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العني تذرف دموع الفرح ابتهاجاً بدرع 
الدوري للمرة الثانية على التوايل 

عربي ودويل

الرئي�ص ال�سوداين ي�سيد خالل ا�ستقباله 
وفد احتاد الغرف بالعالقات مع االمارات

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

ر�ســيدة داتــــي .. وزيــــرة  
وثمانية رجال.. وابنة واحدة..!

•• العني-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
الفريق  ام�س  بعد ظهر  العني  الرو�شة مبدينة  حفظه اهلل يف ق�شر 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 
وزير الداخلية رئي�س نادي بني يا�س الذي اأهدى �شموه كاأ�س بطولة 
الأندية اخلليجية للأندية الأبطال خليجي 28  التي اأحرزها فريق 
نادي بني يا�س لكرة القدم بعد تغلبه يف املباراة النهائية التي جمعته 

يوم اخلمي�س مع فريق اخلور القطري بهدفني نظيفني على ا�شتاد 
بني يا�س بال�شاخمة.

الفني  واجلهاز  يا�س  بني  فريق  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وهناأ 
والداري على هذا الإجناز بفوزه ببطولة الأندية اخلليجية للأندية 
28 . واأكد �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ان ح�شد  الأبطال خليجي 
باملثابرة  ال  يتحقق  لن  عاليا  البلد  راي��ة  ورف��ع  والنتائج  البطولت 
والتفاين وحب الوطن وبذل اجلهود وترجمة ما ي�شخر من امكانيات 
على اأر����س ال�������������واق�������������ع.                                                  )التفا�شيل 

ح�كم راأ�س اخليمة ي�أمر ب�إطالق ا�سم رئي�س 
الدولة وحممد بن زايد على من�طق يف الإم�رة

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س العلى 
حاكم راأ�س اخليمة باطلق ا�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على منطقة الظيت اجلنوبي ال�شكنية 
املحاذية جلامع ال�شيخ خليفة بن زايد الكبري التي تعكف جلنة تنفيذ 
مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة على ان�شائها حاليا لت�شبح مدينة 
خليفة بن زايد ..اعتزازا وتقديرا جلهود �شموه يف توفري احلياة الكرمية 
ملواطني الدولة يف خمتلف امارات الدولة . كما امر �شموه باطلق ا�شم 
الفريق اول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 
القائد العلى للقوات امل�شلحة على املنطقة ال�شكنية الواقعة يف منطقة 
راأ�س اخليمة لت�شبح مدينة حممد بن  التابعة لمارة  الغيل اجلنوبية 
زايد. واكد �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة اأن املكانة الدولية الرفيعة 
التي تتبواها دولة الم��ارات يف الوقت احلا�شر على كافة ال�شعدة ما 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  القيادة احلكيمة ل�شاحب  كانت لتتحقق لول 
زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي مل يدخر جهدا يف �شبيل 
تعزيز مكانة الدولة اقليميا وعامليا .                          )التفا�شيل �س2(

�سرطة اأبوظبي حتذر العم�لة النظ�مية من 
التجمهر اأو التف�و�س لأداء اأعم�ل ب�لقطعة

•• اأبوظبي-وام:

اأو  التجمهر  م��ن  النظامية  املقيمة  العمالة  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ح���ذرت 
موؤقتة"  "جزئية  بالقطعة  م�شتقلة  اأع��م��ال  لأداء  امل���ارة  م��ع  التفاو�س 
وي�شتوجب  والإق���ام���ة  العمل  ل��ق��ان��ون  خمالفا  الأم���ر  ه��ذا  اأن  معتربة 

امل�شاءلة القانونية.                                      )التفا�شيل �س5(

   

املحكمة الد�ستورية مب�سر تق�سي 
عدم د�ستورية م�سروعي ق�نونني انتخ�بيني

•• القاهرة-رويرتز: 

العليا مب�شر ام�س ان م�شروعي قانونني  الد�شتورية  قالت املحكمة 
غري  م��واد  ت�شمنا  ال�����ش��ورى  جمل�س  م��ن  اليها  حمالني  انتخابيني 
د���ش��ت��وري��ة الم���ر ال���ذي ميكن اأن ي��رج��يء م��ن ج��دي��د م��وع��د اجراء 
العام  اأواخ���ر  اأن جت��رى  ك��ان متوقعا  التي  ال��ن��واب  انتخابات جمل�س 

احلايل.
ون�س د�شتور م�شر اجلديد الذي طبق نهاية العام املا�شي بعد اقراره 
على  العليا  الد�شتورية  للمحكمة  �شابقة  رقابة  على  عام  ا�شتفتاء  يف 
املنتخبة  املجال�س  ل�شتقرار  �شمانا  النتخابات  قوانني  م�شروعات 
ومنعا لمكانية احلكم بعدم د�شتورية انتخاب رئي�س الدولة بعد اأن 

ي�شل اىل احلكم.
وقالت املحكمة يف بيان ام�س ان اأربعة مواد يف م�شروع قانون انتخاب 
جمل�س النواب غري د�شتورية لعدم التكافوؤ يف توزيع مقاعد املجل�س 
لل�شكان  العادل  التمثيل  مبداأ  يخالف  ال��ذي  الم��ر  املحافظات  على 

فيها الذى كفله الد�شتور.
وقالت املحكمة ان عدم الن�س يف م�شروع القانون على حظر ا�شتخدام 
واأ�شافت  اجل��دي��د.  الد�شتور  يخالف  الدينية  وال��رم��وز  ال�����ش��ع��ارات 
النتخابات  مواعيد  حت��دي��د  يف  ال��دول��ة  رئي�س  ح��ق  على  الن�س  اأن 
العليا  للجنة  الد�شتور  خولها  التي  ال�شلطات  يخالف  وتق�شريها 

