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التح�سيـــرات تتــوا�ســل لتقديـــم ن�سخـــة 
مميـــزة مـــن الأوملبيـــاد الرم�سانــــــي 17 

عربي ودويل

5 مواطنات يف �رشطة اأبوظبي 
لإنقاذ املح�سورين داخل املركبات

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

من تداعيات ف�سيحة التج�ّس�ص الأمريكية 
انطالق �سباق ال�سواريخ الإلكرتونية..!

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان  بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
لل�شيد ح�شن  �لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة  رئي�س 
�لرئا�شية  �لإن��ت��خ��اب��ات  يف  ف���وزه  مبنا�شبة  روح����اين 

�لإير�نية �لتي جرت �أم�س �لول.
برئا�شة  ب��ف��وزك��م  نهنئكم  ب��رق��ي��ت��ه  يف  ���ش��م��وه  وق����ال 
�لعملية  وب��ن��ج��اح   .. �لإ���ش��ام��ي��ة  �إي�����ر�ن  ج��م��ه��وري��ة 
ولل�شعب  �لتوفيق  لكم  متنمني  �ي��ر�ن  يف  �لنتخابية 

�لإير�ين دو�م �لتقدم و�لإزدهار.
و�أ�شاف �شموه: �ننا نتطلع للعمل معكم ملا فيه خري 

ونحر�س  و�لي���ر�ين..  �لم��ار�ت��ي  و�ل�شعبني  �ملنطقة 
على �إقامة عاقات تقوم على �لتعاون مع جمهورية 

�إير�ن �لإ�شامية. 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
ح�شن  �ل�شيد  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
�لنتخابات  يف  ف���وزه  مبنا�شبة  فيها  ه��ن��اأه  روح����اين 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  وبعث  �لإير�نية.  �لرئا�شية 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
مماثلة  تهنئة  برقية  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

لل�شيد ح�شن روحاين. 

•• �سوات-وام:

خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل بدعم  بن ز�يد 
باك�شتان  �لتعليمي وتطويره يف جمهورية  �لقطاع 
�لإ���ش��ام��ي��ة وم�����ش��اع��دة �ل��ط��اب �ل��ذي��ن ه��م عماد 
�لبيئة  بتوفري  وت�شجيعهم  وحتفيزهم  �مل�شتقبل 
�لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  ..بد�أت  �ملائمة  �لدر��شية 
مل�����ش��اع��دة ب��اك�����ش��ت��ان ب��ت��وزي��ع ث��اث��ني �أل����ف حقيبة 

�أبناء  من  �مل��د�ر���س  وطالبات  ط��اب  على  مدر�شية 
�لأ���ش��ر ذ�ت �ل��دخ��ل �مل��ح��دود و�ل��ف��ق��ر�ء و�لأي��ت��ام يف 
�ق��ل��ي��م خ��ي��ر ب��خ��ت��ون��خ��و� وذل����ك يف �ط����ار �ملرحلة 

�لثانية من م�شروع �حلقيبة �ملدر�شية.
ي��اأت��ي ه��ذ� �مل�����ش��روع يف �إط���ار جهود دول��ة �لإم���ار�ت 
و�لتخفيف  �ملحتاجني  دعم  �إىل  �لهادفة  �لإن�شانية 
م���ن م��ع��ان��ات��ه��م يف خم��ت��ل��ف �مل���ن���اط���ق و�لأق���ال���ي���م 
�لباك�شتانية وتتويجا لتوجيهات �لقيادة �ل�شيا�شية 

للدولة.                                    )�لتفا�شيل �س2(

   

بطء الإجراءات وراء تاأخري �سرف امل�ستحقات 
معلمات مت ترقيتهن ومل ت�صرف زيادة 
رواتبهن البالغة 7ماليني حتى اليوم 

•• دبي	– حم�سن	را�سد	

�ملالية  �مل�شتحقات  ���ش��رف  �أن  على  و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  �أك���دت 
مد�ر�س  يف  مو�طنة  معلمة  ل�200  �خلا�شة  �لرقيات  عن  �ملتاأخرة 
دبي، �لتي جاءت �شمن مكرمة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل، ووجه بتنفيذها �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �شيكون مع رو�تب �شهر يوليو �ملقبل، وفقا 
ملا �أكده مرو�ن �ل�شو�لح وكيل وز�رة �لربية للخدمات �مل�شاندة قبل 
�أيام ، وجاء يف رده على �شكوى �ملعلمات �أن �لعتماد�ت �ملالية، متوفرة 
لدى �لوز�رة منذ �أكتوبر �ملا�شي وخطة �جلدولة �لزمنية للرقيات 
ور�ء  كانت  �لبيانات  تعديل  و�إج��ر�ء�ت  �لربية،  وز�رة  و�شعتها  �لتي 
تاأخري �شرف م�شتحقات �ملعلمات، حيث مل ت�شمح ب�شرف م�شتحقات 

�مل�شتهدفني من �لرقية يف وقت و�حد.            )�لتفا�شيل �س3(

كن اأولياء اأمور الطلبة من  الرتبية تمُ
الإطالع على نتائج الـ 12 الكرتونيا

•• دبي	– حم�سن	را�سد

يف  متمثلة  �لتعليمية،  �ملناطق  �إد�رة  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  وجهت 
فرق �لدعم لنظام �إد�رة معلومات �لطالب SIS، بتمكني �أولياء �لأمور 
من �لإطاع على نتائج �أبنائهم يف �متحانات �لثاين ع�شر، من خال 
تفعيل �أ�شم �مل�شتخدم وكلمة �ل�شر لهم ، وتاأتي تلك �ملبادرة �لأوىل هذ� 

�لعام، ت�شهيا على �أولياء �لأمور معرفة ومتابعة نتائج �لطلبة.
)�لتفا�شيل �س3(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
روحاين بفـوزه يف الإنتخابات الرئا�صية الإيرانية

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

امل�صروع الإماراتي مل�صاعدة باك�صتان يوزع 
ثالثني األف حقيبة مدر�صية على الطالب

وزارة الدفاع الليبية تهدد با�ستخدام القوة 

بنغازي ت�صتعل جمددا وحتذيرات من حمام دم 
•• طرابل�س-يو	بي	اأي:

هّددت وز�رة �لدفاع �لليبية،�م�س بالّرد على كل من 
و�ملمتلكات  و�ل�شرطة  �جلي�س  م��ق��ر�ت  على  يتعدى 
�لعامة يف ليبيا، وذلك �إثر مقتل 5 من �أفر�د �جلي�س 

يف ��شتباكات مع م�شّلحني جمهولني.
بقوة على  �أنها �شرد  بيان على  �ل���وز�رة يف  و���ش��ّددت 
و�ل�شرطة  �جلي�س  مقر�ت  مهاجمة  يحاول  من  كل 

و�ملمتلكات �لعامة.
�ل�شتباكات  �أع���ق���اب  يف  �ل��ت��ه��دي��د�ت  ه����ذه  وج�����اءت 
�مل�شلحة �لعنيفة �لتي �ندلعت فجر �م�س يف بنغازي 
بني �لقو�ت �خلا�شة �لتابعة للجي�س وجمموعة من 
باأ�شلحة  م��زودي��ن  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �مللثمني  �مل�شّلحني 

خفيفة ومتو�شطة.
�أركان �جلي�س �لليبي بالإنابة  من جانبه قال رئي�س 
�للو�ء �شامل �لقنيدي �إن مدينة بنغازي قد ت�شهد ما 
دعاه حمام دم، وذلك بعد مقتل 5 جنود با�شتباك يف 

بنغازي بني �لقو�ت �خلا�شة باجلي�س �لليبي وجماعة 
و�لأم��ن قرب مقر  للجي�س  م�شلحة هاجمت مقر�ت 

قيادة �لقو�ت �خلا�شة.
�لعا�شمة  ل���ق���ن���اة  ت�������ش���ري���ح  يف  �ل���ق���ن���ي���دي  وح�������ذر 
�لتلفزيونية من �أن �لباد معر�شة لكارثة، وبنغازي 
حتديد�، موؤكد� �أن حمامات دم �شتقع يف حال تعر�س 

ثكنات �ل�شاعقة لهجوم من �ملتظاهرين �مل�شلحني.
و�أعيان  �لنا�س  م��ن  باخلريين  و�شفهم  م��ن  ونا�شد 
�ل�شهد�ء  و�أ�شر  بها  �ملحيطة  و�مل��دن  بنغازي  وحكماء 
�لتي �شتحدث، على  �لدم  بالتحرك، ووقف حمامات 

حد تعبريه.
ياأتي ذلك بعد �أن �ندلعت ��شتباكات عنيفة فجر �م�س 
�لقو�ت  ب��ني  ليبيا  �شرقي  بنغازي  مدينة  يف  �ل�شبت 
�ملتظاهرين  �خل��ا���ش��ة )�ل�����ش��اع��ق��ة( وجم��م��وع��ة م��ن 
�لأق����ل من  ع��ل��ى  ج��ن��ود  ث��اث��ة  ق��ت��ل فيها  �مل�شلحني، 
�ل��ق��و�ت �خل��ا���ش��ة. وق��ت��ل 5 ج��ن��ود، ومل ي��ع��رف عدد 

�لإ�شابات يف �شفوف �أي من �جلهتني. 

متظاهرون يف ميد�ن تق�شيم )رويرز(

�حد عنا�شر �جلي�س �حلر ي�شتعد ملعركة �حل�شم يف مدينة حلب  )رويرز(

•• عوا�سم-وكاالت:

�لنظام  ق��و�ت  ب��اأن  نا�شطون  �أف���اد 
كثفت هجماتها يف �لآونة �لأخرية 
على �أحياء �لعا�شمة دم�شق، حيث 
على  باملدفعية  �لق�شف  يتو��شل 
حي برزة �لبلد، كما جتدد ق�شف 
قو�ت �لنظام على مدينة �حلولة 

بريف حم�س.
طري�ن  فاإن  �لنا�شطني،  وبح�شب 
�م�س  ����ش���ن  �ل���ن���ظ���ام���ي  �جل���ي�������س 
غ����ارت����ني ج���وي���ت���ني ع���ل���ى �أح���ي���اء 
جوبر و�لقابون يف �لعا�شمة، مما 
�أدى �إىل دمار يف عدد من �ملباين.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ���ش��ب��ك��ة �شام 
مدفعيا  ق�����ش��ف��ا  �إن  �لإخ���ب���اري���ة 
ع��ن��ي��ف��ا ي�����ش��ه��ده ح���ي ب����رزة �لبلد 
بدم�شق منذ �شاعة وهو متو��شل 
حتى �لآن، وت�شتد وترية �لق�شف 
�أفادت  كما  �لب�شاتني،  منطقة  يف 
باأن ق�شفا �آخر ي�شتهدف �ل�شهول 
�ملحيطة بقرية عدو�ن من �جلهة 

�جلنوبية �ل�شرقية بريف درعا.
ق�شفا  �أن  �ل�������ش���ب���ك���ة  وذك����������رت 
ب��ال��ط��ري�ن �حل���رب���ي �أ����ش���اب حي 
����ش��ت��ب��اك��ات ت����دور يف  ج��وب��ر، و�أن 
حي خميم �لريموك بني �جلي�س 

�خلارجية  لوزير  ت�شريحات  عن 
��شتخد�م  �ن  ق��ول��ه  ك���ريي  ج���ون 
�أ�شلحة  �ل�شورية  �حلكومة  ق��و�ت 
حزب  مقاتلي  وت��دخ��ل  ك��ي��م��اوي��ة 
�هلل يظهر�ن عدم �لتز�م �لرئي�س 
ب�شار �ل�شد باملفاو�شات ويهدد�ن 
بعيدة  �ل�شيا�شية  �لت�شوية  بجعل 

�ملنال.
�ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س فكرة  ورف�������س 
ف���ر����س م��ن��ط��ق��ة ح��ظ��ر ج����وي يف 
�شوريا مل�شاعدة مقاتلي �ملعار�شة، 
�أمريكية  �إع���ام  و�شائل  و�أوردت 
)�لبنتاغون(  �ل���دف���اع  وز�رة  �أن 
�لرئي�س  �إد�رة  ع���ل���ى  ع���ر����ش���ت 
�أوباما �إقامة منطقة حظر جوي 
حلماية  وخ�����ش��و���ش��ا  حم�������دودة، 
لكن  �ل���ث���و�ر،  ت��دري��ب  مع�شكر�ت 

�لبيت �لأبي�س رف�شها.
وق����ال م�����ش��اع��د م�����ش��ت�����ش��ار �لأم���ن 
�ل��ق��وم��ي لأوب���ام���ا ب���ن رود������س يف 
بالبيت  �جلمعة  �شحفي  موؤمتر 
�ملنطقة  ه��ذه  فر�س  �إن  �لأبي�س 
وكلفة يف  �أك��ر �شعوبة وخطورة 
�مل�شوؤول  �أك���د  �مل��ق��اب��ل  ���ش��وري��ا. يف 
�لأمريكي �أنه �شتكون هناك زيادة 
�لأمريكية  �مل�����ش��اع��د�ت  يف  هائلة 

ملقاتلي �ملعار�شة يف �شوريا.

وا�سنطن ت�ستبعد احلل ال�سيا�سي وترف�س فكرة احلظر اجلوي!! 

ق�صف عنيف على اأحياء دم�صق وريف حم�س وحلب

23 قتيال بهجومني يف باك�صتان
•• كويتا-وكاالت:

23 ���ش��خ�����ش��ا ع���ل���ى �لق����ل  ق���ت���ل 
بو��شطة  ه��ج��وم��ني  يف  �ل�����ش��ب��ت 
ب��ج��ن��وب غرب  ق��ن��اب��ل يف ك��وي��ت��ا 
باك�شتان، بح�شب ح�شيلة جديدة 
�ملحلية.  �ل�����ش��ل��ط��ات  ب��ه��ا  �دل�����ت 
و�و�شحت �مل�شادر نف�شها �ن 12 
ع�شرون  و����ش��ي��ب��ت  قتلن  ط��ال��ب��ة 
�ول  ه����ج����وم  �خ�������رى يف  ط���ال���ب���ة 
��شتهدف حافلتهن، ثم قتل �حد 
ع�شر �شخ�شا يف هجوم ثان د�خل 
�مل�شت�شفى �لذي نقل �ليه �شحايا 

�لهجوم �لول.
جامعية  ط���ال���ب���ة   12 ول���ق���ي���ت 
ع�شرون  و�أ����ش���ي���ب  م�����ش��رع��ه��ن 
بينهن �أ�شاتذة بجر�ح وحروق �إثر 
كانت  حافلة  د�خل  قنبلة  �إنفجار 
ت��غ��ادر جامعة ���ش��رد�ر ب��ه��ادر خان 
لاإناث يف �إحدى �شو�حي مدينة 
بلو�ش�شتان  �إقليم  عا�شمة  كويتا 
و�أو�شح  باك�شتان.  غربي  جنوب 
�أن جميع  �مل��دي��ن��ة  ���ش��رط��ة  م��دي��ر 

�أن  �حل��ر وق���و�ت �لنظام، وذك���رت 
ق����و�ت �ل��ن��ظ��ام ���ش��ن��ت ح��م��ل��ة دهم 

و�عتقالت يف حي نهر عي�شة.
�لق�شف من  باأن  �ل�شبكة  و�أف��ادت 
ق��ب��ل ق�����و�ت �ل��ن��ظ��ام جت����دد على 
يف  حم�س،  بريف  �حلولة  مدينة 
حني قال �جلي�س �حلر �إنه �شيطر 

على حاجز "�لأمل�س"، �أحد �أكر 
�شمال  �ل���ن���ظ���ام  ج��ي�����س  ح����و�ج����ز 

مدينة �لر�شنت بريف حم�س.
طري�ن  ق�شف  فقد  حلب  يف  �أم���ا 
عنجارة  ب����ل����دة  �ل���ن���ظ���ام  ج���ي�������س 
ت�شتمر  ح��ني  �مل��دي��ن��ة، يف  ب��ري��ف 
�شوينحة  جبل  عند  �ل�شتباكات 

وبلدة معارة �لأرتيق بني �جلي�س 
�لتي حتاول  �لنظام  �حلر وقو�ت 
�ل�شمايل  ح���ل���ب  ري�����ف  �ق���ت���ح���ام 
م����دع����وم����ة ب�����ق�����و�ت ح�������زب �هلل 

�للبناين.
وز�رة  ق�����ال�����ت  و������ش����ن����ط����ن  ويف 
نقا  �م�س  �لمريكية  �خلارجية 

اأكد انت�ساره بالقاهرة واملحافظات قبل 30 يونيو ولوح بالأحكام العرفية

اجلي�س يعتزم التدخل اإذا خرجت املظاهرات عن ال�صلمية 

اأكد وجود وثائق عن خمطط خارجي 
اردوغــان يدعــو املحتجـني ملغــادرة 

ميدان تق�صيم ويهدد بتدخل قوات الأمن
•• ا�سطنبول-وكاالت:

وجه رئي�س �لوزر�ء �لركي رجب طيب �ردوغان حتذير� �ىل �ملحتجني 
�لذي يحتلون منتزها يف و�شط ��شطنبول قائا �ن عليهم �ملغادرة قبل 
�شتتدخل  �لم���ن  ق���و�ت  ف��ان  و�ل  �لح���د  �ل��ي��وم  للحزب �حل��اك��م  جتمع 

لإجائهم.
وقال �ردوغان �أمام ع�شر�ت �للف من موؤيديه يف جتمع بالعا�شمة �أنقرة 
�شننظم جتمعا حا�شد� يف ��شطنبول �ليوم. �أقولها بو�شوح يجب �خاء 

ميد�ن تق�شيم. و�ل فان قو�ت �لمن لهذ� �لبلد تعرف كيف تخليه.
و�أعلن رئي�س �لوزر�ء �لركي �م�س �ن لدى حكومته وثائق عن خمطط 

خارجي ور�ء �لحتجاجات �لتي ت�شهدها �لباد منذ �أ�شبوعني.
�شنجان يف  ب�شاحة  �أم��ام ح�شود جتمعت  �ألقاها  �أردوغ���ان يف كلمة  وق��ال 
يقف  خارجي  خمطط  عن  �لوثائق  لدينا  �ل��وزر�ء  لرئي�س  دعما  �أنقرة 

خلف �لأحد�ث �لتي ح�شلت يف �لباد حتت م�شمى �لدميقر�طية.
و�أ���ش��اف �أردوغ���ان،وف���ق���ا ل��وك��ال��ة �أن���اء �لأن��ا���ش��ول ���ش��وف نثبت للجميع 

وبالوثائق �أن ما حدث يف تركيا خطط له بدقة د�خليا وخارجيا.
�أ�شبوعني على خلفية بناء ثكنات  وكانت �لتظاهر�ت �لتي �نطلقت قبل 
ع�شكرية على �لطر�ز �لعثماين ت�شم م�شجد�ً يف متنزه غيزي يف ميد�ن 

مع  وم��و�ج��ه��ات  و����ش��ع��ة  عنف  �أع��م��ال  �إىل  حت��ول��ت  با�شطنبول  تق�شيم 
�ل�شرطة تو�شعت �إىل مناطق عدة يف �لباد، �أ�شيب خالها �ملئات بجروح 
كما قتل 4 �أ�شخا�س على �لقل. وقال �أردوغ��ان "هناك من �عت�شم يف 
�حلديقة ب�شدق ولكن �ملنظمات غري �مل�شروعة ��شتغلت حتركهم وعملت 

على ت�شخيم �لأحد�ث ون�شر �لأخبار �لكاذبة و��شتغالها".
و�أ����ش���اف �أردوغ�����ان ب���د�أ خم��ط��ط �ل��ن��ي��ل م��ن جن��اح��ات ت��رك��ي��ا يف �ل�شهر 
 53 ��شت�شهد فيهما  �لريحانية حيث  �ملا�شي من خال تفجريي بلدة 
تفجريي  مقابل  دولر  دفع خم�شة مايني  �نه مت  �ىل  مو�طنا،م�شري� 
�لريحانية. و�أ�شاف هناك من ت�شبب يف �لفو�شى ويف �إثارة �ل�شعب عن 
�أخبار  تن�شر  �لجتماعي  �لتو��شل  قنو�ت  على  وهمية  ح�شابات  طريق 

كاذبة.

•• القاهرة-رويرتز:

لن  �جلي�س  �ن  �م�س  �مل�شرية  �جلمهورية  �شحيفة  قالت 
يعتزم  �ل��ت��ي  �لح��ت��ج��اج��ات  �أث��ن��اء  �لعنف  مبمار�شة  ي�شمح 
يونيو   30 يوم  تنظيمها  مر�شي  حممد  �لرئي�س  معار�شو 

حزير�ن �لذي يو�فق �لذكرى �لوىل لتن�شيب �لرئي�س.
ونقلت �ل�شحيفة عن م�شدر ع�شكري قوله عنا�شر �لتاأمني 
�لتابعة للقو�ت �مل�شلحة و�ل�شرطة �لع�شكرية �شوف تنت�شر يف 
جميع �لطرق �لرئي�شية وعلى �ملحاور ويف مد�خل وخمارج 
�لقاهرة و�ملحافظات فجر يوم �خلمي�س 28 يونيو لتاأمني 
لها عاقة  يكون  �أن  دون  �لعامة  و�ملن�شات  �ملر�فق �حليوية 

مبا�شرة باملتظاهرين يف حال �أن تكون �ملظاهر�ت �شلمية.

�لقو�ت  �مل�����ش��در ل�شنا م��ع ط���رف ���ش��د ط�����رف...  و�أ����ش���اف 
�ل�شيا�شية  �ل��ق��وى  ك��ل  م��ن  و�ح����دة  م�شافة  ع��ل��ى  �مل�شلحة 

�ملتظاهرة و�ملتظاهر �شدها.
�لتي  �مل�شلمني  �لخ���و�ن  وجماعة  مر�شي  �ملعار�شة  وتتهم 
باجر�ء  وتطالب  على م�شر  للهيمنة  بال�شعي  �ليها  ينتمي 
تبلغ  �ل��ت��ي  ولي��ت��ه  ف��رة  لن��ه��اء  مبكرة  رئا�شية  �نتخابات 

مدتها �أربعة �أعو�م.
وم���ن �مل��ت��وق��ع �أن ت��ك��ون �ح��ت��ج��اج��ات 30 ي��ون��ي��و �لك���ر يف 
���ش��و�رع م�شر م��ن��ذ 25 ي��ن��اي��ر ك��ان��ون �ل��ث��اين �مل��ا���ش��ي يوم 
�لذكرى �لثانية لانتفا�شة �لتي �أطاحت بالرئي�س �ل�شابق 

ح�شني مبارك.
وي��ح��ث ب��ع�����س م��ع��ار���ش��ي م��ر���ش��ي �جل��ي�����س ع��ل��ى �لطاحة 

�ىل  �أدى  �ل��ذي  �لتدخل  غ��ر�ر  على  �ل�شلطة  من  بالرئي�س 
�ىل  وملح �جلي�س   .2011 عام  �نتفا�شة  �شقوط مبارك يف 

نيته �لبتعاد عن �ل�شوؤون �ل�شيا�شية.
وقال وزير �لدفاع �مل�شري �لفريق �أول عبد �لفتاح �ل�شي�شي 
�جلي�س  �أن  م�شيفا  حد  هي�شيل  حد  مفي�س  �ملا�شي  �ل�شهر 

لي�س هو �حلل للم�شاكل �ل�شيا�شية يف م�شر.
ونقلت �شحيفة �جلمهورية عن �مل�شدر �لع�شكري قوله �ن 
تطور  �أي  مع  �لتعامل  على  �لقدرة  لديها  �مل�شلحة  �لقو�ت 
�لتجو�ل  حظر  فر�س  م��ن  ب��د�ي��ة  �لل��ي��ات  بكافة  للموقف 
�لمور  خ��رج��ت  م��ا  �ذ�  خا�شة  �لعرفية  ب��الح��ك��ام  و�ن��ت��ه��اء 
عن �ل�شيطرة وتعدت �خلطوط �حلمر�ء �لتي تهدد �لمن 

�لقومي �مل�شري.
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من  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  بــدء 
م�صروع تطوير احلركة املرورية يف 
منطقة املقطع ومدينة بوابة اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

بد�أت د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي 
من  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  تنفيذ 
�حلركة  ت���ط���وي���ر  م�������ش���روع 
�ملقطع  منطقة  يف  �مل��روري��ة 
�أبوظبي  ب����و�ب����ة  وم���دي���ن���ة 
ب�����ه�����دف رف��������ع �ل�������ش���ام���ة 

�ملرورية ملد�خل �ملنطقة.
)�لتفا�شيل �س2(
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دائرة النقل تبداأ تنفيذ املرحلة الأوىل من م�صروع تطوير احلركة املرورية يف منطقة املقطع ومدينة بوابة اأبوظبي 
بتنفيذ هذ� �مل�شروع مع �لأخذ يف �لعتبار �حلفاظ على �ملعامل �جلمالية 
و�لر�ثية �لتي متيز تلك �ملنطقة وكذلك �حلفاظ على �ن�شابية وحركة 
�أن تنفيذه على  �أي تاأثري يذكر خال فرة �مل�شروع موؤكد�  �ملرور دون 
عن  للتخفيف  موؤقتة  حتويات  �إن�شاء  �إىل  �حلاجة  ينفي  مر�حل  عدة 

�لزدحامات �لتي قد تنجم جر�ء تنفيذ �مل�شروع.
جدير بالذكر �نه يتم تنفيذ �مل�شروع بالتعاون و�لتن�شيق مع �لعديد من 
�أبوظبي  مدينة  وبلدية  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مثل  �جلهات 
وجمل�س �أبوظبي للتخطيط �لعمر�ين و�شركة �أبو ظبي للتوزيع وهيئة 
�ل�شرف �ل�شحي ومركز �ملتابعة و�لتحكم. ويتوقع �لنتهاء من �ملرحلة 

�لأوىل من �مل�شروع خال �لربع �لأول من �لعام �لقادم.

حركة �ملرور من و�إىل منطقة �ملقطع يف حني تت�شمن �خلطوة �لثانية 
�ملقطع  منطقة  يف  �لعربي  �خلليج  ���ش��ارع  �إىل  ومنفذ  ث��ان  دو�ر  �إن�����ش��اء 
لت�شهيل �حلركة من هذه �ملنطقة �إىل مدينة �أبو ظبي .. ومبو�ز�ة ذلك 
�إلغاء �لفتحات �لكائنة حاليا و�لتي تربط تلك �ملنطقتني ب�شارع  �شيتم 
�خلليج �لعربي وكذلك بع�س �لدو�ر�ت �ملتو�جدة هناك وذلك لارتقاء 
بال�شامة �ملرورية وت�شهيل وتن�شيط �ملد�خل و�ملخارج يف هذه �ملنطقة 

وتخفيف �لزدحام خ�شو�شا يف �أوقات �لذروة.
وتعتر منطقة �ملقطع �لتي كانت تعرف �شابقا مبنطقة بني �جل�شرين 
من  �لعديد  حتت�شن  حيث  �أبوظبي  مبدينة  �حليوية  �ل�شو�حي  �أح��د 
�لتاريخية  �ملقطع  قلعة  مثل  و�لعمر�نية  و�لر�ثية  �ل�شياحية  �ملعامل 

�ملهند�س  و�أك��د  �لفنادق.  من  وع��دد  ز�ي��د  �ل�شيخ  وج�شر  �ملقطع  وج�شر 
بد�ئرة  �لرئي�شية  �ل��ط��رق  �إد�رة  ع��ام  م��دي��ر  �ل�����ش��وي��دي  �أح��م��د  في�شل 
�أبوظبي  بو�بة  ومدينة  �ملقطع  منطقة  م�شروع  ب��اأن  �أبوظبي  يف  �لنقل 
يعد من �مل�شاريع �حليوية �لتي توفر �شبكة متكاملة و�آمنة مل�شتخدمي 
على  �ملنافع  من  بالعديد  �شيعود  �مل�شروع  هذ�  �ن  �ىل  ..م�شري�  �لطرق 
م�شتخدمي هذ� �لطريق عند �كتماله و�لتي من بينها على �شبيل �ملثال 
حت�شني وت�شهيل حركة �ملرور من منطقة �ملقطع ومدينة بو�بة �أبوظبي 
وبالتايل  �ملنطقة  تلك  ت�شهدها  �لتي  �مل��روري��ة  �لزدح��ام��ات  وتخفيف 
�مل�شاهمة يف تعزيز متطلبات �ل�شامة مل�شتخدمي هذ� �لطريق. و�أو�شح 
�ن د�ئرة �لنقل �أجرت عدة در��شات للوقوف على �أف�شل �ل�شبل �لكفيلة 

•• اأبوظبي-وام:

بد�أت د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي تنفيذ �ملرحلة �لأوىل من م�شروع تطوير 
رفع  بهدف  �أبوظبي  بو�بة  �ملقطع ومدينة  �ملرورية يف منطقة  �حلركة 
�لرتقاء  �إىل  �ملنطقة وذلك يف خطوة تهدف  �ملرورية ملد�خل  �ل�شامة 
نقل متكاملة وم�شتد�مة  �شبكة  �إر�شاء  �لتحتية من خال  �لنقل  ببنية 
ووفق �أعلى �ملعايري �لعاملية حيث يت�شمن �مل�شروع �إن�شاء منفذين على 

�شارع �خلليج �لعربي بالإ�شافة �إىل دو�رين د�خليني يف كلتا �ملنطقتني.
ت�شمل  خطوتني  على  �مل�شروع  ه��ذ�  من  �لأوىل  �ملرحلة  تنفيذ  ويجري 
لت�شهيل  د�خ��ل��ي  ودو�ر  �لعربي  �خلليج  ���ش��ارع  م��ن  منفذ  �إن�شاء  �لأوىل 

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

امل�صروع الإماراتي مل�صاعدة باك�صتان يوزع ثالثني األف حقيبة مدر�صية على الطالب
•• �سوات-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ� 
�لدولة حفظه �هلل بدعم �لقطاع �لتعليمي وتطويره يف جمهورية باك�شتان 
�مل�شتقبل وحتفيزهم  ع��م��اد  ه��م  �ل��ذي��ن  �ل��ط��اب  وم�����ش��اع��دة  �لإ���ش��ام��ي��ة 
�مل�شروع  �إد�رة  ..ب�����د�أت  �مل��ائ��م��ة  �ل��در����ش��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ب��ت��وف��ري  وت�شجيعهم 
�لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان بتوزيع ثاثني �ألف حقيبة مدر�شية على طاب 
وطالبات �ملد�ر�س من �أبناء �لأ�شر ذ�ت �لدخل �ملحدود و�لفقر�ء و�لأيتام يف 
�قليم خير بختونخو� وذلك يف �طار �ملرحلة �لثانية من م�شروع �حلقيبة 

�ملدر�شية.
�إىل  �لهادفة  �لإن�شانية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �إط���ار جهود  يف  �مل�شروع  ه��ذ�  ي��اأت��ي 
و�لأقاليم  �ملناطق  خمتلف  يف  معاناتهم  م��ن  و�لتخفيف  �ملحتاجني  دع��م 
�لباك�شتانية وتتويجا لتوجيهات �لقيادة �ل�شيا�شية للدولة بدعم وم�شاعدة 
وتطوير �ملدن و�لقرى �لفقرية و�لنائية يف جمهورية باك�شتان �لإ�شامية.

�حلقيبة  م�شروع  من  �لثانية  �ملرحلة  �أن  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  �إد�رة  و�أك��دت 

ملياه  ع��ازل��ة  م���ادة خ��ارج��ي��ة  م��ن  �مل��ن��اط��ق حيث �شنعت  تلك  م��ن��اخ  وطبيعة 
�أن ي�شتخدمها لأكر  �لطالب ي�شتطيع  �لأمطار ومبو��شفات فنية جتعل 
�ملتطلبات  على  حتتوي  �أنها  ..كما  تتاأثر  �أو  تتلف  �أن  ب��دون  �شنو�ت   3 من 
�لدر��شة �لأ�شا�شية للطالب من دفاتر و�أقام و�أدو�ت كتابية و10 كر��شات 
�لإمار�ت  بدولة  للتعريف  �أ�شا�شية  معلومات  مقدمتها  يف  ت�شمنت  كتابية 
�لعربية �ملتحدة وقيادتها �ل�شيا�شية و�لتطور �حل�شاري �لذي و�شلت �إليه.

�حلقيبة  توزيع  م�شروع  مبادرة  تنفيذ  ��شتمر�ر  �أن  �مل�شروع  مدير  و�أ�شاف 
حققه  �ل��ذي  �لنجاح  �ث��ر  على  ياأتي  �لتو�يل  على  �لثانية  لل�شنة  �ملدر�شية 
�لطلبة و�لآباء  �لتي ظهرت على  �لإيجابية  �لفعل  �لأوىل وردود  �ل�شنة  يف 
و�ملعلمني يف �ملد�ر�س �لتي �شملها �مل�شروع حيث �أدى ح�شب حتليل �مل�شوؤولني 
�لتعليم  و�ملو�ظبة على  زيادة معدلت �حل�شور  �إىل  �لتعليمي  �لقطاع  عن 
لدى �لطلبة و�شاهم يف ت�شجيع �أولياء �لأمور على �حلر�س على مو��شلة 
�ملعنوية للطاب  �ل��روح  �لأث��ر �لطيب ورفع  �لتعلم وترك  �أبنائهم م�شرية 
و�لت�شامن  �لتعاون  روح  م��ب��ادئ  ر�شخ  كما  و�ملحتاجني  و�ل��ف��ق��ر�ء  �لأي��ت��ام 
و�لتكافل �لتي ينتهجها �ل�شعب �لإمار�تي وقيادته �لر�شيدة برئا�شة �شاحب 

�ملدر�شية متثل ��شتمر�ر� لنهج دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملمتد بدعم 
جميع  يف  �ل��ازم��ة  �مل�شاعدة  وتقدمي  �ل�شديق  �لباك�شتاين  �ل�شعب  �أب��ن��اء 
�ملجالت و�لنابعة من رو�بط �لخوة وروح �ملحبة �لتي يكنها �أبناء �لمار�ت 

لإخو�نهم يف جمهورية باك�شتان �لإ�شامية.
وقال عبد�هلل خليفة �لغفلي مدير �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان �ن 
�لثانية  لل�شنة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  ينفذه  �ل��ذي  �ملدر�شية  �حلقيبة  م�شروع 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل ي��ه��دف �ىل م�����ش��اع��دة �ل��ط��ل��ب��ة �لأي���ت���ام و�مل��ح��ت��اج��ني و�أبناء 
�لتعليم  مو��شلة  على  وت�شجيعهم  �لعلمي  �لتح�شيل  على  �لفقرية  �لأ�شر 
�لأيتام  �لطلبة  �أ�شر  عاتق  على  تقع  �لتي  �ملالية  �لتكاليف  من  و�لتخفيف 
م��ن مو��شلة  �أب��ن��ائ��ه��م  �لأح��ي��ان على منع  بع�س  و�ل��ف��ق��ر�ء وجت��ره��م يف 
�لدر��شة و�لتعلم. و�أو�شح مدير �مل�شروع �لإمار�تي �ن خطة �د�رة �مل�شروع 
لتنفيذ �ملرحلة �لثانية من م�شروع �حلقيبة �ملدر�شية �شت�شمل 30 �ألفا من 

طاب وطالبات �ملد�ر�س يف 25 مدينة وقرية باقليم خير بختونخو�.
�أن  �ىل  �لغفلي  ..�أ���ش��ار  ومو��شفاتها  �ملدر�شية  �حلقيبة  ملكونات  وبالن�شبة 
ظروف  مع  تتاءم  خا�شة  مبو��شفات  وجهزت  �أع��دت  �ملدر�شية  �حلقيبة 

لأبناء  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل�شعب �لباك�شتاين �ل�شديق.

من  ج��زء�  يعتر  �ملدر�شية  �حلقيبة  م�شروع  �ن  �لغفلي  ع��ب��د�هلل  و�أو���ش��ح 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  وم���ب���ادر�ت  ت��وج��ي��ه��ات 
وتطويره يف جمهورية  �لتعليمي  �لقطاع  بدعم  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س 
 53 بناء  �لكرمية  �ملبادر�ت  �شملت هذه  �لطاب حيث  باك�شتان وم�شاعدة 
و�حلرفية  و�لفنية  �لتقنية  �لتعليمية  و�مل��ع��اه��د  و�ل��ك��ل��ي��ات  �مل��د�ر���س  م��ن 
وتزويدها بجميع �لأجهزة و�ملعد�ت �لتعليمية �حلديثة و�لقاعات �لدر��شية 
و�ملختر�ت �ملتطورة يف �إقليم خير بختونخو� ومنطقة جنوب وزير�شتان 
48 م�شروعا تعليميا خال  ومنطقة باجور حيث مت �لنتهاء من ت�شليم 
تعليمية  نقلة  �أح��دث  �لذي  و�فتتاحها للطاب وهو �جلانب  �ملا�شي  �لعام 
حديثة يف تلك �ملناطق وفتح �آفاقا جديدة للتعلم و�لتطور وبناء �لقدر�ت 
�أبنائها مما يعود بالنفع �لقت�شادي و�لجتماعي  �ملهنية و�لوظيفية لدى 
على �لطالب و�أ�شرته وجمتمعه وي�شاهم يف �حلد من �لبطالة و�مل�شاعدة يف 

مكافحة �لفقر يف جمتمع جمهورية باك�شتان �لإ�شامية. 

مرور اأبوظبي : احلجز اأ�صبوعًا والغرامة عند التجاوز اخلاطئ للدراجات النارية تدربن على تثبيت املركبة والتعامل مع احلوادث 

مواطنات يف �صرطة اأبوظبي لإنقاذ املح�صورين  5

دفاع مدين العني ت�صيطر على حريق يف 3 م�صتودعات

ب�شورة  �ل��ت��ج��اوز   )116( �مل�����ادة 
خ��ط��رة ل��ل��در�ج��ات �ل��ن��اري��ة ، �لتي 
و�لتجاوز  عموماً،  �لتجاوز  ت�شمل 
على  توقفها  �أث��ن��اء  �مل��رك��ب��ات  ب��ني 
�لتقاطعات، و�لتجاوز بني �ملركبات 
�أو  �مل������روري������ة؛  �أث�����ن�����اء �حل���������و�دث 
وخمالفة  �آخ��ر  �شبب  لأي  �لتجاوز 
قو�عد �ل�شري و�مل��رور و�لت�شبب يف 

�إزدحامات مرورية.

�مل����رك����ب����ات �حل���دي���ث���ة و�مل���رك���ب���ات 
�ل���ت���ي تعمل  �مل����درج����ة و�مل���رك���ب���ات 
و�لتعرف  �لطبيعي،  �ل��غ��از  بنظام 
�لتف�شيلية،  �ملركبات  هياكل  على 
لتفادي  �لهو�ئية  �لو�شائد  ونظام 
برنامج  �أن  �إىل  م�شري�ً  �خل��ط��ورة، 
و�ملنهاج  �ل���ت���دري���ب  وم��و���ش��وع��ات 
�لتكنولوجيا  ت����ط����ور  ت�����و�ك�����ب 
�لعاملي  �مل�شتوى  على  �مل�شتخدمة 
يف جم��ال �لإن���ق���اذ، وه��و م��ا يجعل 
�لإم�����ار�ت تتفرد ب��ه��ذ� �جل��ان��ب يف 

�ملنطقة، وفق تعبريه.
و�ع���ت���ر �ل��ف��ت��اة �لإم����ار�ت����ي����ة ذ�ت 
و�لإنتاج؛  �لعطاء  يف  عالية  ق��درة 
مب���خ���ت���ل���ف م�����و�ق�����ع �ل���ع���م���ل وف���ق 
�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات �ل��ع��امل��ي��ة، يف ما 
�أث��ب��ت��ت ح�������ش���ور�ً ق���وي���اً وب�������ارز�ً يف 
وخرجت  �لعمل،  ميادين  خمتلف 
عن روت��ني �لوظائف �لإد�ري���ة �إىل 
�أبدت  �مليد�ين، حيث  �لعمل  رحاب 

رغبتها يف �لعمل �مليد�ين.

•• اأبو	ظبي-الفجر

و�لدوريات  �مل���رور  م��دي��ري��ة  ب���د�أت 
�أولوية  و�شمن  �أبوظبي،  ب�شرطة 
�أبوظبي،  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
جل����ع����ل �ل������ط������رق �أك����������ر �أم������ان������اً 
�ملرورية  �ل�شامة  و��شر�تيجية 
�لهادفة  �لإج�����ر�ء�ت  و  للمديرية 
�لتي  �لأ�شباب  كافة  من  �حلد  �إىل 
توؤدى �إىل وقوع �حلو�دث �ملرورية، 
تطبيق خمالفات �لتجاوز �خلاطئ 
بحجزها  �ل����ن����اري����ة؛  ل����ل����در�ج����ات 
�أ���ش��ب��وع��اً و�ل��غ��ر�م��ة �مل��ال��ي��ة 200 
ن���ق���اط على   3 دره������م، وت�����ش��ج��ي��ل 
�ل�شائقني، �عتبار�ًً من �ليوم �لأحد 
�أب��وظ��ب��ي.  و�أف�����اد �لعميد  ب���اإم���ارة 
�حلارثي،  �أح��م��د  ح�شني  مهند�س 
و�لدوريات  �مل���رور  مديرية  مدير 
ب����اأن خمالفة  �أب���وظ���ب���ي،  ب�����ش��رط��ة 
�لتجاوز للدر�جات �لنارية؛ هدفت 
�لتي  �مل���خ���ال���ف���ات  م���ن  �حل����د  �إىل 
�لدر�جات  �شائقي  بع�س  بها  يقوم 

ب�شورة  �ل���ت���ج���اوز  م���ن  �ل���ن���اري���ة؛ 
وقوفها  �أثناء  �ملركبات  بني  خطرة 
بني  �لتجاوز  �أو  �لتقاطعات،  على 
�ملركبات �أثناء �حلو�دث �ملرورية �أو 
ي�شكل خطر�ًً  �آخ��ر، مما  �شبب  لأي 
بالغاً على قائدي �لدر�جات �لنارية 
م�شتخدمي  جميع  وعلى  �أنف�شهم 

�لطريق. 
�لفرة  �أن  �إىل  �حل���ارث���ي  و�أ����ش���ار 
�شهدت  �جل��اري  �لعام  من  �ملا�شية 
وق�����وع ن��ح��و 32 ح���ادث���اً م���روري���اً 
للدر�جات �لنارية؛ �أدت �إىل �إ�شابة 
و26  بليغة  باإ�شابات  �أ�شخا�س   3
كما  متو�شطة،  ب��اإ���ش��اب��ات  �آخ��ري��ن 
بلغت �ملخالفات �لتى مت حتريرها 
ل���ل���در�ج���ات �ل���ن���اري���ة ن��ح��و 936 

خمالفة خال �لفرة نف�شها.
�ل�شبط  �أن دوريات  و�أكد �حلارثي 
�ملدنية  �مل����رور  وم��ب��اح��ث  �مل�����روري 
�أب�����وظ�����ب�����ي و�ل����ع����ني  يف ك�����ل م�����ن 
و�لكامري�ت  �ل��غ��رب��ي��ة،  و�مل��ن��ط��ق��ة 
ع��ل��ى �ل��ت��ق��اط��ع��ات ب��ا���ش��رت تطبيق 

•• اأبو	ظبي-الفجر:

�شرطة  م���ن  م���و�ط���ن���ات  ت��خ��و���س 
�ملح�شورين  �إنقاذ  جتربة  �أبوظبي 
د�خل �ملركبات لأول مرة، با�شتخد�م 
ملو�جهة  و�لأدو�ت  �لو�شائل  �أح��دث 
مثل هذ� �لنوع من �حلو�دث �لتي 

يتعر�س لها �لأفر�د.
�ل�شرطة  عنا�شر  من   5 وخ�شعت 
�لإنقاذ،  ف��ن  تعلم  �إىل  �لن�شائية 
وتخلي�س �ملح�شورين يف �ملركبات، 
ب���رن���ام���ج ك�شف  وت��دري��ب��ه��ن ع��ل��ى 
كهربة  وفنيات  �لهو�ئية  �لو�شائد 
با�شتعمال  �لتف�شيلية  �مل��رك��ب��ات 
�لآي����ب����اد ، وه����و ن���ظ���ام �إل���ك���روين 
�شهولة  على  �ملنقذ  ي�شاعد  جديد 

�لعمل؛ وتفادي �لأخطار .
�أحمد نا�شر �لري�شي،  وقال �للو�ء 
�مل��رك��زي��ة يف  �لعمليات  ع���ام  م��دي��ر 
�أبوظبي،  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
على  تعمل  �ل�شرطية  �ملوؤ�ش�شة  �إن 
و�مل�شاهمة  �لن�شائي  �لعن�شر  �إب��ر�ز 
يف تاأهيله مبجالت متنوعة منها: 
�لإنقاذ، حيث مت تاأهيل 5 �شرطيات 
متخ�ش�شة  دورة  يف  م���رة  ولأول 
�أحدث  على  وت��دري��ب��ه��ن  ب��الإن��ق��اذ، 
�ملعد�ت �لهيدروليكية و�لكهربائية 
و�لهو�ئية و�ليدوية، وتقنية تثبيت 
�لفنية  �مل��و����ش��ف��ات  ذ�ت  �مل��رك��ب��ة 

و�لتقنية و�لتف�شيلية.
وتعليمهن  تدريبهن  �أن��ه مت  وذك��ر 
ط��������رق �ل����ت����ع����ام����ل م������ع ح��������و�دث 
�ملح�شورين  و�إن����ق����اذ  �ل�������ش���ي���ار�ت، 
تقنيات  على  و�لتعرف  و�إ�شعافهم، 

�إىل ذلك قال �ملقدم حممد �إبر�هيم 
�لطو�رئ  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ع��ام��ري، 
�شرطة  يف  �ل���ع���ام���ة  و�ل�������ش���ام���ة 
�أبدين  �ل�����ش��رط��ي��ات  �إن  �أب��وظ��ب��ي، 
�لتدريب،  مو�شوعات  م��ع  جت��اوب��اً 
باإتقان  و�إجر�ء مترينات تطبيقية 
للتعرف على مر�حل م�شتوياتهن؛ 
و�شائل  ����ش��ت��ع��م��ال  يف  وق���در�ت���ه���ن 
�لإن����ق����اذ و�ل����ش���ت���ج���اب���ة مل��ث��ل هذه 
�شرطة  خدمات  لتعزيز  �حل��و�دث، 

�أبوظبي يف �لبحث و�لإنقاذ.
�لإد�رة توفر م�شتلزمات  �أن   وذكر 
و�أدو�ت �لتدريب وو�شائل �لإ�شعاف 
و�لإنقاذ يف جميع مر�حل �لتدريب، 
جمال  يف  �أك��ف��اء  مدربني  باإ�شر�ف 
�لإنقاذ من عنا�شر �شرطة �أبوظبي، 
م�شيفاً �أن �لتدريب يت�شمن تعليم 
�لأولية؛  �لإ���ش��ع��اف��ات  �ل�شرطيات 
ح��ي��ث ي��ج��ب �أن ي��ك��ون �مل��ن��ق��ذ على 
�لإ�شعافات  مببادئ  ومعرفة  در�ية 
م�شاعدة  ل��ه  يت�شنى  ك��ي  �لأول���ي���ة، 
و�لعمل  �ملثلى،  بالطرق  �مل�شابني 
�أن  باعتبار  �لو�حد؛  �لفريق  ب��روح 
ي�شتطيع  ل  جماعي،  عمل  �لإنقاذ 
�أي �شخ�س �لقيام به دون م�شاعدة 

من �لآخرين.
�مل�شابني  �إن��ق��اذ  عملية  �أن  وي���رى   
جر�ء �حلو�دث �ملرورية جزء مهم 
�لإنقاذ،  ف���رق  م���ن ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل  
و�ملعرفة  �لتن�شيق  تتطلب  ح��ي��ث 
وتطبيق  �لتفكري؛  على  و�ل��ق��درة 
�إنقاذ  �أج��ل  م��ن  �ملنا�شبة،  �مل��ه��ار�ت 
�ملطلوبة  ب���ال�������ش���رع���ة  �مل�������ش���اب���ني 

و�ل�شامة �ملن�شودة.

قائدي  ب��ك��اف��ة  �حل����ارث����ي  و�أه�������اب 
�ل��در�ج��ات �ل��ن��اري��ة �لل��ت��ز�م بعدم 
�شامتهم  على  ح��ر���ش��اً  �ل��ت��ج��اوز، 
تعر�شهم  وجتنب  �لأول؛  �ملقام  يف 
للمخالفة وحجز در�جاتهم، لفتا 
�لقر�ر  ه��ذ�  م��ن  ي�شتثنى  �أن���ه  �إىل 
ملديرية  �لتابعة  �لنارية  �لدر�جات 
�ملرور و�لدوريات ب�شرطة �أبوظبي، 
�ل�شامة  مب���ه���ام  ت�����ش��ط��ل��ع  �ل���ت���ى 
�لنارية  و�ل�����در�ج�����ات  �مل�����روري�����ة؛ 
لاأنظمة  �شاعد  ل�شركة  �لتابعة 
�ملرورية، �لتي تقوم مبهام تخطيط 

�حلو�دث �ملرورية �لب�شيطة .
�لتوعية  ���ش��م��ن  �حل����ارث����ي،  ودع����ا 
�مل������روري������ة )حل���م���ل���ة ����ش���ي���ف با 
حو�دث( قائدي �لدر�جات �لنارية 
ب���اإج���ر�ء�ت  �إىل ����ش���رورة �لل���ت���ز�م 
�لإ�شابات  م��ن  للوقاية  �ل�شامة 
و�لتي  ح����و�دث����ه����ا،  م����ن  �ل���ن���اجت���ة 
ا ت�شببه  35 مرة عمَّ تزيد مبعدل 
�لإ����ش���اب���ات �ل��ن��اجت��ة م���ن ح���و�دث 
�أه��م��ي��ة �رتد�ء  �ل�����ش��ي��ار�ت، م��وؤك��د�ً 

ت��ف��ادي��اً لإ�شابات  �ل��و�ق��ي��ة  �خل���وذة 
�لر�أ�س، و�رتد�ء �ملاب�س �ملخ�ش�شة 
لركوب �لدر�جات و�لتي تعمل على 
�لأ�شر، خال  .   ونا�شد  حمايتهم 
�أبنائهم  رعاية  �ل�شيفية،  �لعطلة 
��شتخد�م  خم��اط��ر  م��ن  لوقايتهم 
�ل��ن��اري��ة ع��ل��ى �لطرق  �ل����در�ج����ات 
�ملناطق  ويف  و�خلارجية،  �لد�خلية 
للحو�دث  يعر�شهم  مما  �لرملية، 
�ملرورية �جل�شيمة �لتي ينتج عنها 
و�شدد  �إعاقات.  و  و�إ�شابات  وفيات 
�لدر�جات  ب��ق��ي��ادة  �لل���ت���ز�م  ع��ل��ى 
�ل��ت��ي ي�شمح  �ل��ن��اري��ة يف �لأم���اك���ن 
بها، وت�شمل �ملناطق �لرملية وغري 
قيادتها  وع��دم  بال�شكان،  �مل��اأه��ول��ة 
وب��ال��ق��رب من  �لعامة  �لأم��اك��ن  يف 
لفتاً  بال�شكان،  �مل��اأه��ول��ة  �لأح��ي��اء 
�ل�شبط  و  �ل���رق���اب���ة  ت��ك��ث��ي��ف  �إىل 
�لد�خلية  �ل���ط���رق  ع��ل��ى  �مل������روري 
م�شتخدمي  ل�شبط  و�خل��ارج��ي��ة، 
يقومون  �لذين  �لنارية  �لدر�جات 

مبخالفة �لقانون. 

•• اأبوظبي-وام:

���ش��ي��ط��رت ف���رق �ل���دف���اع �مل����دين يف 
يف  �شب  حريق  على  �لعني  مدينة 
�شركات  مب��ج��م��ع  م�����ش��ت��ودع��ات   3
و�أت���������ى على  مب���ن���ط���ق���ة �خل�����ري�����ر 
وقوع  دون  ب��ال��ك��ام��ل  حم��ت��وي��ات��ه��ا 
�إ���ش��اب��ات ب�����ش��ري��ة. و�أو����ش���ح �ملقدم 
ح��م��ر ع��ني �ل��درم��ك��ي م��دي��ر �إد�رة 

�إطفاء  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة  �خل��ارج��ي��ة 
�ل�شيطرة  �أن  �إىل  و�أ�شار   . �حلريق 
�أت��ى حمتويات  على �حلريق �ل��ذي 
�مل�����ش��ت��ودع��ات م��ن �أخ�����ش��اب وفاير 
�شاعات  ث���اث  ��شتغرقت  ج��ا���س 
�ملاء  ����ش��ت��خ��د�م  ون�����ش��ف ح��ي��ث مت 
و�لرغوة لإطفاء �حلريق وتريده 
�لأماكن  �إىل  �لنت�شار  من  ومنعه 
�إىل  لف��ت��ا  ب��امل�����ش��ت��ودع��ات  �ملحيطة 

�أن باغا  �لعني  �مل��دين يف  �ل��دف��اع 
�لثانية  �ل�شاعة  �لإد�رة يف  �إىل  ورد 
ظ���ه���ر� ومت  دق��ي��ق��ة  و48  ع�����ش��رة 
حت���ري���ك ف���رق���ة م���ن م���رك���ز دف���اع 
�ل��ظ��اه��رة وم��رك��ز �لتدخل  م���دين 
ومركز  �ل�شناعية  ومركز  �ل�شريع 
مب�شاندة  �لعقابية  وم��رك��ز  ز�خ���ر 
�إطفائيني من جميع مر�كز مدينة 
�لعني كما متت �ل�شتعانة باملر�كز 

�ملدين  �ل���دف���اع  ع��ن��ا���ش��ر  �أح����د  �أن 
ب�شيطة  �خ��ت��ن��اق  ب��ح��ال��ة  �أ���ش��ي��ب 
للعاج  �لعني  مل�شت�شفى  نقله  ومت 
ت�شليم حيثيات  �أنه مت  �إىل  م�شري� 
�جلنائي  �مل���خ���ت���ر  �إىل  �حل�������ادث 
ملعرفة  �لتحقيقات جارية  ولتز�ل 

ماب�شات �حلادث.
ون�����ا������ش�����د �ل�����درم�����ك�����ي �أ�����ش����ح����اب 
�مل�شتودعات �تخاذ �إجر�ء�ت �لوقاية 

و�ل�������ش���ام���ة �ل�����ازم�����ة و�إغ�������اق 
خ�شو�شا  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �مل��ف��ات��ي��ح 
على  م�شدد�  �لليل  �شاعات  خ��ال 
�شاحية  م����ن  �ل����ت����اأك����د  �أه���م���ي���ة 
�لأ�شاك �لكهربائية وعدم حتميل 
�ملحولت باأكر من طاقتها خا�شة 
�رتفاع  �ل�شيف و  مع دخ��ول ف�شل 
حر�رة �جلو �لتي تلعب دور� كبري� 

يف ��شتعال �لأ�شاك �لكهربائية. 
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الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

تقدمن ب�سكواهن لـ ديوان املحا�سبة �سد املوارد الب�سرية بالرتبية 

معلمات مت ترقيتهن ومل ت�صرف زيادة رواتبهن البالغة 7ماليني حتى اليوم 
بطء الإجراءات وراء تاأخري �صرف امل�صتحقات 

توفر العتمادات املالية للم�صتكيات منذ اأكتوبر فيما الوزارة تعد بال�صرف مع رواتب يوليو

ال�صوؤون الإ�صالمية بدبي تنظم دورة حول اأدوات ال�صتجابة لالأو�صاع الإن�صانية
•• دبي-وام:

نظمت د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شامية و�لعمل �خلريي بدبي دورة تدريبية حول �أدو�ت وخدمات �ل�شتجابة لاأو�شاع �لإن�شانية 
�ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  �ملن�شوري مدير  وقال علي خلفان   . �أوت�شا  �لإن�شانية  لل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم  بالتعاون مع مكتب  وذلك 
يف  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  لتقدمي  �ملطلوبة  �لأدو�ت  باأهم  �مل�شاركني  تثقيف  بهدف  ج��اءت  �لتدريبية  �ل��دورة  �إن  �خلريية 
يف  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  يقدمها  �لتي  و�مل�شاريع  باخلدمات  و�لتعريف  �ل�شريع  �لتدخل  تتطلب  �لتي  �لظروف  خمتلف 
�إطار �مل�شاعد�ت �لإن�شانية. وقدم �ملدرب ماجد �أبو قبع عر�شا عن نظام �لتمويل �لإن�شاين �لدويل و�أجز�ئه �لرئي�شية مثل 
�لتتبع  �ملدرب خدمة  و��شتعر�س  �مليد�ن.  �لطو�رئ وطرق عمله يف  �ملركزي ملو�جهة  �ملوحد و�ل�شندوق  �لإن�شاين  �لند�ء 
�ملايل �لتي يقدمه مكتب �لأمم �ملتحدة و�لذي ير�قب عمليات نقل �أمو�ل �لأعمال �خلريية و�لتاأكد من طرق �ل�شتفادة 
34 موظفا من  منها و�لفائدة من ��شتخد�م هذه �خلدمة. ح�شر �لدورة �لتي �أقيمت بفندق كمبن�شكي مول �لإم��ار�ت 
�إىل ممثلني من كل من موؤ�ش�شة  بالإ�شافة  21 جمعية  بالإمارة و�لتي يبلغ عددها  ممثلي �جلمعيات �خلريية لعاملة 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاأعمال �لإن�شانية و�لهال �لأحمر وجمعية �ل�شارقة �خلريية وجمعية �أم �لقيوين �خلريية.

كن اأولياء اأمور الطلبة من الإطالع على نتائج الـ 12 الكرتونيا الرتبية تمُ
•• دبي	– حم�سن	را�سد

وجهت وز�رة �لربية و�لتعليم �إد�رة �ملناطق �لتعليمية، 
�لطالب  معلومات  �إد�رة  لنظام  �لدعم  فرق  يف  متمثلة 
�أولياء �لأم��ور من �لإط��اع على نتائج  ، بتمكني   SIS
�أبنائهم يف �متحانات �لثاين ع�شر، من خال تفعيل �أ�شم 
�مل�شتخدم وكلمة �ل�شر لهم ، وتاأتي تلك �ملبادرة �لأوىل 
�أولياء �لأمور معرفة ومتابعة  هذ� �لعام، ت�شهيا على 
نتائج �لطلبة ، وكان �لأمر قا�شر� يف �ل�شنو�ت �ملا�شية 
على �لطالب فقط ، �إل �أن �لوز�رة �رتاأت �لعام �أن متنح 
�أ�شم  مبوجب  �لنتائج  على  �لدخول  �أحقية  �لأم��ر  ويل 

�مل�شتخدم وكلمة �ل�شر .
جاء ذلك يف مكاتبة وجهتها �لوز�رة للمناطق �لتعليمية 
، دع���ت ف��ي��ه��ا �لأخ�����رية مب��ت��اب��ع��ة �مل���د�ر����س �ل��ت��اب��ع��ة لها 
وكلمة  �مل�شتخدم  ����ش��م  �لطلبة  جميع  ت�شليم  ب�شرعة 
�لأمور  �أولياء  مع  �لتو��شل  وك��ذ�   ، بهم  �خلا�شة  �ل�شر 
لت�شليمهم �إياها، قبل �لنتهاء من �لمتحانات و�لدخول 

يف ذروة �إعان �لنتائج .
ب����وز�رة  �ل��ت��ق��ومي و�لم��ت��ح��ان��ات  �إد�رة  �أو���ش��ح��ت  ف��ي��م��ا 
SIS و�شع  �لدعم لنظام  �أن فريق   ، �لربية و�لتعليم 
عدة خطو�ت ل�شتخر�ج ��شم �مل�شتخدم وكلمة �ل�شر من 
قيد  �شا�شة  من  �لرئي�شية  �لوظائف  على  �لنقر  خال 

�لطالب، ليجد �مل�شتخدم �شهمني متجاورين، ومن ثم 
�لنظام  �شيقوم   ، �لطلبة  بيانات  �لر�بط طباعة  �ختيار 
��شم  بها،  كاملة  �لطلبة  بيانات  به  �ك�شل  بطباعة ملف 
�مل�شتخدم وكلمة �ل�شر لكل طالب، يف نف�س �مللف �شتجد 

�شجل �أخر خا�س باأولياء �لأمور. 
من�شة  مبثابة  �شيكون  �لنظام  �أن  �لإد�رة  ذ�ت  ت  �أك��د  و 
من  �لتعليمية  �لعملية  عنا�شر  جميع  تربط  متكاملة 
لكل  لتكون  وذويهم،  وطلبة  مدر�شية  و�إد�ر�ت  معلمني 
طرف منهم بو�بة �إلكرونية خا�شة، ي�شتطيع �لدخول 
من خالها �إىل �لنظام عن طريق ��شم م�شتخدم وكلمة 

مرور خا�شة به.

•• دبي	– حم�سن	را�سد

و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  �أك������دت 
�ملالية  �مل�شتحقات  �شرف  �أن  على 
�ل��رق��ي��ات �خلا�شة  �مل��ت��اأخ��رة ع��ن 
ل�200 معلمة مو�طنة يف مد�ر�س 
دب����ي، �ل��ت��ي ج����اءت ���ش��م��ن مكرمة 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
بتنفيذها  ووج������ه   ، �هلل  ح��ف��ظ��ه 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رع��اه �هلل �شيكون مع رو�ت��ب �شهر 
�أك��ده مرو�ن  يوليو �ملقبل، وفقا ملا 
�لربية  وز�رة  وك���ي���ل  �ل�����ش��و�ل��ح 
للخدمات �مل�شاندة قبل �أيام ، وجاء 
�أن  �مل��ع��ل��م��ات  ���ش��ك��وى  ع��ل��ى  رده  يف 
لدى  متوفرة  �ملالية،  �لع��ت��م��اد�ت 
�لوز�رة منذ �أكتوبر �ملا�شي وخطة 
�لتي  للرقيات  �لزمنية  �جلدولة 
و�إجر�ء�ت  �لربية،  وز�رة  و�شعتها 
تاأخري  ور�ء  كانت  �لبيانات  تعديل 
حيث  �ملعلمات،  م�شتحقات  �شرف 
م�شتحقات  ب�������ش���رف  ت�����ش��م��ح  مل 
وقت  يف  �لرقية  من  �مل�شتهدفني 
و�ح���د.  يف �ملقابل �أك���دت ع��دد من 
�مل��ع��ل��م��ات �مل�����ش��م��ولت ب��ال��رق��ي��ة ، 
�إىل  ر�شمية  ب�شكوى  تقدمن  �أنهن 
ديو�ن �ملحا�شبة بحق وز�رة �لربية 
، وح�شلت �لفجر على ن�شخة منها 
، وطالنب فيها بالتدخل للح�شول 
على م�شتحقاتهن �لتي بلغت نحو 
�أن  بعد  تقريباً،  دره��م  مايني   7
م�شئويل  م���ع  م�����ش��اع��ي��ه��ن  ت���ب���ددت 
�ملا�شي  �أكتوبر  �شهر  منذ  �ل���وز�رة 

على حد تعبريهن. 

ي�ستحقن الرتقية
يف �لتفا�شيل �أكد مرو�ن �ل�شو�لح 

للخدمات  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل 
�مل�شتكيات  �ملعلمات  �أن   ، �مل�شاندة 
بكل  و�أق�����ر  �ل��رق��ي��ة،  ي�شتحققن 
�شفافية �أن هناك تاأخري يف �شرف 
وذلك  �لرقية،  عن  م�شتحقاتهن 
�لتي  �ل���زم���ن���ي���ة  �خل����ط����ة  ب�����ش��ب��ب 
مكرمة  لتنفيذ  �ل����وز�رة  و�شعتها 
�لدولة،  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
و�لإج���������ر�ء�ت �ل��ت��ي ت��ب��ع �لإع����ان 
بالرقية،  �مل�شمولني  ق��و�ئ��م  ع��ن 
بياناتهم،  حت����دي����ث  ي���ت���م  ح���ي���ث 
�لوظيفية  درج����ات����ه����م  وت���ع���دي���ل 
�لعملية  وه���ذه  �ل��رق��ي��ة،  بح�شب 
ت�شتغرق وقتا لانتهاء من �شرف 
�مل�������ش���ت���ح���ق���ات، ووج����ه����ت �ل��������وز�رة 
ب�شرعة  �لتعليمية  دب���ي  م��ن��ط��ق��ة 
�إنهاء �إجر�ء�ت �ملعلمات �مل�شار لهن 

�مل�شتفيد�ت من �ملكرمة.

العتماد املايل
�ملعلمات  �إج���������ر�ء�ت  �أن  و�أ�����ش����اف 
فر�ير  �شهر  يف  ب���د�أت  �مل�شتكيات 
�ملفر�س  من  وك��ان  فقط،  �ملا�شي 
م�شتحقاتهن  �شرف  من  �لنتهاء 
تاأخري  ولكن ح��دث  نهاية مايو  يف 
ب�شبب �إجر�ء�ت �لنظام، موؤكد� �أنه 
ت�شرف  �أن  �ل�����ش��روري  م��ن  لي�س 
وردت  �ل��ت��ي  �لأ���ش��م��اء  م�شتحقات 

�جلديدة،  �لتعديات  وفق  �لنظام 
ومن ثم ير�جعها مدقق �حل�شابات 

يف كل منطقة تعليمية.
�ل���رو�ت���ب يغلق يف  ن��ظ��ام  �أن  و�أك����د 
�إل  ي��ف��ت��ح  ���ش��ه��ر، ول  ك���ل  15 م���ن 
م���ع ب���د�ي���ة �ل�����ش��ه��ر �جل���دي���د مما 
�لتي  �لأ���ش��م��اء  ترحيل  �إىل  ي���وؤدي 
لل�شهر  �لنظام  �إدر�ج��ه��ا يف  يتم  مل 
�إذ�  �ملثال  �شبيل  فعلى  يليه،  �ل��ذي 
 200 �أو   100 بيانات  �إدخ���ال  مت 
�ملحتمل  م��ن  �ل��ن��ظ��ام،  م��وظ��ف يف 
�أن ت�شاف زيادة �لرقية ل� 50% 
و�ل�  ي��ول��ي��و،  �شهر  ر�ت���ب  م��ع  منهم 
�شهر  يف  ت�����ش��اف  �لأخ����رى   50%

�أغ�شط�س. 

جهة رقابية
وز�رة  وك���ي���ل  ت�����ش��ري��ح��ات  ج�����اءت 
للخدمات  و�ل���ت���ع���ل���ي���م  �ل���رب���ي���ة 
معلمات  �شكوى  على  رد�  �مل�شاندة 
قو�ئم  �شملتهن  دب��ي،  مو�طنات يف 
�لرقيات �لتي جاءت �شمن مكرمة 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
بتنفيذها  ووج������ه   ، �هلل  ح��ف��ظ��ه 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 

للخدمات �مل�شاندة خال رده على 
�أن �ل��وز�رة �أجنزت  �شكوى �ملعلمات 
�ل���رق���ي���ات  م����ن   92% ح�������و�يل 
�لتي جاءت �شمن مكرمة �شاحب 
للمعلمني،  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شمو 
�مل����وج����ه����ني، وم�����دي�����ري �مل����د�ر�����س 
ونو�ب مديري �ملد�ر�س و�لإد�ريني 
�لعاملني يف وز�رة �لربية و�لتعليم، 
حيث  م�شتمر  �لرقيات  وم��از�ل��ت 
�مل�شاندة  �لوظائف  بع�س  �إدر�ج  مت 

�لأخ�شائي �لجتماعي.

�سقطت �سهوا
�ملعلمات  م����ن  جم���م���وع���ة  �أك��������دت 
�مل�شتكيات �أنهن تو��شلن مع مرو�ن 
�لربية  وز�رة  وك���ي���ل  �ل�����ش��و�ل��ح 
�مل�شاندة،  ل��ل��خ��دم��ات  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
م�شتحقاتهن،  تاأخر  �أ�شباب  ملعرفة 
و�قعية  ف��اأف��اده��ن مب����رر�ت غ��ري 
بالن�س  وذك�����ر  ل��ك��ام��ه��ن،  وف���ق���ا 
�أ�شمائكم  ت�شمل  �لتي  �لأور�ق  �أن 
�شقطت �شهو� ، متحدثا للمعلمات، 
و���ش��ن��ت��اب��ع �مل��و���ش��وع وي��ت��م �جن���ازه 
خال 4 �إىل 6 �أ�شابيع مت�شائات 
�أن ي�شقط ما يقرب من  هل يعقل 
ح�شابات  م��ن  �شهو�  معلمة   200

وز�رة �لربية و�لتعليم؟
رحلة  خو�شنا  �ملعلمات  و�أ���ش��اف��ت 

ب��ال�����ش��ح��ف �ل��ر���ش��م��ي��ة، ومت �إب���اغ 
�لأ�شبوع  يف  بها  �لتعليمية  �ملناطق 
�ل����وز�رة  �أن  ح��ي��ث  للن�شر،  �ل��ت��ايل 
تلك  د�خلية ل�شرف  و�شعت خطة 
وقو�ئم  ج���د�ول  وف��ق  �مل�شتحقات، 

تتنا�شب مع نظام بياناتي.
�خلا�شة  �ملالية  �لعتماد�ت  وحول 
مبعلمات دبي، نفى �ل�شو�لح وجود 
�أي م�شكلة ب�شاأنها، موؤكد� �إنها كانت 
�أكتوبر  منذ  �ل��وز�رة  لدى  متوفرة 
2012، متت �ملو�فقة عليها كافة 
�جلهات �ملعنية، و�لزيادة �مل�شتحقة 
ل��ل��م��ع��ل��م��ات وف��ق��ا ل��ق��ان��ون �مل����و�رد 
�ل��ب�����ش��ري��ة ت��ق��در ب��ح��و�يل 18%، 
�ملالية  �ل��درج��ة  مربوط  �أ�شل  من 

للوظيفة.

اإجراءات
�أم���ا ع��ن �لإج������ر�ء�ت �ل��ت��ي تتبعها 
�أف���اد  �ل��رق��ي��ات،  لتنفيذ  �ل������وز�رة 
ف��ري��ق عمل  ه��ن��اك  �أن  �ل�����ش��و�ل��ح 
يعمل  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  ك����ل  يف 
�مل�شتهدفني  �ل���رق���ي���ات،  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
وز�ري،  ق���ر�ر  ي�شملهم  ب��ال��رق��ي��ة 
��شتمارة  معها  مرفق  قو�ئم  تتبعه 
لتح�شل  م�شتهدف،  لكل  �مل��وظ��ف 
�إىل  تر�شل  وبعدها  �ملو�فقات،  على 
يف  لتفعيلها  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل��ن��اط��ق 

 7782 ت��رق��ي��ة  ب�����ش��اأن  �هلل  رع����اه 
�مل���ع���ل���م���ني و�مل����وج����ه����ني وم���دي���ري 
وبع�س  و�مل�������ش���اع���دي���ن  �مل�����د�ر������س 
�ل��ك��و�در �لإد�ري����ة، ومل يتمكن من 
م�شتحقاتهن  ع���ل���ى  �حل���������ش����ول 
�مل��ال��ي��ة م���ن �ل��رق��ي��ة ح��ت��ى �لآن، 
7 مايني  ب��ح��و�يل  ت��ق��در  و�ل��ت��ي 
درهم، حيث يبلغ مربوط �لدرجة 
�لثالثة لهن حو�يل14 �ألفا 215 
ترقية  زي���ادة  وي�شتحققن  دره��م��ا، 
�لب�شرية  �مل�������و�رد  ل���ق���ان���ون  وف���ق���ا 
%18 من �ملربوط، وعلى �لرغم 
��شتحقاقهن،  ع���ن  �لإع������ان  م���ن 
�لقو�ئم  �شمن  �أ�شمائهن  و�إدر�ج 
�لر�شمية  �ل�شحف  يف  ن�شرت  �لتي 
ومل   ،2012 �أكتوبر   31 بتاريخ 
تنفذ، ومل  وع��ود مل  �شوى  يتلقني 
تتوفر �إفادة �شريحة وو��شحة من 
وز�رة �لربية و�لتعليم عن �أ�شباب 
تاأخري تلك �مل�شتحقات، مما دفعهن 
ديو�ن  �إىل  ر�شمية  �شكوى  لتقدمي 
�مل��ح��ا���ش��ب��ة ب��ح��ق �ل�������وز�رة ب��ع��د �أن 
لكامهن،  وفقا  �لكيل  بهن  طفح 
تلك  حلل  م�شاعيهن  ف�شل  ب�شبب 

�لإ�شكالية مع م�شئويل �لوز�رة.
�إجناز %92 من �لرقيات

�ل�������ش���و�ل���ح وكيل  م�������رو�ن  ك�����ش��ف 
�مل�شاعد  و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وز�رة 

�ملا�شي  �أكتوبر  منذ  طويلة  معاناة 
ل���وز�رة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد  �إد�رة  يف 
تو��شلنا  حيث  و�لتعليم،  �لربية 
مع نبيلة مريز� مديرة �إد�رة �ملو�رد 
�لب�شرية �لتي �أفادت �أن �شبب تاأخر 
بها  ل���ل���وز�رة  دخ���ل  ل  م�شتحقاتنا 
�أ�شباب  ت��و���ش��ح  �أو  ت���رر  �أن  دون   ،
�لرقية  م�شتحقات  �شرف  ت��اأخ��ر 
رغم �إدر�ج �لأ�شماء �شمن �ملرقيات 
، كما �أف��ادت م�شئولة �أخ��رى تعمل 
للخدمات  �ل���وز�رة  وكيل  مكتب  يف 
�أن  بال�شرورة  لي�س  �أن��ه  �مل�شاندة، 
�لأ�شماء �لتي مت ن�شرها يف �ل�شحف 
و�أن  �ل��رق��ي��ة،  ت�شتحق  �لر�شمية 
�جلر�ئد �لر�شمية تكتب ما يحلو� 

لها .
�جتمعنا  �أن��ه��ن  �ملعلمات:  و�أف���ادت   
ب���� خ��م��ي�����س �ل�����ش��ح��ي ن���ائ���ب مدير 
 12 ن��ح��و  �ل��ب�����ش��ري��ة،  �مل����و�رد  �إد�رة 
و�أفادهن  �مل��ت�����ش��رر�ت،  م��ن  معلمة 
على  ويعمل  �مل�شكلة،  �شيتابع  �أن���ه 
حلها، ولكن مل ي�شلهن �أي رد منه 
حتى �لآن، كما تو��شلو� مع �لوز�رة 
وخدمة  �لت�شال  �إد�رة  خ��ال  من 
ب�شكوى  وت���ق���دم���و�  �مل���ت���ع���ام���ل���ني، 
تلقي  ع��ن  �مل�����ش��ئ��ول  ووع���د  ر�شمية 
للم�شئولني  ب��اإر���ش��ال��ه��ا  �ل�����ش��ك��اوى 

دون جدوى . 

بدء الإغالق اجلزئي لل�صارع العام يف مدينة زايد
•• الفجر-املنطقة	الغربية	:	

�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  ب�����د�أت 
�غ����اق ج��زئ��ي ل��ل�����ش��ارع �ل��ع��ام يف 
م��دي��ن��ة ز�ي�����د �م�������س م���ع تعديل 
لاإ�شار�ت  �لزمنية  �ل��ر�م��ج  يف 
�ل�������ش���وئ���ي���ة مب�����ا ي���ت���ن���ا����ش���ب مع 
وكثافة  �مل������روري������ة  �ل���ت���ح���وي���ل���ة 
�مل��ت��وق��ع��ة ع��ل��ى بع�س  �مل���رك���ب���ات 
حركة  حتويل  نتيجة  �لجتاهات 
��شاحات  وذل��ك لج��ر�ء  �ل�شري 
�ملوؤدي �ىل  �ل�شارع �لرئي�شي  على 
مدينة ليو� وبناء عليه مت تعديل 
ح��رك��ة �مل����رور ع��ن��د ����ش��ارة ديو�ن 
ليتم حتويلها من  ممثل �حلاكم 
�لجت���اه �ل��ق��ادم م��ن �ملحكمة �ىل 
وكذلك  للديو�ن  �خللفي  �ل�شارع 

مدخل  �غ�������اق  ت�����ش��ب��ب  �����ش����وف 
خال  موؤقتا  �لرئي�شي  �ل��دي��و�ن 

تلك �لفرة.
موظفي  �ل����ب����ل����دي����ة  وط����ال����ب����ت 
��شتخد�م  �ل����دي����و�ن  وم���ر�ج���ع���ي 
�مل���د�خ���ل �خل��ل��ف��ي��ة مل��ب��ن��ى دي����و�ن 
طالبت  كما  �حلاكم،  ممثل  �شمو 
با�شتخد�م  �لطريق  م�شتخدمي 
للمخطط  طبقا  �لبديلة  �لطرق 
�أعمال  ����ش���ت���وؤدي  ح��ي��ث  �مل��ن�����ش��ور 
غلق  �إىل  �مل����وؤق����ت����ة  �ل���ت���ح���وي���ل���ة 
�لطريق �أمام �ملتجهني �إىل بينونة 
مدينة  يف  �جل��دي��د  و�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ب��ل��دي��ة �ملنطقة  ت��ن��وه  ل���ذ�  ز�ي����د، 
�ملرورية  �للوحات  باتباع  �لغربية 
للطرق  و�لتوجيهية  �لر���ش��ادي��ة 
�لبديلة ر�جني �لأخوة �ل�شائقني 

بلدية  ح���ر����س  م��ن��ط��ل��ق  م����ن  و 
�لرتقاء  ع��ل��ى  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة 
ورفع  �لتحتية  �لبنية  ب��خ��دم��ات 
م�����ش��ت��وى �ل�����ش��ام��ة �مل���روري���ة يف 
�لغربية.  باملنطقة  �لطرق  �شبكة 
حت�شني  �لع���م���ال  ت�شمنت  ك��م��ا 
�ل�شامة �ملرورية وتنظيم حركة 
�ل�شري من و �إىل �لنادي �لريا�شي 
جمهور  �لتح�شينات  هذه  لتخدم 
�لريا�شي  �ل��ظ��ف��رة  ن����ادي  ورو�د 
�لتجارية  و�مل����ح����ات  و�ل���ب���ن���وك 
�مل����ج����اورة ل��ه��ا و�ل�����ش��رك��ات حيث 
مر   4500 م�شاحة  تنفيذ  مت 
من  م��وؤدي  �أ�شفلتي  طريق  مربع 
مدخل  �ىل  �ل�����ش��وئ��ي��ة  �ل�����ش����ارة 

نادي �لظفرة �لريا�شي.
وكذلك مت عمل تو�شعة وحت�شني 

��شارة  م��ن  �ل�شري  حركة  حتويل 
�ل�شارع  �ىل  �ل���ظ���ف���رة  ج��م��ع��ي��ة 
ب  �لغربية  بلدية  ملبنى  �خللفي 

طبقا للمخطط �ملن�شور. 
وي�����ش��ت��م��ر �غ����اق �ل��ط��ري��ق حتى 
�ل�����ش��ه��ر �جلاري  م��ن   26 ت��اري��خ 
�ل�شفلت  طبقات  ل�شاح  وذل��ك 
وط���ب���ق���ات �ل����ش���ا����س و�ل����ش���ا����س 
مبا  �ملت�شررة  للمناطق  �مل�شاعد 
ي�شمن �من و�شامة م�شتخدمي 
�لطريق . و�علنت بلدية �لغربية 
عن وجود تلك �ل�شاحات �لتي 
�لأعمال  منطقة  ف��ي��ه��ا  ���ش��ت��ك��ون 
�ل�����ش��وئ��ي��ة بجانب  م��ن �لإ����ش���ارة 
�حلاكم  �شمو ممثل  دي��و�ن  مبنى 
وحتى �لإ�شارة �ل�شوئية جلمعية 
�لظفرة �لتعاونية، وهذه �لأعمال 

و�لإلتز�م  و�حل���ذر  �حليطة  �أخ��ذ 
لكم  متمنني  �مل��ح��ددة،  بال�شرعة 

�ل�شامة . 
�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وك��ان��ت 
�لتطوير  �أع����م����ال  �ف��ت��ت��ح��ت  ق���د 
و�ل���ت���ح�������ش���ني ل���ل���ط���رق �مل�����وؤدي�����ة 
�لتي  �ل�����ش��وئ��ي��ة  �لإ������ش�����ار�ت  �ىل 
ب�شارعي  �ل���ع���ام  �ل�������ش���ارع  ت���رب���ط 
�لظفرة  ون�����ادي  �ل��ث��ق��ايف  �مل���رك���ز 
�لريا�شي وذلك يف �إطار جهودها 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل �ن�������ش���ي���اب���ي���ة �حل���رك���ة 
�مل��روري��ة على �ل�����ش��ارع �ل��ع��ام مما 
ت�شهيل  يف  ف��ع��ال  ب�����ش��ك��ل  ي�����ش��ه��م 
�ملدينة  د�خ��ل  و�لنتقال  �حلركة 
مع  و�ل��ت��ع��اون  بالتن�شيق  وذل����ك 
د�ئ�����رة �ل��ن��ق��ل و م��دي��ري��ة �مل���رور 
�أبوظبي  ب�����ش��رط��ة  و�ل�����دوري�����ات 

و�عادة تاأهيل �أجز�ء من �لطريق 
�ل�شوئية  �ل�����ش����ارة  �ىل  �مل������وؤدي 
�ل�شيتي  ورو�د  زو�ر  تخدم  و�لتى 
�ملعلمني  ���ش��ك��ن  وق���اط���ن���ي  م����ول 
ورو�د �شالة �لف��ر�ح �لقدمية يف 
م��دي��ن��ة ز�ي����د مب�����ش��اح��ة 2000 
مر مربع من �لباط �ملتد�خل 
كما مت تعديل وحتديث �لرنامج 

�ل�شوئية  ل���اإ����ش���ار�ت  �ل���زم���ن���ي 
و  �مل��روري��ة  �لن�شيابية  لتحقيق 
�مل��وج��ة �خل�شر�ء  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
�ملدينة  د�خل  �لطريق  على طول 
لإل���������ز�م �ل�������ش���ائ���ق���ني ب���الل���ت���ز�م 
ب��ال�����ش��رع��ة �مل���ق���ررة ح��ف��اظ��ا على 
للحو�دث  وت���ف���ادي���ا  ���ش��ام��ت��ه��م 

�ملرورية(.

