كليات التقنية العليا 

املتحدة(  )امل��م��ل��ك��ة  ا���ش��رت  وج��ام��ع��ة   -
التطبيقية،  الريا�شة  اإدارة  ل�شهادة 
والتي �شيتم تقدميها يف كلية التقنية 

ال��ع��ل��ي��ا ل��ل�����ش��ب��اب-اأب��وظ��ب��ي م���ع بدء 
�شبتمرب  يف  ال��ط��الب  اأوائ���ل  ا�شتقبال 

القادم.

النا�شئة  دوري  فعاليات  النا�شئة  مراكز  يف  اختتمت 
وال�شباب اخلام�س لكرة القدم لل�شاالت، الذي اأقيم 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  وقرينته  ال�شارقة  حاكم 
ل�شوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي  حم��م��د 
االأ�شرة. ونظمته االإدارة العامة ملراكز النا�شئة بنظام 
الريا�شي   ال�شارقة  جمل�س  من  بدعم  املجموعات، 
�شويت  بوكاري  و�شركة   ، للدوري  الر�شمي  الراعي 
فريق مركز  توج  للبطولة. حيث  الر�شمي  امل�شروب 
النا�شئة، فيما توج  ل��دوري فئة  نا�شئة وا�شط بطاًل 
ل����دوري فئة  ب��ط��اًل  ف��ري��ق م��رك��ز نا�شئة خ��ورف��ك��ان 
التي  ال��دوري  ال�شباب، جاء ذلك يف ختام مناف�شات 
اأقيمت على ملعب ال�شالة الريا�شية يف مركز نا�شئة 
ومعرفة  وال��ث��ان  االأول  امل��رك��زي��ن  لتحديد  وا���ش��ط 
و�شهد  اخلام�شة.  ن�شخته  يف  ال���دوري  بطلي  هوية 
خ��ت��ام امل��ن��اف�����ش��ات اأح��م��د ن��ا���ش��ر ال���ف���ردان اأم���ني عام 
جمل�س ال�شارقة الريا�شي و�شعيد بطي حديد مدير 
اإدارة  مدير  العاجل  و�شعيد  النا�شئة  م��راك��ز  اإدارة 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  يف  املجتمعية  اخل��دم��ة 
االإم���ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  عمر  وحم��م��د 
لكرة القدم رئي�س جلنة احلكام و اأحمد يعقوب مدير 
اإدارة احلكام باحتاد االإمارات لكرة القدم واأحمد عبد 
الهويل  وحممد  الريا�شية  دب��ي  قناة  يف  املذيع  اهلل 
جانب  اإىل  الريا�شية،  دب��ي  قناة  يف  واملرا�شل  املذيع 
اإدارة  يف  املراكز  �شوؤون  ق�شم  رئي�س  اهلل ح�شني  عبد 

ال�شوؤون  ق�شم  رئي�س  ال�شاعر  ومعاذ  النا�شئة  مراكز 
الريا�شية وتامر عز الدين موجه الن�شاط الريا�شي 
و���ش��اف��ع��ي حم��م��ود من�شق االأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
النا�شئة  النا�شئة، ف�شاًل عن مديري مراكز  مراكز 
الثمانية املنت�شرة يف اأرجاء اإمارة ال�شارقة وعدد من 

اأولياء اأمور ال�شباب املنت�شبني ملراكز النا�شئة.
االأوىل  جمعت  م��ب��ارت��ني،  على  املناف�شات  ا�شتملت 
اأن  وبعد  النا�شئة  لفئة  وكلباء  وا���ش��ط  فريقي  ب��ني 
تعادل الفريقان يف الوقت االأ�شا�شي للمباراة، متكن 
ل�شاحله  الكروي  امل��اراث��ون  اإنهاء  من  وا�شط  فريق 
لت�شبح  التقدم  ه��دف  واإح���راز  االإ���ش��ايف  ال�شوط  يف 

النتيجة 1/2 ليتوج بكاأ�س النا�شئة. 
وا�شط  ف��ري��ق��ي  ب��ني  ال��ث��ان��ي��ة فجمعت  امل���ب���اراة  اأم����ا 
اإىل  الفريقني  املباراة �شجااًل بني  وخورفكان ومرت 
املباراة  جم��ري��ات  على  خ��ورف��ك��ان  ف��ري��ق  �شيطر  اأن 
املباراة  وح�شم  الدفاعية  باحل�شون  مرماه  وح�شن 

ل�شاحله بنتيجة 1/3.
ملراكز  العامة  االإدارة  نظمته  ال��ذي  ال���دوري  وحقق 
ل�شوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  موؤ�ش�شات  اإح��دى  النا�شئة 
ال�شارقة  ال�شمو حاكم  االأ�شرة برئا�شة حرم �شاحب 
ال��ق��ا���ش��م��ي، يف  ب��ن��ت حم��م��د  ���ش��م��و ال�شيخة ج��واه��ر 
حيث  ك��ب��ريا،  جن��اح��ا  ال��ع��ام  ه��ذا  اخلام�شة  ن�شخته 
التي   16 ال�����  للفرق  الفني  امل�شتوى  بارتفاع  متيز 
فرق   8 ب��واق��ع  البطولة  يف  النا�شئة  م��راك��ز  مثلت 
 288 اأخرى لفئة ال�شباب بواقع  النا�شئة و8  لفئة 
اللجنة  واأقامت  وال�شباب.  النا�شئة  فئتي  من  العباً 

الفائزين،  فيه  توجت  رائعا  ختامياً  حفاًل  املنظمة 
وا�شط،  نا�شئة  مركز  يف  الريا�شية  ال�شالة  �شهدته 
عن  ت�شجيلي  فيلم  مب�شاهدة  احل�����ش��ور  وا�شتمتع 
ا�شتملت على  ال��ت��ي  وم��ن��اف�����ش��ات��ه،  ال����دوري  اأح����داث 
لقاءات مثرية بني الفرق امل�شاركة و�شل عددها اإىل 
و26  النا�شئة،  لفئة  مباراة   26 بواقع  مباراة   52
مباراة اأخرى لفئة ال�شباب، على مدى 11 اأ�شبوعاً 
ع��ن مواهب  الك�شف  ال��ل��ق��اءات يف  ه��ذه  واأ���ش��ه��م��ت   ،

النا�شئة واإبداعاتهم الكروية .
و�شعيد  ال����ف����ردان  ن��ا���ش��ر  اأح���م���د  ك����رم  اخل���ت���ام  ويف 
واأحمد  عمر  وحممد  العاجل  و�شعيد  حديد  بطي 
ي��ع��ق��وب واأح��م��د ع��ب��د اهلل ك��ل م��ن ���ش��اه��م يف اإجناح 
الثالثة  باملراكز  الفائزة  والفرق  ال��دوري  فعاليات 
اإىل تكرمي  اإ�شافة  النا�شئة وال�شباب،  االأوىل لفئتي 
ال��الع��ب��ني ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��وائ��ز ف���ردي���ة، ح��ي��ث فاز 
اأف�����ش��ل م���درب لفئة  ال��ك��اب��ن ج��اب��ر �شفر ب��ج��ائ��زة 
النا�شئة، فيما فاز الكابن عارف علي مراد بجائزة 
اأف�شل مدرب لفئة ال�شباب، وح�شد الكابن حممد 
ال�شباب،  ب���دوري  حكم  اأف�شل  ج��ائ��زة  حنبل  ال�شيد 
وفاز الكابن حميد علي �شليمان جائزة اأف�شل حكم 
اأف�شل حار�س  بينما ح�شد جائزة  النا�شئة،  ل��دوري 
مرمى لفئة النا�شئة الالعب حممد مبارك خلفان 
اجلائزة  بنف�س  وف���از  خ��ورف��ك��ان،  نا�شئة  م��رك��ز  م��ن 
لفئة ال�شباب الالعب خالد اأحمد حممد من مركز 
نا�شئة كلباء، وفاز بجائزة اأف�شل العب لفئة النا�شئة 
نا�شئة  �شامل من مركز  بن  ث��ان  بن  �شامل  الالعب 

الالعب  ال�شباب  لفئة  اجلائزة  نف�س  وح�شد  كلباء، 
 ، وا�شط  نا�شئة  مركز  من  ال���رازق  عبد  ح�شن  حمد 
النا�شئة فح�شدها  ال��دوري لفئة  ه��داف  اأم��ا جائزة 
الالعب �شيف علي ح�شني، وفاز بنف�س اجلائزة لفئة 

ال�شباب الالعب �شهاب جا�شم.
حممد  النا�شئ  اإداري  اأف�شل  بجائزة  ف��از  واأخ����رياً 
اأف�شل  بجائزة  خورفكان  نا�شئة  مركز  وف��از  خليل، 
جلنة منظمة، فيما فاز مركز نا�شئة وا�شط بجائزة 

اأف�شل رابطة م�شجعني.
كما مت تكرمي النا�شئة امل�شاركني يف التعليق الريا�شي 
وهم  ال��دوري  ملباريات  خا�شاً  طابعاً  اأ�شفوا  والذين 
النا�شئ عبد اهلل جمعة �شعيد والنا�شئ حممد �شعيد 
عرب النقبي والنا�شئ يو�شف �شالح والنا�شئ �شعود 
تاأهلوا  الذين  املعلقني  تكرمي  اإىل  اإ�شافة  �شليمان، 

واعتمدوا من م�شروع املعلق الريا�شي.
الثالثة  باملراكز  الفائزة  الفرق  تتويج  ذل��ك  اأعقب 
خورفكان  ف��ري��ق  ف���از  ح��ي��ث  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  لفئة  االأوىل 
باملركز الثالث لفئة النا�شئة وتوج العبوه بامليداليات 
وحل  الثان  املركز  كلباء  فريق  وح�شد  الربونزية، 
وعانق  الف�شية،  بامليداليات  الع��ب��وه  وت��وج  و�شيفاً 
لفوزه  كاأ�شها  وح�شد  البطولة  لقب  وا���ش��ط  فريق 

باملركز االأول وتوج العبوه بامليداليات الذهبية.  
الثالثة  ب���امل���راك���ز  ال���ف���ائ���زة  ال����ف����رق  ت���ك���رمي  ومت 
باملركز  كلباء  فريق  ف��از  حيث  ال�شباب  لفئة  االأوىل 
وجاء  الربونزية،  بامليداليات  العبوه  وت��وج  الثالث 
يف ال��رتت��ي��ب ال���ث���ان ف��ري��ق وا����ش���ط وت����وج العبوه 

كاأ�س  خورفكان  فريق  وح�شد  الف�شية  بامليداليات 
بطولة ال�شباب لفوزه باملركز االأول.