للنتخابات يف هذا ال�شاأن.
وقررت املحكمة اأن ت�شعة مواد يف قانون مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية 
�شلطة  للنتخابات  العليا  اللجنة  تخويل  بينها  من  د�شتورية  غري 
اخلا�شة.  الع��لم  و�شائل  يف  النتخابية  الدعاية  يف  التكافوؤ  �شمان 
وقالت ان التكافوؤ يف الدعاية ينطبق فقط على و�شائل العلم التي 
يف  م��ب��ارك  ح�شني  ال�شابق  الرئي�س  ا�شقاط  ومنذ  ال��دول��ة.  متلكها 
�شيا�شي  با�شطراب  م�شر  متر   2011 عام  مطلع  �شعبية  انتفا�شة 

وت�شريعي وق�شائي وتدهور اقت�شادي وانفلت اأمني.

رئي�س الدولة خلل ت�شلمه كاأ�س اأبطال الأندية اخلليجية من �شيف بن زايد  )وام(

رئي�س الدولة يت�سلم كاأ�س اأبطال الأندية اخلليجية من �سيف بن زايد 

خليفة يوؤكد حر�سه على موا�سلة دعم الري��سة والري��سيني

الأنب�ر يف  الق�عدة  يط�ردون  عراقي  جندي  األف   20
•• بغداد-ا.ف.ب:

�شن الف اجلنود العراقيني عملية كبرية يف �شحراء 
مدينة النبار غرب البلد مللحقة عنا�شر القاعدة 
العراقية  ع��ل��ى ط���ول احل�����دود  ان��ت�����ش��اره��م  وع�����ززوا 
ام�س م�شوؤول  افاد  الت�شلل، بح�شب ما  ملنع  ال�شورية 

ع�شكري رفيع امل�شتوى.
وقال الفريق الركن علي غيدان اطلقنا اليوم )اأم�س( 
عملية امنية كبرية مللحقة عنا�شر القاعدة الذين 
المنية  للقوات  وتهديد  خطف  بعمليات  يقومون 

واملواطنني.
وا�شاف ان العملية التي ت�شرتك فيها قيادة عمليات 
ت�شمل  الحتادية  ال�شرطة  وق��وات  واجلزيرة  النبار 
�شحراء النبار ووادي حوران والقائم والكعرة ومكر 

الذيب، مب�شاندة طريان اجلي�س.
قيام  �شهدت  التي  نف�شها  املناطق  العملية  وت�شمل 
م�شلحني ينتمون لتنظيم القاعدة بقتل 48 جنديا 
�شوريا فروا من منفذ اليعربية احلدودي اىل داخل 

ال�شلطات  واعادتهم  الفائت،  مار�س  اذار  يف  ال��ع��راق 
العراقية عرب حمافظة النبار.

واو�شح م�شوؤول رفيع امل�شتوى ان ع�شرين الف جندي 
ي�شاركون يف العملية التي بداأت فجر ال�شبت.

وا�شفرت العملية بح�شب غيدان عن تدمري احد اكرب 
مع�شكرات تنظيم القاعدة ي�شمى مع�شكر �شيف البحر 

يف ال�شحراء، واعتقال عدد من عنا�شر التنظيم.
النتهاء من تامني  انه مت  العراقي  ال�شابط  ا�شاف 
ال��ط��ري��ق ال����دويل ال���ذي ي��رب��ط ال���رم���ادي بالرطبة 
خطف  عمليات  م��ن  �شل�شلة  �شهد  ان  بعد  بالكامل، 

وقتل.
اجلزيرة  عمليات  ق��ي��ادة  ان  غ��ي��دان  ق���ال  ذل���ك،  اىل 
ال�شورية  العراقية  انت�شارها على احلدود  كثفت من 
 640 م�شافة  على  متتد  التي  احل���دود  ان  مو�شحا 
ربيعة يف  الن��ب��ار اىل  الوليد يف  ب��دءا من منفذ  كلم 

املو�شل موؤمنة بالكامل.
ياأتي من جانب  اخلروقات  التخوف من  ان  واو�شح 

احلدود ال�شورية ولي�س من احلدود العراقية.

الفجر........    04:10            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:47   
املغرب.....   07:06  
الع�صاء......   08:36

ال�شتباكات م�شتمرة بني ال�شنة والعلويني يف طرابل�س  )ا ف ب(

املعار�سة ت�سرتط رحيل الأ�سد للم�ساركة بجنيف 

مع�رك ط�حنة يف الق�سري واحلر يت�سدى لقتح�مه�

•• طرابل�س-ا.ف.ب:

قتل اربعة ا�شخا�س ام�س يف جتدد 
ال�شتباكات بني ال�شنة والعلويني 
يف �شمال لبنان على خلفية النزاع 
ال�شوري، ما يرفع ح�شيلة القتلى 
الحد  منذ  املتوا�شلة  املعارك  يف 

اىل 28 قتيل.
ا�شخا�س  اربعة  ان  امل�شدر  وق��ال 
ب��ي��ن��ه��م ث��لث��ة م���ن م��ن��ط��ق��ة باب 
م���ن منطقة  و���ش��خ�����س  ال��ت��ب��ان��ة 
ج��ب��ل حم�����ش��ن ق��ت��ل��وا م��ن��ذ فجر 
ث��م��ان��ي��ة بجروح،  ام�����س وا���ش��ي��ب 
اجلانبني،  ب���ني  ال���ش��ت��ب��اك��ات  يف 
منذ  متقطع  ب�شكل  وامل�����ش��ت��م��رة 

الحد املا�شي.
ح�شيلة  ان  امل�������ش���در  واو������ش�����ح 
ال���ق���ت���ل���ى م���ن���ذ ان��������دلع امل����ع����ارك 
بينهم  �شخ�شا   28 اىل  ارتفعت 

اللبناين،  اجلي�س  م��ن  عن�شران 
وذلك بعد وفاة احد اجلرحى يف 
باب التبانة متاأثرا بجروح ا�شيب 
بها يف وقت �شابق، م�شريا اىل ان 
ع���دد اجل��رح��ى و���ش��ل اىل 204 

فران�س  مرا�شل  واف��اد  ا�شخا�س. 
بر�س يف املدينة ان اعمال القن�س 
جتددت م�شاء اجلمعة بعد �شاعات 
من الهدوء، لتتحول مع منت�شف 

الليل اىل ا�شتباكات عنيفة.