طرق دبي ت�صع اللم�صات النهائية مل�صروع اأنفاق م�صت�صفى را�صد

•• دبي-وام:

و�ملو��شات  �ل��ط��رق  هيئة  �أعلنت 
مل�شروع  �مل��ن��ف��ذة  �ل�����ش��رك��ة  �إن��ت��ه��اء 
جميع  من  ر��شد  م�شت�شفى  �نفاق 
مو�شحة   .. �لإن�����ش��ائ��ي��ة  �لأع���م���ال 
�للم�شات  و�شع  حاليا  يجري  �أن��ه 
للم�شروع  �لنهائية  و�لت�شطيبات 
مت��ه��ي��د� لف��ت��ت��اح��ه �ل��ك��ام��ل �أم���ام 
يونيو   30 يف  �مل����روري����ة  �حل���رك���ة 
�����ش����ع����ادة مطر  �جل�����������اري. وق��������ال 
�لإد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل���ط���اي���ر 
�لطرق  لهيئة  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر 
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  �إن  و�مل���و�����ش���ات 
تقدر  �لذي  ر��شد  م�شت�شفى  �أنفاق 
درهم  مليون   722 بنحو  تكلفته 
متكامل  م�����ش��روع  �إط�����ار  يف  ي���اأت���ي 
ت�شعى �لهيئة من خاله لتخفيف 
�ملنطقة  �مل��روري��ة يف  �لزدح���ام���ات 

وزيادة  ر��شد  مب�شت�شفى  �ملحيطة 
�ن�شيابية �حلركة يف �ملنطقة حيث 
�ل�شتيعابية  �ل���ط���اق���ة  ���ش��رت��ف��ع 
�مل�شروع  ���ش��م��ن  �ل��و�ق��ع��ة  ل��ل��ط��رق 
ع��ن��د �لن��ت��ه��اء م���ن ت��ن��ف��ي��ذه��ا �إىل 
حو�يل 6000 مركبة يف �ل�شاعة. 
�إن�شاء  ي�شمل  �مل�شروع  �أن  و�أو���ش��ح 
طرق ونفقني خلدمة حركة �ملرور 
�لقادمة من �شارعي طارق بن زياد 
�شارع  ت��ق��اط��ع  ب���اجت���اه  ه��ري��ر  و�أم 
�لريا�س مع �متد�د �جل�شر �لعائم 
وذلك بعر�س م�شارين يف كل نفق 
.. م�شري� �إىل �أن �لنفق �لأول مير 
م��ن ���ش��ارع ط����ارق ب��ن زي����اد �أ�شفل 

ج�شر �آل مكتوم.. �أما �لنفق �لثاين 
�لقادم من �شارع �أم هرير فاإنه مير 
يلتقي  ثم  عر حديقة عود ميثاء 
�أربعة  ب�����ش��ع��ة  ل��ي�����ش��ب��ح��ا  �ل��ن��ف��ق��ان 
�لريا�س  ���ش��ارع  ب��اجت��اه  م�����ش��ار�ت 

مرور� مب�شت�شفى ر��شد.
�أي�شا  يت�شمن  �مل�شروع  �أن  و�أو�شح 
مع  �لريا�س  �شارع  تقاطع  حتويل 
لي�شبح  �ل��ع��ائ��م  �جل�����ش��ر  �م���ت���د�د 
ب��اأرب��ع��ة �جت���اه���ات وت��و���ش��ع��ة �شارع 
ط��ارق ب��ن زي��اد و�إج���ر�ء حت�شينات 
هرير..  و�أم  ميثاء  عود  �شارع  على 
ط��ري��ق خلدمة  �إن�����ش��اء  �شيتم  ك��م��ا 
�لعائم  �جل�شر  م��ن  �ل��ق��ادم  �مل���رور 

و�أكد  باجتاه �شارع طارق بن زياد. 
هيئة  �أن  �ل���ط���اي���ر  م��ط��ر  ����ش���ع���ادة 
تنفيذ  تتابع  و�مل��و����ش��ات  �ل��ط��رق 
�أعمال �لتطوير لعدد من �ل�شو�رع 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف م��دي��ن��ة دب���ي �شمن 
�حليوية  �مل�������ش���اري���ع  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
لتطوير  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ي���ج���ري  �ل���ت���ي 
خدمات  وتوفري  �لطرق  وحت�شني 
�ل�شكنية  �مل���ن���اط���ق  يف  م���ت���ط���ورة 
وذلك يف �إطار ��شر�تيجية �لهيئة 
�لنه�شة  ملو�كبة  �ملتو��شل  و�شعيها 
�لتطور  وم��ت��ط��ل��ب��ات  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة 
وتلبية �حتياجات �لنمو و�لنت�شار 

�ل�شكاين يف �لإمارة.

مناق�سة رقم »2013/58«
تدعو د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية - بلدية مدينة �لعني �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة بدولة �لمار�ت و�ملتخ�ش�شة يف جمال �حلا�شب 

�ليل و�لر�مج لتقدمي عرو�شهم :

وفقا لل�شروط �لتالية :
1- على من يود �ل�شر�ك يف �ملناق�شة مر�جعة �د�رة �ملناق�شات و�لعقود بالطابق �لول غرفة رقم 142 مببنى �لبلدية �لرئي�شي 

للح�شول على وثائق �ملناق�شة مقابل دفع مبلغ غري قابل للرد وقدره )1.200.00( درهم )فقط �لف ومئتان درهم ل غري(.
2- �خر يوم ل�شر�ء وثائق �ملناق�شة يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر� يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/30.

3- يبقى �لعطاء �شاري �ملفعول ول يجوز �لرجوع عنه وقت تقدمية وملدة )90( ت�شعون يوماً.
4- تقدم �لعطاء�ت �ىل �شكرتارية جلنة فتح �ملظاريف مببنى د�ئرة �لبلدية باجليمي )�ملبنى �لرئي�شي(  مت�شمنه كافة �مل�شتند�ت 
�لفني  �لعر�س  �لول يحتوي على  بال�شمع �لحمر )�ملظروف  د�خل مظاريف مغلقة وخمتومة  للمناق�شة  و�ملعتمدة  �ملطلوبة 
�ملناق�شة وتاريخ  �ملايل )��شل و�شورة( ومكتوب عليها من �خلارج رقم  �لعر�س  �لثاين يحتوي على  �ملظروف  )��شل و�شورة( 
فتح �ملظاريف و��شم �ملن�شاأة ومعنونة �ىل �شكرتارية جلنة فتح �ملظاريف وو�شع �ملظاريف يف �شندوق �ملناق�شات مكتب رقم 135 

بالطابق �لول.
5- ي�شرط على �ملتقدمني بالعطاء�ت و�لغري م�شجلني �للتز�م بالت�شجيل يف �شجل بلدية مدينة �لعني قبل موعد فتح �ملظاريف 

با�شبوع حيث �نه �شيتم ��شتبعاد �لعطاء�ت �ملقدمة للمن�شاآت �لغري م�شجلة و�رجاعها �ليها.
6- تخ�شع هذه �ملناق�شات لقانون �ملناق�شات و�ملز�يد�ت و�مل�شتودعات رقم )6( لعام 2008.

7- يرجى �ح�شار �شورة عن �لرخ�شة �لتجارية.
8- على مندوبي �ل�شركات �لر�غبة يف ح�شور جلنة فتح �ملظاريف �لتقيد بال�شروط �ملذكورة يف وثائق �لطرح.

9- يعتر هذ� �لعان جزء�ً مكمًا مل�شتند�ت �ملناق�شة.
10- لا�شتف�شار يرجى �لت�شال على �لرقام �لتالية: 7127747 03

http://am.abudhabi.ae :لاطاع على �ملزيد من �ملناق�شات �جلديدة يرجى �لتف�شل بزيارة �ملوقع �للكروين للد�ئرة

مدير عام بلدية مدينة العني 

مل�شروع تقدمي خدمات �شيانة �لجهزة �لتقنية لعام 2013
�خر موعد لتقدمي �لعرو�س رقم �ملناق�شة 

موعد فتح �ملظاريف
يف متام �ل�شاعة �لثانية من يوم �لحد �ملو�فق 2013/582013/7/7

يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا من يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/8
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دائرة التنمية القت�سادية بعجمان تنظم حما�سرة بيوت مطمئنة 

عبدالعزيز احلمادي: العالم والتكنولوجيا قد يوؤثران بال�صلب على ال�صتقرار الأ�صري

طبية راأ�س اخليمة حتذر اأولياء الأمور

طالب املدار�س يقبلون على تدخني ال�صجائر بكثافة

خريية ال�صارقة ت�صتهدف جمع 60 مليون درهم �صمن حملتها الرم�صانية للعام احلايل 

•• راأ�س	اخليمة	– الفجر

ك�����ش��ف��ت م��ن��ط��ق��ة م��ن��ط��ق��ة ر�أ�������س 
�خليمة �لطبية عن زيادة ملحوظة 
يف عدد �ملدخنني بني �شفوف طلبة 
�لعديد  ي�����ردد  ح���ني  يف  �مل����د�ر�����س 
�ل�شارة  �ل��ع��ادة  �مل��ت��ورط��ني يف  م��ن 
�لق��اع عن  عياد�ت  على  بال�شحة 
�ل��ت��دخ��ني  ط��ل��ب��ا ل��ل��م�����ش��اع��دة على 

�طفاء �شجائرهم ب�شورة نهائية  .
مهتمة  ط��ب��ي��ة  م�������ش���ادر  وح�������ذرت 
مب�شاألة �لتدخني �أولياء �لمور من 
�لافت على  �لطلبة  �قبال  ظاهرة 
للم�شاعدة  �ملدر�شيتني  �لعيادتني 
ع����ل����ى �لإق��������������اع ع������ن �ل����ت����دخ����ني 
�ملدخنني  �ل��ط��اب  �شجاعة  يعك�س 
وجر�أتهم يف طلب �مل�شاعدة �لطبية 
�لتدخني  ع��ن  ل��اإق��اع  و�لنف�شية 
رغبتهم  و���ش��دق   ، نهائية  ب�����ش��ورة 
بال�شحة  �ل�����ش��ارة  �لآف�����ة  ت���رك  يف 
�أنهم  ل�شيما  و�لعامة،  �ل�شخ�شية 

•• ال�سارقة-وام:

ب��ن خادم  �شلطان  ع��ب��د�هلل  �أع��ل��ن 
�ملدير  �لإد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
�ل�شارقة  جل��م��ع��ي��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�خل��������ريي��������ة رئ�����ي�����������س �حل����م����ل����ة 
�طاق  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
حملة �شهر رم�شان �ملبارك للعام 
1434 هجرية و�لتي ت�شتهدف 
ت�شل  وت��رع��ات  م�شاعد�ت  جمع 
ويتم  دره�������م  م���ل���ي���ون   60 �ىل 
مو�شم  ����ش���ع���ار  حت����ت  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

�خلري�ت .
ج��اء ذل��ك خ��ال موؤمتر �شحفي 
�لثقافة  بق�شر  �جلمعية  نظمته 
بال�شارقة بح�شور عبد�هلل �أحمد 
�لعاقات  ق�شم  رئي�س  �حل��م��ادي 
�ل���ع���ام���ة و�لإع����������ام و�ل���دك���ت���ور 
�مل���ظ���ل���وم ع�شو  ع���ب���د�هلل  ���ش��ع��ي��د 
م�شعود  ون��ا���ش��ر  �لإد�رة  جمل�س 
كلباء وعبد�هلل  ف��رع  ب��ال مدير 
�إب����ر�ه����ي����م �ل��ن��ق��ب��ي م���دي���ر فرع 

خورفكان.
ممثلو  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  ح�شر 
للحملة  �ل�����ر�ع�����ي�����ة  �جل������ه������ات 
مبا   1434 ل��ع��ام  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
فيها م�شرف �ل�شارقة �لإ�شامي 
�مل��ن��ط��ق��ة �حل�����رة مبطار  وه��ي��ئ��ة 
�ل�شارقة  وج���م���ع���ي���ة  �ل�������ش���ارق���ة 
�ل����ت����ع����اون����ي����ة وه����ي����ئ����ة �لإمن���������اء 
بال�شارقة  و�ل��ت��ج��اري  �ل�شياحي 
لاإعام  �ل�������ش���ارق���ة  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
وموؤ�ش�شة  �ل�شارقة  وم��و����ش��ات 

بنك دبي �لإ�شامي �خلريية.
ب��ن خادم  �شلطان  ع��ب��د�هلل  وق���ال 

�عتمد  �د�رة �جلمعية  �ن جمل�س 
رم�شان  ���ش��ه��ر  حل��م��ل��ة  م����و�زن����ة 
�ل���ك���رمي ل���ه���ذ� �ل���ع���ام ت��ب��ل��ع 12 
مليون درهم .. موؤكد� �أن �حلملة 
�لرم�شانية �لتي تنظمها �جلمعية 
تعتر م��ن �أه��م �حل��م��ات �شمن 
و�لن�شانية  �خل��ريي��ة  �حل��م��ات 
�ل����ت����ي حت����ر�����س �جل���م���ع���ي���ة على 

تنظيمها على مد�ر �لعام.
لعام  رم�������ش���ان  ح��م��ل��ة  �أن  وذك�����ر 
ت�شتهدف  كانت  �ملا�شي   1433
جمع 50 مليون درهم لكن حجم 
�جلمعية  تلقتها  �لتي  �لترعات 
مليون   57 �ىل  �رت��ف��ع  خ��ال��ه��ا 
�أن �جلمعية  �ىل  منوها   .. دره��م 
�لو�شول  �ىل  �ل��ع��ام  ه���ذ�  ت��ه��دف 
�ىل 60 مليون درهم نتيجة لثقة 

�ملح�شنني باجلمعية.
ب�شدد  �جل��م��ع��ي��ة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 

م��ن��ه��ا يف م��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة و18 
يف  خيمة  و12  �ل��ذي��د  مدينة  يف 
مدينة خورفكان و11 موقعا يف 
ك��ل��ب��اء و7 م��و�ق��ع يف م��دي��ن��ة دبا 

�حل�شن.
�فطار  م�����ش��روع  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�شائم خارج �لدولة �شيتم توفريه 
يف 46 دولة بتكلفة مليون درهم 
�شفار�ت  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  وذل�����ك 
�مل�شتهدفة  �ل��ب��ل��د�ن  يف  �ل���دول���ة 
تنفيذ  م��و����ش��ل��ة  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
باحات  يف  �شائم  �ف��ط��ار  م�شروع 
�لقد�س  يف  �لأق�������ش���ى  �مل�����ش��ج��د 
�ل�شريف.. منوها باأن ك�شوة عيد 
�أ�شرة   850 ت�����ش��ت��ه��دف  �ل��ف��ط��ر 

بتكلفة 600 �ألف درهم.
ع�������ادل خليل  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
�مل�����و�رد  �د�رة  م���دي���ر  �حل��و���ش��ن��ي 
�لب�شرية يف مو��شات �ل�شارقة �ن 

ت��وف��ري جم��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
�ل��ن�����ش��اط��ات و�مل�������ش���اع���د�ت خال 
�مل����ب����ارك بحيث  ���ش��ه��ر رم�������ش���ان 
�لعام  هذ�  �لفطر  زك��اة  ت�شتهدف 
�لدولة  د�خ���ل  ����ش��رة  �آلف  �رب��ع��ة 
وتوزيع  دره��م  4 مايني  بتكلفة 
 2500 ل������  �ل����رم���������ش����اين  �مل������ري 
 .. دره���م  م��ل��ي��وين  بتكلفة  �أ����ش���رة 
يغطي  �أن  يف  �أم���ل���ه  ع���ن  م��ع��رب��ا 
�أ�شرة   3500 �ل��رم�����ش��اين  �مل��ري 
هذ�  �لفطر  زك���اة  �أن  �ىل  ون���وه   .
و257  مليونا  ت�شتهدف  �ل��ع��ام 
لكل  درهما   15 بو�قع  ف��رد  �أل��ف 
�جلمعية  ت����ق����دم  ح����ني  يف  ف������رد 
 17 �فطار �شائم  �شمن م�شروع 
85 موقعا  �فطار يف  �ل��ف وجبة 
يف م���دن �م�����ارة �ل�����ش��ارق��ة خال 
خم�شة  بتكلفة  �ل���ك���رمي  �ل�����ش��ه��ر 
مايني درهم وبو�قع 33 خيمة 

�ل�شارقة قررت رعاية  مو��شات 
خال  م��ن  �لرم�شانية  �حل��م��ل��ة 
 100 على  �حلملة  �شعار  و���ش��ع 
للمو��شات  تابعة  �أج��رة  مركبة 
ح��اف��ل��ة من   11 �ىل  ب��ال���ش��اف��ة 
�حل����اف����ات �ل���ت���ي ت���ط���وف مدن 
�لمارة ..لفتا �ىل �أن مو��شات 
ت��وزي��ع وجبات  ت��ت��وىل  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل�شهر  خ����ال  ي��وم��ي��ا  �لف����ط����ار 
حمطة  يف  �حلافات  مل�شتخدمي 
�جلبيل عاوة على عزم �ملوؤ�ش�شة 
لأد�ء  لديها  �شائقا   60 ت�شفري 
�ل�شهر  خ���ال  �ل��ع��م��رة  م��ن��ا���ش��ك 
عبد�هلل  خ���ال���د  وق�����ال  �ل����ك����رمي. 
موؤ�ش�شة  م��ن  �ل�شويدي  ه��دة  ب��ن 
�لإ����ش���ام���ي �خلريية  دب����ي  ب��ن��ك 
ج��ه��د� يف  ت��دخ��ر  ل��ن  �ملوؤ�ش�شة  �إن 
دعم �حلملة �لرم�شانية جلمعية 

�ل�شارقة �خلريية.

مكافحة  ووح��دة  �ل�شحي  �لتثقيف 
�ملدر�شية،  و�ل�������ش���ح���ة  �ل���ت���دخ���ني 
وز�رة  م���ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ب���ال���ت���ع���اون 
�هتماما  ت��ويل  و�لتعليم،  �لربية 
ك��ب��ري� مب��ح��ارب��ة ظ��اه��رة �لتدخني 
�مل���د�ر����س، وهو  ب��ني ���ش��ف��وف طلبة 
ر�أ����س �خليمة  فيه طبية  ت��ب��ذل  م��ا 
جهود� حثيثة بال�شر�كة مع منطقة 
ر�أ�س �خليمة �لتعليمية وفرع هيئة 
�ل��ه��ال �لأح��م��ر يف �لإم�����ارة، فيما 
حقق �جلانبان جناحا ملمو�شا على 
هذ� �ل�شعيد خال �ملرحلة �ملا�شية. 
�خليمة  ر�أ���������س  م��ن��ط��ق��ة  وت�������ش���م 
عيادتني مل�شاعدة طلبة �ملد�ر�س على 
تقع  �لأوىل  �لتدخني،  �لإق��اع عن 
يف �إحدى مد�ر�س �لإمارة �لثانوية، 
�ملدر�شية  �ل�شحة  مقر  يف  و�لثانية 
ب��ج��ان��ب �ل��ع��ي��ادة �ل��ع��ام��ة يف مركز 
)�لكويتي  �ل�شحي  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
جلميع  �أبو�بها  تفتح  �لتي  �شابقا(، 

فئات �ملدخنني.

•• عجمان	ـ	حممد	بدير

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  نظمت 
�جتماعية  حم���ا����ش���رة  ب��ع��ج��م��ان 
�إط���ار  يف  مطمئنة  ب��ي��وت  ب��ع��ن��و�ن 
�ملجتمعي  وت��و����ش��ل��ه��ا  م��ب��ادر�ت��ه��ا 
ومب����ا ي��ف��ي��د ���ش��ري��ح��ة ك���ب���رية من 
�ملجتمع، و�ألقى �ملحا�شرة �لدكتور 
عبد�لعزيز حممد �حلمادي ،وذلك 
و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  مركز  يف 

وتنمية �ملجتمع بعجمان.
�مل���ح���ا����ش���رة حم���م���ود خليل  ���ش��ه��د 
�لها�شمي مدير عام د�ئرة �لتنمية 
و�أحمد  ب��ال��ت��ك��ل��ي��ف،  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ع���ام  م����دي����ر  غ����ري����ب  �آل  ح���ب���ي���ب 
�لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة 

وما توؤثره بال�شلب على جمتمعاتنا 
وتوجيه �ل�شباب من �جلن�شني �يل 
تربك  �أن  �شاأنها  �أفكار خاطئة من 
�حل��ي��اة �ل��زوج��ي��ة وق���د ت�����ش��ل �ىل 
�أ���ش��ار �ىل ما ت�شببه  �ل��ط��اق، كما 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
و�لتكنولوجيا من ��شر�ر بحيث �ن 
�ف��ر�د �ل�شرة مبكان و�حد  يجل�س 
�أخ��ر ،مو�شحا  وك��ُل عقله يف مكان 
�شاح  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �ل���ت���ق���دم  �ن 
��شتخد�مها  م��ن  لب���د  ح��دي��ن  ذو 
ب��ال�����ش��ك��ل �لم�����ث�����ل، وك����ذل����ك من 
�ل�����ش����ب����اب �ل����ت����ي ت���������وؤرق �حل���ي���اة 
�لزوجية وتعكر �شفوها �لتدخات 
�لكثرية من �لهل بني �لزوجني ، 
�ل�شرة  �أن كثري من ق�شايا  مبينا 

و�مل�������ش���اك���ل.  ويف م���د�خ���ل���ة لأح���د 
�حل���������ش����ور �أو�������ش������ح خ���ال���ه���ا �ن 
�لدر��شات توؤكد �أن حالت �لطاق 
من  �لوىل  �ل�شنة  يف  ع��ام��ة  ت��زي��د 
وجود  ع���دم  ب�شبب  وذل���ك  �ل�����زو�ج 
�لزوجني  ب��ني  �ل��زوج��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
وعدم �ملامهم بالو�جبات و�حلقوق 
�در�ج  يتم  �أن  ، مطالبا  لكل طرف 
باملد�ر�س  �لزوجية  للثقافة  منهج 
�ملحا�شرة  وخ���ال  �جل��ام��ع��ات.  �أو 
للمحا�شر  ����ش��ئ��ل��ة  ع����دة  وج���ه���ت 
�ثناء  للفتاة  �ل��زو�ج  قابلية  ومنها 
در��شتها ، وكذلك �لعمار �ملنا�شبة 
للزو�ج �شو�ء لل�شاب �و �لفتاة، ودور 

�لعام يف �ل�شتقر�ر �ل�شري.
ك��م��ا وج����ه ���ش��ع��ادة حم���م���ود خليل 

و  �ل��ب�����ش��ري��ة،  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  للتطوير 
�ملركز  م��دي��ر  بوع�شيبة  ع��ب��د�هلل 
بجانب  بالنابة،  بعجمان  �لثقايف 

عدد كبري من �حل�شور. 
عبد�لعزيز  �ل����دك����ت����ور  وت����ط����رق 
�ل������زو�ج  �����ش����روط  �حل�����م�����ادي، �ىل 
وكيفية جناحه بالن�شبة للجن�شني، 
يف  �ل�شحيح  �ل��ت��ع��ارف  �أن  م��وؤك��د� 
�لبد�ية و�ل�شدق عن�شر�ن مهمان 
و�أو�شح  ل��ل��زوج��ني،  �شعيدة  حل��ي��اة 
�ن �لخ��ت��اف ب��ني �ل��زوج��ني �أمر 
طبيعي وعادي ولكن �لتفاهم لبد 
م��ن��ه ح��ت��ى مي��ك��ن �مل����رور م��ن هذه 

�لختافات.
و�شدد �حلمادي على م�شاوئ �ملو�د 
و�أفام  م�شل�شات  من  �لعامية 

�مل��ط��روح��ة ب��امل��ح��اك��م ك���ان �ملحرك 
�لزوجني.  �أح��د  �هل  لها  �لرئي�شي 
وعن عاج هذه �مل�شاكل و�لو�شول 
�أن  �أ�شار �حلمادي  لبيوت مطمئنة 
�لعاج يكون على م�شتوى �لفر�د 
من ناحية وم�شتوى �ملوؤ�ش�شات من 
�لتوعية  م��ن خ��ال  �خ��رى  ناحية 
و�إيجاد  و�ل����ن����دو�ت  و�مل��ح��ا���ش��ر�ت 
بالتعليم،  �ل�شرية  �لربية  م��و�د 
ويجب �ن تكون �ملوؤ�ش�شات تكاملية 
هدفها  ب��ج��ان��ب  �����ش���ري  دور  ول��ه��ا 
�لديني  ل��ل��و�زع  ك��ذل��ك  �لرئي�شي، 
�ل�شرة  ��شتقر�ر  يف  �لك��ر  �ل���دور 
مطمئنة،  �ل����ش���رة  ت��ك��ن  ف���وج���وده 
وم��ن غ��رية تتفكك �ل���ش��رة وينتج 
�لق�شايا  م��ن  �ل��ك��ث��ري  �شعفه  ع��ن 

�أن  �لطبية،  �خليمة  ر�أ����س  منطقة 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��ث��اث  �ل��ع��ي��اد�ت 
م�����ش��اع��دة �مل��دخ��ن��ني ع��ل��ى �لإق����اع 
�مل��ن��ط��ق��ة ت�شمن  �ل��ت��دخ��ني يف  ع��ن 
يتلقى  �ل����ذي  ل��ل��م��دخ��ن،  �ل�����ش��ري��ة 

باأنف�شهم  �لعيادة  ملر�جعة  يبادرون 
وبرغبة �شخ�شية دون تدخل �أولياء 
باأ�شر�ر  وعيهم  يوؤكد  ما  �أم��وره��م، 

�لتدخني و�شلبياته.
مدير  �ل��ن��ع��ي��م��ي،  ي��ا���ش��ر  د.  وق�����ال 

ي�شمل  ما  فيها،  و�مل�شاعدة  �لعاج 
على  باحلفاظ  �لر�غبني  �ل��ط��اب 
مر�جعاتهم  و�شرية  خ�شو�شياتهم 
�لنعيمي  وت���اب���ع  �ل���ع���ي���اد�ت.  ل��ت��ل��ك 
ب����اإد�رة  مم��ث��ل��ة  �ل�����ش��ح��ة،  وز�رة  �أن 

�ل����ه����ا�����ش����م����ي، �ل���������ش����ك����ر �جل����زي����ل 
جميع  وم����ط����ال����ب����ا  ل���ل���م���ح���ا����ش���ر 
لها  يكون  ب��اأن  و�ل���دو�ر  �ملوؤ�ش�شات 
وبناء  �ل����ش���ري  �ل��ت��وج��ي��ه  يف  دور 
جم���ت���م���ع م���ت���م���ا����ش���ك ب����د�ي����ة من 

�ل�شرة ، كما �أ�شار خال كلمته �ىل 
��شكالية تكاليف �لزو�ج و�لتي من 
�ل��زو�ج يف �شنو�ته  �شاأنها �ن تفكك 
�لوىل ب�شبب �لديون �لتي تر�كم 

على �لزوج من تكاليف زو�جه.

ويف �خل��ت��ام ق���ام م��دي��ر ع���ام د�ئرة 
بتكرمي  �لق���ت�������ش���ادي���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
عبد�لعزيز  �ل���دك���ت���ور  �مل��ح��ا���ش��ر 
�حل���م���ادي ب���درع ت���ذك���اري وكذلك 

تكرمي عبد�هلل بوع�شيبة. 

�صرطة راأ�س اخليمة تر�صخ مباديء اجلودة خلدمة اجلمهور

هيئة كهرباء ومياه دبي تبداأ تطبيق نظام امل�صرتيات اخل�صراء

•• راأ�س	اخليمة	:	الفجر	

�لقر�شي  حممد  علي  �مل��ق��دم  �أك���د 
مدير �إد�رة �لإ�شر�تيجية وتطوير 
جناح  �خليمة  ر�أ���س  ب�شرطة  �لأد�ء 
نفذتها  �ل��ت��ي  �لتثقيفية  �ل��ور���ش��ة 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة ر�أ������س 
ثقافة  م��ب��اديء  تر�شيخ  يف  �خليمة 
�أمنيا  �ل��ت��م��ي��ز  وحت��ق��ي��ق  �جل������ودة 
لفائدة �جلمهور.  وقال �أن �لور�شة 
موؤخر�  فعالياتها  �نطلقت  �ل��ت��ي 
تنفيذ�ً  تثقيفيا جاءت  متثل جهد� 
من  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
منطلق ن�شر ثقافة ومفاهيم �لتميز 
�نطاقا  �ل��ع��ام��ل��ني  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
�لأيزو،مثمنا  برنامج  �أه���د�ف  من 
�ل��ر���ش��ي��دة وخطتها  �ل��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
�أق�شى  لتحقيق  �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لإنتاج  يف  و�لتميز  �لأد�ء  درج���ات 
�لقياد�ت  خم��ت��ل��ف  يف  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�ر�ت 
�لور�شة  بتنفيذ  وق���ام     . �ل���دول���ة 
�ل�شت�شاري عادل علي، �شمن خطة 
�لإ�شر�تيجية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�أعلى  �إىل  �ل��و���ش��ول  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
�خلدمات  يف  �لتميز  م��ن  م�شتوى 

�خل�شر�ء  �حل����ي����اة  م���ف���ه���وم  ل��ر���ش��ي��خ  ت���ه���دف  �ل���ت���ي 
و��شر�تيجية �لهيئة يف �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية 
لاأجيال �لقادمة و�للتز�م باأعلى م�شتويات �مل�شوؤولية 
مع  و�ت�شاقا  �لهيئة  و�أع��م��ال  ن�شاطات  كافة  يف  �لبيئية 
على  م�����ش��ت��د�م��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت�شبح  �أن  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  روؤي����ة 

م�شتوى عاملي.
�أن برنامج �مل�شريات �خل�شر�ء يعتر  و�أ�شاف �لطاير 
من �ملبادر�ت �خل�شر�ء �ملهمة حيث �شيوؤثر تطبيقه يف 
�لتقليل من ��شتخد�م �ملو�د �لطبيعية �لد�خلة يف عمليات 
�ل�شر�ء و�لتوريد وت�شجيع ��شتخد�م �ملو�د �ملعاد ت�شنيعها 
بالإ�شافة �ىل �حلد من �لنفايات وت�شجيع �لر�شيد ويف 
تقليل �لتكاليف على �ملدى �لطويل و�حلفاظ على �ملال 
�لعام بالإ�شافة �ىل تقدمي منوذج يحتذي به للعامل يف 

جمال �ل�شتد�مة و�للتز�م �لبيئي.
�جلودة  معايري  �أف�شل  على  يعتمد  �لرنامج  �أن  يذكر 
�إد�رة �لبيئة  14001 ونظام  �آيزو  �لدولية ذ�ت �ل�شلة 
�لعاملي �يه �م ��س وعلى �شمان �أف�شل �ملقايي�س �لعاملية 
�خلام  �مل��و�د  وتوريد  �شر�ء  عند  �لبيئة  على  للمحافظة 
ويف تطبيق عمليات �لإنتاج و�لتحويل وعمليات �لتدوير 
وع��م��ل��ي��ات �ل����ش���ت���خ���د�م ح��ي��ث ي��ج��ب م���ن خ����ال هذ� 
ملفهوم  �لعمليات خا�شعة  كافة هذه  تكون  �أن  �لرنامج 

�حلفاظ على �لبيئة وفقا للمعايري �لدولية �ملذكورة. 

•• دبي-وام:

�أع��ل��ن��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي ع��ن �إط���اق برنامج 
�إىل ت�شجيع  �مل�شريات �خل�شر�ء �جلديد �لذي يهدف 
�ل�����ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة و����ش��ت��خ��د�م �لطاقة  ����ش���ر�ء �مل�����و�د 
بالإ�شافة  �ل�شارة  �مل���و�د  ��شتخد�م  وجتنب  �مل�شتد�مة 
�ل��ب��ي��ئ��ة وحت��ق��ي��ق ع��ائ��د �جتماعي  �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى  �ىل 

و�قت�شادي ذي نفع م�شتد�م.
وي�شتند برنامج �مل�شريات �خل�شر�ء على ت�شجيع �شر�ء 
�ملوردين  �ل�شديقة للبيئة عن طريق �لطلب من  �ملو�د 
وتوريد  بتقدمي  �لهيئة  مع  يتعاملون  �لذين  �مللتزمني 
�ملعايري  م��ع  �ملتو�فقة  �لغيار  وق��ط��ع  و�خل��دم��ات  �مل���و�د 
و��شتد�متها  �لبيئة  على  �حلفاظ  ومعايري  �خل�شر�ء 
بالإ�شافة �ىل قيام �لهيئة بالعمل على تقليل �لنفايات 
و����ش��ت��خ��د�م ت��ق��ن��ي��ات �إع�����ادة �ل��ت��دوي��ر ل��ل��م��و�د �ملختلفة 
�مل�شتخدمة  ل��ل��م��و�د  �ل���ش��ت��ه��اك  ت��ر���ش��ي��د  وت�����ش��ج��ي��ع 
�ل�شر�ء مع �لركيز على  و�مل�شنعة و�لد�خلة يف عملية 

�شر�ء وت�شنيع مو�د بدون خملفات �شارة بالبيئة.
وقال �شعادة �شعيد حممد �لطاير ع�شو جمل�س �لإد�رة 
دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب 
ياأتي  �خل�شر�ء  �مل�شريات  برنامج  م��ب��ادرة  �ط��اق  �ن 
م�شتد�مة  لتنمية  �أخ�شر  �قت�شاد  مبادرة  مع  �ن�شجاما 

للجمهور،  �مل����ق����دم����ة  �لأم�����ن�����ي�����ة 
�لذي  �مل�شتوى  على  ول��اإ���ش��ت��م��ر�ر 
�إل���ي���ه و�ل��ع��م��ل على  �ل���و����ش���ول  مت 
ت��ط��وي��ره .   وع�����ّرف �مل��ح��ا���ش��ر يف 
للمقايي�س  �لعاملية  �ملنظمة  �لبدء 
جانب  �إىل  �جل���ودة  �إد�رة  و�أن��ظ��م��ة 
�جلديدة  ب���الإ����ش���د�ر�ت  �ل��ت��ع��ري��ف 
للمنظمة �لعاملية للمقايي�س �لأيزو 
متطلبات  ت��و���ش��ي��ح  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�إد�رة �جلودة �لأيزو وهيكلية  نظام 
لأنظمة  �لإج���ر�ء  وكتابة  �لتوثيق 
�إد�رة �جل����ودة.   وق���ال �مل��ق��دم علي 
�إد�رة  م����دي����ر  �ل���ق���ر����ش���ي  حم���م���د 

�لأد�ء  وت��ط��وي��ر  �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لور�شة  �أن  �خليمة  ر�أ����س  ب�شرطة 
ل��ت��وج��ي��ه��ات وز�رة  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  ج����اءت 
ثقافة  ن�شر  منطلق  من  �لد�خلية 
ب����ني خمتلف  �ل��ت��م��ي��ز  وم���ف���اه���ي���م 
�ل���ع���ام���ل���ني ول���ر����ش���ي���خ م����ب����ادىء 
و�أه�����د�ف ب��رن��ام��ج �لأي�����زو، وتوجه 
�لقيادة  ب��روؤي��ة  فيها  �أ���ش��اد  بكلمة 
�لإ�شر�تيجية  وخطتها  �لر�شيدة 
�لأد�ء  درج������ات  �أق�������ش���ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
و�ل��ت��م��ي��ز يف �لإن���ت���اج و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
خمتلف �لقياد�ت و�لإد�ر�ت �لعامة 

على م�شتوى �لدولة .

توا�صل انعقاد برنامج ال�صارقة للقادة وامل�صاركون يزورون عددًا من املواقع الرتاثية وال�صياحية
�ل�شارقة  موؤ�ش�شة  ز�رو�  ث��م   . �ملقبلة  �ل��ف��رة  خ��ال  ل��ام��ارة  وت��ر�ث��ي  �شياحي 
للفنون حيث �لتقتهم �ل�شيخه نو�ر �لقا�شمي و�أطلعتهم على �أدو�ر �ملوؤ�ش�شة وما 
توؤديه من روؤى لدعم �لفنون و�إبر�زها م�شرية �إىل �أن �ملوؤ�ش�شة تعد مبادرة نوعية 
�لب�شرية يف منطقة �خلليج  بالفنون  �لنهو�س  �آليات  لتطوير  تاأ�ش�شت  جديدة 
و�لعامل �لعربي وبناء ركيزة مرجعية تعمل على ��شتقطاب �لفنانني و�لعاملني 
�خلامات  و��شتثمار  �لفني  �لو�قع  و��شت�شر�ف  �كت�شاف  وعلى  �لفنون  قطاع  يف 
�لإبد�عية �جلادة، من خال توفري فر�س �لدعم �حلقيقي لها، و�لتعريف بها 
حملياً وعاملياً عر بر�مج �لعرو�س �لدولية، وبر�مج �لتبادل �لثقايف �مل�شرك 
ور�فقتهم يف منطقة �ملر��شم �جلديدة )�لفنون( وعر�شت للم�شاركني نبذة عن 
�أهم �إجناز�ت �ملوؤ�ش�شة وم�شاركاته �ملختلفة وو�قع �لفنون يف �ل�شارقة وما يقدمه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لعلى 

لاحتاد حاكم �ل�شارقة من دعم للم�شرية �لفنية �ملزدهرة .

وطاقات  مو�هب  تطوير  يف  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة  ترجمة  على 
للوطن  �حلقيقية  �ل����روة  ب��اع��ت��ب��اره��م  و�لد�رة  �ل��ق��ي��ادة  يف  �ل��دول��ة  م��و�ط��ن��ي 
وتاأهيلهم للم�شاركة يف قيادة وتوجيه م�شرية �لتنمية �مل�شتقبلية مبا ي�شهم يف 
�لرتقاء باإبد�عاتهم يف خمتلف �لقطاعات و�ملجالت و�شول �إىل تاأهيلهم كقادة 
ملمني بكافة خطط وروؤى �إمارة �ل�شارقة يف �لتنمية �مل�شتد�مة . ويف هذ� �لطار 
ز�ر �مل�شاركون يف �لرنامج عدد� من �ملتاحف و�ملو�قع يف مدينة �ل�شارقة و�لتي 
�لب�شرية  �مل���و�رد  تطوير  �إىل  تهدف  ميد�نية  علمية  منهجية  خ��ال  من  تاأتي 
�ملو�هب  تطوير  عملية  وت�شريع  دعم  وبالتايل  �مل�شتويات  �أرق��ى  على  للح�شول 
و�لتو��شل  �لتفاعل  للقياد�ت  تتيح  متميزة  فر�شا  وتوفري  �مل�شاركة  �لقيادية 
بعد �لطاع على مقومات �ل�شاأن �لثقايف و�لفني و�لر�ثي �ملتاح يف �لمارة ثم 
م�شاهمتهم لدفع وتطوير تلك �ملنجز�ت و �لفادة منها. وقام �مل�شاركون بزيارة 
ملتحف �لأثار تعرفو� على ما به من مكونات �ملا�شي لتاريخ �إمارة �ل�شارقة و�لثار 

�لتي مت �كت�شافها يف �لإمارة ملا ميثله �ملتحف من �أر�شيف وتوثيق لاآثار �ملكت�شفة 
يف �لإمارة منذ بدء �لتنقيبات �لأثرية عام 1972م وحتى �لآن وما ي�شمه من 
م�شاهد �لبيئات �ملتغرية �لتي تعاقبت على قاطني �ملنطقة منذ �لع�شر �حلجري 
�إىل �ليوم من خال �مل�شغولت و�مل�شكوكات و�حُللي و�لأو�ين �لفخارية و�لأ�شلحة 
�لقدمية و��شتمتعو� مب�شاهدة عمليات �حلفر �جلارية ومناذج �لقبور و�لبيوت 
و�لأ�شرحة ف�شًا عن �أ�شكال �لكتابة يف هذه �ملنطقة. وتو��شلت زيار�ت برنامج 
�ل�شارقة للقادة لت�شمل زيارة �إىل متحف �لر�ث و�لطاع على ما به من توثيق 
حلياة �ملا�شي وما ي�شمه �ملتحف بني جنباته من عر�س ملختلف عاد�ت وتقاليد 
م�شروع  عن  �شرح  �إىل  و��شتمعو�  ز�رو�  �بعدها  �لرية  �ل�شارقة  �إم��ارة  وثقافة 
قلب �ل�شارقة و�لذي ي�شعى �إىل �إعادة �ملنطقة �لقدمية يف �ل�شارقة �إىل رونقها 
�للم�شات �لبد�عية يف ر�شم مامح �لأ�شالة و�ملعا�شرة يف  �إ�شافة  �لقدمي بعد 
هذ� �مل�شروع وما مت �إدخاله من تعديات كونها منطقة حيوية تعد �أكر م�شروع 

•• ال�سارقة	-الفجر:

�ل�شارقة  �شركة  مع  وبالتعاون  �أم�س  �شباح  للتطوير  �ل�شارقة  منتدى  و��شل 
�ملا�شي  �ل�شهر  �إط��اق��ة  �ل���ذي مت  و  ل��ل��ق��ادة  �ل�����ش��ارق��ة  ب��رن��ام��ج  �ن��ع��ق��اد  �لبيئية 
برعاية كرمية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
�لرئي�س  ورع����اه  �هلل  حفظه  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ل��احت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
لي�شبحو�  �مل�شاركني  تطوير  �إىل  و�لهادف  للتطوير  �ل�شارقة  ملنتدى  �لفخري 
�أ�ش�س ومبادىء  قادة تغيري فعاليني من خال �لتدريب على كافة معطيات و 
�لر�مية  �لتفاعلية  �لأن�شطة  �لفريق من خال  �لقيادة بروح  �لإد�رة وممار�شة 
�لقطاعني  �ملتو�جدة يف  �لتحديات  �إىل ممار�شات جتابه  �لنظريات  �إىل ترجمة 
�خلا�س و�لعام.  وتو��شلت �شل�شلة فعاليات �لرنامج من خال تنفيذ عدد من 
�ل�شارقة للتطوير  و�للقاء�ت و�لتي مثلت يف جمملها حر�س منتدى  �لزيار�ت 
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ملتقى احلمرية ال�صيفي ينظم فعاليات ريا�صية واجتماعية لـ 400 م�صارك
•• ال�سارقة-وام:

من  طالب   400 قبول  عن  �لريا�شي  �حلمرية  ن��ادي  �أعلن 
�ملو�طنني  من  �لتعليمية  و�مل��ر�ح��ل  �ل�شنية  �لع��م��ار  خمتلف 
�م�س  �نطلق  �ل��ذي  �ل�شيفي  �حلمرية  ملتقى  يف  و�ملقيمني 
من  ومم��ي��زة  ج��دي��دة  بحلة  �ملقبل  يوليو   25 حتى  وي�شتمر 
و�لثقافية  �لريا�شية  ���ش��و�ء  �ل�شيفية  و�لفعاليات  �لن�شاط 

و�لفنية و�لجتماعية و�لعلمية و�ملعرفية و�لرفيهية.
جاء ذلك خال �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقده �لنادي مبقره 
�حلمرية  لنادي  �لعام  �ل�شر  �أم��ني  �ل�شام�شي  عبيد  بح�شور 
�مل�شرف  �لنادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل�شام�شي  غ��امن  ور��شد 

�لعام على ملتقى �حلمرية و�شعيد �لعاجل م�شرف عام �لن�شاط 
�خلدمة  �إد�رة  مدير  �لريا�شي  �ل�شارقة  مبجل�س  �ل�شيفي 
�ملجتمعية باملجل�س �ىل جانب �ولياء �لأمور و�مل�شاركني وعدد 

من �لعاميني.
و�أعرب عبيد �ل�شام�شي عن تقديره لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
لل�شباب  �شيفي  حم�����ش��ن  ب��ت��وف��ري  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 
�ل�����ش��ارق��ة ع��ر منظومة  �إم�����ارة  �أن���دي���ة  و�ل��ن�����سء يف خمتلف 
�حلمرية  ن��ادي  �أن  �إىل  ..م�شري�  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س 
ي�شع توجيهات �شموه مو�شع �لتنفيذ يف طرح فعاليات مميزة 
عر كو�در وطنية وخرة طويلة من �شاأنها �أن تفيد �مل�شاركني 

يف بر�جمها وت�شقل مهار�تهم عر �لدور�ت و�لبطولت �لتي 
�شتنظم.

بر�مج  �شيت�شمن  �مللتقى  �ن  �ل�شام�شي  غ��امن  ر����ش��د  وك�شف 
خمتلفة  وب��ر�م��ج  �شنة   11 دون  �ل�شنية  للمرحلة  منف�شلة 
للمرحلة �ل�شنية من 12 �إىل 16 �شنة �ىل جانب �مل�شاركة يف 
جائزة دولية على م�شتوى �ل�شرق �لأو�شط ..كما �شيتم تنفيذ 
دور�ت يف تعليم �ل�شباحة و�لتجديف و�ل�شر�ع �حلديث وحفظ 
�لقر�آن �لكرمي و�لفرو�شية و�ملهار�ت �لكروية ودورة �لو�شائط 
�ملتعددة و�لتمثيل و�مل�شرح و�شيانة �لكمبيوتر وور�شة �لعمال 
�لرفيهية  و�ل���ر�م���ج  و�ل���رح���ات  �ل��ي��دوي��ة و�جل��وج��ي�����ش��ت��و 

و�لألعاب �ملائية.

اخلدمات العالجية اخلارجية تطلق برنامج رعاية الطفل ال�صليم يف اأبوظبي والعني

نادي تراث الإمارات يطلق اليوم ملتقى ال�صمالية ال�صيفي 2013 

•• اأبوظبي-وام:

�لعاجية  �خل����دم����ات  �أط���ل���ق���ت 
�لطفل  رعاية  برنامج  �خلارجية 
خاله  من  تهدف  �ل��ذي  �ل�شليم 
موظفيها  مبهار�ت  �لرتقاء  �إىل 
�لرعاية  خ���دم���ات  م������زودي  م���ن 
خمتلف  يف  ل��اأط��ف��ال  �ل�شحية 
و�إبقائهم  وم���ر�ك���زه���ا  ع��ي��اد�ت��ه��ا 
�لتطور�ت  ب��اأح��دث  �ط���اع  ع��ل��ى 

و�مل�شتجد�ت يف هذ� �ملجال. 
لور�شتي  �ل��ن��اج��ح  �خل���ت���ام  وب��ع��د 

�شن  دون  و�لأط�������ف�������ال  �جل��������دد 
ع����ن تقدمي  ف�����ش��ا  �ل�������ش���اد����ش���ة 
�لأمور  لأول��ي��اء  �لازمة  �مل�شورة 
بالدور  �ل��ق��ي��ام  ع��ل��ى  مل�شاعدتهم 
�ملطلوب منهم بال�شكل �ل�شحيح.

جل�شات  �ل���رن���ام���ج  وي��ت�����ش��م��ن 
تفاعلية متنوعة تتناول مو��شيع 
ح�شا�شة من بينها تقييم �لتاريخ 
�لنوم  و�أمن����اط  للطفل  �مل��ر���ش��ي 
ر�شد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ل��ت��غ��ذي��ة 
�ل��ت��ف��اع��ل ب��ني �لأم و�ل��ط��ف��ل من 
�أجل تقييم �شلوكياته �لجتماعية 

��شت�شافتهما  �ل���ل���ت���ني  �ل���ع���م���ل 
�خلارجية  �ل��ع��اج��ي��ة  �خل��دم��ات 
و�لعني  �أب����وظ����ب����ي  م���دي���ن���ت���ي  يف 
و��شتقطبتا �أكر من 90 ممر�شا 
ومم��ر���ش��ة ..ب�����د�أت �خل���دم���ات يف 
�إجر�ء برنامج لاأطباء �لعاملني 
�شمن �شبكة مر�كزها يف �أبوظبي 
يونيو   22 حتى  ي�شتمر  و�ل��ع��ني 

�جلاري.
�لأولوية  �ل��رن��ام��ج  ه��ذ�  وي���ويل 
�لفحو�شات  ت���ق���دمي  ل�����ش��م��ان 
للمو�ليد  بها  و�ملو�شى  �ل��ازم��ة 

عمر  �لدكتور  و�أك��د  و�لعاطفية. 
�ل�شوؤون  د�ئ����رة  م��دي��ر  �جل��اب��ري 
�لعاجية  �خل��دم��ات  يف  �لطبية 
�خل����ارج����ي����ة �حل�����ر������س �ل����د�ئ����م 
على �إط���اق �مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي من 
�ملوظفني  مهار�ت  تطوير  �شاأنها 
وم�������ش���اع���دت���ه���م ع���ل���ى �لرت����ق����اء 
ب���اأد�ئ���ه���م و�ل���ب���ق���اء ع��ل��ى �ط���اع 
�مل�����ش��ت��ج��د�ت يف جمال  ب����اأح����دث 

�لرعاية �ل�شحية.
�لتي  �ل���ع���م���ل  ور���������س  وت�������ش���ل���ط 
�لطفل  رعاية  برنامج  يت�شمنها 

�أهمية  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء  �ل�����ش��ل��ي��م 
�ل�شليمة  ب���امل���م���ار����ش���ات  �ل��ت��ق��ي��د 
كاللقاحات  �لأط����ف����ال  ل���رع���اي���ة 
وتدريبات  �لطبيعية  و�لر�شاعة 
قيا�س  ح���ول  للموظفني  عملية 
ن�شبة موؤ�شر كتلة ج�شم �لر�شيع 

وطوله و وزنه وحميط ر�أ�شه.
مهمة  ن�شائح  �ل��رن��ام��ج  وي��ق��دم 
مر�قبة  وط�����رق  �أ���ش��ال��ي��ب  ح����ول 
���ش��ح��ة ب�������ش���رة �ل���ط���ف���ل ور�أ�����ش����ه 
�شامته  ل�شمان  وقلبه  وعينيه 
ومتتعه ب�شحة جيدة ب�شكل عام.

•• ابوظبي-وام:

ن���ادي  يف  �لأن�����ش��ط��ة  �إد�رة  ت��ط��ل��ق 
ت����ر�ث �لم�����ار�ت ب��ع��د ظ��ه��ر �ليوم 
فعاليات ملتقى �ل�شمالية �ل�شيفي 
2013 حتت �شعار �لمار�ت وطن 
�لريادة و�لتميز وت�شتمر فعالياته 
ح��ت��ى �خل���ام�������س و�ل��ع�����ش��ري��ن من 
�ل�شمالية  جزيرة  يف  �ملقبل  يوليو 
بتوجيهات ورعاية كرمية من �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 

رئي�س نادي تر�ث �لإمار�ت.
ن�شاطات  برنامج  �مللتقى  يت�شمن 
�أكر  ي�شمل  متنوعة  ومهرجانات 
ت�شتوعب  ف��ع��ال��ي��ة  ع�����ش��ري��ن  م���ن 
مئات �لطاب و�لطالبات ويج�شد 
�لعديد  �ل���ت���ع���اون م���ع  ���ش��ي��غ��ا م���ن 
و�لثقافية  �لر�ثية  �ملوؤ�ش�شات  من 

و�ملجتمعية يف �لدولة.
�لعام  ه���ذ�  دورة  ف��ع��ال��ي��ات  وت��رك��ز 
و�ملو�طنة  �لن��ت��م��اء  مفاهيم  على 
و�ل�شباب  �لنا�شئة  ل��دى  �ل�شاحلة 
�لهوية  م��ف��اه��ي��م  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة 
�ل��وط��ن��ي��ة وت��ر���ش��ي��خ ث��و�ب��ت��ه��ا لدى 
تخ�شي�س  خ���ال  م��ن  �مل�����ش��ارك��ني 
ي��ع��ن��ى مبدلولت  خ��ا���س  ب��رن��ام��ج 
�أقو�ل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لوطن  جم�����الت  يف  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�لروؤية  على  و�ل��ت��اأك��ي��د  و�مل��و�ط��ن��ة 
�ملو�طن  دور  تعزيز  يف  �لم��ار�ت��ي��ة 
يف حتقيق هذ� �ملفهوم �لذي يعك�س 
م�شاركة  يف  �ل��دول��ة  �إ�شر�تيجية 
فاعلة للمو�طنني يف م�شرية �لبناء 
�شاحب  يقودها  �لتي  و�لتحديث 

�ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل .
مدير  �ملناعي  علي  �شعيد  و�أو���ش��ح 
�أن  �ل����ن����ادي  يف  �لأن�������ش���ط���ة  �إد�رة 
ن�����ش��اط��ات �مل��ل��ت��ق��ى �مل��ي��د�ن��ي��ة تقوم 
�ملحور  ..�لأول  على ثاثة حماور 
ن�شاطات  ع��ل��ى  وي�شتمل  �ل��ر�ث��ي 
جزيرة  يف  �ل���ب���ح���ري���ة  �ل����و�ج����ه����ة 
�لر�ث  ع��ل��ى  للركيز  �ل�شمالية 
قو�عد  �مل�شاركني  وتعليم  �لبحري 
�لبحرية  �ل����ري����ا�����ش����ات  وف�����ن�����ون 
�لتقليدية مثل �لتجديف و�ل�شر�ع 
و�ل�شباحة  و�ل��غ��و���س  �ل��ت��ق��ل��ي��دي 

�إىل  بامل�شاركني  للخروج  و�لرفيه 
ف�شاء�ت رحبة لتاأكيد �شخ�شياتهم 
وط��م��وح��ات��ه��م م���ن �مل��ل��ت��ق��ى �لذي 
و�أهمها  �مللتقيات  �ق��دم  من  يعتر 

على م�شتوى �ملنطقة.
وتخ�ش�س دورة هذ� �لعام م�شاحة 
للمر�كز  �ملنت�شبات  للفتيات  طيبة 
�ل���ن�������ش���ائ���ي���ة م�����رك�����زي �أب����وظ����ب����ي 
و�ل�������ش���م���ح���ة م�����ن خ������ال ب���ر�م���ج 
بتزويدهن  �لفر�شة  تتيح  متنوعة 
ب��اأ���ش��ال��ي��ب وط���رق م��ف��ي��دة لكيفية 
�ملجال  وف�����ش��ح  �ل���وق���ت  ����ش��ت��ث��م��ار 
�أنف�شهن وتنمية  لهن للتعبري عن 
وتزويد  بالنف�س  �ل��ث��ق��ة  �إح�����ش��ا���س 
حياتية  مب������ه������ار�ت  �ل����ط����ال����ب����ات 
من  �خلا�شة  حياتهن  يف  تفيدهن 
و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  ب��ر�م��ج  خ��ال 

و�ل�شنع ودروب �لأولني.
وي�����ش��ت��م��ل ب��رن��ام��ج �ل��ف��ت��ي��ات على 
وم�شرحية  م��ك��ت��ب��ي��ة  ن�������ش���اط���ات 
يف  ودور�ت  �ل�������ش���ع���ب���ي  و�ل���ط���ه���ي 
و�حلناء  �شعبية  و�ألعاب  �حلا�شوب 
و�ل�������ش���دو و�ل����دخ����ون وج��م��ل��ة من 
�ملجالت  يف  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل���ور����س 
و�ل�شرطية  و�ل�شحية  �ملجتمعية 
�مل�شاركات  لتعريف  خا�شة  وور�شة 
و�أهمية  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ب��امل��ح��م��ي��ات 
جملة  جانب  �إىل  عليها  �ملحافظة 
من �مل�شابقات و�لدور�ت �لتدريبية 

�ملختلفة.
وي�شتمل �لأ�شبوع �لأول من �مللتقى 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة ع��ل��ى �شباق  يف ج��زي��رة 
�لتجديف �لتقليدي و�شباق �ل�شر�ع 
�لتقليدي ..فيما يت�شمن �لأ�شبوع 
وبطولة  �ل��ه��ج��ن  ���ش��ب��اق  �ل���ث���اين 
ويت�شمن  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �ل���رم���اي���ة 
�لفرو�شية  �شباق  �لثالث  �ل�شبوع 
�ل���رم���ل���ي فيما  �ل�������ش���ر�ع  و����ش���ب���اق 
�لتابع لد�رة  �ل�شباب  يقدم ح�شن 
�لأن�شطة يف �أبوظبي جمموعة من 
و�ملهرجانات  �لتدريبية  �لأن�شطة 
وبر�مج موجهة للفرق �ملتخ�ش�شة 
ومهرجانا لاألعاب �ملائية وبطولة 
�لنادي  م��ر�ك��ز  �ل��ق��دم لطلبة  ك��رة 
�للكرونية  �لأل����ع����اب  وب���ط���ول���ة 
مكتبية  �أن�����ش��ط��ة  �إىل  ب��ال���ش��اف��ة 
وعرو�س �فام تعليمية ووثائقية 
ثقافية  ون�����ش��اط��ات  ح���ر  وم��ر���ش��م 

�لر�ثية  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة  ون�������ش���اط���ات 
�ل�����ش��ب��اك وفنون  ���ش��ن��اع��ة  وط����رق 
بها  يرتيط  وما  �لتقليدي  �ل�شيد 
م��ن م��ه��ن ب��ح��ري��ة ت��ر�ث��ي��ة قدمية 
لاآباء  �ل��ب��ح��ري  �ملجتمع  ع��رف��ه��ا 

و�لجد�د.
م�شمى  فيحمل  �لثاين  �ملحور  �أم��ا 
دروب �ملعاين وي�شتمل على برنامج 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  جم��ل�����س 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل حيث يقوم عدد 
�ل��ر�ث��ي��ني بتد�ر�س  �مل��درب��ني  م��ن 
و����ش���رح وحت��ل��ي��ل �أق�����و�ل ���ش��م��وه يف 
معاين �لوطن و�ملو�طنة و�شي�شدر 
يوؤكد  خا�س  كتيب  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف 
�لدولة و�شعت قيمة  �أن  م�شمونه 
وحتقيقها  �ل�������ش���احل���ة  �مل���و�ط���ن���ة 
�إ�شر�تيجيتها  �أول����وي����ات  ���ش��م��ن 
لتحقيق �شخ�شية �ملو�طن �لفاعل 

خا�شة يف قطاع �ل�شباب.
و�أ�شار �ملناعي �ىل �أن هذ� �لرنامج 
م�شور�  م��ع��ر���ش��ا  �أي�����ش��ا  يت�شمن 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب����اأق����و�ل  خ��ا���ش��ا 
�لفر�شة  تتاح  حيث  �لدولة  رئي�س 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى تلك 
و�أهميتها  و���ش��روح��ات��ه��ا  �لأق������و�ل 
برنامج  ي�شتمل  ..ك��م��ا  ودللت��ه��ا 
تر�ثية  ق��ري��ة  ع��ل��ى  �مل��ع��اين  دروب 
على  حمتوياتها  ت��رك��ز  م�شاحبة 
مثل  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  مفاهيم 
كبار  و�ح��������ر�م  �مل���ج���ال�������س  �آد�ب 
�لعربية  �ل��ق��ه��وة  و�إع�������د�د  �ل�����ش��ن 
�لتعرف  وك��ذل��ك  �ل�شيف  و�إك����ر�م 
�ل��ر�ث��ي��ة �لقدمية  �ل��ب��ي��ئ��ات  ع��ل��ى 
ت�شتهر  �ل��ت��ي  �ل�شعبية  و�لأك�����ات 
�أ�شالة  على  للتاأكيد  �لم��ار�ت  بها 
وت��ق��ال��ي��د جمتمع  ق��ي��م وع�������اد�ت 
مفاهيمها  ونقل  و�لج����د�د  �لب���اء 
ل����ل����م���������ش����ارك����ني م��������ن �ل�����ط�����اب 
و�لطالبات. وي�شتمل �ملحور �لثالث 
�لر�ثية  �لريا�شات  برنامج  على 
و�لهجن  �ل�شعبية  �لأل���ع���اب  م��ث��ل 
�لتقليدية  و�ل��رم��اي��ة  و�لفرو�شية 
ترفيهية  ف���ع���ال���ي���ات  ج���ان���ب  �إىل 
و�لطري�ن  �ل�شابوين  �مللعب  مثل 
�للكروين  و�ل���ط���ري�ن  �ل���ورق���ي 
وجت���م���ع ن�������ش���اط���ات ه�����ذه �مل���ح���اور 
م��ا ب��ني �ل���ر�ث و�ل��ث��ق��اف��ة و�ملتعة 

وتوعوية خمتلفة.
يج�شد  �لعام  هذ�  ملتقى  �أن  يذكر 
�لبناء  �لتعاون  من  حتتذى  �شيغا 
مع �لعديد من �ملوؤ�ش�شات و�جلهات 
على  و�حل��ري�����ش��ة  بالن�سء  �ملعنية 
�حلياتية  �مل��ه��ار�ت  �ل�شباب  �إك�شاب 
�لقيم  ج�����ان�����ب  �إىل  �مل����ط����ل����وب����ة 
و�ل�شلوكيات �لتي متثل �ل�شخ�شية 
�لإمار�تية �لأ�شيلة حيث �حلر�س 
تنفذها  مميزة  بر�مج  �نتقاء  على 
م��وؤ���ش�����ش��ات �أخ����رى ت��خ��دم �أه����د�ف 

�مللتقى.
و���ش��ي��ت��م خ���ال �مل��ل��ت��ق��ى ع��ق��د عدد 
من �لدور�ت �لربوية و�لتعليمية 
عدد  مع  بالتعاون  تنفيذها  �شيتم 
من �ملوؤ�ش�شات �لوطنية ذ�ت �ل�شلة 
و�لنا�شئة  �ل�شباب  وتوعية  بثقافة 
و�لعملية  �حل��ي��ات��ي��ة  �مل���ج���الت  يف 

�ملختلفة.
يف ت�شريح خا�س لها �أكدت �للجنة 
�لكبري  �ل��دور  على  �ملنظمة  �لعليا 
عك�س  يف  �مل���ل���ت���ق���ى  ي��ل��ع��ب��ه  �ل������ذي 
�لدولة  ت��ر�ث  ع��ن  م�شرقة  ���ش��ورة 
وم��وروث��ه��ا �لأ���ش��ي��ل خ��ا���ش��ة فيما 
�لوطن  م��ف��ه��وم  ب��ر���ش��ي��خ  ي��ت��ع��ل��ق 
�شوء  يف  �ل�������ش���احل���ة  و�مل����و�ط����ن����ة 
وعمق  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  مفاهيم 
�لنا�شئة  ل���دى  �ل��وط��ن��ي  �لل���ت���ز�م 
�للجنة  �أك�������دت  ك���م���ا  و�ل�������ش���ب���اب. 
�ل��دورة �جلديدة  �ط��اق  مبنا�شبة 
�لنادي  جن���اح���ات  �أن  �مل��ل��ت��ق��ى  م���ن 
ما  �إىل  ي��ع��ود�ن  م�شريته  وت��ط��ور 
يتلقاه من دعم من �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل ومن  رئ��ي�����س 
�ملتو��شلة  و�مل��ت��اب��ع��ة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  من 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل 
تر�ث  ن���ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لإم�������ار�ت �ل����ذي ي��ت��و����ش��ل دعمه 
ينظمها  �ل��ت��ي  �لأن�����ش��ط��ة  ملختلف 
ولاأن�شطة  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  �ل����ن����ادي 
خا�س  ب�شكل  و�لثقافية  �لر�ثية 
�مللتقيات  ه������ذه  م���ث���ل  ���ش��ي��م��ا  ل 
من  �لنادي  ي�شعى  �لتي  �لطابية 
�لدولة  �أب��ن��اء  تو��شل  �إىل  خالها 
م���ع ت�����ر�ث �لآب������اء و�لأج��������د�د مبا 
�لوطنية  �لهوية  نفو�شهم  يف  يعزز 

و�ملحافظة على �لر�ث �لوطني.
�شموه  �ه��ت��م��ام  �إن  �للجنة  وق��ال��ت 
�ملتو��شل  ودع����م����ه  وت���وج���ي���ه���ات���ه 
للحدث �أ�شهما يف تو��شله وتطوره 
و�����ش���ت���ق���ط���اب �أع��������د�د ك���ب���رية من 
للم�شاركة  �ل��دول��ة  وف��ت��ي��ات  �ب��ن��اء 
�لغنية  فعالياته  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة 
و�لثقافية  �ل���ر�ث���ي���ة  ب���ال���ر�م���ج 
و�ملهارية و�لجتماعية و�لرفيهية 
جانب  �إىل  و�لتعليمية  و�لربوية 
ملوؤ�ش�شات  و�ل����زي����ار�ت  �ل���رح���ات 
وم���ع���امل م��ت��ن��وع��ة ..م��و���ش��ح��ة �أن 
م���ن �أه�����م ف��ع��ال��ي��ات ه����ذه �ل�����دورة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رن��ام��ج جم��ل�����س 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل�����دول�����ة ح���ف���ظ���ه �هلل يف  رئ���ي�������س 
�شي�شتمع  حيث  �ل�شمالية  ج��زي��رة 
�لذي  �مللتقى  �أيام  �مل�شاركون طيلة 
�إىل معظم  �شهر  م��ن  لأك��ر  ميتد 
تت�شمن  �ل���ت���ي  ����ش���م���وه  م����ق����ولت 
و�ملو�طنة  �لوطن  نحو  توجيهاته 
�لفاعلة و�شرورة تر�شيخ مفاهيمها 

يف نفو�س �لنا�شئة و�ل�شباب.
ورحبت �للجنة يف ختام ت�شريحها 
�أمورهم  و�أول��ي��اء  �مل�شاركني  بكافة 
وكافة �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة لاطاع 
�مللتقى  ن�شاطات  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة 
�أنه يحمل  �لذي يوؤكد يف كل دوره 
�شعيد  ع��ل��ى  و�مل���ت���ج���دد  �جل���دي���د 

قطاع �ل�شباب.
ويف هذ� �ل�شياق ي�شعى �لنادي ومنذ 
تاأ�شي�شه عام 1993م �إىل �لإ�شهام 
�لر�ث  على  �ملحافظة  يف  �لكبري 
�مل����ادي و�مل��ع��ن��وي ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
على  يعمل  وه��و  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
����ش��ت��ل��ه��ام م�����ش��ام��ني ه���ذ� �ل���ر�ث 
وتر�شيخها  و�مل��ع��رف��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�لإمار�تية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  يف  ق��ي��م��ا 
ب���ر�ق���ة حافظة  ل��ت��ب��ق��ى  �مل��ع��ا���ش��رة 
وتر�ثها  �أ�شولها  على  وحمافظة 
وه������ذ� م����ا �أك�������ش���ب �ل����ن����ادي خرة 
�لأ�شالة  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  مم��ي��زة 
و�مل��ع��ا���ش��رة وه��و م��ا جعله يحظى 
بالدعم �لكبري من �أ�شحاب �ل�شمو 
�ل�شيوخ نظر� ملا بات ينطوي عليه 
�أهم  لتحقيق  وق��ي��م  �أه�����د�ف  م���ن 
�ل�شمات �لوطنية للدولة �مل�شتمدة 

من �لر�ث �لإمار�تي.

�سمن خطة تاأهيل خرباء مواطنني يف جمال الأدلة اجلنائية

�صابط يف �صرطة دبي يح�صل على بكالوريو�س الهند�صة اجلنائية
عندما مت �بتعاثه على نفقة �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي يف 
�ململكة �ملتحدة بغر�س در��شة هذ� �لنوع من �لتخ�ش�س يف 
جامعة �شيفيلد هومل �لتي تعتر من �عرق �جلامعات يف 
هذ� �ملجال وقد �جنز �ملازم ثان �شامل �شليطني متطلبات 
�حلر�ئق  �آث��ار  فح�س  ق�شم  يتبني  و�لآن  بنجاح  �لدر��شة 
�لتدريب  �أول �حمد حممد �حمد عملية  برئا�شة �خلبري 
�لعملي و�لإ�شر�ف عليه. و�أ�شاف �أن �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�إىل  �لطلبة متتد  �إ�شر�تيجية لبتعاث  دبي لديها خطة 
توطني  �شيتم  �خل��ط��ة  ت��ل��ك  خ���ال  وم���ن   2020 �ل��ع��ام 
و�لب�شمة  و�حل��ر�ئ��ق  �لكيمياء  مثل  �ل��ن��ادرة  �لتخ�ش�شات 
�إىل  بالإ�شافة  و�لبيولوجي  �ملتفجر�ت  �مل�شتند�ت  فح�س 
�أن  �لتخ�ش�شات موؤكد�  تلك  ما هو جديد يف  مو�كبة كل 
�لب�شرية  �ل��ك��و�در  ت��األ��و جهد� يف تطوير  ل��ن  دب��ي  �شرطة 
وفق  ت�شري  تاأهيل  �شيا�شة  عر  �لكفاء�ت  باأف�شل  ودعمها 
منهجية علمية ترفع م�شتوى �لأد�ء و�لكفاءة با�شتحد�ث 
و�لتقنية  و�لتدريبية  �لفنية  �ملجالت  يف  متطورة  �أنظمة 
دون �إغفال لأهمية ��شتثمار �لطاقات �لب�شرية مبا يتو�فق 
دبي..  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  �لإ�شر�تيجية  مع �خلطة 
�لعلمية  و�لنظريات  �ملعارف  تر�شيخ  �شرورة  على  م�شدد� 
�لعملي  �ل��و�ق��ع  يف  در����ش��ت��ه  م��ن  �خل��ري��ج  يكت�شبها  �ل��ت��ي 
�لدر��شات  با�شتمر�ر من خال  �لعمل وحتديثه  وتطوير 

و�لبحوث �لعلمية ودعمها بالتطبيقات �لعملية. 

•• دبي-وام:

ح�شل �ملازم ثانى �شامل خالد �شليطني على بكالوريو�س 
�لهند�شة �جلنائية مع مرتبة �ل�شرف من جامعة �شيفيلد 
هومل يف �ململكة �ملتحدة وهو بذلك �ول ثمار خطة �لقيادة 
تاأهيل خر�ء مو�طنني يف جمال  �لعامة ل�شرطة دبي يف 
�لفريق �شاحي خلفان  ق��ر�ر معايل  بعد  �لأدل��ة �جلنائية 
متيم �لقائد �لعام ل�شرطة دبي ��شتحد�ث تخ�ش�شات فنية 
بروح  �لعمل  لتكتمل منظومة  �جلنائية  �لأدل��ة  يف جمال 
�لفريق �لو�حد حيث ��شتحدثت �لأدلة �جلنائية يف �شرطة 
فهد  �لعقيد  وق���ال  �جل��ن��ائ��ي��ة.  �ل��ه��ن��د���ش��ة  تخ�ش�س  دب���ي 
�شرطة  يف  �جلنائية  لاأدلة  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �ملطوع 
دبي �ن �لهدف من ��شتحد�ث تخ�ش�س �لهند�شة �جلنائية 
�جلنائية  �لأدل��ة  و�ثبات  للتحقيق  �شامل  ق�شم  �إن�شاء  هو 
�مل��ب��اين و�جل�شور  �مل��ع��ق��دة و�ن��ه��ي��ار  يف ج��ر�ئ��م �حل���ر�ئ���ق 
ي�شتمل   - �جلنائية  �لهند�شة   - �لتخ�ش�س  ه��ذ�  �ن  حيث 
�ملدنية  �لهند�شة  منها  متعددة  هند�شية  تخ�ش�شات  على 
و�لهند�شة  �مليكانيكية  و�لهند�شة  �مل��ع��م��اري��ة  و�لهند�شة 
�لكهربائية وجميع هذه �لتخ�ش�شات �شتعمل كفريق عمل 
م�شرك من خر�ء متعددي �لتخ�ش�شات للبت يف ق�شايا 
ذ�ت �لطابع �جلنائي �لهند�شي. و�أو�شح �لعقيد فهد �ملطوع 
�أن رحلة �ملازم ثاين �شامل �شليطني بد�أت يف �لعام 2008 

املجل�س ال�صت�صاري يناق�س �صيا�صة هيئة ال�صارقة ال�صحية 
•• ال�سارقة-وام:

عقد �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة جل�شته �ل�شابعة ع�شرة �خلمي�س �ملا�شي 
مبقره يف مدينة �ل�شارقة برئا�شة حممد جمعة بن هندي رئي�س �ملجل�س وذلك 

�شمن �أعماله دور �لنعقاد �لعادي �لثاين من �لف�شل �لت�شريعي �ل�شابع.
وت�شمن جدول �لعمال بعد �لت�شديق على م�شبطة �جلل�شة �ل�شابقة مناق�شة 
�ملجل�س  �ملحيان ع�شو  �ل�شحية وذلك بح�شور عبد�هلل  �ل�شارقة  �شيا�شة هيئة 
�لعزيز �شعيد �ملهريي  �لهيئة و�لدكتور عبد  �ل�شارقة رئي�س  �لتنفيذي لإم��ارة 
�لتاأمني  �إد�رة  م��دي��ر  �لقطري  �أم���ل  و�ل�شيدة  �ل�شحي  �لتنظيم  �إد�رة  م��دي��ر 
�أحمد �شعيد �جلرو�ن  �ل�شحي. بعدها تا �لأمني �لعام للمجل�س �ل�شت�شاري 
من  �لطلب  مقدمي  و�أ�شماء  �ل�شحية  �ل�شارقة  هيئة  ملناق�شة  �لعام  �ملو�شوع 
�لع�شاء وقال �إن �لرعاية �ل�شحية �شمة من �شمات �ملجتمعات �ملتح�شرة �لر�قية 
ول خاف على �أن تطوير هذه �خلدمات وو�شع معايري �جلودة وحتديثها وفقا 
لا�ش�س �لدولية تعد من �أهم �شاحيات و�خت�شا�شات هيئة �ل�شارقة �ل�شحية 
و�لتي �أن�شئت باملر�شوم �لأمريي رقم 12 ل�شنة 2010م لت�شطلع بدورها يف 
�خلطو�ت  ظل  ويف   .. و�ملجتمع  للفرد  و�لعاجية  �لوقائية  �خلدمات  تقدمي 
�لتى تنتهجها �لهيئة يف توفري خدمات �لرعاية �ل�شحية وتوفري غطاء �لتاأمني 
�ل�شحي لكافة موظفي حكومة يود مقدمو �لطلب مناق�شة هذ� �ملو�شوع وذلك 
حتقيقا لل�شالح �لعام. ثم �ألقى �شعادة حممد جمعة بن هندي رئي�س �ملجل�س 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �لتهاين  �آي���ات  �أ�شمى  خالها  رف��ع  كلمة 
بتخريج  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
و�جلامعة  �ل�شارقة  جامعة  لطلبة  ع�شرة  �لثالثة  �لدفعة  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ف��وج 
�لعلوم و�ملعارف  �أرقى  �كت�شبو�  �أن  بال�شارقة لي�شاركو� بدورهم بعد  �لأمريكية 
يف خمتلف كليات �جلامعة مباركا ل�شموه تو��شل هذه �مل�شرية يف �إعد�د �لأجيال 
�لو�عدة �لتي �شت�شارك يف بناء �أوطانها. و�أ�شاد رئي�س �ملجل�س يف كلمته بتوجه 

كبري� وركيزة هامة للتنمية �لقت�شادية بالإ�شافة �إىل �أن �ل�شتثمار يف �ل�شحة 
ما  �لأولوية وهو  �ل�شحة يف  وتاأتي  و�لتقدم  �لزده��ار  للوطن  يوؤمن  و�لتعليم 
يجب �أن يدركه كل فرد يف جمتمعاتنا. و�أثنى رئي�س �ملجل�س يف كلمته على جهود 
�أع�شاء وع�شو�ت �ملجل�س وعنايتهم مبو�شوع �ل�شحة حتت قبة هذ� �ملجل�س من 
�لنقا�س  و�لتح�شري جلو�نب  �ل�شحية  �ل�شارقة  زيارة هيئة  �مل�شاركة يف  خال 
وجهود  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  جلهود  �إ�شافة  تكون  �أن  ن��اأم��ل  و�ل��ت��ي 
�ألقى  بعدها  �ل�شحية.  للرعاية  �لوطنية  �ل�شيا�شات  كافة  تدعيم  يف  �لهيئة 
�أ�شاد فيها بجهود  �ل�شحية كلمة  �ل�شارقة  �ملحيان رئي�س هيئة  �شعادة عبد�هلل 
و�شعيه  �ل�شارقة  �إم��ارة  وهيئات  دو�ئ��ر  كافة  مع  وتو��شله  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
�خلدمات  خمتلف  يف  تطوير  من  �ل�شارقة  �إم��ارة  �أبناء  وطموح  تطلعات  لنقل 
�ملجل�س  م��ع  �لتو��شل  على  �ل�شحية  �ل�شارقة  هيئة  وح��ر���س  حر�شه  م��وؤك��د� 
�لطبية.  و�لرعاية  �ل�شحية  باخلدمات  لارتقاء  �جلهود  وتعزيز  �ل�شت�شاري 
وقال �إنه بناء على �ملر�شوم �لأمريي رقم 12 ل�شنة 2010م ب�شاأن �إن�شاء هيئة 
�ل�شارقة �ل�شحية و�شعيامنا لتحقيق �لأهد�ف �ملنوطة بنا و�لرتقاء باخلدمات 
�لر�مج  بع�س  بتنفيذ  �لهيئة  ب����ادرت  �ل�����ش��ارق��ة  ب���اإم���ارة  �ل�شحية  و�مل���ر�ف���ق 
و�لتي ميكن  ب��الإم��ارة  �ل�شحية  �خل��دم��ات  ت�شب يف م�شلحة  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت 
�ل�شحي  و�لتنظيم  �ل�شحية  للرعاية  �ل�شارقة  مدينة  م�شروع  يف  ��شتعر��شها 
�ل�شحي  �لتاأمني  م�شروع  وعن   . �ل�شارقة  حكومة  ملوظفي  �ل�شحي  و�لتاأمني 
�أ�شار �ملحيان �إىل �أنه جاء �إميانا منا باأهمية تقدمي �أف�شل �خلدمات يف جمال 
�ملتخ�ش�شة  لاإ�شتثمار�ت  و�إ�شتقطابا  �ملجتمع  �أفر�د  �ل�شحية جلميع  �لرعاية 
يف �لقطاع �ل�شحي وباأعلى �ملعايري �لعاملية يف بيئة �إ�شتثمارية جاذبة وترويجا 
�لرعاية �ل�شحية وكافة �لأن�شطة ذ�ت  لاإمارة لت�شبح مركز� دوليا خلدمات 
�ل�شلة. وذكر �أن هيئة �ل�شارقة �ل�شحية بادرت بتنفيذ م�شروع مدينة �ل�شارقة 
للرعاية �ل�شحية من خال خم�شة حماور رئي�شية هي �لتقييم �لإ�شر�تيجي 
و�حتياج  لطبيعة  تف�شيلية  ودر��شة  �ل�شحية  للرعاية  �ل�شارقة  مدينة  ملبادرة 

�آل  جامعة �ل�شارقة لإن�شاء كر�شي حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
نهيان رئي�س �لدولة �شمو �ل�شيخة �شم�شة بنت �شهيل للمنح �لدر��شية يف �أحد 
�شموها  �لتي تطرحها �جلامعة من خال تقدمي جائزة  �لأكادميية  �لر�مج 
للن�شاء �ملبدعات عدد� من �ملنح �لدر��شية مقدرين ل�شموها هذ� �حلر�س �لنبيل 
يف دعم �لطلبة ملو��شلة م�شو�ر �لتعليم ولكافة �ملبادر�ت �لتي تقدم لتخ�شي�س 
منح للطلبة. وثمن �جلهود �ملتميزة يف �إمارة �ل�شارقة ملختلف �ملوؤ�ش�شات خا�شة 
�ل�شرق  يف  �لنفايات  لإد�رة  �شركة  �أف�شل  بجائزة  لفوزها  بيئة  �ل�شارقة  �شركة 
�شيا�شاتها  �لد�ئم يف  �لنجاح  يوؤكد  �لتو�يل و�لذي  �لثالثة على  �لأو�شط للمرة 
�لر�مية �إىل �إبر�ز �جلانب �مل�شرق لإمارتنا يف حفاظها على �لتنمية �مل�شتد�مة. 
�شيا�شة  ي�شعد مبناق�شة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  �أن  كلمته  �ملجل�س يف  رئي�س  و�أك��د 
�لدو�ئر  كوكبة  �إىل  ناجحة  بخطو�ت  �ن�شمت  و�لتي  �ل�شحية  �ل�شارقة  هيئة 
و�لهيئات �لعاملة يف حكومة �ل�شارقة مبر�شوم �إن�شائها رقم 12 ل�شنة 2010م 
و�لتي  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قبل  من 
تعك�س �هتمام �شموه �مل�شهود بتوفري �أ�شباب ومقومات �لعي�س �لكرمي و�لرفاهية 
للمو�طنني وخا�شة يف تطوير خدمات �لرعاية �ل�شحية لين�شئ �شموه �لهيئة 
ويعززها بكافة �ل�شاحيات و�ملو�زنات �لازمة لتحقيق �أهد�فها ومتكينها من 
�مل�شاهمة يف م�شرية �لتنمية �ل�شاملة لاإمارة وفق منظومة تطلعاتها ك�شلطة 
عليا يف جمال �لرعاية �ل�شحية وتقدمي كافة �خلدمات �لوقائية و�لعاجية 
�إننا لنقدر ل�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة  و�لتعزيزية للفرد و�ملجتمع . وقال 
تر�شيخ  وبالتايل  ب�شحته  و�لعناية  بالإن�شان  بالهتمام  �لثاقبة  �لنظرة  تلك 

مبد�أ �لمتياز يف �لرعاية �ل�شحية كمبد�أ �أ�شا�شي لتحقيق �لتنمية و�لتقدم .
و�أ�شاف رئي�س �ملجل�س �إن جل�شة �ليوم تاأتي لتعزيز تلك �جلهود وتوؤكد �أهمية 
ت�شافرها يف �لعمل �مل�شرك على تطوير �لرعاية و�لعناية بال�شحة حيث ما 
فيها  ينعم  �شليمة  �شحة  دون  من  تنجح  �أن  لها  �أم��ة  �أو  جمتمع  �أو  �أ���ش��رة  من 
�أن �ل�شحة �جليدة للفرد متثل عطاء  �أفر�دها بعقل وج�شم �شليمني ول �شك 

�شوق �لعمل مو�شحا �أنه ونظر� لأهمية �ل�شتثمار يف �لقطاع �ل�شحي باعتباره 
حيث  من  �لن�شبية  تكلفته  �رتفاع  من  بالرغم  و�جلاذبة  �ملهمة  �خليار�ت  �أح��د 
�أهمية  يوؤكد  مما  و�لإد�ري  �لطبي  و�لإ���ش��ر�ف  و�لتجهيز�ت  �لبناء  مو��شفات 
�لدر��شات �لعلمية ملكونات �ل�شوق وحجم �لطلب على �أ�شرة �مل�شت�شفيات �شمن 
نطاق �ملنطقة و�ملناف�شة �ملتوقعة لإ�شتيعاب �ل�شر�ئح �مل�شتهدفة. و�أو�شح �أنه مت 
تكليف �ل�شت�شاري بر�ي�س ووتر هاو�س كوبرز �ملتخ�ش�س يف خدمات �إ�شت�شار�ت 
للرعاية  �ل�شارقة  مدينة  ملبادرة  �إ�شر�تيجي  تقييم  باإعد�د  �ل�شحية  �لرعاية 
ملبادرة  �لإ�شر�تيجي  �لتقييم  �لأوىل  مرحلتني  على  �إجن���ازه  ليتم  �ل�شحية 
مدينة �ل�شارقة للرعاية �ل�شحية وتتناول �ملحاور روؤية مدينة �ل�شارقة للرعاية 
لنجاح  �لرئي�شة  و�لعو�مل  لل�شوق  �لإ�شر�تيجي  �لتقييم  نتائج  و  �ل�شحية 
مدينة �ل�شارقة للرعاية �ل�شحية وخطو�ت �ملرحلة �ملقبلة. ونوه �إىل �أن �ملرحلة 
�لثانية تت�شمن در��شة تف�شيلية متقدمة لطبيعة و�حتياج �شوق �لعمل وتركز 
على حماورة عدة منها حتليل ودر��شة �ل�شوق عن طريق �لتو��شل مع �ل�شلطات 
��شتخد�م  معدلت  در��شة  وكذلك  �ل�شحية  �لرعاية  خدمات  ومقدمي  �ملعنية 
�ملر�شى للعياد�ت �خلارجية وحتليل تف�شيلي للفجو�ت �خلا�شة بعدد �لأ�شرة 
�لدر��شة.  من  �لأوىل  �ملرحلة  يف  م�شبقا  �إليها  �لتو�شل  مت  �لتي  �لتخ�ش�شية 
وقال �إنها تت�شمن �أي�شا حمور مر�جعة �لإطار �لقانوين �ملقرح لإن�شاء مدينة 
�ل�شارقة للرعاية �ل�شحية وتاأثريه يف خدمات �لرعاية �ل�شحية وحمور تقدمي 
�ل�شحية وذلك وفقا  �لرعاية  �لطلب على خدمات  �لأمثل لإ�شتيعاب  �لنموذج 
للنتائج �لتي مت �لتو�شل �إليها يف �لدر��شة . وعن �لتاأمني �ل�شحي �أ�شار رئي�س 
�لإ�شر�تيجية  �لأه���د�ف  لتحقيق  ��شتكمال  �أن��ه  �إىل  �ل�شحية  �ل�شارقة  هيئة 
�إد�رة  ��شتحد�ث  مت  �ل�شحية  للرعاية  �ل�شارقة  مدينة  مل�شروع  ودعما  للهيئة 
�خلا�شة  �لإج�����ر�ء�ت  تنظيم  ب��ه��دف  وذل���ك  2012م  ع��ام  �ل�شحي  �لتنظيم 
�ل�شارقة  مدينة  م�شروع  حدود  �شمن  �ل�شحية  و�ملن�شاآت  �ملهنية  بالر�خي�س 

للرعاية �ل�شحية هيئة منطقة حرة طبية كمرحلة �أوىل.