واأع�����رب اأح��م��د ن��ا���ش��ر ال���ف���ردان اأم���ني ع���ام جمل�س 
ال�شارقة الريا�شي عن �شعادته بح�شور نهائي دوري 
ال�شاالت،  ق��دم  ل��ك��رة  اخل��ام�����س  وال�����ش��ب��اب  النا�شئة 
مدى  على  ال����دوري  حققه  ال���ذي  بالنجاح  م�شيداً 
���ش��ن��وات��ه اخل��م�����س ب��ال�����ش��ك��ل ال����ذي ي���دل ع��ل��ى مدى 
النا�شئة  م��راك��ز  يف  والفعاليات  ال��ب��ط��والت  برجمة 
ومراكز  املجل�س  ب��ني  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن 
النا�شئة، ونتطلع يف امل�شتقبل القريب اإىل مزيد من 
النا�شئة  م�شلحة  تخدم  التي  واالأن�شطة  الفعاليات 
اأن يكون  وال�شباب. واأ�شاف الفردان قائاًل : نتطلع 
هناك منتخب للنا�شئني بالتعاون مع مراكز النا�شئة 
التي  امل�شرفة  ال�شبابية  ب��ال��ن��م��اذج  اال�شتعانة  ع��رب 
ال���دوري، من خ��الل االهتمام بهم  ك�شف عنها ه��ذا 
مو�شحاً  وذهنياً،  بدنياً  االأمثل  االإع���داد  واإع��داده��م 
اأنه على يقني من اأن القائمني على مراكز النا�شئة 

وقدراتهم  خرباتهم  توظيف  يف  جهداً  يدخروا  لن 
ل��الرت��ق��اء ب��ال��ربام��ج وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ع��زز بناء 
الذي  بال�شكل  ال�شنية  امل��راح��ل  خمتلف  يف  النا�شئة 

ميكن من رفد االأندية ال�شارقة بهم م�شتقباًل.
واأ�شاد �شعيد بطي حديد مدير اإدارة مراكز النا�شئة  
بالرعاية واالهتمام اللذين يوليهما �شاحب ال�شمو 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة وق��ري��ن��ت��ه �شمو 
ل�شوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  ج��واه��ر  ال�شيخة 
تهيئة  ع��رب  وال�����ش��ب��اب،  النا�شئة  الأبنائهما  االأ���ش��رة 
لل�شباب  اجل���اذب���ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
اأن�شطتهم وهواياتهم مبا يتنا�شب وحتقيق  ملمار�شة 
املتكامل  وال��ب��ن��اء  امل���ت���وازن  اال���ش��ت��ق��رار، واالإع�������داد 
�شاحب  دع��م  اأن  على  م��وؤك��داً  النا�شئة،  ل�شخ�شية 
ال�شمو حاكم ال�شارقة وقرينته هو ما اأ�شهم يف تهيئة 
االأن�شطة  كافة  ع��ن  ف�شاًل   ، ل��ل��دوري  النجاح  �شبل 

التي تنظمها مراكز النا�شئة على مدار العام. 

نهيان بن مبارك يطلق اأول كتـاب اإمـاراتي فـي الإدارة الريا�سية
الكتاب ال�سادر بالتعاون بني نادي االإمارات لل�سيارات وجامعة اإ�سرت
 يتناول النمو امل�ستمر لالإدارة الريا�سية يف منطقة ال�سرق االأو�سط

وا�سط وخ�رفكان يت�جان بطال الدوري اخلام�س للنا�سئة وال�سباب

ا�شتقبل �شعادة اإبراهيم عبدامللك حممد اأمني عام الهيئة العامة 
لرعاية ال�شباب والريا�شة ظهر اأم�س االأول مبكتبه بدبي �شعادة 
للريا�شة  ال���دويل  االحت���اد  رئي�س  عبدالرحيم  حممد  عي�شى 
للجميع والوفد املرافق له، بح�شور خالد عي�شى املدفع االأمني 
الريا�شية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  م��دي��ر  ح�شني  وخ��ال��د  امل�شاعد  ال��ع��ام 

بالهيئة.
لرعاية  العامة  الهيئة  جهود  على  الزيارة  خالل  الوفد  واطلع 
ال�شباب والريا�شة وخططها اال�شرتاتيجية فيما يتعلق بتطوير 
اأفراد  ل��دى  ال��ري��ا���ش��ة  ثقافة  تعزيز  و�شبل  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ق��ط��اع 
اإبراهيم عبدامللك عن وجود الكثري  اأ�شار �شعادة  املجتمع، حيث 
خالل  تنفيذها  على  العمل  يتم  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع  االأف��ك��ار  م��ن 

الفرتة املقبلة و�شمن ا�شرتاتيجية الهيئة اجلديدة فيما يتعلق 
بن�شر الثقافة الريا�شية، م�شرياً اإىل اأن اال�شرتاتيجية اجلديدة 
حتقيق  اإىل  الهادفة   2021 االإم����ارات  روؤي���ة  م��ن  تنبع  للهيئة 
هدف ) اأن تكون االإم��ارات من اأف�شل دول العامل بحلول العام 

.)2021
والطاقات  اجل��ه��ود  ت�شافر  اأهمية  على  ال��ع��ام  االأم���ني  اأك��د  كما 
ب�شكل  املختلفة  وقطاعاتها  الريا�شي  ال��واق��ع  درا���ش��ة  و���ش��رورة 
دوري لبلوغ االآفاق التي نتطلع اإليها، كما اأكد اأن دولة االمارات 
والتنظيمية  االداري����ة  اخل���ربات  م��ن  متتلك  امل��ت��ح��دة  العربية 
العديد  وا�شت�شافة  تنظيم  يف  العمل  لها  �شبق  والتي  املتمر�شة 
نال  مما  بتميز،  الدولية  الريا�شية  والفعاليات  البطوالت  من 

ثناء املنظمات الريا�شية الدولية.
عن  للجميع  للريا�شة  ال��دويل  االحت��اد  رئي�س  عرب  جانبه  من 
تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير القطاع الريا�شي 
من  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  حققته  ومب��ا  االإم�����ارات،  دول���ة  يف 
خطط وبرامج، وهو تقدير م�شتحق قيا�شاً على العمل الذي يتم 
والتميز  الريا�شية  املجاالت  جميع  يف  املبذول  واجلهد  تنفيذه 
على �شعيد اخلربات التنظيمية واملن�شاآت الريا�شية الرائعة يف 

االإمارات.
وقال رئي�س االحتاد الدويل للريا�شة للجميع اأن االحتاد ي�شره 
تنظيم ع��دد م��ن ب��راجم��ه وفعالياته يف االم���ارات وحت��دي��داً يف 

املن�شاآت الريا�شية التي اطلع عليها خالل زياراته.

عبدامللك ي�ستقبل رئي�س الحتاد الدويل للريا�سة للجميع

غ���ادر ال��ب��الد ام�����س الع��ب��ات ن���ادي ���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة لكرة 
الطاولة اىل العا�شمة الفرن�شية »باري�س وذلك للم�شاركة 
يف مناف�شات كاأ�س العامل والتي �شتقام من العا�شر من �شهر 

مايو اجلاري اىل احلادي والع�شرين منه    
اختار  حيث   ، ال�شيدات  مبنتخب  اللعبة  احت��اد  و�شي�شارك 
�شيدات  ن���ادي  م��ن  العبتني  اح��م��د  اأمي���ن  املنتخب  م���درب 
البلو�شي والالعبة نورة ح�شن حتت  ال�شارقة وهم: جمد 
ق��ي��ادة امل���درب اأمي���ن اح��م��د وال���ذي ب���دوره اأن��ه��ى برناجمه 
تدريبيه  بح�ش�س  فيه  اكتفى  وال���ذي  املحلي  ال��ت��دري��ب��ي 
وم���ب���اري���ات ع���دي���دة ���ش��اررك��ت ف��ي��ع��ا ال���الع���ب���ات  و�شيكون 
 ، الطاولة  العبيديل رئي�س وفد كرة  براآ�شة فتحية  الوفد 
و�شتكون مباريات اليوم �شتلعب جمد البلو�شي مع الالعبة 
�شربية وعلى هام�س مناف�شات كاأ�س العامل �شتعقد اجتماع 
اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل، وذلك الختيار رئي�س 

للدورة االدارية املقبلة، وبالتايل �شيتواجد داوود الهاجرى 
رئي�س احتاد االإم��ارات لكرة الطاولة  يف اجتماع اجلمعية 
رئي�شا  واملايل وتر�شيح  االدبي  التقريرين  ملناق�شة  ، وذلك 
لالحتاد الدويل، اىل جانب اختيار اع�شاء اللجان اخلا�شة 
باحتاد اللعبة. وقد اأكدت  ندي النقبي مدير اإدارة ريا�شة 
التواجد  م��ن  ال��ه��دف  ب��اأن  ال�شارقة   �شيدات  ب��ن��ادي  امل���راأة 
ا���ش��م دول���ة االأم�����ارات العربية  ال��ع��امل��ي ه��و رف��ع  يف املحفل 
املتحدة  يف املحافل العاملية، والتعود على هيبة هذا النوع 
الطاولة،  منتخبات  فئات  لكافة  بالن�شبة  البطوالت  من 
والتي من خاللها �شيتم ك�شب اخلربة املن�شودة من خالل 
امل�شاركات  وقالت  ع��ال،  م�شتوى  على  بالعبني  االحتكاك 
وعلى  الفردية  لاللعاب  بالن�شبة  �شروري  اأم��ر  اخلارجية 
وجه اخل�شو�س لعبة كرة الطاولة، وهذا ما نتطلع له من 
خالل تطوير كافة فئات منتخبات اللعبة.                                                                                                 

فاز فريق تويوتا االإمارات للدريفت، ممثاًل باأحمد العامري 
باملركز الثان يف اجلولة االأخرية من بطولة دريفت االإمارات 
للمو�شم احلايل، التي جرت يف حلبة مر�شى يا�س بعد تقدمي 
املئات من م�شجعي  اأمام  التوازن  عر�س مذهل من مهارات 

ريا�شة الدريفت باالإمارات. 
وكانت  والت�شويق،  باملتعة  امل�شابقة  ات�شمت  العامري:  وق��ال 

هذه البطولة اأكرث متيزاً بف�شل ت�شجيع املعجبني.
اأهّلني  ال��ذي  االأم��ر  رائ��ع،  كذلك ج��رت تدريباتي على نحو 
للت�شفيات  مبا�شرة  وت��ق��دم��ت  كبري  ب��ف��ارق  االأول  للمركز 
اجلولة  يف  جتنبه  مي��ك��ن  ال  خ��ط��اأً  اأن  اإال  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  ن�شف 