•• عوا�صم-وكاالت:

غري  باأنه  نا�شطون  و�شفه  ق�شف  يف  وجرحى  قتلى  �شقط 
ح��زب اهلل  ال��ت��ي يدعمها  النظام  ق���وات  ج��ان��ب  م��ن  م�شبوق 
اللبناين على مدينة الق�شري ال�شورية جنوب حم�س بينما 
حمافظات  يف  جبهات  ع��دة  على  عنيفة  مواجهات  اندلعت 

�شورية خمتلفة.
باأن م�شلحي حزب اهلل ق�شفوا �شباح ام�س  واأف��اد نا�شطون 
باملدينة  ع���دة  م��ن��اط��ق  الجت���اه���ات  ك��ل  وم���ن  مكثف  ب�شكل 
املحا�شرة. وقالت الهيئة العامة للثورة ال�شورية اإن �شواريخ 
ثلثة  ملقتل  اأدى  مم��ا  املدنيني  م��ن��ازل  ف��وق  �شقطت  غ���راد 
اأ���ش��خ��ا���س واإ���ش��اب��ة اآخ��ري��ن، كما ���ش��وه��دت اأع��م��دة الدخان 

تت�شاعد من اأكرث من حمور باملدينة.
وب�شاتني  مدينة  مبحيط  عنيفة  ا�شتباكات  ان��دل��ع��ت  كما 
الق�شري وقرية احلميدية بني اجلي�س احلر وقوات النظام، 
بينما قال م�شدر ع�شكري �شوري لوكالة ال�شحافة الفرن�شية 
اإن قوات النظام تفر�س طوقا على املقاتلني ب�شمال املدينة، 

وحتاول ا�شتعادة مناطق بريفها ال�شمايل.
الق�شري  اإن مدينة  الإن�شان  ال�شوري حلقوق  املر�شد  وقال 
وب�شاتينها  ومطارها  وال�شبعة  احلميدية  بقرى  ومناطق 
النظام  ق��وات  من  عنيف  لق�شف  تتعر�س  ال�شمايل  بريفها 
لتزامن  م�����ش��ريا  اأر�����س،  اأر�����س  ���ش��واري��خ  ا�شتخدمت  ال��ت��ي 
الق�شف مع معارك �شر�شة بني قوات النظام وم�شلحني من 

حزب اهلل من جهة، ومقاتلني من عدة كتائب للثوار.
والق�شف حماولة  امل��ع��ارك  ت��ك��ون ح��دة  اأن  امل��ر���ش��د  ورج���ح 
لتحقيق مكا�شب قبل خطاب الأمني العام حلزب اهلل ح�شن 
من  اإ�شرائيل  لن�شحاب  ال�13  بالذكرى  امل��ق��رر  اهلل  ن�شر 

جنوب لبنان.
اىل ذلك اأعربت املعار�شة ال�شورية عن ا�شتعدادها حل�شور 
موؤمتر �شلم دويل يف جنيف حلل ال�شراع الدائر يف �شوريا 
اأعمال  ج���دول  يت�شمن  اأن  ب�شرط  ع��ام��ني  م��ن  اأك���رث  منذ 
املوؤمتر ق�شيتني هما : تنحي الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد 

ووقف العنف.
الوطني لقوى  تلفزيوينة قال ع�شو الئتلف  ويف مقابلة 

املعار�شة ال�شورية جرب ال�شويف اإذا مل يعقد هذا املوؤمتر بناء 
النظام  ورحيل  العنف  وق��ف  هما  اأ�شا�شيتني  نقطتني  على 

احلاكم يف دم�شق ف�شتقاطع املعار�شة هذا املوؤمتر.
اإبداء  اإىل  دم�شق  حكومة  دع��وا  �شوريون  معار�شون  وك��ان 
ب��ادرة ح�شن نية قبل املوؤمتر ال��دويل الذي من املحتمل اأن 
يعقد ال�شهر املقبل. وقال جنيب الغ�شبان ممثل الئتلف 
هذه  اإن  املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى  املعار�س  ال�شوري  الوطني 

البوادر مطلوبة لتوفري مناخ من الثقة بني اجلانبني.
اإنه  م��ن جانبه ق��ال ل���وؤي ���ش��ايف ع�شو الئ��ت��لف ال��وط��ن��ي 
ال�شوريني  املوؤمتر من  يف�شل معرفة موقف احلكومة من 

ل من الرو�س.
احلكومة  اأن  اجلمعة  �شابق  وق��ت  يف  اأعلنت  رو�شيا  وك��ان��ت 
ال�شورية وافقت من حيث املبداأ على امل�شاركة يف املوؤمتر الذي 
لوكا�شيفيت�س،  الك�شندر  وق��ال  ومو�شكو.  وا�شنطن  دعمته 
اأعربت  اإن دم�شق  املتحدث با�شم وزارة اخلارجية الرو�شية، 
عن ا�شتعدادها من حيث املبداأ للم�شاركة يف املوؤمتر الدويل، 

حتى يت�شنى لل�شوريني العثور على م�شار �شلمي للحل.