وزير الداخلية الكويتي ي�صتقبل �صفري الدولة 
على جميع �مل�شتويات.

�أ�شاد �شعادة �ل�شفري بالعاقات �لتاريخية �لوثيقة  كما 
�لتي جتمع دول��ة �لإم���ار�ت ودول��ة �لكويت �ل�شقيقة يف 
�أرحب  �آف��اق  �إىل  تعزيزها  يف  �لبلدين  قيادة  رغبة  ظل 
جمل�س  دول  ب��ني  �مل�شتمر  و�لتن�شيق  �لتعاون  �إط���ار  يف 
�لب�شرية  �ل��ك��و�در  بتنمية  للنهو�س  �خلليجي  �لتعاون 

�خلليجية وتطوير �أ�شو�ق �لعمل فيها . 

•• الكويت-وام:

وزير  �جل��اب��ر  �حل��م��ود  �أح��م��د  �ل�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  ��شتقبل 
�أحمد بن  �لدكتور علي  �لكويتي �م�س �شعادة  �لد�خلية 

�شكر �شفري �لدولة لدى دولة �لكويت �ل�شقيقة.
و�أ�شاد معايل وزير �لد�خلية �لكويتي مب�شتوى �لعاقات 
و�رتقائها  �لكويت  ودول��ة  �لم���ار�ت  دول��ة  بني  �لثنائية 
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الهالل الأحمر فرع اأبوظبي ينفذ ور�صة عمل تدريبية ملتطوعات الفرع
من  من��اذج  لطرح  بالإ�شافة  �لأح���ام  وحتقيق  �ل���ذ�ت  تقدير 
�أن��ا غري فهي  بعنو�ن  �لثانية  �ل��دورة  ..�أم��ا  �لناجحات  ق�ش�س 
خا�شة باأبناء �ملتطوعات وتهدف �إيل تنمية �لذكاء �لذ�تي لدى 
�لطفل وتنمية �لقدرة على �لإح�شا�س بامل�شوؤولية لديه وتكوين 
وت��دور حماورها حول رحلة  �شليمة  و�إجن��از�ت��ه بطرق  قدر�ته 
بالإ�شافة  �لعقل  ومترين  و�لقدر�ت  �ملو�هب  وعن  �لأعماق  يف 
مدربات  وع��ق��دت  �ل��ري��ادة.  وجيل  �لتميز  مثلث  على  للتعرف 
مركز بد�ية للتدريب و�لتطوير ور�شتي عمل لأبناء متطوعات 
�شحيحة  ب�شورة  �لطفل  �إب��د�ع��ات  توظيف  على  رك��زت  �لفرع 
�ملو�هب  �كت�شاف  على  ت�شاعد  �لتي  و�لقدر�ت  �ملهار�ت  وتنمية 

لدى �لأطفال يف �شن مبكرة.

�لأحمر درجت على تنفيذ �لعديد من �لفعاليات وور�س �لعمل 
�لتثقيفية و�لدور�ت �لتدريبية و�لتوعوية ملتطوعي ومتطوعات 
�ل��ه��ال م��ن �أج���ل ت��ع��زي��ز روح �ل��ع��ط��اء �لإن�����ش��اين �ل��ق��ائ��م بني 
�لهيئة وكافة �أفر�د �ملجتمع �ملحلي وم�شاندة �لفئات �ل�شعيفة 
..م�شري� �ىل �ن هذه �لدور�ت تعود بالنفع �لتوعوي و�لتاأهيلي 
برنامج  �ن  وق���ال  و�أب��ن��ائ��ه��م.  �لهيئة  متطوعي  م��ن  للمتلقني 
�أبوظبي  ف��رع  متطوعات  ي�شتهدف  �لتدريبية  �لعمل  ور���ش��ة 
يف  �لنجاح  �أ�شر�ر  عنو�ن  حتت  ..�لأوىل  دورت��ني  على  وي�شتمل 
و�يجاد  �ل��ذ�ت  بناء  من  �مل�شاركات  متكني  �إىل  وتهدف  �حلياة 
�ن�شان و�عي بطموحاته و�أهد�فه وتتحدث حماورها عن معنى 
�لنجاح و�لتعريف به و�كت�شاف �أ�شر�ر �لنجاح �خلم�شة وكيفية 

•• اأبوظبي-وام:

ن��ف��ذ ف���رع �ل���ه���ال �لأح���م���ر ب��اأب��وظ��ب��ي ور����ش���ة ع��م��ل تدريبية 
ملتطوعات �لفرع و�أطفالهن حتت �شعار بالعطاء نرتقي وذلك يف 
م�شرح منطقة �أبوظبي �لتعليمية برعاية مركز بد�ية للتدريب 
�إد�رة �ملتطوعني بفرع  �إطار جهود  و�لتطوير. تاأتي �لور�شة يف 
�أبوظبي و�شمن �خلطة �لت�شغيلية لاإد�رة لعام 2013 و�لتي 
ملتطوعات  و�لتوعوية  �لتدريبية  �لعمل  ور�س  عقد  �إيل  تهدف 
11 �شنة.  �إىل  7 �شنو�ت  �لفرع و�أطفالهن للفئة �لعمرية من 
و�أكد حممد �شعيد خمي�س �لرميثي مدير فرع �لهال �لأحمر 
�لهال  هيئة  �ن  �ل��ور���ش��ة  �أع��م��ال  ببد�ية  كلمة  �أب��وظ��ب��ي يف  يف 

الإمارات ت�صاند اجلهود الدولية للحفاظ على بيئة البحار واملحيطات
•• اأبوظبي-وام:

بيئة  على  للحفاظ  كبرية  ج��ه��ود�  �ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول��ة  تبذل 
�لبيئة  حلماية  �لر�مية  �لدولية  �جلهود  مع  تتاقي  و�ملحيطات  �لبحار 
�لبحرية حفاظا على م�شتقبل �لب�شرية حيث توؤمن قيادة �لدولة �لر�شيدة 
نتنف�شه  �ل��ذي  �لأك�شجني  توفر  �لتي  كوكبنا  رئ��ات  تعتر  �ملحيطات  ب��اأن 

وم�شدر� رئي�شيا للغذ�ء و�لدو�ء وجزء� مهما من �ملحيط �حليوي.
وبالتز�من مع �ليوم �لعاملي للمحيطات نفذت �لعديد من �لهيئات و�لدو�ئر 
�لر�شمية يف دولة �لمار�ت جمموعة من �ملبادر�ت و�مل�شاريع �لر�مية حلماية 

�لكائنات �لبحرية �لتي تعي�س يف �ملحيطات.
�ملبادر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ل��اع��ام  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ينفذ  �لط����ار  ه���ذ�  ويف 
�حدى  وق��دم  و�ملحيطات  �لبحار  حلماية  �لدولية  �جلهود  لدعم  �لر�مية 
�أهم مبادر�ته خال م�شاركته بجناح وطني لدولة �لمار�ت يف �إك�شبو يو�شو 

2012 بكوريا �جلنوبية �لعام �ملا�شي.
وذكر �ملجل�س �لوطني لاعام �ن كافة �لأفام �لتي �نتجها مل�شاركاته يف 
معار�س �ك�شبو �لدولية تركز على حماية �لبيئة �لطبيعية و�ملياه و�لبحار 
�لب�شرية  وم�شتقبل  �لن�شان  حلياة  حيوية  �لك��ر  باعتبارها  و�ملحيطات 

جمعاء.
و�أ�شار مدير عام �ملجل�س يف هذ� �ل�شدد �ىل �ن ر�شالتنا �لعامية يف �لد�خل 
ب�شرورة  مكان  كل  يف  �لف���ر�د  لتوعية  مبا�شرة  م�شامني  حتمل  و�خل���ارج 
حماية كوكب �لر�س من �لتدهور �لبيئي و�حلفاظ على بيئة بحرية نظيفة 
ن�شتمد منها �شبل حياتنا وم�شتقبلنا ..وقال �ن �لفكرة �لرئي�شية �لتي ركز 
عليها جناح �لدولة يف �إك�شبو يو�شو 2012 هي �ملحيطات و�ل�شو�حل �حلية 
وهي فر�شة للتعرف على ما يحدث على �شو�حلنا ويف بحارنا وحميطاتنا 
�لفام  �شل�شلة  بنجاح عر  يو�شو روى  �ك�شبو  �لدولة يف  �ن جناح  و�أك��د   .
�لوثائقية و�لت�شجيلية �لتي عر�شها على مدى ثاثة �أ�شهر ق�شة �لإمار�ت 
وكيف كان �لبحر ول يز�ل يلعب دور� حموريا �إ�شافة �إىل ��شتعر��س بع�س 

�لإجناز�ت �لتي حققتها �لدولة يف �لعديد من �ملجالت �لبحرية.
يف  �لوىل  للمرة  وع��ر���س  �ملجل�س  �نتجه  �ل��ذي  �ل�شلحفاة  فيلم  �ن  يذكر 
�ك�شبو يو�شو فاز بجو�ئز �لو�شكار يف مهرجانات �ل�شينما و�لفام �لعاملية 
عام  نحو  م��رور  بعد  �لفيلم  ي��ز�ل  ول  وغريها  ونيويورك  وبرلني  ك��ان  يف 
من  �مل�شاهدين  �هتمام  ج��ذب  يو��شل   2012 يو�شو  �إك�شبو  �نتهاء  على 
�أنحاء �لعامل وح�شد �جلو�ئز ولعب دور مهم يف زيادة �لوعي �لبيئي لدى 
�مل�شاهدين و�إقناعهم بالتفكري ب�شورة �أعمق يف �لق�شايا ذ�ت �ل�شلة بالتلوث 
�ل�شاحف يف  �إح��دى  ح��ول  �أحد�ثها  ت��دور  ي��روي حكاية  �لبا�شتيكي فهو 
برنامج �إعادة تاأهيل �ل�شاحف �لبحرية يف دولة �لإمار�ت وحملة �حلد من 

تلوث �لأكيا�س �لبا�شتيكية يف بحار وحميطات �لعامل.

يت�شل باملحيطات.
و�شدد على �أهمية �ملحيطات لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي و�ل�شحة و�لبقاء على 
قيد �حلياة و�لطاقة و�ملناخ فهي جزء مهم من �ملحيط �حليوي كما تعتر 
رئة كوكب �لأر�س �لتي متدنا مبعظم �لأك�شيجني �لذي نحتاجه للتنف�س 

ومتثل �أي�شا �مل�شدر �لرئي�شي لاأغذية و�لأدوية.
مبثابة  ي��ع��د  للمحيطات  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  �لح��ت��ف��ال  �أن  �لغي�س  و�أو����ش���ح 
و�لوقوف  �ملجتمعات  حياة  يف  وم�شاهمتها  �أهميتها  على  لل�شوء  ت�شليط 
�ملحيطات  قدرة  على  تو�جه عملية �حلفاظ  �لتي  �لكبرية  �لتحديات  على 
�لآمن  و�لرفيه  �مل�شتد�مة  �لعي�س  �شبل  وتوفري  �لعاملي  �ملناخ  تنظيم  يف 
�لتي  �حلالية  للتحديات  �لعاملي  �ل��وع��ي  وزي���ادة  �لغذ�ئي  �لأم���ن  وحتقيق 
تو�جه �ملجتمع �لدويل خا�شة فيما يتعلق بالأن�شطة �لب�شرية و�ل�شتخد�م 

�خلاطئ للمحيطات و�لبحار.
�ملائية  لاأحياء  �ل�شارقة  مربى  �أطلق  �لعاملي  باليوم  �لحتفال  �ط��ار  ويف 
�لطبيعية  بيئتها  �إىل  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�شقر  م��ن��ق��ار  ���ش��اح��ف  م��ن  جم��م��وع��ة 
و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  مع  بالتعاون  وذل��ك  تاأهيلها  �إع��ادة  يف  �لنجاح  بعد 

�لطبيعية يف �ل�شارقة.
ونظمت �إد�رة متاحف �ل�شارقة فعاليات �لحتفال باليوم �لعاملي للمحيطات 
كجزء من مبادرتها للم�شوؤولية �لجتماعية من خال �إطاق جمموعات 
من �شاحف منقار �ل�شقر من �لأنو�ع �لكبرية و�ل�شغرية يف مياه �خلليج.

�لعامة  قبل  م��ن  �لن��ق��ر����س  خلطر  �ملعر�شة  �ل�شاحف  على  �لعثور  ومت 
�أطلق برناجما حلماية  و�لذي  �ملائية  �ل�شارقة لاأحياء  �إىل مربى  ونقلها 
هذه �لأنو�ع �لنادرة من �ل�شاحف خال �لأعو�م �لثاثة �ملا�شية و�أعادت 
�إد�رة متاحف �ل�شارقة هذه �ل�شاحف �لبحرية �لنادرة �إىل بيئتها �لطبيعية 
خال �حتفالية �ليوم �لعاملي للمحيطات يف حممية �لقرم يف كلباء �شباح 

�خلمي�س.
�لإم��ارة متتلك  �إن  منال عطايا  �ل�شارقة  �إد�رة متاحف  عام  وقالت مديرة 
تر�ثا بحريا غنيا وياأتي �لحتفال باليوم �لعاملي للمحيطات لي�شلط �ل�شوء 
على �لدور �حليوي �لذي يقوم به مربى �ل�شارقة لاأحياء �ملائية يف تثقيف 
�لعامة مبدى �حلاجة �إىل �ملحافظة على �ملحيطات ..م�شرية �إىل �أن متاحف 
حول  �ل��وع��ي  لن�شر  �ملجتمع  �شر�ئح  لكافة  �لو�شول  �إىل  تهدف  �ل�شارقة 

�حلاجة �إىل �شمان م�شتقبل م�شتد�م ملو�ردنا �لبحرية �لثمينة.
و�أ�شافت �ننا ن�شري خطو�ت مهمة يف �شبيل �ملحافظة على حميطنا لأجيال 
�مل�شتقبل من خال قائمة �لفعاليات �ملتنوعة �لتي يقدمها مربى �ل�شارقة 
لاأحياء �ملائية �شو�ء للمد�ر�س �أو للمجتمع ككل بالإ�شافة �إىل �لعمل �لذي 

يقوم به علماء �لأحياء يف �إعادة تاأهيل �لكائنات �لبحرية .
ومن  بالنقر��س  �لبحرية  �ل�شقر  منقار  �شاحف  �جلائر  �ل�شيد  ويهدد 
�لأحياء  خبري  بقيادة  �ملائية  لاأحياء  �ل�شارقة  مربى  من  فريق  ق��ام  هنا 

وهدف �ملجل�س �لوطني لاإعام من تقدمي فيلم �ل�شلحفاة �إىل ��شتعر��س 
�شورة من �حلياة �لبحرية يف �لإمار�ت.

�أقا�شي �لأر���س خا�شة من مدر�شة  وجاء �لنجاح �لأخري لهذ� �لفيلم من 
جزيرة  يف  كان�شاي  باإقليم  هيوغو  ولي��ة  عا�شمة  كوبي  مدينة  يف  ثانوية 
هون�شو �ليابانية طلبت ��شتخد�مه كو�شيلة تعليم ول عجب يف �أن يحظى 
�لفيلم باهتمام �مل�شاهدين يف تلك �ملدينة ذ�ت �ل�شلة �لعميقة بالبحر و�لتي 

يبدي �شبابها قلقا عميقا على �شامة بيئتهم �لبحرية.
من  وب��ك��ل  �ليابانية  �مل��در���ش��ة  بخطوة  ل��اإع��ام  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ورح���ب 
يرغب من �ملد�ر�س يف جميع �أنحاء �لعامل با�شتخد�م هذ� �لفيلم يف درو�س 
�ملبتكرة  �ملبادرة  هذه  يف  �شاركو�  �لذين  جميع  �إىل  بالتهنئة  وتقدم  �لبيئة 
�قرحتها  �لتي  �مل�شتقبل  و�شنع  �لعقول  تو��شل  فكرة  مع  تتما�شى  �لتي 
�لإمار�ت لإك�شبو 2020 ..كما �أعرب عن تقديره لآر�ء �لطاب �ليابانيني 
�لتي ت�شجع على مو��شلة �جلهود من �أجل تكري�س م�شاركات �لإم��ار�ت يف 

معار�س �إك�شبو �لعاملية للعب دور بناء يف �لتنمية �لعاملية.
ويوؤكد �لعديد من �خلر�ء و�مل�شوؤولني �ن دولة �لم��ار�ت ت�شارك يف كافة 
�ملعار�س و�ملوؤمتر�ت �ملتخ�ش�شة تفاعا منها مع �جلهود �لدولية �لر�مية 
حلماية �لبحار و�ملحيطات يف �لعامل نظر� حلر�س �لقيادة �لر�شيدة لدولة 
�لإمار�ت على حماية �لبيئة �لطبيعية و�لبحث عن م�شادر جديدة للطاقة 

�ملتجددة.
ويجمع �خل��ر�ء على �ن دول��ة �لإم��ار�ت تاأتي يف مقدمة دول �لعامل �لتي 
حلماية  م�شتد�مة  حلول  وت�شع  و�ل��ري��ة  �لبحرية  �لبيئة  بحماية  تعنى 
لاإمار�ت  �أن  ..كما  �لعامل  و�شعوب  دول  مع  بالتعاون  و�ملحيطات  �لبحار 
تر�ثا بحريا عريقا لذلك تقدم دولة �لمار�ت �ليوم �أمنوذجا لكيفية حماية 
موؤمتر�ت  يف  �و  �ك�شبو  معار�س  يف  م�شاركتها  خ��ال  من  �لبحرية  �لبيئة 

�لبيئة �لتي تقام حول �لعامل.
و�لتنمية يف  �لبيئة  هيئة حماية  �أطلقت  �لبحرية  �لبيئة  �طار حماية  ويف 
ر�أ�س �خليمة مبادرة حماية �ملو�رد �لطبيعية للحفاظ على �لبيئة �لبحرية 
وذلك يف �شياق م�شاركتها يف �لحتفال بيوم �ملحيطات �لعاملي �لذي يحمل 

هذ� �لعام �شعار �ملحيطات و�لنا�س .
وقال �لدكتور �شيف �لغي�س �ملدير �لتنفيذي لهيئة حماية �لبيئة و�لتنمية 
�لإنز�ل  ومناطق  �لدولة  يف  �لبلديات  جميع  �إخطار  على  تركز  �ملبادرة  �إن 
منع  م��ع  �لأ���ش��و�ق  يف  �ل��ه��ام��ور  �أ���ش��م��اك  �إن���ز�ل  و�ل�شيادين مبنع  �ل�شمكي 

تقدميها للمطاعم خال �ليوم �لعاملي للمحيطات.
و�أكد �أن ذلك ياأتي من منطلق حر�س �لهيئة على حماية �ملو�رد �لطبيعية 
حلماية �ملو�رد �لطبيعية ..م�شري� �إىل �أن �لهيئة تعمل على توعية �جلمهور 
باأهمية �ملحيطات وتاأثري �لأن�شطة �لب�شرية على �لبيئة �لبحرية ..�إ�شافة 
�ل��دويل يف ما  �لتي يو�جهها �ملجتمع  بالتحديات  �لعاملي  �لوعي  زي��ادة  �إىل 

�ملائية �إ�شماعيل �لبلو�شي باإعادة تاأهيل �ل�شاحف �لتي مت �لعثور عليها يف 
�لإمارة وتقدمي �لعناية و�لرعاية �لق�شوى لهذه �لكائنات لتهيئتها للعودة 
�لعاملي  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  �إط��اق��ه��ا  وليتم  �لبحر  يف  �لطبيعية  بيئتها  �إىل 

للمحيطات.
وتعتر �شاحف منقار �ل�شقر من �أ�شغر �لكائنات �لبحرية وت�شمى هكذ� 

ن�شبة لروؤو�شها �ملدببة �لتي تنتهي يف نقطة حادة ت�شبه منقار �ل�شقر.
خال  باملائة   80 ن�شبته  ف��اق��ت  تر�جعا  �ل�شاحف  ه��ذه  �أع���د�د  و�شهدت 
�شيد  �لتي حتظر  �لدولية  �ملعاهد�ت  رغم  �لزمن  �أجيال من  فرة ثاثة 
�ل�شاحف مهدد�  �لبحرية و�لجت��ار بها حيث بات وج��ود هذه  �ل�شاحف 
�شو�طئ  م��ن  �لبيو�س  وجمع  �ملناخي  و�لتغري  �ل�شاحلية  �لتنمية  ب�شبب 

�لتع�شي�س و�لتلوث و�لوقوع يف �شباك �ل�شيادين.
من جهة �أخرى نظمت هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�شارقة �حتفال 
بيوم �ملحيطات �لعاملي 2013 يف متحف �لتاريخ �لطبيعي و�لنباتي مبتنزه 
�ل�شحر�ء حيث �أ�شارت رئي�شة �لهيئة هنا �شيف �ل�شويدي �إىل حر�س �لهيئة 
على �لحتفال بيوم �ملحيطات �لعاملي �لذي ي�شادف �لثامن من �شهر يونيو 

من كل عام وم�شاركة �لعامل تعزيز �لدور �حليوي للمحيطات.
�أن  �لكتبي  �شم�شة  و�لنباتي  �لطبيعي  �لتاريخ  عام متحف  �أمني  و�أو�شحت 
�لفقر�ت  ي�شمل جمموعة من  �ملنا�شبة  بهذه  برناجما حافا  �أعد  �ملتحف 
�مل��ت��ن��وع��ة ..ك��م��ا ج���ددت ح��دي��ق��ة �لإم�����ار�ت ل��ل��ح��ي��و�ن��ات دع��وت��ه��ا للمجتمع 
�لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  وجهتها  ر�شالة  يف  �لبيئية  �جلهود  تعزيز  ب�شرورة 

للمحيطات.
وحث نا�شر خلريباين �لنعيمي �شاحب م�شروع حديقة �لإمار�ت للحيو�نات 
ثقافة  مفهوم  تعزيز  على  و�لربويني  �لأم��ور  و�أول��ي��اء  �لأ�شر  �أبوظبي  يف 

حماية �لبيئة �لبحرية و�ملحافظة عليها لدى �لن�سء.
وقال �ن �ليوم �لعاملي للمحيطات هو يوم لتعزيز �جلهود �لتوعوية حلماية 
�أ�شر �ملو�طنني و�ملقيمني  �ملائية من خال �لدور �لذي ت�شطلع به  �لبيئة 
مبدى  �لأب��ن��اء  توعية  عر  جهودها  وتعزيز  �لبحرية  �لبيئة  حماية  جت��اه 
ل�شالح  م�شتد�مة  بطريقة  عليها  �حلفاظ  و�شرورة  �ملائية  �حلياة  �أهمية 

�لأجيال �حلالية و�ملقبلة.
و�أكد �أن ر�شالة حديقة �لإمار�ت توعوية ملختلف �لأجيال ب�شرورة �حلفاظ 
�لتي ت�شر  للنفايات �خلطرة  ب��األ جنعل منها مكبا  �ملحيطات وذل��ك  على 
باحلياة �لبيئية ومن ثم توؤدي �إىل �لتاأثري�ت �ل�شلبية و�لختال يف تو�زن 

�حلياة �لبيئية.
لاأمم  �لعامة  �جلمعية  �أق��رت��ه  �ل��ذي  للمحيطات  �لعاملي  �ل��ي��وم  �إن  وق��ال 
�ملتحدة �عتبار� من �شنة 2009 يتيح لنا فر�شة لإمعان �لنظر يف �أهمية 
�ليوم  هذ�  ي�شكل  ..كما  للب�شرية  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  يف  �ملحيطات 

فر�شة جيدة للتذكري بالتحديات �لكثرية و�جل�شيمة �ملتعلقة باملحيطات.

الهوية تن�صر بحثًا علميًا عن القارئات الإلكرتونية

التغيري الإيجابي لنمط حياة امل�سابني 
اإ�صهار موؤ�ص�صة ال�صرطان الإيجابي

�أن حكومات �لكثري من �لدول حول �لعامل على �لرغم من مبادرتها خال 
�لعقدين �ملا�شيني �إىل �إطاق م�شاريع تكنولوجية متقدمة لتعريف وتاأكيد 
�لهويات �ل�شخ�شية ل�شكانها �شو�ء كانت حتت عنو�ن بطاقات هوية ذكية �أو 
جو�ز�ت �شفر �إلكرونية حيث كان تركيز تلك �مل�شاريع من�شبا على تطوير 
�لبنية �لتحتية لاأنظمة وت�شجيل �ل�شكان �إل �أنها كانت تفتقد �إىل وجود 

روؤية و��شحة حول كيفية دمج هذه �مل�شاريع يف �لقطاعات �خلدماتية.
بطاقات  �شناعة  �شت�شهدها  �لتي  �مل�شتقبلية  �لثورة  �أن  �إىل  �لبحث  و�أ�شار 
�لهويات  �لذكية لن تقت�شر على جمال حتديد وتاأكيد م�شد�قية  �لهوية 
بل �شتتجاوز ذلك لت�شاهم يف �إتاحة فر�س جتارية وفتح منافذ �قت�شادية 
خمتلفة  �أمن��اط  على  �شتعتمد  �لعامل  ح��ول  �حلكومات  �أن  م��وؤك��د�ً  جديدة 
خال  من  �لذكية  �لهويات  ��شتخد�مات  لتمكني  و�لتقنيات  �لر�مج  من 
�شيتم  �لتي  �لطريقة  ت�شكيل  و�شتعيد  �لإن��رن��ت  و�شبكة  �لذكية  �لهو�تف 
تقدمي �خلدمات من خالها مبا ي�شهل و�شولها �إىل �ملتعاملني يف �أي مكان 
�لقارئات  مب�شروع  خا�س  �إلكرونياً  موقعاً  �أطلقت  �لهيئة  وكانت  وزم��ان. 
�لإلكرونية ميكن �لو�شول �إليه من خال �ملوقع �لإلكروين للهيئة على 
�شبكة �لإنرنت بهدف متكني موؤ�ش�شات �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س يف 
�لهوية  لبطاقة  �لإلكروين  �لقارىء  ت�شغيل  برنامج  حتميل  من  �لدولة 
�شريحتها  وي�شر عر قر�ءة حمتويات  �شهولة  بكل  �لبطاقة  و�لتعامل مع 
�لإلكرونية يف وقت ق�شري جد� وذلك يف �إطار �شعيها للم�شاهمة يف تب�شيط 
تقدمي �خلدمات �حلكومية وت�شهيل �ملعامات ف�شًا عن تقدميها �لدعم 
من  بال�شتفادة  �لر�غبة  و�خلا�شة  �حلكومية  للموؤ�ش�شات  و�لتقني  �لفني 

مميز�ت بطاقة �لهوية. 
بالقارئات باقة من �خلدمات تتمثل يف  �ملوقع �لإلكروين �خلا�س  وُيتيح 
حتميل برنامج قارئ �لبطاقات و�لب�شمات �لإلكروين ف�شًا عن برنامج 
باأنو�ع  للتعريف  ل  �إىل جانب عر�س مف�شّ �لدورية  �لإع��د�د�ت وحتديثاته 
�أجهزة �لقارئ �لإلكروين �لتي تتو�فق مع �أنظمة بطاقة �لهوية وتو�شي 
�ل�شتف�شار�ت  ط��رح  فر�شة  توفريه  �إىل  بالإ�شافة  با�شتخد�مها،  �لهيئة 
خال  تقنية  م�شكلة  �أي  مو�جهة  حال  يف  �ملاحظات  و�إر�شال  و�ملقرحات 
ت�شغيل �لقارئ �لإلكروين، حيث يتوىل فريق خمت�س يف �لهيئة �لتعامل 

معها مبا�شرة.
تتميز  للهوية  �لإم�����ار�ت  هيئة  ت�����ش��دره��ا  �ل��ت��ي  �ل��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  �أن  ُي��ذك��ر 
بركيبتها �لتكنولوجية �لتي ت�شمن �أعلى م�شتويات �لدقة و�لأمان حيث 
�لتوقيع  ومفاتيح  �لذكية  �لبطاقة  يف  تتمثل  خ�شائ�س  ثاث  من  تتكون 
يتكرر  تعريفي ل  برقم  �لهوية  بطاقة  تتميز  كما  و�لب�شمات  �لإلكروين 

ويرتبط باخل�شائ�س �لبيومرية ل�شاحبها ملدى �حلياة.

•• ابوظبي-	الفجر	

�أكدت هيئة �لإمار�ت للهوية �أهمية �لقارئات �لإلكرونية كو�شيلة متقدمة 
وت�شهيل  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  موؤ�ش�شات  عمليات  كفاءة  لتعزيز 
ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ن��ظ��ر� ل���دوره���ا يف �خ��ت�����ش��ار �ل��وق��ت �مل�����ش��ت��غ��رق لإجن���از 
معاماتها وتقليل نفقاتها و��شتثمار جهود موظفيها و�شوًل لك�شب ر�شا 
�ملتعاملني معها خال بحث علمي جديد لها بعنو�ن دعم �نت�شار �لقارئات 
�لنظم  على  �شتعتمد  �لتي  �حلكومات  �إن  �لذكية  للبطاقات  �لإلكرونية 
�شتتميز  ل�شكانها  �ل�شخ�شية  �لهويات  تعريف  يف  �حلديثة  �لبيوميرية 
عن غريها وتنفرد يف م�شتوى تقدم قطاعاتها �خلدماتية خال �ل�شنو�ت 
�ملقبلة. و�أكدت �لهيئة يف �لبحث �لذي ن�شرته �ملجلة �لدولية للتكنولوجيا 
�لإلكرونية  �لقارئات  �أن  م��وؤخ��ر�ً  �ل�شادر  �لأخ��ري  عددها  يف  و�ل�شتثمار 
�شوف توفر ب�شكل تدريجي قدر�ت م�شادقة �إلكرونية للبيانات ذ�ت كفاءة 
�لإلكروين وتعزيز  �لتحّول  تقّدم وتطور مفاهيم  �شيدعم  عالية وهو ما 
لاأعمال  �لإلكرونية وظهور مناذج جديدة  بالتعامات  �لثقة  م�شتويات 

و�لتجارة �لإلكرونية مبا يدعم �قت�شاد �ملعرفة.
يف  و�خل��ا���س  �حلكومي  �لقطاعني  وموؤ�ش�شات  �حل��ك��وم��ات  �لهيئة  ودع���ت 
��شر�تيجيات  وو�شع  ل�شياغة  �جلهود  ت�شافر  �إىل  �لعامل  دول  خمتلف 
و��شحة، ب�شاأن كيفية دعم متطلبات تعريف وتاأكيد �شحة و�شامة �لهويات 
�ل�شخ�شية وم�شد�قيتها، و�إتاحة ذلك ملقدمي �خلدمات يف �لقطاعني �لعام 

و�خلا�س، مبا ي�شاهم يف �لرتقاء باخلدمات �ملقّدمة ل�شكانها.
�ملجال  �لإم��ار�ت يف هذ�  دولة  �لر�شيدة يف  بروؤية �حلكومة  �لهيئة  ونّوهت 
للهوية  �لإم���ار�ت  هيئة  وجهود  �لإلكرونية  �حلكومة  مل�شاريع  وبدعمها 
�لهادفة لت�شهيل وتب�شيط �خلدمات �حلكومية يف �لدولة من خال تطوير 
�أكر من مليون قارئ  منظومة متقدمة لإد�رة �لهوية ومبادرتها لتوزيع 
�لهوية خال عامني على موؤ�ش�شات �لدولة �حلكومية  �إلكروين لبطاقة 

�لحتادية و�ملحلية وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س.
بتوزيعها  �شرعت  �لتي  �لإلكروين  �لقارئ  �أجهزة  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ�شارت 
منذ عامني �شمن �مل�شروع، من �شاأنها �أن متّكن خمتلف موؤ�ش�شات �لدولة 
بال�شتفادة من مميز�ت  مبتكرة  تقدمي خدمات  و�خلا�شة من  �حلكومية 

بطاقة �لهوية.
و�أكدت �لهيئة �أن �لقارئات �لإلكرونية و�أنظمة �لهوية �ملتقدمة وتطبيقاتها 
�شت�شاهم �إىل حد كبري، يف تعزيز �أمن �لدول وحت�شني جمتمعاتها وحماية 
و�نتحال  و�لح��ت��ي��ال  �لهوية  �شرقة  ج��ر�ئ��م  م��ن  �لإل��ك��رون��ي��ة  �لتعامات 
�ل�شخ�شية و�شوًل �إىل تر�شيخ مفهوم �لقت�شاد �لإلكروين �لآمن م�شيفة 
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�ل�شرطان  م���وؤ����ش�������ش���ة  ت���د����ش���ني  مت 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �لأوىل  ل��ت��ك��ون  �لإي��ج��اب��ي 
من نوعها يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�مل���ت���ح���دة �مل���ع���رف ب��ه��ا ر���ش��م��ي��اً من 
�لإجتماعية  �ل�������ش���وؤون  وز�رة  ق��ب��ل 
كموؤ�ش�شة م�شتقلة لها ر�شالة و�أهد�ف 
و�أن���������ش����ط����ة م���ن���ظ���م���ة وف������ق �أه�������د�ف 
����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة م��ر���ش��وم��ة ل��ت�����ش��ب يف 
و  �ملجتمع  لأف���ر�د  �لتوعوي  �جل��ان��ب 
�ل�شرطان  ح��ول  �لوعي  بن�شر  ت�شهم 
�لإيجابي  �لتعامل و�لتعاي�س  وثقافة 
�ملجتمع  يف  �ل�����ش��رط��ان  م��ر���ش��ى  م���ع 
�لر�شمية  �جل����ه����ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�ل���دول���ة. و ثمنت  و�مل��خ��ت�����ش��ة د�خ����ل 
رئي�س جمل�س  �لهد�بي  �أم��ل عبد�هلل 
�لإيجابي  �ل�شرطان  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
ج���ه���ود �مل�������ش���وؤول���ني �مل��ع��ن��ي��ني لدى 
وعلى  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  وز�رة 
وزيرة  �لرومي  م��رمي  معايل  ر�أ�شهم 
�لتي  للجهود  �لجتماعية  �ل�����ش��وؤون 
بذلوها و�ل���دور �ل��ذي ك��ان له عظيم 
�ل�شرطان  موؤ�ش�شة  �إ���ش��ه��ار  يف  �لأث���ر 
�إن�شاء  ف��ك��رة  �أن  مو�شحًة  �لإي��ج��اب��ي 
�نبثقت  �لإيجابي  �ل�شرطان  موؤ�ش�شة 
م��ن �أ���ش�����س و�أه�����د�ف �إن�����ش��ان��ي��ة بحته 
قام  م�شتفي�شة  در�����ش���ة  ب��ع��د  وذل����ك 
و�شاحبة  �ملوؤ�ش�س  �لعمل  ف��ري��ق  بها 
�لبوعينني  رمي  �لأ����ش���ت���اذة  �مل����ب����ادرة 
�أو�شلت نتائجها �إىل عدم وجود مثل 
�أ�شافت  و  �لدولة.  �ملوؤ�ش�شات يف  هذه 
ل��ه دور  �ملوؤ�ش�شات  �ل��ن��وع م��ن  �إن ه��ذ� 
�ملدى  يف  عليه  يعول  �أن  ميكن  كبري 
�ل��ق��ري��ب و�ل��ب��ع��ي��د يف �إح����د�ث تغيري 
�إيجابي وملمو�س من خال ت�شميم 
ي�شتمل على  ع��ايل �جل���ودة  حم��ت��وى 
وتاأهيلية  وتعليمية  تثقيفية  �أدو�ر 
ينعك�س  �مل���ر����س  ب���ه���ذ�  ل��ل��م�����ش��اب��ني 
�إي��ج��اب��ي��اً ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م وح���ي���اة من 
�لنف�شية  �لناحية  من  بهم  يحيطون 
ع���ل���ى خطو�ت  �إي����ج����اب����اً  ي����وؤث����ر  مم����ا 
م��ر�ح��ل �ل��ع��اج و ن��ك��ون ق��د حققنا 
�ل���ه���دف �لأ����ش���ا����س م���ن �ل���ع���اج وهو 
و�خت�شار  �ل�شفاء  فر�س  ن�شبة  زي��ادة 
�مل��ط��ل��وب��ة للعاج  �ل��زم��ن��ي��ة  �ل���ف���رة 
بالإ�شافة  له  �ملالية  �لتكلفة  وتقليل 
�جتياز  كيفية  عن  �لأ�ش�س  و�شع  �إىل 
وتاأمني  ل��ل��م��ر���س  �ل�شعبة  �مل���ر�ح���ل 

�مل��ري�����س و�ل��ت��ع��اي�����س �لإي���ج���اب���ي مع 
�لقوة،  م�شابيه  وم��ن��ح  �مل��ر���س  ه���ذ� 
�أو�جلن�س  �ل�����ش��ن  ع��ن  �ل��ن��ظ��ر  ب��غ�����س 
�لهدف  �أن  �أي  �ل��ث��ق��ايف  �مل�����ش��ت��وى  �أو 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ه���و م��ن��ح �لأم�����ل لأولئك 
�ملر�شى �لذين قّدر لهم �أن ي�شارعو� 
�لبوعينني  رمي  �ك���دت  و  �ل�����ش��رط��ان. 
مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )155( 
موؤ�ش�شة  �ك��ت�����ش��ب��ت   2013 ل�����ش��ن��ة 
�ل�شخ�شية  �لإي���ج���اب���ي  �ل�������ش���رط���ان 
24-03-2013م  منذ  �لعتبارية 
وهي موؤ�ش�شة تعمل حتت مظلة وز�رة 
�ل�شوؤون �لجتماعية وتخ�شع لأحكام 
ل�شنة  رق���م )2(  �ل��ق��ان��ون �لحت����ادي 
�جلمعيات  �إ���ش��ه��ار  ���ش��اأن  يف   2008
�لعام  �لنفع  ذ�ت  �لأهلية  و�ملوؤ�ش�شات 
مقرها �إمارة �أبوظبي ود�ئرة ن�شاطها 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بحيث 
�لعمل  خطو�ت  بدعم  �ملوؤ�ش�شة  تقوم 
�لإيجابي  و�لتغيري  �لتح�شني  على 
بال�شرطان  �مل�����ش��اب��ني  ح��ي��اة  ل��ن��م��ط 
�لتكافل  روح  ن�شر وتعزيز  من خال 
و�ل�����ت�����ع�����اون �لج����ت����م����اع����ي، م���رك���زة 
ع��ل��ى �ل��ت��وع��ي��ة ع���ن ط��ب��ي��ع��ة ظروف 
ه���ذ� �مل��ر���س و�أ���ش�����س ع��اج��ة. جتدر 
�لإ�شارة �إىل �أن جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
جمموعة  ي�شم  �لإيجابي  �ل�شرطان 
من �ل�شباب �لإمار�تي �لطموح �لذي 
�جتمع لتاأ�شي�س هذه �ملوؤ�ش�شة بهدف 
خدمة �لوطن و�ملو�طن ب�شكل خا�س 
وخدمة �لإن�شانية على وجه �لعموم. 
م��ت��خ�����ش�����ش��ون يف جميع  ���ش��ب��اب  ه���م 
م�شروعهم  م���ن  ج��اع��ل��ني  �مل���ج���الت 
ي�شم  عمل  بفريق  متكاملة  موؤ�ش�شة 
�جتماعيون  و�أخ�������ش���ائ���ي���ون  �أط����ب����اء 
�ملر�شى  �حتياجات  لتلبية  ونف�شيون 
�لنف�شية  �ل����ن����و�ح����ي  ج���م���ي���ع  م�����ن 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة وغ����ريه����ا. وي���ر�أ����س 
جمل�س �لأمناء �لأ�شتاذة �أمل عبد�هلل 
�لأ�شتاذة رمي  �إىل  �لهد�بي بالإ�شافة 
وع�شوية  للرئي�س،  نائباً  �لبوعينني، 
ك��ل م��ن �لأ���ش��ت��اذ ط��ارق زع��ل �آل علي 
و�لدكتور  �لعامري  فايزة  و�لدكتورة 
�مل���رزوق���ي و�لأ����ش���ت���اذة �شلوى  ج��ا���ش��م 
ل��ب��ن��ى عبيد  �حل��و���ش��ن��ي و�لأ�����ش����ت����اذة 
و�لأ�شتاذة  �جلنيبي  حممد  و�لأ�شتاذ 
ن������ورة �ل��ب��وع��ي��ن��ني و�لأ�����ش����ت����اذة مي 
�ل��ب��وع��ي��ن��ني و�لأ����ش���ت���اذ ع���ب���د�هلل �آل 

عبودي.

�أن��و�ع �لدعم �لتي قد يحتاجها  كافة 
�ملري�س من خال حتديد دور كل من 
�مل�شاعدة  و�ملجتمع يف تقدمي  �لأ�شرة 
ل��ت��ج��اوز ه���ذه �مل��ح��ن��ة. و �أك����دت �أمل 
ملوؤ�ش�شة  �لرئي�شي  �ل��دور  �أن  �لهد�بي 
�ل�شرطان �لإيجابي هو �لركيز على 
جميع �مل�شابني بهذ� �ملر�س للو�شول 
و�لعمل على  و�لتو��شل معهم  �إليهم 
لتنعك�س  ح��ي��ات��ه��م  ج������ودة  حت�����ش��ني 
�إيجاباً على م�شتوى دورهم �لتفعايل 
�إىل  �أ�شارت  و  �ملجتمع.  يف  و�لإنتاجي 
�لإيجابي  �ل�����ش��رط��ان  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أن 
تعد �إح���دى �مل��ب��ادر�ت �ل��ع��دي��دة �لتي 
بدعم  �لإن�������ش���ان  خ��دم��ة  �إىل  ت��ه��دف 
مادي ومعنوي فائق من قبل حكومة 
دولة �لإمار�ت �لر�شيدة بغية حتقيق 
مع  تتو�فق  �ل��ت��ي  �ل�شامية  �أه��د�ف��ه��ا 
�لروؤية �مل�شتقبلية للحكومة يف جانب 
�لعقبات  وتذليل  بالإن�شان  �لهتمام 
�ل���ت���ي ت���و�ج���ه���ه وت����وف����ري ل����ه جميع 
�ل�شبل يف خمتلف �ملجالت �لآيلة �إىل 
تخدم  �شحية  جمتمعية  بيئة  �إيجاد 
و�لعملية  �لجتماعية  حياته  �أ�شلوب 
ل  �مل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  منها  �ل��ي��وم��ي��ة 
بني  �ل�شحية  �لثقافة  ن�شر  �حل�شر 
حت�شني  يف  لاإ�شهام  �ملجتمع  �أف����ر�د 
�لأف�شل  �إىل  �ل�شرطان  حياة مر�شى 
�شحية  ممار�شات  تطبيق  خال  من 
خمتلف  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع  ت��ع��ود  �شليمة 
�ن�شاق حياته. و توقعت �أمل �لهد�بي 
زيادة  يف  �لوليدة  �ملوؤ�ش�شة  ت�شهم  �أن 
�ل���وع���ي و�ل��ث��ق��اف��ة �ل�����ش��ح��ي��ة ودع���م 
�إحد�ث  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ب��ر�م��ج �حل��ي��اة 
تغيري �إيجابي يف ممار�شات و�شلوكيات 
و�لعمل  �ل��ي��وم��ي��ة  �ل�شحية  �لأف�����ر�د 
�لإيجابي  و�لتغيري  �لتح�شني  على 
بال�شرطان  �مل�شابني  ح��ي��اة  من��ط  يف 

�لتكافل  روح  ن�شر وتعزيز  من خال 
�لنظر  بغ�س  �لجتماعي  و�ل��ت��ع��اون 
�مل�شتوى  �أو  �جل��ن�����س  �أو  �ل�����ش��ن  ع���ن 
�أه������د�ف  �إح�������دى  �أن  ع���ل���م���اً  �ل���ث���ق���ايف 
�ملوؤ�ش�شة �لرئي�شية هي �لتوعية حول 
كيفية تعامل �ملر�شى و�ملحيطني بهم 
مع �ل�شرطان منذ حلظة �لت�شخي�س 
بيانات  ق���و�ع���د  ب���ن���اء  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ل 
وكيفية  �ل�شرطان  ح��ول  �إل��ك��رون��ي��ة 
مر�حله.  خمتلف  يف  م��ع��ه  �ل��ت��ع��ام��ل 
ت�شعى  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �لهد�بي  قالت  و 
�لإيجابي  و�ل��ت��غ��ي��ري  �لتح�شني  �إىل 
بال�شرطان  �مل�����ش��اب��ني  ح��ي��اة  ل��ن��م��ط 
�لتكافل  روح  ن�شر وتعزيز  من خال 
و�ل��ت��ع��اون �لج��ت��م��اع��ي، م��رك��زة على 
�ل��ت��وع��ي��ة ع���ن ط��ب��ي��ع��ة ظ�����روف هذ� 
جانبها  ومن  عاجة.  و�أ�ش�س  �ملر�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  �لبوعينني  رمي  �أف����ادت 
�ل�شرطان  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أم���ن���اء  جم��ل�����س 
تقنية  ع�شر  يف  نعي�س  �أننا  �لإيجابي 
�مل��ع��ل��وم��ات و�لت�������ش���الت �أف�����رزت لنا 
فريق  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  نتائج 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة ع����دم وج����ود قو�عد  ع��م��ل 
�لركون  مي��ك��ن  �إل��ك��رون��ي��ة  ب��ي��ان��ات 
�لعاجي  �ل��ط��ب��ي  �حل��ق��ل  يف  �إل��ي��ه��ا 
موؤ�ش�شة  ت�شع  وع��ل��ي��ه  �مل��ر���س  ل��ه��ذ� 
عاتقها  ع��ل��ى  �لإي���ج���اب���ي  �ل�����ش��رط��ان 
�إلكرونية  بيانات  قو�عد  بناء  مهمة 
ح���ول �ل�����ش��رط��ان.  و �أب���ان���ت ع��ل��ى �أن 
�ملبد�أ �لقائم و�لركيزة �لأ�شا�شية �لتي 
موؤ�ش�شة  ن�شاط  فل�شفة  عليها  تقوم 
�ل�شرطان �لإيجابي هي �أهمية وجود 
بامل�شابني  ت��ع��ن��ى  متخ�ش�شة  ج��ه��ة 
يتحلى  �مل��ر���س  بهذ�  �مل�شابني  وغ��ري 
على  و�ل��ق��درة  باملهار�ت  عملها  فريق 
�لت�شجيع و�لتحفيز لعتماد �لتفكري 
معنويات  على  و�ملحافظة  �لإيجابي 
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لرئي�س  �لأول  �لنائب  �لقبي�شي  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة  �شعادة  �أك���دت 
و�ل�شعادة  �ل��رف��اه��ي��ة  م�شتوى  �أن  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
�ملتوفر للمو�طن يحتل �ملرتبة �لأوىل يف �لدولة وهذ� دليل على 
�أنه وهلل �حلمد لدينا قيادة و�عية بدورها ذ�ت روؤية م�شتقبلية 
و�جتماعيا  �شيا�شيا  نظاما  وو�شعت  حقه  حق  ذي  لكل  �أعطت 

و�قت�شاديا تقدم بالدولة لت�شبح يف م�شاف �لدول �ملتقدمة.
يف  ت�شدر  �لتي  �ملغربية  �شحيفة  مع  ح��و�ر  يف  �شعادتها  وقالت 
�إن��ه��ا ت��ك��ن �حل���ب و�ل��ت��ق��دي��ر و�لح�����ر�م للمغرب �لتي  �مل��غ��رب 
�لقائد  من  �نطاقا  بلدها  قيادة  من  ��شتلهمته  �أنها  �أو�شحت 
�لر�حل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و�شمو �ل�شيخة فاطمة 

بنت مبارك و�شول �إىل �لقيادة �حلالية لدولة �لإمار�ت.
وعرت نائب رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي عن �أملها يف �أن 
تتوطد �لعاقة مع �لرملانيات �ملغربيات و�أل يظل ذلك حكر� 
على لقاء�ت على هام�س �ملوؤمتر�ت �لدولية.. ويف ما يلي ن�س 

�حلو�ر: 
يف  بها  ت�سطلعون  التي  املهام  هي  ما  البداية  يف  �س 

املجل�س الوطني الحتادي؟. 
�أعتقد  �لحت��ادي  �لوطني  للمجل�س  �لأول  �لنائب  ب�شفتي   - ج 
ك��ب��رية وثقة  �أم��ان��ة  ذ�ت���ه  �ملجل�س ي�شكل يف ح��د  �أن وج���ودي يف 
غالية من �ل�شعب �لإمار�تي �لذي و�شع يف ثقته و�أي�شا قيادتنا 
�لر�شيدة حفظهم �هلل �لذين حملوين هذه �مل�شوؤولية . و�جباتي 
�لقيام  تقت�شي  �لوطني  �ملجل�س  يف  ع�شو�  ب�شفتي  و�لتز�ماتي 
وهذ�  وج��ه  �أك��م��ل  على  للمجل�س  و�ل��رق��اب��ي  �لت�شريعي  ب��ال��دور 
�شر�ئح  وخمتلف  �مل��و�ط��ن��ني  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  �أول  مني  يتطلب 
�أولوياتهم وق�شاياهم ومتطلباتهم  �أهم  للتعرف على  �ملجتمع 
�شو�ء  باخلدمات  تتعلق  �لتي  �ملختلفة  �ملو��شيع  در��شة  وثانيا 
�ل�شوؤون  وجميع  �أو�ل�����ش��ح��ة  �أو�ل��ت��ع��ل��ي��م  �لتحتية  �لبنى  ك��ان��ت 
قرب  ع��ن  ودر����ش��ت��ه��ا  متابعتها  لنتمكن  ب��امل��و�ط��ن��ني  �خل��ا���ش��ة 
�ملنا�شبة  �لتو�شيات  لو�شع  �ملخت�شني  و�ل��وزر�ء  ومناق�شتها مع 
لتطوير �خلدمات . نحن حمظوظون يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة لأنه منذ عهد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد كان هناك �هتمام 
كبري باملو�طنني وبالوطن لذلك حققت دولة �لإمار�ت �لعربية 
�أخ���رى يف مئات  41 ع��ام��ا م��ا مل حتققه دول  �مل��ت��ح��دة خ��ال 
�ل�شنني. �أعتقد �أن م�شتوى �لرفاهية و�ل�شعادة �ملتوفر للمو�طن 
هنا يحتل �ملرتبة �لأوىل وهذ� دليل على �أنه وهلل �حلمد لدينا 
�أعطت لكل ذي حق  قيادة و�عية بدورها وذ�ت روؤية م�شتقبلية 
و�ق��ت�����ش��ادي��ا تقدم  �شيا�شيا و�ج��ت��م��اع��ي��ا  ن��ظ��ام��ا  ح��ق��ه وو���ش��ع��ت 
�ملتقدمة و�أي�شا بنت نف�شها  بالدولة لت�شبح يف م�شاف �لدول 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �أح��دث  لذلك  �ل�شورى  منهج  على 
منذ 41 عاما فمع �إن�شاء وقيام دولة �لحتاد جرى �إن�شاوؤه وهذ� 
و�لأخذ  �ملو�طنني  مع  و�لتو��شل  �ل�شورى  منهج  �أن  على  يدل 

بر�أيهم موجود ب�شفته �أ�شا�شا للنظام �ل�شيا�شي للدولة.
�أي  وب��اإم��ك��ان  للجميع  مفتوحة  و�شيوخنا  حكامنا  �أب����و�ب  �إن 
مو�طن يلتقي باحلاكم ويتحدث معه لأن �ل�شلة بينهما �شلة 
دولة  �شعب  و�ل���ولء يف  �ل��ر�ب��ط  ه��ذ�  لذلك يوجد  باأبنائه  �أب 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مع قيادته لأنهم يتعاملون معنا بروح 
دعمه  و�أي�شا  �بنه  على  �لأب  وبحنو  �لو�حدة  و�لأ���ش��رة  �لعائلة 
�لتقدير  نظرة  �إليهم  نحن  نظرتنا  وكذلك  عليه  وحر�شه  له 
و�لولء و�لحر�م . ويف هذ� �لإطار جاءت �أي�شا منهجية عمل 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي �لذي خطا وهلل �حلمد �ليوم خطو�ت 
�لتمكني �لكبرية �لتي مهد لها وو�شعها �شاحب �ل�شمو رئي�س 
و�ل��ذي �شرح بخ�شو�شها  �لحت��ادي  �لوطني  للمجل�س  �لدولة 
باأن �ملجل�س قوة د�عمة وم�شاندة ومر�شدة للحكومة و�إننا نحن 
�لتنفيذية  �ل�شلطة  مع  نعمل  رقابية  ت�شريعية  �شلطة  ب�شفتنا 
من �أجل بلوغ هدف و�حد وهو م�شلحة دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملنجز�ت وكل  �أن تخطو جميع  �لنهاية ينبغي  و�إن��ه يف  �ملتحدة 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �مل��وج��ودة  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لأط���ر 
�لدولة و�أن يتحقق  �شاأنه �لرتقاء مبكانة  خطو�ت تطوير من 

للمو�طن با�شتمر�ر م�شتوى �لر�شى و�لرفاهية �ملطلوبني.
�للجان  يف  �أ�شارك  ع�شو�  ب�شفتي  �ملجل�س  يف  عملي  خال  من 
وتر�أ�شت جلنة �لربية و�لتعليم و�ل�شباب و�لريا�شة و�لإعام 
وكنت �أي�شا يف جلنة �ل�شوؤون �خلارجية وحاليا يف جلنة �ل�شوؤون 
�لد�خلية و�لدفاع . وهناك كثري من �ملو��شيع �ملطروحة �لتي 
كانت يل م�شاركة مهمة فيها من خال �ملقرحات و�لنقا�شات 
�ملجل�س  د�خ��ل  �شو�ء  �لتو�شيات  ه��ذه  �حلمد  وهلل  و�لتو�شيات 
�أي�شا من خال  �أو  �ل��وزر�ء  �أو جمل�س  �إىل �حلكومة  �إذ� رفعها 
لتحقيق  كبري�  تعاونا  وج��دت  عليها  قيادتنا  ب��اإط��اع  �لتكفل 
من  حثيثا  �شعيا  �حل��م��د  وهلل  وجن��د  �ل��ع��ام��ة  �مل�شلحة  فيه  م��ا 
حكومتنا وقيادتنا �إىل �لجتهاد يف بذل كل ما ميكن �أن يحقق 
�لإم����ار�ت  دول���ة  و�مل��ق��ي��م��ني يف  و�ل��رف��اه��ي��ة للمو�طنني  �خل���ري 
�لعربية �ملتحدة . هناك �لكثري من �لقو�نني �ملهمة �لتي تعر�س 
وجنري  وننقحها  فرن�جعها  �ل��وزر�ء  جمل�س  طريق  عن  علينا 
عليها تعديات وكانت لنا �إ�شهامات كبرية يف رفعها �إىل م�شتوى 
�ملعايري �لعاملية وكان وهلل �حلمد تو�فق بيننا و�حلكومة وهذه 
ن�شارك  كذلك   . �لأم���ام  نحو  �لإم����ار�ت  خطتها  �أخ���رى  خطوة 
�ل�شوء على  بت�شليط  للمطالبة  �ل��وزر�ء  �لأ�شئلة على  يف طرح 
ق�شية معينة وكان لنا وهلل �حلمد دور كبري يف هذ� �ملجال وكان 

هناك دور كبري من �حلكومة عر �لتجاوب لاإجناز . 
�س - وماذا عن العمل على امل�ستوى اخلارجي؟. 

ج - �أت�شرف بع�شويتي يف �لحت��اد�ت �ملختلفة فاأنا حاليا ع�شو 
يف �حتاد �لرملان �لدويل وتر�أ�شت وفد �لإمار�ت �لذي �شارك يف 
�جتماع �لإكو�دور ويكون �لوقع كبري� حني ت�شع دولة �لإمار�ت 
مع وفود �أكر من 200 دولة يف �لعامل ثقتها يف �إبنة �لإمار�ت 
�م��ر�أة خال  �لذي تر�أ�شه  �لوحيد  �لوفد  و�أن  �لوفد  لتر�أ�س 
هذه �لتظاهرة �لعاملية هو وفد دولة �لإمار�ت فهذ� ي�شكل ب�شمة 
كبرية ملدى �لتقدم �لذي بلغته �لدولة لأن موؤ�شر تقدم �لدول 
هو تقدم مكانة وو�شع �مل��ر�أة . يعد �لتقدير و�لح��ر�م �للذ�ن 
�لوطني  �ملجل�س  و�أع�����ش��اء  وحكومتنا  قيادتنا  م��ن  ناقيهما 
�لعاملية  �ملوؤمتر�ت  يف  عنهم  للنيابة  �نتخبونا  �لذين  �لحت��ادي 
دليا و��شحا على �أنه وهلل �حلمد مثلما تقدمت دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة من �لنو�حي �لقت�شادية ��شتطاعت �جتماعيا 
جمال  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  �مل����ر�أة  مت��ك��ني  �إىل  ت�شل  �أن  و�شيا�شيا 
�لطبيعي  و�شعها  تاأخذ  �أن  �ل��ق��ر�ر  و�شنع  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة 
تدريجيا وبقناعة �جلميع بقناعة �شعب �لإمار�ت �لذي دعمني 
�أول  كنت  �إذ  بالنتخاب  �ملجل�س  �إىل  وجلت  لأنني  �لبد�ية  منذ 
�م��ر�أة �نتخبت لع�شوية �ملجل�س �لوطني �لحت��ادي وهذ� دليل 
و��شح على �إميان جمتمع �لإمار�ت وخا�شة �لرجل باأهمية دعم 
�ملر�أة فلول دعم �لرجل يل ملا جنحت يف �لنتخابات و�أ�شبحت 

ع�شو� يف �ملجل�س . 
اأول  يف  للمجل�س  الرت�سح  فكرة  ــاءت  ج كيف   - �س 
املتحدة  العربية  الإمــارات  دولة  �سهدتها  انتخابات 

�سنة 2006؟. 
ج - مل تكن �مل�شاألة ي�شرية لأنك وكما قلت كانت �أول �نتخابات 
�إذ مل تكن لنا جتارب �شابقة وكان عليها �إقبال كبري �أي�شا من 
�ل��رج��ال يف ما يخ�س �لر�شح وك��ان ع��دد �ملقاعد  قبل �لإخ���وة 
�ملخ�ش�شة لإمارة �أبو ظبي �أربعة مقاعد فقط وكنا مائة مر�شح 
�مل�شاألة  �إىل  �أنا نظرت   . �ملائة  1 يف  �لفوز  ن�شبة  وبالتايل كانت 
من منظور و�ج��ب وطني لأن��ه وهلل �حلمد دولتنا وقيادتنا مل 
يبخلو� علينا باأي �شيء وفرو� لنا �لتعليم بكل م�شتوياته جمانا 
�لذين توفرت  و�أن��ا من �ملحظوظني  �لعمل  لنا فر�س  وتوفرت 
لهم فر�شة ��شتكمال �لدر��شة يف �خلارج �إذ در�شت يف بريطانيا 
�لدر��شات �لعليا يف جمال �لهند�شة �ملعمارية وبالتايل هذ� نوع 

من رد �جلميل منحتنا �لدولة �لكثري وملا جاءت هذه �لتجربة 
كانت �مل�شاركة باعتبارنا يف �ل�شف �لأول ومن �ملتعلمني �لذين 
مل تبخل عليهم بلدهم ووجودنا يف هذه �ل�شاحة يعتر ر�شالة 
نوؤكد من خالها �ل�شتعد�د لأد�ء �لو�جب يف حال ند�ئه و�أي�شا 
�لإميان باأنه لي�س كل من يرغب يف �أن يكون يف �ملجل�س �لوطني 
و�أن  �ل�شخ�س  يف  تتوفر  �أن  لب��د  �شروط  هناك  ذل��ك  �شيتحقق 
يعرف �مل�شوؤوليات �لتي ترتب عن �لع�شوية لأنه �شيمثل �ل�شعب 
و�أن عليه تاأدية �لأمانة على �لوجه �لأكمل عر �إباغ �شوتهم 
وتفهم �حتياجاتهم و�أن تكون لديه �لإمكانية �لعلمية و�لثقافية 
و�ل�شخ�شية ليمثلهم على �أكمل وجه . كنا حمظوظني يف هذه 
�لتجربة من نو�ح كثرية فلما فتح باب �لنتخابات مل مييز بني 
�لتجربة  منذ  �أمامنا  مفتوحة  �لأب���و�ب  فكانت  و�ل��رج��ل  �مل���ر�أة 
�لأوىل �شو�ء تعلق �لأمر بالت�شويت �أو �لر�شح و�أعتقد �أن �ملر�أة 
�لإم��ار�ت��ي��ة ك��ان لها يف ه��ذ� �شبق كبري على �لكثري من �لدول 
وحتى خليجيا مل تتمكن �ملر�أة من �لت�شويت و�لر�شح يف �أول 
جتربة �نتخابية لذلك �رتاأيت �أن من و�جبي �لوطني �أن �أ�شارك 
وحتى يف حال عدم �لفوز فهذ� ل يعد بالن�شبة يل خ�شارة بل فوز 
لأننا تعلمنا �لكثري من هذه �لتجربة ويف �لوقت نف�شه حاولنا 
�إىل بلدنا . وهلل �حلمد كان �لرهان  �أن نرد ج��زء� من �جلميل 
�ملر�أة  بدور  و�عيان  �لإمار�تيني  و�لرجل  �ملجتمع  لأن  يف حمله 
وهو وعي مل ياأت من فر�غ فالو�لد �ل�شيخ ز�يد رحمه �هلل �شدد 
�مل��ر�أة و�شرورة �حر�مها  على مدى ع�شر�ت �لأع��و�م على دور 
و�أ�شبحت  �لعلم و�لعمل  �أب��و�ب  �لثقة فيها فتح لها  وظل يزرع 
�أعلى  وهي  �ملائة  77 يف  �لعايل  �لتعليم  �لن�شاء يف  ن�شبة  �ليوم 
ن�شبة تعليم عال يف �لعامل وجتدها يف �ملنا�شب �لقيادية بن�شبة 
قبل  لاألفية  �ملطروحة  �لن�شبة  تعدت  �أنها  �أي   . �ملائة  يف   30
�لتي  ل�2015  �ملعدلت  �أي  �لألفية  �إىل  �أن ن�شل  وجودها قبل 
و�شعت لتمكني �ملر�أة يف جمالت خمتلفة متكنت دولة �لإمار�ت 
�ل�شلك  يف  جت��ده��ا  �إذ  ع��ال  بتمثيل  ت��وج��د  �أي�شا  حتقيقها  م��ن 
66 يف  بن�شبة  �حلكومي  �لعمل  مو�قع  و�أي�شا يف  �لدبلوما�شي 
وجود  �أن  �أعتقد  لذلك  �لحت���ادي  �حلكومي  �لقطاع  يف  �مل��ائ��ة 
�أ�شبح موؤ�ش�شا له ب�شكل جيد وو�قعا  �ل�شيا�شي  �مل��ر�أة يف �ملجال 
موجود� تقبله �ملجتمع وتقبلته قيادتنا بل �إنها كانت د�عمة له 
للمر�أة  �لنتخابات فرحة كبرية  ف��وزي يف  �شكل   . �شا�شة  بكل 
�لإمار�تية لأننا ��شتطعنا ك�شر �حلاجز خا�شة �أن �ملر�أة يف دول 
خليجية قبلنا مل حتقق ذلك �شو�ء دولة �لكويت �أو غريها وهلل 
وبتفهم جمتمع  قيادتنا  م��ن  ب��دع��م  ذل��ك  لنا  ت��اأت��ى  �حل��م��د مت 
�لإمار�ت ودعمه ويهمني �أن �أذكر �أنه لول �شريكنا �لرجل وهو 
�ل�شريك �ل�شر�تيجي للمر�أة يف كل جناح ولول دعمه للمر�أة 
�أن حتقق كل هذه  �مل��ر�أة �لإمار�تية  يف كل جمال ما ��شتطاعت 
�لتحديات  م�شتوى  يف  وه��ي  �لإر�دة  لديها  �شحيح  �لنجاحات 
وجود  لكن  و�ل��ث��ق��اف��ة  بالعلم  وت�شلحت  �لإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  ول��ه��ا 
�أو �بنا �أعطى  �أبا  �أو  �لرجل باعتباره د�عما لها �شو�ء كان زوجا 
للمجتمع �لإمار�تي خ�شو�شية يف طريقة ظهور �ملر�أة ومتكينها 
. �أعتقد �أننا نحن �لن�شاء لدينا حب كبري للعمل لأننا نرغب يف 
�لتحدي  لرغبتنا يف  و�أي�شا  للدولة  ج��زء� من �جلميل  نرد  �أن 
و�لآن هناك  بلوغه  ��شتطعنا وهلل �حلمد  وه��ذ�  �ل��ذ�ت  و�إث��ب��ات 
�أي  �مل��ر�أة �لإمار�تية ميكن �لعتماد عليها يف  قناعة كبرية باأن 
موقع من مو�قع �مل�شوؤولية لدينا �لقا�شية و�لطيارة ولدينا �أول 
�خلليج  يف  �لوحيدة  وم��از�ل��ت  �خلليج  يف  فتحت  ع�شكرية  كلية 
وب��ال��ت��ايل جت��د �مل���ر�أة يف ك��ل جم��ال و�أ���ش��ب��ح وج��وده��ا وحتملها 
�مل�شوؤولية من �مل�شلمات ول ��شتغر�ب لو�شولها �أعلى مكانة مبا 

يف ذلك �مليادين �لتي كانت حكر� على �لرجال. 
�لعامل  دول  لي�شت موجودة يف  ق��دوة  لدينا  �أن  تن�شى  �أل  يجب 
لدينا �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لتي تعد قدوة للمر�أة 
�لإمار�تية و�ملر�أة �لعربية �مل�شلمة فهي قدوة يف حياتنا يف دولتنا 
وفتحت لنا �أبو�با كثرية وكانت د�ئما منارة ومنر� لنا و�شر�جا 

�أن  ��شتطاعت  �هلل  ما�شاء  بف�شله  �لن�شاء  نحن  حتركنا  منري� 
تكون ر�ئدة للنه�شة �لن�شائية ودعمت �ملر�أة من �أعلى �مل�شتويات 
و��شتطعنا من خال هذه �لقدوة �لتي �أمامنا و�لتي تعمل د�ئما 
لي�س فقط  �أ�شرة  �أو  رج��ا  �أو  �م��ر�أة  كانت  �شو�ء  �لعام  لل�شالح 
�لعربية  �ل��دول  جميع  م�شتوى  على  بل  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
�أن��ت��م يف   . و�أي����اد بي�شاء  �أف�����ش��ال  �ل��ع��امل يعني لها  وح��ت��ى على 
�ملغرب تعرفون جيد� �شمو �ل�شيخة فاطمة لأن �ململكة �ملغربية 
ز�يد  �ل�شيخ  �لإم���ار�ت وخ�شو�شا  دول��ة  لها مكانة خا�شة لدى 
�ملكانة نف�شها لدى  �ل�شيخة فاطمة وماز�لت  رحمه �هلل و�شمو 
�أ�شحاب �ل�شمو �أولدهما. �إن �ملكانة �لتي �أ�شبحت حتتلها �ملر�أة 
يف دولة �لإمار�ت متميزة لأن لدينا قيادة متميزة ومثل متميز 
�هلل  رحمه  ز�ي��د  و�ل�شيخ  �هلل  حفظها  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  يف 
وقيادتنا حاليا م�شتمرة على �لنهج نف�شه ولأن �ملر�أة �لإمار�تية 
تكون منفتحة  �أن  �أي  �ل�شحيح  �لنهج  ��شتطاعت �حلفاظ على 
على  حتافظ  نف�شه  �لوقت  ويف  ومثقفة  ومتعلمة  �لعامل  على 
�ل�شورة  هذه  لنا  خلق  �لتو�زن  هذ�  ودينها  وتقاليدها  عاد�تها 

�مل�شرفة و�مل�شرقة لبنة �لإمار�ت . 
�س - باعتباركم مهند�سة معمارية ما هو الدور الذي 

تلعبونه يف ما يخ�س الت�سميم املعماري لأبوظبي؟ . 
عندما  لكن  �مل��ع��م��اري��ة  �لهند�شة  ه��ي  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  در����ش��ت��ي   - ج 
يكون  �أن  �خ��رت  �لهند�شة  جم��ال  يف  �لعليا  در��شتي  ��شتكملت 
مو�شوع ر�شالة �لدكتور�ه �حلفاظ على �لر�ث �ملعماري لدولة 
�لإم����ار�ت وك��ان��ت �لأوىل و�ل��وح��ي��دة م��ن نوعها وم��از�ل��ت على 
�مل�شتوى �لعاملي يف هذ� �ملجال. �أما �ل�شبب فهو �أننا مع �أن يكون 
�لإن�شان منفتحا على �لأ�شاليب �خلارجية �شو�ء كانت يف �لنو�حي 
�لجتماعية �أو حتى �ملعمارية لأن �ملعمار ترجمة لتطور وح�شارة 
�لدولة فحني تبحث �ليوم يف تاريخ �أو ح�شارة دولة فاإن �ملباين 
هي �أول ما تنظر �إليه لأنها عنو�ن لأي ح�شارة و�ملهم بالن�شبة 
�إيل هو خلق هذ� �لتو�زن �أي �أنني مع ��شتخد�م �ملو�د و�لأ�شاليب 
�حلديثة لكن ل ينبغي �أن نفقد هويتنا �ملعمارية لأنها جزء من 
�لتو�زن مهم من حيث  هذ�  �أن  �أرى  وبالتايل  �لوطنية  هويتنا 
�إننا نتعرف على تاريخنا ونع�شقه لأنه هو �لأ�شا�س وطبيعي �أن 
�أنا مع �ملزج  يكون ولوؤن��ا له ثم نعيد ترجمته يف قالب حديث 
�حلديث  طابعنا  لنا  يكون  �أن  مانع  ل  و�لأ�شالة  �حلد�ثة  بني 
�أل  يجب  �لعمر�ين  و�لتطور  �ل�شاهقة  �لبنايات  ه��ذه  مع  لكن 
نن�شى �أن لنا طابعا عمر�نيا يحدد هويتنا يعني حني ت�شل �إىل 
على  نحافظ  و�أي�شا  �لعمر�نية  ب�شمتها  من  تعرفها  �أبوظبي 
مبانينا �لتاريخية �لر�ثية �ملوجودة لأنها هي �لأ�شا�س. �ليوم 
يف كل �أنحاء �لعامل �لهتمام بالقت�شاد و�لثورة يف هذ� �ملجال 
مهمة  ع��ائ��د�ت  حتقق  �ل��ر�ث��ي��ة  �ل�شياحة  �أن  لهم  �ت�شح  لكن 
تعزيز  �إىل  �لآن  ت�شعى  �أب��وظ��ب��ي  وب��الأخ�����س  ب��ال��ذ�ت  �لإم����ار�ت 
خال  من  �شو�ء  للثقافة  عا�شمة  ت�شبح  �أن  على  تركز  �إذ  هذ� 
�أو �جلو�نب �لكثرية �لتي جتري تنميتها من �لناحية  �ملتاحف 
�ملادي  غري  �ل��ر�ث  �إحياء  �إع��ادة  يف  جنحت  وبالتايل  �لثقافية 
مثل �ل�شيد بال�شقور ومز�ينة �لإبل ومز�ينة �لرطب وغريهما 
من �لنو�حي �لر�ثية �لأ�شيلة . �ليوم يجري �لعمل على تنفيذ 
�أن  �ل�شرف  �ليون�شكو وكان يل  خطة كبرية باتفاق وتعاون مع 
�أكون م�شرفة عليها يف بد�ية و�شعها وقعنا �تفاقية �شنة 2003 
مع �ليون�شكو لإعادة �إحياء تر�ث مدينة �لعني و�حلفاظ عليه 
وتعد مدينة �لعني مركز� لأ�شا�س �لثقافات و�حل�شارة يف دولة 
�أبوظبي لأنها فيها تر�ث يعود لأكر من  �لإم��ار�ت وبالأخ�س 
7 �آلف عام وبها مو�قع تر�ثية و�آثار تعد مهمة على م�شتوى 
�لعامل. �إن حفاظ دولة �لإمار�ت على هويتها وتر�ثها و�إرثها هو 
�أن نعمل  �أنه مهم  جزء من حفاظنا على هويتنا �لعامة و�أظن 
على  للحفاظ  �لتخطيطية  و�لنو�حي  �لبلديات  مع  يد  يف  يد� 
�ملامح �ملعمارية �لأ�شلية لاإمار�ت عر �ملباين �حلديثة وهذ� 

حتقق يف عدد منها وهلل �حلمد . 

للربملانيات  هيئة  لإحــــداث  فــكــرة  هــنــاك  هــل   - �ــس 
العربيات للتعاون وتبادل اخلربات اأو تكوين لوبي ؟ . 

ج - عدد �لن�شاء �لرملانيات على �مل�شتوى �لعربي �آخذ يف �لرتفاع 
ويف �حتاد �لرملان �لدويل لنا كل �شنة �جتماع للن�شاء �لرملانيات 
للرملانيات  �ج��ت��م��اع��ا  �أرى  �أن  �أمت���ن���ى  �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�أجل حتقيق  �إطار �لعمل من  �لعربيات ينعقد �شنويا ونحن يف 
�أن يكون  �ل��ذي ظهر حديثا ون��اأم��ل  �ل��رمل��ان �لعربي  ذل��ك م��ع 
ه��ن��اك ت��ع��اون م��ن ط���رف جميع �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة م��ع �لرملان 
�لعربي ليكون هناك �جتماع �شنوي للرملانيات �لعربيات. قبل 
للن�شاء  �إقليمي �شنوي  لنا موعد مع موؤمتر  �شنو�ت قليلة كان 
�لرملانيات و�لن�شاء يف مر�كز �لقر�ر يف دول �خلليج وعقد �أربع 
مر�ت وكان �لجتماع �لثاين يف �أبوظبي ونتمنى �أن ي�شتمر و�أن 

يرتقي لي�شبح على م�شتوى �لدول �لعربية. 
�س - هل هناك عالقات مع برملانيات مغربيات؟. 