االأخرية منعني من احل�شول على املرتبة االأوىل التي كنت 
اأ�شعى للح�شول عليها، ولكني م�شرور بنيل املركز الثان يف 
هذه اجلولة، وباملركز الرابع يف البطولة ب�شكل عام. و�شيوفر 
تويوتا  لفريق  لالأمام  دفعة  م�شّرفة  بنتيجة  املو�شم  اختتام 
مع  املقبل  للمو�شم  اال�شتعداد  اأج��ل  للدريفت من  االإم���ارات 

�شيارة تويوتا 86 . 
احلايل  املو�شم  الوقت خالل  الكثري من  اأم�شيت  واأ���ش��اف: 
اأدى  ال���ذي  االأم���ر   ،86 تويوتا  �شيارتي  ق��ي��ادة  عجلة  خلف 
اأف�شل  وفهماً  بال�شيارة  التحكم  من  رفيعة  م�شتويات  اإىل 
الإمكانياتها. ويعد هذا املو�شم جتربة تعّلم بالن�شبة للفريق، 

للفطيم  جم��دداً  بال�شكر  اأت��ق��دم  لكي  الفر�شة  ه��ذه  واأنتهز 
الدريفت،  ريا�شة  يف  م�شريتي  لدعمهم  تويوتا،  لل�شيارات- 
وقد اأبدوا دعماً وتفهماً كبرياً الأداء الفريق يف املو�شم اجلاري 
املتميز  االأداء  للدريفت  االإم����ارات  تويوتا  فريق  واأه���دى    .
لهم  مقدماً  ال��رع��اة  جلميع  الفعالية،  ه��ذه  يف  قدمه  ال��ذي 
ال�شكر لدعمهم وت�شجيعهم املتوا�شل للفريق. وت�شم قائمة 
 Z1 الرعاة كل من ماك�شي�س تايرز الذي وّفر لهم اإطارات
Drift اخلا�شة بريا�شة الدريفت للمحرتفني، واإك�شرتمي 
بريفورمان�س وتكنولوجيا االإمارات لل�شيارات، الذين زودوا 

الفريق بالدعم التقني الالزم.

لعبات اإدارة ريا�سة املراأة ميثل�ن الإمارات يف 
يف اجلولة االأخرية من بطولة دريفت االإماراتبط�لة العامل لكرة الطاولة

فريق ت�ي�تا الإمارات للدريفت يف�ز باملركز الثاين 
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ال�شراع  ال�شارقة-ال�شرقية  تدريب  مركز  فريق  ح�شم 
على لقب دوري الفتيات لكرة القدم ومتكن من تو�شيع 
اقرتاب  م��ع  ال��ع��ام  الرتتيب  ب�شدارة  والتحليق  ال��ف��ارق 
التي  البطولة  مناف�شات  يف  واالأخ���رية  التا�شعة  اجلولة 
�شي�شدل ال�شتار عليها االأ�شبوع القادم . كما وا�شل نادي 
ابوظبي الريا�شي تزعمه ل�شدارة دوري النا�شئات بفارق 
دب��ي مع بقاء جولة واحدة  االأه���داف عن مركز تدريب 
غمار  �شهدتها  التي  املحتدمة  واملناف�شة  ال�شراكة  لفك 
ال��دوري منذ انطالقه وحتى و�شول جوالته  مواجهات 
القدم  ك��رة  جلنة  بتنظيم  البطولتني  وتقام   . االأخ���رية 
وبالتعاون  الريا�شي  ابوظبي  ملجل�س  التابعة  لل�شيدات 
واحتاد  والتعليم  الرتبية  ووزارة  القدم  ك��رة  احت��اد  مع 

الريا�شة املدر�شية باأهداف ن�شر اللعبة وتو�شيع القاعدة 
والتفاعل  امل�����ش��ارك��ة  على  وال��ن��ا���ش��ئ��ات  الفتيات  ومت��ك��ني 
املنتخبات  ودع���م  وت��ك��وي��ن  ب��ن��اء  م�����ش��رية  يف  للم�شاهمة 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ك��اف��ة امل���راح���ل ال��ع��م��ري��ة . و���ش��ه��دت اجلولة 
التي  والنا�شئات  الفتيات  دوري��ات  مناف�شات  الثامنة من 
ع�شرة  ب��واق��ع  فريقا   20 مناف�شاتها  مبجموع  ي�شارك 
اإثارة  عن  اأ�شفرت  قوية  مواجهات   ، بطولة  كل  يف  ف��رق 
كبرية ونتائج مميزة للفرق الطاحمة للو�شول باأهدافها 
اأثناء م�شاركتها مب�شوار البطولتني ، حيث ك�شفت نتائج 
دوري ال��ف��ت��ي��ات ع��ن ف���وز ف���رق م��رك��ز ت��دري��ب دب���ي على 
مركز  على  الريا�شي  ابوظبي  ون��ادي   )0-5( الفجرية 
ال�شارقة- تدريب  ومركز   ،  )0-11  ( عجمان  تدريب 

اأم  ، وجن���ح  ب��ه��دف��ني دون رد  ال�����ش��ارق��ة  ال�����ش��رق��ي��ة ع��ل��ى 
اأهداف  االأهلي بخم�شة  النادي  الفوز على  القيوين من 
مقابل هدف ، فيما انتهت مباراة را�س اخليمة مع مركز 
النا�شئات  . ويف دوري  ال�شلبي  بالتعادل  ابوظبي  تدريب 
حقق مركز تدريب ال�شارقة-ال�شرقية الفوز على النادي 
االأهلي بثالثية نظيفة ، وبنف�س النتيجة فاز فريق مركز 
تدريب دبي على ابوظبي ، فيما �شجل فريق مركز تدريب 
ال�شارقة فوزا كبريا على مركز تدريب عجمان بنتيجة 
الريا�شي  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  وا���ش��ل  ح��ني  يف   ،  )0-14  (
القيوين  ام  ت��دري��ب  مركز  على  ب��ف��وزه  القوية  عرو�شه 
تدريب  مركز  فريق  وا�شتطاع   ، لهدف  اأه��داف  بخم�شة 
اأهداف  ب��اأرب��ع��ة  اخليمة  را���س  على  ال��ف��وز  م��ن  الفجرية 

فريق مركز  وق��ف  الثامنة  اجل��ول��ة  ختام  ويف   . رد  دون 
 24 بر�شيد  االول  باملركز  ال�شارقة-ال�شرقية  تدريب 
نقطة وبفارق خم�س نقاط عن الو�شيف مركز تدريب 
الريا�شي �شدارته  ابوظبي  ن��ادي  وا�شل  ، يف حني  دبي 
لدوري النا�شئني بر�شيد 22 نقطة وبفارق �شتة اأهداف 
عن مركز تدريب دبي �شاحب املركز الثان الذي ميلك 
مناف�شات  توا�شلت  مت�شل  �شياق  ويف   . الر�شيد  نف�س 
دوري الدرجة االأوىل لكرة القدم لل�شيدات ،حيث �شهد 
اب��وظ��ب��ي الريا�شي على  ن���ادي  االأ���ش��ب��وع اخل��ام�����س ف��وز 
اأكدت على عامل اخلربة   ، فريق ادامز بثالثية نظيفة 
الكبري  و�شعيهن  ال��ن��ادي  ل�شيدات  الكبرية  والتطلعات 

للتتويج بلقب الدوري بن�شخته االأوىل .

مركز تدريب ال�سرقية يح�سم دوري الفتيات واأب�ظبي يتاألق يف النا�سئات

املحلية  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  ك�����ش��ف��ت 
الر�شمية  التميمة  عن  النقاب  وفيفا 
التي   17 حتت  العامل  كاأ�س  لبطولة 
الحق  وق��ت  يف  االإم�����ارات  ت�شت�شيفها 

من هذا العام. 
تيمناً  ���ش��ق��ران  ا���ش��م  التميمة  حت��م��ل 
ال�شقور  م��ن  ال�شائعة  االأن����واع  ب��اأح��د 
يف دول���ة االإم�����ارات، وه��و م��ن الطيور 
ال�شيد  وت��ق��ال��ي��د  اإرث  جت�����ش��د  ال��ت��ي 
ال���ن���وع م���ن الطيور  ب��ا���ش��ت��خ��دام ه���ذا 
قال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه����ذه  ويف  اجل����ارح����ة 
�شعادة حممد عبداهلل بن بدوة، مدير 
اأق����دم متيمة  اأن  ي�����ش��ّرن  ال��ب��ط��ول��ة: 
بطولتنا، �شقران، لكافة جماهري كرة 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  يف  ال��ق��دم 
ال��ذي��ن ي��ع��رف��ون ال�����ش��ق��ر ال����ذي متت 
ت�شمية البطولة كناية به. واأ�شاف اأن 
لدولتنا  حقيقياً  رمزاً  تعترب  ال�شقور 
ال���ق���وة وال��ت�����ش��م��ي��م، وهما  وجت�����ش��د 
االأربع  املنتخبات  بهما  تتمتع  ميزتان 
البطولة.  ل��ه��ذه  املتاأهلة  والع�شرين 
كل هذا جعل من �شقران ا�شماً مثالياً 

لتميمة بطولتنا . 
التي  امل��م��ي��زة  التميمة  ه��ذه  و�شتكون 

فريد  رم��ز  مبثابة  �شقر  �شكل  حتمل 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ُي�����ش��ت��خ��دم ل��ل��ت��وا���ش��ل مع 
جماهري كرة القدم، وبخا�شة االأطفال 
منهم، يف اأرجاء االإمارات خالل الفرتة 
الكروي  احل��دث  انطالق  ت�شبق  التي 

االأكرب يف تاريخ البالد. 
األفاريز، نائب  اإيناكي  من جهته، قال 
دائماً  ن�شتمر  فيفا:  م�شابقات  مدير 
العامل  ك��اأ���س  لن�شخ  متيمة  ب��اخ��ت��ي��ار 
ذات  ت���ك���ون  ب��ح��ي��ث  ���ش��ن��ة   17 حت����ت 

متاآلفة  تكون  التي  باجلماهري  �شلة 
م��ع��ه��ا. ك���ان ���ش��ق��ران اخل��ي��ار االأف�شل 
اإرث  ميثل  ال  اأن��ه  مب��ا  البطولة  لهذه 
بال�شقور  ال�شيد  االإم���ارات يف جم��ال 
اإليه  ينظر  رمزجٌ  اأي�شاً  ولكنه  فح�شب، 