م��ن اأربعة قتلى يف جتدد ال�ستب�ك�ت ب�سم�ل لبن�ن ع��ن������س��ر   3 م��ق��ت��ل 
ب�ليمن  غ����رة  يف  ال��ق���ع��دة 

•• �صنعاء-يو بي اأي:

تنظيم  م�����ن  ع���ن���ا����ش���ر   3 ق���ت���ل 
ب��غ��ارة جوية  اليمن،  ال��ق��اع��دة يف 
اأمريكية من دون  نفذتها طائرة 
كانوا  ���ش��ي��ارة  ا���ش��ت��ه��دف��ت  ط���ي���ار 
اجلوف  مب��ح��اف��ظ��ة  ي�شتقلونها 

�شمال �شرق البلد.
وق������ال م�������ش���در اأم����ن����ي مي���ن���ي، ل� 
انرتنا�شونال،  ب���ر����س  ي��ون��اي��ت��د 
لطائرة  ج��وي��ة  غ����ارة  اإن  ام�������س، 
امريكية من دون طيار ا�شتهدفت 
الأول  ام�س  ليلة  متاأخر  وقت  يف 
مفرت�شني  عنا�شر  تقل  ���ش��ي��ارة 
ب�شاروخني  القاعدة  تنظيم  من 
خبت  م���ن���ط���ق���ة  يف  م����وج����ه����ني 
مبحافظة اجلوف اأدت اىل مقتل 

جثثهم. وتفحم  منهم   3

ا�ستب�ك�ت بني اجلي�س ال�سوداين ومتمردين يف كردف�ن 
•• اخلرطوم-ا.ف.ب:

القوات  مع  ا�شتبكوا  انهم  ام�س  وامل�����ش��اواة  العدل  حركة  متمردو  اعلن 
احلكومية على مدى يومني يف منطقتني بولية �شمال كردفان املتاخمة 
لقليم دارفور امل�شطرب غرب ال�شودان، يف حني افاد اجلي�س ال�شوداين 

انه يطارد هوؤلء املتمردين يف مناطق عدة.
وقال املتحدث با�شم العدل وامل�شاواة جربيل ادم بلل لفران�س بر�س يف 
ات�شال هاتفي من لندن ام�س الول ا�شتبكت قواتنا مع القوات احلكومية 
ك��ردف��ان على بعد  الواقعة غ��رب ولي��ة �شمال  ام قرنا ج��اك  يف منطقة 
250 كلم من البي�س عا�شمة ولية �شمال كردفان وقد ا�شتولينا على 
ثلثة عربات بكامل ا�شلحتها. وا�شاف ، ا�شتبكنا مع القوات احلكومية 

يف منطقة البوطه يف اجلزء الغربي من ولية �شمال كردفان.

•• عمان-وكاالت:

قال الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س اإن الفر�شة 
الفل�شطينيني  ب��ني  ال�����ش��لم  ل�شنع  ممكنة  م��ازال��ت 
اخلارجية  وزي���ر  ج��ه��ود  اأن  معتربا  والإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني، 

الأمريكي جون كريي تبعث الأمل يف النفو�س. 
وط���ال���ب ع��ب��ا���س يف ك��ل��م��ة ب��اف��ت��ت��اح ج��ل�����ش��ات منتدى 
ال�شونة على �شواطىء  العاملي يف  دافو�س القت�شادي 
البحر امليت، اإ�شرائيل، باإنهاء احتللها واإطلق �شراح 
الف�شل  ج��دار  وتفكيك  ال�شتيطان  ووق��ف  الأ���ش��رى 

العن�شري، فهذا ما ي�شنع ال�شلم وي�شمن الأمن.

اأن ال��ف��ر���ش��ة م���ازال���ت مم��ك��ن��ة ل�����ش��ن��ع هذا  واأو����ش���ح 
يحتاج جلعله حقيقة  ق��ال-  -كما  ذلك  لكن  ال�شلم، 
وامل�شتقبلية  احلا�شرة  الأج��ي��ال  لتنعم  الأر����س  على 

بثماره وتعي�س يف ظلله.
اخلارجية  وزي��ر  بجهود  الفل�شطيني  الرئي�س  واأ�شاد 
الأمريكي من اأجل ا�شتئناف عملية ال�شلم، وو�شف 

هذه اجلهود باأنها تبعث الأمل يف النفو�س.
وتابع اأن الفل�شطينيني واملنطقة باأ�شرها بل والعامل 
ينتظرون اأن تثمر هذه امل�شاعي واملدعومة من اأطراف 
احتلل  ينهي  ح��ل  اإىل  ال��و���ش��ول  ودول���ي���ة  اإق��ل��ي��م��ي��ة 

اإ�شرائيل للأرا�شي التي احتلتها عام 1967 .