�لتجمعات  ع��ن ط��ري��ق  �أك��ره��ا  ع��اق��ات لكن  �أك��ي��د لدينا   - ج 
�أكر  �أن تكون لنا عاقات  �أمتنى  �ل��دويل و�لعاملي  ذ�ت �لطابع 
�شو�ء بني �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�لرملان �ملغربي. كان يل 
�جتماع مع رئي�س جمل�س �لنو�ب �ملغربي يف �لإك��و�دور و�تفقنا 
�لإمار�تية  �ل��رمل��ان��ي��ة  �ل�����ش��د�ق��ة  جل��ن��ة  تفعيل  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
�ملغربية و�أي�شا وجهت لهن دعوة لزيارتنا ليكون هناك تعاون 
�لرملانيات  ب��ني  للعاقات  �لتعاون  تفعيل  يجري  �أن  و�أمت��ن��ى 
�أي�شا فمثلما تربط بني �ململكة �ملغربية ودولة �لإمار�ت �لعربية 
�لبلدين  ب��رمل��اين  ع��اق��ات  تكون  �أن  �آم��ل  قوية  عاقة  �ملتحدة 

قوية �أي�شا. 
اإىل  اإبالغها  يف  ترغبني  التي  الر�سالة  هي  ما   - �س 

املواطن يف املغرب والإمارات؟. 
�ل��ذي متر منه دولنا �لعربية و�ملو�طن  ج - يف �لو�شع �حل��ايل 
�لعربي نحن حري�شون على �أن نوؤكد �أو��شر �لأخوة و�لتو��شل 
بيننا وبني �ل�شعب �ملغربي و�أننا جميعا يف قارب و�حد و�ملو�طن 
�أو  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �شو�ء يف دولة  �أينما وجد  �لعربي 
يف �ملغرب من �ل�شرق �إىل �لغرب ن�شرك يف �لأ�شل ويف �لدين 
وتطلعاتنا  وت��اأم��ات��ن��ا  �مل�شتقبل  �إىل  نظرتنا  وك��ذل��ك  و�ل��ل��غ��ة 
�شعبيها  حت��ب��ان  بقيادتني  نحظى  ك�شعبني  نحن  �حل��م��د  وهلل 
و�جبنا  م��ن  �لأم����ان.  ب��ر  �إىل  بهما  ت�شا  �أن  على  وحري�شتان 
خا�شة  �لنو�حي  كل  من  و�ع��ني  نكون  �أن  �لدولتني  �أبناء  نحن 
ونعزز  و��شتقر�رهما  وطنينا  �أم���ان  على  لنحافظ  �ل�شيا�شية 
�لظروف نحن  للوطن.. يف مثل هذه  و�لنتماء  �ل��ولء  �أو��شر 
�ملكت�شبات و�لإجن���از�ت مقابل  بالكثري من  �أن جن��ازف  ل نريد 
 . �ل��دول ومل تعرف بعد نهايته  �شلكته بع�س  �ل�شري يف طريق 
�إن �ملناخ �لذي ن�شاأت فيه تلك �لتجارب خمتلف وبالتايل نحن 
نتمنى �أن نعمل معا للحفاظ على مكت�شباتنا و�إجناز�تنا وتعزيز 
�أف�شل  على  لنح�شل  و�ل��ق��اع��دة  �لقمة  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �لأو�����ش���ر 
�لبلد �شد  �ملو�طن وتاأمني  �أن يعي�شه  خدمة و�أف�شل ما ميكن 
�أن  �أمتنى  به يف �جت��اه غري مرغوب فيه.  تيار�ت قد ت�شري  �أي 
تتعزز �ملو�قف �مل�شركة خ�شو�شا �أنه وهلل �حلمد �لدعم متبادل 
بني كلتا �لدولتني و�أن تتعزز �لعاقات بني �لرملانيني بحيث 
نحن ب�شفتنا ممثلني لل�شعوب نحمل هذه �لأمانة على عاتقنا 
يجب �أن نكون يف م�شتوى تطلعات �ل�شعبني وحمل ر�شالتيهما 
ومعرفة �ل�شالح �لعام لأننا نطمح �إىل �لأف�شل مع �لعر�ف 
�أمتنى  �خل��ت��ام  ويف  �لبناء.  ثقافة  علينا  تطغى  و�أن  حتقق  مب��ا 
�أن  نعمة ميكن  �أه��م  لأنها  �ل�شتقر�ر  نعمة  علينا  �هلل  �أن يدمي 
ووعينا  نعمه  على  �هلل  ب�شكر  ترتبط  وه��ي  �ل�شعب  بها  يحظى 
ر�يته  رفع  م�شوؤولية  يتحملون  ومن  للوطن  �ل��ولء  يكون  ب��اأن 
�أن نطالب  �لوجه �لأكمل لأن��ه ل ميكن  ن��وؤدي دورن��ا على  و�أن 
ل   .. �ل��وط��ن  جت��اه  بالتز�ماتنا  نحن  ونخل  بالتز�ماته  طرفا 
�أنف�شنا ماذ�  ن�شاأل  �أن  بل  �لوطن  لنا  ن�شاأل ماذ� قدم  �أن  ينبغي 

قدمنا للوطن . 

اأمل القبي�صي: م�صتوى الرفاهية وال�صعادة للمواطن يحتل املرتبة الأوىل يف اأولويات قيادتنا احلكيمة 

•• دبى	-وام:

�أكد �للو�ء عبد�جلليل مهدي �لع�شماوي مدير �لإد�رة 
�لعامة ملكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة دبي �أنه بات ل�شرطة 
�لدولية  �مل�شركة  �لق�شايا  يف  �خلا�شة  ب�شمتها  دب��ي 
وم�شد�قية  متابعتها  بدقة  ذل��ك  ك��ان  ���ش��و�ء  و�ملحلية 
�ملخت�شة  �جل��ه��ات  م��ع  تعاملها  و�شفافية  معلوماتها 
�حر�فية  بكل  مهامهم  تنفيذ  على  رجالها  بقدرة  �أم 
كانو�.  �أينما  �مل��خ��در�ت  وم��روج��ي  جت��ار  على  و�لقب�س 
�إ�شتخبار�تية  معلومات  تقدميها  بعد  �لإد�رة  �إن  وق��ال 
تهريب  عملية  �إحباط  عنها  �أ�شفر  �لقطرية  لل�شلطات 

كيلو جر�ما   26 نحو  وزن��ه��ا  بلغ  �مل��خ��در�ت  م��ن  كمية 
�شبكة  ك�شف  يف  م��وؤخ��ر�  �شاهمت  �حل�شي�س  م���ادة  م��ن 
متخ�ش�شة بتهريب ونقل �ملخدر�ت يف �ململكة �لعربية 
يقوم  �شخ�س  ع��ن  تبحث  ك��ان��ت  �ل�شقيقة  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
ب��ا���ش��ت��ام ك��م��ي��ة م���ن �حل�����ش��ي�����س لإي�����ش��ال��ه��ا �إىل دولة 

خليجية.
وثمن �للو�ء �لع�شماوي توجيهات �لفريق �شمو �ل�شيخ 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف 
على  �لأمنية  �ل�شلطات  م��ع  بالتعاون  �لد�خلية  وزي��ر 
مو�قعهم  يف  �مل��خ��در�ت  جت��ار  ملحاربة  �ل��ع��امل  م�شتوى 
 60 ل�شبط  �لتوجيهات  تلك  �أدت  حيث  ك��ان��و�  �أي��ن��م��ا 

�لتعاون  �إث���ر  �مل��خ��درة  �حل�شي�س  م���ادة  م��ن  كيلوغر�ما 
�لإمار�ت  بدولة  �لد�خلية  وز�رة  بني  و�ملثمر  �مل�شرك 
�لعربية  �ململكة  يف  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعامة  و�لإد�رة 

�ل�شعودية �ل�شقيقة.
قوة  يكمن يف  �لق�شية  دب��ي يف  �شرطة  دور  �أن  و�أو���ش��ح 
للجهات  تو�شيلها  وت��وق��ي��ت  �مل��ع��ل��وم��ة  ودق����ة  �مل�����ش��در 
�لإد�رة  �إىل  م��ع��ل��وم��ات  وردت  وتف�شيليا   .. �ملخت�شة 
�لعامة ملكافحة �ملخدر�ت تفيد بوجود �شبكة متخ�ش�شة 
ب��ت��ه��ري��ب ون��ق��ل �مل���خ���در�ت ت��ب��ح��ث ع���ن ���ش��خ�����س يقوم 
با�شتام كمية من �حل�شي�س لإي�شالها �إىل �إحدى �لدول 
�خلليجية فتم مترير تلك �ملعلومة �إىل �لإد�رة �لعامة 

ملكافحة �ملخدر�ت يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية وبتكثيف 
بالتعامل بحرفية  �ل�شعودية  �ل�شلطات  �لتن�شيق قامت 
عالية مع تلك �لع�شابة حيث مت �شبط �ملتهمني خال 

عملية �ل�شتام و�لت�شليم.
�ل�شعودية  �ل�شلطات  �أن حرفية  �لع�شماوي  �للو�ء  و�أكد 
كل  جعل  �ملعلومات  ودق���ة  �مل�شتوى  �ل��ع��ايل  و�لتن�شيق 
م��ا ي��ق��وم ب��ه �مل��ت��ه��م��ون ي���دور ع��ل��ى م��رم��ى روؤي����ة رجال 
�لأول  �ملتهم  نقل  حني  �ل�شفر  �شاعة  وكانت  �ل�شرطة 
�إىل  �ل�شيارة  د�خ���ل  ���ش��ري  م��ك��ان  م��ن  خم��در �حل�شي�س 
كر�تني كانت مع �لثاين ومتت �ملد�همة و�ألقي �لقب�س 
عليهما متلب�شني بجرمهما و�إت�شح �أن �ملخدر كان د�خل 

ذكية  بطريقة  �ل��وق��ود  ب��خ��ز�ن  مت�شل  ���ش��ري  جت��وي��ف 
ي�شعب �كت�شافها.

�لتي  بالعاقات  �لع�شماوي  �جلليل  عبد  �للو�ء  و�أ�شاد 
�لعربي  �ل��وط��ن  يف  مبثياتها  �لد�خلية  وز�رة  ت��رب��ط 
خ�شو�شا يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي وذلك من 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �جل��ن��ائ��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  م��رك��ز  خ���ال 
..مثمنا  �لعربي  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  ب��دول 
�أدت  26 معلومة  �أ�شفر عن مترير  �لذي  �لتعاون  هذ� 
�إىل �شبط �لعديد من جتار �ملخدر�ت منذ �شهر يناير 
 18 �لعام �جل��اري مقارنة بتمرير  �إىل �شهر مايو من 

معلومة خال �لفرة نف�شها من �لعام 2012. 

�صرطة دبي ت�صاهم يف ك�صف �صبكة متخ�ص�صة بتهريب املخدرات يف ال�صعودية

•• اأبوظبي-وام:	

عدم  عزمها  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  �أعلنت 
�لعام  �لدر��شية خال  ر�شومها  زي��ادة 
وتوفري   2014-2013 �لأك��ادمي��ي 
�لدر��شية  �ل��ر���ش��وم  ع��ل��ى  خ�����ش��وم��ات 
للطاب  �مل����ائ����ة  يف   25 �إىل  ت�����ش��ل 
�مل����ت����ف����وق����ني وخ�����ري�����ج�����ي �جل���ام���ع���ة 
�لعليا  �ل��در����ش��ات  ب��ر�م��ج  لالتحاق 
�لرتقاء  جت��اه  �لتز�مها  �شمن  وذل��ك 
�لعاملية  �ملعايري  مع  متا�شيا  بالتعليم 

وجعله يف متناول جميع �لطاب.
ي��اأت��ي ذل��ك يف خ�شم �لرت��ف��اع �ملطرد 
عامليا  �ل���در�����ش���ي���ة  �ل���ر����ش���وم  مل���وؤ����ش���ر 
�ل���ط���اب يف بع�س  و�ن��خ��ف��ا���س ع���دد 
�مل���وؤ����ش�������ش���ات �ل���غ���رب���ي���ة �لأم�������ر �ل����ذي 
��شتقطاب  يف  �جل���ام���ع���ة  ���ش��ي�����ش��اع��د 
�ل��ط��ل��ب��ة �مل���ت���ف���وق���ني. وي���ه���دف ق���ر�ر 
ع��دم رف��ع �ل��ر���ش��وم �ل��در����ش��ي��ة ملو�كبة 

�����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة ج����ام����ع����ة �أب����وظ����ب����ي 
�لتو�زن  م��ن  حالة  خلق  �إىل  �لر�مية 
�لقدرة  ذ�ت  �لأك��ادمي��ي��ة  �ملعايري  ب��ني 
�لتناف�شية �لعالية و�لقيمة �لتناف�شية 
�مل���ال���ي���ة. وت����ن����درج ه�����ذه �خل����ط����وة يف 
�لأكادميية  باملو�هب  �لحتفاظ  �إط��ار 
�لإمار�تية وتلقي �لتعليم يف �ملوؤ�ش�شات 
من  بدل  �ملتميزة  �ملحلية  �لأكادميية 

�ل�شفر �إىل �خلارج للدر��شة.
�إب��ر�ه��ي��م مدير  �ل��دك��ت��ور نبيل  وق���ال 
�جلامعة  دع����م  �ن  �أب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة 

عند  ي���ت���وق���ف  ل  �ل����ط����اب  مل��ج��ت��م��ع 
ت����خ����رج����ه����م وح���������ش����ب ب������ل ت���و�����ش���ل 
ح�شولهم  ب���ع���د  ح���ت���ى  م�����ش��اع��دت��ه��م 
..حيث  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  درج�����ة  ع��ل��ى 
ت�شحيعهم  ع����ل����ى  د�ئ�����م�����ا  حت����ر�����س 
من  وذل��ك  �لعليا  �ل��در����ش��ات  ملو��شلة 
�لر�شوم  خال فر�س خ�شومات على 

�لدر��شية خلريجي �جلامعة.
ب��ر�م��ج در��شية  ت��وف��ر �جل��ام��ع��ة  ك��م��ا 
�لبكالوريو�س  متميزة خا�شة بطاب 
وف��ق��ا لأع��ل��ى �مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة ت�شهم 

ه����وؤلء  �مل���ائ���ة م���ن  90 يف  �إع������د�د  يف 
�خلريجني لانخر�ط يف �شوق �لعمل 
خ���ال ف���رة زم��ن��ي��ة ل ت��ت��ع��دى �لعام 
من تاريخ تخرجهم . و�أ�شاف �إن روؤية 
ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى تعزيز 
�لتعليمية  �ملر�فق  بني  �لتو�زن  عامل 
و�ل���ب���ح���ث  �ل����ع����امل����ي  �مل�������ش���ت���وى  ذ�ت 
�لقدرة  و�شمان  جهة  من  �لتطبيقي 
كمقومات  و�ل���ط���م���وح  �لأك����ادمي����ي����ة 
رئي�شية لالتحاق باجلامعة من جهة 

�أخرى.

•• دبى-وام:

م��ي��ث��اء بنت  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ثمنت 
رئي�شة  دول��ة  وزي��رة  �ل�شام�شي  �شامل 
�لدويل  �لعلمي  ز�يد �لجن��از  جامعة 
بعد  �جلامعة  حققته  �ل��ذي  �جل��دي��د 
�د�رة  ك��ل��ي��ات  ت��ط��وي��ر  جمعية  �إع����ان 
�لعتماد  م���ن���ح  �ل���دول���ي���ة  �لع����م����ال 
�لدويل لر�مج كلية �لد�رة بجامعة 
�أرق���ى �لجناز�ت  و�ل���ذي يعتر  ز�ي��د 
ملوؤ�ش�شة  متنح  �أن  ميكن  �لتى  �لعاملية 
�د�رة  جم��ال  يف  متخ�ش�شة  تعليمية 
دولية  موؤ�ش�شة  من  وي�شدر  �لعمال 
 5 حل��و�يل  �عتمادها  منحت  عريقة 
يف  �لعاملة  �لكليات  من  فقط  باملائة 

بر�مج علوم �لد�رة حول �لعامل.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن ه��ذ� �لجن��از �لعلمي 
لر�مج  نوعية  ��شافة  يعد  �جل��دي��د 
باجلامعة  �لد�رة  كلية  وتخ�ش�شات 
خ��ا���ش��ة و�أن������ه ي���اأت���ي م���ن ق��ب��ل هيئة 
دول���ي���ة م��ه��ن��ي��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف هذ� 
جودة  ع��ل��ى  ينعك�س  م��ا  وه���و  �مل��ج��ال 
بر�مج �لكلية وتطورها �مل�شتمر وفقا 
�ل�شاأن.  ه���ذ�  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��ع��اي��ري 
�لعتماد  ه���ذ�  �أن  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أك������دت 
عملية  ترجمة  �أي�شا  يعتر  �ل���دويل 
ل���روؤي���ة ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة ممثلة يف 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخيه 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
دبي و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو حكام 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق  �لإم����ار�ت 

عهد  ويل  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي 
�مل�شلحة و�لذين ل يدخرون و�شعا يف 
دعم �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية بهدف �عد�د 
وت��اأه��ي��ل �لج��ي��ال �ل�����ش��اب��ة م��ن �بناء 
�لوطن وفقا لحدث ما يف �لع�شر يف 
و�أع��رب��ت عن تقديرها  �مل��ج��الت.  كل 
جلهود معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�ل ن��ه��ي��ان وزي��ر�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ب��اب و 
�جلامعات  وموؤ�ش�س  �ملجتمع  تنمية 
�ملرموقة  �لعايل  �لتعليم  وموؤ�ش�شات 
�شاهمت توجيهاته  ..حيث  �لدولة  يف 
و�أفكار  للمبادر�ت  ومتابعته  ودع��م��ه 
و�لتى  �مل�شتجد�ت  ومو�كبة  �لتطوير 
تتبو�أ  �أن  �ل��ك��ب��ري يف  �لأث����ر  ل��ه��ا  ك���ان 
و�جلامعات  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات 
على  وثقافيا  علميا  �ل��ر�ق��ي��ة  �مل��ك��ان��ة 

�مل�شتويني �ملحلي و�لدويل.
�أن جامعة ز�ي��د حتر�س  و�أ���ش��ارت �إىل 
�جلودة  درج����ات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى حتقيق 
�لتعليمي  �ل��ع��م��ل  ج���و�ن���ب  ج��م��ي��ع  يف 
وذلك  �أي�����ش��ا  و�لد�ري  و�ل��ت��دري��ب��ي 
�ن���ط���اق���ا م����ن ق���ن���اع���ة ك���ام���ل���ة ب����اأن 

عنا�شر  ي�����ش��ك��ان  و�ل��ت��م��ي��ز  �جل�����ودة 
�إع��د�د و حتقيق خمرجات  رئي�شية يف 
تعليمية قادرة على �ل�شتخد�م �ملبدع 
تاأ�شي�س  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 

وتطوير جمتمع �ملعرفة.
للعاملني  �ل�����ش��ك��ر  م��ع��ال��ي��ه��ا  ووج��ه��ت 
جهودهم  ع��ل��ى  و�ل��ك��ل��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ة 
و�أد�ئهم �ملهني �ملتميز و�لذي كان من 

نتائجه هذ� �لجناز �لكبري.
�شليمان  �ل��دك��ت��ور  �أ����ش���اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
بجهود  ز�ي���د  م��دي��ر جامعة  �جل��ا���ش��م 
بالكلية  و�ل����ع����ام����ل����ني  �لأ�������ش������ات������ذة 
�لذي  �لعتماد  ه��ذ�  على  حل�شولهم 
ميثل �عر�فا هاما بر�مج �جلامعة 
�ملهنية  �ملنظمات  من قبل و�ح��دة من 

�لر�ئدة عامليا يف هذ� �ملجال.
ونوه بح�شول �جلامعة على �لعتماد 
�لتعليم  م��ف��و���ش��ي��ة  م���ن  �لك����ادمي����ي 
�لعايل بالوليات �لو�شطى �لمريكية 
..وهي �جلامعة �لوحيدة �لتى ح�شلت 
على هذ� �لعتماد خارج �أمريكا وذلك 
�ل�شتعانة  على  ز�ي��د  جامعة  حلر�س 
�ل��ع��امل��ي��ة يف ط���رح بر�جمها  ب��امل��ع��اي��ري 

على كل �مل�شتويات �كادمييا و�د�ريا.
و�أع�����رب ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ملعايل 
�آل نهيان  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
�لعامل  ب��الن��ف��ت��اح ع��ل��ى  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
�لتجارب  م��ن  ل��ا���ش��ت��ف��ادة  �ل�����ش��ع��ي  و 
�لتعليمي  �ل�����������ش�����اأن  يف  �ل�������ر�ئ�������دة 
و�لك�����ادمي�����ي. و�أ�����ش����اف �جل��ا���ش��م �إن 
وتقدير�  متيز�  يعتر  �لعتماد  ه��ذ� 
ل���ل���ج���ام���ع���ة م�����ن ق����ب����ل و�ح����������دة من 
�ملرموقة  �ل��دول��ي��ة  �ملهنية  �ملنظمات 
تاأ�ش�شت  و�ل���ت���ى  �ل��ت��خ�����ش�����س  ه���ذ�  يف 
�أعمالها  �أح��د  ويت�شمن   1916 ع��ام 
�لتعليم  ج�����ودة  ت��ط��وي��ر  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل م���ن خال 
�لعتماد وقيادة �لفكر و�خلدمات ذ�ت 
�أو�شح  ناحيته  م��ن  �مل�شافة.  �لقيمة 
�لكلية  عميد  �شيبولت  جون  �لدكتور 
�أن هذ� �لعر�ف �لعاملي يعتر �لأهم 
�د�رة �لعمال على م�شتوى  يف جمال 
�لكليات و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية ويعطي 
�لطلبة �لر�غبني يف �للتحاق بالكلية 
تاأكيد� علميا موثقا عن جودة �لر�مج 

�لتعليمية بالكلية.

جامعة اأبوظبي تبقي على ر�صومها الدرا�صية دون زيادة 
خالل العام الأكادميي 2014-2013 

كلية الدارة بجامعة زايد حت�صل على اعتماد عاملي
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العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/849   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

ترينتو  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  ح�شني  حممد  �شهز�د  مدعي/�مري 
عمالية     م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
�ملطلوب �عانه /ترينتو للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/23
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1439   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

�ملرجان  بيت  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  د�د  ف�شل  �هلل  مدعي/�ح�شان 
للبا�شر و�ل�شبغ و�ل�شري�ميك �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عانه /بيت �ملرجان للبا�شر و�ل�شبغ و�ل�شري�ميك �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 2013/6/23 موعد� لنظر  �ملحكمة يوم �لحد 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
              اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/777   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعي/و�جد حممود لل خان �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �بر�هيم �لرحمي 
عمالية     م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لرحمي  �بر�هيم   / �عانه  �ملطلوب 
�ملحكمة  �عاه وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  عنو�نه: 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
            اعاد ة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1274   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

�لرهو�ن  مدعي/م�شعود عامل جم�شيد علي �جلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه: 
عمالية     م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
�ملطلوب �عانه /�لرهو�ن للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/24
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/22
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/490 جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/ �شركة كايبار� �ملتحدة لالبان �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: �نور 
حممد �جللم ب�شفته �شاحب مطعم ومعجنات-رو�بي �ل�شام �جلن�شية: �شوريا 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 18.188.42  درهم �ملطلوب �عانه /
�نور حممد �جللم ب�شفته �شاحب مطعم ومعجنات-رو�بي �ل�شام �جلن�شية: 
�شوريا  عنو�نه: بالن�شر)علما بطلب �لدخال( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/6/19 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2552 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
بنغادي�س      �جلن�شية:  �شاركار  �لدين  قا�شم  �شاركار  ماجنو  �لتنفيذ/  طالب 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  دي  ثري  هوريزون  ��شبي�س   : �شده  �ملنفذ 
�لعامة  للمقاولت  دي  ثري  هوريزون  ��شبي�س  �عانه:   �ملطلوب  �لمار�ت  
�جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1914 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند 
طلب  لنظر  موعد�   2013/6/24 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
�لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ - �لكائنة 
�عاه،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/228 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
بنغادي�س      �جلن�شية:  عبد�ملطلب  ح�شني  ريا�س  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لتخ�ش�شية  �لريادة  موؤ�ش�شة   : �شده  �ملنفذ 
�جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عانه:موؤ�ش�شة �لريادة �لتخ�ش�شية للمقاولت 
و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
رقم 2012/3312 عم  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/23 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ 
- �بوظبي �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3273 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب �لتنفيذ/ �شومون مياه نور �ل�شام �جلن�شية: بنغادي�س �ملنفذ �شده 
�عانه:جمانه  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  جمانه   :
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
رقم 2012/1640 عم  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/6/24 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ 
- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند 

�عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/80 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
�ملنفذ �شده  بنغادي�س  �شيكند�ر خان �جلن�شية:  منان خان  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  لالكروميكانيكية  جيوتك  �شركة   :
�لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  لالكروميكانيكية  جيوتك  �عانه:�شركة 
�لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/2468 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/6/25 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم 
�لعمالية  باملحكمة  �لكائنة   - �لتنفيذ  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1228 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
باك�شتان    �جلن�شية:  رفيق  حممد  عا�شف  ندمي  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملنفذ �شده : �شركة �طل�س للخ�شار و�لفو�كة ذ.م.م فرع �بوظبي �جلن�شية: 
�لمار�ت    �ملطلوب �عانه:�شركة �طل�س للخ�شار و�لفو�كة ذ.م.م فرع �بوظبي 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/308 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/6/25 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ - �لكائنة باملحكمة 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/92 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب �لتنفيذ/ جماهد ح�شني باد�شاه ح�شني �جلن�شية: باك�شتان �ملنفذ �شده 
: بو�بة تدمر لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عانه:بو�بة تدمر 
�لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة 
رقم 2012/3369 عم  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/6/26 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ 
- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند 

�عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/888 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب �لتنفيذ/ كبري عبد�لرحمن �جلن�شية: بنغادي�س �ملنفذ �شده : �شركة 
�خل�شر�ء �جلديدة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عانه: 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �جلديدة  �خل�شر�ء  �شركة 
�ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
يوم  لنظره جل�شة  �أظ وحدد  ع- ب-  م  2013/532 عم جز-  رقم  �لدعوى  يف 
�لربعاء �ملو�فق 2013/6/26 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
�و  �لعمالية �شخ�شيا  �لكائنة باملحكمة  �لتنفيذ -  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام 
�لتنفيذ  �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت  بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�جلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/461 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
�شده  �ملنفذ  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  بياو  �شفيق  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �س.ذ.م.م  �لبناء  ملقاولت  رو�شن  حممد   :
�عانه:حممد رو�شن ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
�ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/3161 رقم  �لدعوى 
�لحد �ملو�فق 2013/6/23 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
�و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة   - �لتنفيذ  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام 
�لتنفيذ  �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت  بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�جلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم     2012/1544 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام: 7618 /2012  
 : �لم��ار�ت عنو�نه  �لتكنولوجيه-  �مل�شاريع  و�د�رة  للتطوير  �ملحكوم عليه /طموح  �ىل 
بالن�شر قد �شدر �شدك حكم يف �لق�شية رقم )2012/1342( ل�شالح �ملدعي ) حممد 
حممود عمرو عبدالغفار ال�سجيني- م�سر (   ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب 
تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي: 
مطالبة مالية 1- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله:8.486 درهم 2- ر�شم �لت�شريح بالتنفيذ 3- 
�م��ام هذه  فانت مكلف باحل�شور   لذ�  دره��م   8.486: �ملجموع  �ملطلوب حت�شيله  �ملبلغ 
�ملحكمة للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/6/24. لتنفيذ ما ذكر 
�عاه ، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/5/28.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
        ادارة التنفيذ

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم     2011/3188 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام: 15153 /2011  
�ىل �ملحكوم عليه /م�شتاق ح�شني عا�شق - باك�شتان  عنو�نه : بالن�شر قد �شدر �شدك 
حكم يف �لق�شية رقم )2011/3726( ل�شالح �ملدعي ) كار�س لالأجرة-المارات  ( ومبا 
�ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية 1- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله:12.209درهم 
لذ�  دره��م   12.209: �ملجموع  حت�شيله  �ملطلوب  �ملبلغ   -3 بالتنفيذ  �لت�شريح  ر�شم   -2
من   )9.00( �ل�شاعة  يف  �مل��ح��ددة  للجل�شة  �ملحكمة  ه��ذه  �م��ام  باحل�شور  مكلف  فانت 
�شباح يوم 2013/6/30. لتنفيذ ما ذكر �عاه ، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة 
بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  �ملنا�شبة.  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ 

.2013/6/12
 القا�سي/ جمال الدين وداعة     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
        ادارة التنفيذ

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
  اخطار يف الق�سية التنفيذية - رقم 2008/364  تنفيذ عام 

�شامل  مبارك  2(حممد  �مل��زروع��ي  �شليل  �شامل  مبارك  /1-�شليل  عليهم  �ملحكوم  �ىل 
�شليل �ملزروعي 3( �شعيد مبارك �شامل �شليل �ملزروعي 4( �شامل مبارك �شامل عنو�نه: 
ل�شالح  كلي  م��دين   2007/259 رق��م  �لق�شية  يف  حكم  ���ش��دك  ���ش��در  ق��د   - بالن�شر 
�ملدعيني/1- نعمة علي  عوي�س علي 2-حممد مبارك �شامل �شليل �ملزروعي 3- �شليل 
مبارك �شامل �شليل �ملزروعي- مطالبة مالية     ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب 
تنفيذ �حلكم �شالف �لذكر ودفع ر�شوم �ملحدد لذلك، لذ� عليك �لقيام بتنفيذ �حلكم 
خال خم�شة ع�شرة يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.  كما نخطركم بانه قد حتديد 
ب��اد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س ويف حالة تخلفك  جل�شة 2013/6/30 حل�شورك 
عن �حل�شور ف�شتتخذ يف حقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة . �شدر بتوقيعي وختم 

�ملحكمة بتاريخ 2013/6/12 م .

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
   حمكمة ابوظبي البتدائية-ادارة التنفيذ

العدد  10819 بتاريخ 2013/6/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: جريت ليلي للتجارة )�س.ذ.م.م(- رقم �لرخ�شة 611583 عنو�نها: 
حمل رقم 11 ملك عبد�هلل �حمد بالقيزي- دي��رة- �لبطني �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1029567 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال 
�لعمومية  م��ن �جلمعية  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  وذل��ك مبوجب  �ع���اه،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة 
بتاريخ    )2013/1/93081( رقم  حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  لل�شركاء 
�ملعني  �مل�شفي  �ىل  �لتقدم  �و مطالبة  �عر��س  �ي  لديه  وعلى من   )2013/5/21(
يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج �خلور هاتف: )2226266-
04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك 

خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10819 بتاريخ 2013/6/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة وعنو�نها : الر�سيع للدعاية والعالن )�س.ذ.م.م( رقم �لرخ�شة 
:580297 . �ل�شكل �لقانوين :  �شركة  ذ�ت م�شوؤلية حمدودة .  رقم �لقيد بال�شجل 
باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئ��رة  �لتجاري : 80176. مبوجب هذ� تعلن 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بانحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه وذلك  مبوجب 
قر�ر �جلمعية �لعمومية لل�شركة بتاريخ 2013/05/28  بتعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه 
للقيام بت�شفية �ل�شركة ح�شب قر�ر �جلمعية �لعمومية �ملوثق لدي �لكاتب �لعدل . 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكاتبة �لكائنة 
يف  – ديرة –  دو�ر �ل�شاعة – بور �شعيد ت /042955248    فاك�س رقم/042950081  ،  
�س ب /8540 - م�شطحبا معة كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية ،وذلك خال )45( 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان .  
                                             دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10819 بتاريخ 2013/6/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاه للقيام بت�شفية  
جريت ليلي للتجارة)�س.ذ.م.م( وعنو�نها: حمل رقم 11 ملك عبد�هلل �حمد 
�لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب  وذل��ك  �لبطني   دي��رة-  بالقيزي- 
بتاريخ   .)2013/1/93081( رقم  حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  لل�شركاء 
�ملعني  �مل�شفي  �ىل  �لتقدم  �و مطالبة  �عر��س  �ي  لديه  وعلى من   )2013/5/21(
يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج �خلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك 

خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10819 بتاريخ 2013/6/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي وعنو�نه :   �سفيان الغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون   .
رقم  حم���دودة(  م�شوؤلية  ذ�ت  )�شركة  و�لع���ان   للدعاية  �لر�شيع   : وعنو�نها  �ل�شركة  ��شم 
�لرخ�شة :580297 �لعنو�ن:  مكتب رقم 505 ملك م�شطفي عبد �لرحيم م�شطفوي  – بر 
بال�شجل  �لقيد  رق��م   . حم���دودة  م�شوؤلية  ذ�ت  �شركة    : �لقانوين  �ل�شكل    . �ملنخول   - دب��ي  
�لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب   .80176: �لتجاري 
�جلمعية  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  �أع��اه  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  بانحال  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف 
�لعمومية لل�شركة بتاريخ 2013/05/28 و�ملوثق لدي �لكاتب �لعدل حتت رقم 2013/1/98032. 
�ل�شركة ح�شب قر�ر  �أعاه للقيام بت�شفية  �ملذكور  -  بتاريخ 2013/05/28  وبتعيني �مل�شفي 
مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  لديه  من  وعلى   . �لعدل  �لكاتب  -ل��دي  �ملوثق  �لعمومية  �جلمعية 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعيني يف مكاتبة �لكائنة يف – ديرة  – دو�ر �ل�شاعة – مكتب  4  ملك  حمد 
رحمة  �ل�شام�شي – ت: 2955248 04– فاك�س رقم :042950081 - �س ب :8540 م�شطحبا معه 

كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10819 بتاريخ 2013/6/16     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/653 جتاري   كلي                          
ع��ز�ت �شاهر  جمهويل  ربيع   -2 ذ.م.م  ح  م  �س  توت�س  �ملدعى عليهما /1-  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / قوة �جلاذبية لانتاج �لفني وميثله: عبد�للطيف 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �حل��م��ادي  �حمد  �بوبكر  حممد 
و�لر�شوم  دره���م(   550000( وق���دره  مببلغ  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
�لحد  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  باكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام 
ch.1C.15 لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 2013/6/30 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10819 بتاريخ 2013/6/16     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/724 جتاري   كلي                          
�ملدعي  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  �شكرجي  جمهول حم��ل  �شهيا مهدي  �مل��دع��ى عليه /1-  �ىل 
�ق��ام عليك  �لقا�شم  قد  �حمد حممد  �برهيم حممد  �ي��ر�ن وميثله:  ���ش��ادر�ت  بنك   /
بان  و�لت�شامن  1(بالتكافل   ،2  ،3( �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )1909149.44 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
وحتى   2013/1/6 يف  �حلا�شل  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %14 بو�قع  �لتفاقية  و�لفائدة 
�ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2013/7/11  �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ل�شد�د 
بالقاعة ch.2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�لقل.  على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما 

)و�مرت بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ��شبوع من تاريخ �لن�شر(
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10819 بتاريخ 2013/6/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1771 جتاري   كلي                          
�ىل �ملدعى عليهما /1- موؤ�ش�شة �شامل �ل�شويطي لتجارة �لدو�ت �ملنزلية ملالكها �شامل 
كاظم بو عذ�ر 2- �شامل كاظم بو ع��ذ�ر  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك 
�لقا�شم    �ل�شيخ ز�يد وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد  �ي��ر�ن- فرع �شارع  �شادر�ت 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   38724162( وق��دره  مببلغ  بينهم  فيما 
و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 17% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام. حددت 
لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/15 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch.2E.21 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
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العدد  10819 بتاريخ 2013/6/16     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1451 عمايل جزئي                              
�ىل �ملدعى عليه  /1- حممد �ن�شار للخدمات �لفنية- �س.ذ.م.م جمهول  حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد �شاه جهان عبد�لرحمن قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11763 درهم( وتذكرة عوده 
من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  )2000دره���م(  مببلغ 
وحددت    .)2013/139882( �ل�شكوى  رق��م  �لتام.  لل�شد�د  �لق�شائية  �ملطالبة 
لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/6/20 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. 
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دعت �لمم �ملتحدة بلد�ن �ل�شاحل �ىل تعزيز �نظمة �لنذ�ر وتبادل 
�لت�شدي  �ج��ل  م��ن  ح��دوده��ا  ملر�قبة  عملياتها  وتن�شيق  �ملعلومات 
لارهاب و�جلرمية �ملنظمة، وذلك يف تقرير يت�شمن ��شر�تيجية 
متكاملة للمنطقة. وقد �عد �لن�س �لذي ح�شلت وكالة فر�ن�س بر�س 
على ن�شخة منه، مكتب �ملوفد �خلا�س ملنطقة �ل�شاحل رومانو برودي 
و�شلمه �جلمعة �لمني �لعام لامم �ملتحدة بان كي مون �ىل �لع�شاء 
�خلم�شة ع�شر ملجل�س �لمن. وذكر �لتقرير �ن �لمم �ملتحدة تريد 
�لرهاب  ملكافحة  من�شقة  �آليات  و�شع  على  �ل�شاحل  بلد�ن  م�شاعدة 
و�جلي�س  �حل��دود  وحر�س  �ل�شرطة  تعمل  حتى  �ملنظمة  و�جل��رمي��ة 
و�جلمارك �شوية بطريقة متما�شكة ويف �طار �حر�م حقوق �لن�شان 
. ومن بني �لفكار �لكثرية �ملطروحة، عقد �جتماع �قليمي لجهزة 

�ل�شتخبار�ت لتبادل �ملعلومات حول تهديد �لقاعدة وفروعها .
وتقرح �لمم �ملتحدة �ي�شا تقدمي م�شاعدة تقنية لعنا�شر �ل�شرطة 
على  �لركيز  من  مزيد  �ىل  ه��وؤلء  وتدعو  �ملعنية  �لبلد�ن  وق�شاة 
متويل �لن�شطة غري �ل�شرعية و�حدى �لنقاط �ملطروحة هي تبادل 
�لغربية  و�فريقيا  �لاتينية  �م��ريك��ا  يف  �مل��ط��ار�ت  ب��ني  �ملعلومات.. 
من  �لتهريب  لعمليات  للت�شدي  و�وروب���ا  �ملغرب  وب��ل��د�ن  و�ل�شاحل 

م�شدرها و�ىل �جلهة �ملر�شلة �ليها ولدى �نتقالها .

تدفع جورجيا ثمنا باهظا لتدخلها يف �فغان�شتان، متثل مبقتل �شبعة 
من جنودها يف بد�ية �ل�شهر وبلوغ �لعدد �لجمايل لقتاها 29، لكن 
هذ� �لبلد �ل�شغري يف �لقوقاز �لذي يبلغ عدد �شكانه خم�شة مايني 

ن�شمة ما ز�ل وفيا للحلف �لطل�شي على رغم ��شتياء مو�شكو.
فقد و�رى �جلورجيون �خلمي�س ثاثة من جنودهم �ل�شبعة �لذين 
��شفرت  �نتحارية  عملية  يف  حزير�ن-يونيو  من  �ل�شاد�س  يف  قتلو� 
ف�شيو�رون  �لخ���رون  �لرب��ع��ة  �م��ا  �آخ��ري��ن.  ت�شعة  ��شابة  ع��ن  �ي�شا 
بعد حو�ىل  �جلنود  ه��وؤلء  �ل�شبوع. ومبقتل  ه��ذ�  نهاية  �ل��رى يف 
29 �لعدد  ي��رت��ف��ع �ىل  �آخ���ري���ن،  ����ش��اب��ي��ع ع��ل��ى مقتل ث��اث��ة  ث��اث��ة 
ل  ج��ورج��ي��ا  �ن  �ل  �فغان�شتان.  يف  �جل��ورج��ي��ني  للقتلى  �لج��م��ايل 
هذه  فجرتها  �لتي  �حل��زن  م�شاعر  رغ��م  على  قو�تها  �شحب  تنوي 
�لحد�ث. وتعد جورجيا �لتي ينت�شر 1550 من جنودها يف ولية 
�لدولية  �ل��ق��وة  يف  �لع�شو  غ��ري  �لك���ر  �مل�شاهم  �جلنوبية،  هلمند 
تنوي  تبيلي�شي  �ن  حتى  )�ي�شاف(.  �فغان�شتان  يف  �لطل�شي  للحلف 
�لحتفاظ بجنودها يف �فغان�شتان مل�شاعدة �جلي�س �لفغاين عندما 

ينهي �حللف �لطل�شي مهماته �لقتالية �و�خر 2014.
و�فق  �ن �حللف �لطل�شي  �علن  �ل�شانيا  �ير�كلي  �لدفاع  لكن وزير 
�لتي  تلك  �ح��د�ه��م��ا  هلمند،  يف  جورجيتني  ق��اع��دت��ني  �غ���اق  على 

��شتهدفها �لعتد�ء.

�ي�شا  و�أدى  قتل �شرطي �ثر هجوم �شاروخي �شنه جمهولون �م�س 
�ىل �حر�ق منتجع �شيفي تاريخي كان ي�شتخدمه موؤ�ش�س باك�شتان 
حممد على جناح يف �قليم بلوخ�شتان �ل�شا�شع �لغني باملو�رد وذلك 
بعد �يام من �عان حكومة جديدة �نهاء �حلرب هناك. وقال ندمي 
�شقطت  �شاروخية  قذ�ئف  ثاث  �ن  �ملنطقة  �شرطة  مفو�س  طاهر 
على مقر �لقائد �لعظم �لثري يف بلدة زيار�ت يف �ل�شاعات �لوىل 
من �شباح �م�س مما �أدى �ىل مقتل �شرطي فيما �أتت �أل�شنة �لنري�ن 
طابقني  م��ن  �مل��وؤل��ف  �ل��ت��اري��خ��ي  �ملبنى  على  �ل��ه��ج��وم  ع��ن  �لناجمة 
و�مل�شيد من �خل�شب فيما دمرت عدة مبان جم��اورة. وقال م�شوؤول 
بال�شرطة يبدو �ن �ل�شو�ريخ قد �طلقت من �جلبال �لقريبة. ويزخر 
�قليم بلوخ�شتان �ملتاخم لير�ن و�فغان�شتان مبر�شبات غري م�شتغلة 
من �لذهب و�لنحا�س �ل �نه ي�شهد حركة ��شتقال م�شلحة طويلة 
وما ت�شفها جماعات للدفاع عن حقوق �لن�شان بحملة من �لختفاء 
�لق�شري لفر�د قو�ت �لمن. و�ىل جانب �لحتياطات �لكبرية غري 
�مل�شتغلة من �ملعادن ميد �قليم بلوخ�شتان باك�شتان بح�شة كبرية من 
�قليم  �ملهمة يف  �لغزل و�لن�شيج  �لغاز �لطبيعي �لذي يغذي �شناعة 

�لبنجاب �ل�شرقي كما يوجد به ميناء جو�د�ر �ملهم.

عوا�سم

نيويورك

كويتا

تبيلي�سي

النيابة امل�صرية تقرر حب�س متهم 
بالتج�ص�س لإ�صرائيل على ذمة التحقيق

•• القاهرة-االأنا�سول:

�ل�شبت،  �م�س  �أم���رت،  �مل�شرية  �لعامة  �لنيابة  �إن  ق�شائية  م�شادر  قالت 
بحب�س متهم بالتج�ش�س ل�شالح �إ�شر�ئيل 15 يوما على ذمة �لتحقيقات ، 

م�شرية �إىل �عر�فه خال �لتحقيقات بالتهمة �ملن�شوبة �إليه.
و�أ�شافت �مل�شادر �أن �ملتهم مت �لقب�س عليه يوم �خلمي�س وبينت �لتحقيقات 
جهاز  م��ع  للعمل  و�شعى  خا�شة،  �شركة  و�شاحب  �جلن�شية،  م�شري  �أن���ه 
�أي  عامني،  بالفعل طو�ل  معه  وتعاون   ، �ملو�شاد  �لإ�شر�ئيلي  �ل�شتخبار�ت 
منذ عام 2011. وبح�شب �مل�شادر ذ�تها فاإنه خال تلك �لفرة �أمدَّ �ملتهم 

�جلانب �لإ�شر�ئيلي مبعلومات هامة عن �ل�شوؤون �لد�خلية �مل�شرية.
�أن��ه حتت  �أن علم  بعد  �أن��ه  �لتحقيقات  �إل��ي��ه، ج��اء يف  �لتو�شل  وع��ن كيفية 
م��ر�ق��ب��ة �جل��ه��ات �لأم��ن��ي��ة �مل�����ش��ري��ة، ت��ق��دم ب��ب��اغ ك���اذب لإح����دى �جلهات 
لتاأمني  �ملو�شاد، يف حماولة  �أنه جاري جتنيده من جانب  �لأمنية، مدعيا 
نف�شه، فاأمرته �جلهات �لأمنية بقطع �لت�شالت مع �جلانب �لإ�شر�ئيلي 
متاما، لكنه مل ميتثل لتعليماتها، و��شتمر يف �لتو��شل رغبة يف جمع �ملزيد 
من �ملال . كما �أ�شارت �لتحقيقات �إىل �أن �ملتهم كان حتت �ملر�قبة �لتامة من 
جهاز �ملخابر�ت �مل�شري �لذي متكن من ر�شد جميع مقاباته مع عنا�شر 
�ملو�شاد خارج م�شر يف عدة دول �أوروبية خال عامي 2012 و2013، ومت 
�لتن�شيق مع �أجهزة �لأمن �لد�خلية للتو�شل �إىل �أدلة كاملة تفيد تورطه، 
وبعد جمعها مت عر�س ملفه على �جلهات �لق�شائية �لتي �أ�شدرت قر�رها 
بالقب�س عليه، وخال �لتحقيقات �عرف بتورطه يف �لتخابر على م�شر 

حل�شاب �إ�شر�ئيل.

جمعت 15 مليون توقيع ل�سحب الثقة من مر�سي

د( رقم �صعب على ال�صاحة ال�صيا�صية امل�صرية  )ترُّ

قتلى وجرحى يف هجوم على مع�صكر خلق قرب بغداد 
•• بغداد-ا	ف	ب:

و�جلرحى  �لقتلى  من  ع��دد  �شقط 
يف ه��ج��وم ���ش��اروخ��ي ع��ن��ي��ف على 
خلق  جم��اه��دي  منظمة  مع�شكر 
�لي����ر�ن����ي����ة ق�����رب م���ط���ار ب���غ���د�د، 
ح�شبما �فادت متحدثة با�شم �لمم 
�ملتحدة وقالت �ليان نبعة لفر�ن�س 
بر�س �وؤك��د حدوث هجوم د�م �شد 
لي�س  و����ش��اف��ت  ل��ي��رت��ي  مع�شكر 
�حلايل  �ل��وق��ت  يف  ح�شيلة  لدينا 
لل�شحايا، لكن �لهجوم �وقع قتلى 
وجرحى و�كد �شابط عر�قي برتبة 
ذكر  ع��دم  طلب  �ل�شرطة  يف  عقيد 
���ش��ق��وط ث��اث��ة قتلى و11  ����ش��م��ه 
م�شري�  �ول��ي��ة،  ح�شيلة  يف  م�شابا 
�شقطت  ه��اون  قذ�ئف  �شت  �ن  �ىل 

على �ملع�شكر .
وهجوم �ليوم هو �لثاين منذ مطلع 
�لعام، حيث قتل �شتة معار�شني يف 
�شباط-فر�ير  يف  مم��اث��ل  ه��ج��وم 

�ملا�شي.
�ملتحدث  كيا  �شهريار  ق��ال  ب���دوره، 
لفر�ن�س  ب��غ��د�د  يف  �ملنظمة  با�شم 
�ل���ه���ج���وم وق�����ع ح����و�ىل  ب���ر����س �ن 
�ملحلي  بالتوقيت   1،30 �ل�شاعة 
)10،30 تغ( وخلف حر�ئق وعدد� 
من �لقتلى و�جلرحى و��شاف لقد 
مع�شكر  �ن  وت���ك���ر�ر�  م�����ر�ر�  ق��ل��ن��ا 

خلق  جم��اه��دي  منظمة  وتاأ�ش�شت 
�لتي ت�شكل �كر ف�شيل يف �ملجل�س 
�ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ق��اوم��ة �لي��ر�ن��ي��ة يف 
بنظام  �لط��اح��ة  ب��ه��دف   1965
�ل�شاه بهلوي ثم �لنظام �ل�شامي 
وق�����د ط�������ردت م����ن �ي��������ر�ن خ���ال 
�ل��ث��م��ان��ي��ن��ات ب���ع���دم���ا ���ش��ن��ت عدة 

عمليات م�شلحة.

ر�شالة  و�ر�شلنا  �م��ن  غري  ليرتي 
ل��امم �ملتحدة  �ل��ع��ام  �ىل �لم���ني 
ب�شرورة  طالبناه  م��ون(  كي  )ب��ان 

�لعودة �ىل مع�شكر ��شرف .
ومع�شكر ليرتي �لكائن يف قاعدة 
قريبة  �شابقة  �م��ريك��ي��ة  ع�شكرية 
من بغد�د ي��وؤوي نحو ثاثة �لف 
م����ن �مل���ع���ار����ش���ني �لي����ر�ن����ي����ني يف 

منظمة جماهدي خلق.
من   2012 يف  نقلو�  و�ملعار�شون 
�لعر�ق  يف  لاجئني  �خ��ر  مع�شكر 
�تفاق  �ثر  ��شرف على  هو مع�شكر 
بني �لمم �ملتحدة وبغد�د. ويعتر 
حمطة  مب��ث��اب��ة  ل��ي��رت��ي  مع�شكر 
�لعر�ق  �مل��ج��اه��دون  ي��غ��ادر  �ن  قبل 

�لذي و�شلو� �ليه يف �لثمانينات.

•• وا�سنطن-وكاالت:

����ش���وت جم��ل�����س �ل����ن����و�ب �لأم���ريك���ي 
ل�������ش���ال���ح م���������ش����روع ق����ان����ون دف���اع���ي 
ي��ت�����ش��م��ن �إج��������ر�ء�ت ت��ع��رق��ل خطط 
�أوباما  ب�����ار�ك  �لأم���ريك���ي  �ل��رئ��ي�����س 
���ش��ج��ن غ��و�ن��ت��ان��ام��و ونقل  لإغ�����اق 

�ملحتجزين �ليمنيني فيه �إىل بادهم 
�لذي ي�شيطر  �لنو�ب  وو�ف��ق جمل�س 
 315 باأغلبية  �جل��م��ه��وري��ون  عليه 
�أ�����ش����و�ت على   108 م��ق��اب��ل  ���ش��وت��ا 
�لدفاعي  �لقانون  يف  تعديل  م�شروع 
�إج������ر�ء�ت  ي��ت�����ش��م��ن   2014 ل��ل��ع��ام 
�أوب��ام��ا لإغ���اق �شجن  لوقف خطط 

م�شروع  وي��ت�����ش��م��ن  غ���و�ن���ت���ان���ام���و.  
مليار   638 ت��خ�����ش��ي�����س  �ل���ق���ان���ون 
و�حلرب  و�ل���ق���و�ت  لاأ�شلحة  دولر 
�لأمور  م��ن  و�شل�شلة  �أفغان�شتان  يف 
مكافحة  جهود  بينها  من  �ل�شيا�شية 
�لع����ت����د�ء�ت يف �جل��ي�����س وب���ن���ود ملنع 
�إغ����اق غ��و�ن��ت��ان��ام��و يف ك��وب��ا. وعلى 
�ل��رغ��م م��ن �إ����ش���ر�ب م��ا ل ي��ق��ل عن 
166 �شجينا  104 �شجناء من بني 
ومنا�شد�ت �أوباما باأن تكاليف �لإبقاء 
فقد  ج��د�،  باهظة  �ل�شجن  ه��ذ�  على 
 249 رف�س جمل�س �لنو�ب باأغلبية 
���ش��وت��ا تعديا   174 م��ق��اب��ل  ���ش��وت��ا 
يطالب باإغاق �ل�شجن بحلول نهاية 
على  �أي�شا  �ملجل�س  وو�ف��ق   .2014
لليمن  �ملتحدة  �لوليات  ت�شليم  منع 
عمليات  خ����ال  �ع��ت��ق��ل  ���ش��ج��ني  �أي 
هجمات  ب���ع���د  �لره����������اب  م���ك���اف���ح���ة 
رغم   2001 �شبتمر-�أيلول   11
و�ملخابر�ت  للجي�س  مر�جعات  �إج��ازة 

�لأم��ريك��ي��ني �إط����اق ���ش��ر�ح��ه��م. ول 
�إىل  �ل��ن��و�ب  جمل�س  ت�شويت  ي����وؤدي 
�إنهاء �آمال �أوباما باإغاق غو�نتانامو 
وفقا لوعوده خال حملته �لنتخابية 
مو�فقة  يتعني  ز�ل  فما   ،2008 يف 
جمل�س �ل�شيوخ على م�شروع �لقانون 
جمل�شي  ن�شختي  ب��ني  �ل��ت��وف��ي��ق  ث��م 
�ل�����ن�����و�ب و�ل�������ش���ي���وخ ق���ب���ل �لإح����ال����ة 
�ل�شهر  ويف  �لأم�����ريك�����ي.  ل��ل��رئ��ي�����س 
�ملا�شي وعد �أوباما برفع حظر فر�س 
على نقل �ملعتقلني من �ل�شجن لليمن 
و�لذي كان �إحدى �لعقبات �لأ�شا�شية 
�لعتقال. ومن  �إخ��اء مع�شكر  �أم��ام 
على  �ملو�فقة  متت  معتقا   86 بني 
 56 ه��ن��اك  عنهم  �لإف����ر�ج  �أو  نقلهم 
من �ليمن، و�أكر من ثمانني �شجينا 
عنهم،  �لإف���ر�ج  على  �ملو�فقة  تتم  مل 
بينهم عدد غري معلوم من �ليمنيني 
�أي�شا وي�شكو �ملعتقلون يف غو�نتانامو 

من �شوء �ملعاملة و�لتعذيب .

الأردن يطالب وا�صنطن باإبقاء الـ اإف 16 والباتريوتالرئي�س اللبناين يتوعد مبالحقة مطلقي ال�صواريخ 
•• بريوت-يوبي	اأي:

�ل�شو�ريخ على مدينة  �شليمان، �م�س مباحقة مطلقي  �للبناين مي�شال  �لرئي�س  توّعد 
بعلبك يف و�دي �لبقاع �شرق لبنان.

�للبناين مباحقة مطلقي  �إن �شليمان �شّدد على وجوب قيام �جلي�س  وقال بيان رئا�شي 
�ل�شو�ريخ على منطقة بعلبك .

�ملناطق  تطاول  �لتي  �لأعمال  هذه  مثل  �أن  �عتر  �جلمهورية  رئي�س  �أن  �لبيان  و�أ�شاف 
�لدولة  م��ن  ماحقة  مو�شع  و�شيكون  م��رف��و���س،  �أت���ت  جهة  �أي  وم��ن  �لآم��ن��ة  �للبنانية 

�للبنانية لردع �لقائمني بها و�حلفاظ على �أمن �ملو�طنني �للبنانيني يف �ملناطق كافة .
مناطق  من  �ل�شو�ريخ  من  عدد  �شقوط  �ىل  تعّر�شت  لبنان،  �شرق  بعلبك  مدينة  وكانت 

ت�شيطر عليها �ملعار�شة �ل�شورية �لقريبة من �حلدود �للبنانية.

النواب الأمريكي ي�صوت ملنع اإغالق غوانتانامو 

�لأبدية، وبعد �أن كفرو� مبا روَّجه 
�أن �لقر�بني �لتي  �لكهنة وتاأكدو� 
يجرونهم على تقدميها للمعابد 

ل ت�شفع لهم �أمام �لإله.
وي��ت�����ش��ق مت������ّرد �مل�������ش���ري���ني على 
متثِّله  �ل�������ذي  �حل�������ايل  �ل���ن���ظ���ام 
�مل�شلمني  �لإخ��������������و�ن  ج����م����اع����ة 
�لبارز  �لقيادي  مر�شي  و�لرئي�س 
�شخ�شيتهم،  م���ام���ح  م���ع  ف��ي��ه��ا 
ف����ق����ام����و� ب���ك�������ش���ر ح���ظ���ر جت�����و�ل 
ع��ل��ى حمافظات  م��ر���ش��ي  ف��ر���ش��ه 
ق����ن����اة �ل�������ش���وي�������س )ب���ور����ش���ع���ي���د، 
حيث  و�ل�شوي�س(  و�لإ�شماعيلية، 
�مل��ح��اف��ظ��ات ونظمو�  �أه����ايل  ك���ان 
�لقدم  ك��رة  ول��ع��ب��و�  ح��ف��ات فنية 
يف �ل�����ش��و�رع خ��ال ���ش��اع��ات حظر 
�لتجو�ل يف �إ�شارة ل ميكن ملر�قِب 

�أن يتجاهلها.

على فكرة �لرف�س �ل�شلمي للحكم 
�لقائم ومطالبته بالرحيل، لفتاً 
ما  د�ئ��م��اً  �مل�شري  �ل�شعب  �أن  �إىل 
يثور حينما ُتزيَّف �إر�دته �أو ي�شعر 

باأنه يتعر�س لا�شتغال .
على  �لحتجاج  فكرة  �أن  و�أ���ش��اف 
�حلاكم بجمع �لتوقيعات �ملطالبة 
ب���رح���ي���ل �ل����ن����ظ����ام ه�����ي �جل���ان���ب 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  ل��ل��ث��ورة،  �ل�شلمي 
ممار�شتها  مت����ت  �ل���ف���ك���رة  ت���ل���ك 
�جلمعية  ي���د  ع��ل��ى   2008 ع����ام 
تر�أ�شها  �ل��ت��ي  للتغيري  �ل��وط��ن��ي��ة 
�مل�����ع�����ار������س حم����م����د �ل������ر�دع������ي، 
ح�شني  �ل�شابق  �لرئي�س  ملطالبة 

مبارك باإجر�ء �إ�شاحات.
وي�شري ما ذكره �أمني �إىل حو�دث 
�مل�شري  �ل���ت���اري���خ  يف  م��ف�����ش��ل��ي��ة 
د �ل�شلمي، �أبرزها  ت عن �لتمرُّ عرَّ

��ح ل��ف��رة رئ��ا���ش��ي��ة جديدة  �ل��ر���شُّ
ع��ق��ب �ن��ت��ه��اء م��دت��ه �حل��ال��ي��ة يف 
2016. ويف �ملقابل، ر�أى �مل�شت�شار 
�ملحامي  د  مت���رُّ حلملة  �ل��ق��ان��وين 
خمتار نوح، يف ت�شريحات لو�شائل 
جمع  حال  �أن��ه  م�شرية،  �إعامية 
�حلملة 15 مليون توقيع ل�شحب 
�لثقة من �لرئي�س حممد مر�شي 
د�عياً   ، �مل�شروعية  خ��ارج  �شي�شبح 
بنف�شه  �ل��ث��ق��ة  ط���رح  �إىل  م��ر���ش��ي 
كرئي�س من خال ��شتفتاء �شعبي 

يف �أقرب موعد.
مر�شي  �ل���رئ���ي�������س  ن������وح،  ����ل  وح����مَّ
خال  ت�شيل  ق��د  دم��اء  م�شوؤولية 
�ملعار�شة  �إل��ي��ه��ا  دع���ت  م��ظ��اه��ر�ت 
حزير�ن-يونيو  من  �لثاثني  يف 
�إذ� مل ي�شتجب لأ�شو�ت  �جل��اري، 
م��اي��ني �مل��ع��ار���ش��ني وي��ع��م��ل على 

و�أد �لفتنة باإجر�ء �ل�شتفتاء.
من جهته، قال �لنا�شط �حلقوقي 
�لعربي  �ملركز  مدير  �أم��ني  نا�شر 
و�ملحاماة  �ل��ق�����ش��اء  ل���ش��ت��ق��ال 
�إنه  �نرنا�شونال،  بر�س  ليونايتد 
�لقانوين  �لأث��ر  �لنظر عن  بغ�س 
�شحب  ل��ت��وق��ي��ع��ات  و�ل���د����ش���ت���وري 
�لثقة من مر�شي، فاإن حملة متّرد 
�ل�شخ�شية  م��ام��ح  �أب���رز  عك�شت 
�ل�شمت  ع������دم  وه������ي  �مل�������ش���ري���ة 
من  له  تتعّر�س  قد  مبا  و�لقبول 

مظامل و�نتهاك حلقوقها .
نت من ح�شد  ور�أى �أن �حلملة متكَّ
دت هدفهم  جهود �ملعار�شني ووحَّ

•• القاهرة-يو	بي	اأي:

�أطلقها  �لتي  د  مت��رُّ حملة  فاجاأت 
�ملعار�شني  �ل�شباب  من  جمموعة 
يف م�����ش��ر، �ل�����ش��ا���ش��ة �مل�����ش��ري��ني يف 
بعد  و�ملعار�شة،  �حُلكم  مع�شكري 
ر�شمياً  �نطاقها  منذ  نت  متكَّ �أن 
�لفائت،  �أي��ار-م��اي��و  م��ن  �لأول  يف 
من جمع قر�بة 15 مليون توقيع 
يطالب ب�شحب �لثقة من �لرئي�س 
�نتخابات  و�إج��ر�ء  حممد مر�شي، 

رئا�شية مبكِّرة.
ومتّكن �لقّيمون على حملة متّرد 
�ل�شن  �شغري  �ل�شباب  م��ن  وه��م   ،
وغ�����ري �مل���ع���روف���ني ل�����دى �ل������ر�أي 
�لعام، من بلورة مطالب قطاعات 
تغيري  يف  �مل�شريني  م��ن  عري�شة 
عامه  ي���ك���م���ل  �ل�������ذي  رئ���ي�������ش���ه���م، 
حزير�ن-  30 يف  �لأول  �لرئا�شي 

يونيو �جلاري، بطريقة �شلمية.
مركز  يف  �لباحثني  كبري  و�أرج����ع 
�لإقليمية  ل���ل���در�����ش���ات  �ل�������ش���رق 
�ل�شعيد،  ف����وؤ�د  و�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
بر�س  ي���ون���اي���ت���د  م����ع  �ت�������ش���ال  يف 
�شبب جن��اح متّرد  �إن��رن��ا���ش��ون��ال، 
كان  �ن��ط��اق��ه��ا  ت��وق��ي��ت  �أن  �إىل 
�أن  ب���ع���ن���اي���ة، م���و����ش���ح���اً  خُم�����ت�����ار�ً 
كتل  ل��ت��ح��ري��ك  دع�����وة  �أي  جن����اح 
على  فقط  يتوقف  ل  جماهريية 
�لد�عني لها ول حتى على  جهود 
م�����ش��م��ون �ل���دع���وة ذ�ت���ه���ا، ولكن 
يعتمد بالأ�شا�س على توقيت طرح 

�لدعوة ومدى تلبيتها لحتياجات 
ورغبات هذه �لُكتل �جلماهريية.

دعوة متّرد  �أن  �إىل  �ل�شعيد  ولفت 
و�إجر�ء  �لثقة من مر�شي  ب�شحب 
رة �لتقت مع  �نتخابات رئا�شية مبكِّ
�شعور عام لدى مايني �ملو�طنني 
من �أنه لبد من و�شع حد لردي 
ُعد  �ل�شُ على  �ل��ب��اد  يف  �لأو���ش��اع 
�لأ�شعار  كافة ويف مقدمتها غاء 

و�شوء �خلدمات.
غري �أن �ملفاجاأة �لتي �شّببها جناح 
رق���م���اً �شعباً  ب��ات��ت  �ل��ت��ي   ، د  مت����رُّ
�مل�شرية، مل ت�شتمر  �ل�شاحة  على 
�لرئي�س  م��وؤي��دو  فاأطلق  ط��وي��ًا، 
�لإ�شامية،  �ل��ق��وى  م��ن  م��ر���ش��ي، 
عليها  �أط���ل���ق���و�  م�������ش���ادة  ح��م��ل��ة 
توقيعات  جمع  �إىل  تهدف  د  جت��رُّ
توؤكد على �شرورة �للتز�م بنتائج 
جاءت  �لتي  �لرئا�شية  �لنتخابات 
ب���ال���رئ���ي�������س ق���ب���ل ع�����ام و�����ش����رورة 
ل  �لنتخابات  ل�شندوق  �لحتكام 

للتظاهر.
دت �ل�����ق�����وى و�لأح������������ز�ب  و��������ش�������دَّ
�لإ����ش���ام���ي���ة �مل����وؤي����دة مل��ر���ش��ي، يف 
وطبقاً  �أن���ه  ع��ل��ى  ع���دة،  منا�شبات 
ل��ل��د���ش��ت��ور، �ل�����ذي مت �إق�������ر�ره يف 
 ،2012 ك��ان��ون �لأول-دي�����ش��م��ر 
�ل��ث��ق��ة من  ف��اإن��ه ل مي��ك��ن �شحب 
رئي�س �لباد �شوى يف حال �رتكابه 
جرمية �خليانة �لعظمى، و�أنه ما 
�شوى  �لرئي�س  لرحيل  �شبيل  من 
ر  ب�شندوق �لنتخابات يف حال قرَّ

�شعبية  ح��م��ل��ة  ن�����ش��ط��ت  ح��ي��ن��م��ا 
توقيعات  جل���م���ع   1919 ع�����ام 
�ل�شا�شة  من  جمموعة  لتفوي�س 
�ل��وط��ن��ي��ني ل��ت�����ش��ك��ي��ل وف����د ميثِّل 
م�شر يف مفاو�شات �شلح فر�شاي 
�لعاملية  �حل�������رب  ن���ه���اي���ة  ع���ق���ب 
م�شر  بح�شول  للمطالبة  �لأوىل 
�لحتال  م���ن  ����ش��ت��ق��ال��ه��ا  ع��ل��ى 

�لريطاين وقتئذ.
كما حفل �لتاريخ �مل�شري مبظاهر 
حينما  �أول��ه��ا  ك��ان  للتمّرد  عنيفة 
ثار �آلف �لفقر�ء يف �لألف �لثالث 
ق��ب��ل �مل���ي���اد، ف��ي��م��ا ُع����رف بع�شر 
و�أ�شرمو�   ، �لأول  �ل���ش��م��ح��ال 
و�لنباء  �لأم���ر�ء  ق�شور  يف  �لنار 
و�ملعابد بعدما �أدركو� �أنهم عملو� 
لعقود من دون �أجر ل�شالح �مللوك 
لر�حتهم  �ملقابر  ولت�شييد  �لآلهة 

•• عمان-ا	ف	ب:

�بقاء مقاتات  �ملتحدة  �لوليات  ب��اده طلبت من  �ن  �م�س  �ردين  م�شوؤول  �كد 
�لتي  �ملتاأهب  �ل�شد  مناور�ت  �نتهاء  بعد  �ململكة  باتريوت يف  و�شو�ريخ   16 �ف 
�شتختتم يف �و�خر حزير�ن يونيو �جلاري. ونقلت وكالة �لنباء �لردنية �لر�شمية 
عن وزير �لدولة ل�شوؤون �لعام �لناطق �لر�شمي با�شم �حلكومة حممد �ملومني 
�لتي  �ل�شلحة  بع�س  �لبقاء على  �لمريكي  �لردن طلب من �جلانب  �ن  قوله 
ت�شارك يف مترين +�ل���ش��د �مل��ت��اأه��ب+ على �لر����ش��ي �لردن��ي��ة . و�أ���ش��اف �أن��ه مت 
يف  �ل�شلحة  بع�س  على  �لب��ق��اء  على  �لمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مع  �لت��ف��اق 
�لردن و�لتي ت�شمل �شو�ريخ �لباتريوت وطائر�ت �ف 160 ، م�شري� �ىل �أن ذلك 
ياأتي فى �طار �جلهود �مل�شتمرة لتطوير �لقدر�ت �لع�شكرية و�لدفاعية للقو�ت 

�مل�شلحة �لردنية . وبح�شب �ملومني فان �ل�شلحة �شتخ�شع لد�رة و��شر�ف �لقو�ت 
. وكان م�شوؤول يف وز�رة  �مل�شلحة �لردنية بدعم فني من �خل��ر�ء �لمريكيني 
�ف  �شتبقي مقاتات  �ملتحدة  �لوليات  �ن  و��شنطن  �علن يف  �لمريكية  �لدفاع 
16 و�شو�ريخ باتريوت يف �لردن بعد �نتهاء �ملناور�ت �لع�شكرية. وقال �مل�شوؤول 
طالبا عدم ذكر ��شمه �ن �لد�رة �لمريكية �لتي تدر�س �حتمال ت�شليح �ملعار�شة 
بعد  �ي�شا  ق��ررت  �ل�شاأن  بهذ�  ق��ر�ر  �ي  �ل�شاعة  تتخذ حتى  ولكنها مل  �ل�شورية 
�لبحرية مارينز على  �بقاء وحدة من م�شاة  �مل�شوؤولني �لردنيني  م�شاور�ت مع 
منت �شفن برمائية قبالة �شو�حل �ململكة. وكانت �ملقاتات و�ل�شو�ريخ �مل�شادة 
لل�شو�ريخ و�لبو�رج �ر�شلت �ىل �لردن للم�شاركة يف مناور�ت ع�شكرية حتت ��شم 
�ل�شد �ملتاهب ، وقرر �مل�شوؤولون �لمريكيون �بقاءها يف مكانها بناء على طلب 

�لردن �لذي يخ�شى �ن ميتد �لنز�ع �ل�شوري �ىل �ر��شيه.

رئي�س الت�صيك يكثف 
ال�صغوط على رئي�س الوزراء 

•• ليت�سي-رويرتز:

ميلو�س  �ل��ت�����ش��ي��ك��ي  �ل��رئ��ي�����س  ���ش��ع��د 
على  �ل�شبت  �ل��ي��وم  �ل�شغوط  زمي��ان 
رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء ب��ي��ر ن��ي��ك��ا���س لكي 
ي�شتقيل ب�شاأن ف�شيحة تتعلق مبز�عم 
باأن م�شت�شارة مقربة �أ�شاءت ��شتخد�م 
ل�شيا�شيني.  ر�شى  وقدمت  �شلطاتها 
و�حل��ك��وم��ة يف ح��ال��ة ����ش��ط��ر�ب منذ 
يانا  �ىل  �لت���ه���ام  م���دع���ون  وج����ه  �ن 
�ل����وزر�ء  رئ��ي�����س  م�شت�شارة  ن��اج��ي��وف��ا 
�أك���ر حملة  �ط���ار  �خ��ري��ن يف  و�شبعة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف عقدين  �ل��ف�����ش��اد  ع��ل��ى 
وع��ن��دم��ا ���ش��ئ��ل �ن ك����ان ي��ت��ع��ني على 

حكومة ميني �لو�شط �لتي يتزعمها نيكا�س �ن تبقى يف �ل�شلطة قال زميان 
وهو خ�شم �شيا�شي لرئي�س �ل��وزر�ء �أعتر �لتهامات �لتي وجهت خطرية 
للغاية. و��شاف يف �أول ت�شريحات منذ �شل�شلة مد�همات ملكاتب حكومية يف 
�ل�شبوع �ملا�شي بعد �ن ��شتمعت �ىل قائد �ل�شرطة وممثل �لدعاء باملحكمة 
�لعليا تو�شلت �ىل نتيجة مفادها �ن �لتهامات ت�شتند �ىل �أدلة كافية وقال 

هذ� رد غري مبا�شر لكنه و��شح على �شوؤ�لك.

البيت الأبي�س يدافع 
عن جولة اأوباما يف اأفريقيا 

•• وا�سنطن-ا	ف	ب:

د�فع �لبيت �لبي�س عن جدوى �جلولة �لفريقية �لتي �شيقوم بها �لرئي�س 
بار�ك �وباما يف نهاية �ل�شهر �جلاري، لكنه رف�س �لتطرق �ليها من ز�وية تكلفتها 
على د�فع �ل�شر�ئب. فقد �كدت �شحيفة و��شنطن بو�شت �ن �لرحلة �لتي �شيقوم 
بها �وباما وزوجته مي�شيل �ىل تنز�نيا �و�خر حزير�ن-يونيو ومطلع متوز-يوليو 
�شتكلف ما بني 60 و100 مليون دولر يف وقت تطبق �لدولة �لفدر�لية �جر�ء�ت 
تق�شف �شارمة. ورف�س م�شاعد م�شت�شار �وباما لامن �لقومي بن رود�س تاأكيد 
هذه �ملعلومات �و �لتعليق عليها، و�ملاأخوذة كما ذكرت �ل�شحيفة من وثيقة ر�شمية 
�عدها �شخ�س مهتم بقيمة �ملبالغ �ل�شرورية لهذه �لرحلة . و�كد رود�س يف �ملقابل 
�ن �لوقت قد حان لن يقوم �وباما بجولة يف �فريقيا جنوب �ل�شحر�ء. ومنذ بد�ية 
�ل�شود�ء، �ىل  للقارة  �ل بزيارة و�ح��دة  �ع��و�م، مل يقم  وليته �لوىل قبل خم�شة 
2009. و��شاف �ن �فريقيا منطقة بالغة �لهمية. لدينا  غانا، يف متوز-يوليو 
فيها م�شالح �شخمة وبع�س �لقت�شاد�ت �لتي تنمو ب�شرعة موجودة يف �فريقيا 
�ننا نعمل مع بلد�ن �فريقية حول ملفات �منية ��شا�شية . وقال رود�س لذلك ترى 
للقول  م��ع��ن��ى  �ن ل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
هذه  با�شتثناء  �ل��ع��امل  يتزعم  بلد  �ن��ن��ا 
�ل���ق���ارة.. ي��ج��ب �ن ن��ك��ون م��وج��ودي��ن يف 
�فريقيا ، م�شري� �ىل �ن �ل�شني وتركيا 
ح�شورها  ط���ورت  خ�شو�شا  و�ل��ر�زي��ل 
و�شدد  �لخ���رية.  �ل�شنو�ت  يف  �ل��ق��ارة  يف 
�ملتحدة  �لوليات  �ن  �لقول  على  رود���س 
�شتخ�شر موقعها �ملتفوق يف �لعامل �ذ� مل 
يول �لرئي�س �لمريكي �فريقيا �هتماما 
�وباما  ق��ي��ام  ع���دم  �ن  م���وؤك���د�   ، خ��ا���ش��ا 
�ملولود يف �لوليات �ملتحدة من �ب كيني 
�لمال  كثري�  خيب  �فريقيا  �ىل  برحلة 

يف �لقارة.
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ميقاتي يدعو لوقف ال�صحن املذهبي 
•• بريوت-وكاالت:

ل��ب��ن��ان جنيب  دع���ا رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ت�شريف �لأع���م���ال يف 
ميقاتي �إىل وقف ما و�شفه بحمات �ل�شحن و�لتحري�س 
و�لتوتري �ل�شيا�شي و�ملذهبي يف �لباد، قائا �إن �خلطر 
كبري جد�، يف حني دعا قائد �جلي�س �للبناين �لعماد جان 

قهوجي �إىل م�شاعفة �جلهود لقطع د�بر �لفتنة .
وقال ميقاتي م�شاء �أم�س �لأول يف حفل تربوي مب�شقط 
�إن لبنان  ر�أ�شه مدينة طر�بل�س �ل�شاحلية �شمايل �لباد 
�إل ع��ل��ى �هلل  ي��ر�ه��ن��ون  و�إن��ه��م ل  مي��ر مب��رح��ل��ة ع�شيبة 
وعدم  �لأهلي  �ل�شلم  حلماية  �للبنانيني  وعي  وعلى  �أول 

�لجنر�ر خلف بع�س �لأوهام �لتي يجري �شخها من �أجل 
زرع �لفرقة بيننا .

�جلميع  من  و�ملطلوب  لبنان  تتهدد  �ملخاطر  �أن  و�أ�شاف 
وتوؤمن �حلماية  �ملخاطر  ت�شتدرك هذه  ��شتثنائية  وقفة 
له . ونا�شد �جلميع �لعودة �إىل �ملعايري �لوطنية �للبنانية 
وعزلها عن �أية ح�شابات متفجرة يف حميط �لباد، قائا 
�لنار بل  �إىل  بالذهاب  �إن �لحتماء من �حلريق ل يكون 
�لناأي  م��ب��د�أ  ج��وه��ر  ه��و  ه��ذ�  �أن  و�أ���ش��اف  عنها  بالبتعاد 
بالنف�س �لذي �عتمده لبنان و�شكل نهجا ناجعا من �لوباء 
�ملنت�شر يف حميطه وهو �لنهج ذ�ته �لذي يح�شن وطننا 
من �لأخطار و�ل�شرور وكان قائد �جلي�س �للبناين �لعماد 

د�بر  لقطع  �جلهود  م�شاعفة  �إىل  دع��ا  قد  قهوجي  ج��ان 
�لفتنة . 

و�أك���د قهوجي يف �جتماع م��ع ق��ادة �أج��ه��زة �لأم���ن وجوب 
باأق�شى  لبنان  تاريخ  من  �لدقيقة  �ملرحلة  ه��ذه  مو�كبة 
و�جل����ه����وزي����ة ومب�������ش���اع���ف���ة �جلهود  �ل���ي���ق���ظ���ة  درج�������ات 
�لبغي�شة و�حلفاظ على  �لفتنة  د�بر  و�لت�شحيات لقطع 

�ملكت�شبات �لوطنية . 
�لتحديات  �أم��ام  و�شموده  �جلي�س  متا�شك  �أن  �إىل  و�أ�شار 
و�لأخطار هو �ل�شمانة �لأكيدة لعدم عودة عقارب �ل�شاعة 
�ل�شر�عات  �أت���ون  يف  جم���دد�  لبنان  و�إدخ����ال  �ل����ور�ء  �إىل 

�لدولية و�لإقليمية . 

•• مو�سكو-ا	ف	ب:

�علنت رو�شيا �م�س �ن �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد ل 
يحتاج �ىل ��شتخد�م �ل�شلحة �لكيميائية �شد �ملقاتلني، 
يف  تقدما  وحققت  �شيطرتها  فر�شت  ق��و�ت��ه  �ن  ط��امل��ا 
�تهامات  �ن  مو�شكو  �ع��ت��رت  وق��د  �لخ���رية  �ل���ش��اب��ي��ع 
�لكيميائية  �ل�شلحة  ��شتخد�م  حول  �ملتحدة  �لوليات 

من قبل �لنظام �ل�شوري غري مقنعة .
وق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي ���ش��ريغ��ي لف����روف يف 
بونيونو  �مي��ا  �ليطالية  نظريته  م��ع  �شحايف  م��وؤمت��ر 
�لتي تقوم بزي���ارة �ىل رو�شيا �ن �لنظام يحرز �نت�شار�ت 
 . �شر�حة  بذلك  �ملعار�شة  �عرفت  وق��د  �لر���س،  على 
وت�شاءل لفروف �ي جدوى ميكن �ن يجنيها �لنظام من 
�شيق  نطاق  على  خ�شو�شا  كيميائية  ��شلحة  ��شتخد�م 
جد�؟ وكانت �د�رة �لرئي�س �لمريكي بار�ك �وباما ذكرت 

للمعار�شة  ع�شكرية  م�شاعد�ت  �شتقدم  �نها  �خلمي�س 
�ليه  وتنقل  �ل�شوري  �لنظام  د�عمي  �ك��ر  هي  ورو�شيا 
عندما  تخطىء  و��شنطن  �ن  لف���روف  وق���ال  ��شلحة. 
�نعقاد  �ع��اق��ة  �شانها  م��ن  �ملعار�شة  �ىل  ����ش��ار�ت  تر�شل 
موؤمتر �ل�شام �ملقرر يف جنيف خال �ل�شابيع �ملقبلة. 
و��شاف �ن �قامة منطقة حظر جوي يف �شوريا بالقرب 
للقانون  �نتهاكا  �لح����و�ل  ك��ل  يف  �شي�شكل  �لردن  م��ن 
�خليار �جلمعة.  �لبي�س هذ�  �لبيت  ورف�س   . �ل��دويل 
�ن يتحرك �شريكنا �لمريكي مبا  وقال لفروف نامل 
�لر�مية  �لمريكية  �لرو�شية  �مل��ب��ادرة  تفعيل  مع  يتفق 
�ىل �لتح�شري ملوؤمتر دويل حول �شوريا. وت�شعى رو�شيا 
و�لوليات �ملتحدة �ىل تنظيم موؤمتر �شام دويل يعرف 
با�شم جنيف 2 على �ن ي�شم لول مرة �لنظام �ل�شوري 
و�ملعار�شة �شعيا ليجاد حل للنز�ع �لذي �وقع �كر من 

ت�شعني �لف قتيل منذ 2011.