امل���واط���ن���ون االإم����ارات����ي����ون ع��ل��ى قدم 
امل�شاواة مع الريا�شة االأقدم يف الدولة 
الن�شخة  ت����دور رح���ى  ال���ق���دم.   ك���رة   �
اخل��ام�����ش��ة ع�����ش��رة م���ن ب��ط��ول��ة كاأ�س 
���ش��ت مدن  �شنة يف   17 ال��ع��امل حت��ت 

والفجرية  ودب��ي  والعني  اأبوظبي  هي 
وال�شارقة وراأ�س اخليمة ومن املنتظر 
اأن تكون اأكرب فعالية لكرة القدم تقام 
ما  البطولة  ت�شهد  ال��دول��ة.  تاريخ  يف 
اأهم واأكرب  52 مباراة على  جمموعه 

املتحدة  العربية  االإم��ارات  املالعب يف 
اأبوظبي،  يف  زاي��د  بن  حممد  –ا�شتاد 
راأ�����س اخليمة،  االإم������ارات يف  وا���ش��ت��اد 
وا�شتاد  الفجرية،  يف  الفجرية  وا�شتاد 
ال�شارقة، وا�شتاد را�شد يف  ال�شارقة يف 

دبي، وا�شتاد خليفة بن زايد يف العني.
ال��ت��ذاك��ر للبيع  ي��ت��م ط���رح  اأن  ي��ت��وق��ع 
ملعلومات   .2013 يونيو  من  اب��ت��داء 
ar.fifa.com/ زوروا  اإ���ش��اف��ي��ة 

.u17worldcup

ي�شهد �شباق القفال لل�شفن ال�شراعية 
ينطلق  وال������ذي  ق���دم���ا   60 امل��ح��ل��ي��ة 
ج��زي��رة �شري  م��ن  املقبل  ال�شبت  ي��وم 
ومل�شافة  دب��ي  �شواطئ  باجتاه  بونعري 
51 ميال بحريا  اأكرث من  اإىل  ت�شل 
احل����دث  ت����اري����خ  يف  االأوىل  ل���ل���م���رة 
م�����ش��ارك��ة )���ش��رف��ي��ة( ل��ف��ري��ق اأمل����ان 
متخ�ش�س يف االإبحار ال�شراعي وذلك 
االنت�شار  م���دي  ع���ن  ت��ن��م  م���ب���ادرة  يف 
احلدث  عليها  ح�شل  التي  وال�شهرة 
�شباقات  واأط���������ول  اك�����رب  ب���اع���ت���ب���اره 
ويقام  العامل.  يف  الرتاثية  ال�شراعية 
ودعم  برعاية  �شنويا  الكبري  ال�شباق 
اآل  من �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
ال�شباق  وم��وؤ���ش�����س  ال��ف��ك��رة  ���ش��اح��ب 
1991 ح��ي��ث ي�شل احل���دث يف  ع���ام 
الن�شخة  اإىل   2013 احلالية  دورت��ه 
العديد من  كر�شالة حتمل   23 رق��م 
االأهداف واملعان وتربز مدي مت�شك 
باملوروثات  االإم��������ارات  و���ش��ع��ب  ق����ادة 
واإحياء حياة اأهلنا يف املا�شي واللذين 
ب��ال��ب��ح��ر كم�شدر  ح��ي��ات��ه��م  ارت��ب��ط��ت 

الرزق واخلري الوفري.
ومن املنتظر اأن يكتمل و�شول الفريق 
االأمل����ان وال���ذي ي��ق��وده اأم���ري بافاريا 
)ليوتبولد( يف دانة الدنيا دبي نهاية 
التجربة  خلو�س  ا�شتعدادا  االأ�شبوع 

ال��ن��ادرة وال��ف��ري��دة على م��ن حممل 
اإن  على  للفريق  اإم��ارات��ي مت جتهيزه 
اأملانيا �شي�شاركون يف  ي�شم 14 بحارا 
الوفد  يحظي  كما  الفريدة  التجربة 
من  متميزة  اإعالمية  بتغطية  الزائر 
القنوات  اح��دي  تلفزيون ميثل  وفد 

ال�شهرية يف اأملانيا.
ورحب �شعادة اللواء احمد حممد بن 
دبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ث��ان 
الدويل للريا�شات البحرية بامل�شاركة 
الكبري  احل���دث  يف  املرتقبة  االأمل��ان��ي��ة 
نقلة  تعترب  اخل��ط��وة  ه���ذه  اأن  مبينا 
والذي  الكبري  للحدث  جناح  و�شهادة 
يتطور من عام اإىل اآخر بف�شل الدعم 
وامل�����ش��ان��دة وامل��ت��اب��ع��ة م���ن ق��ب��ل �شمو 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
املالية �شاحب  وزي��ر  نائب حاكم دبي 
الفكرة وموؤ�ش�س ال�شباق عام 1991. 
ال���ف���ري���ق االأمل�����ان  اأن م����ب����ادرة  وق�����ال 
اجلميع  اإىل  ال��ف��خ��ر  تبعث  ���ش��ك  ب��ال 
لدولتنا  احل�������ش���اري  امل��������وروث  ب�����ان 
اأ���ش��ب��ح م�����ش��در اه��ت��م��ام ال��ع��دي��د من 
القارة  يف  �شيما  ال  والبلدان  ال�شعوب 
ديلي  كتبت �شحيفة  االأوروب��ي��ة حيث 
ال�شباق   ( قبل  من  الربيطانية  ميل 
االأجمل يف العامل( وذلك بعد النجاح 
والع�شرين  الثانية  للن�شخة  الكبري 
العام املا�شي واليوم جند فريقا اأملانيا 

ال�شرفية  امل�شاركة  يف  يرغب  باأكمله 
ال�شراعي  االإب���ح���ار  جت��رب��ة  وخ��و���س 
اخلليج  مياه  وعلى  االإم����ارات  يف  هنا 
على  املحلية  االآل��ة  ي�شتخدمون  وه��م 
اأبناء  �شنع  من  �شراعية  �شفينة  من 

االإمارات.
واأ�شار بن ثان اإىل اأن اللجنة املنظمة 
ال�شيخ  �شمو  ت��وج��ي��ه��ات  ���ش��وء  وع��ل��ى 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  ح���م���دان 
حاكم دبي وزي��ر املالية راع��ي احلدث 
ومتابعة �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ن 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون رئ��ي�����س ال���ن���ادي 
�شتعمل الإجناح هذه امل�شاركة وتوفري 
االأملان  للفريق  املمكنة  الظروف  كل 
ترحيب  م���و����ش���ع  ����ش���ي���ك���ون  وال��������ذي 

اجلميع.

�شكر للمحريبي والطاير
وم����ن ج��ان��ب��ه ح��ر���س حم��م��د �شهيل 
العيايل ع�شو جمل�س االإدارة م�شرف 
ال�شباقات الرتاثية على توجيه ال�شكر 
املحريبي  بطي  بن  ف��رج  اإىل  اجلزيل 
رئي�س جمعية االإم��ارات للغو�س على 
االأمل����ان  ال��ف��ري��ق  با�شت�شافة  تكفله 
اأي��ام ال�شباق على من  ال��زائ��ر خ��الل 
اليخت )كيفان العود( والذي �شريافق 
ح���دث ال��ق��ف��ال م��ن م��وق��ع احل���دث يف 

جزيرة �شري بونعري.
ووج�����ه ال��ع��ي��ايل ال�����ش��ك��ر ك���ذل���ك اإىل 
�شعيد  ع��ب��ي��د  امل���خ�������ش���رم  ال���ن���وخ���ذة 
ال���ط���اي���ر ع���ل���ى م���واق���ف���ه وم���ب���ادرت���ه 
للفريق  ت���راث���ي  حم��م��ل  بتخ�شي�س 
الزائر للم�شاركة )ال�شرفية( املرتقبة 
والتي تعرب عن مدي ال�شهرة الكبرية 
�شباق  حدث  اكت�شبها  التي  والوا�شعة 
ال��ق��ف��ال وال����ذي يعترب اع���رق واأق���دم 
ال�شباقات البحرية الرتاثية يف العامل 

على االإطالق.
واأو����ش���ح ال��ع��ي��ايل وال����ذي ك���ان حلقة 
بقيادة  االأمل���ان  الفريق  ب��ني  الو�شل 
اللجنة  اأن  )ليوتبولد(  بافاريا  اأم��ري 
املنظمة �شتوفر الدعم الفني والتقني 
واأنها  االأمل��ان خا�شة  للفريق  ال��الزم 

ال�شباق  ه��ذا  يف  لهم  االأوىل  التجربة 
عدد  املحمل  داخ��ل  �شريافقهم  حيث 
واللذين  امل���واط���ن���ني  ال���ب���ح���ارة  م���ن 
ي��ع��رف��ه��م ظ���روف وح��ال��ة ال��ب��ح��ر من 
ا�شتدعي  اإذا  وامل�شاعدة  التدخل  اجل 
باملعلومات  مدهم  اإىل  اإ�شافة  االأم��ر 
وامل�شطلحات  امل��ح��م��ل  اأج�����زاء  ح���ول 

اخلا�شة باأجزاء املحمل.
من  الكبرية  ال��ف��وائ��د  العيايل  وع���دد 
امل�شاركة االأملانية والتي تعترب االأوىل 
يف تاريخ ال�شباق والذي ي�شهد م�شاركة 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اأبناء 
�شمن االأطقم امل�شاركة تعزيزا ملفهوم 
املنطقة  مل��ا���ش��ي  امل�����وروث احل�����ش��اري 
فريق  وج�����ود  اأن  ق���ائ���ال  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
ويحقق  ال�شباق  مكانة  ي��ع��زز  اأجنبي 
ل��ه نقلة ع��امل��ي��ة ج��دي��دة وي��دل��ل على 
للحدث  والثقافية  املجتمعية  القيمة 
ب��ال��ت��ع��ري��ف ع����ن م���ا����ش���ي االإم��������ارات 

وتراثها العريق.