عب��س يط�لب ب�إنه�ء الحتالل واإطالق الأ�سرى ووقف ال�ستيط�ن  

ت�سليح  ت��ع��ي��د  اإ���س��رائ��ي��ل 
اجل���ولن  يف  امل�����س��ت��وط��ن��ني 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإع���ادة  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  ق��رر اجلي�س 
ت�����ش��ل��ي��ح وت�����دري�����ب وب����ن����اء ف���رق 
يف  للم�شتوطنني  التابعة  التاأهب 
اجلولن ال�شوري املحتل. وذِكرت 
م�شادر اإ�شرائيلية اأن القرار جاء 
�شوريا  ب��ني  ال��ت��وت��ر  خلفية  ع��ل��ى 
واإ�شرائيل، حيث تزايدت مطالب 
امل�شتوطنني يف اجلولن بتاأهيلهم 
ع�شكريا للتعامل مع اأي �شيناريو 

حمتمل.
اتخذه  لّبى اجلي�س يف قرار  وقد 
مطالبهم  امل����ا�����ش����ي  اخل���م���ي�������س 
واأبلغهم مبوافقته على ا�شتئناف 
فرق التاأهب تدريباتها الع�شكرية 
بحمل  لأف�������راده�������ا  وال���������ش����م����اح 

ال�شلح.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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تعليمية ال�س�رقة تك�سف نت�ئج م�س�بقة الهالل الطالبي للع�م الدرا�سي 2012 -2013
املدار�س الثانوية.

وعلى �شعيد مدار�س البنني ح�شدت مدر�شة ال�شارقة النموذجية على 
املركز الأول ومدر�شة �شهيب على املركز الثاين ومدر�شة الأرقم على 
املركز الثالث وح�شلت مدر�شة الرفيعة على املركز الأول على م�شتوى 
مدار�س احللقة الثانية تلتها مدر�شة املجد النموذجية يف حني ح�شلت 

مدر�شة معاذ بن جبل على املركز الأول للمرحلة الثانوية.
الر�شة  ح�شل  امل�شابقة  يف  امل�شاركة  اخلا�شة  امل��دار���س  م�شتوى  وعلى 
ومدر�شة  ال��زه��ور  مدر�شة  ح�شلت  حني  يف  الأول  املركز  على  الأهلية 
املزايا ومدر�شة ال�شعلة اخلا�شة على املراكز الأوىل ب�شكل مت�شل�شل على 

م�شتوى املرحلة الثانوية.

ملتقى  تنفيذ  خ��لل  م��ن  جديد  باأ�شلوب  ال��ع��ام  ه��ذا  طرحت  امل�شابقة 
تدور  التي  الرئي�شي  وامل��ح��ور  لها  اجل��دي��دة  الأه���داف  يعر�س  طلبي 
تختار  اأن  للمدر�شة  وك���ان  “اليتيم”  مو�شوع  وه��و  امل�شابقات  ح��ول��ه 

الأ�شلوب الذي يتلءم مع اأهدافها يف تناول وطرح امل�شروع.
العمل  ثقافة  ن�شر  اإىل  رئي�شي  ب�شكل  ت��ه��دف  امل�شابقة  ان  واأ���ش��اف��ت 
ال�شنوات  املدار�س يف  ال�شارقة وعر�س اجنازات  التطوعي بني مدار�س 
املت�شابقني من قبل جلنة حتكيم خا�شة  ال�شابقة مبينة انه مت تقييم 
واختيار الفائزين الذين ا�شتطاعوا اأن يطبقوا املعايري املطلوبة �شواء 

لطلب اخللقة الأوىل واحللقة الثانية واملرحلة الثانوية.
وا�شارت اىل ان جلنة حتكيم امل�شابقة قامت هذا العام بزيارات ميدانية 

ملتابعة اجنازات الطلب باملدار�س واإلقاء نظرة على اآلية تنفيذ امل�شاريع 
املختلفة واإلقاء ال�شوء على حجم البتكارات والأفكار اجلديدة التي مت 

طرحها وتزويدهم بامللحظات اللزمة.
واأكدت اأن املدار�س اأبدت تناف�شا �شديدا برز من خلل مدار�س احللقة 
الأوىل للبنني ومدار�س املرحلة الثانوية للطالبات على م�شتوى الإمارة 

اإذ �شاركت نحو 16 مدر�شة حكومية وخا�شة يف امل�شابقة.
النموذجية  املنار  للتعليم ومدر�شة  البطحاء  وح�شلت كل من مدر�شة 
للحلقة  للبنات  احلكومية  امل��دار���س  م�شتوى  على  الأول  امل��رك��ز  على 
الثاين  امل��رك��ز  يف  ثعلبة  بنت  خ��ول��ة  م��در���ش��ة  وج���اءت  والثانية  الأوىل 
الأول على م�شتوى  املركز  الثانوي على  للتعليم  وح��ازت مدر�شة رقية 

•• ال�صارقة-وام: 

اأعلنت منطقة ال�شارقة التعليمية نتائج م�شابقة الهلل لطلبي التي 
تعد من امل�شابقات املهمة لطلب وطالبات مدار�س املنطقة والتي تقام 

بالتعاون مع هيئة الهلل الأحمر الإماراتية.
اإدارة  اإن  التعليمية  ال�شارقة  الكعبي مدير منطقة  وقال �شعيد م�شبح 
املنطقة ت�شعى اإىل تعزيز قيمة التطوع كم�شاهمة فعالة لتخفيف الآلم 
الإن�شانية واخلدمة املجتمعية وتفعيل دور املدر�شة كمنارة اإ�شعاع داعمة 

وم�شاندة ملحيطها املجتمعي اىل جانب الرقي بالن�شاط ال�شفي.
ان  الجتماعية  اخلدمة  موجهة  عبدالرحمن  حممد  هبة  واو�شحت 