•• وا�سنطن-ا	ف	ب:

يرى خر�ء �ن �لوليات �ملتحدة �ملرددة منذ عامني 
�ل�شوري، وعدت �لن بتقدمي دعم  �ل�شاأن  للتدخل يف 
كناية  ه��و  �مل��ع��امل،  و����ش��ح  غ��ري  للمعار�شة  ع�شكري 
عن ��شلحة خفيفة غري كافية لتغيري منحى �لنز�ع. 
بان  و��شنطن  �ق��رت  ل�شابيع  ��شتمرت  مماطلة  وبعد 
وجتاوز  كيميائية  ��شلحة  ��شتخدم  �ل�شوري  �لنظام 
�خلط �لحمر �لذي ر�شمه �لرئي�س بار�ك �وباما قبل 
�لثنني  يومي  �لثماين  جمموعة  قمة  وقبل  ��شهر. 
و�لثاثاء يف �يرلند� �ل�شمالية وحتت �شغط �حللفاء 
�لوليات  تعهدت  و�لعرب،  و�لفرن�شيني  �لريطانيني 
�شورية  م�شلحة  ملعار�شة  م�شاعدتها  ب��زي��ادة  �ملتحدة 
من  �مل��دع��وم  �ل�شوري  �جلي�س  �م��ام  �شعوبات  ت��و�ج��ه 
رو�شية.  با�شلحة  �ملجهزين  و�ي��ر�ن  �هلل  عنا�شر حزب 
و��شارت و��شنطن �ىل دعم ع�شكري مبا�شر للمجل�س 

�لع�شكري �لعلى يف �ملعار�شة لكنها رف�شت �ن تدخل 
��شلحة.  �شحنات  ع��ن  بو�شوح  و�علنت  �لتفا�شيل  يف 
ي�شتعد  وخ���ر�ء  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  وبح�شب 
�لمريكيون لت�شليم بعيد� عن �ل�شو�ء ��شلحة خفيفة 
بها  يطالب  �ر���س-ج��و  ���ش��و�ري��خ  لي�س  لكن  وذخ��ائ��ر 
مقاتلو �ملعار�شة للت�شدي للطري�ن �ل�شوري. وبح�شب 
�وباما  �لرئي�س  �م��ر  ج��ورن��ال  �شريت  وول  �شحيفة 
وكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية �شي �آي �يه �لتن�شيق �شر� 
مع �لدول �حلليفة �لتي تر�شل م�شاعد�ت غري قاتلة 
�يب�س من مركز �مرييكان  للمعار�شة. ويرى ح�شني 
تا�شك فور�س �ون بال�شتاين �ن �لمريكيني �شي�شلمون 
��شلحة  ت�شليم  على  و�شي�شجعون  �ل�شلحة  من  �ملزيد 
ملقاتلي �ملعار�شة �لقل تطرفا ويتوقع ديفيد هارتويل 
�ملعار�شة  �ىل  �ر�شال  ��س جاينز  �ت�س  �ي  �ملحلل لدى 
قنابل  ق��اذف��ات  و رمب��ا  47 وذخائرها  ك��اي  �ي  بنادق 

و��شلحة م�شادة للدبابات ولي�س م�شاد�ت جوية .

حتليل: ت�صليح ثوار �صوريا غري كاٍف

مو�صكو: الأ�صد ل يحتاج لأ�صلحة كيميائية

غول يرّحب باملباحثات بني احلكومة واملتظاهرين 

•• عوا�سم-وكاالت:

�ل�شوري  �مل��ل��ف  ي��ك��ون  �أن  ي��ت��وق��ع 
ح��ا���ش��ر� ب��ق��وة يف ق��م��ة ق���ادة دول 
جم��م��وع��ة �ل��ث��م��اين �ل��ت��ي تنطلق 
�ل�شمالية،  �إي��رل��ن��د�  يف  �لث��ن��ني 
يف وق�����ت ع�����رت ف���ي���ه �ل����ولي����ات 
�ملتحدة عن رف�شها �إقامة منطقة 
حظر جوي يف �شوريا رغم تغيري 
�لدعم  ت��وف��ري  �جت���اه  يف  موقفها 
�مل�شلحة  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري 

هناك.
ومت���ه���ي���د� ل��ت��ل��ك �ل���ق���م���ة حتدث 
�ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي �أوب���ام���ا عر 
�لفرن�شي  ن��ظ��ريه  م���ع  �ل��ف��ي��دي��و 
�لوزر�ء  ورئي�س  هولند  فر�ن�شو� 
�ل����ري����ط����اين دي����ف����د ك����ام����ريون 
مريكل  �أجنيا  �أملانيا  وم�شت�شارة 
�إنريكو  �إي��ط��ال��ي��ا  وزر�ء  ورئ��ي�����س 
ليتا، وتبادل معهم وجهات �لنظر 
مو��شيع  ب�شاأن  مكثف  نحٍو  على 
�لقمة ول �شيما �لأزمة يف �شوريا.

�لقمة  تلك  �أع��م��ال  هام�س  وعلى 
�أوباما  �لرئي�س  يلتقي  �أن  يتوقع 
بنظريه �لرو�شي فادميري بوتني 
وذل��ك يف �أول لقاء من نوعه بني 

�لطرفني منذ عام.
�خلارجية  با�شم  �ملتحدثة  وقالت 
�إن  ب�����ش��اك��ي  جينيفر  �لأم��ريك��ي��ة 
�أدلته  كل  �شيقدم  �أوباما  �لرئي�س 
نظام  ��شتخد�م  ب�شاأن  بوتني  �إىل 
�أ�شلحة  �لأ����ش���د  ب�����ش��ار  �ل��رئ��ي�����س 
كيمياوية �شد �ملعار�شة، و�شي�شرح 
و�ثقني  جتعلنا  �لتي  �لأ�شباب  له 
�لتقييم  و  �ل����درج����ة  ه�����ذه  �إىل 

�لذي ك�شفه �لبيت �لأبي�س حول 
��شتخد�م �لأ�شلحة �لكيمياوية .

�لتقييم  �أن هذ�  �ملتحدثة  و�أك��دت 
ج������رى ب���و�����ش���ط���ة �ل����ع����دي����د من 
ويف   . �مل�شتقلة  �ملعلومات  ق��ن��و�ت 
وقت �شابق �جلمعة، تباحث وزير 
�لأمريكي جون كريي  �خلارجية 
�لرو�شي  نظريه  مع  �لهاتف  عر 
�شريغي لف��روف يف �لأدل���ة �لتي 
وتثبت  و����ش��ن��ط��ن  عليها  ح�شلت 
�أ�شلحة  �ل�شوري  �لنظام  ��شتخد�م 

كيمياوية �شد معار�شني له.
موؤمتر  يف  �ل��وزي��ر�ن  تباحث  كما 
عقده  �مل��ق��رر  �ل����دويل  جنيف2- 
يف  ل��ل��ن��ز�ع  �شلمي  ح��ل  �إىل  �شعيا 

�أك���ر  �مل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  ف���ر����س  �إن 
�شعوبة وخطورة وكلفة يف �شوريا  
�لأمريكي  �مل�شوؤول  �أكد  �ملقابل  يف 
�أن����ه ���ش��ت��ك��ون ه��ن��اك زي����ادة هائلة 
ملقاتلي  �لأمريكية  �مل�شاعد�ت  يف 
�أنه رف�س  �ملعار�شة يف �شوريا، �إل 
�مل�شاعد�ت  ب��اأن��و�ع  بيانات  تقدمي 
�أي  �أو  �إر�����ش����ال����ه����ا  ���ش��ي��ت��م  �ل����ت����ي 
موعد  ب�شاأن  معني  زمني  ج��دول 

ت�شليمها.
�أنه من �ملحتمل  ورجحت م�شادر 
�لتي  �لأ�����ش����ل����ح����ة  ت��ت�����ش��م��ن  �أن 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  ���ش��ر���ش��ل��ه��ا 
ملقاتلي �ملعار�شة يف �شوريا قذ�ئف 
���ش��اروخ��ي��ة وم���د�ف���ع ه����اون، بعد 

�شوريا، كما �أفاد م�شوؤول يف وز�رة 
�خلارجية �لأمريكية.

�لبيت  رف�������س  ذل����ك  غ�����ش��ون  يف 
ف���ر����س منطقة  ف���ك���رة  �لأب���ي�������س 
مل�شاعدة  ���ش��وري��ا  يف  ج���وي  ح��ظ��ر 
�ملعار�شة، و�أوردت و�شائل  مقاتلي 
�لدفاع  وز�رة  �أن  �أمريكية  �إع��ام 
�إد�رة  على  عر�شت  )�لبنتاغون( 
�إق���ام���ة منطقة  �أوب���ام���ا  �ل��رئ��ي�����س 
حظر جوي حم��دودة، وخ�شو�شا 
حلماية مع�شكر�ت تدريب �لثو�ر، 

لكن �لبيت �لأبي�س رف�شها.
وق����ال م�����ش��اع��د م�����ش��ت�����ش��ار �لأم���ن 
�ل��ق��وم��ي لأوب����ام����ا ب���ن رود������س يف 
�لأبي�س  بالبيت  �شحفي  موؤمتر 

�لأمريكي على  �لرئي�س  و�ف��ق  �أن 
ت�شليحهم و�شرح م�شدر�ن �أمنيان 
ب���اأن �ل��ولي��ات �ملتحدة  �أوروب���ي���ان 
�شتعزز نوعية �لأ�شلحة و�لذخرية 
�لتي تقدمها دول �إقليمية ملقاتلي 
تقدمي  �إىل  بالإ�شافة  �ملعار�شة، 
مثل  �لثقيلة  �لأ�شلحة  من  بع�س 

�لقذ�ئف �ل�شاروخية.
وقد ي�شتغرق و�شول �أول �إمد�د�ت 
ع�شكرية ما بني �أ�شبوعني وثاثة 
و�شر�شل  �أدن������ى،  ك��ح��د  �أ���ش��اب��ي��ع 
للمجموعات  �لإم����������د�د�ت  ه����ذه 
�لتي يقودها رئي�س هيئة �لأركان 
�شليم  �ل���ل���و�ء  �ل�����ش��وري �حل���ر  يف 
�إدري�س وقد �لتقى ممثلون للدول 
يف  �ل�شورية  �ملعار�شة  تدعم  �لتي 
�إدري�س ملناق�شة  �إ�شطنبول باللو�ء 
�ملعار�شة  مقاتلي  ت�شليح  �إم��ك��ان 
�لأمريكي  �مل��وق��ف  ع��ل��ى  وتعليقا 
قال  �ل�شورية،  �ملعار�شة  بت�شليح 
�ملتحدة  ل������اأمم  �ل����ع����ام  �لأم�������ني 
�أ�شلحة  ت�شليم  �إن  م���ون  ك��ي  ب���ان 
لن  ب�شوريا  �ملتنازعني  للطرفني 

ي�شاعد يف معاجلة �لو�شع.
و�عتر بان يف حديثه لل�شحفيني 
للنز�ع  �أن��ه ل يوجد حل ع�شكري 
ت�شليم  �أن  م�����ش��ي��ف��ا  ب�������ش���وري���ا، 
�جلانبني مزيد� من �لأ�شلحة لن 

يح�شن �لو�شع .
�لع�شكري  �لطريق  �أن  ب��ان  و�أك���د 
�لباد  تفكك  �إىل  مبا�شرة  ي��وؤدي 
وت�شاعد �لتوتر �لديني و�لطائفي 
، مو�شحا �أن �لأمم �ملتحدة جتهد 
م��و���ش��ك��و وو�����ش���ن���ط���ن لعقد  م����ع 

موؤمتر جنيف 2 يف �أقرب وقت .

لقاء مرتقب لأوباما وبوتن يف قمة الثماين

حتركات دولية ووا�صنطن ترف�س حظر جوي يف �صوريا 

الحتالل يعرقل حركة الفل�صطينيني يف ال�صفة
•• القد�س	املحتلة-يو	بي	اأي:

�لإ�شر�ئيلي، �شباح �م�س، عدة حو�جز ع�شكري على  ن�شبت قو�ت �جلي�س 
�لدخول  يف  �ملو�طنني  حركة  عرقلة  �إىل  �أّدى  ما  �خلليل،  مدينة  مد�خل 
�جلي�س  ق����و�ت  �إن  فل�شطيني  �أم��ن��ي  م�����ش��د  وق����ال  �مل��دي��ن��ة  م��ن  و�خل�����روج 
بها  �ملحيطة  و�لقرى  دور�  مدينة  على  خانقاً  ح�شار�ً  فر�شت  �لإ�شر�ئيلي 
وو��شلت �إغاق �ملد�خل �لرئي�شة للقرية، ومنعت �ملو�طنني ومركباتهم من 
�خلروج من و�إىل دور� و�لقرى و�لبلد�ت �ملحيطة بها . و�أ�شاف �مل�شدر �أن 
�جلي�س �لإ�شر�ئيلي فّت�س �لعديد من �ملنازل �لفل�شطينية يف �لقرى �ملجاورة 
وعبث يف حمتوياتها ل �شّيما عند مفرق خر�شا، قبل �أن يقيم �لعديد من 
�حلو�جز �لع�شكرية على �ملدخل �ل�شمايل للخليل يف منطقة جورة بحل�س، 
وغريها  و�لظاهري  و�ل�شموع  يطا  و�قتحم  �لكرنتينا،  ومنطقة  وحلحول 

بعدد من �لآليات �لع�شكرية.

•• اأنقرة-يو	بي	اأي:

باملباحثات  �م�����س  غ���ول،  �هلل  عبد  �ل��رك��ي،  �لرئي�س  ن���ّوه 
�لأخ�����رية �ل��ت��ي �أج��رت��ه��ا ح��ك��وم��ة �ل��ب��اد م��ع ممثلني عن 

�ملتظاهرين يف منتزه غيزي با�شطنبول، 
د�عياً �ملحتجني �إىل �لعودة �إىل منازلهم 
وقال غول يف تغريد�ت على ح�شابه على 
موقع )توير( رمبا تكونون قد تابعتم 
�لت�شريحات �لتي �أدليت بها منذ �ليوم 
�لأول من �لعت�شام، م�شيفاً لقد قلت 
وتابع   . �متحانها  مت  دميقر�طيتنا  �إن 
و�ملحتجني(  �أردوغ����ان  )ب��ني  �للقاء  �أن 
و�فتتاح قنو�ت حو�رية �إ�شارة �إىل ن�شج 
�لدميقر�طية ، معرباً عن �عتقاده باأن 
هذه �لعملية �شتثمر نتائج جيدة . ودعا 
غول �ملتظاهرين �إىل ف�س �عت�شامهم، 
�إىل  �لعودة  �لآن  �إن على �جلميع  وق��ال 

مع  مفاجئاً،  �جتماعاً  �أج��رى  �أردوغ���ان  �أن  ويذكر   . �ملنزل 
مع  �لت�شامن  منر  �أع�شاء  من  و�ثنني  �أتر�ك  فنانني   8
 11 �أي��ام على لقائه وف��د�ً مكوناً من  ، وذل��ك بعد  تق�شيم 
مبنى  يف  تق�شيم،  م��ي��د�ن  يف  للمحتجني  ممثلني  �شخ�شاً 
�لأمانة �لعامة حلزب �لعد�لة و�لتنمية 
�أن����ق����رة، حيث  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �حل���اك���م يف 
��شتفتاء  �إج��ر�ء  �إمكانية  عليهم  �ق��رح 
م�شري  ح��ول  ��شطنبول،  مدينة  د�خ��ل 
�لتي  �لتظاهر�ت  منتزه غيزي. وكانت 
�نطلقت منذ 19 يوماً على خلفية بناء 
�لعثماين  ثكنات ع�شكرية على �لطر�ز 
ت�����ش��م م�����ش��ج��د�ً يف م��ت��ن��زه غ���ي���زي يف 
�إىل  با�شطنبول حتولت  تق�شيم  ميد�ن 
�أع���م���ال ع��ن��ف و����ش��ع��ة وم��و�ج��ه��ات مع 
يف  ع��دة  مناطق  �إىل  تو�ّشعت  �ل�شرطة 
بجروح  �مل��ئ��ات  خالها  �أ�شيب  �ل��ب��اد، 

كما قتل 4 �أ�شخا�س على �لقل.

كذريعة لتدخله يف القتال ب�سوريا

نائب لبناين يتهم حزب اهلل بق�صف املناطق اللبنانية على احلدود 
•• بريوت-االأنا�سول:

�للبناين  �لرملان  �لنائب يف  �تهم 
�لنيابي����ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ك��ت��ل��ة  ع���ن 
م���ع���ي�������������������ن �مل����رع����ب����ي ح�������زب �هلل 
�إطاق  ع��م��ل��ي��ات  ور�ء  ب��ال��وق��وف 
�ل�شو�ريخ على �ملناط�������ق �ملوؤي���دة 
ذريعة  ي��خ��ل��ق  �أن  �أج�����ل  م���ن  ل����ه، 
باأنه  وي��ظ��ه��ر  ���ش��وري��ا  يف  لتدخله 
يحمي �لقرى �للبنانية �حلدودية 

مع �شوريا .
ت�شريحات  يف  �ملرعبي  و��شتبعد 
خ��ا���ش��ة مل���ر�����ش���ل �لأن����ا�����ش����ول �أن 
�مل��ع��ار���ش��ة تقف ور�ء  ت��ك��ون ق��وى 
�أنها  هذه �ل�شو�ريخ ، م�شري� �إىل 
ل���و ك���ان���ت مت��ل��ك ه����ذه �ل���ق���در�ت 
من  يقاتلها  م��ن  ق�شفت  ل��ك��ان��ت 
جي�س �لنظام �ل�شوري يف �لد�خل 

�ل�شوري .
�إ���ش��ر�ر �لأم���ني �لعام  �أن  و�ع��ت��ر 
على  �هلل  ن�شر  ح�شن  �هلل  حل��زب 
جانب  �إىل  �ل��ق��ت��ال  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لنظام يف �شوريا �شيو�شله �إىل يوم 
�ل�شهري  قريب يكرر فيه مقولته 
�أثناء  قالها  �لتي  �أعلم(  كنُت  )لو 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي عدو�نا  �ل��ع��دو  ���ش��ن 

�لأر�س  على  �لقائم  و�لتكفريي 
�ل�شورية .

�هلل  ح���زب  �أن  �هلل  ن�شر  و�أ����ش���اف 
يقف �إىل جانب �جلزء �لكبري من 
�ل�شعب �ل�شوري �ملو�يل للنظام يف 

�شوريا على حد زعمه.

له  كلمة  خ���ال  �هلل  ن�شر  وق���ال 
�حتفال  خال  كبرية  �شا�شة  عر 
بيوم جريح حزب �هلل �جلمعة، �إن 
�لع�شكري  �ل��ت��دخ��ل  ق���ر�ر �حل���زب 
يف ���ش��وري��ا ه��و م��ن �أج���ل مو�جهة 
و�لإ�شر�ئيلي  �لأمريكي  �مل�شروع 

كبري� على لبنان عام 2006 بعد 
�أن قام حزب �هلل بخطف جنديني 

�إ�شر�ئيليني .
وو�شف �ملرعبي ما يقوم به حزب 
�هلل �ليوم باأنه مغامرة خطرية له 
�لتي  مبغامرته  �شبيهة  �شوريا  يف 
�أق��دم عليها يف ع��ام 2006 حني 

بد�أ �حلرب مع �إ�شر�ئيل .
وحول تد�عيات �لتدخل �لع�شكري 
لبنان،  على  �شوريا  �هلل يف  حل��زب 
ح�������ذر �ل����ن����ائ����ب �ل����ل����ب����ن����اين من 
تد�عيات �قت�شادية و�أمنية كارثية 
�أن  �ملرعبي  وتوق������ع   . لبنان  على 
يبقى �لو�شع �حلكومي �ملجمد يف 
لبنان على حاله ، معتر� �أن هذ� 
م�شالح  تقت�شي���ه  وم��ا  يريده  ما 
لبنان  �إ�����ش����ع����اف  يف  �هلل  ح������زب 

�قت�شاديا .
ب��ال��ع��م��ل على  �هلل  ح����زب  و�ت���ه���م 
حت��ق��ي��ق �لأج����ن����دة �لي���ر�ن���ي���ة ل 

�لأجندة �لوطنية �للبنانية .
وت���ت���ع���ر����س ب����ل����د�ت ح����دودي����ة يف 
�شبه  ب�شكل  لبنان  و���ش��رق  �شمال 
�إىل ق�شف متكرر م�شدره  يومي 
�لأر�����ش���ي �ل�����ش��وري��ة ع��ل��ى خلفية 
�ل��د�ئ��رة يف �شوريا منذ  �لأح���د�ث 

�آذ�ر-مار�س 2011.
�أم�س  �أك�����د  ق���د  �هلل  ن�����ش��ر  وك�����ان 
قر�ر�  �ت��خ��ذ  �هلل  ح���زب  �أن  �لول 
ع��ل��ن��ي��ا ب��ال��ت��دخ��ل �ل��ع�����ش��ك��ري �ىل 
و��شفا   ، �ل�����ش��وري  �لنظام  جانب 

�لقر�ر باأنه قر�ر متاأخر .

اأخبار ال�صاعة: ا�صتقرار اليمن 
واأمنه م�صلحة خليجية واإقليمية عليا 

••اأبوظبي-وام:

�أحد  �أن��ه ل يخفى على  �ل�شاعة  �أخبار  ن�شرة  �أك��دت 
مدى ما ميثله ��شتقر�ر �ليمن و�أمنه من م�شلحة 
تعزيز  يتطلب  �أم���ر  وه��و  عليا  و�إقليمية  خليجية 
و�حلو�ر  �ل�شيا�شية  �لعملية  لإجن���اح  كلها  �جل��ه��ود 
عن  و�لتخلي  �خلليجية  �مل��ب��ادرة  مبوجب  �لوطني 
�ل�����ش��اح وح����ل �ل��ق�����ش��اي��ا �ل��وط��ن��ي��ة �ل���ك���رى حا 

عادل.
وق��ال��ت �ل��ن�����ش��رة - �ل�����ش��ادرة ع��ن م��رك��ز �لإم�����ار�ت 
�فتتاحيتها  يف  �ل�شر�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات 
�ل��ي��م��ن و��شتقر�ره  ن��ح��و دع���م  �م�����س حت��ت ع��ن��و�ن 
�ن دول���ة �لإم����ار�ت ت��ب��دي ل��ه��ذ� حر�شا ك��ب��ري� على 
�لوطني  �لنتقالية وموؤمتر �حلو�ر  �لعملية  �إجناح 
فا�شتقر�ر �ليمن و�أمنه ل ميكن �أن يتحققا مبعزل 
�لتعاون  دول جمل�س  �جل��غ��ر�يف خا�شة  ج��و�ره  عن 
�أن �ليمن ي�شكل  لدول �خلليج �لعربية م�شرية �إىل 
عمقا ��شر�تيجيا مهما لها بحكم عو�مل �جلغر�فيا 
و�لتاريخ و�لرو�بط �مل�شركة وتاأكيد وحدة �أر��شيه 
وعزما  قوية  �إر�دة  يتطلب  �ل��ذي  �لأم��ر  و�شامتها 
�إيجابية  �إجن����از�ت  لتحقيق  �حلكمة  �إىل  و�ل��رك��ون 

وخطو�ت كبرية باجتاه تعزيز �لوحدة �لوطنية.
و�أكدت �ن توفري �ملناخ �ملائم حلل �لق�شايا �لعالقة 
ما  و�لتو�فق  �لوفاق  من  نهج  �إىل  ي�شتند  �أن  بد  ل 
يوؤدي �إىل �ل�شري باجتاه تفكيك �لأزم��ات �لد�خلية 
�ل�شتقر�ر  حتقيق  يف  �لإ�شهام  �شاأنه  من  �أم��ر  وه��و 
�ل��د�خ��ل��ي وجت���اوز حت��دي��ات �لإره����اب وم��ا خلفه يف 
�ملجتمع من �آثار وتد�عيات وهذه م�شوؤولية ج�شيمة 
بروح  �لعمل  �لوطن وت�شتدعي من �جلميع  تو�جه 

�لإر�دة �لوطنية �لو�حدة.
�لر�شيدة  �لقيادة  �إن��ه من هنا ج��اء موقف  وق��ال��ت  
وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل بتقدمي �مل�شاعدة 
�إىل �ل��ي��م��ن �ل�����ش��ق��ي��ق ودع��م��ه��ا �مل��ط��ل��ق جل��ه��وده يف 
�لت�شدي ملا ي�شتهدف �أمنه ويزعزع ��شتقر�ره وينال 

من وحدته .
و�أو�شحت �أن �لنجاح �لذي توج �أعمال �ملرحلة �لأوىل 
�إىل تد�شني  و�لو�شول  �لوطني  من موؤمتر �حلو�ر 
�لثانية من جل�شاته يعزز�ن قناعة  �لعامة  �جلل�شة 
�ليمنية  �لوطنية  �لإر�دة  باأن  �لتعاون  جمل�س  دول 
ق�����ادرة ع��ل��ى ت��خ��ط��ي �ل��ت��ح��دي��ات و�ل�����ش��ع��اب كافة 
�ملن�شود  �ل�شتقر�ر  م�شارف  �إىل  باليمن  و�لنتقال 
وعدم ترك �أي منطقة رخوة يف �خلريطة �ل�شيا�شية 
و�لجتماعية �ليمنية كي ل ينفذ �لإرهاب و�لقوى 
�لطامعة يف �ليمن منها بهدف توظيفها مل�شاحلها 
�لإرهابية و�أجند�تها �خلا�شة ف�شا عن ذلك فاإن 
دعم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لليمن ولقيادته 
و�إجر�ء�ت  ق��ر�ر�ت  تتخذه من  �ل�شيا�شية يف كل ما 
وخطو�ت ير�د منها ترجمة بنود �ملبادرة �خلليجية 

و�آلياتها �لتنفيذية هو �أمر لن حتيد عنه �لدولة.
�لفتتاحي  مقالها  ختام  يف  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  وق��ال��ت 
ت��ب��دي �لقوى  �أن  �مل��ع��ول عليه  ف���اإن م��ن  ل��ه��ذ�  �إن���ه 
�حلو�ر  موؤمتر  يف  �ملمثلة  و�لجتماعية  �ل�شيا�شية 
و�أبرزها  �لتحديات  مو�جهة  على  حر�شا  �لوطني 
و�لتمرد  �لنف�شال  �إىل  و�لدعو�ت  �لإره��اب  ق�شية 
يف �ل�شمال مبا يحقق م�شلحة �ليمن و�لعمل بروح 
�لوطني  �ل�شتحقاق  ه��ذ�  لإجن��اح  �ل��و�ح��د  �لفريق 
باليمن  للخروج  �لوحيد  �ل�شبيل  ميثل  �لذي  �ملهم 
ولهذ� ل  �ليمن �جلديد  وبناء  �لر�هنة  �أزماته  من 
بد من �لتو�شل �إىل خمرجات تو�فقية يخل�س �إليها 
�لإر�دة  عن  معرة  وتكون  �لوطني  �حل��و�ر  موؤمتر 
�جلماعية لل�شعب �ليمني وت�شاهم يف �حلفاظ على 
�لعنف  لدو�مة  ح��د�  وت�شع  م�شتقر�  و�ح��د�  �ليمن 

و�لقتتال فيه.
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اليابان جتري تفتي�صًا على حمطة نوويةزعيم كوريا ال�صمالية ي�صيد بالعالقات مع ال�صني 
•• طوكيو-يو	بي	اأي:

للطاقة  كان�شاي  ل�شركة  و�لتابعة  �لو�قعة يف فوكوي  �أوي  على حمطة  تفتي�شاً  �م�س  �ليابانية،  �لنووية  �لإد�رة  �شلطة  �أجرت 
�لكهربائية بهدف تقييم درجة �متثال مفاعلَيها �للذين �شيبد�آن �لعمل يف متوز-يوليو ملعايري �ل�شامة. وذكرت و�شائل �إعام 
يابانية �أن 23 مفت�شاً، بينهم مفو�س �ل�شلطة، تويو�شي فوكيتا، �أجرو� تفتي�شاً على �ملفاعلني رقم 3 و4 يف من�شاأة فوكوي على 
�شاحل �لبحر �لياباين و�أ�شارت �إىل �أن �ل�شلطة �أن�شاأت جلنة حتقيق يف ني�شان-�أبريل بغية �لتحقق مما �إذ� كانت حمطة كان�شاي 
للطاقة �لكهربائية جاهزة مبا يكفي حلالت �لطو�رئ، بينها �لزلزل وموجات �لت�شونامي. يذكر �أن �حلكومة �ليابانية فر�شت 
�إجر�ء�ت �شارمة يتوجب على �ملفاعات �لنووية �خل�شوع �إليها قبل �إعادة ت�شغيلها، �أهمها �ختبار�ت �إجهاد م�شّممة للتحقق 
مما �إذ� كان من �ملمكن �شمان �شامة �ملفاعات يف حال تعر�شها حلو�دث خطرية كاحلادثة �لتي وقعت يف حمطة فوكو�شيما 
�أن  �ىل  ي�شار  �لباد.  �لنووية يف  �ملفاعات  بال�شامة ل�شتئناف عمليات  �ملتعلقة  �ملخاوف  بتقليل  �أمًا منها  وذلك  �لنووية، 
�حلكومة �ليابانية �شّددت �إجر�ء�تها ُبعيد �لكارثة �لنووية �لتي وقعت يف حمطة فوكو�شيما �لنووية �لتي تعطل نظام �لتريد 

يف �أحد مفاعاتها، بعد �أن �شربتها موجات �لت�شونامي �لناجمة عن زلز�ل قوي هّز �لباد يف �آذ�ر-مار�س 2011.

•• �سيول-يو	بي	اأي:

دعا �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ 
�ل�شني،  مع  �أق��وى  عاقات  لبناء  �أون 
�ل�شمالية- �لكورية  �ل�شد�قة  و��شفاً 

�ل�شينية باأنها كنز .
و�أفادت وكالة �لأنباء �لكورية �جلنوبية 
�لأنباء  وكالة  عن  نقًا  �م�س  يونهاب 
كيم  �ن  �ل�شمالية  �ل��ك��وري��ة  �مل��رك��زي��ة 
�شي  �ل�شيني  �لرئي�س  �إىل  ر�شالة  وجه 
جينبينغ هناأه فيها بعيد مياده، و�أكد 

�مل���������ش����رك����ة لكا  �جل�����ه�����ود  ب���ف�������ش���ل 
�لطرفني .

�حلليف  ه���ي  �ل�����ش��ني  �ن  �إىل  ي�����ش��ار 
وت�شكل  �ل�شمالية،  ل��ك��وري��ا  �لرئي�شي 
دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة لها  م�������ش���در ح���م���اي���ة 
م�شاعد�ت  ت��ق��دمي��ه��ا  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

�قت�شادية لبيونغ يانغ.
موؤخر�ً  �ت���خ���ذت  ب��ي��ج��ي��ن��غ  �ن  وي���ذك���ر 
م��وق��ف��اً �أك����ر ح���زم���اً م���ن ب��ي��ون��غ يانغ 
خ�شو�شاً بعد �لتجربة �لنووية �لثالثة 

يف �شباط-فر�ير �ملا�شي.

و�ل�����ش��ع��ب يف  ت�شميم �حل����زب �حل��اك��م 
وتطوير  تعزيز  على  �ل�شمالية  ك��وري��ا 
يانغ  بيونغ  ب��ني  �لتقليدية  �ل��ع��اق��ات 

وبيجينغ.
�لبلدين  بني  �لعاقات  �ن  على  و�شدد 
بالرغم  �لتاريخ  �ختبار�ت  كل  تخطت 

من �لو�شع �لدويل �ملعقد.
ب������اأن حيوية  �أن������ا م��ق��ت��ن��ع  وق������ال ك���ي���م 
�ل�شد�قة �لكورية �ل�شمالية-�ل�شينية، 
�لبلدين،  ل�شعبي  م�شرك  كنز  وه��ي 
�مل�شتقبل  يف  �أو����ش���ح  ب�شكل  �شتتجلى 

	•• الفجر	-	تون�س	-	خا�س:

مغني  م������ن  جم����م����وع����ة  ن���������ش����رت 
�ل�����ر�ب يف ت��ون�����س، �جل��م��ع��ة، على 
�أغ���ن���ي���ة  ي����وت����ي����وب  و  ف���ي�������ش���ب���وك 
جهاز  على  فيها  تهجمو�  ج��دي��دة 
تقودها  �لتي  و�حلكومة  �ل�شرطة 
غد�ة  �لإ�شامية،  �لنه�شة  حركة 
�شد  عامني  بال�شجن  حكم  �شدور 
�لكانز  ول��د  �ل�شهري  �ل���ر�ب  مغني 
كاب  �لبولي�شية  �أغ��ن��ي��ت��ه  ب�شبب 
�ملحكمة  وكانت  لل�شرطة.  �ملعادية 
�لبتد�ئية ق�شت �خلمي�س ب�شجن 
�لنفاذ  مع  عامني  �ليعقوبي  عاء 

�لعاجل. 
تد�ولها  مت  �لتي  �لأغنية  وحتمل 
ن��ط��اق و����ش��ع ع��ل��ى في�شبوك  ع��ل��ى 
)�أطلق  �شّيب  ع��ن��و�ن   ، ي��وت��ي��وب  و 
و��شمه   ، �ل�15  ول������د  ������ش�����ر�ح( 
�حل��ق��ي��ق��ي ع���اء �ل��ي��ع��ق��وب��ي )25 
�أ�شهر  من   9 �لأغنية  و�أدى  عاماً( 
مغني �لر�ب يف تون�س مثل بلطي و 
كاي بي بي دجي و لكعي و مادو 

�إم �شي .
�أن م�شمونها  �إىل  ولفت مر�قبون 
�لت�شعة  �لفنانني  ي�شع  �أن  ميكن 
�جلز�ئي  �ل���ق���ان���ون  ط��ائ��ل��ة  حت���ت 
عقوبات  ي��ف��ر���س  �ل���ذي  �لتون�شي 

باإجر�ء�ت  �لأخ����ري  ه���ذ�  ق���ام  وق���د 
�لع����ر������س وت���ق���دم ت��ل��ق��ائ��ي��ا �إىل 

�ملحاكمة.

ب���ال�������ش���ج���ن ����ش���د م�����ن ي����ن����ال من 
تاأزمي  م��ن  يزيد  ق��د  م��ا  �ل�شرطة، 
�ل���ع���اق���ة ب���ني حم��ب��ي ف���ن �ل����ر�ب 

�لتون�شي و�ل�شرطة.
�ث�����ر �����ش����دور ه�����ذ� �حلكم  وع���ل���ى 
�ل��ق�����ش��ائ��ي يف ح���ق م��غ��ن��ي �ل����ر�ب 
وز�رة  �أ����ش���درت   ، �ليعقوبي  ع���اء 
فيه  �أكدت  بيانا  �لتون�شية  �لثقافة 
مت�شكها �ملبدئي بالدفاع عن حرية 
�لفن و�لإب���د�ع، ورج��ت �ل���وز�رة �أن 
�لد�شتور  م�شروع  يف  تثبيتها  يتم 
�ملوؤ�ش�شات  �أي�شا  وتكر�شها  �جلديد 
�لبيان:  ن�ّس  �لقانونية.  وج��اء يف 
على  حتر�س  �إذ  �لثقافة  وز�رة  �إن 
ترجو  فاإنها  �لق�شاء  ��شتقالية 
ليحتوي  �ل��ع��د�ل��ة  �شدر  يت�شع  �أن 
�لتعبري  وح���ري���ة  �لخ���ت���اف  ح���ق 
�إىل  �لتون�شيني  لتطّلع  ��شتجابة 
�حلرية و�لدميقر�طية يف مرحلة 
�لتحلي  �أي�����ش��ا  تقت�شي  ح�شا�شة 
بقدر عال من �حلكمة و�مل�شوؤولية 
�إىل مزيد  �ل��ب��اد  ت��ن��ج��ر  ل  ح��ت��ى 

�ملحكمة  �أن  �إىل  �لإ����ش���ارة  وجت���در 
كانت �أ�شدرت حكما غيابيا يق�شي 
ب�����ش��ج��ن ول���د �ل��ك��ان��ز م���دة عامني 

وختمت   . و�لح��ت��ق��ان  �لتوتر  م��ن 
تتمنى  باأنها  بيانها  �لثقافة  وز�رة 
�أن ترى هذ� �لفنان حر� وبني �أهله 

وجمهوره فى �لقريب �لعاجل.
يذكر �أن �أعمال عنف و�إطاق للغاز 
�شحفية  و�إي��ق��اف  للدموع  �مل�شيل 
و5 �أ�شخا�س من مغنيي �لر�ب قد 

جدت �ثر حماكمة ولد �لكانز .
�لأغنية  ه��ذه  �كت�شبته  مل��ا  ون��ظ��ر� 
وخارجها  ت���ون�������س  يف  ج�����دل  م����ن 
ف��ق��د ح�����ش��ر �مل��ح��اك��م��ة ع����دد من 
�لذين  �ل���ر�ب  ومغني  �حلقوقيني 
ع�����رو� ع���ن ����ش���دة ����ش��ت��ي��ائ��ه��م من 
�أن �لأغ��ن��ي��ة عّر  ب��اع��ت��ب��ار  �حل��ك��م 
ر�أيهم عن  �لكانز ح�شب  ولد  فيها 
جتربة عا�شها مع �ملوؤ�ش�شة �لأمنية 
عدد  وذه��ب  �لتون�شي،  و�لبولي�س 
�ملدين  �ملجتمع  يف  �لنا�شطني  من 
�إىل �عتبار �لأغنية �ملذكورة تدخل 
وحماكمة  �لتعبري  ح��ري��ة  ب��اب  يف 
�حلق  لهذ�  م�شادرة  هي  �شاحبها 

ح�شب بع�س �حلقوقيني .

وزارة الثقافة اأدانت احلكم ال�سادر �سّده 

مغّني الراب يف تون�س.. ي�صنع احلدث..!
�صركات اإنرتنت تك�صف طلبات وا�صنطن للمراقبة 

•• وا�سنطن-وكاالت:

بد�أت عدة �شركات �إنرنت �أمريكية يف ك�شف معلومات 
برنامج  �إط��ار  يف  تلقتها  �لتي  �ملر�قبة  طلبات  ع��دد  عن 
ملر�قبة  �لقومي  �لأم���ن  لوكالة  للجدل  وم��ث��ري  �شخم 
�لهو�تف و�لإنرنت يعرف با�شم بريزم، يف حني تو��شل 

خماوف  لتهدئة  م�شاعيها  و��شنطن 
�لأوروبيني ب�شاأن ذلك �لرنامج.

�شركات  �أك������ر  م����ن  ث�����اث  وك����ان����ت 
�لإن�����رن�����ت �لأم����ريك����ي����ة ق����د دعت 
�أكر  ق��در  لتوفري  ب��اده��ا  حكومة 
�لأمن  طلبات  ب�شاأن  �ل�شفافية  من 
بنف�شها  للناأي  �شعيها  مع  �لقومية 
�ل�شركات  ه��ذه  ���ش��ورت  تقارير  ع��ن 
على �أنها م�شاركة طو�عية يف تزويد 
ببيانات �شخمة عن  �لأم��ن  وك��الت 
غوغل  �شركة  وكانت  �مل�شتخدمني. 
�أوىل �ل�شركات �لتي تعلن ذلك حيث 
تطلب  مفتوحة  ر�شالة  بن�شر  قامت 
�إذن���ا  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ع��دل  م��ن وز�رة 

تتلقاها  �لتي  �لبيانات  طلبات  وحجم  رقم  عن  للك�شف 
من وكالت �لأمن مبا يف ذلك �لطلبات �ل�شرية �لتي يتم 
�لتقدم بها مبوجب قانون مر�قبة �ملخابر�ت �لأجنبية.

ودفعت ر�شالة غوغل باأن ن�شر جممل عدد طلبات �لأمن 
حرية  �حلكومة  تعطي  ل  �ل�شركة  �أن  �شيثبت  �لقومي 

دخول دون قيود لقاعدة بيانات م�شتخدمي غوغل.
مايكرو�شوفت  ���ش��رك��ة  ن�����ش��رت  غ���وغ���ل،  خ��ط��وة  وب��ع��د 
في�شبوك  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  و�شبكة  ل��ل��رجم��ي��ات 
و�شع  ومت  ل��غ��وغ��ل  دع��م��ا  مم��اث��ل  ب�شكل  �شيغا  ب��ي��ان��ني 
�ل�شركات �لثاث وعدة �شركات �أخرى حتت �لتدقيق يف 
�أعقاب �لك�شف يف �لآونة �لأخرية يف �شحيفتي غارديان 
وو��شنطن بو�شت عن دورها يف برنامج 

بريزم.
بني  م��ا  تلقت  �أن��ه��ا  في�شبوك  وك�شفت 
من  طلب  �آلف  وع�����ش��رة  �آلف  ت�شعة 
�أم��ريك��ي��ة خمتلفة  ه��ي��ئ��ات ح��ك��وم��ي��ة 
ملعرفة بيانات م�شتخدمني يف �لن�شف 
�لثاين من 2012 �شملت ما بني 18 

�ألف ح�شاب و19 �ألفا مل�شتخدميها.
وق��د �أث���ار ب��ري��زم خم��اوف على نطاق 
لتهدئة  حم���اول���ة  ويف  و�����ش���ع  دويل 
�لأوروبيني قال وزير �لعدل �لأمريكي 
�لرنامج  ذل�����ك  �إن  ه����ول����در  �إري�������ك 
�ل���ب���ي���ان���ات �خل���ا����ش���ة على  ي��ج��م��ع  ل 
وقال  �إ�شر�ف  وب��دون  �لإنرنت جز�فا 
هولدر لل�شحفيني يف �إيرلند� بعد حمادثات مع نظر�ئه 
�ل�شتحو�ذ  �لرنامج  ه��ذ�  ي�شهل  �لأوروب���ي  �لحت��اد  يف 
ب�شاأن  �لأجنبية  �ل�شتخبار�ت  �مل�شتهدف على معلومات 
�أهد�ف �أجنبية تقع خارج �لوليات �ملتحدة وذلك حتت 

�إ�شر�ف �ملحكمة.

حتذير من مزيد من الهجمات واعتقال قائد للقاعدة 

الناتو على و�صك النتهاء من ت�صليم الأمن لالأفغان
•• كابول-وكاالت:

حللف  �لتابعة  �لدولية  �لقوة  �ن  �م�س  متطابقة  م�شادر  �ف��ادت 
�شمال �لطل�شي يف �فغان�شتان )�ي�شاف( �شتنقل قريبا �ىل �جلي�س 
�لفغاين �ل�شيطرة على �خر �ملناطق يف �لباد �لتي ل تز�ل تتوىل 
فيها �لمن، �ملرحلة �لخرية يف عملية �طلقت يف 2011. وهذه 
�لعملية �شت�شبح ر�شمية خال حفل يقام يف �ليام �ملقبلة بح�شور 
�فغان  �فاد م�شوؤولون  ما  ك��رز�ي ح�شب  �لفغاين حميد  �لرئي�س 
ومن �لطل�شي طلبو� عدم ك�شف هوياتهم و�شرح م�شوؤول حكومي 
�لعملية  �شيحدد موعد  �منية  �نه ل�شباب  بر�س  لفر�ن�س  �فغاين 
�لمنية  �مل��ه��ام  نقل  عملية  �ن  �مل�����ش��وؤول  و����ش��اف   . لحقا  و�شبلها 
�خلام�شة  �ملرحلة  يف  �شت�شمل  ولي��ة   11 يف  �قليما   95 �شت�شمل 
 2011 ب���د�أت يف متوز-يوليو  �لعملية  ه��ذه  وك��ان��ت   . و�لخ���رية 
و�شتنتهي مبناطق  �فغان�شتان  ه��دوء� يف  �لك��ر  تعد  مع ولي��ات 
م�شطربة: 13 �قليما موجودة يف ولية قندهار )جنوب( معقل 
طالبان و12 �قليما يف كل من نانغارهار وخو�شت وباكتيكا معاقل 

�ملتمردين على طول �حلدود �لباك�شتانية �شرق �فغان�شتان.
و�ل��ت��دري��ب حتى  �ل��دع��م  �شيقدم �حل��ل��ف  �لعملية  ويف خ��ت��ام ه��ذه 
�ن�شحاب يف نهاية 2014 جنود قوة �ي�شاف �ل100 �لف �لذين 
�شكرتري  �شتانيكز�ي  مع�شوم  و���ش��رح  �فغان�شتان.  يف  ي��ز�ل��ون  ل 
ك��رز�ي يف منت�شف  �لرئي�س  ��ش�شه  �لذي  �ملجل�س �لعلى لل�شام 
�متام  �ن  طالبان  م�شوؤويل  مع  �لت�شالت  لقامة   2010 �لعام 
عملية نقل �ملهام �لمنية م�شاألة مهمة جد� لفغان�شتان . و��شاف 
�ن فكرة �ن تكون �فغان�شتان حمتلة من قو�ت �جنبية تبقى �ىل 
�ت��اح��ت لطالبان  �ل��ت��ي  �لرئي�شية  �حل��ج��ج  م��ن  �ل��ب��اد،  �لب���د يف 
وملجموعات �خرى بتجنيد مقاتلني ويف غ�شون ذلك، قال نائب 
ق��ائ��د �ل��ق��و�ت �لج��ن��ب��ي��ة يف �أف��غ��ان�����ش��ت��ان �ن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى �ملجتمع 
�لدويل هناك �لذي �شهد يف �لونة �لخرية هجومني كبريين على 
منظمات �غاثة �ن يتاأهب ملزيد من �لعنف من جانب طالبان يف 
�ل�شهر �لقادمة. وقال �للفتنانت جرن�ل نيك كارتر �أكر م�شوؤول 
ع�شكري بريطاين يف �أفغان�شتان يف مقابلة �جريت معه يف �شاعة 
�ل�شيف  ��شهر  �ىل  ي�شري  وه��و  �جلمعة  �أم�س  م�شاء  من  متاأخرة 

�أعتقد �ننا يجب �ن نتوقع من طالبان �ن تهاجم �لقو�ت �لدولية 
قوة  قتالية من  ق��و�ت  وت�شتعد  عامة.  ب�شفة  �لج��ان��ب  و�لف���ر�د 
نهاية  �فغان�شتان بحلول  ملغادرة  �ي�شاف  �لدولية  �لمنية  �ملعاونة 
�لعام �لقادم منهية بذلك حربا باهظة �لتكاليف تفتقر لل�شعبية 
 2001 �يلول  �شبتمر   11 بعد هجمات  ب��د�أت  بدرجة متز�يدة 
على �أهد�ف �مريكية. وقال كارتر �لذي يغادر �أفغان�شتان يف �ل�شهر 
�لقادم لي�شبح قائد� للجي�س �لريطاين يوجد بالتاأكيد �ح�شا�س 
�ل���دويل على  �ملجتمع  �أج���رت  وك��اأن��ه��ا  �ن تبدو  ت��ود  ب��اأن طالبان 
ويتفق  و�أ�شاف  �لدولية  �لمنية  �ملعاونة  قوة  وخا�شة  �لن�شحاب 
�أول  يف  �لريطانية  �ل��ق��و�ت  وتعر�شت  �لو��شح.  �ل�شرد  مع  ه��ذ� 
�ن�شحابها  �ثناء  ملذبحة كبرية   1842 عام  حرب �جنلو-�أفغانية 
فيما و�شف باأنه �أكر هزمية ع�شكرية يف تاريخها. و�أ�شفر هجوم 
ثاثة  مقتل  عن  كابول  يف  �لدولية  �لهجرة  منظمة  على  من�شق 
�ج��ان��ب. كما تعر�س مقر  �غ��اث��ة  �رب��ع��ة ع��م��ال  مدنيني و����ش��اب��ة 
�لباد للهجوم هو  ب�شرق  �باد  �ل�شليب �لحمر يف مدينة جال 

�لول من نوعه يف 26 عاما عملت خالها يف �لباد.

•• الفجر	– عبد	املجيد	بن	عمر:

�لتج�ّش�س  ف�����ش��ي��ح��ة  ت���د�ع���ي���ات 
�أكر من طرف  �لأمريكية تطال 
��شّد وطاأة  تكون  ولكنها قد  دويل 
�لأمريكية  �ل�شينية  �جلبهة  على 
�ل��ت��ي ���ش��ه��دت يف �لآون����ة �لأخ���رية 
و�لتطور  �ل��ت��ط��ب��ي��ع  م����ن  ح���ال���ة 
�لي���ج���اب���ي ح�����ش��ب �ل���ع���دي���د من 
�مل��ح��ل��ل��ني و�مل��ر�ق��ب��ني ل��ت��ج��اوز ما 

�عر�ها من توتر وفتور.
فهل �شتجه�س �عر�فات �خلبري 
بوكالة  �ل�����ش��اب��ق  �لإع���ام���ي���ة  يف 
جهود  �لأم��ري��ك��ي  �لقومي  �لأم���ن 
حت�شني �لعاقات بني �لعماقني 
�شحيفة  حت����ق����ق؟  م����ا  وت���ن�������ش���ف 
�ملو�لية  �ل�شينية  تاميز  جلوبال 
ل��ل��ن��ظ��ام ق���ّدم���ت، �جل��م��ع��ة، بد�ية 

�جلو�ب.
ب��ل��غ��ت �لأج������و�ء، يف م��ط��ل��ع جو�ن 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ب��ني  �جل�����اري، 
و�ل�����������ش�����ني، حم����ط����ة �لن������ف������ر�ج 
�لك�شف  �لل���ك���روين. وق���د ح��ّت��م 
وعمليات  �لخ��ر�ق��ات  عديد  عن 
�لطرفني  ب��ني  �ل��ل��ق��اء  �لقر�شنة 
لتخفيف حدة �لتوتر. وبدت �أجو�ء 
�لجتماع �لر�شمي �لأول يف ولية 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ب��ني �ل��ع��م��اق��ني، 8 
يونيو ، وكاأّنها تفتح م�شار� جديد� 
مو�جهة  تفادي  �أج��ل  من  للحو�ر 
�أوباما  ق��ادم��ة و�ت��ف��ق  �ل��ك��رون��ي��ة 
�لتو��شل  ع��ل��ى  ب��ي��ن��غ  و���ش��ي ج��ني 
مدّونة  �شياغة  �جل  من  بانتظام 
ح�شن �شلوك يف جمالت �ل�ّشامة 
�أن تبد�أ  �ملقّرر  �للكرونّية. ومن 

�لجتماعات يف جويلية �لقادم.
م�شت�شار  ع��ام��ا،   29 ���ش��اّب��ا  ول��ك��ّن 
�لقومي  �لأم����ن  وك��ال��ة  ���ش��اب��ق يف 
بع�س  لي�شّو�س  ج��اء   ، �لأم��ري��ك��ي 
�لدبلوما�شية  �لج���ن���د�  �ل�����ش��يء 
ل����ان����ف����ر�ج، وذل������ك ب��ك�����ش��ف��ه عن 
للتج�ش�س  �لأم��ري��ك��ي  �ل��رن��ام��ج 
للجدل  �مل�����ث�����ري  �لإل���������ك���������روين 

ي�شمح  ����ش���وف  �لح��������ر�م  وه������ذ� 
�أ�شلم  �أمريكية  �شينية  بعاقات 

و�أف�شل يف �مل�شتقبل .
�ملر�قبني  ����ش��ت��غ��ر�ب  �أث����ار  تعليق 
هونغ  ��شتعادة  فمنذ  و�أ�شئلتهم: 
�ل�شيا�شي  �لنفوذ  �نفك  ما  كونغ، 
�ل�شيني  �ل�������ش���ي���وع���ي  ل���ل���ح���زب 
�أكر  �لوعي،  ر�شوخ  ومع  يتو�شع. 
بالّطابع  م�����ش��ى،  وق����ت  �أي  م���ن 
�أن  لاإقليم، ميكن  �لإ�شر�تيجي 
للجوء  �أر���ش��ا  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ت�شبح 
�ل�شينية  �خلارطة  على  و�حلرية 
�إ�شر�تيجية  ح�����ش��اب��ات  ن��ت��ي��ج��ة 
فقط . و�ملاحظ �نه رغم ��شتهار 
د�مي  غلوبال تاميز باأ�شلوبها �ل�شّ
و�ل�����ّش��ج��ايل، ف��اإّن��ه��ا ق��ّدم��ت قر�ءة 
�شنودن.  لق�شية  ج����ّد�  �شيا�شية 
�أخرى  حكومية  م�����ش��ادر  �أّن  ك��م��ا 
�ت�شلت بها �شحيفة �شاوث ت�شاينا 
وتر  على  ع��زف��و�  بو�شت  مورنينغ 
م���ن م�شلحة  ل��ي�����س  �ل���ت���ه���دئ���ة:  
�إىل  �مل�شالة  ه��ذه  حت��وي��ل  �ل�شني 
�لأ�شياء  ه���ذه  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة،  ق�����ش��ي��ة 
حت��دث ك��ل ي���وم، و�ل��ط��رف��ان على 
ب���ذل���ك، ول ج��دي��د يف هذه  وع���ي 
مفرطا  ت�شيي�شا  �إّن  و  �ل��ق�����ش��ي��ة 
للحالة �شي�شّر بالطرفني ، يقول 
رف�س  �حلكومة  م�شت�شاري  �أح��د 

�لك�شف عن ��شمه.
�إثبات مرونة  �ل�شني  تعتزم  هكذ� 
مع  ع����اق����ت����ه����ا  يف  �ل����ع���������ش����ات 
�أي�شا  ولكنها  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات 
�إّن  �لآت���ي:  رّده��ا  تعطي فكرة عن 
���ش��خ��ام��ة ه���ذ� �ل��ه��ج��وم جت���اوزت 
خيالنا ومتثل �شفارة �إنذ�ر لل�شني 
جمال  يف  تخّلفها  ت��ت��د�رك  ح��ت��ى 
من  فالتمّكن  �لإن��رن��ت.  تطوير 
�لتكنولوجيات �حلديثة ينبغي �أن 
�ل�شناعية  �لتنمية  �أول��وّي��ة  تكون 
�شك  ، ل  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �ل��وط��ن��ي��ة يف 
يف  �مل��ع��رو���ش��ة  �ل��ت��ه��دئ��ة  ور�ء  �أّن 
و�ريخ  �لو�جهة ، ينطلق �شباق �ل�شّ

�للكرونّية. 

ولي�شبح   ، بريزم  با�شم  و�ملعروف 
بذلك �مل�شوؤول عن و�حدة من �كر 
�لت�شريبات يف تاريخ �ل�شتخبار�ت 

�لأمريكية.
بالك�شف  �شنودن  �إدو�رد  يكتف  مل 
عن �خر�ق وكالة �لأمن �لقومي 
 ،2009 ع����ام  م��ن��ذ  �لأم����ري����ك����ي، 
لأجهزة �لكمبيوتر يف هونغ كونغ 
�إىل  �للجوء  ل  ف�شّ ب��ل   ، و�ل�شني 
ه��ون��غ ك��ون��غ �ل��ت��ي ت��ت��م��ّت��ع بحكم 
ذ�ت�����ي، وو����ش���ل ح����ّد �ل���ب���وح باآخر 
�أ�شر�ره �إىل �شاوث ت�شاينا مورنينغ 
بو�شت ، �ل�شحيفة �ملرجع �لناطقة 
�جلزيرة  يف  �لإجن��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 

�ل�شينية.
�لأمن  �أن وكالة  �شنودن  قّدر  وقد 
�ل���ق���وم���ي ق���ام���ت مب���ا ي���ف���وق 61 

 ، دي��ل��ي  ت�����ش��اي��ن��ا  ق��ّدم��ت �شحيفة 
تابعة  ر�شمية  �شبه  �شحيفة  وه��ي 
للنظام، قّدمت رّد� �أولّيا �إذ �عترت 
�لتج�ش�س  عملية  ع��ن  �لك�شف  �أّن 
لتطّور  �ختبار�  �شتمّثل  و�ملر�قبة 

�لعاقات �ل�شينية �لأمريكية .
�لكام  ه�����ذ�  يف  م���ث���ري  ����ش���يء  ل 
�شوى �أن �حلكومة �ل�شينية تاأخذ 
كان   ، �جل��د  �لق�شية على حممل 
�لأول  �أم�س  �نتظار  �جلميع  على 
�جل���م���ع���ة، ويف غ���ل���وب���ال ت���امي���ز ، 
للحكومة  �أخرى مو�لية  �شحيفة 
�ملت�شددين،  دو�ئ�����ر  م���ن  وق��ري��ب��ة 
ح�����ّددت ب��ك��ني روؤي��ت��ه��ا وم���ا تفّكر 
�ل�شحيفة   ع���ن���ون���ت  ف���ق���د  ف���ي���ه: 
ب�شاأن  تو�شيحات  تطلب  �ل�شني 
ب��رن��ام��ج ب��ري��زم ، م��وؤك��دة �أن على 

�لعامل،  ق��ر���ش��ن��ة يف  ع��م��ل��ّي��ة  �أل����ف 
��شتهدفت  م��ئ��ات  ع���دة  بينها  م��ن 
�أجهزة يف هونغ كونغ و�أخرى على 

�لر�ب �ل�شيني. 
و�����ش���ت���ه���دف ب����رن����ام����ج �مل���ر�ق���ب���ة 
�لأم�����ري�����ك�����ي خ����ا�����ش����ة �جل���ام���ع���ة 
ك����ون����غ،  ه�����ون�����غ  يف  �ل�������ش���ي���ن���ي���ة 
وم�شوؤولني ورجال �أعمال وطاب 
�خل��ا���ش��ة يف  �لإد�ري�����ة  �ملنطقة  يف 
�أجهزة  ج��ان��ب  �إىل  ك��ون��غ.  ه��ون��غ 

كمبيوتر د�خل �ل�شني.
فيه مكتب  فتح  �ل��ذي  �لوقت  ويف 
حتقيقا  �ل����ف����در�يل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
�ت���خ���اذه جميع  ج��ن��ائ��ي��ا، و�أع���ل���ن 
ملقا�شاة  �ل������ازم������ة  �ل�����ت�����د�ب�����ري 
رّد  �أّي  ي�شدر  مل  ���ش��ن��ودن،  �دو�رد 
12 يونيو  ي���وم  ب��ك��ني.  ف��ع��ل ع��ن 

هكذ� تنفخ بكني �ل�شاخن و�لبارد 
يف نف�س �لوقت، وترف�س تو�شيح 
 ، �شنودن  قنبلة  �شت�شتخدم  كيف 
و��شفة �إّياه باأنه �ملنحرف �ل�شيا�شي 
�لذي تعود �عر�فاته بالنفع على 
�لعامل باأ�شره ، وخ�شو�شا �ل�شني. 
ت��امي��ز �شنودن  وت�����ش��ي��ف غ��ل��وب��ال 
للف�شاء  و��شتيعابنا  فهمنا  ح�ّشن 
�لهجمات  وعمليات  �لف��ر����ش��ي 
و�لتي  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإل��ك��رون��ي��ة 
رمب��ا متّثل �شاحا �أك��ر ق��وة من 

�شاحها �حلربي �لتقليدي .
ف��ا جم���ال ل��ان��ح��ن��اء �أم����ام �لعم 
�شام يف ما يتعّلق مب�شاألة �لتج�ش�س 
يقّو�س  ل  �أن  �شرط  �لل��ك��روين 
ذلك �لبد�ية �لدبلوما�شية �لطّيبة 

بني �لرئي�شني �شي و�أوباما.

لت�شليم  �أي�����������ش�����ا،  جم�������ال  ول 
ك��ان��ت �حلكومة  ل��و  ���ش��ن��ودن حتى 
�حل�شول  ت�شتبعد  ل  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�شنودن  من  �شلبة  معلومات  على 
�أن تكون مو�شوع تفاو�س  ميكنها 

مع �لوليات �ملتحدة .
وت��ذه��ب ب��ك��ني ب��ع��ي��د� ق��ائ��ل��ة �إنها 
�ل�شطور،  ب����ني  م����ا   ، م�������ش���ت���ع���ّدة 
 . �لأر���س  �شنودنات  كل  ل�شتقبال 
�لأمن  �مل��اذ  كونغ  هونغ  �إّن  فهل 
لكل �ملن�شقني يف �لعامل؟ �إّن بكني 
ل ُتخفي لعبتها، �شنودن ورقة مل 
ويف  تلعبها،  �أن  تتوّقع  بكني  تكن 
تتحّول  �أن  ي��ج��ب  �حل�����الت،  �أق����ل 
هونغ كونغ �إىل وجهة ُن�شخ �أخرى 
من �شنودن . فال�شني قّوة �شاعدة 
ت�شتحّق �حر�م �لوليات �ملتحدة. 

تطلب  �أن  �ل�شينية  �لدبلوما�شّية 
���ش��ر�ح��ة وب��و���ش��وح ت��ف�����ش��ري� من 

�حلكومة �لأمريكية .
�أن حالة   ، �ل�شحيفة  ومل حتجب 
وت�شّكل  ملتهبة،  ج��م��رة  ���ش��ن��ودن 
�أي�����ش��ا حت���دّي���ا �ل��ن�����ش��ب��ة ل��ب��ك��ني : 
�حلكومة  �ل��ت��زم��ت  �إذ�  و�أ���ش��اف��ت 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة ب��ت�����ش��ل��ي��م ���ش��ن��ودن �إىل 
ف��اإن��ه �شيكون  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات 
�مل���ب���ا����ش���ر على  ت������اأث������ريه  ل����ذل����ك 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني �ل�شني  �ل��ع��اق��ات 
�شهدت  �لتي  �مل��ت��ح��دة،  و�ل��ولي��ات 
بد�ية جّيدة بعد �لجتماع �لأخري 
عاقة  �أّن  غ���ري  �أوب�����ام�����ا،  ����ش���ي- 
�أّل متنع بكني من  �إيجابية يجب 
خال  ه��ج��وم��ّي��ة  �شيا�شة  �ع��ت��م��اد 

بع�س �لأزمات �ملخ�شو�شة .

حتليل اإخباري

من تداعيات ف�صيحة التج�ّص�س الأمريكية انطالق �صباق ال�صواريخ الإلكرتونية..!

�دو�رد �شنودن مفجر قنبلة �لتج�ش�س

ولد �لكانز
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العدد 10819 بتاريخ 2013/6/16   

اإلغاء اعالن �سابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 
رقم: CN 1152522 بال�شم �لتجاري عابر �لقار�ت 
طلب  بالغاء  ذ.م.م  �لكهربائية  �لتمديد�ت  ل�شيانة 

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

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

العدد 10819 بتاريخ 2013/6/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملغني با�شر و�شري�ميك

رخ�شة رقم:CN 1206399 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلف خلفاين �حلو�شني
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 60*40 �ىل 60*40

تعديل ��شم جتاري:من/�ملغني با�شر و�شري�ميك
ALMUGHNI PLASTER & TILLE WORK

�ىل/�ملغني با�شر 
ALMUGHNI PLASTER

�ىل  �جلديدة  �ل�شناعية  �لغربية  �ملنطقة  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
�ملنطقة �لغربية ليو� �جلبانه �ر�س رقم 29 - 30 مكتب رقم 6

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

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني) م غ 

العدد 10819 بتاريخ 2013/6/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنور �لذهبي لازياء ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1022813 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 305*305 �ىل 1*4

تعديل ��شم جتاري:من/�لنور �لذهبي لازياء ذ.م.م
AL NOOR GOLDEN FASHIONS LLC

�ىل/�لنور �لذهبي للخياطة �لرجالية ذ.م.م 
AL NOOR GOLDEN LIGHT TAILORING LLC

112 �ملالك �شما عاطف  11 ق  تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �لتجارية �شرق 
دروي�س �ىل �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية �جلديدة �ر�س رقم 110 مكتب 

F- 15 رقم
تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة وحياكة �ملاب�س �لرجالية �لعربية )1410903(
تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة �ملاب�س �لن�شائية فئة ثانية )1410907.2(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني) م غ 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كايد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2010/09/15   �ملودعة حتت رقم :147021 
بتاريخ:2011/05/08   �مل�شجلة حتت رقم :136696 

 با�ش��م:  �إف جي4 ليمتد 
وعنو�نه: �لطابق 35، �أبر�ج �لإمار�ت، �س.ب.: 9371، �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )104( – )2011/02/28 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

 �ملاب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س 
 25  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ��شم مالك �لعامة: جورج وليام ديفي�س و فو�ز عبد �لعزيز ف �حلكري 
�إف جي4 ليمتد   ��شم �ملتنازل له :  

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

عنو�نه وحمل �إقامته: �لطابق 35، �أبر�ج �لإمار�ت، �س.ب.: 9371، �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/01 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/05/29 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يونيو 2013 العدد 10819

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كايد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2010/09/15   �ملودعة حتت رقم :147022 
بتاريخ:2011/05/08   �مل�شجلة حتت رقم :136697 

 با�ش��م:  �إف جي4 ليمتد 
وعنو�نه: �لطابق 35، �أبر�ج �لإمار�ت، �س.ب.: 9371، �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 ) م   رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )104( – )2011/02/28 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

 �ملاب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س 
 25  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ��شم مالك �لعامة: جورج وليام ديفي�س و فو�ز عبد �لعزيز ف �حلكري 
�إف جي4 ليمتد   ��شم �ملتنازل له :  

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

عنو�نه وحمل �إقامته: �لطابق 35، �أبر�ج �لإمار�ت، �س.ب.: 9371، �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/01 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/05/29 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يونيو 2013 العدد 10819

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  147628  تاريخ �لإيد�ع 2010/9/30 
 �لفئة 31  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخر�ع 

 ��شم �ل�شركة جاين �إرريجي�شن �شي�شتيمز ليميتد . 
�لهند   جن�شية �ل�شركة 

   FARMFRESH شم �لعامة�� 

�لعنو�ن جاين با�شتيك بارك ، نا�شيونال هايو�ي رقم 6 ، بامبهوري ، جاجلاون001  425 ، �لهند .
�لفو�كه  ؛  �أخ��رى  فئات  يف  �ل���و�ردة  غري  و�ل��غ��ال  و�لغابات  �لب�شاتني  ومنتجات  �لزر�عية  �ملنتجات  �ملنتجات 
و�خل�شرو�ت �لطازجة ، �لبذور و�لنباتات و�لزهور �لطبيعية ؛ �ملو�د �لغذ�ئية �خلا�شة باحليو�نات ، �ل�شعري 

�ملنبت .
و�شف �لعامة �لكلمة FARMFRESH  كتبت باحلروف �لاتينية باللونني �ل�شفر و�لحمر و�عاها 

ر�شم له�شاب و�شجر و�شم�س باللو�ن �لخ�شر �ملدرج و�ل�شفر و�لبي�س و�لحمر بطريقة مميزة .
 *  �ل�شر�طات 
 تاريخ �لأولوية   
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �لإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يونيو 2013 العدد 10819

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  147629  تاريخ �لإيد�ع 2010/9/30 
 �لفئة 32  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخر�ع 

 ��شم �ل�شركة جاين �إرريجي�شن �شي�شتيمز ليميتد . 
�لهند   جن�شية �ل�شركة 

   FARMFRESH شم �لعامة�� 

�لعنو�ن جاين با�شتيك بارك ، نا�شيونال هايو�ي رقم 6 ، بامبهوري ، جاجلاون001  425 ، �لهند .
لتح�شري  �أخ���رى  وم�شتح�شر�ت  ��شربة  ؛  �ل��ف��و�ك��ه  وع�شائر  �ل��ف��و�ك��ه  م��ن  م�شتخل�شة  م�شروبات  �ملنتجات 

�مل�شروبات .
و�شف �لعامة �لكلمة FARMFRESH  كتبت باحلروف �لاتينية باللونني �ل�شفر و�لحمر و�عاها 

ر�شم له�شاب و�شجر و�شم�س باللو�ن �لخ�شر �ملدرج و�ل�شفر و�لبي�س و�لحمر بطريقة مميزة .
 *  �ل�شر�طات 
 تاريخ �لأولوية   
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذ� �لإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يونيو 2013 العدد 10819

انتقال ملكية عالمة جتارية
رقم �لإيد�ع / �لطلب 134016                 تاريخ �لإيد�ع 2009/9/27

 رقم �لت�شجيل 107810  تاريخ �لت�شجيل 2010/10/4 
 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخر�ع 

�لعامة �لتجارية 

 رقم �لنتقال 2 
 ��شم �ملالك �ملتنازل �شي بي �نفي�شتي�شمينت�س . 

��شم �ملالك �ملتنازل له �شو�شيتيه د' �يك�شبلويتي�شن دي ريزوك�س �يت دي �شريفي�شز �شيكيور�ي�شيز . 
 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية �ملالك �ملتنازل له فرن�شا 
 �لعنو�ن بناية لينيا � �لطابق �لثامن ، 1 ،  رو دو جرن�ل ليكلريك ، 92800 بيوتوك�س ، فرن�شا 

 تاريخ �نتقال �مللكية 2009/12/31  
�للكروين  �لبيانات  �إر���ش��ال  ؛  �لر�شائل  �إر���ش��ال  ؛  �حلا�شوب  طرفيات  بو��شطة  �لت�شالت  ؛  بعد  عن  �لت�شالت  �ملنتجات 
للبيانات  �لو�شول  وتوفري  و�ملعلومات  �ل�شور  �ر�شال  ؛  �لبا�شتيكية  �لنقود  لدفع  و�لريد  �لر�شائل  و�ر���ش��ال  و�حلا�شوبي 
�ملحو�شبة ؛ �لربط بو��شطة �لت�شالت عن بعد مع �شبكة حا�شوب عاملية و�أوروبية ؛ خدمات �إر�شال �ملعلومات بو��شطة �إر�شال 

�لبيانات موفرة يف جمالت �ل�شر�فة و�أنظمة �لدفع ؛ توجيه �لر�شائل �مل�شرفية .
 �لفئة 38 

 رقم �لإ�شد�ر �ل�شابق 96 
 تاريخ �لإ�شد�ر �ل�شابق 2010/6/9 

 تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل  
 تاريخ �نتهاء �حلماية 2019/9/27 

 ماحظات  * 
 رقم �لي�شال  
 تاريخ �لي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يونيو 2013 العدد 10819

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم �لإيد�ع / �لطلب 134016   تاريخ �لإيد�ع 2009/9/27 

 2010/10/4  رقم �لت�شجيل 107810  تاريخ �لت�شجيل 
 ��شم �لوكيل  �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخر�ع 

�لعامة �لتجارية
    

 رقم �لنتقال 1 
 ��شم �ملالك �ملتنازل جروبيمنت دي�س كارتيز بانكايريز . 

 ��شم �ملالك �ملتنازل له �شي بي �نفي�شتي�شمينت�س . 
 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية �ملالك �ملتنازل له فرن�شا 
 �لعنو�ن 151 بي�س ، رو �شينت � هونور ، 75001 باري�س ، فرن�شا . 

 تاريخ �نتقال �مللكية 2009/12/31  
�لبيانات  �إر�شال  ؛  �لر�شائل  �إر�شال  ؛  �حلا�شوب  طرفيات  بو��شطة  �لت�شالت  ؛  بعد  عن  �لت�شالت  �ملنتجات 
و�ملعلومات  �ل�شور  �ر�شال  ؛  �لبا�شتيكية  �لنقود  لدفع  و�لريد  �لر�شائل  و�ر���ش��ال  و�حلا�شوبي  �لل��ك��روين 
وتوفري �لو�شول للبيانات �ملحو�شبة ؛ �لربط بو��شطة �لت�شالت عن بعد مع �شبكة حا�شوب عاملية و�أوروبية ؛ 
خدمات �إر�شال �ملعلومات بو��شطة �إر�شال �لبيانات موفرة يف جمالت �ل�شر�فة و�أنظمة �لدفع ؛ توجيه �لر�شائل 

�مل�شرفية .
 �لفئة 38 

 رقم �لإ�شد�ر �ل�شابق 96 
 تاريخ �لإ�شد�ر �ل�شابق 2010/6/9 

 تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل  
 تاريخ �نتهاء �حلماية 2019/9/27 

 ماحظات  * 
رقم �لي�شال

تاريخ �لي�شال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يونيو 2013 العدد 10819

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم �لإيد�ع / �لطلب 134018   تاريخ �لإيد�ع 2009/9/27 

 رقم �لت�شجيل 107809  تاريخ �لت�شجيل 2010/10/4 
 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخر�ع 

�لعامة �لتجارية
    

 رقم �لنتقال 1 
 ��شم �ملالك �ملتنازل جروبيمنت دي�س كارتيز بانكايريز . 

 ��شم �ملالك �ملتنازل له �شي بي �نفي�شتي�شمينت�س . 
 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية �ملالك �ملتنازل له فرن�شا 
 �لعنو�ن 151 بي�س ، رو �شينت � هونور ، 75001 باري�س ، فرن�شا . 

 تاريخ �نتقال �مللكية 2009/12/31  
ت�شميم  ؛  �حلا�شوب  ؛ خدمات هند�شة  �حلا�شوب  ومكونات  �حلا�شوب  ؛ طرفيات  �حلا�شوب  �ملنتجات برجمة 
بر�جميات �حلا�شوب ؛ ت�شميم بر�جميات �حلا�شوب وحزم بر�مج �لر�جميات ؛ ت�شميم �لر�جميات وحزم 
�ملتعلقة  �لر�جميات  بر�مج  وحزم  �لر�جميات  ت�شميم  ؛  و�لتمويل  بال�شر�فة  �ملتعلقة  �لر�جميات  بر�مج 
بتاأمني �لتدفق �لنقدي ؛ ت�شميم �لر�جميات وحزم بر�مج �لر�جميات ملر�قبة وتنظيم و�إد�رة و�إر�شال طلبات 

�لتفوي�س بالدفع ، للبنوك  .
 �لفئة 42 

 رقم �لإ�شد�ر �ل�شابق 96 
 تاريخ �لإ�شد�ر �ل�شابق 2010/6/9 

 تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل  
 تاريخ �نتهاء �حلماية 2019/9/27 

 ماحظات  * 
 رقم �لي�شال  
 تاريخ �لي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يونيو 2013 العدد 10819

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم �لإيد�ع / �لطلب 134018                 تاريخ �لإيد�ع 2009/9/27 

 رقم �لت�شجيل 107809  تاريخ �لت�شجيل 2010/10/4 
 ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخر�ع 

�لعامة �لتجارية
    

 رقم �لنتقال 2 
 ��شم �ملالك �ملتنازل �شي بي �نفي�شتي�شمينت�س . 

��شم �ملالك �ملتنازل له  �شو�شيتيه د' �يك�شبلويتي�شن دي ريزوك�س �يت دي �شريفي�شز �شيكيور�ي�شيز .
 مهنة �ملالك �ملتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية �ملالك �ملتنازل له فرن�شا 
 �لعنو�ن بناية لينيا � �لطابق �لثامن ، 1 ،  رو دو جرن�ل ليكلريك ، 92800 بيوتوك�س ، فرن�شا 

 تاريخ �نتقال �مللكية 2009/12/31  
ت�شميم  ؛  �حلا�شوب  ؛ خدمات هند�شة  �حلا�شوب  ومكونات  �حلا�شوب  ؛ طرفيات  �حلا�شوب  �ملنتجات برجمة 
بر�جميات �حلا�شوب ؛ ت�شميم بر�جميات �حلا�شوب وحزم بر�مج �لر�جميات ؛ ت�شميم �لر�جميات وحزم 
�ملتعلقة  �لر�جميات  بر�مج  وحزم  �لر�جميات  ت�شميم  ؛  و�لتمويل  بال�شر�فة  �ملتعلقة  �لر�جميات  بر�مج 
بتاأمني �لتدفق �لنقدي ؛ ت�شميم �لر�جميات وحزم بر�مج �لر�جميات ملر�قبة وتنظيم و�إد�رة و�إر�شال طلبات 

�لتفوي�س بالدفع ، للبنوك  .
 �لفئة 42 

 رقم �لإ�شد�ر �ل�شابق 96 
 تاريخ �لإ�شد�ر �ل�شابق 2010/6/9 

 تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل  
 تاريخ �نتهاء �حلماية 2019/9/27 

 ماحظات  * 
 رقم �لي�شال  
 تاريخ �لي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يونيو 2013 العدد 10819

تعلن �د�رة  �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
SLEEP STYLE:بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 177974       بتاريخ:2012/8/14 م
با�ش��م:بارينت �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:1498 بناية �خلور ، �لطابق �ل�شابع 703 ديرة دبي ، 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، هاتف:042353577 ، فاك�س:042257175 .

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�لف�شاتني و�جلاكيتات  �ملت�شمنة  ، و�ملاب�س  �لقدم  و  �لر��س  �ردية   ، �نو�عها رجايل وحرميي و�ولدي  �ملاب�س �جلاهزة بكل 
و�لبنطلونات �لف�شفا�شة و�لقم�شان و�لتنور�ت و�لبدل و�لقم�شان �لتائية و�ملاب�س �ل�شدرية �لفوقية و�ل�شر�ت و�ملاب�س 
�ملحبوكة وربطات �لعنق و�ملعاطف وحمالة �لبنطلون و�ملاب�س �ملحكمة و�لبيجامات ، �ملاب�س وبالخ�س �ملاب�س �لريا�شية 
للعرق  �ملانعة  و�جل��و�رب  و�جل��و�رب  �لريا�شية  و�لحزمة  �حلمامات  و�رو�ب  �لر��س  و�غطية  �لريا�شية  و�لقبعات  :�لقبعات 
و�جلو�رب �لطويلة و�جلو�رب �لق�شرية و�ملاب�س �ل�شيقة و�لقم�شان �لتحتية وقم�شان �لتعرق و�لكنز�ت �ملعرقة و�لربطة 
وبدلت  �لريا�شية  للفرق  �لكاملة  �لرك�س  وب��دلت  للملب�س(  ��شافة  و�لقفاز�ت  �ل�شرو�لية)ماب�س(  و�لردي��ة  و�ل�شورتات 

�لتدريب و�لحذية و�ربطة �لر��س و�لربطة �ملا�شة للعرق .
�لو�ق�عة بالفئة:25

و�شف �لعامة:عبارة عن كلمتني SLEEP STYLE مكتوبتني باحلروف �لاتينية باللون �ل�شود و�للون �لبي�س على 
�طر�ف �حلروف وفوقهما �حلرف S مكرر مرتني مكتوب بطريقة مميزة د�خل مربع باللون �ل�شود و�لكل على خلفية حمر�ء 

د�كنه �للون باللون �لحمر  .  
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يونيو 2013 العدد 10819

تعلن �د�رة  �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
SLEEP STYLE:بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 177973       بتاريخ:2012/8/14 م
با�ش��م:بارينت �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:1498 بناية �خلور ، �لطابق �ل�شابع 703 ديرة دبي ،
 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، هاتف:042353577 ، فاك�س:042257175 .

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج �لغري �لو�ردة يف فئات �خرى ، �غطية �لفار�س و�ملو�ئد .

�لو�ق�عة بالفئة:24
�ل�شود  باللون  �لاتينية  باحلروف  مكتوبتني   SLEEP STYLE كلمتني  عن  �لعامة:عبارة  و�شف 
و�للون �لبي�س على �طر�ف �حلروف وفوقهما �حلرف S مكرر مرتني مكتوب بطريقة مميزة د�خل مربع 

باللون �ل�شود و�لكل على خلفية حمر�ء د�كنه �للون باللون �لحمر  .  
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يونيو 2013 العدد 10819

تعلن �د�رة  �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
LULU KITTY:بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 1602152       بتاريخ:2011/7/20 م
با�ش��م:جمموعة �أو�شاكا .