اإغالق الت�شجيل اليوم
اللجنة  ت���وا����ش���ل  اآخ������ر  ج���ان���ب  م����ن 
حت�شرياتها  ل���ل�������ش���ب���اق  امل���ن���ظ���م���ة 
وجت���ه���ي���زات���ه���ا ال����ك����ب����رية الن���ط���الق 
والع�شرين  ال��ث��ال��ث��ة  الن�شخة  ���ش��ب��اق 
دبي  ن��ادي  ي�شهد مقر  اأن  املقرر  ومن 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة اليوم 

اجتماعا تن�شيقيا بني اللجان املعاونة 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  وممثلي  للحدث 
ال�شاعة  احلكومية والوطنية يف متام 

احلادية ع�شرة �شباحا.
بالن�شبة  الت�شجيل  عملية  وتتوا�شل 
نادي  مبقر  يوميا  وامل��الك  للنواخذة 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال�����دويل  دب����ي 
وامل���������ش����رف����ة علي  امل���ن���ظ���م���ة  اجل����ه����ة 
احلدث وذلك حتى موعد اإغالق باب 
م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة  يف  الت�شجيل 
اإع���الن  ال��ث��الث��اء ح��ي��ث �شيتم  ال��ي��وم 

قائمة املجامل امل�شاركة بعدها

اأبطال من ذهب
و�شهد �شباق القفال تتويج 15 بطال 
خالل م�شرية احلدث التي بداأت منذ 
عام 1991 وا�شتمرت �شنويا برعاية 
واهتمام �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اأول  ���ش��اح��ب  ك����ان  ح��ي��ث  م��ك��ت��وم  اآل 

 1991 عام  االأوىل  الن�شخة  لقب يف 
بالن�شخة  فاز  ثم   47 العوير  القارب 
فار�س  ال��ق��ارب   1992 ع���ام  ال��ث��ان��ي��ة 
46 وتوج بطالن يف الن�شخة الثالثة 
عام 1993 هما القارب من�شور 36 
واملحمل   ) ق��دم��ا   43( مناف�شات  يف 
االأزيب 22 يف مناف�شات )60 قدما( 
وح�شل علي لقبي الن�شختني الرابعة 
و1995   1994 عامي  واخلام�شة 
اللقب  حقق  بينما   30 ب��راق  املحمل 
وال�شابعة  ال�����ش��اد���ش��ة  ال��ن�����ش��خ��ت��ني  يف 
املحمل  و1997   1996 ع���ام���ي 
 1998 83 ونال اللقب عام  �شردال 
17 وح�����ش��ل على  امل��ح��م��ل اجل���ي���ون 
 1999 ع��ام  التا�شعة  الن�شخة  لقب 
45 وفاز بلقب الن�شخة  املحمل دا�س 
الرائد  املحمل   2000 ع��ام  العا�شرة 
92 بينما نال املحمل براق 30 لقبي 
والثانية  ع�شرة  احل��ادي��ة  الن�شختني 

ونال  و2002   2001 عامي  ع�شرة 
املحمل الزير 16 اللقب عام 2003 
علي   103 غ�����ازي  امل��ح��م��ل  وح�����ش��ل 
عام  اللقب  وع��اد   2004 ع��ام  اللقب 
فيما   16 الزير  املحمل  اإىل   2005
ح�شل غ��ازي جم��ددا علي اللقب عام 
ال�شابعة  الن�شخة  لقب  ون��ال   2006
اأطل�س  امل��ح��م��ل   2007 ع���ام  ع�����ش��رة 
اإىل  ال��زي��ر  املحمل  يعود  اأن  قبل   12
و�شهدت   2008 ع��ام  اللقب  معانقة 
الن�شخة التا�شعة ع�شرة تتويج املحمل 
الن�شخة  ل��ق��ب  ن���ال  بينما   4 ال��ق��ف��اي 
زلزال  املحمل   2010 عام  الع�شرين 
25 وتوج املحمل الزير للمرة الرابعة 
لقب  عانق  عندما  البطولة  تاريخ  يف 
فيما  وال��ع�����ش��ري��ن  احل���ادي���ة  الن�شخة 
ح�شل املحمل ال�شاحل 31 على لقب 
ال��ث��ان��ي��ة وال��ع�����ش��ري��ن العام  ال��ن�����ش��خ��ة 

املا�شي.

�سُيمتـــع �سقـــران اآالف اجلماهــيـــر يف اأكبــر حدث كروي ت�ست�سيفه الدولة

متيمة بط�لة كاأ�س العامل حتت 17 �سنة حتّط رحالها يف الإمارات

للمرة االأوىل يف تاريخ احلدث

م�ساركة اأملانية )�سرفية( يف �سباق ملحمة القفال 23
بن ثاين: �سهادة ناجحة جديدة توؤكد ال�سهرة الوا�سعة

العيايل: جنهز حمماًل خا�سة للطاقم ونوخذة للم�ساعدة

االجتماعي  التوا�شل  موقع  على  اخلا�شة  قناته  الريا�شي  دبي  جمل�س  اأطلق 
يقوم  التي  الريا�شية  االأح���داث  الأه��م  فيديو  مقاطع  تت�شمن  والتي  يوتيوب 
التي  ال��دول��ي��ة  الريا�شية  االأح����داث  م��ن  بع�س  جانب  اإىل  بتنظيمها  املجل�س 
اإم��ارة دبي. وذكر د. اأحمد ال�شريف االأمني العام ملجل�س دبي  يتم تنظيمها يف 
الريا�شي ان اإطالق القناة ياأتي يف اإطار مواكبة جمل�س دبي الريا�شي للتطور 
الذي  واملتنامي  املهم  بالدور  واإميانا  االإعالمية  ال�شاحة  الكبري احلا�شل على 
باتت ت�شغله �شبكات التوا�شل االجتماعي يف االإعالم احلديث والإتاحة الفر�شة 
اأمام اجلميع ملتابعة االأح��داث واالأن�شطة التي يتم تنظيمها يف دبي من داخل 
اأو خارجها. واأ�شاف توجد الكثري من االأفالم على  االإم��ارات العربية املتحدة 
وال�شياحي  العمران  والتطور  املن�شاآت  روعة  االجتماعي عن  التوا�شل  مواقع 
وغريها من عوامل اجلمال واجل��ذب يف دبي لكن ال توجد مثل هذه االأفالم 
عن االأن�شطة الريا�شة والبطوالت العديدة التي يتم تنظيمها يف دبي ملختلف 
الريا�شات وقد وجدنا اأنه اآن االأوان لكي نوثق البطوالت واالأن�شطة الريا�شية 
ونقدم اأفالما عنها جلميع ع�شاق الريا�شة يف االإمارات والوطن العربي والعامل. 
وتت�شمن القناة اجلديدة مقاطع فيديو ق�شرية مت تق�شيمها اإىل خم�س فئات 
هي : االأحداث الريا�شية املقابالت الن�شاطات الندوات واملوؤمترات ال�شحفية. 
وق���د مت حت��م��ي��ل ع���دد ك��ب��ري م��ن االأف�����الم ع��ن االأن�����ش��ط��ة ال�����ش��اب��ق��ة للمجل�س 
والبطوالت خالل الفرتة املا�شية بلغ عددها حتى االآن 82 مقطعا لكي تكون 
الر�شمي للقناة كما جتاوز عدد  متاحة مل�شاهدة اجلميع منذ حلظة االط��الق 
اال�شابيع  للقناة يف  التجريبي  البث  االأف��الم خالل فرتة  م��رات م�شاهدة هذه 

القليلة املا�شية 22 األف م�شاهدة اإىل جانب عدد كبري من امل�شرتكني. 

متكن فريق بليزينج فليمز من مدر�شة اليا�شمني من حتقيق الفوز بكاأ�س 
عامل فرياري اأبوظبي لتحدي الفورموال 1 لل�شغار الذي اأقيم اأم�س االول 
1 يف  الفورموال  مل�شابقة  االإم��ارات  نهائيات  يا�س �شمن  على حلبة مر�شى 

املدار�س.
فرياري  ع��امل  برعاية  اأقيم  ال��ذي   - لل�شغار   1 الفورموال  حت��دي  و�شهد 
اأبوظبي - م�شاركة 16 فريقا من طلبة املدار�س االبتدائية الذين ت�شابقوا 
با�شتخدام �شياراتهم امل�شنعة يدويا من مادة رغوية على حلبة الفورموال 

1 للمدار�س البالغ طولها 20 مرتا.
اجلوائز  بتقدمي  اأبوظبي  ف���رياري  ع��امل  مدينة  مدير  كيلنغ  اآن���دي  وق��ام 
للفائزين واأثنى على احلما�شة واملهارة والطموح الذي حتلى به املت�شابقون 
ال�شغار ..مبديا تطلعه اىل منو هذا الربنامج املتميز يف مدار�س االإمارات 

لي�شم عددا اأكرب من املتناف�شني ال�شغار يف ال�شنوات القادمة.
ت�شع  اإىل  �شت  عمر  من  الطلبة  لل�شغار   1 الفورموال  حت��دي  وي�شتهدف 
 1 فورموال  ب�شيارة  الت�شابق  جانب  اإىل  املهام  من  بالعديد  للقيام  �شنوات 

يقومون ب�شنعها من مادة رغوية.
وتوكل  اأع�شاء  اإىل خم�شة  تتكون من ثالثة  فرق  امل�شاركون �شمن  وياأتي 
لهم اأدوار خمتلفة يتعلمون من خاللها بع�س اأ�شا�شيات العلوم والت�شويق 

واالإدارة اأثناء العمل كجزء من فريق مرتابط. 

وبعد  فريغ�شون  األيك�س  اال�شكتلندي  ال�شري  ك�شف 
لقب  ب���اإح���راز  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  ف��ري��ق��ه  اح��ت��ف��ال 
ال��ع�����ش��ري��ن يف تاريخه  ل��ل��م��رة  ال�����دوري االإن��ك��ل��ي��زي 
اتخذ  اأنه   ،1-2 �شيتي  �شوان�شي  �شيفه  على  بفوزه 
املو�شم احل��ايل من  التدريب يف نهاية  ق��رار اعتزال 
اأن��ه ك��ان يعتزم الرحيل وهو  اأك��د  اأج��ل زوجته لكنه 

يف القمة.
وك���ان ف��ريغ�����ش��ون ف��اج��اأ اجل��م��ي��ع االأرب���ع���اء املا�شي 
اأن  بعد  املو�شم  نهاية  يف  التدريب  اع��ت��زال  باإعالنه 
يونايتد  مان�ش�شرت  م��ع  ون�شف  ع��ام��اً   26 اأم�شى 
مرة،   13 املحلي  ال����دوري  بلقب  ال��ف��وز  اإىل  وق���اده 
مباراته  بعد  االأح���د  ك�شف  ث��م  املو�شم،  ه��ذا  اآخ��ره��ا 
االأخرية يف اولدترافورد اأنه اتخذ هذا القرار خالل 

عطلة عيد امليالد.
ويف حديث مع التلفزيون الر�شمي ليونايتد، حتدث 
فريغو�شون مطواًل عن االأ�شباب التي تعلل توقيت 
ياأتي  ان  املحتم  ك��ان من  االع��ت��زال، قائال:  اإع��الن��ه 
اأن �شاأعتزل واأنا فائز،  هذا اليوم... حل�شن احلظ 

كنت دائما اأريد االعتزال واأنا يف القمة .
اأجاب  ق���راره،  اتخذ  ���ش��وؤال ح��ول متى  ويف رده على 
بذلك  اأبنائي  اخ��رب  مل  امل��ي��الد.  عيد  فريغو�شون: 
حتى اآذار مار�س وقد اأخربت �شقيقي ليلة الثالثاء. 