ح�كم راأ�س اخليمة ي�أمر ب�إطالق ا�سم رئي�س الدولة وحممد بن زايد على من�طق يف الم�رة
•• راأ�س اخليمة-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
العلى حاكم راأ�س اخليمة باطلق 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ا�شم �شاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن 
الظيت  منطقة  ع��ل��ى  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
اجلنوبي ال�شكنية املحاذية جلامع 
ب���ن زاي�����د الكبري  ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
مبادرات  تنفيذ  جلنة  تعكف  التي 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
لت�شبح  ح���ال���ي���ا  ان�������ش���ائ���ه���ا  ع���ل���ى 
..اعتزازا  زاي��د  ب��ن  خليفة  مدينة 
توفري  �شموه يف  وت��ق��دي��را جل��ه��ود 
احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة مل��واط��ن��ي الدولة 
كما   . ال��دول��ة  ام����ارات  يف خمتلف 
الفريق  ا���ش��م  ب��اط��لق  �شموه  ام��ر 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اول 
نائب  ابوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
يف  الواقعة  ال�شكنية  املنطقة  على 
التابعة  اجلنوبية  الغيل  منطقة 
لت�شبح  اخل���ي���م���ة  را��������س  لم��������ارة 
م��دي��ن��ة حم��م��د ب���ن زاي�����د . واك���د 
�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
التي  الرفيعة  ال��دول��ي��ة  املكانة  ان 
الوقت  يف  الم���ارات  دول��ة  تتبواها 
ال�شعدة  ك���اف���ة  ع���ل���ى  احل���ا����ش���ر 
القيادة  ل����ول  ل��ت��ت��ح��ق��ق  ك��ان��ت  م���ا 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل الذي مل يدخر 
مكانة  ت���ع���زي���ز  ���ش��ب��ي��ل  يف  ج���ه���دا 
باتت  حتى  وعامليا  اقليميا  الدولة 
يف  ال��ع��امل  دول  تت�شدر  الم�����ارات 
القت�شادية  املجالت  من  العديد 

الدولة  به  ماتتمتع  اىل  بال�شافة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  حتت 
حفظه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
اهلل من ا�شتقرار وثقل �شيا�شي على 
ال�شعيد الدويل ما يعك�س ال�شيا�شة 
رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الناجحة 
ال��دول��ة واخ���وان���ه ح��ك��ام الم����ارات 
والتلحم  الت�شامح  قيم  ويرتجم 
ال����وط����ن����ي وال����ت����وا�����ش����ل ال����دائ����م 
وال�شعب  ال���ق���ي���ادة  ب���ني  وامل��ب��ا���ش��ر 
وقال �شموه �شعب المارات يح�شد 
ار�شى  ال��ت��ي  التنمية  ث��م��ار  ال��ي��وم 
قواعدها الباء املوؤ�ش�شون وعززها 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان حفظه اهلل و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  ال 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
الفريق  م���ن  م��ب��ا���ش��رة  ومب��ت��اب��ع��ة 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اول 
نائب  ابوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
الم���ارات يف مقدمة  ا�شحت  حتى 
م�شتوى  ح��ي��ث  م���ن  ال���ع���امل  دول 
الدول  اف�شل  واح��دى  الفرد  دخل 
املعي�شي  ال����ش���ت���ق���رار  ح���ي���ث  م����ن 
للعديد  معي�شيا  مق�شدا  لت�شبح 
تق�شدها  التي  العامل  �شعوب  من 
من  مل�شته  مل��ا  وال���ش��ت��ق��رار  للعمل 
ح��ب واح����رتام وت��ق��دي��ر م��ن �شعب 
ان  دول��ة الم���ارات. واو�شح �شموه 
ال�شمو  ل�شاحب  البي�شاء  الي��ادي 
رئ��ي�����س ال���دول���ة مل ت��ق��ت�����ش��ر على 
لت�شل  تعدته  ب��ل  املحلي  امل�شتوى 
ل���ك���اف���ة ال�������ش���ع���وب امل���ن���ك���وب���ة حول 
الن�شانية  امل�شاعدات  عرب  العامل 
باملليارات  تقدر  وال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة 

ب����درج����ة كبرية  اأ����ش���ه���م���ت  وال����ت����ي 
الإن�شانية  الأه�������داف  حت��ق��ي��ق  يف 
حتقيقها  اإىل  ال��دول��ة  ت�شعى  التي 
اإقليميا  ال���دول���ة  م��ك��ان��ة  ع����زز  م���ا 
الم��ارات يف م�شاف  لتاأتي  ودوليا 
للم�شاعدات  امل��ان��ح��ه  ال��ع��امل  دول 
م���ن دون مت��ي��ي��ز بني  الن�����ش��ان��ي��ة 
عرق او دين او مذهب كما ت�شاهم 
ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  الدولة 
ت��ق��دمي الدعم  ال���دول���ة يف  رئ��ي�����س 
للمنظمات  وال��ل��وج�����ش��ت��ي  امل�����ادي 
املتحدة  ل��لمم  التابعة  الن�شانية 
جتاه  الن�����ش��اين  بواجبها  ال��ت��زام��ا 
ال�����ش��ع��وب امل��ن��ك��وب��ه ج���راء احلروب 
وال����ك����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. ك��م��ا ثمن 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
احلثيثة  اجل��ه��ود  القا�شمي  �شقر 
�شمو  اول  ال��ف��ري��ق  ي��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
اجل  م��ن  امل�شلحة  للقوات  الع��ل��ى 
الكرمية  الرفاهية واحلياة  توفري 

�شموه  وح��ر���س  الم�����ارات  ل�شعب 
باملواطنني  الل��ت��ق��اء  على  ال��دائ��م 
يف خمتلف ام��ارات الدولة لتلم�س 
احتياجاتهم وتلبية طلباتهم �شريا 
على نهج املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .. 
ابوظبي  �شمو ويل عهد  ان  موكدا 
ي��ح��ظ��ى مب��ك��ان��ه خ��ا���ش��ة يف قلوب 
ابناء المارات الذين بادلوا �شموه 
احلب والتقدير والحرتام . وا�شاد 
�شمو  اول  الفريق  مبواقف  �شموه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ي�شهد  التي  والن�شانية  الوطنية 
تعك�س  ح��ي��ث  الم�����ارات  �شعب  ل��ه��ا 
ل��ق��اءات ���ش��م��وه ب��امل��واط��ن��ني ب�شكل 
متوا�شل احلر�س والهتمام الذي 
والوطن  للمواطن  �شموه  يوليه 
الرامية  ���ش��م��وه  م���ب���ادرات  ان  ك��م��ا 
ال��ت��ح��ت��ي��ة و�شد  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
املواطنني  واح��ت��ي��اج��ات  متطلبات 
تعد من اهم املبادرات التي تبناها 
�شموه وترجمة واقعية لتوجيهات 

خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن 
الرتقاء  و���ش��ع  ال���ذي  اهلل  حفظه 
للمواطنني  الجتماعية  باحلياة 
ك���اف���ة خطط  رئ��ي�����ش��ي��ا يف  ه���دف���ا 
�شموه  نوه  كما   . ال�شاملة  التنمية 
ال�شيخ  �شمو  اول  ال��ف��ري��ق  بجهود 
ن���ه���ي���ان يف  اآل  زاي�������د  ب����ن  حم���م���د 
الرتقاء مب�شتوى الفراد بالقوات 
امل�شلحة وتاهيلهم علميا وفكريا . 
خليفة  مدينة  ان  بالذكر  اجلدير 
�شابقا  اجل��ن��وب��ي  الظيت  زاي���د  ب��ن 
ال�شكنية  املناطق  اح���دث  م��ن  تعد 
يف امارة را�س اخليمة التي حظيت 
من  واه��ت��م��ام  ع��م��راين  بتخطيط 
املتطورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ح��ي��ث 
حيث ت�شهد كثافة �شكانية متزايدة 
لبناء  املواطنني  واقبال كبريا من 
جلنة  طريق  ع��ن  ���ش��واء  م�شاكنهم 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرات  ت��ن��ف��ي��ذ 
ال�شيخ  ب��رن��ام��ج  او  ال��دول��ة  رئي�س 

زايد لل�شكان.

وال�شيا�شية والجتماعية باعرتاف 
دويل وبح�شب اح�شائيات عدد من 
للمم  التابعة  العاملية  املنظمات 
اطلق  ان  �شموه  وق���ال   . امل��ت��ح��دة 
م�����ش��م��ى م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
�شاحب  �شخ�س  ع��ل��ى  قليل  ي��ع��د 
ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�شموه  اجن���ازات  بحجم  يقارن  ول 
�شملت  التي  التنمويه  وم��ب��ادرات��ه 
ولم�شت  ال�����دول�����ة  ام����������ارات  ك����ل 
اح����ت����ي����اج����ات م����واط����ن����ي ال����دول����ة 
يف  بيت  يبق  مل  حتى  وم�شاحلهم 
مبادرات  م��ن  ي�شتفد  مل  ال���دول���ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الذي و�شع رفاهية �شعب المارات 
وت����وف����ري احل����ي����اة ال���ك���رمي���ة حتى 
للمقيمني على ار�شها الطيبة على 

�شلم اولويات �شموه وهدفا رئي�شيا 
�شموه  وخمططات  ب��رام��ج  ج��ل  يف 
يف  ال��دول��ة  احتلت  حتى  التنموية 
املركز  احلكيمة  �شموه  ق��ي��ادة  ظ��ل 
عامليا  ع�شر  وال�شابع  عربيا  الول 
ب��ني �شعوب  ال��ر���ش��ا وال�����ش��ع��ادة  يف 
العامل مقتديا بذلك بنهج املغفور 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
وا�شاف   . ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يعد  �شموه 
رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 
فخر  م�����ش��در  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
يك�شب  ان  ا���ش��ت��ط��اع  م��واط��ن  ل��ك��ل 
فهو  الم���ارات  �شعب  وتقدير  حب 
حب  م��ن��ه  ن�شتلهم  ال����ذي  ال��ق��ائ��د 
ال��وط��ن وه��و ال��رم��ز ال���ذي اجتمع 
ع��ل��ى ح��ب��ه اجل��م��ي��ع وال��ت��ف حوله 
الم��ارات ومهما قدمنا من  �شعب 

عمل لن نويف �شموه حقه وتقديره 
للمارات  ويقدمه  قدمه  ما  على 
���ش��م��وه اىل ان  . وا����ش���ار  و���ش��ع��ب��ه��ا 
ق���ي���ادة �شاحب  ظ���ل  الم�������ارات يف 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
م���د ج�شور  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ن���ه���ي���ان.. 
التعاون امل�شرتك مع كل دول العامل 
الحرتام  على  قائمة  مبادئ  وف��ق 
بني  امل�شرتكة  وامل�شالح  والتعاون 
قوة  ال��دول��ة  تعد  ال��ط��رف��ني حيث 
العاملي  امل�����ش��ت��وى  اق��ت�����ش��ادي��ة ع��ل��ى 
ال�شركات  ك����ربى  ان���ظ���ار  وحم����ط 
ايجاد  على  حتر�س  التي  العاملية 
مقر اقليمي لها يف دولة المارات 
من  ال��دول��ة  ب��ه  تتمتع  م��ا  بف�شل 
ق���وان���ني وت�����ش��ري��ع��ات ت�����ش��اه��م يف 
جذب روؤو�س الموال العاملية وبناء 
الناجحة  القت�شادية  ال�����ش��راك��ات 

�سيف بن زايد يلتقي مدير ع�م جم�رك دبي ورئي�س كلي�ت التقنية 

اللجنة العلي� ملراجعة جداول املخدرات تن�ق�س اآلية اإدراج الأنواع اجلديدة املكت�سفة من املواد املخدرة بدائل احل�سي�س