وعنو�نه:دبي - ديرة �لبطني .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�لو�ق�عة بالفئة:18
و�شف �لعامة:هي LULU KITTY مكتوب باحلروف �لاتينية باللون �لبي�س تقع فوق �شورة قط 

على خلفية باللون �لوردي .  
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يونيو 2013 العدد 10819

العدد  10819 بتاريخ 2013/6/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1657 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شي �ن �يه �نتجر�تيد تيكنولوجيز ذ.م.م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ملك �ل�شحر�ء لتاأجري �ملعد�ت 
عليكم  �أق��ام  قد  �لبحر  ذ.م.م وميثله: حممد  ح�شن حممد  �لثقيلة 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
�ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره  )149182.21( 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 
�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 

ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10819 بتاريخ 2013/6/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/56 بيع عقار مرهون  
�ىل �ملنفذ �شده/1- حيات �هلل نعمت �هلل جمهول حمل �لقامة مبا 
عبد�لمري  ع�شام  ع وميثله:  م  �س  بنك  باركليز  �لتنفيذ/  �ن طالب 
بتاريخ  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  �لتميمي  �لفا�شلي  ح��م��ادي 
2013/5/29 �عانكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة )10.172.222.34 درهم( 
�لعقار:  )ن��وع  �لرهن  حمل  �لعقار  بيع  و�ل  �ع��اه  �لتنفيذ  ملف  يف 
�ر���س- �ملنطقة: نخلة جمري�- رقم �لر���س: 792 - م�شاحة �لعقار: 

699/45 قدم مربع ( خال 30 يوم من تاريخ �لعان.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفر
بنغادي�س   - �شيخ  ميجان  ر�شيده  �مل��دع��وة/  فقدت  
�جلن�شية - جو�ز �شفرها رقم  )1110570(   من  
يجده برجاء ت�شليمه �ىل �قرب مركز �شرطة �و �شفارة 

بنغادي�س م�شكور�ً.
 �لت�شال بتليفون رقم 055/8533892

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/671 

بالن�شر   �لعنو�ن:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لعربي  �لريف  موؤ�ش�شة  عليه:  �ملحكوم 
�ليجارية/  �ملنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2013/5/29 تاريخ  يف  �ن��ه  نعلمكم 
�بوظبي حكما مبثابة �حل�شوري يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح �ملحكوم له : �شركة 
�خلليج �لول �لعقارية حكمت �للجنة: باخاء �ملدعى عليها من �لعني �ملوؤجرة �ملو�شحة 
ب�شحيفة �لدعوى وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س، مع �لز�م �ملدعى 
عليها ب�شد�د مقابل �لجرة من تاريخ 2013/1/1 لغاية تاريخ �لخاء و�لت�شليم �لفعلي 
نف�س  ع��ن  �شنويا   %5 �مل��ح��ددة يف  �لقانونية  �ل��زي��ادة  م��ع  �شنويا  دره��م    210.000 ب��و�ق��ع 
�ل�شيانة و�ملاء و�لكهرباء و�لهاتف،و�لزمت �ملدعى عليها  �مل��دة،  وتقدمي بر�ءة ذمة عن 
بامل�شاريف ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.   حكما 
�شدر  �مل�شتند.  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  )15يوما(  خال  لا�شتئناف  قابا 

بتوقيع وختم �للجنة.
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/3424 

تاريخ  يف  �ن���ه  نعلمكم  بالن�شر   �ل��ع��ن��و�ن:  ذ.م.م   لل�شفر  �ت����و�ل  ���ش��رك��ة  ع��ل��ي��ه:  �مل��ح��ك��وم 
مبثابة  حكما  �بوظبي  �ليجارية/  �ملنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2013/5/28
�لعقارية  �م  ب��ي  �م  �شركة   : ل��ه  �ملحكوم  ل�شالح  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �حل�شوري يف 
�ملوؤجرة  �لعني  من  عليها  �ملدعى  و�خ��اء  �لي��ج��ار  عقد  بف�شخ  �للجنة:  حكمت  ذ.م.م   
�لكائن عنو�نها بعقد �ليجار وب�شحيفة �لدعوى و�لز�مها بت�شليمها للمدعية خالية من 
�ل�شو�غل و�ل�شخا�س وبحالة  جيدة و�شاحلة لا�شتعمال، وبالز�مها بان ت�شدد لفائدة 
�ملدعية �لقيمة �ليجارية �مل�شتحقة عن �لفرة من تاريخ �نتهاء �لعقد يف )2012/5/9( 
بو�قع  �لقانونية  �لزيادة  �شنويا مع  درهم  بو�قع )81.034(  �لفعلي  �لت�شليم  تاريخ  حتى 
�ملاء   من  ب��ر�ءة  بتقدمي  �ي�شا  �لز�مها  مع  �لت�شليم،  حتى  �ليجارية  �لقيمة  من   )%5(
و�لكهرباء  مع �مل�شروفات و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل � تعاب �ملحاماة 
ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.   حكما قابا لا�شتئناف خال )15يوما( �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيع وختم �للجنة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
    اعالن بالن�سر 

�ملنظورة   ) �ب��ت��د�ئ��ي   2013/1886( رق��م  �ل��دع��وى   يف  ت��ق��رر  لقد 
�م���ام جل��ن��ة ف�����س �مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة  و�مل��رف��وع��ة ع��ل��ى �ملدعي 
ملالكها/ �للكروميكانيكية  للمقاولت  حتويل  /موؤ�ش�شة  عليها 

لنظر  وقد حتدد  ن�شر�ً.  �عانها  علي حممد حممود �حلو�شنى، 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/7/1 يف متام  �لثنني  يوم  �لدعوى جلل�شة 
�آل نهيان وذلك على  12.00 ظهر� مبقر �للجنة �لكائن مبع�شكر 

نفقة �ملدعية/�شركة �خلليج �لول �لعقارية ذ.م.م.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10819 بتاريخ   2013/6/16     
 يف الدعوى رقم 2013/665 جتاري كلي ابوظبي 

بر�ك�س  برمي  �شبهالرو�ل  �ميت  �شد:  �لوطني  �لول  �خلليج  بنك   : من  �ملرفوعة 
يف  �لها�شمي  �شامل  ح�شني  �مل�شريف/  �خلبري  ندب  مت  وقد  �نه  وحيث   . �شبهالرو�ل 
�شبهالرو�ل  بر�ك�س  برمي  �شبهالرو�ل  �ميت  �ل�شيد/  تعلن  وعليه   �عاه،  �لدعوى 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  وذلك  �خلرة  �جتماع  عقدة  �ملزمع  �خلرة  �جتماع  حل�شور 
2013/6/19 يف متام �ل�شاعة 7.30 م�شاء وذلك مبكتبنا بابوظبي �شارع حمد�ن بجانب 
�ل�شديق للهد�يا و�نريز للمفرو�شات بنف�س بناية �لمار�ت �لدولية لل�شر�فة بناية 
حا�شر �ملريخي �لطابق �لول، �لرجاء �حل�شور يف �ملوعد �ملحدد وتقدمي مالديكم 
من م�شتند�ت ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور فان �خلرة �شوف تعد تقريرها وفقا 

ملا لديها من م�شتند�ت.
اخلبري  امل�سريف/ح�سني �سامل الها�سمي    

دعوة  اجتماع اخلربة

العدد  10819 بتاريخ 2013/6/16     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/640 جتاري   كلي                          
�ىل �ملدعى عليه/1- كافيتا �شارما جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �ميت دهري�ج بارماب- بوكالة �شركة/ فور كمورلرز لعادة �لتكاليف 
و�مل��خ��اط��ر ومي��ث��ل��ه: �شفيع حم��م��د�ب��ر�ه��ي��م   ق��د �ق����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى 
�ل���دع���وى .وح����ددت  ب��ن��دب خ��ب��ري متخ�ش�س يف  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة   2013/6/30 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها 
ch.1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

�يام على �لقل. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي	-وام:

�أ�شدرت وز�رة �لقت�شاد جمموعة من �لدر��شات �لتي ت�شلط �ل�شوء 
�حلبوب  �شلة  �شلع  منها  و�لتي  �لإ�شر�تيجية  �ل�شلع  جمموعة  على 
كالأرز و�لقمح و�ل�شعري و�لذرة وذلك �نطاقا من �لدور �ملناط بقطاع 
�لتجارة �خلارجية للم�شاركة يف حتقيق �لأهد�ف �لإ�شر�تيجية لوز�رة 
�ملمار�شات  ومتكني  �لوطنية  �ل�شادر�ت  تنمية  منها  و�لتي  �لقت�شاد 
�لتحليل  �إد�رة  �عدتها  �لتي  �ل�شل�شلة  ��شد�ر  ومت  �ل�شليمة.  �لتجارية 
و�ملعلومات يف �لوز�رة بال�شتفادة من �ل�شوق �لدولية لل�شلع �لغذ�ئية 
�لإ�شر�تيجية  �ل�شلع  على  �حل�شول  تاأمني  منها  �لأوج���ه  من  بعدد 
�ملحلي  �لأمن �لقت�شادي  لتاأمني هدف  �لعاملية  �ل�شوق  �لغذ�ئية من 

وحتقيق �لوفرة �لغذ�ئية من �أجل ��شتقر�ر �لأ�شو�ق �ملحلية. وتناولت 
�لقت�شادي  �لباحث  �أعدها  �لتي  �ل�شل�شلة  هذه  من  �لثانية  �لدر��شة 
�إد�رة  �آل ع��ل��ي يف  �ل��دك��ت��ور م��ط��ر  �أ���ش��رف عليها  ي��و���ش��ف ذي���اب و�ل��ت��ي 
�لتحليل بوز�رة �لقت�شاد حتليا �ح�شائيا و�شفيا لأهم �لدول �ملنتجة 
منظمة  �إح�����ش��اء�ت  ح�شب  وذل��ك  �لعامل  م�شتوى  على  �لقمح  ل�شلعة 
�لأمم �ملتحدة لاأغذية و�لزر�عة �لفاو كما مت حتليل جانب �لت�شدير 
�إىل  بالإ�شافة  �لعامل  م�شتوى  �ل��دول على  �أه��م  للقمح ح�شب  �لعاملي 
�أج��ل عمل مقارنات بني  �لقمح من  �لإم��ار�ت��ي��ة من  �ل���و�رد�ت  حتليل 
جانبي �لعر�س و�لطلب و�لتعرف على �لفجو�ت بني جانبي �ل�شتري�د 
ذ�ت  جديدة  �أ�شو�ق  �إىل  �لإمار�تيني  �مل�شتوردين  وتوجيه  و�لت�شدير 

منفعة وعائد �إيجابي �أكر للم�شتوردين �لإمار�تيني.

ولإ�شافة قيمة �إيجابية م�شافة ومن �أجل �لت�شهيل على �مل�شتوردين 
و�مل�شدرين �لإمار�تيني وتوجيههم �إىل �أهم و�أف�شل �خليار�ت لعملية 
�ملنتجات  و�أج��ود  و�أعلى ربح لأف�شل  باأقل كلفة  �ل�شتري�د و�لت�شدير 
وكافة  للقمح  �مل�شدرة  �لعاملية  �ل�شركات  باأهم  قائمة  �لدر��شة  �أوردت 
�ل�شلع  �ل�شركة وعدد  ��شم  �ل�شركات مثل  �لتو��شل مع هذه  تفا�شيل 
�لتي تقوم هذه �ل�شركة بت�شديرها وعدد �لعاملني يف �ل�شركة و�لدولة 
�مل�شدر عامليا لهذه  �ل��دول  �لإل��ك��روين وذل��ك لأه��م  و�ملدينة و�ملوقع 
�إح�شاء�ت منظمة �لأغذية و�لزر�عة  �ل�شلع. وذكرت �لدر��شة بح�شب 
�أن �ل�شني �حتلت �ملرتبة �لوىل عامليا من حيث كمية �لنتاج �لعاملي 
 117.4 قر�بة   2011 عام  �نتاجها خال  �إجمايل  بلغ  وقد  للقمح 
�نتاجي للطن  �شعر  16.6 مليار دولر مبتو�شط  بقيمة  مليون طن 

بلغت  كمية  باإجمايل  �لهند  �لثانية  �ملرتبة  تلتها يف  دولر�  بلغ 141 
13.1 مليار دولر مبتو�شط  باإجمايل ما قيمته  86.9 مليون طن 
150 دولر� وجاء �لحتاد �لرو�شي يف �ملرتبة �لثالثة  �شعر طني بلغ 
للطن  �شعر  مب��ت��و���ش��ط  ط��ن  م��ل��ي��ون   56.2 م��ق��د�ره��ا  بكمية  ع��امل��ي��ا 

�لو�حد بلغ 93 دولر�.
�حلبوب  حما�شيل  من  يعد  �لقمح  حم�شول  �أن  �لدر��شة  و�أو�شحت   
�لإ�شر�تيجية �لذي يعتمد عليه  �ل�شلع  �أهم  �لرئي�شة ومن  �لغذ�ئية 
�ل��و�رد�ت �لمار�تية من �لقمح خال  ب�شكل رئي�س حيث بلغت قيمة 
دولر  مليون  �ل�شهر �لت�شعة �لوىل من عام 2012 ما يقارب 270 
للطن  ����ش��ت��ري�دي  �شعر  مبتو�شط  ط��ن  �لف   905 م��ق��د�ره��ا  لكمية 

�لو�حد و�شل �ىل 298 دولر�.

القت�صاد ت�صدر �صل�صلة درا�صات حتليلية حول الإنتاج والتجارة العاملية والإماراتية من �صلة احلبوب
املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

�ختتمت �للجنة �لقت�شادية �مل�شركة بني دولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية مونتينغرو 
�جلبل �ل�شود �جتماعها �لأول يف بودوغوريت�شا 
ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل �شلطان  ع��ا���ش��م��ة م��ون��ت��ي��ن��غ��رو 
�لق��ت�����ش��اد ومعايل  وزي���ر  �مل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن 

فادميري كافاريت�س وزير �قت�شاد مونتينغرو.
�ل�ش�س  و�شع  على  للجنة  �لأول  �لجتماع  وركز 
لنطاقة جديدة للعاقات �لثنائية �لقت�شادية 
بني �لبلدين خا�شة يف �لقطاعات �ملهمة لكليهما 
و�ل�شناعات  و�ل���زر�ع���ة  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  ك��ال��ت��ج��ارة 
�ل�شغرية  و�مل�شاريع  و�لنقل  و�ل�شياحة  �لغذ�ئية 
و�ملتو�شطة �ىل جانب بحث �أطر �لتعاون �مل�شرك 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن وحت��دي��د �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ت��ي �شيتم 
�لتعاون من خالها و�لفر�س �ل�شتثمارية �لتي 
�لبلدين  كا  يف  �لقت�شادية  �لقطاعات  توفرها 
وو�شع �لليات �ملنا�شبة ملتابعة �لقر�ر�ت و�لنتائج 

�لتي �شتخرج عن �لجتماع �لأول للجنة.
�ملن�شوري  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  م���ع���ايل  وق�����ال 
�لعربية  �لم�����ار�ت  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات  �إن 
تطور�  ت�شهد  مونتنيغرو  وج��م��ه��وري��ة  �مل��ت��ح��دة 
متز�يد� رغم حد�ثتها ن�شبيا وخا�شة يف جمالت 
�أن  �ىل  م�شري�  و�ل�شتثمار  و�لتجارة  �لقت�شاد 
حمطة  �شكل  �مل�شركة  للجنة  �لول  �لج��ت��م��اع 
مهمة على طريق تعزيز �لعاقات �ملتنامية بني 

�لبلدين �ل�شديقني.
�لبلدين  بني  �لتعاون  باأن عاقات  معاليه  ونوه 
زمنية  بلغت م�شتويات جيدة ومر�شية يف فرة 
خا�شة  �شنو�ت  ب�شع  تتعدى  ل  ن�شبيا  ق�شرية 
�لقت�شادي  و�ل��ت��ع��اون  �ل���ش��ت��ث��م��ار  جم���الت  يف 
جديدة  ميادين  ل�شتك�شاف  �لطريق  ميهد  مما 
�ل�شياحي  كال�شتثمار  م�شركة  �هتمامات  ذ�ت 
�ملت�شارع  �لتطور  ويعك�س  و�ل�شناعي  و�ل��زر�ع��ي 
يف م�شتوى �لعاقات �لرغبة �ل�شادقة �مل�شركة 
ل��ل��ب��ل��دي��ن ب��امل�����ش��ي ب��ع��اق��ت��ه��م��ا �ل��ث��ن��ائ��ي��ة قدما 
�لفر�س  ك��اف��ة  ��شتغال  خ��ال  م��ن  �لأم����ام  �ىل 
�لرو�بط  �ل��ت��ي مت���نت  و�ل��ق��ط��اع��ات  و�مل���ج���الت 
و�ل�شعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  م�����ش��ال��ح  وحت��ق��ق  بينهما 
دولة  توجه  �ملن�شوري  معايل  و�أك��د  �ل�شديقني. 
مع  �لقت�شادية  �ل��ع��اق��ات  دف��ع  نحو  �لم����ار�ت 
م�شري�  متقدمة  م�شتويات  �ىل  �لأ���ش��ود  �جلبل 
�لقت�شادية  ل��ل��ج��ن��ة  �لول  �لج���ت���م���اع  �أن  �ىل 
�مل�شركة وما تخلله من مباحثات ولقاء�ت ركز 
�لعاقات  بتطوير  �لكفيلة  �ل�شبل  مناق�شة  على 
�لقت�شادية بني �لبلدين وزيادة معدلت �لتبادل 
�ل�شتثمار�ت  ت��دف��ق  عملية  وتن�شيط  �ل��ت��ج��اري 
�لقت�شادية  �لقطاعات  ��شتك�شاف  عر  بينهما 
ومعاجلة  �لبلدين  ب��ني  �مل�شرك  �لهتمام  ذ�ت 
هذ�  على  توؤثر  �لتي  و�لتحديات  �لعو�ئق  كافة 

�لتوجه.
و�أو�شح معاليه �أن �للجنة �مل�شركة ت�شكل من�شة 
�لثنائية  �لعاقات  تطوير  �شبل  لبحث  رئي�شية 
�لجتماع  يف  �شارك  بعدما  خا�شة  �لبلدين  بني 
و�لهيئات  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  خم��ت��ل��ف  ع���ن  مم��ث��ل��ون 

و�لقطاع خلا�س يف �لبلدين.
�شتبني  �مل�����ش��رك��ة  �للجنة  �ن  معاليه  و�أ����ش���اف 
على ما�شبق ومت حتقيقه و�جنازه خال �لفرة 
�لثنائية   �ل��ع��اق��ات  تعزيز  �شعيد  على  �ملا�شية 
�لأ�شود  زي��ارت��ه للجبل  �أن��ه وق��ع خ��ال  مو�شحا 
�قت�شادي  ت��ع��اون  �ت��ف��اق��ي��ة   2011 �أك��ت��وب��ر  يف 
ت�شمل �لتعاون يف قطاعات �لت�شالت و�ل�شياحه 
وجذب �ل�شتثمار و�ل�شناعة و�مل�شاريع �ل�شغرية 
�خرى  �تفاقية  �ىل  ��شافة  و�لتجارة  و�ملتو�شطة 
للتعاون يف جمال �لأجو�ء �ملفتوحة كما �أن �لبلدين 
�ل�شريبي  �لزدو�ج  منع  باتفاقيتي  يرتبطان 
وحماية �ل�شتثمار. و�أكد معاليه �أن �آفاق وفر�س 
�ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن و�ع�����دة  م�����ش��ري� �ىل �أن 
كونها  فريدة  �قت�شادية  بحالة  تتمتع  �لإم��ار�ت 
�لقت�شادي  �لتنويع  ب��ني  جتمع  �أن  ��شتطاعات 
�ملو�رد  و��شتغال  �لنفط  على  �لعتماد  وتقليل 
بناء  خ��ال  م��ن  �ل�شيا�شة  ه��ذه  ل��دع��م  �لنفطية 
�أحدث �لبنى �لتحتية يف �لعامل مما ممكنها من 
�لتعامل بكفاءة عالية مع �ملتغري�ت �لقت�شادية 
�لعاملية وخر�ت �لمار�ت �لقت�شادية �ملر�كمة 
يف  منها  �ل�شتفادة  مونتنغرو  جلمهورية  ميكن 
�طار م�شاعيها لتحقيق �لتنمية و�لتطور خا�شة 
على �ل�شعيد �لقت�شادي . ونوه معايل �ملن�شوري 
�لذي  �مل��ه��م  �لتنموي  ب��ال��دور  �خل�شو�س  ب��ه��ذ� 
يدر�س  �ل���ذي  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  �شندوق  يلعبه 
جمهورية  يف  ح��ي��وي��ة  تنموية  م�����ش��اري��ع  مت��وي��ل 
�لإن�شانية  �ملتعلقة باجلو�نب  مونتنغرو وخا�شة 
�ل�شندوق  و�لجتماعية و�خلدمية حيث يدر�س 
عدد� من �مل�شاريع �حليوية �لتي تغطي قطاعات 
�لكهربائية و�لتي  و�إنتاج �لطاقة  �لزر�عة و�ملياه 
جمهورية  �قت�شاد  دع��م  يف  ت�شهم  �أن  �شاأنها  من 

�جلبل �لأ�شود وتعزز م�شرية �لتنمية فيها.
لدولة  �لإ�شر�تيجي  �مل��وق��ع  �أهمية  �إىل  ول��ف��ت 
�ل�شاحل  �ل��ت��ي متتد على ط��ول  �لأ���ش��ود  �جل��ب��ل 
بني  للتو��شل  ج�شر�  جعلها  مم��ا  �لأدري��ات��ي��ك��ي 
نظر� لمتاكها  �أوروب��ا  وو�شط  �ملتو�شط  �لبحر 
�شبكة ج��ي��دة م��ن �ل��ن��ق��ل �ل��ب��ح��ري و�ل����ري مما 
جاذبا  ومكانا  لل�شياح  مق�شد�  تكون  لكي  �أهلها 
�مل��ب��ا���ش��رة يف جمال  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار�ت �لأج��ن��ب��ي��ة 
تكون  �ن  يوؤهلها  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل�شياحة حتديد� 
�لمار�تية  �ملنتجات  من  �لعديد  لت�شويق  بو�بة 
يف ��شو�ق و�شط �وروبا ��شافة �ىل ما توفره من 
و�ل�شركات  �لع��م��ال  ل��رج��ال  ��شتثمارية  ف��ر���س 
�إن هذه  و�مل�شتثمرين �لمار�تيني. وقال معاليه 
كافة  من  �ل�شتفادة  �ىل  ونتطلع  و�ع��دة  �لدولة 

يف  حتديد�  توفرها  �لتي  �ل�شتثمارية  �لفر�س 
�لغذ�ئية  و�ل�شناعات  �لزر�عي  �ل�شتثمار  جمال 
حاليا  ت�شعى  �ن��ه��ا  خ��ا���ش��ة  و�ل��ن��ق��ل  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
�ملعايري  ل��ت�����ش��ري��ع ع��م��ل��ي��ات �لإ����ش���اح���ات وف���ق 
�ليها  �ل�شتثمار�ت  بتدفق  ي�شهم  ما  �لأوروب��ي��ة 

وخا�شة من دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لتي  �لزيارة  �أهمية  �ملن�شوري �ىل  ولفت معايل 
جوكانوفيت�س  ميلو  م��ع��ايل  ل��ام��ار�ت  بها  ق��ام 
يناير  يف  مونتينيغرو  جمهورية  وزر�ء  رئي�س 
�ملا�شي وما تخللها من لقاء�ت مع كبار �مل�شوؤولني 
يف �لدولة وكذلك �لفعاليات �لقت�شادية ما كان 

له �أكر �لأثر يف تعزيز �لتعاون بني �لبلدين.
�لعلماء  حف�شة  ���ش��ع��ادة  ق��ال��ت  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
�شفرية �لإمار�ت لدى جمهورية �جلبل �لأ�شود �إن 
�للجنة �لقت�شادية �مل�شركة بني دولة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وجمهورية مونتنيجرو �شت�شاهم 
�لقت�شادية  �ل��ع��اق��ات  ت��ع��ري��ز  يف  ف��ع��ال  ب�شكل 
�مل�شلحة  ي��خ��دم  �ل��ب��ل��دي��ن مب���ا  ب���ني  �مل�����ش��رك��ة 
�مل�شركة ل�شالح �شعوب �لدولتني وتعزيز مكانة 
�لبلقان. وي�شتند  دول��ة �لم��ار�ت يف بلد�ن غرب 
�لزر�عة  �لأ�شود جزئيا على  �لقت�شاد يف �جلبل 
14 يف �ملائة من �لناجت �ملحلي  �لتي ت�شكل نحو 
�إ�شافة  �شريعا  من���و�  ي�شجل  �ل���ذي  و�لت�شنيع 
لل�شناعات �ملتعلقة بقطاع �ل�شياحة فيما يعتمد 
�لت�شدير  على  �ل��ب��اد  ع��ائ��د�ت  م��ن  ج��زء كبري 
و�أهم �ل�شركاء �لتجاريني هم �يطاليا و�شوي�شر� 

و�لبو�شنة و�لهر�شك.
وم����ن �أه�����م م���ا خ����رج ب���ه �ج��ت��م��اع �ل��ل��ج��ن��ة على 
�لتفاق على  �مل�شرك   �لتعاون  �شعيد جم��الت 
و�ل�شتثماري  �لتجاري  �لتعاون  تعزيز  �شرورة 
�مل�شتقبل  �لتعاون يف  �أن يكون  �لبلدين على  بني 
ن��اب��ع م���ن �لت���ف���اق �مل����رم ب���ني ح��ك��وم��ة �جلبل 
�لأ�شود وحكومة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�ملوقعة  �ملتبادلة  �ل�شتثمار�ت  وحماية  لتعزيز 
يف �أبوظبي يف 26 مار�س 2012 ملا توفره من 
�إطار موؤ�ش�شي متني لإطاق �ملبادر�ت �لتجارية 
و�إقامة �مل�شاريع �مل�شركة. و�تفق �جلانبان �أي�شا 
على تبادل �لوفود و�لزيار�ت كلما دعت �حلاجة 
على  توؤثر  �لتي  �لق�شايا  ومعاجلة  ل�شتعر��س 
ت��ع��زي��ز وح��م��اي��ة �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �ل��ث��ن��ائ��ي��ة. و�أكد 
�لعمل  وور���س  �ل��ن��دو�ت  تنظيم  �أهمية  �جلانبان 
و�ملعار�س و�ملعار�س �ملتجولة يف مدن خمتلفة يف 
�جلبل �لأ�شود و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لتعزيز 
فر�س �ل�شتثمار ومناخ �لأعمال يف كا �لبلدين  
و�شدد� على �شرورة تفعيل دور �شركات وموؤ�ش�شات 
�ملتبادلة  �ل�شتثمار�ت  دع��م  يف  �خلا�س  �لقطاع 
�لبلدين. كما  �ملن�شود بني  �لقت�شادي  و�لتعاون 
�تفق �جلانبان على توفري �لدعم �لكايف جلهود 
�لتي  و�مل�شتثمرين  �لأعمال  جمتمعات  و�أن�شطة 
ت��رك��ز ب��وج��ه خ��ا���س ع��ل��ى �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل�شغرية 

كما  �لأج��ن��ب��ي.  �ل�شتثمار  وت�شجيع  و�ملتو�شطة 
مت �لتفاق على تنظيم ملتقى �قت�شادي لرجال 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم������ار�ت  دول����ة  �لع���م���ال يف 
�ملتاحة يف مونتنيجرو  �ل�شتثمار  لعر�س فر�س 
�لق��ت�����ش��ادي بني  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شر�كة  وجم���الت 
�ل�شياحة  �لعام. ويف جم��ال  ه��ذ�  �لبلدين خ��ال 
�أهم  �ل�شياحة تعتر من  �أن  �تفق �جلانبان على 
و�عتر�  �لثنائي  �لقت�شادي  �لتعاون  جم��الت 
�أن ت�شجيع منظمي �لرحات �ل�شياحية ووكاء 
�ل�شفر على �لعمل معا ب�شكل وثيق و�مل�شاركة يف 
ي�شهم  �مل�شركة  �ل�شياحية  و�لفعاليات  �ملعار�س 
�لأ�شود  �جلبل  ب��ني  �ل�شياحي  �لتدفق  زي���ادة  يف 
على  �لتاأكيد  ومت  �مل��ت��ح��دة.  �لعربية  و�لإم����ار�ت 
�أهمية تد�شني رحات جوية مبا�شرة ومنتظمة 
بني دولة �لإمار�ت و�جلبل �لأ�شود ملا لذلك من 
�لقت�شادي  �ل��ت��ع��اون  دف��ع  يف  �إ���ش��ر�ت��ي��ج��ي  بعد 
دور  وت��ع��زي��ز  متقدمة  م�شتويات  �إىل  �مل�����ش��رك 
و�إف�شاح  �ملنظومة  ه��ذه  �شمن  �خل��ا���س  �لقطاع 
�لأعمال  وق��ط��اع��ات  �مل�شتثمرين  �أم����ام  �مل��ج��ال 
�لفر�س  ع���ل���ى  ك���ث���ب  ع����ن  ل��ل��ت��ع��رف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

�ل�شتثمارية �ملتاحة.
و�تفق �جلانبان �أي�شا على تبادل �خلر�ت فيما 
يتعلق تهيئة ظروف مو�تية لدعم �ل�شتثمار�ت 
يف ت��ط��وي��ر �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة لكا 
�ملتجددة  و�لطاقة  �لطاقة  جمال  ويف  �لبلدين. 
�أع���رب �جل��ان��ب��ان ع��ن �هتمامهما يف  و�ل��ت��ع��دي��ن 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي يف جم���ال �ل��ط��اق��ة ول 

و�لغاز  �لنفط  و�إنتاج  ��شتك�شاف  جمال  يف  �شيما 
وتعزيز  تطوير  عن  ف�شا  و�لكهرباء  �لطبيعي 

مو�رد �لطاقة �ملتجددة وكفاءتها.
�لعاملة  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  �جلانبان  و�شجع 
�لتعاون  مبا�شرة  �إىل  �لبلدين  يف  �ملجال  هذ�  يف 
�لكهرومائية  �لطاقة  حمطات  بناء  م�شاريع  يف 
وحم����ط����ات �ل���ط���اق���ة �ل�����ش��م�����ش��ي��ة و�حل�����ر�ري�����ة 
وتوربينات �لرياح وذلك بهدف �شمان �لإمد�د�ت 
وحماية �لبيئة و�لتنمية �لقت�شادية �مل�شتد�مة. 
و�أكد �جلانب �لإمار�تي �أن دولة �لإمار�ت فر�شت 
�ملتجددة  �لطاقة  جم��ال  يف  دول��ي��ا  لعبا  نف�شها 
بحلول  منها  �مل��ائ��ة  يف   7 �إن��ت��اج  ت�شتهدف  حيث 
م�شدر  �شركة  مبادر�ت  خال  من  عام 2020 
و�شم�س 1 مع �لإ�شارة �إىل �أن �لإمار�ت هي �ملقر 
�لد�ئم للوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة �أيرينا 

�ملامح  �جل���ان���ب���ان  ر����ش���م  �ل����زر�ع����ة  ويف جم����ال 
�شبيل  يف  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  يف  للتعاون  �لأول��ي��ة 
تطوير �لقطاعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرك وتعزيز 
يف  و�ل�شتثمار�ت  �لزر�عية  �ملنتجات  يف  �لتجارة 
�ل��زر�ع��ي��ة يف ظ��ل م��ا يوليه �جلانبان  �لأر����ش��ي 
م���ن �أه��م��ي��ة ك���رى ل���اأم���ن �ل��غ��ذ�ئ��ي و�شامة 
ووجه  �ل��ب��ل��دي��ن.  لق��ت�����ش��اد  بالن�شبة  �لأغ���ذي���ة 
�ل�شركات ورجال  �لإمار�تي دعوة لكافة  �جلانب 
�لأعمال من جمهورية �جلبل �لأ�شود للم�شاركة 
يف �أهم �لفعاليات و�ملعار�س �ملعنية بالغذ�ء و�لتي 
على  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تنظمها 
�إقبال  ي�شهد  �ل��ذي  ف��وود  جلف  معر�س  ر�أ���ش��ه��ا 

�لنقل  جم��ال  ويف  �ل��ع��امل.  دول  كافة  م��ن  كثيفا 
�أكد �جلانبان توفر �لعديد من فر�س �لتعاون يف 
هذ� �لقطاع �حليوي م�شددين على �أهمية تعزيز 
ومو��شلة  �ل��ن��ق��ل  ج��م��ي��ع جم����الت  �ل��ت��ع��اون يف 
ت�شجيع جمتمعات �لأعمال يف كا �لبلدين على 
��شتك�شاف  بهدف  بينهما  �أوث��ق  �ت�شالت  �إقامة 
�لفر�س �لتجارية �ملتاحة. و�أ�شار �جلانبان �إىل �أن 
�لبلدين  يف  �خلا�س  �لقطاع  و�شركات  موؤ�ش�شات 
�إح��د�ث نقلة نوعية على �شعيد تعزيز  باإمكانها 
�لعاقات �لثنائية خا�شة يف �ملجالت �لقت�شادية 
فيها  �ل��ت��ي مت��ل��ك  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ى  و�ل��ت��ج��اري��ة 
�لإم�����ار�ت خ��رة ك��ب��رية. وب�����ش��اأن �آل��ي��ات �ملتابعة 
و�لتن�شيق �تفق �جلانبان على متابعة ما متخ�س 
عن �لجتماع �لأول للجنة �لقت�شادية �مل�شركة 
�أن دولة  �لتاأكيد على  �أ�شا�س �شنوي كما مت  على 
�مل��ق��ب��ل��ة لاجتماع  �ل��وج��ه��ة  ���ش��ت��ك��ون  �لإم������ار�ت 
�ل���ث���اين ل��ل��ج��ن��ة و�ل�����ذي ���ش��ي��ت��م حت���دي���ده خال 
�لدولة يف ع�شويته  �لقادمة. و�شم وفد  �لفرة 
�شفرية  �لعلماء  عبد�هلل  حف�شة  �شعادة  من  كا 
�لدولة يف جمهورية مونتنيجرو �شعادة �ملهند�س 
حممد �أحمد بن عبد�لعزيز �ل�شحي وكيل وز�رة 
�لق��ت�����ش��اد وج��م��ال م��ط��ر �حل���اي �ل��ن��ائ��ب �لأول 
و�لت�شال  �لدولية  لل�شوؤون  �لتنفيذي  للرئي�س 
�لرئي�س  لوتاه  يحيى  �ملهند�س  دب��ي  مطار�ت  يف 
�لتنفيذي ملجموعة �س. �س. لوتاه وعدد من كبار 
�خلارجية  ووز�رة  �لقت�شاد  ب���وز�رة  �مل�شوؤولني 

و�شفارة �لدولة لدى مونتنيجرو.

اللجنة القت�سادية امل�سرتكة بني الإمارات واجلبل الأ�سود تختتم اأعمالها 

و�صع الأ�ص�س لنطالقة جديدة للعالقات الثنائية القت�صادية بني البلدين 

•• دبي-الفجر:

بدبي  �لأع��م��ال  رو�د  منتدى  �أط��ل��ق 
نوعها،  م����ن  �لأوىل  ه����ي  م����ب����ادرة 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  �أ�شحاب  لتمويل 
باملنتدى،  �لأع�������ش���اء  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
موؤ�ش�شات  �أو  مل�شارف  �حلاجة  دون 
بالتعاون  وذل���ك  للتمويل،  خ��ا���ش��ة 
�إذ   ، تبا�شري  �لوطنية  �ل�شركة  م��ع 
تقوم �لأخرية مبا لديها من قاعدة 
م�شتثمرين  �شبكة  لأ�شخم  بيانات 
م���و�ط���ن���ني وغ�����ري م���و�ط���ن���ني من 
د�خل وخارج �لدولة ، وبالتعاون مع 
منتدى رو�د �لأعمال بدبي بتنظيم 
ل��ق��اء�ت دوري��ة وجها لوجه ، جتمع 
فيما بني �أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية 
و�ملتو�شطة ممن يف حاجة للتو�شع يف 
م�شاريعهم ، ولي�س لديهم �لتمويل 
، فتجمعهم مع هوؤلء  �لكاف  �ملايل 
�ملنتدى  م��ظ��ل��ة  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن حت���ت 
وتبا�شري وب�شورة قانونية ، لين�شقا 
وب���الت���ف���اق يف �شور  ب��ي��ن��ه��م��ا  ف��ي��م��ا 
تتمثل بال�شر�كة ، يف �أ�شهم �أو مقابل 
باتفاق  �لتمويل  �شر�كة ويتم  ح�شة 
�لطرفني ، وحتدد �للقاء �لأول 20 

يونيو �جلاري.
ك�����ش��ف��ت رح�����اب لوتاه  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
منتدى  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
مبادرة  ع���ن  ب���دب���ي،  �لأع���م���ال  رو�د 
�ملنتدى وتبا�شري يف توفري �لتمويل 
�لازم لأع�شاء �ملنتدى من �أ�شحاب 
�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة ، دون 
�أعباء  ل��ل��م�����ش��ارف وحت��م��ل  �ل��ل��ج��وء 
�أن  م��وؤك��دي��ن   ، وتبعاتها  �ل��ق��رو���س 
مو�طنني  �أكانو�  �شو�ء  �مل�شتثمرين 
�أو غري مو�طنني من د�خل �لدولة 
وموؤمنني  ث��ق��ة  ذو   ، خ���ارج���ه���ا  �أو 
�لوطنية  �ل�شركة  ل��دى  ومعلومني 
بهدف   ، ��شتقطبتهم  �لتي  تبا�شري 
لا�شتثمار  �مل�شتثمرين  ��شتقطاب 
د�خ��ل �ل��دول��ة ، من خ��ال م�شاريع 
بالفعل  قائمة  متو�شطة  �أو  �شغرية 
�أع�شاء مبنتدى  ومملوكة ملو�طنني 
�لتو�شع  هدفهم  كل   ، �لأعمال  رو�د 
يكونو�  �أن  �أو   ، تلك  م�شاريعهم  يف 
مو��شلة  يف  م����ال����ي����ا  م���ت���ع���ري���ن 
�لفكرة  لديهم  �أن  �أو   ، م�شروعهم 
�إجناح  متطلبات  وك��اف��ة  و�ل��در����ش��ة 
�مل�شروع ، با�شتثناء �ملمول �ملتمثل يف 

�مل�شتثمر من خال تبا�شري.

خ�شعت  �لفكرة  �أن  لوتاه  و�أ�شافت 
قبل  من  م�شتفي�شة  و�فية  لدر��شة 
فرة  م��ن��ذ  �مل��ن��ت��دى  �إد�رة  جم��ل�����س 
ط��وي��ل��ة ، ولق���ت ت��رح��اب��ا م��ن كافة 
بع�س  ياقيه  مل��ا   ، �ملجل�س  �أع�����ش��اء 
�أ����ش���ح���اب �مل�����ش��اري��ع م���ن �إج������ر�ء�ت 
�مل�شارف  قبل  من  مطولة  روتينية 
ل��ت��م��وي��ل��ه��م ، وت��ع��ر �ل��ب��ع�����س عند 
�لت�شويق  يف  يو�جهها  م�شكلة  �أول 
�لتو�شع  حم���اول���ة  �أو  �ل���روي���ج  �أو 
�مل�������ش���ارف  ي���ج���د   ، م�������ش���روع���ه  يف 
عن  عاجز�  جتعله  ب�شورة  تاحقه 
�أنه  �إىل  لف��ت��ة   ، م�����ش��روع��ه  �إمت�����ام 
وم���ن ه���ذ� �مل��ن��ط��ل��ق ، ومت��ا���ش��ي��ا مع 
دبي  بجعل  دولتنا  قياد�ت  توجهات 

ع��ا���ش��م��ة ل��اق��ت�����ش��اد �لإ����ش���ام���ي ، 
تبا�شري وهي  �لتن�شيق مع  كان هذ� 
�شويا  ل��ن��ع��م��ل   ، وط��ن��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  �أ�شحاب  خلدمة 

و�ملتو�شطة.
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  و�أ���ش��ارت 
�إىل   ، ب��دب��ي  �لأع��م��ال  رو�د  منتدى 
�أع�شاء  ك��اف��ة  ت�شتهدف  �لفكرة  �أن 
�لرخ�س  �أ����ش���ح���اب  م����ن  �مل���ن���ت���دى 
�لتجارية ولي�س لديه �لتمويل �لكايف 
لإقامة �مل�شروع ، �أو �أ�شحاب م�شاريع 
�إىل  وي��ه��دف��ون  ومتو�شطة  �شغرية 
�أ�شحاب  �أو   ، م�شاريعهم  يف  �لتو�شع 
خطوط  فتح  �إىل  ي�شعون  م�شاريع 
مل�����ش��روع��ه��م ويقف  �إن����ت����اج ج���دي���دة 
�لتمويل �ملايل عائقا لديهم ، �أومن 
ل��دي��ه جم���رد ف��ك��رة ق��ائ��م��ة بدر��شة 
تنفيذها  متطلبات  وكافة  ج��دو�ه��ا 
�ملادي  �ل��دع��م  وينق�شه  و�إجن��اح��ه��ا 
وتبا�شري  �ملنتدى  �أن  �إىل  م�شرية   ،
�مل�شتثمر  ب��ني  فيما  ل��ق��اء�  ينظمان 
�مل�����ش��روع ل��ات��ف��اق �شويا  و���ش��اح��ب 
بال�شورة �لتي تر�شي كليهما ، حتت 
وت��ب��ا���ش��ري وجهات  �مل��ن��ت��دى  م��ظ��ل��ة 

�أخرى معنية بدو�ئر حملية .

•• اأبوظبي-الفجر:	

�أع����ل����ن����ت م���وؤ����ش�������ش���ة �لإم������������ار�ت 
ل��ات�����ش��الت �م�����س ع��ن �لإطاق 
�حل�����ش��ري لأح���دث �أج��ه��زة مودم 
ل�شلكية من هو�وي تعمل بتقنية 
�جليل �لر�بع وتوؤمن �ت�شاًل فائق 
�ل�����ش��رع��ة ب���الإن���رن���ت ي�����ش��ل �إىل 
يف �لثانية. وتقدم  ميغابت   150
 ،  WiFi م��ودم  �أجهزة  �ت�شالت 
متو�فقة   USB م���ودم  و�أج��ه��زة 
و�لتي  �لر�بع  للجيل  �شبكتها  مع 
توؤمن �أ�شرع �ت�شال و�أو�شع تغطية 
يف �لدولة و�شتتوفر هذه �لأجهزة 
�أعمال  مر�كز  جميع  يف  �جلديدة 
�ت�شالت �عتبار�ً من يوم �لثنني 

�ملو�فق 17 يونيو 2013.
 WiFi م������ودم  ج���ه���از  وي���ع���ت���ر 
�مل�����ت�����و�ف�����ق م������ع ����ش���ب���ك���ة �جل���ي���ل 
�ل��ر�ب��ع، �أح���دث �أج��ه��زة �لإنرنت 
لدى  �لأد�ء  ع��ال��ي��ة  �ل��ا���ش��ل��ك��ي��ة 
للم�شتخدمني  وي�شمح  �ت�شالت 
وفائق  متعدد  بات�شال  بالتمتع 
�ل�شرعة ب�شبكة �لإنرنت، وميكن 
�ت�شاًل  ي��ت��ي��ح  �أن  �جل���ه���از  ل���ه���ذ� 
م�����ش��رك��اً ل��ع�����ش��رة �أ���ش��خ��ا���س معاً 
�لكمبيوتر  �أج���ه���زة  ط���ري���ق  ع���ن 
�لذكية  و�ل����ه����و�ت����ف  �مل���ح���م���ول���ة 
بهم،  �للوحية �خلا�شة  و�لأجهزة 

وبالإ�شافة �إىل تو�فقها مع �شبكة 
تعمل  �أن  مي��ك��ن  �ل���ر�ب���ع  �جل���ي���ل 
�شبكة �جليل  �لأج��ه��زة على  ه��ذه 

�لثالث.
 USB ي��وف��ر ج��ه��از م���ودم  بينما 
�لر�بع  �جليل  �شبكة  مع  �ملتو�فق 
و�مل�شتخدم مع �حلو��شب �إمكانية 
وي�شر  ب�شهولة  �لفردي  �لت�شال 
�حلا�شب  ع����ر  م����ك����ان  �أي  م����ن 
�ملحمولة  �أو �حلو��شب  �ل�شخ�شي 
مب����ا ي�����ش��ه��ل �ل���ع���م���ل و�لت�������ش���ال 
�أي  �أي م��ك��ان ويف  و�ل��رف��ي��ه م��ن 

وقت. 
وت����ت����وف����ر �لأج�������ه�������زة �جل����دي����دة 
�إم�����ار�ت�����ي  دره�������م  ب�شعر899 
 799 WiFi، و  لأج��ه��زة م��ودم 
درهم لأجهزة مودم USB، ولكن 
�ت�������ش���الت ت���وف���ر ه����ذه �لأج���ه���زة 
جماناً يف حال �إبر�م عقد ��شر�ك 
تقدم  �لتي  بياناتي  بباقة  �شنوي 
�لبيانات  م���ن  غ��ي��غ��اب��اي��ت   20

�شهرياً مقابل 449 درهم. 
�أي�شاً  للم�شتخدمني  ميكن  كما 
�لأج���ه���زة ب�شعر  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
�ل�شر�ك  خ����ال  م���ن  خم��ف�����س 
ب���ب���اق���ة ب���ي���ان���ات���ي �ل���ت���ي مت���ن���ح 1 
غ��ي��غ��اب��اي��ت ���ش��ه��ري��اً م��ق��اب��ل 99 
تقدم  �لتي  بياناتي  باقة  �أو  درهم 
5 غيغابايت �شهرياً مقابل 249 

�لأدنى  �أن يكون �حلد  درهم على 
�أ�شهر مع خ�شم  �شتة  لا�شر�ك 

�إ�شايف للم�شركني ملدة عام. 
�لرئي�س  �خل������وىل،  خ���ال���د  وق�����ال 
�ت�شالت  يف  للت�شويق  �لتنفيذي 
�أن�����ه م���ع �إط������اق �أج����ه����زة �مل����ودم 
�ملتو�فقة مع �شبكة �جليل �لر�بع، 
مت���ّك���ن �ت���������ش����الت ع���م���اءه���ا يف 
�لدولة من �لت�شال باأعلى �شرعة 
�أي مكان ف�شًا  �أد�ء من  و�أف�شل 
عن �إتاحة �إمكانية �لت�شال لعدة 
م�شتخدمني يف نف�س �لوقت �شمن 
ح��زم��ة و�ح���دة، ومي��ّك��ن �لت�شال 
من  �مل�شتخدمني  �ل�شرعة  ف��ائ��ق 
ثو�ن  �مل��ل��ف��ات يف  وت��ن��زي��ل  حتميل 
�شل�شة  م�شاهدة  وي��وؤم��ن  م��ع��دودة 
باألعاب  و�لتمتع  �لفيديو  ملقاطع 
�شرعات  ت��ت��ط��ل��ب  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ب��ك��ة 
�أو  �نقطاع  �أي  دون  عالية  �ت�شال 

تاأخري.
�ت�شالت  �أن  �خل�����ويل  و�أ�����ش����اف 
تعمل دوماً على متابعة �حتياجات 
عمائها وتوفري ما يلبيها حيث 
من  �أول  ت��ك��ون  لأن  دوم����اً  ت�شعى 
يطلق �أحدث �لتقنيات و�خلدمات 
ل��ل��ع��م��اء ���ش��م��ن ع���رو����س قيمة 
تقدم للعماء �أعلى م�شتوى جودة 

و�أف�شل قيمة مقابل �لكلفة. 
�لإط�����اق �حل�شري  وي���اأت���ي ه���ذ� 
�لأجهزة  م��ن  �شل�شلة  �أع���ق���اب  يف 
�مل��ت��و�ف��ق��ة م���ع �شبكة  �حل�����ش��ري��ة 
�جليل �لر�بع �لتي كانت �ت�شالت 
�أطلقتها ومن بينها �لهاتف �لذكي 
BlackBerry Q10 وجهاز 

 .Galaxy S4
هي  �ت���������ش����الت  �أن  �إىل  ي�������ش���ار 
�أحدث  تقدمي  يف  �ل�شبق  �شاحبة 
م�شغل  �أول  كانت  �خلدمات حيث 
�جليل  �شبكة  ي��ط��ل��ق  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�ملتحركة  ل���ات�������ش���الت  �ل����ر�ب����ع 
�ملناطق  %80 من  و�لتي تغطي 
ف�شًا  �ل������دول������ة،  يف  �مل����اأه����ول����ة 
�شبكة  يف  �ل��ه��ائ��ل  �ل�شتثمار  ع��ن 
و�ل��ذي جتاوز  �لب�شرية  �لأل��ي��اف 
دولة  وو���ش��ع  دره����م  م��ل��ي��ار   19
عاملياً  �لأوىل  �ملرتبة  �لإم���ار�ت يف 
ب�شبكة  �مل���ن���ازل  رب����ط  م���ن ح��ي��ث 

�لألياف �ل�شوئية.

رواد اأعمال دبي وتبا�صري يطلقان مبادرة ل�صتقطاب 
امل�صتثمرين وتويل اأ�صحاب امل�صاريع

ات�صالت تطلق ح�صريًا اأ�صرع اأجهزة مودم ل�صلكية بتقنية اجليل الرابع 
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�ملقرر لها، على مدرج  حطت طائرة �لحت��اد للطري�ن �لفتتاحية، ح�شب �جل��دول 
مطار نيقول تي�شا �لدويل ملدنية بلغر�د �لعا�شمة �ل�شربية.

من  �نطلقت  �لتي   EY71 رق��م  �لرحلة   ،A319 �إي��رب��ا���س  ط��ائ��رة  و�شلت  وق��د 
�أبوظبي، متام �ل�شاعة 12:15 م�شاًء )ح�شب �لتوقيت �ملحلي(، و��شتقبلت �ل�شتقبال 

�لتقليدي مبر�شات �ملياه من قبل �شيار�ت �لإطفاء �لتابعة للمطار. 
وُت�شرّي �لناقل �لوطني لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة حالًيا، رحات يومية بني 
�أبوظبي وبلغر�د، حاملة �لرمز �مل�شرك �ملكّون من حريف JU ل�شركة جات �إيرو�يز، 

للناقل �لوطني لدولة �شربيا. 
ويتو��شل �لتعاون بني �لحتاد للطري�ن و�شركة جات �إيرو�يز ب�شكل مطرد، و�شتقوم 
باإ�شافة  و�لتنظيمية(  �حلكومية  �مل��و�ف��ق��ات  على  �حل�شول  )�شريطة  �ل�شركتان 

وجهاتهما.  �شبكتي  �متد�د  على  وجهة  رمزهما �مل�شرك على �أكر من 40 
�ملرتبة   A319 �إيربا�س  ُت�شّغل طائرة من طر�ز  للطري�ن  �لحت��اد  �أن  �إىل  وُي�شار 
وفق نظام �لدرجتني، خلدمة وجهة بلغر�د، و�مل�شممة لتحمل 106 م�شافرين، من 
بينها 16 مقعًد� على منت درجة لوؤلوؤ رجال �لأعمال و90 مقعًد� على منت درجة 

�ملرجان �ل�شياحية.
وكان من بني م�شتقبلي �لطائرة، جو�شت دين هارتوج، نائب �لرئي�س ملنطقة �أوروبا، 
�إليهم  �ن�شم  كما  بلغر�د.  ملطار  �ملالية  �ل�����ش��وؤون  رئي�س  جوفانوفيت�س،  وفايوليتا 
�لحتاد  يف   A320 �لكابنت �شليمان يعقوبي، �لطيار �لقائد للطائر�ت من طر�ز 
�لطيار  م�شاعد  جانب  �إىل  �أبوظبي  �إىل  �لعودة  رحلة  بقيادة  قام  و�ل��ذي  للطري�ن، 

عائ�شة �ملن�شوري. 

با�صر خدماتها اإىل بلغراد الحتاد للطريان تمُ

اأو�ست باأهمية حاجة الإمارة اإىل تغيري تركيبة العمالة

اقت�صادية اأبوظبي تنظم ندوة التعليم وراأ�س املال الب�صري يف اأبوظبي
املطراوي: الدرا�سة قدمت لأول مرة تقديرات �سنوية لرتاكم راأ�س املال الب�رشي يف اأبوظبي •• خالد 
اأبوظبي يعملون يف الوظائف الإدارية واملكتبية % من املواطنني يف   92 ا�ستيتيه:  العزيز  •• عبد 
التعّلم امل�ستمر والتطور يحقق ال�ستدامة يف توطني الوظائف املهنية املتخ�س�سة  العامري:  •• عادل 
•• حممد احلمادي: هناك عدة حتديات ا�سرتاتيجية ومالية وثقافية تواجه البحث العلمي يف اأبوظبي

•• تغطية	رم�سان	عطا:

نظمت د�ئرة �لتنمية �لقت�شاد – �بوظبي مبقرها ندوة بعنو�ن  
يف  �لنمو  وم�شار  �لعمل  عر�س   ، �لب�شري  �مل��ال  ،ر�أ����س  �لتعليم 
�إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ارك ف��ي��ه��ا مم��ث��ل��ون ع��ن جم��ل�����س �بوظبي 
وجمل�س  للتعليم  �ب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س  �لق��ت�����ش��ادي  للتطوير 
 . �ملهني  �بوظبي للتعليم و�لتدريب  �بوظبي للتوطني ومعهد 
�لتي ركزت على  �ملو�شوعات  �لندوة عر�س عدد� من  وتناولت 
و�قع �لتعليم ور��س �ملال �لب�شري وعاقته بالنمو �لقت�شادي 
لإم�����ارة �ب��وظ��ب��ي وت��وظ��ي��ف �مل��و�ط��ن��ني يف �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س ، 
�لفر�س و�لتحديات وخطة جمل�س �بوظبي للتوطني لتنظيم 

�شوق �لعمل .
كما تناولت يف جل�شتها �لثانية مو�شوعات ��شر�تيجية �لتعليم 
�ملهني  و�ل��ت��دري��ب  و�لتعليم  �ب��وظ��ب��ي  �م���ارة  يف  �لعمل  و���ش��وق 
�شوق  ومتطلبات  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �لعمل  ���ش��وق  و�ح��ت��ي��اج��ات 

�لعمل .. �لو�قع و�لتحديات.
و�أو����ش���ت �ل���ن���دوة ب��اأه��م��ي��ة ت��غ��ي��ري ت��رك��ي��ب��ة ط���اب وخريجي 
�لد�خلي  و�لبتكار  �ملعرفة  لتاأثري ذلك على ر�شيد  �جلامعات 
تطلعات  م��ع  �لتخ�ش�شات  ت��ت��و�ءم  �أن  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
وذلك   2030 روؤي���ة  لتحقيق  وتوجهاتها  �أب��وظ��ب��ي  حكومة 
�لتوجه نحو  �مل��و�ط��ن��ني على  ب��ر�م��ج حتفيز حل��ث  م��ن خ��ال 

تخ�ش�شات بعينها.
كما �كدت �لندوة على حاجة �لمارة �إىل تغري تركيبة �لعمالة 
لل�شري قدما نحو تطبيق مبادئ �لقت�شاد �لقائم على �ملعرفة 
�مل�شتغلني  تركيبة  يف  �ملاهرة  غري  �لعمالة  �أع��د�د  لزيادة  نظر� 
�لعمل  �شوق  على  �ل��ذك��ور  �شيطرة  من  �حل��د  �أهمية  مو�شحة 
�مل��ر�أة و�لعمل  وذل��ك من خال خلق تطور ن�شبي يف م�شاهمة 

على �حلد من �شيطرة �لعمالة غري �ملاهرة على �شوق �لعمل.
�ملرحلة  يف  �حلكومي  �لقطاع  يتحمل  �ن  �همية  �ىل  و����ش��ارت 
�ملو�طنني  �لر�هنة م�شئولياته يف �حت�شان �لطلب �لكبري من 
ياأتي  ذل���ك  ب���اأن  مو�شحة  �ملختلفة  موؤ�ش�شاته  �شمن  للعمل 
�لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  ت��ز�ل فيه �لفجوة مت�شعة بني  يف وق��ت ل 

للمو�طنني وغري �ملو�طنني .
�جلامعي  »�لتعليم  مبادرة  �ط��اق  �همية  على  �لندوة  ورك��زت 
و�ملهني �للز�مي جلميع �ملو�طنني بحيث يتم تخفي�س معدل 
دون  ما  �إىل  �لثانوية  بعد  �لتعليم  يتمون  ل  �لذين  �ملو�طنني 
لأهمية  �مل��د�ر���س  يف  ت��وع��وي��ة  ب��ر�م��ج  وتفعيل  وو���ش��ع   )2%(

�لتعليم �جلامعي.
�مللتحقني  �ل��ط��اب  لعدد  �شقف  و�شع  �همية  على  �ك��دت  كما 
�لتخ�ش�شات )مثل �لد�رة و�لآد�ب و�لربية وتقنية  يف بع�س 
�ملعلومات( وو�شع حو�فز لبع�س �لتخ�ش�شات �مل�شتهدفة )مثل 

�لت�شالت و�لطب و�ملالية وغريها(.
�ملهني  للتوجيه  بر�مج  وتفعيل  و�شع  �أهمية  على  �شددت  كما 
�خلا�س  �ل��ق��ط��اع  لت�شجيع  توعية  حملة  و�ع����د�د  �مل��د�ر���س  يف 
�شتقدمها  �لتي  باحلو�فز  وتعريفهم  �ملو�طنني  توظيف  على 
�لعمل وو�شائل �لعام  �ملوؤمتر�ت وور�س  �حلكومة من خال 
�مل��و�ط��ن��ني يف  �أه��م��ي��ة تنظيم م��ع��ار���س لتوظيف  وغ��ريه��ا م��ع 

�لقطاع �خلا�س فقط. 
ور�أت �لندوة �همية توفري عدد من �حلو�فز �لتي ت�شهم يف �قبال 
�ملو�طنني للعمل بالقطاع �خلا�س من �همها رفع �حلد �لأعلى 
�شنو�ت  ب�شم  و�ل�شماح  �خلا�س  �لقطاع  يف  �لتقاعدي  للر�تب 
�خلدمة للذين يعملون يف �لقطاع �خلا�س خارج �أبوظبي و�شم 
�لنظام  �لذين يعملون حل�شابهم �خلا�س يف  ��شحاب �لعمال 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س بت�شجيل  ���ش��رك��ات  �ل��ت��ق��اع��دي و�إل����ز�م جميع 

�ملو�طنني �لعاملني لديها خ�شو�شا �خلريجني �جلدد .
و�شددت �لندوة �ي�شا على �شرورة تعزيز ثقافة �لبحث �لعلمي، 
وتنمية  �مل���ادي،  و�ل��دع��م  �لتمويل  م�شادر  بتنويع  و�له��ت��م��ام 
�لعاقات بني �جلامعات و�لدو�ئر �حلكومية و�ملر�كز �لبحثية 
و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س و�أخ����ري� رب��ط خم��رج��ات �جل��ام��ع��ات ب�شوق 

�ملوؤهلة عر  �ملو�طنة  �لبحثية للكفاء�ت  �ملر�كز  �لعمل وحاجة 
�إيجاد �حلو�فز و�لدعم ملثل هذه �لتخ�ش�شات �ملهمة. 

وب�����د�أت ف��ع��ال��ي��ات �ل���ن���دوة ب��ع��ر���س �مل��و���ش��وع �ل��رئ��ي�����س بعنو�ن  
قدمه  �لب�شري   �مل��ال  ور�أ���س  و�لتعليم  �لنتاجية  بني  �لعاقة 
�لتنمية  بد�ئرة  �لقت�شادي  �خلبري  مطر�وي  خالد  �لدكتور 
للبيانات  �لزمنية  �ل�شل�شلة  فيها  �كد  – �بوظبي  �لقت�شادية 
و�ملعرفة  �لب�شري  �مل��ال  ور����س  بالتعليم  �ملتعلقة  و�لح�شاء�ت 
توقعات  1970 حتى  �لعام  �بوظبي منذ  �م��ارة  على م�شتوى 
حتقيق  �أن  لل�شك  جم���ال  ي���دع  ل  مب��ا  تعك�س   2050 �ل��ع��ام 
�أهد�ف  حتقيق  يف  ت�شاهم  ومت�شاعدة  مرتفعة  منو  معدلت 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
و�و�شح �إن هذه �ل�شل�شلة �لزمنية من �لبيانات �لتي مت �عد�دها 
�ل��ن��دوة بينت م��دى حمافظة  يف در����ش��ة خا�شة ع��ن م��و���ش��وع 
�إقامة  فر�س  وزي��ادة  �لتوظيف  م�شتويات  علي  �بوظبي  �م��ارة 
�مل�شروعات �جلديدة �ملعتمدة علي �ل�شتثمار�ت �ملحلية ب�شورة 
رئي�شة و�لتي ت�شاهم يف متكني �إمارة �أبوظبي من بناء �قت�شاد 
رئي�س  كم�شدر  فقط  �لنفط  ري��ع  علي  يعتمد  ل  متنوع  ق��وي 
تنويع  ت�شاهم يف  �إ�شافية  �إيجاد م�شادر  و�إمنا  �ملالية،  للمو�رد 

�لقاعدة �لقت�شادية. 
وذك����ر �مل����ط����ر�وي �ن ه����ذه �ل�����ش��ل�����ش��ل��ة �ل��زم��ن��ي��ة ل��ل��ب��ي��ان��ات مت 
�لفرة  يتناول  �لأول  رئي�شني  جزئني  �إىل  تاريخيا  تق�شيمها 
1970-2012 لتوثيق ما حققته �إمارة �أبو ظبي يف �ملجالت 
�لقت�شادية و�لجتماعية وذلك لإبر�ز �أهم �إجناز�ت �لقت�شاد 
�لوطني يف قطاعاته �ملختلفة من زر�عة و�شناعة ونفط وغاز 
وجتارة و�شياحة وخدمات تعليمية و�شحية وغريها بالإ�شافة 
م�شادر  مبثابة  هي  �لتي  �لإن��ت��اج  لعنا�شر  قطاعي  حتليل  �إىل 
�لنمو  رب��ط ه��ذ�  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��اإم��ارة  �لنمو �لق��ت�����ش��ادي 
�ملعرفة  ر�شيد  �لب�شري،  �مل���ال  ور�أ�����س  �لتعليم  ب��ني  بالعاقة 
من  قطاع  كل  �إنتاجية  مع  �لإم���ارة  يف  �لتكنولوجيا  وم�شتوى 

قطاعات �قت�شاد �لإمارة .
و��شاف �ن �جلزء �لثاين من �لفرة �لزمنية ميتد بني عامي 
مت  �لتي  �ملتغري�ت  نف�س  باإجتاهات  للتنبوؤ   2050-2013
حتليلها خال �لفرة 1970-2012 من حيث �ملو�شوعات 
�لرئي�شية �لتي تغطيها �لدر��شة مركزة على �لتعليم �حلكومي 
و�خلا�س حتى 2012 �لو�قع و�لتحديات، و�لتعليم �جلامعي 
ح��ت��ى 2012 ب�����ش��ق��ي��ة �ل���ع���ام و�خل����ا�����س، وت���ن���ب���وؤ�ت ك���ل من 
�ملال  ر�أ���س  ، ر�شيد   2050 �لعمالية لاإمارة حتى  �لر�كيب 
�ملادي  �مل��ال  ر�أ���س   2050 حتى  �لعمالة  عن  �لناجم  �لب�شري 
�لقطاعي و�لإجمايل حتى 2050 وذلك بالعتماد على منوذج 
،ومنوذج  �لتكنولوجية  �ل��ت��غ��ري�ت  �أث���ر  لحت�شاب   Solow

�لنمو.  على  �لب�شري  �ملال  ر�أ�س  �أثر  لحت�شاب   Lucas
باملر�حل  للطاب  ت��ق��دي��ر�ت  قدمت  در����ش��ة  �إن  �إىل  �أن  و����ش��ار 
تقدمي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   2020 ع���ام  ح��ت��ى  للتعليم  �ملختلفة 
�لتقدير�ت �ل�شنوية للقوة �لعاملة بالنوع و�جلن�شية و�مل�شتوى 
�لتعليمي وباملثل لكل من �أعد�د �مل�شتغلني و�لبطالة ومعدلتها 
2030 وما  ل���اإم���ارة  �ل���روؤي���ة �لق��ت�����ش��ادي��ة  لأول م���رة ح��ت��ى 
بعدها حتى عام 2050 لتكون دليا مفيد� لعمليات تخطيط 

�لعمالية ور�شم �ل�شيا�شات �ملرتبطة بها. 
مرة  لأول  �أي�شا  قدمت  �لدر��شة  �إن  �مل��ط��رو�ي  �لدكتور  و�أف��اد 
�أبوظبي  �إم��ارة  �لب�شري يف  �ملال  ر�أ�س  تقدير�ت �شنوية لر�كم 
وت���اأث���ريه على  �ل��ت��ن��م��وى  �أث����رة  و�ح��ت�����ش��اب  و�ل���ن���وع  باجلن�شية 
بانه  مو�شحا  ل���اإم���ارة  �لإج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي  �ل��ن��اجت  م�شتويات 
�لأد�ء  على  �لنمو  م�����ش��ادر  ت��اأث��ري�ت  على  للتعرف  ��شتكمال 
ور�شيد  تر�كم  �لدر��شة  ��شتعر�شت  فقد  لاإمارة  �لقت�شادي 
ر�أ�س �ملال �ملادي ب�شورة قطاعية ووفق ت�شنيف �لأيزك �لدويل 
و�حل�شابات �خلا�شة به للو�شول �إىل حتديد �لقطاعات �لو�عدة 

و�لقطاعات �لتي يف حاجة �إىل حت�شني �أ�شاليبها �لإنتاجية. 
ياأتي  �لتي  �لنتائج  من  �لعديد  �إىل  خل�شت  �لدر��شة  �إن  وق��ال 
على ر�أ�شها، �رتفاع �أعد�د �لطاب يف �ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة 

�لإمارة  توليها  �لتي  �لفائقة  للعناية  نظر�  ملحوظة  ب�شورة 
ومكوناتها  �لتعليمية  �لبنية  ت�شاعف  �إىل  بالإ�شافة  للتعليم 
من جامعات ومد�ر�س وف�شول وقاعات حما�شر�ت ومدر�شني 
وحما�شرين هذ� بخاف �لتح�شن �مللحوظ يف �ملناهج �ملختلفة 

للتعليم.
وذكر �إن طاب �لتعليم �حلكومي مثلو� ما يقرب من 61 % 
من �جمايل حجم �لتعليم يف �بوظبي خال �لفرة 1983-

% من �إجمايل كان �لمارة ومبعدل منو   11 2012 وبوزن 
�لطاب  �أع����د�د  من��ا  ح��ني  يف   326% ب��ل��غ  ل��ل��ف��رة  متو�شط 
%374 و�أع��د�د �لإن��اث بحو�يل  �لذكور مبعدل متو�شط بلغ 

�لفرة. % لنف�س   306
و�أ�شاف �إن ن�شبة طاب �لتعليم �خلا�س لإجمايل �لتعليم بلغت 
�شكان  �إجمايل  % من   7 وبوزن  �لفرة  نف�س  % خال   39
�لم��ارة ومبعدل منو متو�شط للفرة بلغ %1120 يف حني 
 2500% بلغ  �ل��ذك��ور مبعدل متو�شط  �ل��ط��اب  �أع���د�د  من��ا 
و�أعد�د �لإناث بحو�يل 810 % لنف�س �لفرة فيما منا �أعد�د 
�مللتحقني من �ملو�طنني بالتعليم �خلا�س مبعدل متو�شط بلغ 
منهم مبعدل ي�شل �إىل 100  �لذكور  منا  حني  % يف   300

 .%  200 بحو�يل  % و�لإناث 
�أعد�دهم  �أبوظبي منت  �إمارة  �إن �لطاب �لعرب يف  �إىل  و��شار 
 2011-1983 للفرة  �لتعليم �خلا�س مبعدل متو�شط  يف 
بحو�يل 996 % يف بلغ �ملعدل للطاب �لذكور و�لإناث حو�يل 
998 % و 996 % على �لتو�يل �أما فيما يتعلق باجلن�شيات 
�لأخرى فقد بلغ كل من معدل منو �إجمايل �مللتحقني و�لذكور 
و�لإناث للفرة من -1983 2012 مبعدلت حو�يل 640 
ي�شري  ما  وه��و  �لرتيب  على   %  670 و   %  650 و   %
�إىل �لتز�يد �مللحوظ يف �أعد�د �لطاب �لإناث ك�شريك �أ�شا�شي 
�تفقت مع  �لتي  �ل��در����ش��ة  ب��الإم��ارة وه��ي م��ع��دلت  �لتعليم  يف 
�لتطويرية  وخ��ط��ط��ه  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ت��ق��دي��ر�ت 

وتنبوؤ�ته باأعد�د �مللتحقني، و�ملد�ر�س و�لف�شول.
�إن���ه على �ل��رغ��م م��ن �أن  وق���ال �ل��دك��ت��ور �مل��ط��ر�وي يف عر�شه 
�لدر��شة �أ�شارت �إىل �لتز�يد �مل�شتمر يف �أعد�د طاب �جلامعات 
�إل �أنها �أظهرت �أن ما يقرب من 80 % من �لطاب �جلامعيني 
�لتخ�ش�شات  ح�شاب  على  �لنظرية  بالتخ�ش�شات  يهتمون 
�إيجاد  ب�شرورة  �لدر��شة  �أو�شت  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف  �لتطبيقية 
خطط حتفيزية لتوجيه �لطاب نحو �لتخ�ش�شات �لتطبيقية 
بالتنويع  �ملتعلقة  �لإم��ارة  وطموحات  خطط  متطلبات  ملقابلة 
�لدر��شة  �أظ��ه��رت  �ملهني  بالتعليم  يتعلق  وفيما  �لقت�شادي، 
�لتنوع �ملتز�يد يف �أعد�د �لطاب بجن�شيهما �مللتحقني باملعاهد 

�لفنية ويف �لتخ�ش�شات �ملتنوعة �لتي تقدمها هذه �ملعاهد.
قدمت  �ل��در����ش��ة  ب���اأن  �أو���ش��ح  �لعمالة  بر�كيب  يتعلق  وفيما 
و�لبطالة  �مل�شتغلني  �لعاملة،  �لقوة  من  لكل  �شنوية  تقدير�ت 
�نخفا�س  �أظهرت  �لتعليمي حيث  و�مل�شتوى  بالنوع و�جلن�شية 
من  �عتبار�  �لعاملة  �لقوة  منو  يف  و�لتذبذبات  �لتغري�ت  حدة 
تتحدد  خ�شائ�شه  م��از�ل��ت  �لعمل  �شوق  �أن  �إل   ،  2015 ع��ام 

باأعد�د ذكور �لعمالة. 
و��شاف �إن �لدر��شة �أ�شارت �إىل �شيطرة �لعمالة غري �ملاهرة على 
يتوقع  �إنتاجيتها فيما  توؤثر على  و�لتي غالبا ما  �لعمل  �شوق 
بالن�شبة للعمالة �ملو�طنة باأنها لن تقل موؤهاتها �لعلمية عن 
مرحلة �لثانوي بحلول عام 2029 و�أن �لعمالة �ملو�طنة ذ�ت 

�مل�شتويات �لأقل تعليميا غالبا ما �شتكون و�فدة. 
�أ�شارت  فقد  �ملو�طنني  �لبطالة بني  يتعلق مبعدلت  فيما  �أم��ا 
عام  �أن  �إىل  �مل��ط��ر�وي  �لدكتور  نتائجها  عر�س  �لتي  �لدر��شة 
�أدنى معدلت للبطالة يف تاريخ �لإمارة  ي�شهد  �شوف   2031
ثم تت�شاعد تدريجيا بعد ذلك ولكن مبعدلت طفيفة ولكنها 

�شوف تظل عند �ملعدلت �لطبيعية للبطالة. 
وفيما يتعلق بر�أ�س �ملال �لب�شرى فقد ��شتعر�س �لدكتور خالد 
�ملطر�وى �ل�شا�شل �لزمنية لر�شيد ر�أ�س �ملال �لب�شري خال 
يف  �لو��شح  �لتح�شن  �أظهرت  و�لتي   2012-1970 �لفرة 

هذ� �لر�شيد خا�شة �لناجم عن �لعمالة �ملو�طنة. 
وبدوره قدم �لدكتور عبد �لعزيز ��شتيتيه رئي�س ق�شم تخطيط 
�ل�شيا�شات �لقت�شادية مبجل�س �بوظبي للتطوير �لقت�شادي 
�لقطاع  �مل��و�ط��ن��ني يف  ب��ع��ن��و�ن  توظيف  �ل��ن��دوة  عر�شا خ��ال 
�أهمية �لقر�ر�ت  �إىل  �أ�شار فيه  �خلا�س.. �لفر�س و�لتحديات  
-1980( �ملو�طنني  بتوظيف  تلزم  �لتي  و�ملحلية  �لحتادية 
�إنه على �لرغم من جميع هذه �جلهود  موؤكد� على   )2011
�لقطاع  % يف   8.7 �مل��و�ط��ن��ني ح���و�يل  ن�شبة  ت���ز�ل  �ن��ه ل  �ل 

�خلا�س يف �أبوظبي.
وقدم �لدكتور ��شتيتيه بع�س �حلقائق حول �لتوطني يف �لقطاع 
بلغت  �ل��ت��ج��ارة  قطاع  يف  �لتوطني  ن�شبة  �ىل  م�شري�  �خل��ا���س 
�لتاأمني  �شركات  يف  �ملو�طنني  ن�شبة  بلغت  كما   %  1.09
�لف مو�طن يف مهنة مندوب عاقات   4 % وهناك   6.01
4،211 مو�طناً  للتوطني  �أبوظبي  عامة فيما وظف جمل�س 

خال �لفرة �ملذكورة .
و��شار يف هذ� �ل�شياق �ىل �أهمية قر�ر حكومة �أبوظبي بالعمل 
على �لتعيني �لفوري ل� 6،000 مو�طن يف �جلهات �حلكومية 
�ل��ذي مكن جمل�س  �لم��ر  �أبوظبي  �إم��ارة  و�شبه �حلكومية يف 
�أبوظبي للتوطني من توظيف 5،763 مو�طنا موؤخر� موؤكد� 
�أهمية �لعمل على متابعة حتقيق �لقر�ر�ت �ل�شادرة بني  على 
عامي 2006 و2008 ب�شاأن توطني مديري �ملو�رد �لب�شرية 
ومديري وم�شوؤويل �شوؤون �ملوظفني يف �لقطاع �خلا�س وكذلك 
توطني وظائف �ل�شكرتارية يف �لقطاع �خلا�س و�ي�شا توظيف 

ذوي �لحتياجات �خلا�شة �ملو�طنني.
تباين  وج��ود  �إىل  ت�شري  �لبيانات  �إن  ��شتيتيه  �ل��دك��ت��ور  وذك��ر 
للمو�طنني  �لتعليم  وخم��رج��ات  �لعمل  ���ش��وق  متطلبات  ب��ني 
حيث هناك عزوف و��شح عن �لقبال على بع�س �لتخ�ش�شات 
�أدى  م��ا  حم��ددة  تخ�ش�شات  يف�شلون  �ل��ذي��ن  �ملو�طنني  ل��دى 
�لتخ�ش�شات  بع�س  يف  �ملو�طنني  من  كبرية  ن�شبة  متركز  �ىل 
�لأخرى  �لتخ�ش�شات  على  توزيعهم  وع��دم  �لنظرية  وخا�شة 
�لعمل  �شوق  على  �شلبا  ينعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر  �لعلمية  وخا�شة 
من حيث عدم تو�فر �ملهار�ت �ملنا�شبة ل�شغل �ملتطلبات �ملتباينة 

ل�شوق �لعمل.
وت�شري بيانات جمل�س �أبوظبي للتوطني �إىل وجود حو�يل 13 
بيانات مركز  ت�شري  ح��ني  ع��ن عمل يف  يبحثون  م��و�ط��ن  �ل��ف 
�لح�شاء �إىل وجود حو�يل 10 �آلف مو�طن عاطل عن �لعمل 
�أغلبية �لباحثني عن  �إن  �أو�شح �لدكتور ��شتيتيه  وبهذ� �ل�شاأن 
�لإناث  من  هن  للتوطني  �أبوظبي  جمل�س  يف  �مل�شجلني  عمل 
�لعمل لأ�شباب  وج��زء كبري منهن مل يتمكن من دخ��ول �شوق 
و�ملنطقة  �لعني  تو�فر فر�س عمل مائمة يف  عدة منها عدم 
�لغربية ف�شا عن �لعو�مل �لجتماعية و�لدينية فيما ت�شري 
�لبيانات �أي�شا �إىل �شعوبة �إيجاد عمل للمو�طنني �لذكور غري 
ن�شبة  بلغت  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  جامعي  م��وؤه��ل  على  �حلا�شلني 
�ملو�طنني �لذين ل يلتحقون بالتعليم �جلامعي هي حو�يل 9 

�لطاب. �إجمايل  % من 
وبني �إن 92 % من �ملو�طنني يف �أبوظبي يعملون يف �لوظائف 
�لتوزيع  ��شتمرت ن�شب  �ذ� ما  باأنه  �لإد�ري��ة و�ملكتبية مو�شحا 
يف  �حلكومي  و�شبه  �حلكومي  �لقطاع  على  ف�شيكون  �حلالية 
�أبوظبي �أن ي�شتوعب 352 �ألف مو�طن بحلول عام 2030، 

�أي 4 ��شعاف �حلجم �حلايل.
عن  �ملو�طنني  عزوف  ��شباب  عر�شه  يف  ��شتيته  �لدكتور  وذكر 
�لعمل يف �لقطاع �خلا�س و��شباب عزوف �لقطاع �خلا�س عن 
توظيف �ملو�طنني و�لتي تركز يف ثاثة حماور �لول �ملز�يا 
�لعمل  وطبيعة  بيئة  و�لثالث  �لعينية  �ملز�يا  و�لثاين  �لنقدية 
و�لتي هي جميعها يف �شالح �لقطاع �حلكومي عنه يف �لقطاع 

�خلا�س.
�لتخطيط  �د�رة  مدير  �لب�شر  عبد�هلل  �لدكتور  ق��دم  وب���دوره 
للتوطني  �أب��وظ��ب��ي  مبجل�س  �لتنمية  وب��ر�م��ج  �ل�شر�تيجي 
جمل�س  خطة  ب��ع��ن��و�ن  ل��ل��ن��دوة  �لوىل  �جلل�شة  خ��ال  عر�شا 

�بوظبي للتوطني لتنظيم �شوق �لعمل تناول فيه جهود �ملجل�س 
خال �ل�شنو�ت �ملا�شية يف تعزيز مبادر�ت �لتوطني يف �لقطاع 
�أب��وظ��ب��ي مب��ا يحقق  �إم���ارة  ل��ق��ر�ر�ت حكومة  �خل��ا���س ترجمة 
للعام  �لقت�شادية  روؤي��ت��ه��ا  وحتقيق  �ل�شر�تيجية  خططها 

.  2030
ملبارد  د�نكن  �لدكتور  للندوة قدم كل من  �لثانية  ويف �جلل�شة 
�ل��دي��ن علي مدير  ع��اء  و�ل��دك��ت��ور  �لعمل  ���ش��وق  �د�رة  م��دي��ر 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  مبجل�س  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ئ��ون  م��ك��ت��ب 
عر�شا عن ��شر�تيجية �لتعليم و�شوق �لعمل يف �مارة �بوظبي 
م�شلطني فيه �ل�شوء على ��شر�تيجية �ملجل�س �لتي ت�شتهدف 
يتطلبها  �لتي  �لعلمية  �لتخ�ش�شات  يف  �لعمل  فر�س  تعزيز 
�شوق �لعمل يف �لمارة وخا�شة �لتي تتعلق منها بالإنتاجية يف 
�ملالية  قطاعات �لطاقة و�لت�شالت و�لتكنولوجيا و�خلدمات 
و�ل�شناعة و�لتعليم �لعايل و�لنقل و�ل�شياحة و�ل�شحة وغريها 

�لتي حددتها روؤية �بوظبي 2030 .
ك��م��ا ق���دم �ل��دك��ت��ور ع����ادل �ل��ع��ام��رى م��دي��ر ت��ن��ف��ي��ذي مبعهد 
�بوظبي للتعليم و�لتدريب �ملهني عر�شا خال �لندوة بعنو�ن 
فيه  �شلط  �لعمل  �شوق  و�حتياجات  �ملهني  و�لتدريب  �لتعليم 
بهدف  �ملعهد  يقدمها  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادر�ت  �جل��ه��ود  على  �ل�����ش��وء 
�لعاملني  �ل��ك��ف��اء�ت  ذوي  م��ن  �ل�شباب  �ملو�طنني  �أع���د�د  زي���ادة 
و�لتطور  �مل�شتمر  �لتعلٌّم  فر�س  لهم  تتيح  جمزية  وظائف  يف 
توطني  يف  �ل�شتد�مة  يحقق  مبا  �ملتو��شل  و�ل�شخ�شي  �ملهني 

�لوظائف �ملهنية �ملتخ�ش�شة. 
تنظيم  �مل��ع��ه��د يف  دور  �إىل  �ل�����ش��اأن  ه���ذ�  �ل��ع��ام��ري يف  و�����ش���ار 
موؤ�ش�شات �لتعليم �ملهني و�لتقني، وترخي�س �ملدربني و�ملعلمني 
ع��ل��ى م�شتوى  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق  ف��ي��ه��م متطلبات  ت��ت��و�ف��ر  �ل��ذي��ن 
�لمارة و�لدولة ب�شكل عام من خال تقدمي �لدعم و�لإر�شاد 
�لتعليم  جمال  يف  باأبوظبي  و�خلا�شة  �حلكومية  للموؤ�ش�شات 
�لتن�شيق  تعليمية  بحوث  و�إج���ر�ء  و�ملهني  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب 
�ل�شر�تيجيات  تطوير  وكذلك  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  مع 
و�ل�شر�كات ذ�ت �لنفع �ملتبادل مع �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �لتعليمية 

�لعامة و�خلا�شة ومع معاهد �لتدريب.
�شلمان  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور  م��ع  مو�شوعاتها  �ل��ن��دوة  و�خ��ت��ت��م��ت 
�بوظبي  ب��ج��ه��از  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لب���ح���اث  �د�رة  م��دي��ر  �حل���م���ادي 
�لعلمي  �لبحث  بعنو�ن   عر�شا  قدم  و�ل��ذي  �لغذ�ئية  للرقابة 
�أهمية  فيه  �كد  و�لتحديات  �لو�قع   .. �لعمل  �شوق  ومتطلبات 
�لبحث �لعلمي يف تعزيز �لتنمية و�لتطوير، حيث ي�شهم يف حل 
�مل�شكات �لقائمة و�ملتوقعة، كما يقود �لدول �إىل �لتكنولوجيا 

�ملتطورة. 
وثقافية  ومالية،  ��شر�تيجية،  حتديات  ع��دة  هناك  �إن  وق��ال 
ت��و�ج��ه �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف �أب��وظ��ب��ي و�ل���دول���ة و�إج���م���ال على 
��شر�تيجية  وج��ود  ع��دم  �أهمها،  من  �لعربي  �لوطن  م�شتوى 
�شعف  �مل���ادي،  �لدعم  �شعف  �لعلمي،  للبحث  و��شحة  وطنية 
�لبحثية،  و�مل��ر�ك��ز  و�جلامعات  �خلا�س  �لقطاع  بني  �ل�شر�كة 

و�فتقار �شوق �لعمل للتخ�ش�شات و�لكو�در �ملو�طنة. 
تعود  �لعمل  ب�شوق  تتعلق  �لتي  �لتحديات  معظم  �إن  و�أو���ش��ح 
�إىل ع��دم وج��ود رب��ط ب��ني خم��رج��ات �جلامعات و���ش��وق �لعمل 
�لكفاء�ت  ن����درة  �إىل  �أدى  مم���ا  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
�أن  جند  حيث  �لعلمي  �لبحث  جم��ال  يف  �ملو�طنة  �ملتخ�ش�شة 
موؤ�ش�شات  وج���ود  وع���دم  للخريجني  و�حل��اف��ز  �ل��دع��م  �ن��ع��د�م 
حكومية تهتم بتاأهيل �لباحثني �ملو�طنني �شاهم وب�شكل كبري 
�أدى �إىل  يف �شعف �لإق��ب��ال على ه��ذ� �مل��ج��ال، و�ل��ذي با �شك 

�شعف خمرجات �لبحث �لعلمي. 
بني  �لعلمي  �لبحث  ثقافة  تعزيز  ب�شرورة  �حلمادي  و�و�شى 
�ملادي،  و�لدعم  �لتمويل  م�شادر  بتنويع  و�لهتمام  �ملو�طنني 
و�ملر�كز  و�لدو�ئر �حلكومية  �لعاقات بني �جلامعات  وتنمية 
�جلامعات  خمرجات  ربط  و�أخ��ري�  �خلا�س  و�لقطاع  �لبحثية 
ب�شوق �لعمل وحاجة �ملر�كز �لبحثية للكفاء�ت �ملو�طنة �ملوؤهلة 

عر �إيجاد �حلو�فز و�لدعم ملثل هذه �لتخ�ش�شات �ملهمة. 
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•• دبي-الفجر:	

�ل�شادر�ت،  لتنمية  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ��شتعر�شت 
يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  موؤ�ش�شات  �إح��دى 
موؤخر�ً  كند�  �إىل  �لتجارية  بعثتها  خ��ال  دب��ي، 
جمموعة من �خلدمات �لإ�شامية �لتي توفرها 
�إمارة دبي يف جمال �خلدمات �ملالية �لإ�شامية 
مل��ج��ت��م��ع �لأع���م���ال يف ت��ورون��ت��و وف��ان��ك��وف��ر عر 
�لعمل  وور����س  �لنقا�شية  �حل��ل��ق��ات  م��ن  �شل�شلة 
�لتي �أجريت بدعم من �ل�شفارة �لكندية يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملقاطعات �حلكومية 

�لكندية. 
لل�شادر�ت  دب��ي  نظمتها  �لتي  �ل��ن��دو�ت  وهدفت 
للمحاماة  جريفيه  لدن��ري  ب��وردن  مع  بالتعاون 
�ل�شركات  ب��ني  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل���رو�ب���ط  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�ملالية و�ل�شت�شارية �لإ�شامية يف دبي وحلفائها 
يف كند� و�لرويج لم��ارة دبي كمركز ل�شادر�ت 
�خلدمات �ملالية �ل�شامية، �إىل جانب ��شتعر��س 
�ل��ت��غ��ي��ري�ت �مل��ط��ل��وب��ة يف �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��ري��ب��ي يف 
ت�شمح  �أن  �شاأنها  �لتي من  �ملتبعة  و�لآليات  كند� 
للمنتجات �ملالية �لإ�شامية �أن تعامل على قدم 

�مل�شاو�ة بالتو�زي مع �ملنتجات �ملالية �لتقليدية.
ويف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق، ق���ال ���ش��ع��ادة ���ش��ام��ي �لقمزي، 
دبي:  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  ع��ام  مدير 
ت��ت��م��ي��ز �إم�������ارة دب����ي ب���اخل���رة �ل��ع��ري��ق��ة وتنوع 
�إىل  �إ�شافة  متتلكها،  �لتي  �لإ�شامية  �خلدمات 
و�أول  �إ���ش��ام��ي  �أول بنك  دب��ي  �إم���ارة  ذل��ك ت�شم 
ب��ور���ش��ة �إ���ش��ام��ي��ة �إىل ج��ان��ب �أك����ر ع���دد من 
وكل  �مل��درج��ة،  �لإ�شامية  و�ل�شكوك  �ل�شند�ت 
�لإعمال  ق��ط��اع  بتوجيه  كفيلة  �مل��وؤ���ش��ر�ت  ه��ذه 
�خلدمات  تفعيل  نحو  بيد  ي���د�ً  للعمل  ك��ن��د�  يف 

�لإ�شامية . 
و�أ�����ش����اف �ل���ق���م���زي: مت��ث��ل ك���ن���د�ً ���ش��وق��اً و�ع����د�ً 
يبلغ  حيث  دب��ي،  يف  �لإ�شامية  �ملالية  لل�شركات 
عدد �شكانها من �مل�شلمني 1.3 مليون ن�شمة ما 
�ل�شكان، وت�شري  �إجمايل  % من   3.2 �أو  يعادل 
�ل�شنوي  �ل�����ش��ر�ئ��ي��ة  �ل��ق��وة  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��دي��ر�ت 
ل��اأ���ش��ر �ل��ك��ن��دي��ة م��ن �مل�����ش��ل��م��ني م��ا ت��زي��د على 
�لوقت �حلا�شر ل  �شنوياً. ويف  درهم  مليار   12
يقت�شر �لتمويل �لإ�شامي على �مل�شلمني فقط، 
�ملجتمع  �شر�ئح  بني  كبرية  ب�شعبية  �إمنا يحظى 

من غري �مل�شلمني كما هو �حلال يف �إمارة دبي .