مل يكن �شعيدا! .
وت��اب��ع زوج���ت���ي، ك��اث��ي، ك��ان��ت ال�����ش��ب��ب. ل��ق��د فقدت 

�شقيقتها يف ت�شرين االأول/اأكتوبر واأ�شبحت منعزلة 
كثريا. كانت راأ�س االأ�شرة، �شحت بنف�شها من اأجلي 
ومن اجل اأبنائنا الثالثة واأحفادنا الذين يحبونها 
لدرجة اجلنون. كان البد اأن ياأتي اليوم الذي اأطوي 

فيه هذا الكتاب .
اأخرج  اأن  بالن�شبة يل  امل��ه��م ج��دا  ك��ان م��ن  ووا���ش��ل 
منت�شراً. كنت اأ�شلي الأجل ذلك الأننا كنا متقدمني 
بفارق خم�س نقاط يف عيد امليالد. لقد قمنا بت�شغيل 

املحركات وحل�شن احلظ اأننا فزنا ب�شهولة .
اأمام  امل��ب��اراة  بعد  م��وؤث��راً  خطاباً  فريغ�شون  واأل��ق��ى 
قائال:  اجلمهور  اإىل  توجه  حيث  �شيتي  �شوان�شي 
ك��ن��ت حمظوظاً  اأج���م���ل جت��رب��ة يف ح��ي��ات��ي،  ك��ن��ت��م 
اأف�����ش��ل ال��الع��ب��ني يف  ب��ع�����س  ت���دري���ب  لتمكني م���ن 
ال��ب��الد، ك��ل ال��الع��ب��ني امل��ت��واج��دي��ن ه��ن��ا ق��د مثلوا 
باأ�شلوب  باللقب  وف��ازوا  املنا�شبة  بالطريقة  النادي 
نهاية م�شواري  يعني  اعتزايل ال  ووا�شل   . رائ��ع... 
عن  عو�شاً  يلعبون  بروؤيتهم  �شاأ�شتمتع  النادي.  مع 
عندما  باأنه  اأي�شاً  اأذكركم  ان  اأري��د  معهم،  معاناتي 
اختربنا اأوقاتاً �شعبة هنا، وقف النادي اإىل جانبي، 
وقفوا  الالعبون  جانبي،  اإىل  ك��ان  باأكمله  الطاقم 
جانب  اإىل  الوقوف  هي  االآن  مهمتكم  جانبي.  اإىل 
املدرب اجلديد ويف مقابلته مع تلفزيون النادي اأكد 
فريغ�شون اأن خطابه كان مرجتاًل، م�شيفا مل اأكن 
اعرف ما اأقوله، كنت اأبحث عما ميكنني قوله، لقد 

 ، وق��ال يل  ال�شباح  ه��ذا  ابني جاي�شون  حتدثت مع 
اأبي، قل ما يخطر ببالك. ابداأ الكالم و�شوف تاأتيك 
متكنت  لكني  قلياًل،  تلعثمت  لقد  وتابع   . العبارات 
من احلديث. كان االأمر عاطفياً جداً. كان اأ�شبوعاً 
بالن�شبة يل مع اجلهاز الفني، كان  عاطفياً و�شعباً 

الو�شع �شعبا لكننا تخطيناه .
الت�شكيلة  ب���ني  امل��ق��ارن��ة  ع���ن  ف��ريغ�����ش��ون  وحت����دث 
احل��ال��ي��ة ال��ت��ي اع��ت��ربه��ا ال��ب��ع�����س اق���ل م��وه��ب��ة من 
 ، احل��م��ر  ال�شياطني  ل��ف��ري��ق  ال�شابقة  الت�شكيالت 
قائال ما حتقق كان من اإنتاج هوؤالء الالعبني، يجب 
جتاهل هذا الهراء الذي يقول باأن هذا الفريق لي�س 
اأحد فرق يونايتد اجليدة. لقد اظهر الفريق ثباتاً 
قوياً يف امل�شتوى وفاز يف جميع املباريات املهمة. اإنهم 

جمموعة رائعة من الالعبني .
ووا�شل هذه املجموعة من الالعبني �شت�شبح اعتباراً 
من املو�شم املقبل حتت قيادة املدرب اجلديد ديفيد 
امل��درب اال�شكتلندي على �شوؤال عما  مويز . واأج��اب 
املنا�شب خلالفته،  ال�شخ�س  اختار  يونايتد  كان  اإذا 
قائال: بالطبع. فكرنا يف االأمر ب�شكل جيد. يتمتع 
تاريخ  ه��ن��اك  ا�شكتلندي!  وه��و  العمل  ب��اأخ��الق��ي��ات 
عظيم للمدربني اال�شكتلنديني هنا مع مات با�شبي 
اأن��ا. وناأمل ان يح�شل ديفيد على نف�س الدعم،  ثم 
و�شيح�شل على نف�س الدعم الذي ح�شلت عليه هنا. 

هذه هي مهمتنا االآن .

جمل�س دبي الريا�سي يطلق قناته 
اخلا�سة على م�قع ي�تي�ب

عامل فرياري اأب�ظبي تلهب حما�سة املت�سابقني 
ال�سغار ببط�لة الف�رم�ل 1 يف املدار�س

فريغ�س�ن: قررت اعتزال التدريب من اأجل زوجتي



كان ملهرجان  الر�سمية  بامل�سابقة  فيلما   22
ال�66  ال��دورة  لورمان  باز  االأ�شرتايل  للمخرج  العظيم  غات�شبي  فيلم  يفتتح 
ملهرجان كان ال�شينمائي غدا االأربعاء مب�شاركة 22 فيلما بامل�شابقة الر�شمية 
�شتيفن  ت��ويل  م��ع  بالنجوم  زاخ���را  امل��ه��رج��ان  و�شيكون  تون�شي.  فيلم  بينها 
نيكول  اأم��ث��ال  ب���ارزة  فنية  اأ�شماء  وح�شور  التحكيم،  جلنة  رئا�شة  �شبيلربغ 
كيدمان وليوناردو دي كابريو وروبرت ريدفورد وماريون كوتييار. ويف �شباق 
الفرن�شية  لل�شينما  �شيكون  الطويلة  ال��روائ��ي��ة  ل��الأف��الم  الذهبية   ال�شعفة 
�شت�شارك  بينما  اأف����الم،  ب�شبعة  امل�����ش��ارك��ة  االأف����الم  ع���دد  م��ن  االأ���ش��د  ن�شيب 
الواليات املتحدة بخم�شة اأفالم، وتاأتي باقي االأفالم من دول خمتلفة. ومن 
�شتيفن  االأم��ريك��ي  للمخرج  ال�شمعدانات  خلف  فيلم  امل�شاركة  االأف���الم  اأب��رز 
���ش��ودرب��رج، وي���دور ح��ول حياة ع��ازف بيانو، وي��ق��وم ببطولته ك��ل م��ن مايكل 
دوغال�س ومات دميون. كما ي�شارك اأي�شا الفيلم الدامناركي الرب وحده هو 
اإيطاليا  الفرن�شي ق�شر يف  الذي يغفر للمخرج نيكوال�س ونيدينج، والفيلم 
الفرن�شي  الرئي�س  اأخت كارال برون زوجة  للمخرجة فالرييا برون، وهي 
ال�شابق نيكوال �شاركوزي. وحت�شر ال�شينما التون�شية امل�شابقة الر�شمية بفيلم 
االأزرق اأكرث االألوان دفئا للمخرج عبد اللطيف ك�شي�س ، بينما ي�شارك املخرج 
 . اأ�شعد بفيلمه اجلديد عمر �شمن م�شابقة نظرة ما  اأبو  الفل�شطيني هان 
وا�شتهر اأبو اأ�شعد خا�شة بفيلمه اجلنة االآن احلائز على جائزة غولدن غلوب 
الأف�شل فيلم اأجنبي عام 2006. وت�شجل ال�شينما االإيرانية ح�شورها بفيلم 
اآخر  عن  عاملية  جوائز  ن��ال  اأن  �شبق  ال��ذي  ف��ره��ادي،  اأ�شغر  للمخرج  املا�شي 
اأفالمه انف�شال اأبرزها اأو�شكار اأف�شل فيلم اأجنبي عام 2012 وجائزة الدب 

الذهبي الأح�شن فيلم من مهرجان برلني ال�شينمائي.

 الرجل احلديدي يتم�سك ب�سدارة اليرادات 

على  احل��دي��دي  الرجل  واحل��رك��ة  املغامرات  فيلم  من  الثالث  اجل��زء  حافظ 
�شدارة ايرادات ال�شينما بامريكا ال�شمالية و�شجل 5ر72 مليون دوالر.

الفيلم بطولة روبرت دون جيه ار وجوينيث بالرتو ودون ت�شيدل ومن اخراج 
الثان م�شجال  املركز  الفيلم اجلديد جات�شبي العظيم  . واحتل  �شني بالك 
اجريتون  كابريو وجويل  دي  ليوناردو  بطولة  والفيلم  دوالر.  مليون  1ر51 
الذي احتله يف اال�شبوع  الثان  املركز  باز لورمان. وتراجع من  اخ��راج  ومن 
خم�شة  م�شجال  ومك�شب  اأمل  الكوميدي  الفيلم  الثالث  امل��رك��ز  اىل  املا�شي 
وانطون  جون�شون  ودواي���ن  وال��ب��ريج  م��ارك  بطولة  الفيلم  دوالر.   ماليني 
ماكي ومن اخراج مايكل باي. واحتل الفيلم الكوميدي اجلديد عائلة بيبل�س 
تينا  اخ���راج  م��ن  الفيلم  دوالر.  مليون  9ر4  �شجلت  ب��اي��رادات  ال��راب��ع  امل��رك��ز 

جوردن ت�شيزم و�شارك يف بطولته كرايج روبن�شون وكريي وا�شنطن.
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اآميي واينهاو�س حاولت النتحار
ي���ك�������ش���ف ك����ت����اب ج����دي����د اأ�������ش������راراً 
حياة  ع�����ن  ج�����دي�����دة  وت���ف���ا����ش���ي���ل 
الراحلة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ن��ج��م��ة 
هي  اأب��رزه��ا  لعل  واينهاو�س  اآمي��ي 
حماولتها االنتحار عندما كانت يف 

العا�شرة من عمرها فقط.
واأف��ادت �شحيفة �شن الربيطانية 
ان كتاباً جديداً يزعم ان واينهاو�س 
ك��ان��ت يف  ي��وم  ح��اول��ت قتل نف�شها 
تخلى  بعدما  العمر،  من  العا�شرة 
والدها ميت�س عن والدتها جاني�س 
، ليعي�س مع امراأة اأخرى قبل اأقل 

من �شنة من حماولتها االنتحار.
الراحلة  املغنية  ان  ال��ك��ت��اب  واأك����د 
م��ن ط���الق والديها  ك��ث��رياً  ت����اأذت 
مفرطة  جرعات  اأخ��ذت  انها  حتى 
من االأدوية، وحاولت اإيذاء نف�شها، 

لكنها اأنقذت يف الوقت املنا�شب.
وقال اأحد ا�شدقائها ان اآميي عانت 
والديها،  ان��ف�����ش��ال  ب�شبب  ك��ث��رياً 
وهي حاولت اإظهار عدم اهتمامها 
يرتكها  والدها  روؤي��ة  لكن  باالأمر 
من اأج��ل ام��راأة اأخ��رى كان اأق�شى 

درجات التخلي بالن�شبة اإليها .

ت�سعيني يجر �سيارة باأ�سنانه 
اأق���وى رجل  بلقب  ع��ام��اً   92 العمر  م��ن  يبلغ  لقب رج��ل 
خالل  باأ�شنانه  �شيارة  ج��رجٌ  من  متكن  اأن  بعد  اأمريكا  يف 
عر�س خا�س قدمه برنامج تليفزيون ُيبث على القنوات 
املحلية. ويزن مايتي جرين�شتاين 68 كيلوجراماً ، بينما 
تزن ال�شيارة بويك الكرو�س 3800 كيلوجراماً ، غري اأنه 
وقوة  تركيزه  يف  التحكم  على  ق��درت��ه  اإىل  امل�شاألة  يعزو 
اإىل  م�شرياً   ، الفك  ع�شالت  ق��وة  ع��ن  ف�شال   ، اأع�شابه 
اأو يف قوة  اأن قوته احلقيقة ال تكمن يف بنيته اجل�شدية 

اأ�شنانه، وذلك خالل حوار اأجراه معه مقدم الربنامج.

معمرة حتتفل مبيالدها بالتزلج
اأمريكية بعيد ميالدها االأول بعد املئة بالتزلج  احتفلت 

مع االأ�شدقاء والعائلة يف جبال روكي يف دنفر.
اإل�شا  تقدم  اأن  االأمريكية  بو�شت  دنفر  �شحيفة  وذك��رت 
املف�شلة  ريا�شتها  ممار�شة  من  مينعها  مل  بال�شن  بايلي 
ال��ذي ���ش��ادف عيد  املا�شي  ال�شبت  ي��وم  75 ع��ام��اً  ط��وال 

ميالدها االأول بعد املائة.
عائلتها  اأ�شدقاء  اأكرث من ع�شرة من  اإل�شا مع  وتزجلت 
جبال  يف  للتزلج  با�شن  اأراب��اه��و  منطقة  يف  واأ�شدقائها 
روكي. ولكن اإل�شا قالت اإنها �شتعتزل التزلج بعد ال�شبت 
اأنها �شتوا�شل املغامرات حيث تخطط للقيام بجولة  اإاّل 
القطب  اإىل  وال��ذه��اب  ال���رنوج  يف  امل��ائ��ي��ة  امل�شطحات  يف 
ال�شمايل. وقالت لل�شحيفة لن اأ�شتلقي يف �شرير واأنتظر 
اأنا  اأك��ي��د. قد يكون االأم��ر غريباً ولكن ه��ذه  امل��وت، ه��ذا 

وهذه طريقتي يف التعامل مع االأمور .

قتل والده واخته ل�سغطهما عليه بالدرا�سة
الثانوية  املرحلة  يف  طالباً  ال�شينية  ال�شلطات  اعتقلت 
لال�شتباه با�شتعانته بقتلة حمرتفني لقتل والده واأخته 

الأنهما ي�شغطان عليه يف الدرا�شة.
بيان  عن  �شينخوا  اجل��دي��دة  ال�شني  اأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
البالد  املحلي مبقاطعة خنان بو�شط  العام  االأمن  ملكتب 
بعد  اأوق��ف  الثانوية  املرحلة  يف  طالباً  اأن  االثنني  ام�س 
ال��ك��ب��رية يف  واأخ��ت��ه  وال����ده  ليقتال  ا���ش��ت��ئ��ج��اره �شخ�شني 
اجلريان  اأن  البيان  واأ���ش��اف  باملقاطعة.  ال��واق��ع  منزله 
اأ�شوات غريبة يف بيت قاو  �شماع  ال�شرطة بعد  ا�شتدعوا 
للمحكمة  الق�شائية  اللجنة  يف  ع�شو  وه���و  ف��ن��غ  ت��ي��ان 
وحني  املقاطعة  يف  ت�شوكو  مدينة  يف  املتو�شطة  ال�شعبية 
من  البالغة  واب��ن��ت��ه  ق��او  على  ع��رثت  ال�شرطة  ح�شرت 
املراقبة  ك��ام��ريات  واأظ��ه��رت  مقتولني.  �شنة   20 العمر 
قبل  قاو  منزل  لدخول  ال�شور  يت�شلقان  نحيلني  رجلني 
قيامهما بتنفيذ جرمية القتل ثم ان�شرافهما من املنزل 
ال�شرطة  اإن  ال��ع��ام  االأم���ن  ب��ي��ان  وق���ال  الطريقة.  بنف�س 
اعتقلت ابن قاو وهو طالب يف املدر�شة الثانوية لال�شتباه 
ا�شتاأجر رجلني تعرف عليهما من خالل االنرتنت  باأنه 
لقتل والده واأخته الكبرية الأنهما قاما مبمار�شة �شغوط 

كبرية عليه يف الدرا�شة .

مطعم يقدم حل�م الأ�سد
االأ�شد  حلوم  من  جديدة  اأطباقاُ  للجدل،  املثرية  االأطعمة  باأ�شناف  الغنية  قائمته  اإىل  اأمريكي  مطعم  اأ�شاف 
اإعالم حملية، وخا�شة يف ظل ما تثريه املنظمة  �شه النتقادات متعددة من ِقبل و�شائل  االإفريقي، وهو ما عرجٌ

العاملية ل�شحة احليوان من اعرتا�شات على عمليات ال�شيد اجلائر الأ�شود اإفريقيا خوفاً من انقرا�شها.
االإفريقية  االأ�شود  حلم  من  املطهو  املك�شيكي  تاكو  طبق  عن  باالإعالن  فلوريدا،  والي��ة  يف  الواقع  املطعم  وب��داأ 
الزائد  الطلب  بف�شل  باملطعم  الرئي�شية  االطباق  بني  اأ�شبحا من  واللذان  االأ�شد،  و�شاندوت�س همربجر حلم 
عليهما، وهو ما ف�شره �شاحب املطعم باأنه حب ا�شتطالع من ِقبل زبائنه، على الرغم من اأن بع�س االآراء املتعلقة 

باملذاق تاأتي �شلبية.
اأنها لي�شت املرة االأوىل التي يتم فيها افتتاح ق�شم الإع��داد اأطباق من حلم االأ�شد يف اأمريكا، حيث كان  ويذكر 

مطعم اآخر يف والية اأريزونا قد اأعلن االأمر نف�شه منذ اأقل من عامني.
ويبلغ �شعر طبق تاكو 35 دوالراً، وهو ما يعتربه الزبائن �شعراً باهظاً باملقارنة بباقي اأطباق املطعم ، غري اأنه 

على الرغم من ارتفاع تكلفته اإال اأن �شاحب املطعم يوؤكد اأنه من اأكرث االأطباق املطلوبة حالياً.
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معــزاة متتطي فر�ســًا 
معزاة  يظهر  االإنرتنت  على  �شريطاً  لروؤيتهم  كثريون  فوجئ 
متتطي فر�شاً، ولكن اإمراأة كندية اأكدت اأن هذه الظاهرة �شائعة 

يف مزرعتها، الأن املاعز لديها حتّب االأح�شنة.
باورز  اأجن��ي  عن  �شي(  بي  )�شي  الكندية  االإذاع���ة  هيئة  ونقلت 
الفر�س،  م��ن  قريباً  يبقى  اأن  يحب  امل��اع��ز  اأن  نيوفاونالند  يف 
وحني تتمدد، تركب معزاة على ظهرها.. وحني تنه�س، تبقى 
هذه االأخرية متم�شكة وتقوم بجول�����ة حول املزرعة على ظهر 

الفر�س .
وقالت اإن م�شوؤولني من وزارة ال�شياحة املحلية �شاهدوا ما كان 

يح�شل، وقالوا اإنه اأمر مذهل ثّم قاموا بت�شويره.
واأ�شارت اإىل اأن الفر�س تهّز بلطف حني ترغب يف اأن تنزل املعزاة 

عن ظهرها.

فيلة هائجة تقتل حار�سها 
ذك���ر ت��ق��ري��ر اإخ���ب���اري ام�����س اأن ف��ي��ل��ة ه��ائ��ج��ة ب��اأح��د خميمات 
التدريب غرب تايالند قتلت حار�شها يف حادث، قالت ال�شرطة 

اإنه رمبا يكون ناجما عن حرارة الطق�س.
اإن  كان�شانابوري:  باإقليم  ال��واق��ع  املخيم  يف  عيان  �شهود  وق��ال 
اأ�شر الفيلة عندما انتابتها  19 عاما كان يحاول فك  احلار�س 

حالة هيجان فطرحته اأر�شا و�شربته براأ�شها وخرطومها .
الفيلة  اإن  قولها  ال�شرطة  عن  بو�شت  بانكوك  �شحيفة  ونقلت 
وا���ش��ل��ت ���ش��رب احل��ار���س ح��ت��ى ق���ام م��درب��ون اخ����رون بت�شتيت 

انتباهها.
متاأثراً  توفى  اإن��ه  اإال  م�شت�شفى  اإىل  الفور  على  احلار�س  ونقل 

بجروحه.
اأحد  اأن الطق�س احلار كان من  اإنها ت�شتبه يف  وقالت ال�شرطة 

العوامل امل�شاهمة يف هيجان الفيلة.