�لعو�شي،  ���ش��اع��د  �مل��ه��ن��د���س  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي لتنمية �ل�شادر�ت: 
�مل�شرفية  �لأ���ش��ول  �أن  �إىل  �لإح�����ش��اء�ت  ت�شري 
�لإ�شامية �لعاملية قد منت بن�شبة %10 �شنويا 
تبلغ  ك��ان��ت  حيث   1990 �ل��ع��ام  منت�شف  م��ن 
�ل��ي��وم و�شلت  �أم����ا  550 م��ل��ي��ار دره����م،  �آن�����ذ�ك 
�إىل  �لعاملية  �لإ���ش��ام��ي��ة  �مل��ال��ي��ة  �لأ���ش��ول  قيمة 
�خلر�ء  ويتوقع  دره���م.  مليار   2936 ح��و�يل 
�ملقبل  �لعقد  مدى  على  �لقطاع  حجم  ي�شل  �أن 
�إىل 14.68 تريليون درهم. ويف بع�س جمالت 
�لتمويل �لإ�شامي، مثل �لتاأمني �أو �لتكافل، مت 
م�شاعفة حجم �لقطاع �شنوياً منذ �لعام 2002 

.
�ملالية  �خل��دم��ات  منو  يعزى  �لعو�شي:  و�أ���ش��اف 
�مل�شلمني،  �ل�شكان  ع��دد  ت��ز�ي��د  �إىل  �لإ���ش��ام��ي��ة 
�مل�شتهلكني، ومنو  لدى  �ل�شر�ئية  �لقوة  و�رتفاع 
و�لعمر�ن،  �لتوظيف  وفر�س  �لتعليم  جم��الت 
�حللول  يف  و�لبتكار�ت  �لأفكار  تنوع  جانب  �إىل 
فو�ئد  وت��ن��وع��ت  �لإ���ش��ام��ي��ة.  �مل��ال��ي��ة  و�ملنتجات 
توفر  �إذ  �لإ����ش���ام���ي���ة،  �مل�����ش��رف��ي��ة  �حل�����ش��اب��ات 
جمموعة  �لإ����ش���ام���ي���ة  �خل���دم���ي���ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 

متكاملة من �ملنتجات مثل �ل�شناديق �لتي تتفرع 
�لتحوط،  و���ش��ن��ادي��ق  �ل���ش��ت��ث��م��ار،  �شناديق  �إىل 
قبول  تكت�شب  كلها  وه��و  �ل��ع��ق��اري،  و�ل�شتثمار 
و��شع �لنطاق ف�شا عن �لتمويات �حلكومية، 
�لتحتية  �لبنية  ومتويل  �ل�شخ�شية،  و�لقرو�س 
مل�شاريع �لقطاعني �لعام و�خلا�س حتت منظومة 
�أي�شا  �لدر��شية  �حللقات  وناق�شت   . �إ�شامية 
�ل�شمو  �شاحب  موؤخر�  عنها  �أعلن  �لتي  �لروؤية 

رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لدولة، رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء، حاكم دبي رعاه 
لاقت�شاد  عاملية  عا�شمة  كونها  دب��ي  ح��ول  �هلل 
�لإ�شامي. و�شي�شاهم ذلك يف دخول دبي �إىل يف 
�لأ�شو�ق �لعاملية للمنتجات �لإ�شامية �لتي تبلغ 

درهم. تريليون  قيمتها 7.3 
�أنحاء  �حل��ال يف جميع  �لأغ��ذي��ة  �شوق  وي�شكل 
 2385 بنحو  ي��ق��در  م��ا  ي�شتحق  وح���ده  �ل��ع��امل 

% م��ن �شناعة   17 م��ل��ي��ار دره����م، وم���ا ي��ع��ادل 
�لفر�شة  م��ن  �مل��زي��د  يعني  مم��ا  �لعاملية  �ل��غ��ذ�ء 
�لعاملية �لكرى. ويقدر حجم �شوق م�شتح�شر�ت 
 47.7 �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �حل���ال  �لتجميل 
مليار وينمو مبعدل �شنوي مركب يبلغ نحو 12 
�لأدوية  �شناعة  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  وت�شري   ،%

�حلال تقدر 1835 مليار درهم.
وم���ن ج��ان��ب��ه، �أ����ش���اد ج��ي��ف��ري ج���ر�ه���ام، رئي�س 
لدنري  ب���وردن  يف  �لإ���ش��ام��ي  �لتمويل  ممار�شة 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  مب��ب��ادرة  ج��ريف��ي��ه، 
يف دب���ي، و�أ���ش��ت��ط��رد ق��ائ��ًا: ه��ن��اك �شبل عديدة 
�شركات  مع  بالتعاون  �جلهود  وتعزيز  لل�شر�كة 
كند� مركز�ً  لت�شبح  دبي  �لإ�شامي يف  �لتمويل 
�أمريكا  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لإ���ش��ام��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
فر�شاً  ن��رى  ذل���ك،  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة  �ل�شمالية. 
هائلة لربط �ملجتمعات �ملالية و�لتجارية �ملتطورة 
يف دبي مع كرى �شركات �لتكنولوجية �لكندية 
و�أ�شحاب �مل�شاريع يف جمالت مثل �لتكنولوجيا 
و�لتكنولوجيا  �حل��ي��وي��ة،  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة، 
�خلدمات  مع  �ملعلومات،  وتكنولوجيا  �ملتقدمة، 

�ملتو�فقة مع �أحكام �ل�شريعة �لإ�شامية .

دبي لل�صادرات تروج ل�صادرات اخلدمات الإ�صالمية بدبي لل�صركات الكندية يف تورونتو وفانكوفر
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•• اأبوظبي-الفجر:	

يف  )�أدن��ي��ك(  للمعار�س  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  ت�شارك 
حملة للرويج لإمارة �أبوظبي كوجهة عاملية ر�ئدة ل�شياحة 
�لقطاعات  �ل��ق��ر�ر يف خمتلف  �شانعي  كبار  ل��دى  �لأع��م��ال 
بكوريا و�ليابان ومن �ملقرر �أن تنطلق �جلولة �لرويجية، 
�ملكلفة  �جلهة  للموؤمتر�ت،  �أبوظبي  مكتب  ينظمها  �لتي 
بتعزيز مكانة �لعا�شمة �لإمار�تية كمركز رئي�شي ل�شياحة 
�جلاري  يونيو   17 بتاريخ  �لعامل،  م�شتوى  على  �لأع��م��ال 
يف فندق ماند�رين �أورينتال يف طوكيو، قبل �أن تنتقل �إىل 
فندق باز� يف �لعا�شمة �لكورية �شيول يف 19 من �ل�شهر 

نف�شه.
وقال روبن ميلر، مدير �إد�رة �ملبيعات-�ملوؤمتر�ت و�لفعاليات 
تنظيم حلقات عمل  �شيتم  �جل��ول��ة  �أن���ه خ��ال  �أدن��ي��ك:  يف 
�ل�شيوف  من  جمموعة  �أم��ام  تو�شيحية  عرو�س  وتقدمي 
�ملدعوين، لت�شليط �ل�شوء على نو�حي �لتفرد لدى �لإمارة 
لاأعمال  ر�ئ���دة  كوجهة  متتلكها  �لتي  �لتناف�شية  و�مل��ز�ي��ا 
لإمارة  هائلة  فر�شاً  �جلنوبية  وكوريا  �ليابان  متثل  حيث 
�أبرز  ج��ذب  �شعيد  على  هدفنا  لتحقيق  و�أدن��ي��ك  �أب��وظ��ب��ي 
�ملوؤمتر�ت و�لفعاليات و�ملعار�س فكا �لبلدين ي�شهد�ن منو�ً 
قوياً وم�شتمر�ً يف جمال �ل�شياحة �ل�شادرة كما �أن موقعنا 
�جلغر�يف على مقربة من �لأ�شو�ق �لغربية، و�لذي يوفر يف 

�لوقت نف�شه و�شوًل �شهًا �إىل �لأ�شو�ق �لرئي�شية يف �ل�شرق 
�إىل  م�شاعينا  يف  هامة  ��شر�تيجية  ميزة  يعتر  �لو�شط، 

�لرويج لاإمارة يف تلك �لبلد�ن . 
و�أ�شاف: نحن ندرك �لدور �لذي نقوم به يف م�شرية �لتطور 
�لتي ت�شهدها �لإمارة متا�شياً مع روؤية �أبوظبي �لقت�شادية 
2030. و�إن نهجنا �لقائم على �لتعاون مع جميع �لأطر�ف 
�ملعنية جلذب �أهم �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات و�ملعار�س يف �لعامل 
هذه  بتحقيق  �لتز�منا  على  قوية  �شهادة  هو  �أبوظبي،  �إىل 

�لغاية . 
و���ش��وف ي�����ش��م ف��ري��ق �جل��ول��ة �ل��روي��ج��ي��ة 15 م��ن كبار 
�ملوظفني يف 12 موؤ�ش�شة وكياناً رفيع �مل�شتوى يف �أبوظبي، 

مبا يف ذلك �لحتاد للطري�ن، و�شركة �لتطوير و�ل�شتثمار 
�ل�شياحي، وق�شر �لإمار�ت، وجمموعة �أنانتار�، وبارك حياة 

�أبوظبي، وجمموعة �شيتي �شيزونز، وغريهم.
�ل��ع��ام �حلايل  م��ن  �شابق  وق��ت  �شاركت يف  �أدن��ي��ك  �أن  يذكر 
للموؤمتر�ت  �أبوظبي  ترويجية نظمها مكتب  �أول جولة  يف 
�ل�شوء  �لوفد  �شلط  حيث  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  يف 
و�لت�شهيات  �ملتقدمة  �لتحتية  �لبنية  على  �لزيارة  خال 
�لأمريكي.  �لأعمال  �لإم��ارة ملجتمع  �لتي توفرها  �ملتكاملة 
�أي�����ش��اً يف ور���ش��ة عمل  �أدن��ي��ك  �شاهمت  �آخ���ر،  وع��ل��ى �شعيد 
للموؤمتر�ت  �لدولية  �جلمعية  نظمتها  متخ�ش�شة  عاملية 

و�لجتماعات يف كيب تاون.

اأدنيك ت�صارك يف جولة ترويجية لإمارة اأبوظبي يف كوريا واليابان
املال والأعمال

•• اأبوظبي	-الفجر:

�لثالث  لاإح�شاء  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  �أ���ش��در 
م���ن جم��ل��ة �ل����ز�وي����ة �لإح�����ش��ائ��ي��ة ، وقد 
و�حلو�ر�ت  �ملقالت  من  جمموعة  ت�شمن 
و�لتقارير ذ�ت �لعاقة بال�شاأن �لإح�شائي 

وق�شاياه �لر�هنة.
وقالت �فتتاحية �لعدد و�لتي كانت بعنو�ن 
�إقليمي ودويل  �لوطني لاإح�شاء، ح�شوُر 
�لثالث من جملة  �لعدد  �إ���ش��د�ر  �أن  فّعال  
�ل���ز�وي���ة �لإح�����ش��ائ��ي��ة ت��ز�م��ن م��ع �لعديد 
على  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �ملنا�شبات  م��ن 
�ملركز  ح��ر���س  وق��د  �لإح�����ش��ائ��ي،  �مل�شتوى 
هذه  يف  �مل�شاركة  على  لاإح�شاء  �لوطني 
ح�شور  لتعزيز  �شيا�شاته  �شمن  �ملنا�شبات، 
وم�شاركة وتفاعل �ملركز مع هذه �لفعاليات 
�ل����دول����ي����ة، ب���ه���دف �حل����ف����اظ ع���ل���ى موقع 
�ل���دول���ة وح�����ش��وره��ا �لإح�����ش��ائ��ي، و�ل���ذي 
ي��ع��ك�����س م��ك��ان��ت��ه��ا وت��ق��دم��ه��ا �مل��ت��ط��ور على 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �مل�شتويات  كافة 
�إىل  �مل�����ج�����الت،  و�ل���ت���ن���م���وي���ة يف خم��ت��ل��ف 
ج��ان��ب ذل���ك ح��ر���س �مل��رك��ز ع��ل��ى �لتفاعل 
�لتي  �ل��دول��ي��ة  �لإح�����ش��ائ��ي��ة  �ملنا�شبات  م��ع 
ت��ز�م��ن��ت و�إط����اق ه��ذ� �ل��ع��دد م��ن �ملجلة، 
و�ليوم  ل��ل��م��ر�أة،  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  �شيما  ول 
�إ�شد�ره لأحدث  �لعاملي للمياه، من خال 
حول  لديه  �ملتوفرة  �لإح�شائية  �ملوؤ�شر�ت 
�ملجتمع  �مل��ه��م��ة يف ح��ي��اة  �مل��و����ش��ي��ع  ه���ذه 
و�لدولة ب�شفة عامة، ففي كل جمال حتقق 
�لدولة خطوة لاأمام، ت�شاهم من خالها 

و�لتنمية،  �ل��ت��ق��دم  م��ن  �مل��زي��د  يف حت��ق��ي��ق 
وم�����ش��ارك��ة ومت��ك��ني �مل�����ر�أة يف �أخ����ذ دوره���ا 
عملية  م��ر�ح��ل  �شمن  م�شاركتها  وزي����ادة 
يحر�س  كما  �مل�شتد�مة،  و�لتنمية  �لبناء 
�مل���رك���ز �ل��وط��ن��ي ل��اإح�����ش��اء ع��ل��ى تقدمي 
�لدقيقة  �لر�شمية  �لإح�����ش��ائ��ي��ة  �ل�����ش��ورة 
و�ملوثوقة عن خمتلف �لظو�هر، مبا يخدم 
عملية �تخاذ �لقر�ر على خمتلف مر�حلها. 
يعقد  لاإح�شاء  �لوطني   ( عنو�ن  وحت��ت 
 2013 لعام  �لإقليمي  �لإح�شائي  �مللتقى 
حول �إعد�د �إح�شاء�ت �لطاقة (، تناول ملف 
�لإح�شائية  �لز�وية  جملة  من  �لعدد  هذ� 
�لطاقة،  �إح�����ش��اء�ت  مللتقى  �مل��رك��ز  تنظيم 
و�لذي ياأتي تنظيمه �شمن متابعات �ملركز 
للق�شايا �لتي حتظى باهتمام متز�يد على 
و�لدولية،  �لإقليمية  �لإح�شائية  �ل�شاحة 
�لإح�شائي  �ل��ع��م��ل  ب���اأول���وي���ات  وت��رت��ب��ط 
�إىل جانب  �أي�����ش��اً،  �مل��ن��ط��ق��ة  �ل��ر���ش��م��ي��ة يف 
�ملوؤ�ش�شات  م���ع  �مل���رك���ز  وت��ن�����ش��ي��ق  م��ت��اب��ع��ة 
�لإقليمية و�لدولية للتعاون يف جمال بناء 
�لإح�شائية  و�مل��ع��ارف  و�مل��ه��ار�ت  �ل��ق��در�ت 
ل��ل��ع��ام��ل��ني يف �لإح�������ش���اء�ت �ل��ر���ش��م��ي��ة يف 
�لدولة، �إ�شافًة �إىل �إتاحة �لفر�شة لتطوير 
�لعديد من �ملبادر�ت �لتدريبية �لإقليمية، 
�لتي من �شاأنها تلبية �حتياجات و�هتمامات 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي يف جمالت 
�إح�شاء�ت �لطاقة و�ملو��شيع �ملرتبطة بها، 
لدول  �لطاقة  �لتي متثلها  �لأهمية  بحكم 
�مل��ن��ط��ق��ة، ����ش���و�ًء م��ن ح��ي��ث ك��ون��ه��ا �مل�شدر 
�لعاملي �لأكر �أهمية لإنتاج �لطاقة، �أو من 

حيث �هتمامها �ملتز�يد لتطوير قدر�تها يف 
�لإح�شائية  �ملوؤ�شر�ت  و�إنتاج  قيا�س  جمال 
�ملت�شقة حولها، و�شوًل لبناء ميز�ن �لطاقة 

ب�شكل منتظم مبا يخدم �حتياجات دولها.
ومن بني �حلو�ر�ت �ملتنوعة �لتي ت�شمنها 
�شيف حممد  �شعادة  ح��و�ر مع  �لعدد،  ه��ذ� 
�لطري�ن  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  �ل�������ش���وي���دي-م���دي���ر 
�مل����دين-، و�ل���ذي حت��دث فيه ع��ن �رتباط 
�لإم����ار�ت  دول���ة  بن�شاأة  �لإح�����ش��ائ��ي  �لعمل 
م�شري�ً  طبيعياً،  �رتباطاً  �ملتحدة  �لعربية 
�إىل �أن �لدولة �لنا�شئة بحاجة �إىل حتديد 
�شبيل  �ملوجودة يف  و�مل��و�رد  �ل�شكاين  �لعدد 
توفري متطلبات ومقومات �لدولة �جلديدة 
و�لتخطيط،  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  لأغ���ر�����س  وذل����ك 
�لإح�شائية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ه���ذه  �أن  م��و���ش��ح��ا 
�ملب�شطة كانت �لأ�شا�س �لذي مهد �لطريق 
و�ملمنهج،  �لعلمي  �لإح�شائي  �لبحث  �إىل 
�ملو�طنني من تطبيق  �لذي مّكن �خلر�ء 
وت��ط��وي��ر م��ن��اه��ج �إح�����ش��ائ��ي��ة م��ت��ق��دم��ة، ل 
بكل  ب��ل  ف��ق��ط،  �ل�شكاين  ب��ال��ت��ع��د�د  تكتفي 
�لجتماعية  �ل��ن��و�ح��ي  م��ن  ب��ه  يرتبط  م��ا 
فقد  و�ل����ي����وم،  وغ���ريه���ا،  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �أو 
ت���ط���ور ع��ل��م �لإح�������ش���اء وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه عر 
�شنو�ت طويلة بجهود وم�شاركة كثري من 
�شناع �لقر�ر و�خل��ر�ء �ملحليني يف حقول 

وميادين خمتلفة.
�لدكتورة  م��ع  ح�����و�ر�ً  �ل��ع��دد  ت�شمن  ك��م��ا 
علم  يف  م�����ش��ارك  �أ���ش��ت��اذ  �لعكاي�شي  ب�شرى 
حول  �ل�شارقة،  جامعة  �ل��رب��وي،  �لنف�س 
�لذكاء �لعاطفي ودوره يف �لرتقاء بالأد�ء 

�مل��وؤ���ش�����ش��ي، م��ن خ���ال �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أهم 
�لقادة  ت�شاعد  �ل��ت��ي  و�لأ���ش��ال��ي��ب  �ل��ط��رق 
و�ملديرين يف تهيئة �ملناخ و�لبيئة �لتنظيمية 
�لإي��ج��اب��ي��ة، و�ل��ت��ي ت��دف��ع �مل��وظ��ف��ني لأد�ء 
�أعلى، وت�شاعد يف حتقيق  �أح�شن و�إنتاجية 
وتوجهها  �ملوظفني،  وطاقات  جهود  تعبئة 

نحو حتقيق �أهد�ف �ملوؤ�ش�شة.
�إح�شائية ، مت ت�شليط  �إ�شر�قات  ويف ز�وية 
�لأر�شيفية  �ل��ن�����ش��خ  �أه������م  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء 
�لإح�شائية  �لأه����م����ي����ة  ذ�ت  �ل���ق���دمي���ة 
ب����د�ي����ات �لعمل  ت���وث���ق  �ل���ت���ي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�لإح�شائي على مد�ر حقب زمنية خمتلفة 

�رتبطت بن�شاأة �لإح�شاء يف دولة �لإمار�ت 
و�أن�شطة  فعاليات  وحول  �ملتحدة.  �لعربية 
�مل����رك����ز، ت�����ش��م��ن��ت �مل��ج��ل��ة جم��م��وع��ة من 
�ملركز،  نظمها  �ل��ت��ي  و�لفعاليات  �لأخ��ب��ار 
وجاءت كل منها حتت تبويب خمتلف، كان 
�لجتماع  يف  �مل��رك��ز  م�شاركة  خ��ر  �أه��م��ه��ا 
�خلليجي،  �لإح�������ش���اء  مل��رك��ز  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
�إىل خر  �إ�شافًة  و�ل��ذي �نعقد يف م�شقط، 
�لإح�شائيني  ر�بطة  رئي�س  بينك  د.  زي��ارة 
�أبوظبي،  �ملركز يف  IAOS-ملقر  �لدولية 
وغريها من �أخبار وفعاليات �ملركز �ملحلية 

و�لإقليمية و�لدولية.

اللجنة الوطنية ملواجهة غ�صل الأموال الوطني لالإح�صاء ي�صدر العدد الثالث من جملة الزاوية الإح�صائية
تعقد اجتماعها الثاين لعام 2013 

•• اأبوظبي-وام:

ل�شنة  �ل��ث��اين  �جتماعها  �لأم���و�ل  غ�شل  ملو�جهة  �لوطنية  �للجنة  عقدت 
معايل  برئا�شة  �أبوظبي  يف  �مل��رك��زي  للم�شرف  �لرئي�شي  باملقر   2013

�شلطان بن نا�شر �ل�شويدي حمافظ �مل�شرف �ملركزي رئي�س �للجنة.
وز�رة  م��ن  ممثلني  �للجنة  �أع�����ش��اء  م��وؤخ��ر�  عقد  �ل���ذي  �لج��ت��م��اع  ح�شر 
�لد�خلية ووز�رة �خلارجية ووز�رة �ملالية ووز�رة �لقت�شاد و�لقيادة �لعامة 
ل�شرطة �أبوظبي و�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي وجهاز �أمن �لدولة و�لإد�رة 
�لدولة  يف  و�ل�شناعة  �لتجارة  غ��رف  و�حت���اد  بدبي  �ل��دول��ة  لأم��ن  �لعامة 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  ود�ئ��رة  باأبوظبي  �لقت�شادية  �لتنمية  ود�ئ��رة 
و�لهيئة �لحتادية للجمارك وهيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع وهيئة �لتاأمني 
�أبوظبي �لوطني وبنك �لإم��ار�ت دبي  �ملالية وبنك  و�شلطة دبي للخدمات 
�لعربية  �لإم����ار�ت  وم��رك��ز  لل�شر�فة  و�لأن�����ش��اري  �مل�شرق  وب��ن��ك  �لوطني 

�ملتحدة لل�شر�فة و�لر�شتماين لل�شر�فة.
حم�شر  و�عتمد  �أعماله  جدول  على  �ملدرجة  �ملو�شوعات  �لجتماع  ناق�س 
�لذي عقد  �جتماع �للجنة �لوطنية ملو�جهة غ�شل �لأمو�ل رقم 2013-1 

.2012 مار�س   20
و�طلعت �للجنة على تقرير عن �لجتماع �لعام �ل�شابع ع�شر ملجموعة �لعمل 
�ملايل ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا مينافاتف و�لجتماع �ل�شاد�س 
�لع�شرين  و�لج��ت��م��اع  و�لتطبيقات  �لفنية  �مل�شاعد�ت  عمل  لفريق  ع�شر 
�لإ�شتعامات  ل��وح��د�ت  �ل�شابع  و�ملنتدى  �مل�شرك  �لتقييم  عمل  لفريق 
 2 �ىل  �بريل   28 �لفرة من  �ملنتدى خال  �ملنبثقة عن  �ملالية و�للجنة 

مايو 2013 مدينة �خلرطوم.
وناق�س �لجتماع تقرير �لتحديث حول �لتطور�ت يف جمال تعزيز �لإطار 
�لقانوين و�لرقابي و�لإ�شر�يف و�ملوؤ�ش�شي ملو�جهة غ�شل �لأمو�ل ومكافحة 
�لتقييم  تقرير  يف  �مل��ح��ددة  �لتو�شيات  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �لإره����اب  متويل 
�مل�����ش��رك ل��دول��ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�مل��ق��دم يف �لج��ت��م��اع �لعام 
�ل�شابع ع�شر ملجموعة �لعمل �ملايل ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا 

مينافاتف خال �لفرة من 30 �بريل �ىل 2 مايو 2013.

•• جنيف-وام:

�أخ�شر  �قت�شاد  �ل��دول��ة  م��ب��ادرة  �لدولية  �لعمل  منظمة  �أدرج���ت 
�أطلقها  �لتي   2021-2012 �لع��و�م  خال  م�شتد�مة  لتنمية 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بني �ملبادر�ت  �لدولة رئي�س جمل�س 
تقرير  يف  ذل��ك  ج��اء  �لبيئية  لا�شتد�مة  دول��ة   21 تبنتها  �لتي 
و  �مل�شتد�مة  �لتنمية  ح��ول  �ملنظمة  يف  �ملخت�شة  �للجنة  �أع��دت��ه 
�لعمل �لائق و �لوظائف �خل�شر�ء و وتتم مناق�شته �شمن �أعمال 
102 ملوؤمتر �لعمل �لدويل �ملنعقدة حاليا بق�شر �لأمم  �ل��دورة 

ومقر منظمة �لعمل �لدولية بجنيف.
يف  �لع�شاء  �ل��وف��ود  قبل  من  مطولة  مناق�شات  �لتقرير  و�شهد 
منظمة �لعمل �لدولية و�شط م�شاركة فاعلة من وفد �لدولة �لذي 
متت ت�شميته مقرر� للجنة و ع�شو� يف جلنة �شياغة �لتو�شيات 
�ملنبثقة عن �أعمالها وذلك عن جمموعة �آ�شيا و�ملحيط �لهندي. 
وقال �شعادة حميد بن دميا�س وكيل وز�رة �لعمل �مل�شاعد ل�شوؤون 
�لعمل ع�شو وفد �لدولة يف كلمة �ألقاها نيابة عن وفود حكومات 
�إن  �ملناق�شات  خال  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول 
دول جمل�س �لتعاون تدرك متاما �أن �مل�شكات �لبيئية ل تقف عن 
حدود �لدول فح�شب بل �أ�شبحت هما �إقليميا وعامليا تت�شاوى فيه 
�لدول �لنامية و �ملتقدمة على حد �شو�ء ولذلك �شعت حكومات 

للتعامل  و�ل�شر�تيجيات  �لر�مج  لو�شع  �لتعاون  جمل�س  دول 
مع هذه �مل�شكات وفق منهجيات علمية ت�شتهدف حتقيق �لتنمية 
من  ميكننا  م��ا  وه��و  �ملعرفة  �قت�شاد  نحو  �لتحول  و  �مل�شتد�مة 

�لت�شدي للتحديات �لتي تو�جهنا على خمتلف �ل�شعدة .
و�أ�شاف �إن ما تبنته حكومات دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
قادرين  �لتحديات يجعلنا  للتعامل مع هذه  �لعربية من خطط 
على توفري �حلماية �لبيئية لل�شكان و تعزيز فر�س �لعمل �لائق 
يف �شوق �لعمل �خلليجي خ�شو�شا و�أن �لقت�شاد �لخ�شر �لذي 

�أن يوجد وظائف  �شاأنه  �ملعرفة من  �قت�شاد  �أحد مكونات  يعتر 
جاذبة حتقق ل�شاغليها دخول �شهرية مرتفعة يف ظل تو�فر بيئة 
جمل�س  دول  مو�طني  تطلعات  م��ع  يتو�فق  م��ا  وه��و  لئقة  عمل 
�لتعاون من �لقوى �لعاملة و �لباحثني عن �لعمل  كما �أنه �شيزيد 
من  �خل���ر�ت  و  للكفاء�ت  �خلليج  يف  �لعمل  �أ���ش��و�ق  جاذبية  م��ن 
�لعمالة يف �لدول �ملر�شلة للعمالة مبا ي�شاهم يف حتقيق �لتنمية 
�ملن�شودة لدى هذه �لدول و دول �ل�شتقبال يف �لوقت  �مل�شتد�مة 

ذ�ته.

العمل الدولية تدرج مبادرة التنمية امل�صتدامة يف الإمارات 
�صمن املبادرات الوطنية للعمل الالئق والوظائف اخل�صراء

جمل�س حمافظي امل�صارف املركزية وموؤ�ص�صات النقد 
العربية يعقد دورته املقبلة 29 �صبتمرب يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:	

�عتمد �ملكتب �لد�ئم ملجل�س حمافظي �مل�شارف �ملركزية وموؤ�ش�شات �لنقد �لعربية يف �جتماع عقده �م�س يف مقر 
�شندوق �لنقد �لعربي يف �أبوظبي جدول �أعمال �لدورة �لقادمة �ل� 37 للمجل�س �ملقرر عقدها مبدينة �أبوظبي يف 

�لقادم. �شبتمر   29
ووجه �ملكتب �للجنة �لعربية للرقابة �مل�شرفية مبتابعة جهودها على �شعيد �إن�شاء فريق عمل منبثق عنها لتعزيز 

�ل�شمول �ملايل و�لتقدم برنامج عمل لهذ� �لفريق.
تر�أ�س �لجتماع معايل �لدكتور حممد �لها�شل حمافظ بنك �لكويت �ملركزي �لرئي�س �حلايل للمجل�س مب�شاركة 
معايل �شلطان بن نا�شر �ل�شويدي حمافظ م�شرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي ومعايل ريا�س �شامة حاكم 
م�شرف لبنان ومعايل ه�شام ر�مز حمافظ �لبنك �ملركزي �مل�شري و�شعادة �لدكتور جا�شم �ملناعي �ملدير �لعام رئي�س 

جمل�س �إد�رة �شندوق �لنقد �لعربي.
ت�شمن جدول �أعمال �جتماع �ملكتب �لد�ئم عدد� من �ملو��شيع �شملت حم�شر وتو�شيات �لجتماع �لثاين و�لع�شرين 
للجنة �لعربية للرقابة �مل�شرفية وورقتي �لعمل حول حماية �مل�شتهلك يف �خلدمات �مل�شرفية و حوكمة �ملوؤ�ش�شات 
�مل�شرفية بالإ�شافة �إىل حم�شر وتو�شيات �لجتماع �لتا�شع للجنة �لعربية لنظم �لدفع و�لت�شوية وورقتي �لعمل 
حول جمال�س �ملدفوعات �لوطنية و ق�شايا تطوير نظم حفظ �لأور�ق �ملالية وم�شوؤوليات �مل�شارف �ملركزية ��شافة 
�لعام  عن  �لأمانة  ن�شاطات  حول  �ملناعي  جا�شم  �لدكتور  �شعادة  قدمه  �ل��ذي  �ملجل�س  �أمانة  تقرير  ��شتعر��س  �ىل 
�ملا�شي. كما ت�شمن جدول �لأعمال عدد� من �لق�شايا ذ�ت �لأهمية بالن�شبة للم�شارف �ملركزية وموؤ�ش�شات �لنقد 
�لعربية ويف مقدمتها متابعة م�شروع �إن�شاء ترتيبات �إقليمية ملقا�شة وت�شوية �ملدفوعات �لعربية �لبينية بالإ�شافة 
�إىل مناق�شة م�شودة �لق�شايا �ملقرح �إدر�جها �شمن �خلطاب �لعربي �ملوحد لعام 2013 يف �لجتماعات �ل�شنوية 
�أهمية �ملو�شوعات  �أكتوبر �لقادم. و�أكد �ملكتب �لد�ئم  ل�شندوق �لنقد و�لبنك �لدوليني �ملقرر عقدها خال �شهر 
�ملعرو�شة و�عتمد تو�شيات �لأور�ق �ملتعلقة بها ووجه يف هذه �ملنا�شبة بتكرمي �أ�شحاب �ملعايل و�ل�شعادة حمافظي 

�مل�شارف �ملركزي وموؤ�ش�شات �لنقد �لعربية �لذين تقاعدو� يف �لآونة �لأخرية.
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حققت �لرجنتني فوز� كبري� على م�شيفتها غو�تيمال 
4-�شفر يف مبار�ة دولية ودية يف كرة �لقدم بف�شل تاألق 
جنمها ليونيل مي�شي �شاحب ثاثية �شمحت له تخطي 
�ل���ش��ط��ورة دي��ي��غ��و م���ار�دون���ا يف لئ��ح��ة �ب����رز م�شجلي 

�ملنتخب.
35 ه��دف��ا مع  ورف���ع مي�شي )25 ع��ام��ا( ر���ش��ي��ده �ىل 
�لعام  بطل  مار�دونا  عن  هدف  بفارق   ، �شيلي�شتي  �لبي 

.1986
ول يز�ل مي�شي بعيد� عن �لرقم �لقيا�شي �لذي يحمله 
رقم  ع��ادل  �ن��ه  كما  هدفا،   56 مع  باتي�شتوتا  غابريال 

�ملهاجم �ملعتزل هرنان كري�شبو.
و�خ���ت���ري م��ي�����ش��ي، �ف�����ش��ل لع���ب يف �ل���ع���امل يف �لع����و�م 
�لربعة �ملا�شية، هد�فا للدوري �ل�شباين مع 46 هدفا 

مع ناديه بر�شلونة حامل �للقب.
وعاد مي�شي �ىل ت�شكيلة باده بعد م�شاركته �حتياطيا 
�ثر  �ملا�شي،  �ل�شبوع   2014 �لعامل  كاأ�س  ت�شفيات  يف 

��شابة ع�شلية حلقت به مع فريقه �ل�شباين.
ي�شارية  ت�شديدة  م��ن  �لت�شجيل  بافتتاح  مي�شي  وب��ك��ر 
جميلة من خارج �ملنطقة عجز �حلار�س ريكاردو خرييز 

عن �شدها )15(.

�ملمرر  دور  مي�شي  فلعب  �مل��ب��ار�ة،  على  �مل�شيف  و�شيطر 
�لثاين  �لهدف  ��شاف  �لذي  فرنانديز  �غو�شتو  لزميله 

.)35(
وقبل �نتهاء �ل�شوط �لول بخم�س دقائق، �شال مي�شي 
وجال يف �ملنطقة فلم يجد �ليا�س فا�شكيز �شبيا �شوى 

بعرقلته، فرجم بنف�شه ركلة �جلز�ء يف �ل�شباك.
بد�ية  دقائق على   3 بعد  م��ار�دون��ا  رق��م  وحطم مي�شي 
�ل�شوط �لثاين من م�شافة قريبة د�خل �ملنطقة، لتنتهي 
مبار�ة من طرف و�حد مل�شلحة فريق �ملدرب �ليخاندرو 

�شابيا.

مــيــ�صـــي يــتـفـــوق علـــى مــــاردونــــــا

•• راأ�س	اخليمة-الفجر:

مبار�تي  �لأح������د  ع�����ش��ر�ل��ي��وم  ت��ن��ط��ل��ق 
ن�����ش��ف �ل��ن��ه��ائ��ي ل��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س �شمو 
وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ك��رة �ل��ق��دم لل�شالت 
�لتي  ع�������ش���ر  �ل�������ش���اد����ش���ة  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف 
�لريا�شي  �ل�������ش���رط���ة  �حت������اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
�شمو  �لفريق  برعاية  �لد�خلية  ب���وز�رة 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
�لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  وت�شت�شيفها 
 10 �لبطولة  وي�شارك يف  ر�أ���س �خليمة 
�لعامة  و�لإد�ر�ت  �ل��ق��ي��اد�ت  متثل  ف��رق 
باملبار�ة  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  وت��خ��ت��ت��م  ب���ال���وز�رة 

�لنهائية �لثاثاء �ملقبل. 
ب�شالة  �لنهائي  ن�شف  م��ب��ار�ت��ي  وت��ق��ام 
ن���ادي ���ش��ب��اط �ل�����ش��رط��ة ب��ر�أ���س �خليمة 
متام  يف  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  يف  يلتقي  حيث 
�لقيادة  فريق  م�شاًء  �خلام�شة  �ل�شاعة 
�لعامة للدفاع �ملدين مت�شدر �ملجموعة 

�لأم��ن �خلا�شة  ق��و�ت  �لأوىل مع فريق 
ثاين �ملجموعة �لثانية ويف �ملبار�ة �لثانية 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ف��ري��ق  يلتقي 
مع  �لثانية  �ملجموعة  مت�شدر  �ل�شارقة 
ثاين  و�ملنافذ  و�لإقامة  �جلن�شية  فريق 

�ملجموعة �لأوىل. 
�ملا�شي مبار�تان  وجرت م�شاء �خلمي�س 
���ش��ه��ده��م��ا �ل��ع��م��ي��د ع���ب���د �مل���ل���ك جاين 
�شمن  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت��اد  مدير 
�لقيادة  ف��ري��ق  ب���ني  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة 

�لقيادة  فريق  مع  �ملدين  للدفاع  �لعامة 
�ملبار�ة  وج��اءت  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة 
منذ  و�لإث���ارة  و�لندية  باحلما�س  مليئة 
فريق  لعبو  و�شيطر  �نطاقتها  بد�ية 
�ملبار�ة  ع��ل��ى جم���رى  �ب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 
بف�شل  و����ش��ت��ط��اع��و�  �لول  �ل�����ش��وط  يف 
ومهار�تهم  �ل���اع���ب���ني  �أد�ء  جت��ان�����س 
�لول  بال�شوط  �ل��ف��وز  حتقيق  �لعالية 
بنتيجة هدفني مقابل و�حد ويف �ل�شوط 
�ل��ث��اين مت��ك��ن ف��ري��ق �ل��دف��اع �مل���دين �ن 

ثاثة  م�شيفا  ل�شاحله  �لنتيجة  يعدل 
�ه����د�ف يف �ل�����ش��وط �ل��ث��اين م��ن خال 
نا�شر  ن���و�ف  ملهاجمه  موفقة  حت��رك��ات 
�ملبار�ة  لتنتهي  ه��دف��ني  ���ش��ج��ل  و�ل����ذي 
باربعة �هد�ف مقابل ثاث وبهذ� �لفوز 
رفع �لدفاع �ملدين ر�شيده لثمان نقاط 
جمموعته  وليت�شدر  مباريات  �ربع  من 

�لوىل وله 17 هدفا. 
ويف �ملبار�ة �لثانية متكن فريق �جلن�شية 
و�ملنافذ من حتقيق ثاين فوز  و�لقامة 

على  تغلبه  ب��ع��د  �لوىل  باملجموعة  ل��ه 
عجمان  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  فريق 
�ل�شوط  �أن��ه��ى  �أن  بعد   4 –  7 بنتيجة 
مقابل  �أه���د�ف  بخم�شة  ل�شاحله  �لأول 
هدف و�شجل له كل من حممد �بر�هيم 
فيما  منهما  لكل  هدفني  �شامل  وخليفة 
���ش��ج��ل م��ن�����ش��ور ���ش��ل��ط��ان وف��ه��د مو�شى 

وبدر �بر�هيم هدف لكل منهم. 
ويت�شدر قائمة �لهد�فني لهذه �لبطولة 
�ل��ق��و����ش��ي م���ن �شرطة  �ح���م���د ج��ا���ش��م 

9 �هد�ف ويليه زميله حمد  ب�  �ل�شارقة 
وب��ل��غ عدد  �أه����د�ف  بثمانية  ���ش��امل  ع��ل��ي 
�لأهد�ف �مل�شجلة بالبطولة 144 هدفاً 
�ن  ب��ال��ذك��ر  م��ب��ار�ة وج��دي��ر  يف ع�شرين 
فريق قيادة قو�ت �لمن �خلا�شة ح�شل 
على �ملركز �لثاين مبجموعته بعد �جر�ء 
�ل��ق��رع��ة ل��ت��ح��دي��د �مل���رك���ز �ل���ث���اين بعد 
تعادله مع فريق �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
يف  وتعادلهما  و�لأه����د�ف  بالنقاط  دب��ي 

�ملبار�ة �لتي جرت بينهما.

•• العني	– الفجر:

دورة  روت��ان��ا  �ل��ع��ني  ف��ن��دق  ��شت�شاف 
�ل�����ذي مت  �مل��ل��ع��ب  �لوىل يف  �ل��ت��ن�����س 
�لتو�شعة  �ل��ف��ل��ج  ج��ن��اح  يف  �ف��ت��ت��اح��ه 
حاليا  �ل��ق��ائ��م  جن��وم  �خلم�س  للفنق 
�لذي �شيتم �فتتاحه بالكامل يف �شهر 

�أغ�شط�س.
كان �مللعب �جلديد موقع ممتاز ل�شم 
�حلدث يوم �جلمعة 14 من حزير�ن 
مناف�شة  ���ش��ه��دت  �مل���ب���اري���ات  ج��م��ي��ع 
���ش��دي��دة ب��الأخ�����س �مل���ب���ار�ة �لخ���رية 
ح���ي���ث ق�����ش��ي ج��م��ي��ع �حل�������ش���ور من 
�ع�شاء وقت ممتع مت  �ع�شاء و غري 
توزيع �جلو�ئز يف حديقة  عقد حفل 
�ل�شهاد�ت  ت��وزي��ع  مت  ح��ي��ث  �ل��ف��ن��دق 
م���ن خمتلف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  و �جل���و�ئ���ز 

�لفئات. 
�فتتاح  ع��ن  نعلن  �ن  ل��ن��ا  ل�����ش��رف  �ن���ه 
لعائلة  جديد  كوليد  �جلديد  �مللعب 
�لعني روتانا و تكملة مل�شروع �لتو�شعة 
�جل���دي���د �ل��ف��ل��ج ع��ل��ق �ل�����ش��ي��د �أمي���ن 

غريب، مدير عام �لعني روتانا.
وتابع قائًا مت بناء �مللعب مع �لأخذ 

بالعتبار �ملعايري �لعاملية و كما جرت 
نرقب  فاأننا  روتانا  �لعني  يف  �لعادة 

جمتمع  مع  �شد�قات  خللق  �لفر�س 
وي�شكر  �لريا�شية  �مل��و�ه��ب  و  �ل��ع��ني 

ف��ري��ق ع��م��ل ب��دي��اي��ن��ز �جل��م��ي��ع علي 
رعايتهم  و  م�شاركنهم  و  ح�شورهم 

ل��ل��دورة و ي��رق��ب��و� دور�ت �خ���رى يف 
�مل�شتقبل �لقريب. 

144هدفًا يف 20 مباراة 

نهائيات بطولة كاأ�س �صمو وزير الداخلية لكرة القدم لل�صالت تنطلق اليوم

دورة التن�س الأوىل يف العني روتانا

ملعب التن�س الذي اأعلن عن افتتاحه للجمهور و�صم اأوىل دورات التن�س بالعني روتانا

�صباحة وم�صابقة مائية �صمن فعاليات �صيف نادي الذيد
�شهدت فعاليات نادي �لذيد �لريا�شي حر�كا كبري� من خال زخم �لفعاليات 
�ل�شيفية �ملنفذة يف �شالت �لنادي وت�شمنت �ألعابا وم�شابقات ريا�شية متنوعة 
��شتقطبت �أكر من 250 طالب يف فعالياتها منذ �نطاقتها �ل�شبوع �ملا�شي. 
�إطار خطتها �لريا�شية للرنامج �ل�شيفي م�شابقات  �إد�رة �لنادي يف  وت�شمت 
25مر حرة  �لتابع للنادي �شملت م�شابقات مائية �شباحة  متنوعة يف �مل�شبح 
و�لعاب متنوعة بالزو�رق �ملائية يف ح�شور كافة �مل�شاركني �لذي �ختارو� ق�شاء 
�شنويا  تنفيذها  على  �ل��ن��ادي  يحر�س  �ل��ت��ي  �مل��ائ��ي��ة  �ملناف�شات  يف  ممتع  وق��ت 
�أ�شرف  و�لتي  �ملائية  �مل�شابقات  نهاية  ويف   . �مل�شاركني  وت�شجيع  هتافات  و�شط 
عليها كا من �لكابنت �شامح �بو زيد و�لكابنت ندمي �لنق�شبندي جرى تكرم 
�لفائزين حيث حل يف �ملركز �لول حممد غازي وباملركز �لثاين عمر �بو �لوفا 
و�لثالث جمال حممد . بعدها �نخرط �مل�شاركون يف �مل�شابقات �لثقافية و�لتي 
�أ�شفرت  متنوعة  معلومات  ت�شمنت  �لثقايف  �مل�شرف  �ل�شوربجي  �شعد  قدمها 
يف نهايتها عن فوز عبد �هلل حممد عمر وحممد عبد �حلميد ور��شد حممد 
جمل�س  توجيهات  وف��ق  �لذيد  ن��ادي  �إد�رة  وحتر�س  �لأول.  بامل�شتوى  حمد�ن 
من  منتقاة  جمموعة  تقدمي  على  هويدن  بن  عبد�هلل  خليفه  برئا�شة  �لد�رة 
�لر�مج و�لن�شطة �ل�شيفية �ملتكاملة و�لتي ت�شمو بالريا�شة وممار�شيها من 
�ل�شباب �إىل �للياقة و�لقوة وتنمي روح �لتناف�س لتكون �إ�شافة نوعية من خال 

�نت�شابهم للفعاليات .

تفتتح ��شبانيا بطلة �وروبا و�لعامل م�شو�رها يف كاأ�س �لقار�ت 
�لر�زيل 2013 لكرة �لقدم مبو�جهة �لوروغو�ي بطلة 
�لثانية يف  �ملجموعة  �ليوم �لحد �شمن  �مريكا �جلنوبية 
ري�شيفي وتعتر ��شبانيا مر�شحة قوية خلطف �للقب لول 
مرة بعد تتويجها يف كاأ�س �وروبا 2008 و2012 وكاأ�س 
�لعامل 2010، ويعتمد مدربها في�شنتي دل بو�شطي على 

نخبة لعبي بر�شلونة وريال مدريد.
نهائي  ن�شف  من  خروجها  تعوي�س  عن  ��شبانيا  وتبحث 
ن�شخة 2009 �مام �لوليات �ملتحدة 2-�شفر عندما حلت 

ثالثة.
و�لتقى �ملنتخبان �خر مرة وديا يف �شباط-فر�ير �ملا�شي 
يف �لدوحة عندما �شجل بيدرو هدفني وقاد ل فوريا روخا 
�ىل �لفوز 3-1، علما بان �لوروغو�ي مل تفز على ��شبانيا 

يف 6 مو�جهات تناف�شية.
وعلق �شانتي كازورل لعب و�شط ��شبانيا: �شتكون مبار�ة 
����ش��ه��ر. من  ع���دة  ق��ب��ل  �ل��ت��ي خ�شناها  ت��ل��ك  ع��ن  خمتلفة 
��شبانيا  �لهو�ء  يف  فريق خطر  وهم  عليهم  �لفوز  �ل�شعب 
�نكلر�  21 مبار�ة منذ مو�جهتها مع  �خر  مل تخ�شر يف 
عام 2011، �ما خ�شارتها �لخرية يف بطولة ر�شمية فتعود 
�شوي�شر�  �م��ام  لقبه،  �ح��رزت  �ل��ذي   2010 �ىل مونديال 

1-�شفر يف �لدور �لول.
1930 و1950، فلم تعد  �ما �لوروغ��و�ي بطلة �لعامل 
تلك �لقوة �ل�شاربة �لتي حلت ر�بعة يف مونديال 2010، 
حتتل  حيث   ،2014 م��ون��دي��ال  ت�شفيات  يف  ت��ع��اين  وه��ي 
�ملوحدة ما  �ملركز �خلام�س يف جمموعة �مريكا �جلنوبية 

يعني �مكانية خو�شها �مللحق مع خام�س قارة ��شيا.
�لوروغو�ي  2011، خا�شت  �حر�زها كوبا �مريكا  ومنذ 
�م���ام فنزويا وفرن�شا،  �خ��ر م��رت��ني  ف��ف��ازت  م��ب��ار�ة،   15
ل��ك��ن ق��ب��ل ذل���ك ت��ع��ادل��ت 6 م����ر�ت وخ�����ش��رت �رب����ع م���ر�ت، 
وت�شيلي  وكولومبيا  بوليفيا  �م���ام  م��ذل��ة  خ�����ش��ار�ت  بينها 
بو�شكي  دل  �شيفتقد  �لعامل. من جهته،  كاأ�س  ت�شفيات  يف 
خايف  على  ليعول  �مل�شاب،  �لون�شو  ت�شابي  �لو�شط  لاعب 

مارتينيز �ملتاألق مع بايرن ميونيخ �لملاين بطل �وروبا.
و���ش��ت��رك��ز �لن���ظ���ار مل��ع��رف��ة ه��وي��ة �حل���ار����س ب��ني فيكتور 
�بعده  �ل���ذي  كا�شيا�س  و�ي��ك��ر  بر�شلونة  ح��ار���س  فالدي�س 
�ل��رت��غ��ايل ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و ع��ن م��ب��اري��ات ري���ال �ملو�شم 
فالدي�س:  وق���ال  ي��ده  يف  ��شابة  م��ن  تعافيه  رغ��م  �ملا�شي 
ل�شت �نا من يتحدث عن ذلك �ملدرب هو من يقرر �حلار�س 

�ل�شا�شي .
مع  �لد�ئم  �ل�شوؤ�ل  يبقى  �حلار�س،  هوية  �ىل  وبال�شافة 
�ل�شاربني �لعري�شني، وهو �عتماد مهاجم �شريح  �شاحب 

�و �للجوء �ىل ن�شف �ملهاجم �شي�شك فابريغا�س.
�لعامل،  ر�هنا يف  �ملرعب  �ملنتخب  ��شبانيا هي  �ن  و�شحيح 
�لهجومي  �لثنائي  �شفوفها  يف  ت�شم  �لوروغ����و�ي  �ن  �ل 
�لرهيب �دين�شون كافاين ولوي�س �شو�ريز �ملطارد من �برز 

�لندية �لوروبية، بال�شافة �ىل �ملخ�شرم دييغو فورلن.
و�رت��ب��ط ��شم ك��اف��اين ه��د�ف ن��اب��ويل �لي��ط��ايل بالنتقال 
�شيتي  مان�ش�شر  �و  وت�شل�شي  �ل�شباين  مدريد  ري��ال  �ىل 
�شو�ريز  م��غ��ادرة  �ىل  �لتوقعات  ت�شري  فيما  �لنكليزيني، 

ليفربول �لنكليزي نحو ريال مدريد �ي�شا بعد م�شكات 
�ن�شباطية �فتعلها يف �ملو�شمني �لخريين.

وعلق �شو�ريز على �خبار �نتقاله: �شالعب مع �لوروغو�ي 
ولن �فكر مبا �شاجنيه يف �شوق �لنتقالت. هديف �لوحيد 

هو �لفوز باللقب .
ويف �ملجموعة عينها، تلعب �لثنني تاهيتي مع نيجرييا.

�ي��ط��ال��ي��ا و���ش��ي��ف��ة بطلة  ت�����ش��ت��ه��ل  ري����و دي ج���ان���ريو،  ويف 
�ملك�شيك بعد تعرهما يف  2012، م�شو�رها بلقاء  �وروب��ا 

مبارياتهما �لخرية.
 2-2 �يطاليا وقعت يف فخ �لتعادل �مام هايتي �ملتو��شعة 
�ل��ث��اث��اء �مل��ا���ش��ي، يف م��ب��ار�ة �ع��ت��ره��ا م��درب��ه��ا ت�شيز�ري 
مبار�تها  من  �ملك�شيك  خرجت  فيما   ، حمرجة  بر�نيديل 
�شافر�ت  حت��ت  �مل��ون��دي��ال  ت�شفيات  يف  ك��و���ش��ت��اري��ك��ا  �م���ام 

�ل�شتهجان.
مبار�ة هايتي جاءت بعد تعادل �شلبي ليطاليا مع ت�شيكيا 
يف ت�شفيات كاأ�س �لعامل، لكن و�شع �ملك�شيك �كر حرجا، 
�ل��دور �لنهائي  6 مباريات يف  �ذ تعادلت خم�س م��ر�ت من 
من ت�شفيات منطقة كونكاكاف، ما رفع �ل�شو�ت �ملطالبة 

باقالة �ملدرب خو�شيه دي ل توري.
وحتتل �ملك�شيك �ملركز �لثالث بفارق نقطة عن هندور��س 
�قل، ما ي�شعها يف موقف حرج للتاأهل  �لتي لعبت مبار�ة 
مرة  �لغياب لول  ورمب��ا   ،2014 �لر�زيل  مونديال  �ىل 
باعب  �ل��زج  ب�شبب  �مل�شاركة  حرمت  عندما   1990 منذ 

فوق �ل�شن خال بطولة لل�شباب.
وقال لعب و�شط �يطاليا كاوديو ماركيزيو: هذه م�شكلة 
�لفريق، لكن عندما ينزلون �ىل �ر�س �مللعب �شين�شون كل 

ذلك ويت�شببون لنا بامل�شكات .
وخ�شرت �يطاليا �مام �ملك�شيك 1-2 وديا يف بروك�شل عام 
2011، وكانت �ول مرة يخ�شر فيها �لزوري �مام خ�شمه 

يف 11 مبار�ة.
�شاركت  �ذ  �ل��ق��ار�ت،  كاأ�س  يف  خم�شرمة  �ملك�شيك  وتعتر 
خم�س مر�ت يف �لن�شخ �لثماين �ملا�شية وتوجت على �ر�شها 

عام 1999.
ويحوم �ل�شك حول م�شاركة مهاجم �يطاليا ماريو بالوتيلي 
بعد  �ل�شعر�وي  �شتيفان  ويعود  فخذه،  يف  ع�شلية  ل�شابة 

�باله من ��شابة �شغرية.
�لدولية  مبار�ته  بريلو  �ندريا  �لو�شط  لعب  و�شيخو�س 
هذ�  يحقق  لع��ب  خام�س  يوفنتو�س  جن��م  لي�شبح  �مل��ئ��ة، 
وباولو  ب��وف��ون  وجانلويجي  ك��ان��اف��ارو  فابيو  بعد  �لجن���از 

مالديني ودينو زوف.
ويف �لطرف �ملك�شيكي، يتوقع �ن يزج دي ل توري مبهاجم 
�لوحيد  هرنانديز،  �لنكليزي خافيري  يونايتد  مان�ش�شر 
2013 يف  ع���ام  للمك�شيك  �ل�����ش��ب��اك  ط��ري��ق  ع���رف  �ل���ذي 
�مل��ب��اري��ات �ل��ر���ش��م��ي��ة، ف��ي��م��ا ي��اأم��ل لع���ب و���ش��ط مايوركا 
�لت�شكيلة  �ىل  �لعودة  �شانتو�س  دو���س  جيوفاين  �ل�شباين 
كو�شتاريكا  م��ب��ار�ة  يف  �ل��ب��دلء  مقاعد  على  جلو�شه  بعد 
ملعب  على  ر�شمية  م�شابقة  يف  �لوىل  �مل��ب��ار�ة  و�شتكون 
مار�كانا �ملتجدد، بعد تعادل �لر�زيل و�نكلر� وديا 2-2 

مطلع �ل�شهر �حلايل.

�صراع اأوروبي-اأمريكي جنوبي يف كاأ�س القارات اليوم
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ي�����ش��ع �مل��ن��ت��خ��ب��ان �مل�������ش���ري، و�ل��ت��ون�����ش��ي �ل���ي���وم �لأح����د 
من  �لنهائية  للمرحلة  �ل��ت��اأه��ل  بطاقة  �أعينهما  ���ش��وب 
�لت�شفيات �لإفريقية �ملوؤهلة �إىل كاأ�س �لعامل بالر�زيل 
تاأكيد  مع  موعد  على  م�شر  منتخب  و�شيكون   2014
 2014 �لعامل  كاأ�س  لت�شفيات  �حلا�شم  للدور  �لتاأهل 
عا�شمة  م��اب��وت��و  يف  موزمبيق  م��ع  �ل��ي��وم  يلتقي  عندما 
بني  م�شر  ل�شعود  حا�شما  �ل��ف��وز  و�شيكون  م��وزم��ب��ي��ق، 
�أبطال �ملجموعات �لع�شرة. وبالتايل فاإن �لنقاط �لثاثة 
�لت�شفيات  من  �لأخ��رية  للمرحلة  ر�شميا  تاأهله  �شتعني 
�أم��ام غينيا يف  له  �آخ��ر مبار�ة  �لنظر عن نتيجة  ب�شرف 
بها  ي�شعد  م�شر  منتخب  وف��وز  �ملقبل.  �شبتمر-�أيلول 
نقطة   15 �إىل  ر�شيدها  يرفع  لأن��ه  للنهائيات  مبا�شرة 

�إليه  ي�شل  �أن  ميكن  ل  م��ا  وه��و  �ل��ك��ام��ل  �لر�شيد  وه��و 
�لثاين  �مل��رك��ز  �شاحب  �لأوح����د  �ملناف�س  غينيا  منتخب 
خ�شارته  �أو  م�شر  منتخب  تعادل  �أم��ا  نقاط،   7 بر�شيد 
�ملجموعة  ويف  �لأخ�����رية.  �جل��ول��ة  �إىل  �مل��وق��ف  ف��ي��وؤج��ل 
مع  نقاط(  بر�شيد )10  �ملت�شدرة  تون�س  تلعب  �لثانية 
يح�شم  �أن  ميكن  لقاء  يف  ن��ق��اط(   4( �ل�شتو�ئية  غينيا 
�شعود تون�س للدور �لنهائي، بينما تلعب �لر�أ�س �خل�شر 
�لأخرية بر�شيد 3 نقاط مع �شري�ليون �لثانية بر�شيد 
�لثامنة  �ملجموعة  تتذيل  �لتي  رو�ن��د�  وتلتقي  نقاط.   5
�ملجموعة  تت�شدر  �ل��ت��ي  �جل��ز�ئ��ر  م��ع  نقطتني  بر�شيد 
�لثانية  م��ايل  تلعب  بينما  كيجايل،  يف  نقاط   9 بر�شيد 
بر�شيد  �لثالث  بنني  مع  ملعبها  على  نقاط   7 بر�شيد 

4 نقاط. ويحتدم �ل�شر�ع يف هذه �ملجموعة بني مايل، 
و�جلز�ئر ورمبا لن يح�شم �لأمر �إل يف �جلولة �ل�شاد�شة 
و�لأخرية �لتي ت�شت�شيف فيها �جلز�ئر مايل يف �جلز�ئر 
فهي  �ليوم  مباريات  بقية  �أم��ا  �ملقبل  �شبتمر-�أيلول  يف 
تنز�نيا مع كوت ديفو�ر، ولي�شوثو مع غانا، و�إثيوبيا مع 
مع  �لدميوقر�طية  �لكونغو  وجمهورية  �إفريقيا،  جنوب 
�لكامريون، وليبرييا مع �ل�شنغال، وغينيا مع زميبابوي.  
جمموعة  ك��ل  �أول  ت��اأه��ل  ع��ل��ى  �لت�شفيات  ن��ظ��ام  وي��ق��وم 
يتم  ثانية  جولة  �إىل  �لإفريقية  �لع�شرة  �ملجموعات  من 
�إجر�ء قرعة لتحديد لقاء�ت ثنائية بني �لفرق  خالها 
�ل��ع�����ش��رة ب��ن��ظ��ام �ل��ذه��اب و�لإي�����اب و�ل��ف��ائ��ز م��ن جمموع 

�ملبارتني يتاأهل مبا�شرة �إىل كاأ�س �لعامل يف �لر�زيل.

16 �صبتمرب موعد قرعة املرحلة النهائية لت�صفيات م�صر وتون�س يحلمان بالتاأهل لآخر مراحل ت�صفيات املونديال 
املونديال باأفريقيا يف القاهرة 

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
رئي�س  و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  لاأعمال  نهيان  �آل 
مهرجان  ينطلق   ، �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�أبوظبي �لدويل �لع�شرون لل�شطرجن �لذي ينظمه 
نادي �بوظبي لل�شطرجن و�لثقافة بالتعاون ودعم 
�جلاري  ي��ون��ي��و   30 م��ن  �ل��ف��رة  خ���ال  �ملجل�س 
�بوظبي  �شوفيتيل  بفندق  �ل��ق��ادم  يوليو   7 �إىل 
�ملتاحة  �إمكانياتها  كل  �ملنظمة  �للجنة  ووف��رت   .
ل�شمان �إجناح هذ� �حلدث وكثفت لقاء�تها لو�شع 
�للم�شات و�لرتيبات �خلا�شة بانطاقة �ملهرجان 

�مل�شتوى  �ملهرجانات على  �أب��رز  �أ�شبح من  و�ل��ذي 
�لاعبني  م��ن  كبرية  �أع���د�د�  وي�شتقطب  �لعاملي 
من جميع �أقطار �لعامل . ومن �ملنتظر �أن ي�شهد 
مهرجان هذ� �لعام نقلة نوعية من حيث �مل�شاركة 
�للجنة  ت��ن��اول��ت  �أن  ب��ع��د  �لتنظيم  ح��ي��ث  م��ن  �أو 
و�يجابيات  �شلبيات  جميع  للمهرجان  �ملنظمة 
�مل���ه���رج���ان���ات �ل�����ش��اب��ق��ة ل���رك���ز ه����ذ� �ل���ع���ام على 
�ليجابيات وتفادي �ل�شلبيات �ملنتظرة. ويت�شمن 
مهرجان هذ� �لعام بطولة �لأ�شاتذة �لدولية �لتى 
و�لتى  باملهرجان  �مل��درج��ة  �لبطولت  �أق��وى  تعد 
يقت�شر �ل�شر�ك فيها على �لاعبني �حلا�شلني 

وتخ�شع  نقطة   2200 ي��ت��ج��اوز  ت�شنيف  ع��ل��ى 
�ل��ب��ط��ول��ة جل��م��ي��ع �ل��ق��و�ن��ني و�ل��ل��و�ئ��ح �خلا�شة 
�لنظام  على  وت��ق��ام  لل�شطرجن  �ل���دويل  ب��الحت��اد 
�ل�����ش��وي�����ش��ري م���ن ت�����ش��ع ج����ولت و ت��ق��رر حتديد 
زمن �ملبار�ة ب�شاعة ون�شف �ل�شاعة لكل لعب مع 
�إ�شافة 30 ثانية عن كل نقلة ملعوبة نظام في�شر 
�لتي  �ملفتوحة  �لبطولة  �مل��ه��رج��ان  يت�شمن  كما 
ينتظر �أن ي�شارك فيها �أكر من 150 لعبا من 
خمتلف دول �لعامل وتقام على �لنظام �ل�شوي�شري 

من ت�شع جولت.
ل��ل��م��ب��ار�ة بو�قع  ومت حت��دي��د �ل��زم��ن �لإج���م���ايل 

ثانية   30 �إىل  �إ�شافة  لع��ب  لكل  ون�شف  �شاعة 
�لاعب  زم��ن  �ىل  ت�شاف  ملعوبة  نقلة  ك��ل  ع��ن 
على  �لأ�شاتذة  بطولة  يف  �ل���ش��ر�ك  يقت�شر  و.. 
�لاعبني �حلا�شلني على ت�شنيف دويل �أقل من 

2200 نقطة.
على  فتقام  �شنة   15 حتت  �لنا�شئني  بطولة  �أم��ا 
�لنظام �ل�شوي�شري من �شبع جولت وبزمن قدره 
�ل�شاعة  يف  تنطلق  �أن  ت��ق��رر  و  لع��ب  لكل  �شاعة 
�ملنظمة  �للجنة  ��شتجابت  بعدما  م�شاء  �لر�بعة 
�مل�شاركني  �ل��اع��ب��ني  م��ن  �لطلبات  م��ن  للعديد 
�أي�����ش��ا يف  للم�شاركة  �أم��ام��ه��م  �ل��ف��ر���ش��ة  لإت���اح���ة 

�لبطولة �ملفتوحة.
ومن �ملنتظر م�شاركة جمموعة كبرية من لعبي 
�أن��دي��ة �ل��دول��ة �إ���ش��اف��ة �إىل لع��ب��ني م��ن خمتلف 

�جلن�شيات �لأخرى.
لل�شطرجن  �أب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  �أ���ش��ب��ح  �أن  وب��ع��د 
�ل�����ش��ط��رجن��ي��ة تز�يد  �ل�����ش��اح��ة  ب�����ارزة يف  ع��ام��ة 
ت��ل��ق��ت �للجنة  �لإق���ب���ال ع��ل��ى �ل����ش���ر�ك ف��ي��ه و 
�ملنظمة طلبات ��شر�ك من خارج �لدولة معظمها 
من لعبني دوليني حا�شلني على ت�شنيف دويل 
مرتفع ومن حملة �لألقاب �لدولية ومن �ملنتظر 
�أن تعلن �للجنة �ملنظمة خال �لأيام �ملقبلة �أبرز 

�لدوليني  �لأ���ش��ات��ذة  بطولة  يف  �مل�شاركة  �ل�شماء 
ونظر� لاإقبال �لكبري على �مل�شاركة يف �ملهرجان 
�ل�شر�ك  يف  للر�غبني  �لت�شجيل  متديد  تقرر 
�شنة   16 حتت  و�لنا�شئني  �ملفتوحة  �لبطولة  يف 
و�لثقافة  لل�شطرجن  �أبوظبي  ن��ادي  مبقر  وذل��ك 

مبنطقة �لبطني وذلك دون قيد �أو �شرط.
للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة  تعقد  �أن  �ملقرر  ومن 
تو�شح  �شحفيا  م��وؤمت��ر�  �ملقبل  �لأ���ش��ب��وع  مطلع 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة باملهرجان  م��ن خ��ال��ه ج��م��ي��ع �لأم�����ور 
و�مل�شتجد�ت �لتى قد ترز على م�شتوى �ملهرجان 

و�إعان �أ�شماء �مل�شاركني ب�شكل نهائي.

�لعليا  �مل���ن���ظ���م���ة  �ل���ل���ج���ن���ة  رف����ع����ت 
ل���ب���ط���ول���ة ن������ادي ����ش���ب���اط �ل���ق���و�ت 
�ملفتوحة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �مل�������ش���ل���ح���ة 
تقام  �لتي  �ل�شابعة ع�شرة  بن�شختها 
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد 
�لرئا�شة،  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
وب�����ش��ع��ار �ل��ب��ي��ت م��ت��وح��د ، وت���رية 
وتهيئة  و�ل����ش���ت���ع���د�د  �ل��ت��ح�����ش��ري 
جميع �خلطو�ت من كافة �لنو�حي 
و�لت�شويقية  و�ل��ف��ن��ي��ة  �لتنظيمية 
و�لعامية، �نطاقا من توجيهات 
م. حم��م��د هال  �ل���رك���ن  �ل���ف���ري���ق 
و�د�رة  فندق  رئي�س جمل�س  �لكعبي 
نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة رئي�س 

�للجنة �ملنظمة .
�لك�شف  منذ  �لول  �ل�شبوع  و�شهد 
موؤمتر  يف  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن 
جميع  على  مميز�  �قبال   ، �شحفي 
ع�شرة  �ل�شتة  و�مل�����ش��اب��ق��ات  �لل��ع��اب 
و�شالت  م��اع��ب  �شت�شهدها  �ل��ت��ي 
 31-10 �ل���ف���رة  خ����ال  �ل����ن����ادي 
، حيث تلقت مر�كز   2013 يوليو 
�ل����ن����ادي وعن  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف م��ق��ر 
طريق �ملوقع �للكروين للبطولة، 
�ل��ك��ث��ري م���ن ط��ل��ب��ات �مل�����ش��ارك��ة من 
من  و�ل��ر�غ��ب��ني  �لريا�شيني  جانب 
�لعمرية  و�مل��ر�ح��ل  �لفئات  خمتلف 
�بناء  م����ن  ح�������ش���ور لف�����ت  ،و�����ش����ط 
جمتمع �لمار�ت ، وعدد غفري من 

على  �كدت  �لتي  �لعاملية  �جلن�شيات 
و�شد�ها  للبطولة  �لكبرية  �ملكانة 
�ل����ذي مي��ت��د خ����ارج ح����دود �لوطن 
ريا�شية  ب��ط��ول��ة  ت��ع��د  مل  ح��ي��ث   ،
�جتماعي  ح�����دث  و�من������ا  ف��ح�����ش��ب 
يجمع  ��شتثنائي  ريا�شي  وكرنفال 
من خاله �لكثري من �للعاب حتت 
�مل�شاركني  ح��ج��م  ب��ج��ان��ب  م��ظ��ل��ت��ه 
م�شارك  �لف   3000 يفوق  �ل��ذي 

وم�شاركة .
ك����م����ا ق�����ام�����ت �ل����ل����ج����ان �لد�ري�����������ة 
و�لتن�شيق  �ل���ع���ام���ة  و�ل����ع����اق����ات 
�لفنية  �ل��ل��ج��ان  ب��ج��ان��ب  و�مل��ت��اب��ع��ة 
�ل�شالت  جلميع  ميد�نية  ب��زي��ار�ت 
عليها  ����ش���ت���ق���ام  �ل����ت����ي  و�مل�������و�ق�������ع 
على  للوقوف  �لريا�شية،  �مل�شابقات 
و�لتح�شري�ت  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  �خ����ر 
و�لعمل على تهيئة جميع �جلو�نب ، 
متهيد� لنطاق كل م�شابقة ح�شب 
�لرنامج �لزمني للبطولة و�ل�شعي 
و�ملميز  �لنيق  بطابعها  لإخر�جها 
�لريا�شي  �لقطاع  عليه  �ع��ت��اد  كما 

و�ل�شبابي يف كل عام .
ب��اإ���ش��ادة قارية  �ل��ب��ط��ول��ة  وح��ظ��ي��ت 
�ثناء �لزيارة �لر�شمية �لتي قام بها 
�ل�شيخ �شلمان بن �بر�هيم �ل خليفة 
رئي�س �لحتاد �ل�شيوي لكرة �لقدم 
�ل���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي، حيث ت��ع��رف من 
�شعادة حممد هال �لكعبي و�شاح 
و�لدكتور  �لبطولة  �ل�شلومي مدير 

م�شبح �لكعبي �ملن�شق �لعام للبطولة 
على م�شرية �لبطولة منذ �نبثاقها 
لل�شاحة �لريا�شية و�شول للن�شخة 
�ل�شابعة ع�شر �لتي �شتنطلق �ل�شهر 
�لكبري  �عجابه  ع��ن  معر�   ، �ملقبل 
�لرم�شاين  �لومل����ب����ي����اد  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
لدعم  و��شتمر�ريتها  �شنوية  ب�شفة 

،لي�س  �ل�شبابية  �لريا�شية  �حلركة 
على م�شتوى دولة �لمار�ت فح�شب 
�مل�����ش��ارك��ني خليجيا  و�من����ا جل��م��ي��ع 
�ن هذه  م���وؤك���د�   ، وع��رب��ي��ا وع��امل��ي��ا 
جهود  خلفها  تقف  �ملهمة  �لبطولة 
�لكثري  ر�شخت  مميزة  و�د�رة  ر�ئعة 
�ن  م�شري�  �لناجحة،  �لتجارب  من 

نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة و�حد� 
�لكبرية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��روح  م��ن 

على م�شتوى �ملنطقة.
�ل�شلومي  ���ش��اح  �ك���د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�لعليا  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  نائب 
�لتح�شري�ت  �ن  �ل��ب��ط��ول��ة  م��دي��ر 
جميع  مع  يومي  وب�شكل  متو��شلة 

مل��ت��اب��ع��ة جميع  �ل��ف��رع��ي��ة  �ل���ل���ج���ان 
�خل�����ط�����و�ت �ل���ت���ي ت���ق���ودن���ا ل�����دورة 
و�لتميز  �ل��ري��ادة  حتقق  ��شتثنائية 
من حفل �لفتتاح مرور� بامل�شابقات 
�لريا�شية و�شول خلتام �لبطولة ، 
ترجمة  على  �ننا حري�شون  م�شري� 
�هد�فنا يف �للجنة �ملنظمة و�ل�شعي 

لإ����ش���ف���اء ب�����ش��م��ات ج���دي���دة يف كل 
�مل�شاركني  ع��دد  حيث  م��ن   ، ن�شخة 
و�لت�شويق  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م  و�لل����ع����اب 

و�حلمات �لرويجية.
�لق����ب����ال  �ن  �ل�������ش���ل���وم���ي  و�و������ش�����ح 
�لعاب  يف  �مل��ب��ك��ر  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ع��ل��ى 
�ل�����دورة �ل�����ش��اب��ع��ة ع�����ش��ر، م��ا ه��و �ل 
�مل�شاركة  دل��ي��ا ق��اط��ع��ا ع��ل��ى ح��ج��م 
�شل�شلة  لتكمل  �مل��رت��ق��ب��ة،  �ل��ك��ب��رية 
جناحات �لبطولة، م�شيد� بالتعاون 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق �ل���د�ئ���م م��ع �لحت����اد�ت 
�ل��وط��ن��ي��ة ودوره�����ا يف دع���م م�شرية 
رعاة  دور  ع��ل��ى  م��ث��ن��ي��ا   ، �ل��ب��ط��ول��ة 
�حلدث من �ل�شركات �لوطنية �لتي 

�كدت ح�شورها يف دعم و�لرعاية.
�ل��دك��ت��ور م�شبح  ����ش��ار  ناحيته  م��ن 
ع�شر  �ل�شابعة  �لبطولة  �ن  �لكعبي 
ب��اه��ت��م��ام وم��ت��اب��ع��ة كبرية  حت��ظ��ى 
من �لحت��اد�ت �لوطنية و�ملوؤ�ش�شات 
 ، و�ل��ع��رب��ي��ة  �خلليجية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
ح��ي��ث ت��ل��ق��ت م���ر�ك���ز �ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
ع��دي��دة من  �لول طلبات  �ل���ش��ب��وع 
تلك �ملوؤ�ش�شات للم�شاركة يف خمتلف 
، م��وؤك��د� �ن ه��ذ� �لهتمام  �لل��ع��اب 
�لبطولة  �ن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  خ��ري  ل��ه��و 
مل تعد مكت�شباتها حم�شورة فقط 
ب���ل �متدت  ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �مل��ح��ل��ي 
م�شتوى  على  �لريا�شيني  لت�شمل 

�ملنطقة .
�ملنظمة  �للجنة  �ن  �لكعبي  و�و�شح 

تتابع ب�شكل دوؤوب م�شار �لتجهيز�ت 
�لتي  �ل����ب����ط����ول����ة  �ف����ت����ت����اح  حل����ف����ل 
�حدى  حت�����ش��ريه  يف  وت�شهم  ت��ع��ده 
�ل�شركات �لعاملية �ملخت�شة ، م�شري� 
�ن �للجنة �لعامية تو��شل �لعمل 
�لبطولة  ك��ت��اب  حت�شري  �ج���ل  م��ن 
ومتطلبات  �جل������و�ن������ب  وت���ه���ي���ئ���ة 
�ل����ن����ج����اح ل���ل���ت���غ���ط���ي���ة �لع����ام����ي����ة 
جلميع �مل�شابقات ، لفتا �ن �للجنة 
�ل�شبوع  خ����ال  ���ش��ت��ق��وم  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لر�شمية  �ل��دع��و�ت  بتوجيه  �ملقبل 
�حلكومية  و�ل��ق��ي��اد�ت  لل�شخ�شيات 
�ل�شلك  �ع�شاء  وجميع  و�لريا�شية 
�فتتاح  حفل  حل�شور  �لدبلوما�شي 
رغبات  هناك  �ن  موؤكد�   ، �لبطولة 
�لوطنية  �ل�������ش���رك���ات  م����ن  ك���ب���رية 
�لر�عية لان�شمام �ىل قائمة رعاة 
ي��ب��ع��ث للفخر  �حل�����دث وه����و �م�����ر� 
ومكانتها  �لبطولة  رعاية  مب�شرية 

بني �لبطولت �لريا�شية .
�ل�شكر  �ل��ك��ع��ب��ي  وج����ه  �خل���ت���ام  ويف 
و�لتقدير للجهود �لكبرية و�ملتابعة 
�مل��م��ي��زة م��ن �ل�����ش��ي��دة �م���ل بو�شاخ 
لل�شيد�ت  �ل��ق��دم  ك��رة  جلنة  رئي�شة 
متابعة  على  وحر�شها  �لبطولة  يف 
ب��رغ��م ظروف  وك��ب��رية  ك��ل �شغرية 
�ل����ع����اج لب���ن���ه���ا يف خ������ارج �ل���دول���ة 
�ر�س  �ىل  �ل���ع���ودة  ل��ه��م��ا  م��ت��م��ن��ي��ا   ،
�لوطن مرفلني بال�شامة و�ل�شفاء 

�لعاجل .