تقليم الأظافر مينع انت�سار اجلدري 
اآب���اء االأط��ف��ال امل�شابني  اأو���ش��ت جملة ال��ط��ب ال��ي��وم االأمل��ان��ي��ة 
قدر  وق�شها  اأظافرهم  تقليم  على  يحر�شوا  ب��اأن  امل��اء  بجدري 
التي  الق�شور  اأو  البثور  بخد�س  الطفل  يقوم  ال  كي  امل�شتطاع، 

تظهر على جلده باأظافره لتخفيف �شعوره باحلكة. 
البثور  خد�س  اأن  كولونيا  مبدينة  ال�شادرة  املجلة  واأو�شحت 
املاء يف  انت�شار فريو�شات جدري  والق�شور باالأظافر يت�شبب يف 

مناطق اأخرى باجل�شم، ف�شال عن تكّون ندوب قبيحة املظهر.
اأظافرهم،  تقليم  ي�شعب  الذين  الر�شع  لالأطفال  وبالن�شبة 
اأو�شت املجلة بحماية اأيديهم بقفازات من القطن، م�شرية اإىل 
ميكن  التي  الكرميات،  اأو  )اللو�شن(  الغ�شول  م�شتح�شرات  اأن 
يف  فعالة  و�شائل  تعد  ال��غ��ر���س،  لهذا  ال�شيدلية  م��ن  ���ش��راوؤه��ا 

التخفيف من ال�شعور باحلكة.
املاء هو مر�س فريو�شي ينجم عن العدوى بفريو�س  وج��دري 
فار�شيال زو�شرت ، ويظهر فيه على امل�شاب طفح جلدي وحبيبات 
وبثور، وعادة ال ي�شكل خطورة على الطفل. وقد ي�شف الطبيب 
قد  مما  البثور  الطفل  يخد�س  ال  حتى  احلكة  لتقليل  مراهم 

يرتك ندوبا دائمة. 
االمري هاري خالل ح�شوره احتفاال للم�شجعني يف اأكادميية �شالح اجلو االأمريكي يف كولورادو �شربينغز ملناف�شات دورة االألعاب احلربية الذي يقام يف االأكادميية. )رويرتز(

ك�ملن تف�ز بجائزتي )بافتا(
اأوليفيا  الربيطانية،  املمثلة  فازت 
جوائز  م����ن  ب���ج���ائ���زت���ني  ك����ومل����ن، 
لفنون  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  االأك���ادمي���ي���ة 
)بافتا(  وال���ت���ل���ف���زي���ون  ال�����ش��ي��ن��م��ا 
مب�شل�شل  م�شاعدة  ممثلة  الأف�شل 
برنامج  يف  ممثلة  واأف�شل   ، املتهم 
كوميدي عن دورها ب� تونتي توالف 
فوزها  اإع��الن  بعد  كوملن  وقالت   .
م�شاعدة  مم��ث��ل��ة  اأف�����ش��ل  ب��ج��ائ��زة 
عن دورها يف م�شل�شل املتهم الذي 
يعر�س على بي بي �شي ، هذا يعني 
يل كثرياً.. ولكني لن اأبكي . وفازت 
ك��ومل��ن ب��ج��ائ��زة اأف�����ش��ل مم��ث��ل��ة يف 
برنامج كوميدي هو تونتي توالف 
، ال����ذي ي��ع��ر���س ع��ل��ى ب��ي ب��ي �شي 
وال���ذي ف��از اأي�����ش��اً ب��ج��ائ��زة اأف�شل 
توزيع  بحفل  تلفزيون  م�شل�شل 
لندن.  يف  للتلفزيون  بافتا  جوائز 
وفاز املمثل �شتيف كوغان، بجائزة 
ب��ربن��ام��ج كوميدي  اأف�����ش��ل مم��ث��ل 
وفاز  ذات���ه.   امل�شل�شل  يف  دوره  ع��ن 
اأف�شل  بجائزة  وي�شاو،  ب��ن  املمثل 
ريت�شارد  فيلم  يف  دوره  ع��ن  ممثل 

الثان التلفزيون.

داوين ج�ني�ر 
يف فيلم الطاهي

ي��ط��ّل ال���رج���ل احل���دي���دي روب����رت 
جديد  ف��ي��ل��م  يف  ج���ون���ي���ور  داون 

بعنوان الطاهي .
اأمريكية  ترفيهية  مواقع  وذك��رت 
�شيمثل  جونيور  داون  روب��رت  اأن 
اإخ��راج جون  الطاهي من  يف فيلم 
فافرو الذي �شبق اأن عمله معه يف 
اجل��زء االأول وال��ث��ان م��ن الرجل 

احلديدي .
الكوميدية  ال��درام��ا  فيلم  وي���روي 
رجل  ق�شة  املنخف�شة  امليزانية  ذو 
وظيفته  ف��ق��د  ف����اف����رو،  ي��ج�����ش��ده 
احلفاظ  ي����ح����اول  راق  م���ط���ع  يف 
ع��ل��ى ع��ائ��ل��ت��ه، ف��ي��ق��رر ب��ي��ع الطعام 

بوا�شطة عربة.
ال�����ذي  ال���������دور  ب���ع���د  ي����ع����رف  ومل 

�شيوؤديه داون جونيور.
الفيلم  يف  ت�شارك  اأن  املتوقع  ومن 

اأي�شاً املمثلة �شوفيا فريغارا.

ق��ال��ت م��ن��ظ��م��ة االأمم امل��ت��ح��دة ل��الأغ��ذي��ة وال���زراع���ة 
)الفاو(، ام�س االإثنني، اإن احل�شرات قد ت�شكل م�شدر 

غذاء غني ل�شكان االأر�س يف امل�شتقبل.
دا  غ��رازي��ان��و  ال��ع��ام للمنظمة، ج��وزي��ه  امل��دي��ر  وق����ال 
الغابات  دور  ح��ول  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  ب��داي��ة  يف  �شيلفا، 
اإن احل��ي��وان��ات الربّية  وال��ت��غ��ذي��ة،  ال��غ��ذائ��ي  ب��االأم��ن 
واحل�شرات غالباً ما ت�شّكل م�شدر الربوتني الرئي�شّي 
النباتية،  االأوراق  اأي�شاً  توفر  بينما  الغابات،  ل�شكان 
والبذور، والفطر، والع�شل، والثمار، واملعادن الدقيقة، 

والفيتامينات ل�شمان حمية مغذية .
واأو�شح غرازيانو دا �شيلفا، اأنه مع ذلك يندر اأن تو�شع 
يف  االعتبار  مو�شع  احلرجية  الزراعة  ونظم  الغابات 
ويف  االأرا���ش��ي..  وا�شتخدام  الغذائي  االأم���ن  �شيا�شات 
اأغلب االأحيان، ال ميلك �شكان الريف حقوقاً ماأمونة 
اأمنهم  عّر�س  يجٌ يف االإف��ادة من الغابات واالأ�شجار، مما 

الغذائي اإىل اخلطر .
وك�شفت املنظمة عن درا�شة ت�شري فيها اإىل اأن احل�شرات 
هي بني املوارد الرئي�شية املتوافرة ب�شهولة يف الغابات، 

كم�شدر غذائي غني بالربوتني.
باحلمية  ج���زءاً  بالفعل  ت�شكل  احل�����ش��رات  اأن  وبينت 

جميع  يف  �شخ�س  م��ل��ي��اري  ع��ن  يقل  ال  مل��ا  التقليدية 
احل�شرات  ج��م��ع  اأن  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر  ال���ع���امل؛  اأن���ح���اء 
هذا  ف���اإن  وال���دخ���ل،  للعمالة  م����ورداً  مت��ث��ل  وتربيتها 
الن�شاط اجلاري حالياً يف االأغلب على امل�شتوى املنزيل 

ميكن اأن مياَر�س اأي�شاً على النطاق ال�شناعي .
ُي�شتهلك  ح�شري  ن��وع   1900 من  اأك��رث  اأن  واأو�شحت 
اأنح������اء  بجمي�����ع  الب�شر  قب�����ل  م��ن  كغ�����ذاء  فعلياً 
احل�شرات  ت���رتاوح  ال���دويل  ال�شعيد  وع��ل��ى  ال��ع��امل.. 
والي�شروع   ،)% اخلناف�س )31  بني  ا�شتهالكاً  االأكرث 
 ،)%  14( وال��ن��م��ل  وال���دب���اب���ري  وال��ن��ح��ل   ،)%  18(
االإفريقي  احل��ف��ار  اأو  واحل��ال��و���س  واجل���راد  والنطاط 

.)%  13(
من  مرتفعة  بكميات  احل�شرات  م��ن  العديد  وتتمتع 
ال���ربوت���ني وال���ده���ون اجل���ّي���دة وال��ك��ل�����ش��ي��وم واحلديد 
والزنك. وعلى �شبيل املثال يحتوي اللحم البقري على 
6 ملليغرامات من احلديد لكّل 100 غرام من الوزن 
اجلاف، بينما يرتاوح املحتوى احلديدي للجراد بني 
ال��وزن اجلاف،  100 غ��رام من  لكّل  8 و20 ملليغرام 
تقتات  ال��ذي  ال��غ��ذاء  ونوعية  ال��ن��وع  خ�شائ�س  ح�شب 

عليه احل�شرة.

احل�سرات قد تك�ن غذاء امل�ستقبل

ويذر�سب�ن �سقراء من جديد 
ا�شتعادت املمثلة االأمريكية ريز ويذر�شبون طلتها املعهودة وتخلت عن اللون البني لتعيد االأ�شقر 
اإىل �شعرها. واأفاد موقع يو اإ�س ماغازين االأمريكي انه بعد اأ�شهر �شبغت فيها ويذر�شبون �شعرها 

بلون داكن الأداء دورها يف فيلم The Good Lie ، ا�شتعادت االآن �شعرها االأ�شقر املعهود.
واأ�شاف ان ويذر�شبون ح�شرت برفقة زوجها جيم توث اإىل مباراة كرة قدم ي�شارك فيها 

ابنها ديكون وك�شفت عن التغيري يف لون �شعرها.
اإثر  وبدت املمثلة االأمريكية مرتاحة و�شعيدة، بعد فرتة من اال�شطراب تلت توقيفها 

تال�شنها مع �شرطي حاول توقيف زوجها ب�شبب القيادة حتت تاأثري الكحول.
�شنة(  اأفا )13  ال�شابق،  لولدين من زوجها  اأم  اأن ويذر�شبون )37 عاماً( هي  يذكر 

وديكون )9 �شنوات(، ولطفل يف ال�شهر الثامن من زوجها احلايل جيم توث.