حتت رعاية نهيان بن زايد 

مهـــرجـــان اأبــوظبـــي الـــدولـــي الع�صـــرون لل�صطــرنـــج ينطلــــق اآخــــر يونيــــــو

اإ�سادة اآ�سيوية بنادي �سباط القوات امل�سلحة 
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�أع��ل��ن��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل��ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �ل��ع��امل �ل��ت��ي �شتقام 
�إج�����ر�ء ق��رع��ة �ملرحلة  �ل�����ش��ب��ت ع��ن  2014 �م�����س  ب��ال��ر�زي��ل 
 16 ي��وم  للمونديال  �مل��وؤه��ل��ة  �لإف��ري��ق��ي��ة  للت�شفيات  �لنهائية 
�لدويل  لاحتاد  �لر�شمي  �ملوقع  وذك��ر  �ملقبل  �شبتمر-�أيلول 
�إجر�وؤها يف مقر �لحتاد  �شيتم  �لقرعة  �أن  �لقدم )فيفا(  لكرة 
�لإفريقي لكرة �لقدم )كاف( مبدينة �ل�شاد�س من �أكتوبر غرب 

�لقاهرة.
و�شيتم خال �لقرعة �لك�شف عن �لفرق �خلم�شة �ملحتلة لأف�شل 
�ملر�كز يف ن�شخة �لت�شنيف �لعاملي للفيفا و�ملقرر �شدورها يوم 

12 �شبتمر-�أيلول �ملقبل.
مو�جهة  �لت�شفيات  م��ن  �لأخ����رية  �مل��رح��ل��ة  ت�شهد  ل��ن  وب��ذل��ك 
لبع�شها  �لت�شنيف  حيث  من  �إفريقيا  �لأوىل  �خلم�س  �لفرق 

�لبع�س خال �آخر مر�حل �لت�شفيات.
 ويقوم نظام �لت�شفيات على تاأهل �شاحب �ملركز �لأول من كل 
خالها  يتم  ثانية  جولة  �إىل  �لع�شر  �ملجموعات  من  جمموعة 
�إجر�ء قرعة لتحديد لقاء�ت ثنائية بني �لفرق �لع�شرة بنظام 
مبا�شرة  يتاأهل  �ملبارتني  و�لفائز من جمموع  و�لإي��اب  �لذهاب 

لكاأ�س �لعامل بالر�زيل.

�ل��ه��ال بدبي  �أه���ل  ر�ب��ط��ة   تقيم 
متام  يف  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  و�لإم�����������ار�ت 
م�شاء  و�لن�شف  �ل�شابعة  �ل�شاعة 
�ليوم حفًا لتد�شني كتاب �لدكتور 
جلنة  ع�شو  ك�شا  ح�شني  حممد 
�لحر�ف مبجل�س دبي �لريا�شي 
)حمطات يف حياتي( �لذي يتناول 
�لن�شاأة  منذ  �لكروية  �شريته  فيه 

و�ملنتخب  �ل��ه��ال  ب��ن��ادي  م�����رور�ً 
�ل�������ش���ود�ين و�ل����ف����رة �ل���ت���ي لعب 
وك�شف  �ل��ن�����ش��رو�ي  للعميد  فيها 
�لأ�شر�ر،  من  �لعديد  و  �ملثري  فيه 
حممد  �ل�شفري  �حل�����ش��ور  ي��ت��ق��دم 
�لعام  �لقن�شل  �أب��ر�ه��ي��م  �حل�����ش��ن 
�ل����دع����وة �يل  ت��وج��ي��ه  ب���دب���ي ومت 
�أ�شرة نادي �لن�شر و�لأمني �لرير 

دبي  �لهال وجمل�س  نادي  رئي�س 
�لاعبني  وق����د�م����ى  �ل���ري���ا����ش���ي 
�لإم��ار�ت��ي��ني و�ل�����ش��ود�ن��ي��ني وعدد 
من �ل�شخ�شيات �لريا�شية يف دولة 
�لإم�����ارت، ب��ج��ان��ب رج���ال �لإع���ام 
�ملختلفة  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة  و�ل���ق���ن���و�ت 
،وذلك بقاعة ندوة �لثقافة و�لعلوم 

مبنطقة �ملمزر بدبي. 

�ر�شنال  ن�����ادي  رئ��ي�����س  ه���ي���ل���وود  ب��ي��ر  �ن�����ش��ح��ب 
�د�رت��ه يف خطوة متوقعة  �لنكليزي من جمل�س 
بعد �لزمة �لقلبية �لتي عانى منها �لعام �ملا�شي، 
�ل�شري  �للندين بدل منه  �لنادي  و�شي�شتلم مهام 
77 عاما  ت�شيب�س كيزويك وياأتي رحيل هيلوود 
�شمال  ف��ري��ق  م��ع  لعائلته  ����ش��ط��وري��ة  ف���رة  ب��ع��د 

لندن ��شتمرت 86 �شنة منذ 1927.
وكان هيلوود قد خلف عام 1982 و�لده دني�س 

�لذي تر�أ�س �لنادي خلفا لو�لده �ل�شري �شامويل. 
قر�ر�  كان  �لر�شمي:  �لنادي  ملوقع  هيلوود  وق��ال 
�شعبا لن �ر�شنال جزء كبري من حياتي. �شحيح 
�ن �شحتي قد حت�شنت لكني ر�أيت �ن وقت �لرحيل 
�لكرى  �حل�ش�س  مالك  ��شكر  �ن  �ود  ح��ان  ق��د 
هو  ت�شيب�س  �ل�شري  �ن  �علم  كما  كرونكي  �شتان 

�ل�شخ�س �ملنا�شب لقيادة �لنادي .
�ملدفعحية  �د�رة  جم��ل�����س  �ىل  ه��ي��ل��وود  و�ن�����ش��م 

للنادي  رئي�شا  و�ل��ده  ��شبح  1962، عندما  عام 
�لقر�ر�ت  يف  رئي�شا  عن�شر�  كان  �لوقت  وم��ذذ�ك 
�ل��ن��ادي، وبينها �لن��ت��ق��ال م��ن ملعب  �ل��ك��رى يف 
73 عاما  ه��اي��ري �ىل �لم�����ار�ت �م���ا ك��ي��زوي��ك 
 ،2005 م��ن��ذ  �لد�رة  جم��ل�����س  يف  ع�����ش��و  ف��ه��و   ،
ورئي�س �شابق مل�شرف هامرو�س ومدير� مل�شرف 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  م��ع  ت�شيب�س  و�شيعمل  �نكلر� 

�يفان غازيدي�س.

كيــزويـــك رئي�صــــًا جـــديــــدًا لأر�صـنـــــالرابطة اأهل الهالل تد�صن كتاب حمطات يف حياتي 



الفجر الريا�سي

18

األحد   -  16   يونيو    2013 م    -    العـدد    10819
Sunday    16    June     2013  -  Issue No   10819

 �أكمل تعيني نادي مان�ش�شر �شيتي للت�شيلي مانويل بليغريني 
مدربا للفريق �أكر عملية تغيري يف �شفوف مدربي �لأندية 
�لكبرية بالدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم، حيث ت�شتعد 
�أربعة من بني �لأندية �ل�شتة �لأوىل يف ترتيب �ملو�شم �ملا�شي 
لبد�ية عهد جديد عندما ينطلق �ملو�شم �جلديد يف منت�شف 
�أغ�شط�س-�آب �ملقبل.  ويت�شدر جوزيه مورينيو �لقائمة، وهو 
�أن��ه ل يز�ل  �لثانية مع ت�شل�شي  �أن يثبت يف فرته  ياأمل يف 
مهمة  كثريون  ع��ده  مبا  مويز  ديفد  قبل  فيما  �ل�شتثنائي 
م�شتحيلة بعد خافته للمدرب �ملعتزل �أليك�س فريغ�شون يف 

تدريب مان�ش�شر يونايتد �لفائز باللقب بينما تتمثل مهمة 
بليغريني يف حتديث �شفوف �شيتي و�شيف �لبطل.

كاأ�س  لقب  ن��ال  �ل���ذي  مارتينيز  روب��رت��و  �لإ���ش��ب��اين  وح�شل 
�إجنلر� لكرة �لقدم مع ويجان �أثليتيك يف مايو-�أيار �ملا�شي 
�ملعدل مع فريق كبري  �أ�شلوبه  لتطبيق  �أخ��ري�  على فر�شته 

حيث �ختار �أن يحل بديا ملويز يف تدريب �إيفرتون.
عندما  ل��ن��دن  �شمال  يف  باحلميمية  �شعور  ه��ن��اك  و�شيكون 
ي�شعى �آر�شني فينغر �لذي بات �لآن �أطول �ملدربني بقاء مع 
�أندية �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لإنهاء م�شرية قاحلة  �أحد 

��شتمرت ثماين �شنو�ت مع �أر�شنال.
بينما �شي�شعى �أندريه فيا�س بو��س مدرب توتنهام هوت�شبري 
�لأول.  مو�شمه  يف  ق��دم��ه  �ل���ذي  �ل��ق��وي  �لأد�ء  على  للبناء 
و�شيكون مورينيو و�لت�شيلي بليغريني ومويز يف �إطار د�ئرة 
�ل�شوء لأ�شباب متعددة وعقب تد�شينه �أول مو�شم تدريبي له 
يف �إجنلر� و�دعائه �أنه �ل�شتثنائي مع ت�شل�شي عام 2004 
ب��اأول لقب للدوري  بات مورينيو يف و�جهة �لأح��د�ث بفوزه 

مع ت�شل�شي خال 50 عاما يف �أول مو�شم له.
�لإجنليزي ولقبني  ل��ل��دوري  �آخ��ر  بلقب  �لفريق  ف��وز  ورغ��م 

ل��ك��اأ���س ر�ب��ط��ة �لأن���دي���ة �لإجن��ل��ي��زي��ة ول��ق��ب ك��اأ���س �لحت���اد 
�لإجن��ل��ي��زي ب��ع��ده��ا، دخ���ل م��وري��ن��ي��و يف خ���اف م��ع روم���ان 
�إب��ر�م��وف��ي��ت�����س م��ال��ك �ل��ف��ري��ق وت���رك �ل��ن��ادي �ل��ل��ن��دين عام 

 .2007
مر  على  و�لن�شج  �خل���رة  ع��ام��ات  عليه  ظ��ه��رت  �أن  وب��ع��د 
�ل�شنو�ت ظهر مورينيو )50 عاما( ب�شخ�شية �أكر تو��شعا 
�أعلن ت�شل�شي ر�شميا تعاقده معه يف وقت �شابق هذ�  عندما 
�لتوقعات  حجم  من  للتقليل  مورينيو  �شعى  فقد  �لأ�شبوع 
�ملو�شم  يف  �ل���دوري  بلقب  �شيفوز  ت�شل�شي  �أن  ع��ن  ب��الإع��ان 

�لثاين له مع �لفريق ولي�س �ملو�شم �ملقبل ويعد ت�شل�شي من 
تعليقات  ورغ��م  �ملقبل  �ملو�شم  باللقب  للفوز  �ملر�شحني  �أب��رز 
�جلماهري  تنتظر  �لفريق  فر�س  م��ن  تقلل  �لتي  مورينيو 

برقب لأول حلظة ملورينيو مع �لفريق.
عاما   11 خ��ال  لقب  ب���اأي  يفز  مل  -�ل���ذي  م��وي��ز  و�شيحل 
13 لقبا للدوري  �إيفرتون- يف �ملقابل بديا ملدرب نال  مع 
فيها  ت��وىل  عاما   26 خ��ال  يونايتد  مع  �ملمتاز  �لإجنليزي 
كل  على  ت��اأث��ريه  �جلميع  �شي�شت�شعر  �ل��ذي  �لفريق  ت��دري��ب 

م�شتويات �لنادي ول�شنو�ت مقبلة. 

اكتملت بتعيني مان�س�سرت �سيتي بليغريني 

اأكبـــر عمليـــــة تغييــــــر مبــــــدربـــــي الــــــــدوري الإجنليـــــــــــزي 

�ملحرفني  دوري  جل���ن���ة  �أع���ل���ن���ت 
قنو�ت  مع  �تفاق  �إىل  تو�شلت  �أنها 
�حل�شول  ب�شاأن  �لريا�شية  �أبوظبي 
�لتلفزيوين  �ل���ب���ث  ح���ق���وق  ع���ل���ى 
مل�����ش��اب��ق��ات��ه��ا و�ل���ت���ي ت�����ش��م��ل: دوري 
�لرديف،  دوري  �ل��ع��رب��ي،  �خل��ل��ي��ج 
كاأ�س �ملحرفني وكاأ�س �ل�شوبر على 
�لنهائية  �لأح���ك���ام  حت��دي��د  ي��ت��م  �أن 
�خل��ا���ش��ع��ة ل�����ش��روط �ل��ع��ق��د. جاء 
ذلك بناء على تو�شية جلنة توزيع 
�جتماعها  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �حل��ق��وق 
ك���ان���ت ق���د �طلعت  �لأخ�������ري، ح��ي��ث 
�ملقدم  و�مل���ايل  �لفني  �لعر�س  على 
�لريا�شية،  �أب���وظ���ب���ي  ق���ن���و�ت  م���ن 

�جلهة  �إىل  �لفني  �لعر�س  و�أحالت 
�شوء  وعلى  �ملخت�شة،  �ل�شت�شارية 
تقييم �ل�شت�شاري، مت رفع �لتو�شية 
دوري  للجنة  �لتنفيذي  �ملكتب  �إىل 
�لنهائي.  �لقر�ر  لتخاذ  �ملحرفني 
ويف هذ� �ل�شدد، قال �شعادة حممد 
ثاين مر�شد �لرميثي، رئي�س جلنة 
�ملكتب  رئ��ي�����س  �مل���ح���رف���ني،  دوري 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي:  ن�����اأم�����ل م�����ن خ���ال 
�شريبطنا  �ل�����ذي  �جل���دي���د  �ل��ع��ق��د 
ب��ق��ن��و�ت �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة، �أن 
�ل�شورة  �ل��ق��دم  ك��رة  ملحبي  نعك�س 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة ل�����ل�����دوري �لإم�����ار�ت�����ي 
�ل��ت��ي تنظمها  �ل��ب��ط��ولت  ول��ب��اق��ي 

بتقدمي  �لقناة  تلتزم  �للجنة، حيث 
�ملباريات،  �إن���ت���اج  يف  ع��ال��ي��ة  ج����ودة 
�مل�شاهد  �إم���ت���اع  ن��ح��ر���س ع��ل��ى  ك��م��ا 
و�ملتطورة  �لعالية  �لإنتاج  مبعايري 
و�ل����ت����ي ت�����ش��ت��ح��ق��ه��ا م�����ش��اب��ق��ات��ن��ا . 
و�أ�����ش����اف:  ن���وؤم���ن يف جل��ن��ة دوري 
�مل���ح���رف���ني ب���ج���ودة ���ش��ر�ك��ت��ن��ا مع 
�لريا�شية، ونتطلع  �أبوظبي  قنو�ت 
يف  م�شتوى  �أعلى  تقدمي  �إىل  د�ئما 

�لنقل �لتلفزيوين مل�شابقاتنا .
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال حم��م��د جنيب، 
�لريا�شية:  �أبوظبي  ق��ن��و�ت  مدير 
دوري  جلنة  باختيار  ���ش��ع��د�ء  نحن 
�مل���ح���رف���ني لأب����وظ����ب����ي ل���اإع���ام 

�لتلفزيوين  للبث  مف�شل  ك�شريك 
نلتزم  م�شيفا:   . �لأرب��ع  مل�شابقاتها 
�أعلى  بتقدمي  لاإعام  �أبوظبي  يف 
�ملعايري يف �إنتاج دوري �خلليج �لعربي 
وباقي �مل�شابقات �لتي تنظمها جلنة 
�إنتاج  وب��ت��ق��ن��ي��ة  �مل��ح��رف��ني  دوري 
م��ن �شهر  عالية �جل���ودة، و�ع��ت��ب��ار�ً 
�شبتمر �لقادم، �شيتمكن �مل�شاهدون 
متميزة  ت���غ���ط���ي���ة  م���ت���اب���ع���ة  م�����ن 
�ملحرفني  دوري  جل��ن��ة  مل�����ش��اب��ق��ات 
�لريا�شية،  �أب��وظ��ب��ي  ق��ن��و�ت  ع��ل��ى 
�لتلفزيوين  �ل���ن���ق���ل  ح���ي���ث  م�����ن 
�لر�مج  �ل�شتوديوهات،  )�لتعليق، 

�لتحليلية(. 

– م�شندم مكا�شب مهمة  �لُعماين  �لطري�ن  حقق طاقم قارب 
مدينة  من  �نطاقاً  فيها  �شاركو�  �لتي  �لق�شرية  �ل�شباقات  يف 
�أ�شل  م��ن  م��رت��ني  �لتتويج  من�شة  على  حلولهم  م��ع  فالن�شيا 
ثاث مر�ت يف ل�شبونة لكي ي�شيفو� نقاطاً قيمة �إىل ر�شيدهم 
يف �شباق روت دي برين�شي�س.   وبعد حفل ت�شليم �جلو�ئز �لذي 
تلقى  حيث  �ل��ر�ئ��ع��ة،  ل�شبونة  بلدية  بقاعة  �ل�شباح  يف  �أق��ي��م 
�ل��رب��ان ���ش��ي��دين غافينيه، رب���ان ف��ري��ق �ل��ط��ري�ن �ل��ُع��م��اين – 
باجلولة  فوزهم  بعد  �ملود70  �شباقات  م�شندم وطاقمه جائزة 
�لأوىل من �شباق روت دي برين�شي�س �لتي �نطلقت من مدينة 
ل�شبونة،  �لرتغالية  �لعا�شمة  �إىل  و�شوًل  �لأ�شبانية  فالن�شيا 
ونائب  للريا�شة  ل�شبونة  بلدية  م�شت�شار  بريتو،  مانويل  من 
عمدة ل�شبونة، �نطلق �أ�شطول فرق �ملود70 �إىل �ملياه للم�شاركة 
يف �جلولة �لثانية من �ل�شباق �لق�شري.   و�أقيم �ل�شباق يف �ملياه 
بني منطقة بر��شا دو كومري�شري وج�شر ل�شبونة �ملعلق �ل�شهري 

موج  ����ش��ت��و�ء  م��ع  بحرية،  عقدة   15 حل��و�يل  متتد  م�شافة  يف 
�لبحر و�أمام ح�شود من �مل�شجعني على طول نهر تاجو�س، �لذي 
فريق  و�فتتح  بال�شباق.   و�لإع��ج��اب  �ل�شتمتاع  غاية  يف  كانو� 
�لثاين يف  �ملركز  بتحقيق  – م�شندم ح�شابه  �لُعماين  �لطري�ن 
�ل�شباق  يف  �ل��ر�ب��ع  �ملركز  �إىل  تر�جعو�  وبعدها  �لأول،  �ل�شباق 
�ل�شباق  يف  �لثالث  �ملركز  بتحقيق  م�شاركاتهم  و�أن��ه��و�  �ل��ث��اين، 
�لنهائي �لذي �أقيم يف ذلك �ليوم، وهو ما �أعطى �لطاقم �لذي 
��شتمل على �لبحارة �لُعمانيني فهد �حل�شني و�أحمد �حل�شاين، 
�شببا وجيهاً لل�شعور بالفرح و�لبهجة �إز�ء �لآفاق �مل�شتقبلية يف 
�نك�شار  من  �لرغم  على  �ملتبقية،  �لثاثة  �ل�شاطئية  �مل�شابقات 
�أحد �لأ�شرعة خال �ل�شباق مع �لقر�ب من �لو�شول �إىل خط 
�لنهاية يف �ل�شباق �لأخري.   وكان نيل ماكدونالد، �لذي �أرجع 
�لأد�ء �ل�شيء يف فالن�شيا �إىل عدم خرته يف �لإبحار على منت 
�لقو�رب متعددة �لبدن �لكبرية، �أكر �شعادة ب�شاأن �لتح�شينات 

�لتي حدثت يف ل�شبونة.  وقال: ل يز�ل هناك �لكثري من �لعمل 
�لكثري  على  �لق�شاء  يف  جنحنا  ولكننا  نوؤديه،  �أن  ينبغي  �ل��ذي 
من �أخطائنا هنا، وهو موؤ�شر جيد.  و�أ�شاف بقوله: �أعتقد �أننا 
�أف�شل  جنحنا يف �لأد�ء لأننا متكننا من �حل�شول على مر�كز 
وكانت  تاأكيد.  بكل  هذ�  �شاعدنا  وقد  �لأ�شطول  ببقية  مقارنة 
�إع��د�د�ت �لقارب �شاهمت �أي�شاً  هناك �لقليل من �لتغيري�ت يف 
يف حتقيق �لفارق، ولكن �إجماًل كان تعاملنا مع �لقارب و�شرعة 
�لقارب و�لروح �جلماعية كلها �أف�شل.   وقال فهد �حل�شني، �أحد 
�ليوم،  �أ�شا�س ما ح��دث  �ل��ق��ارب: على  �لطاقم على منت  �أف��ر�د 
ميكننا �أن نكون متفائلني ب�شاأن �لغد.   و�أ�شاف: لقد كان �أد�وؤنا 
مناور�تنا  وكانت  فالن�شيا.  يف  �أد�ئ��ن��ا  من  بكثري  و�أف�شل  جيد�ً 
�أف�شل على �لرغم من �أننا �شللنا خط �ل�شري يف �ل�شباق �لأخري 
�شنحقق  كنا  ولكن  روت�شيلد،  دو  �إدم��ون��د  فريق  ور�ء  وتاأخرنا 
عن  ثانيتني  ب��ف��ارق  �ل�شباق  �أنهينا  ق��د  كنا  ل��و  �أف�����ش��ل  نتيجة 

�أن نكون  �ل��ذي �شجلناه.   وتابع قوله: �شوف نحاول  �لتوقيت 
�لعامة  بني  �لفارق  لأن  غ��د�ً  �لرياح  بخ�شو�س  تركيز�ً  �أك��ر 
�أك��ر حذر�ً  نكون  �أن  علينا  يتعني  و�شوف  و�لدنيا كبري،  �لعليا 
لأنه ميكن خ�شارة �لكثري من �لوقت يف عمليات �لدور�ن حول 
�لعامات �إذ� مل نوؤدي هذه �لعمليات ب�شكل �شحيح.   وت�شتمر 
�نطاق  م��ع  تاجو�س  نهر  يف  �ل�شبت  ي��وم  �لق�شريه  �مل�شابقات 
�لعو�مات يف فرة ما بعد  �أخرى للدور�ن حول  ثاث �شباقات 
�لظهرية مع �نطاق قارب �إدموند دو روت�شيلد، بقيادة �لربان 
�لأول بف�شل �شد�رته للرتيب  �ملركز  �شبا�شتيان جو�شيه، من 

بفارق نقطتني. 
قارب  فيها  ي�سارك  التي  مود70  �سباقات  ــدول  ج

الطريان الُعماين، م�سندم، خالل عام 2013 :
)فالن�شيا  برين�شي�س  دي  روت  ل  ���ش��ب��اق  ي��ون��ي��و:   30 –  6  -
– �أيرلند�؛  لوغ��اي��ر  دون  – �لرتغال؛  ل�شبونة  �أ�شبانيا؛   –

باميوث – �ململكة �ملتحدة؛ رو�شكوف – فرن�شا(. 
- 8 �أغ�شط�س: �شباق حتدي �أ�شبوع كاوز �أرتيميز 

- 11 – 13 �أغ�شط�س: �شباق روليك�س فا�شت نت 
- 3 نوفمر: تر�ن�شات جاكيه فابري 

يف  امل�سارك  م�سندم-  الُعماين،  الطريان  قارب  فريق 
�سباقات مود70 لعام 2013 

-�شيدين غافينيه )فرن�شا( – بحار حميطي 
-توما�س لو بريتون )فرن�شا( - بحار حميطي

-فهد �حل�شني )�شلطنة ُعمان( - بحار حميطي
-نيل ماكدونالد )بريطانيا �لعظمى( - بحار حميطي

-د�ميان فوك�شول )�أيرلند�( - بحار حميطي
-جيلي فافينيك )فرن�شا( - بحار حميطي

-حم�شن �لبو�شعيدي )�شلطنة ُعمان( 
-�أحمد �حل�شني )�شلطنة ُعمان(

•• ا�سطنبول	-وليد	اجلابري:

زو�رق  ت�شتهيه  �لركي مبا  ري��اح بحر مرمرة  �أت��ت 
�لإم������ار�ت وذل����ك خ���ال �ل�����ش��ب��اق �ل��رئ��ي�����ش��ي �لأول 
جل��ائ��زة ت��رك��ي��ا �ل��ك��ري ل���ل���زو�رق �ل�����ش��ري��ع��ة �لفئة 
 2013 �لعامل  بطولة  من  �لثانية  �جلولة  �لأوىل 
و�لذي جرت �أحد�ثه ع�شر �أم�س �ل�شبت يف �شاحية 
بيديك مبدينة ��شطنبول لتحرم زورق �لفيكتوري 
3 بقيادة �لثنائي عارف �شيف �لزفني وحممد �شيف 
�ملري من �ل�شتمر�ر يف �ل�شباق وتو�شيع �لفارق مع 
�لعام  �لرتيب  يف  �ل�شابع  �ملركز  ليحتل  �ملناف�شني 

لل�شباق ويحتفظ ب�شد�رة �لرتيب �لعام للبطولة 
مع بطل �شباق �لم�س �لزورق �ل�شر�يل )�ت�س يو 

بي( بر�شيد 44 نقطة لكل منهما.
خال  خطر  لن��ح��ر�ف  �لفيكتوري  زورق  وتعر�س 
�ل�شباق �لأول يف �لبد�ية و�لثاين بعد �نق�شاء �شبع 
زورق  وو�ج���ه  ويتوقف  �ل���زورق  بعده  ليعطل  لفات 
فريق �بوظبي 5 بقيادة �لثنائي ر��شد �لطاير وفالح 
�ملن�شوري ظروفا مماثلة عندما تعر�س لنحر�ف 
�للفات �حلا�شمة و�لأخ��رية لكن طاقمه  مفاجئ يف 
متا�شك و�أعاد �لزورق من جديد �إىل م�شار �ل�شباق 

لينهي �ملناف�شة يف �ملركز �لر�بع.

7( بقيادة  �ل���زورق �ل���ش��ر�يل )�ت�س يو بي  وجن��ح 
�ل��ث��ن��ائ��ي د�ري����ن ورو�����س م��ن �ن���ت���ز�ع �ل��ف��وز باملركز 
�لأول لل�شباق م�شتفيد� من تعطل زورق �لفيكتوري 
مت�شدر�  ك��ان  بعدما  �لثامنة  �للفة  يف  وتوقفه   3
لي�شيف  �لأول  �لتوقف  رغ��م  �ل�شابقة  �مل��ر�ح��ل  كل 
�شد�رة  يف  و�شعته  ر�شيده  �إىل  جديدة  دقيقة   20
�ل���رت���ي���ب �ل���ع���ام ل��ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل م��ت�����ش��اوي��ا مع 
نقطة   44 بر�شيد  �ليوم  �شباق  قبل   3 �لفيكتوري 

لكل منهما.
ظل  يف  خا�شة  ع�شيبة  م��ر�ح��ل  بعدة  �ل�شباق  وم��ر 
�لتي  �لكثيفة  و�لغيوم  �لأج��و�ء  �شاد  �ل��ذي  �لطق�س 

�لنطاقة  ج��اءت  حيث  م��رم��رة  بحر  �شماء  غطت 
�أن�شابية غري �إن �نحر�ف و�نقاب زورق �لفيكتوري 
يف �للفة �لأوىل �أوقف �ل�شباق لتعاد �لنطاقة من 
بعد عدة  كبري  وباإ�شر�ر  �لفيكتوري  وينجح  جديد 
لفات من �لنق�شا�س علي �ل�شد�رة من جديد لكن 
�شورة �لنت�شار مل تكتمل بعد �إنهائه �للفة �ل�شابعة 
لنحر�ف  تعر�س  حيث  �لثامنة  �للفة  يف  ودخ��ول��ه 
�لثنائي عارف  رغ��م حم���اولت  وت��وق��ف حم��رك��ات��ه 

وحممد للعودة من جديد.
ز�بو  ��شيكار  �ل��رك��ي-�ل��رنوي��ج��ي  �ل���زورق  وجن��ح 
91 بقيادة �لثنائي �لركي �أيغور �أزيك و�لرنويجي 

�لو�شيف  مركز  �حتال  يف  ز�بوري�شكي  كري�شتيان 
بعدما �أكمل لفات �ل�شباق بنجاح بينما حل ثالثا ويف 
بقيادة   8 فيندي  زورق  �لثقيل  �لعيار  من  مفاجاأة 
�لثنائي �لفارو �ماتو وميل�س جينينغز متقدما على 
5 بينما �حتل �ملركز �خلام�س زورق  زورق �بوظبي 
طارق  �ل��رك��ي  ب��ق��ي��ادة   74 ري�شينيغ  د�ك  �لنم�شا 
�وكتيم وغيام مونتفيكي ورغم تعطل زورق فيندي 
10 بقيادة �لثنائي �ليطايل لوكا فورميلي فيندي 
�ل�شاد�س  �ملركز  يف  حل  �نه  �إل  كاربيتا  وجيوفاين 
بينما �حتل زورق �كياي 23 بقيادة �لثنائي �ليطايل 

لوكا نيكوليني وغيان ماريا �ملركز �ل�شابع.

�ملري  وحممد  �ل��زف��ني  �شيف  ع��ارف  �لثنائي  وق��ال 
بعد �لأحد�ث �ملثرية ن�شكر �هلل تعايل على كل حال 
ون��ح��ن ب��خ��ري و���ش��ن��ك��ون يف �مل��وع��د ب����اإذن �هلل خال 
ن�شتفيد من  م��ا  د�ئ��م��ا  �إن��ن��ا  م��وؤك��دي��ن  �ل��ي��وم  �شباق 
�لأخطاء ومعاجلتها يف �لوقت �ملنا�شب منوهني �إن 
ما حدث. ومن جانبه �شكر �شامل �لرميثي م�شاعد 
�ل����دويل للريا�شات  �ب��وظ��ب��ي  ل��ن��ادي  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
للثنائي  �ملتميز  �لأد�ء  �لنادي  وفد  رئي�س  �لبحرية 
�أ�شر� على  ر��شد �لطاير وفالح �ملن�شوري و�للذين 
�ملختلفة  �ل��ظ��روف  رغ��م  و�إكماله  �ل�شباق  مو��شلة 
�لتي �شهدها �لمر �لذي يزيد من خر�ت �لثنائي.

دوري اخلليـــج العـــربـــي علـــى قنـــــوات 
اأبوظبـــــي الــريــا�صيــــة

انطلقت يف ل�سبونة اأم�س �سمن مناف�سات اجلولة الثانية من ال�سباق 

ماين – م�صندم خالل ال�صباقات الق�صرية يف �صباق روت دي برين�صي�س حت�صن ملحوظ يف اأداء قارب الطريان العمُ

ت�ساوي يف ال�سدارة مع )اإت�س يو بي( وياأمل التعوي�س اليوم

انحـــراف وتعطـــل الفيكتـــوري 3 يحـــرمه اإكمـــــال ال�صبــــــــــــاق 
اأبوظبي 5 يكمل ويحل رابعًا والأ�سرتايل )�سناعة الإمارات( الأول
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خميم �صيفي مميز لالأطفال يف واجهة املجاز املائية
�أع��ل��ن مركز �أل���و�ن يف و�ج��ه��ة �مل��ج��از �مل��ائ��ي��ة، �إح���دى �ل��وج��ه��ات �لرفيهية 
و�ل�شياحية �لر�ئدة يف �إمارة �ل�شارقة، عن �إعد�د برنامج فعاليات و�أن�شطة 

مميزة لاأطفال وعائاتهم خال �أ�شهر �ل�شيف. 
حتى  ويتو��شل  يونيو،  م��ن  �ل��ث��اين  يف  للمركز  �ل�شيفي  �ملخيم  و�أن��ط��ل��ق 
 ، �لب�شرية  �خل���دع  �ل��ع��رو���س  ويت�شمن   ،2013 �شبتمر  م��ن  �خل��ام�����س 
ق��ر�ءة ق�ش�شية،  ، وجل�شات  �لكب كيك  �ليدوية، وجل�شات تزيني  و�لفنون 
وفعاليات  لاطفال،  �لزومبا  رق�س  وتت�شمن  ريا�شية  ومتارين  و�أف��ام، 
�لإك�����ش�����ش��و�ر�ت وغريها  وت�شميم  �ل��وج��ه،  على  �ل��ر���ش��م  قبيل  م��ن  �أخ���رى 

�ل�شارقة  يف  �لدولية  فيكتوريا  مدر�شة  ط��اب  �أظهر 
يوم  �شمن  وذل���ك   ، و�لح����ر�م  �ملجتمع  �أهمية  م��دى 

�لأجد�د ويوم �ل�شديق �ملميز يف �ملدر�شة. 
�لعائلة  و�أف���ر�د  300 من �لأج���د�د  �أك��ر من  وح�شر 
�ملنا�شبة �لتي تنظمها �ملدر�شة لأول مرة وذلك لق�شاء 
فكرة  وج��اءت   ، �أحفادهم  ب�شحبة  كامل  مدر�شي  ي��وم 
�لدولية  فيكتوريا  قبل مدر�شة  �ليوم من  تنظيم هذ� 
يف �ل�شارقة لتعليم �لطاب قيمة �لقدرة على �لتفاعل 
�لأجد�د  مع  متينة  عاقات  وبناء  �لأجيال  جميع  مع 

مبنية على �لحر�م. 
وح�شر �لأجد�د خال �ليوم �ل�شفوف وور�شات �لعمل 
، تبعها عرو�س مو�شيقية خا�شة على �شرفهم. و�شلط 
�لعر�س �ملو�شيقي �ل�شوء على ن�شاط برنامج �ملدر�شة 
�ملو�شيقي ، وكان �لعر�س مب�شاركة �لطاب من جميع 
�ملر�حل �لدر��شية و�ل�شفوف يف �ملدر�شة وقام �لطاب 
�ملدر�شة وتعريفهم  �أنحاء  �أجد�دهم يف جولة يف  باأخذ 
على �ملٌعلمني وعلى �أ�شدقائهم، �إ�شافة �ىل �أخذ �شور 
تذكارية مميزة مع �لعائلة يف هذه �ملنا�شبة �جلميلة.  
�ل��دك��ت��ور رودري�����ك ك��ر�وت�����س ، م��دي��ر مدر�شة  وق����ال 
فكتوريا �لدولية يف �ل�شارقة: �إن �ملجتمع هو �أحد قيمنا 
 ، �ل�شارقة  يف  �لدولية  فيكتوريا  مدر�شة  يف  �لأ�شا�شية 
وت�شجيعهم على  �لطاب  دع��م  علينا  �أن��ه  يعني  وه��ذ� 
�إن قدرتهم  ، حيث  �لأج��ي��ال  م��ع جميع  ع��اق��ات  بناء 
�لأجيال  وم���ع  �ل��ب��ع�����س  بع�شهم  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  ع��ل��ى 
��شُتلهم  وق��د  و�مل�شتقبل.   �حلياة  يف  لهم  �أ�شا�شي  �أم��ر 
ي��وم �لأج����د�د م��ن �مل��ن��ه��اج �ل��در����ش��ي �لأ����ش���ر�يل �لتي 
�ل�شارقة  يف  �ل��دول��ي��ة  فيكتوريا  م��در���ش��ة  ت�شتخدمه 
كقاعدة لت�شجيع �لطاب لي�س على �لتفكري �لإبد�عي 
و�لقوة �لأكادميية و�لتعلم �مل�شتقل فح�شب بل وبنف�س 

�لأهمية على �لتطور �لجتماعي و�لعاطفي.

بينيجانز- دبي مول ي�صت�صيف طالب مركز منزل اخلريي لذوي الحتياجات اخلا�صة
��شت�شافت �شل�شلة مطاعم بينيجانز )Bennigan’s(�ملعروفة بح�شن �ل�شيافة �ليرلندية، طاب مركز منزل �خلريي لذوي �لحتياجات �خلا�شة، وذلك يوم �لأحد يف تاريخ 9 يونيو 
يف فرعها �لو�قع يف دبي مول. وت�شعى هذه �ملبادرة لتوفري جتربة �ل�شيافة �ليرلندية مع جو من �ملرح للطاب، حيث مت تقدمي جمموعة من �لأن�شطة �لرفيهية، مبا يف ذلك �لر�شم 

على �لوجوه وعرو�س �ل�شخ�شيات �لكرتونية. كما ومت عر�س �لأعمال �لفنية و�ملجوهر�ت �لتي 
�شممها طاب مركز منزل .

وقال �شالح �لعارو�س، رئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة �لعارو�س: تلتزم �شل�شلة مطاعم بينيجانز 
و�ل�شركة �لأم ديناميك هو�شبيتاليتي )Dynmic Hospitality( مب�شوؤوليتها �لجتماعية، 
كما ومتتد روح �ل�شيافة لدى بينيجانز لت�شل �ىل جميع �أع�شاء �ملجتمع. وي�شعدنا �أن ن�شت�شيف 
طاب مركز منزل �خلريي ون�شاهم يف عر�س مو�هبهم. كما و�أننا فخورون بالتعاون مع مركز 
�لآمن  �لبيت  كونها  يف  ناجحاً  �شجًا  متلك  مميزة  خريية  منظمة  يعد  �ل��ذي  �خل��ريي،  منزل 
2005 بتوجيهات من �شمو  لذوي �لحتياجات �خلا�شة . وتاأ�ش�س مركز منزل �خلريي يف عام 
�ل�شيخة جميلة حممد �لقا�شمي، مدير عام مدينة �ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية. وتعمل �شركة 
بينيجانزو  �شل�شلة مطاعم  �لعارو�س، حيث ت�شم  ديناميك هو�شبيتاليتي حتت مظلة جمموعة 
�إيرثفروت�س يوغرت )EarthFruits Yogurt( و�ملطعم �لإ�شباين �مل�شهور ل بو�شريريا 

 .)Tike( و�ملطعم �لركي تايك )La Postreria(

جموهرات يا�صني حتتفل بعيد تاأ�صي�صها الثالثني
•• دبي	– الفجر:

�ل�شيد  �لعام  ومديرها  ها�شموك  �ل�شيد  �د�رتها  جمل�س  رئي�س  بح�شور 
دبي  يف  �ل��ث��اث��ني  تاأ�شي�شها  بعيد  ي��ا���ش��ني  جم��وه��ر�ت  �حتفلت  ر�ج��ي��ف 
وح�شر �لحتفال فريق �لعمل وعدد من رجال �لعمال و�ل�شدقاء و�ألف 

مروك. 

فندق واأجنحة رمادا عجمان 
ي�صارك يف يوم البيئة العاملي 

عجمان،  رم������اد�  و�أج���ن���ح���ة  ف���ن���دق 
من  للم�شافرين  �لأوىل  �ل��وج��ه��ة 
رج���ال �لأع��م��ال و�ل�����ش��ي��اح، ي�شارك 
�لعديد  م��ع  �لعاملي  �لبيئة  ي��وم  يف 
من �لأن�شطة �لتي تهدف �ىل ن�شر 
و�ل�شيوف  �مل��وظ��ف��ني  ب��ني  �ل��وع��ي 
و�ل����ط����ل����ب����ة ب����اأه����م����ي����ة �حل����ف����اظ 
وحماية  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى 

مو�ردها.
جولة  بتنظيم  �ل��ف��ن��دق  ق��ام  حيث 
�لفندق  يف  �مل��ق��ي��م��ني  ل��ل�����ش��ي��وف 
وغرفة  �ل��ن��م��وذج��ي��ة  �مل����زرع����ة  يف 
ت�شنيع �ل�شماد �لع�شوي و�لتي مت 
مو�قف  م�شاحة  م��ن  �إ�شتقطاعها 
وذلك  للفندق،  �ل��ت��اب��ع  �ل�����ش��ي��ار�ت 
�لبيئية  �لأن�شطة  �أه��م  مل�شاركتهم 
ولتوعيتهم  �لفندق  يقدمها  �لتي 
�لبيئية  �ل�������ش���ل���وك���ي���ات  ب���اأه���م���ي���ة 

و�إنعكا�شاتها على �لبيئة. ليلة ال�صيدات يف يا�س ووتروورلد اأبوظبي 
خ�صو�صية تامة يف اأجواء مليئة باملرح

يف  عماقة  مائية  �ل��ع��اب  حديقة  �أول  �أب��وظ��ب��ي،  ووت��روورل��د  يا�س  �أعلنت 
�إط��اق ليلة �ل�شيد�ت �لتي  �أل��ف ز�ئ��رة منذ   16 �لإم���ار�ت، عن ��شتقطاب 
توفر خ�شو�شية تامة لهن يف �أجو�ء مليئة باملرح. ويوؤكد هذ� �لرقم على 
�للو�تي  �ل��ز�ئ��ر�ت  ب��ه �حلديقة م��ن قبل  �ل���ذي حتظى  �مل��ت��ز�ي��د  �له��ت��م��ام 
يتطلعن �إىل ق�شاء �أم�شياٍت حافلة باملرح يف جٍو �آمن. وتفتح حديقة يا�س 
�أبوبها  �ل�شيف،  ح��ر�رة  �رتفاع  مع  متز�يد�ً  �إقباًل  ت�شهد  �لتي  ووت��روورل��د 
ليًا،   10 حتى  م�شاًء   5 �ل�شاعة  من  خمي�س  كل  �ل�شيد�ت  �أم��ام  ح�شرياً 
مائية  ومنزلقة  لعبة   40 ع��ن  يزيد  مب��ا  �ل�شتمتاع  فر�شة  لهن  متيحًة 

مدر�صة فيكتوريا الدولية يف ال�صارقة 
ت�صت�صيف يوم الأجداد الأول ويوم ال�صديق املميز

�ك��ر خيمة رم�شانية يف  ب��د� فندق ق�شر �لم���ار�ت باقامة   
�بوظبي ل�شتقبال زو�ر و�شيوف �لق�شر طيلة �شهر رم�شان 
�ب��و ظبي و  �ملبارك وتعد ه��ذه �خليمة �لك��ر من نوعها يف 
تطل على �لبحر من جهة وو�جهة �لفندق من جهة �خرى 
وتتو�شطها نافورة عماقة و ��شجار نخيل بارتفاع �كر من 

. طبيعية  �جو�ء  ل�شفاء  مر�   12
وت��ق��ام �خل��ي��م��ة �ل��رم�����ش��ان��ي��ة ه���ذ� �ل��ع��ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع بنك 
�ب��و ظبي �ل��وط��ن��ي وو�ح����ات �ل��ز�وي��ة ب��ه��دف �ح��ي��اء �لجو�ء 
وقال  �لم��ار�ت  و�شكان  �لفندق  و�شيوف  لنزلء  �لرم�شانية 
�ل�����ش��ي��د �ل��ك�����ش��ن��در ���ش��ن��اي��در م��دي��ر �ل��ف��ن��دق �ن خ��ي��م��ة ق�شر 

�بوظبي ل�شفاء  رم�شانية يف  �كر خيمة  �شتكون  �لم��ار�ت 
ق��ائ��ا لقد  �مل��ب��ارك و����ش��اف  �ل�شهر  �ج���و�ء روح��ان��ي��ة طيلة 
للمقيمني  �إن�شاء مكان مثري  �لعام  �لإم��ار�ت هذ�  قرر ق�شر 
�لأ�شطورية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شيافة  بحق  يعك�س  و�ل�����ش��ي��وف 

ونحن 
�أخرى لنيل �عجاب عمائنا مع عرو�س  ��شتعد�د مرة  على 
�لتي  �لعاملية،  �ل�شهرة  ذ�ت  لدينا  �لطهي  فريق  م��ن  كبرية 
تكملها خدمة ر�ئعة وجو �شحري د�خل خيمة �شهر رم�شان. 
م�شربية   ، �لرم�شانية  للخيمة  �لأن��ي��ق  �لت�شميم  و�شي�شم 
مذهبة يف �خلارج وهي �شمة تقليدية لق�شر �لإمار�ت و�شيتم 

جتهيز �خليمة بو�شائل جلو�س مريحة من �جل خلق �ماكن 
و�لأ�شدقاء  �لعائلة  بالوقت مع  متنوعة مريحة لا�شتمتاع 

خال �شهر رم�شان �ملبارك.
وتت�شع �جلناح �كر من 1200 �شخ�س و�شوف ت�شم �ربعة 
طعام  ل��ت��ن��اول  ومفتوحة  و����ش��ع��ة  ومنطقة  خا�شة  جمال�س 
�طباق �شهرية خا�شة  و�لذي ي�شم  �لإفطار  �لبوفيهات عند 
�ىل جانب  �لم��ار�ت وكذلك منطقة �شالة منف�شلة  بق�شر 
ت��رك��ي��ب ن��ظ��ام خ��ا���س للجو �ل��د�خ��ل��ي ب��ه��دف �حل��ف��اظ على 
ر�حة �ل�شيوف على مد�ر �ل�شاعة، نظر� لن �خليمة �شتكون 

مفتوحة ليا ونهار�.

ق�صر الإمارات يقيم اأكرب خيمة رم�صانية يف اأبوظبي

للغتني من �أهمّية يف حياة �لطالب 
�لعلمّية و�لعملّية و�شي�شتمر �هتمام 
�لإ�شامية  ب��ال��ق��ي��م  �مل��ع��رف��ة  د�ر 
و�ل���ه���وي���ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة �لإم����ار�ت����ي����ة 
و�إبقائهما يف مكانة مرموقة �شمن 

�ملناهج �لتي تدر�شها.

�لدولية وكانت مدر�شة د�ر �ملعرفة، 
عام  �أ�ش�شت  و�لتي  �ملن�شاأ،  �إمار�تية 
عن  يزيد  ل  طلبة  بعدد   2008
50 طالباً وطالبة يف �شفوفها، قد 
ح�شلت حديثاً على �لعتماد ب�شكل 
�لبكالوريا  برنامج  لتقدمي  ر�شمي 

�مل��ع��اي��ري �ل��دول��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
دورها �لذي �عتمدته منذ تاأ�شي�شها 
و�لقيم  �ل���ر�ث  على  �ملحافظة  يف 
و�شتتابع  �لأ����ش���ي���ل���ة  �لإم����ار�ت����ي����ة 
�ملدر�شة تقدمي مناهجها بالعربية 
و�لإجن���ل���ي���زي���ة ع��ل��ى ح���د ����ش���و�ء ملا 

�ل��دول��ي��ة )IB( وم��ع و���ش��ول عدد 
 500 �إىل  �مل���در����ش���ة  يف  �ل���ّط���اب 
�لإمار�تيني،  من  غالبّيتهم  طالب 
ت  �أكدَّ قد  �ملعرفة  د�ر  مدر�شة  ف��اإنَّ 
على ��شتجابتها للطلب �ملتز�يد يف 
دول��ة �لإم���ار�ت على تقدمي منهاج 

�لتي  �مل��ع��رف��ة  د�ر  م��در���ش��ة  متكنت 
ت��ع��ت��ر �مل��در���ش��ة �ل��وح��ي��دة يف دبي 
�لتدري�شية  مناهجها  ت��ق��دم  �ل��ت��ي 
باللغتني �لعربية و�لإجنليزية معاً، 
من تتويج عملها �ملميز يف �لتعليم 
�لبكالوريا  �عتماد  على  باحل�شول 

�لبكالوريا �لدولية باعتماد ثنائّية 
�لّلغة، و�لتي متنح �لطاب مزيد�ً 

من �خليار�ت. 
�عتماد  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  وي�����ش��اه��م 
�لبكالوريا �لّدولية يف تعزيز مكانة 
تعتمد  تعليمية  كموؤ�ش�شة  �ملدر�شة 

مدر�صة دار املعرفة يف دبي حت�صل على اعتماد البكالوريا الدولية 

كرمها �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة
مربوك التخرج والنجاح بامتياز مع مرتبة 
ال�صـرف للدكتـورة �صـــهري حممــود عليــاء

•• ال�سارقة	– الفجر:

ك���رم ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
�لقا�شمي يف عد�د خريجات جامعة �ل�شارقة �لدكتورة �شهري 
�لمتياز مع مرتبة  درج��ة  حممود علياء حيث ح�شلت على 
�ل�شرف بالعلوم �ل�شحية من جامعة �ل�شارقة للعام �لدر��شي 
2012-2013 وذلك خال �لحتفال �ملهيب قبل ظهر يوم 
�لربعاء �ملا�شي بتخريج �لطلبة يف قاعة �لحتفالت �لكرى 
مدير  و�شعادة  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  بح�شور  باجلامعة 
وبهذه  �لطلبة.  و�أه����ايل  حم��م��ود  �شامي  �ل��دك��ت��ور  �جل��ام��ع��ة 
�ملنا�شبة �نهالت �ت�شالت �لتهاين وباقات �لورود على منزل 

�شهري  للدكتورة  جميعا  متمنيني  دب��ي  يف  �لعائلة 
�ملزيد من �لنجاح و�لتميز و�ألف مروك. 

)حتمًا دبي مول( تقدم جوائز 
قيمة وعرو�صًا ترفيهية مميزة

يطلق دبي مول ، �أكر وجهات �لت�شوق و�لرفيه يف �لعامل، حملة �ل�شيف.. 
حتماً دبي مول وذلك بالتعاون مع موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة ، 
�لفاخرة،  كونتيننتال  بنتلي  ب�شيارة  للفوز  ��شتثنائية  فر�شة  ل��زو�ر  ليقدم 
�إىل جانب مع ��شت�شافة �لعديد من �لعرو�س �لرفيهية �ملبا�شرة ومتديد 
ت��ت��ز�م��ن هذه     .2013 10 ي��ول��ي��و  ل��غ��اي��ة  �مل��رك��ز  �ل��ع��م��ل �شمن  ���ش��اع��ات 
�لعرو�س �ملميزة مع مفاجاآت �شيف دبي ، �شمن حملة �ل�شيف.. حتماً دبي 
لاأطفال  خا�شة  فعاليات  منها  �لرفيهية  �لر�مج  من  باقة  وتت�شمن   ،

مثل لقاء �ل�شنافر و عرو�س �ل�شنافر و لقاء مده�س . 



اأكرب اجنازات بن اأفليك تربية الأولد
�أفليك، عن فخره �لكبري بكل ما حققه عائلياً  �أعرب �ملمثل �لأمريكي بن 

ومهنياً، م�شدد�ً على �أن �لإجناز �لأكر يف حياته هو تربية �أولده.
وق���ال �أف��ل��ي��ك يف ح��دي��ث �إىل م��وق��ع ي��و �إ����س م��اغ��ازي��ن �لأم��ريك��ي �إن �أكر 
مع زوجته �لنجمة �لأمريكية  �إجناز�ته على �لإطاق هو تربية �أولده �ل�3 

جنيفرغارنر.
 4 �شنو�ت و�شري�فينا   7 ب��اأولده فايوليت  �ل�شديد  تعلقه  �أفليك عن  وعّر 

�شنو�ت و�شاموئيل 15 �شهر�ً ، و��شفاً �إياهم باأنهم ر�ئعون.
و�شّدد على �أن تربية �لأولد هي �أعظم �شيء ميكن للمرء �لقيام به، �أو �أقله 

ميكن �أن �أقوم به يف حياتي .
�لأجز�ء  �أن  يعني  ل  وه��ذ�  �أولدي،  ه��و  حياتي  م��ن  ج��زء  �أف�شل  �إن  وق��ال 
�مل��رك��ز �لرئي�شي . وع��ّر عن  �أع��ل��م م��ا ه��و  �لأخ���رى لي�شت ر�ئ��ع��ة، ولكنني 
فرحته لأنه هو من �شيهتم باأولده هذ� �ل�شيف، فيما تتفرغ زوجته للقيام 
�مل��و�زن��ة بني  ق��ادر على  لأن��ه  �لكبري  ر�شاه  ب���اأدو�ر متثيلية جديدة، مبدياً 

�لعمل وحياته �لعائلية.
�ل��وق��ت عينه  �شاعة يومياً، ولكنه يف   18 و�أح��ي��ان��اً  ك��ث��ري�ً،  �أن��ه يعمل  وذك��ر 

يحر�س على تخ�شي�س وقت كاٍف لعائلته.

مات لنرت.. رجل متزوج 
�أ�شبح �ملمثل وع��ار���س �لأزي���اء �لأم��ريك��ي م��ات لن��ر، رج��َا متزوجاً بعد 
مرور �شنة و�حدة على �إعانه خطوبته من حبيبته �أجنيا �شتاي�شي بعد 
�أن لنر  �لأمريكي  �إ�س ماغازين  يو  �شنو�ت. وذكر موقع   3 د�مت  عاقة 

و�شتا�شي، تزوجا يف ماليبو.
جا�شنت  �أن  مطلع  م�شدر  عن  ونقل 
غا�شتون كان �إ�شبني لنر، وقد عزف 
�لزفاف  مر��شم  خ��ال  �لغيتار  على 

�لتي د�مت 20 دقيقة.
�أقيم حفل،  ذل��ك  بعد  �أن��ه  �إىل  ولفت 
�شهر  �إىل  �لعرو�شان  �شينطلق  فيما 

�لع�شل �ليوم �لأحد.
ي�شار �إىل �أن خطوبة لنر و�شتي�شي 
كانت خال عطلة رومن�شية ق�شياها 
ني�شان/�أبريل  يف  ب���اري�������س  يف  م���ع���اً 
جمعتهما  ل��ع��اق��ة  ت��ت��وي��ج��اً   2012

طو�ل 3 �شنو�ت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جذور هندية لالأمري وليام 
�أث���ب���ت ب���اح���ث���ون ب��ري��ط��ان��ي��ون �أن 
على  ثانياً  �مل�شنف  وليام،  لاأمري 
�لعر�س �لريطاين، جذور�ً هندية 
و�لدته  ج����د�ت  �إح�����دى  �إىل  ت��ع��ود 
�لأم�����رية دي��ان��ا �ل��ت��ي ك��ان��ت ن�شف 
�ل�شن  �شحيفة  وق���ال���ت  ه��ن��دي��ة. 
للحم�س  فح�شاً  �إن  �لريطانية 
�ل��ن��ووي �أث��ب��ت �أن ج��دة ج��دة جدة 
جدة �لأمري وليام وهي تدعى �إليز� 

كريو�رك، وكانت ن�شف هندية.
�لأمري  �أن  يعني  ه���ذ�  �أن  وذك����رت 
وليام قد يكون �أول ملك بريطاين 

لديه �أجد�د هنود.
و�أو�شحت �نه لطاملا كان يعتقد �أن 
ك����ريو�رك �أت���ت م��ن �أرم��ي��ن��ي��ا، لكن 
فحو�شاً على لعاب �أقارب لها ومن 
�أثببت  دي��ان��ا،  �لأم���رية  عّمة  بينهم 
�أن تلك �جلدة كانت ن�شف هندية.

وذكر �خلبري يف علم �جلينات جيم 
�أج����رى �لفح�س  �ل���ذي  وي��ل�����ش��ون، 
ع��ل��ى �حل��م�����س �ل����ن����ووي لأق�����ارب 
و�ل���د كريو�رك  �أن  ول��ي��ام،  �لأم���ري 
هوية  ت���ع���رف  ومل  �أرم����ن����ي����اً  ك�����ان 

و�لدتها.

ينجو بعد اخرتاق من�صار لبطنه
جنا مز�رع بر�زيلي من �ملوت �ملحقق بعد نقله للم�شت�شفى 
 10 لبطنه على عمق  د�ئ��ري خم��رق  كهربائي  ومن�شار 

�شنتيمر�ت.
منزله  يف  �خل�شب  ين�شر  �شتينميديك  غ��ري��غ��وري  وك��ان 
�ملن�شار  �خ���رق  عندما  �ل���ر�زي���ل،  يف  كامبينا  مبنطقة 
فريد�،  زوجته،  قامت  ذلك  �أثر  وعلى  بطنه.  �لكهربائي 
�تخاذ  �لنزيف قبل  ل��وق��ف  �لأول��ي��ة  �لإ���ش��ع��اف��ات  ب��اإج��ر�ء 
�لبالغ من �لعمر 56 �شنة �إىل �أقرب م�شت�شفى تبعد 30 

ميا.
�ملن�شار  ون�����ش��ف لإز�ل������ة  ���ش��اع��ت��ني  �لأط����ب����اء  و����ش��ت��غ��رق 
�إذ تعقدت �لعملية �جلر�حية يف بد�يتها لأن  �لكهربائي، 
�ملز�رع قام بزرع �لكلى �شابقا. وقال �أحد �لأطباء �إن زوجة 
�إز�لة  ع��دم  خ��ال  من  زوجها  حياة  �أن��ق��ذت  �شتينميديك 
زوجي  �شتينميديك:  ف��ري��د�  قالت  جانبها  م��ن  �ملن�شار. 

ب�شبع �أرو�ح، و�شكرت �لأطباء لإنقاذهم حياته. 

ا�صحك ت�صرب )كوكاكول(
ل��� ك��وك��ا ك��ول للمياه  يف حملة دع��اي��ة ف��ري��دة م��ن نوعها 
�ل�شو�رع  ببع�س  �ل�شركة ثاجات عر�س  ن�شرت  �لغازية، 
�أن تعمل  وب����دل   ! ب��ال�����ش��ح��ك  �ل��ث��اج��ات  وت��ع��م��ل ه���ذه 
�لثاجات بو�شع �لنقود بها للح�شول علي �ملياه �لغازية 
مكان  يف  �شحكت  كلما  بال�شحك  تعمل  �لثاجات  ه��ذه 

و�شع �لنقود تقوم بتنزيل �ملياه �لغازية .

خيـــارات الرجــــال
 قطعــت الطمث عنــد الن�صـــاء

حّملت در��شة جديدة �لرجال م�شوؤولية كبرية يف معاناة 
�ل��ن�����ش��اء م���ن م��رح��ل��ة �ن��ق��ط��اع �ل��ط��م��ث، �إذ �ع���ت���رت �أن 
ما  هو  �شناً  �لأك��ر  على  �ل�شابات  وتف�شيلهم  خيار�تهم 

�شاهم يف ح�شول هذ� �لأمر.
وذكر موقع هيلث لين �لكندي �أن در��شة �أعّدها باحثون 
�لرجل  تف�شيل  �أن  �أظهرت  باأوتاريو  مكا�شر  جامعة  يف 
لم����ر�أة �أك���ر ���ش��ب��اب��اً ل��ل��زو�ج ، غ���رّي دورة �لإجن����اب عند 

�لن�شاء.
و�أ�شار �إىل �أن �لباحثني دققو� يف مرحلة �نقطاع �لطمث 
�إىل  وخل�شو�  معينة،  �شن  يف  �لن�شاء  منها  ت��ع��اين  �ل��ت��ي 
عن  جنمت  �لإن�����ش��ان  لتطور  مق�شودة  غ��ري  نتيجة  �أن��ه��ا 
�شباباً  �أك��ر  �شريكات  و�نتقائه  �لطبيعي  �ل��رج��ال  خيار 
�ملر�أة  �أن  �لباحثون  و�أو���ش��ح  �لرومان�شية.  �لعاقات  يف 
�لتقّدم  �لأو���ش��روج��ني عند  ه��رم��ون  �إن��ت��اج  ع��ن  تتوقف 
�لرجال  �لإجن��اب لأن  ق��ادرة على  �ل�شن وت�شبح غري  يف 
على  وق����ادر�ت  �شباباً  �أك���ر  ن�شاء  م��ن  �ل����زو�ج  لون  يف�شّ
�إجناب �أطفال �أ�شحاء لهم. وقال بروفي�شور علم �لأحياء 
يف �جلامعة ر�ما �شينغ، �إن �نقطاع �لطمث يبدو �أنه �شبيه 
ت�شهد  عملية  وه���ذه  خمتلف  �لأم���ر  لكن  بال�شيخوخة، 

�شرعة ب�شبب خيار�ت �لتز�وج .

اإر�صادات �صحية ملحبي ال�صواء
تو�شي �جلمعية �لأملانية للتغذية حمبي �ل�شو�ء ب�شرورة �للتز�م ببع�س �لقو�عد، �إذ يجب رفع �للحوم من فوق 
�شبكة �ل�شو�ء مبجرد ماحظة �أنها ن�شجت، لأنه كلما �أ�شبح لون �للحم غامقا ز�دت �حتمالية �حتو�ئه على مو�د 
�لإ�شابة  �إىل  ت��وؤدي  �أنها  يف  ي�شتبه  �لتي  �حللقات،  متعددة  �لعطرية  و�لهيدروكربونات  كالأمينات  بال�شحة  �شارة 
�ل�شرطان فيه )�لأملانية( ي�شتمتع  �للحم وتكّون مو�د قد ت�شبب  �ل�شحي يوؤدي لتفحم  بال�شرطان. فال�شو�ء غري 
�لكثريون بال�شو�ء، بدء� بتح�شري �للحوم وجتهيز �لنار ومر�قبة �مل�شويات وهي تن�شج بر�ئحتها �ملميزة، و�نتهاًء 
بتناولها و�لتلذذ بطعمها بعد ن�شجها على �لفحم، ولكن �لطعام �مل�شوي قد يحمل خماطر على �ل�شحة، ولذلك 
جتب مر�عاة بع�س �لأمور �أثناء حت�شريه. وكي ل ت�شبح �لأطعمة حمتوية على هذه �ملو�د �ل�شامة، من �ل�شروري 
�ألومنيوم بدل من  �أو لفها يف ورق  �شو�ء  تتبيلها على �شفائح  �لتي مت  �ملحتوية على دهون وكذلك  �للحوم  و�شع 
و�شعها على �شبكة �ل�شو�ء مبا�شرة، نظر� لأن �شقوط �لدهون �أو �لزيوت �ملوجودة يف �لتتبيلة على �لفحم �ملتوهج 
يت�شبب يف �حر�قها، ومن ثم تت�شاعد �لأدخنة �ملحتوية على مادة �لهيدروكربونات �ل�شامة فتظل عالقة باللحوم 
وت�شل لاإن�شان بعد ذلك عند تناولها. كما يف�شل و�شع �للحوم على �شبكة �ل�شو�ء على �لفحم، بحيث ل يقع �لفحم 

�ملتوهج حتتها مبا�شرة، بل يكون بعيد� عنها على �أحد جانبي �ل�شو�ية.

األحد   -  16   يونيو    2013 م    -    العـدد    10819
Sunday    16    June     2013  -  Issue No   10819

دّراجــــة تطيـــــر
رغم �أن �لعلماء مل يتمكنو� من �إجناز �ل�شيار�ت �لطائرة حتى 
�لآن �إل �أنه ميكن �أن تكون �أمام �لدر�جات فر�شة �أف�شل يف هذ� 

�ملجال.
�لدر�جات  �إح��دى  عن  �لت�شيك  جمهورية  من  باحثون  وك�شف 
�ل��ت��ي ت���زن 95 ك��ي��ل��وغ��ر�م��ا وي��ج��ري �ل��ت��ح��ك��م ف��ي��ه��ا ع��ن بعد، 
�لأر�س  �شطح  م�شتوى  ف��وق  دقائق  خلم�س  حتلق  �أن  وميكنها 

بب�شعة �أمتار.
حتمل  كانت  و�ل��ت��ي  بالكهرباء،  تعمل  �لتي  �ل��در�ج��ة  ومتكنت 
�أح��د �ملعار�س  �ل��دم��ى، من �لإق���اع بنجاح د�خ��ل قاعة  �إح��دى 
بالعا�شمة �لت�شيكية بر�غ، و�لتحرك يف �جلو ثم �لهبوط د�خل 

�لقاعة نف�شها.
�مل��ق��دم��ة تعمل ك��ل منهما  �ل���در�ج���ة مب��روح��ت��ني يف  وت��ت��ح��رك 
موؤخر  يف  �أخ��ري��ني  مروحتني  �إىل  �إ�شافة  كهربائية،  ببطارية 

�لدر�جة ومروحة على كل جانب من جانبيها.
�أن ت�شاعد من ي�شتقلون  ومن �ملنتظر لتلك �لدر�جة �جلديدة 
�لدر�جات يف �لذهاب �إىل �أعمالهم على جتنب �خر�ق �ل�شو�رع 
حتى  كامل  ب�شكل  جاهزة  لي�شت  �أنها  �إل  بال�شيار�ت،  �ملزدحمة 

�لآن لل�شري يف �لطريق.
لب�شع  حتلق  �أن  �جل��دي��دة  �ل��در�ج��ة  لتلك  �لبطاريات  وت�شمح 

دقائق يف �جلو قبل �أن تكون يف حاجة �إىل �إعادة �شحنها.
وقال ميان دوت�شيك، �ملدير �لفني ل�شركة ديور�تيك للدر�جات 
�أن  ميكننا  ���ش��ن��و�ت،  ع�شر  ك��ل  تت�شاعف  �لبطاريات  ق��درة  لأن 
ليتم  كافية  �لبطاريات  تلك  تكون قدرة  �أن  �مل�شتقبل  نتوقع يف 

��شتخد�مها يف �لريا�شات و�ل�شياحة وما �شابه ذلك .
مع  بالتعاون  ديور�تيك  �شركة  عملت  �لدر�جة،  تلك  ول�شناعة 

�شركتني ت�شيكيتني �أخرتني هما تكنود�ت و�إيفيكتور.

اللمُعاب يقي امل�صنني من الإنفلونزا 
مع  يتح�ّشن  �لإن�����ش��ان  عند  �لُلعاب  �أن  �شينيون  باحثون  وج��د 
يقي  �ل���ذي  �ل��روت��ني  م��ن  ن��وع  فيه  فيتوفر  �ل�شن  �ل��ت��ق��ّدم يف 

�مل�شنني من �لإنفلونز�.
�جلديدة  �لدر��شة  �أن  �لأم��ريك��ي  نيوز  د�ي  هيلث  موقع  وذك��ر 
عن حت�ّشن نوعية �للعاب مع �لتقّدم يف �ل�شن، قد تف�ّشر �شبب 
�إنفلونز�  مثل  �جل��دي��دة  �لإن��ف��ل��ون��ز�  لأن����و�ع  �مل�شنني  م��ق��اوم��ة 

�لطيور و �إنفلونز� �خلنازير ، �أكر من �ل�شباب و�لأطفال.
و�أو�شح �لباحثون �أنه بالإ�شافة �إىل �مل�شاعدة يف ه�شم �لطعام، 
دفاع  ت�شكل خط  للجر�ثيم  بروتينات مقاومة  �لُلعاب  يت�شمن 

�أول �شد �للتهابات.
�أن �لتقّدم يف �ل�شن ي�شاهم يف زيادة معّدلت هذه  �إىل  و�أ�شارو� 

�لروتينات �لتي حتارب �لأمر��س �لناجمة عن �جلر�ثيم.
و�مر�أة  رج��ًا   180 لعاب  عينات  حللو�  �لباحثني  �أن  �إىل  ي�شار 
م��ن �أع���م���ار خم��ت��ل��ف��ة، ووج�����دو� �أن ه���ذه �ل���روت���ني وت��ع��رف ب� 
glycoproteins �ملوجودة عند من هم يف �ل�65 و�أكر كانت 
�أكر فعالية يف حماربة فريو�شات �لإنفلونز� منه عند �لأولد 

و�لر��شدين �ل�شبان.
�إج��ر�ء �ختبار�ت  �أن  �إىل  �لنتائج ت�شري  �إن هذه  �لباحثون  وقال 
مرتبطة  �أم��ر����س  ت�شخي�س  حت�شني  يف  ي�شاعد  �ل��ل��ع��اب  على 

�ملمثلة بري لر�شون ت�شل حل�شور �لعر�س �لأول لفيلم Short Term 12 يف مهرجان لو�س �جنلي�س �ل�شينمائي. )� ف ب(بالعمر و�لوقاية منها.

مي�صيل موناغان.. حامل 
مي�شيل  �لأمريكية  �ملمثلة  تنتظر 
موناغان، طفًا هو �لثاين لها من 

زوجها �لر�شام بير و�يت.
�لأمريكي  زي  �إم  ت��ي  موقع  ونقل 
ع��ن م�����ش��در م��ق��رب م��ن موناغان 
حامل  �أن���ه���ا  ت���اأك���ي���ده  ���ش��ن��ة(   37(

بطفلها �لثاين من و�يت.
�أن �ملمثلة، �لتي  �إىل  و�أ�شار �مل�شدر 
����ش��ت��ه��رت ب������اأدو�ر ع���دة �أب���رزه���ا يف 
ك�س  كي�س  و   3 م�شتحيلة  مهمة 
ب���ان���غ ب���ان���غ ، ���ش��ت��ن��ج��ب �ل��ط��ف��ل يف 

ف�شل �خلريف �ملقبل.
تزوجت  م��ون��اغ��ان  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
بير يف �لعام 2005، ولديهما �بنة 

تدعى ويلو كاثرين )4 �شنو�ت(.
يذكر �أن موناغان در�شت �ل�شحافة 
يف �شيكاغو، ثم حتولت �إىل عار�شة 
�أن  �أزي��اء ونالت �شهرة كبرية، قبل 
�أ�شهر  وم���ن  �لتمثيل،  �إىل  تنتقل 
مهمة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �أف���ام���ه���ا 
م�شتحيلة 3 و كي�س ك�س بانغ بانغ 
�أفام مهمة م�شتحيلة و �شور�س   ،

كود و عني �ل�شقر وغريها.

اأول باك�صتانية
 تقود طائرة مقاتلة

عاماً-   -19 ف�����اروق  ع��ائ�����ش��ة  �أ���ش��ب��ح��ت 
طائرة  ت��ق��ود  ب��اك�����ش��ت��ان  يف  �م������ر�أة  �أول 
�لختبار  �جتيازها  عقب  وذل��ك  مقاتلة، 
�جلوية  �ل��ق��و�ت  �أج��رت��ه  �ل���ذي  �لنهائي 

�لباك�شتانية. 
ف������اروق م���ن منطقة  وت���ن���ح���در ع��ائ�����ش��ة 
�لبنجاب  �إق���ل���ي���م  ب���ج���ن���وب  ب���ه���اول���ف���ور 
26 طيارة  �لباك�شتاين، وهي و�حدة من 
�لدفاع �جلوي  �لتحقن بخدمة  متدربة 
�لع�شرة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���ال  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين 
�ملا�شية، �إل �أن عائ�شة هي �لوحيدة �لتي 
�لختبار�ت  ج��م��ي��ع  �ج��ت��ي��از  يف  جن��ح��ت 
وقد  �لع�شكرية،  �لطائر�ت  تقود  وب��د�أت 
�مل�شحف  ق��اع��دة  يف  م��وؤخ��ر�ً  تعيينها  مت 
�لبنجاب  ب��اإق��ل��ي��م  ���ش��رج��وده��ا  مب��دي��ن��ة 
�ل���ب���اك�������ش���ت���اين.  ه�����ذ� وق�����د و����ش���ل عدد 
�لن�شاء �لعامات يف قو�ت �لدفاع �جلوي 

�لباك�شتاين �إىل 316 �مر�أة.

لطاملا �أثارت فكرة �حلياة على �ملريخ خيال �لُكّتاب 
و�ل��رو�ئ��ي��ني، لكن ت��ب��دو ه��ذه �ل��ف��ك��رة �أب��ع��د يوماً 
ل�شطح  مركبات  عدة  �إر�شال  بعد  خا�شًة  يوم  بعد 

�لكوكب �لأحمر. 
ل���و ك���ان���ت ه���ن���اك ح���ي���اة ل��ك��ان��ت ن��ا���ش��ا ق���د �أعلنت 
ذلك!لكن هل حقاً ميكن �لعتماد على نا�شا فقط 
يف ذلك؟! قام �أحد �ملوؤمنني بفكرة وجود خملوقات 
نا�شا  تن�شرها  �لتي  �ل�شور  �آلف  بتتبع  ف�شائية 
هذه  وج��د  حتى  كريو�شيتي،  �لف�شاء  مركبة  من 

�ل�شورة �لغريبة:
�أو  ف��اأر  ك�  �ل�شورة ما يبدو  ُتظهر  �ل�شورة  �شاهد   
�أ�شل  يعود   !! �لكوكب  �شخور  بني  رمب��ا  �شحلية 
بفكرة  �ل�شغوفني  �ليابانيني  لأح��د  �ل�شائعة  هذه 
ن�شر  ق��د  نف�شه  وك���ان  خ���ارج كوكبنا،  وج���ود ح��ي��اة 
بد� فيها  �ملا�شي و�أي�شاً  �أخرى يف دي�شمر  �شورة 
�لكوكب  �شخور  بني  خمتبئاً  �ل�شنجاب  ي�شبه  ما 
هائًا على  �نت�شار�ً  �لنظرية  �لأحمر.حققت هذه 
و�ملدونات  �ملو�قع  �أغلب  ون�شرتها  �لإنرنت  �شبكة 
�لإخبارية، لكن حتليًا دقيقاً لها من �ملتخ�ش�شني 

�أثبت �أن �لأغلب �أنها جمرد خد�ع ب�شري بالظل.
وبالطبع لو حاولت �لبحث يف ت�شكيات �ل�شخور 
�شتجد �آلف �لأ�شكال �لتي ت�شبه �لكائنات �حلية، 
فيما  �ملت�شابهات  ع��ن  للبحث  ت�شعى  عقولنا  لأن 

تعرف. 
�ملريخ  وجه  �شورة  ذلك  على  �لأمثلة  �أ�شهر  ومن 
�لف�شاء  مركبة  �لتقطتها  ���ش��ورة  �ل�شهري:وهي 
فويجار1- عند مرورها بجو�ر �ملريخ �شنة 1976، 
تبدو  مده�شة  ���ش��ورة  �ملركبة  لنا  �أر���ش��ل��ت  عندما 

�أقرب لوجه على �شطح �لكوكب �لأحمر. 
وجود  على  دليل  �ل�شورة  ه��ذه  �أن  �لكثريون  ظن 
ح�����ش��ارة ع��اق��ل��ة ع��ل��ى ك��وك��ب �مل���ري���خ، ل��ك��ن حني 
�ملنطقة  لهذه  و�شوحاً  �أكر  �شور�ً  نا�شا  �لتقطت 
�أكر  �لأم��ر  يكن  تكوين طبيعي. ومل  �أنها  �ت�شح 
من جمرد خدعة �شوئية كما ن�شرت نا�شا يف هذه 
�شحيح  �ملنطقة!!  لنف�س  �لأبعاد  ثاثية  �ل�شورة 
�أن �إثبات وجود حياة يحتاج لأكر من هذه �ل�شور، 
�لف�شول..هل  �شبيل  على  فيها  نفكر  دعونا  لكن 

ميكن �أن توجد حياة خارج كوكبنا؟

فاأر على �صطح املريخ !

ما �صر تواجد اأجنلينا جويل يف اأوروبا ؟
عندما ظهرت �ملمثلة �جلميلة �أجنلينا جويل يف �أول ظهور علني لها منذ �أن �أجرت عملية جر�حية لإ�شتئ�شال للثديني، 

بدت متاألقة ومفعمة باحليومية و�ل�شحة يف �لعر�س �لعاملي �لأول لفيلم بر�د بيت يف لندن. بعد ذلك، �إنتقلت جويل �إىل 
برلني وباري�س حيث �إحتفلت بعيد ميادها �أي�شاً. وقررت �أجنلينا جويل �مل�شي قدماً يف جر�حة لإ�شتئ�شال ثدييها بعد �أن 

ك�شفت �لإختبار�ت عن خماطر عالية باإ�شابتها بال�شرطان ب�شبب عو�مل ور�ثية. وكان هناك �لكثري من �لركيز 
على قر�ر جويل �ل�شجاع، مما �أثار موجة من �لنقا�س حول �إتخاذ �لن�شاء ملثل هذ� �لقر�ر، ل �شيما بعد �أن 
�أثبتت �أنها قادرة على �ل�شيطرة على حياتها و�لإعان عن قر�رها علناً وبدون خوف. وحتدثت �لتقارير عن 
�أن جويل تخطط �لآن لإ�شتئ�شال �ملبي�شني �أي�شاً يف حماولة خلف�س فر�شة �لإ�شابة بال�شرطان. وقد بدت 
�أثناء  �أجنلينا جويل مرتدية ف�شتاناً من �حلرير �لأ�شود مع تدرجات �ل�شيفون يتميز برقبة م�شتديرة، 
خروجها لاإحتفال بعيد ميادها مع عائلتها يف وقت �شابق من هذ� �ل�شهر يف مطعم كوت�شي يف برلني. 
وتتو�جد �ملمثلة �حل�شناء حالياً يف �أوروبا مع �شريكها بر�د بيت لدعمه يف ت�شويق فيلمه �جلديد وورلد 

وور زي للمخرج مارك فور�شر �لذي �شيتم �إطاقه يف 20 حزير�ن 2013.