اخب�ر ال�س�عة: احلكومة 
الذكية اإجن�ز اإم�راتي جديد 

•• اأبوظبي-وام:

ذكرت ن�شرة اخبار ال�شاعة يف افتتاحيتها ام�س انه تنفيذا لتوجيهات �شاحب 
اأعلن  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اإطلق مبادرة احلكومة الذكية والبدء 
احلكومة  خ��دم��ات  لتحويل  املطلوبة  اخل��ط��وات  ك��ل  تنفيذ  على  العمل  يف 
على  احلكومية  اخل��دم��ات  جميع  وتوفري  ذكية  حكومة  اإىل  الإلكرتونية 
الهواتف املتحركة للمتعاملني وتلبية احتياجاتهم وتقدمي حلول جديدة 
ومبا  الن�شية  والر�شائل  اجلوالة  والأج��ه��زة  الهواتف  تطبيقات  جم��ال  يف 
باإجراءات  ال�شاعة  م��دار  على  احلكومية  اخلدمات  على  احل�شول  ي�شمن 
�شهلة ومب�شطة وكفاءة عالية و�شفافية مبا ين�شجم مع توجهات احلكومة 
2021 ومبا ي�شمن جودة  يف تطوير خدماتها ا�شتجابة لروؤية الإم��ارات 
يف  فال�شرعة  اأر�شها  على  واملقيمني  الدولة  مواطني  اإىل  بالن�شبة  احلياة 
الإجناز ت�شفي �شعادة واأعباء اأقل على املتعاملني و�شعورا بالر�شا. وا�شافت 
حتت عنوان احلكومة الذكية اإجناز اإماراتي جديد انه باطلق تلك املبادرة 
ت�شتخدم  اإلكرتونية  حكومة  م��ن  حتولت  ق��د  الإم��ارات��ي��ة  احلكومة  تكون 
�شبكات الإنرتنت والت�شالت يف تقدمي خدماتها اإىل حكومة ذكية تتطلب 
التي  الت�شالت  تكنولوجيا  املعلومات عرب  تكنولوجيا  منوذجا جديدا يف 
�شت�شهم يف تعزيز اخلدمات وتوفري التكاليف املالية على املراجعني ورفع 
فاعلية العمل الإداري وخف�س الإنفاق وحت�شني التناف�شية بني املوؤ�ش�شات 
املهام  اأداء  جم��ال  يف  احلكومي  البتكار  لإع���ادة  عملية  اإنها  اأي  احلكومية 
اإحداث حتول جذري يف الأ�شاليب  ب�شكل فعال داخليا وخارجيا وبوا�شطة 
الإداري����ة املتبعة و���ش��ول اإىل رف��ع ك��ف��اءة اجل��ه��از احلكومي وت��وف��ري بع�س 
�شبكة  على  وامل�شتثمرين  اجلمهور  من  كبريا  قطاعا  تهم  التي  اخلدمات 
اأو على خط الهاتف الذكي وت�شهيل عملية تدفق املعلومات اإىل  الإنرتنت 
اإىل  تنظر  الر�شيدة  القيادة  ان  اىل  ال�شاعة  اخبار  ولفتت  القرار.  متخذي 
احلكومة الذكية باعتبارها حاجة ملحة ولي�شت من باب الرتف املعلوماتي 
العمل  يف  وتطبيقاتها  الت�شالت  تكنولوجيا  يف  احلا�شل  التقدم  ملواكبة 
احلكومة  لأعمال  احلكوميني  املوظفني  تطبيق  اأن  وخ�شو�شا  احلكومي 
باملئة   30 و�شتوفر من  �شنويا  درهم  11.9 مليار  يوفر  اأن  الذكية ميكن 
اإىل 45 باملئة من وقت العمل ما يوؤدي اإىل رفع اإنتاجية العاملني ويريح 
املتعاملني اأي�شا بالإ�شافة اإىل انت�شار ا�شتخدام الهواتف الذكية يف الدولة 
اخبار  ونوهت  تكنولوجيا.  املواطن مبا هو ممكن حتقيقه  وتزايد معرفة 
ال�شاعة اأن التحول يف دولة الإمارات العربية املتحدة نحو احلكومة الذكية 
ما  الإداري���ة  املمار�شة  م�شتوى  على  هادفة  نوعية  نقلة  اإح���داث  �شاأنه  من 
هنا  وم��ن  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  يف  وال�شفافية  الإب���داع  من  املزيد  نحو  يدفع 
تقع معظم اأهداف احلكومة الذكية يف خانة رفاهية املواطن ففي الهدف 
ال�شرتاتيجي الأول ت�شتطيع احلكومة تو�شيل اخلدمة اإىل املواطن بدل 
من اأن ي�شل هو اإليها وذلك با�شتخدام تكنولوجيا الت�شالت كما �شت�شهم 
يف تن�شيط الدورة القت�شادية عرب ت�شهيل معاملت الأعمال واملال �شواء 
اأكانت موؤ�ش�شات حملية اأم اإقليمية اأم عاملية حيث �شيكون للحكومة الذكية 
فر�شة يف دمج اأعمالها بطريقة ان�شيابية وذات جدوى اقت�شادية من خلل 
مع  و�شياحية  وا�شتثمارية  اقت�شادية  قطاعات  يف  اأعمالها  �شبكة  تو�شيع 

حميطها اخلارجي. 

•• ابوظبي-وام:

التقى الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال��داخ��ل��ي��ة يف مكتبه  ال�����وزراء وزي���ر 
املهريي  ب���ط���ي  ب����ن  اأح����م����د  اأخ�������ريا 
املوانئ  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 

ال�شتفادة منها  دبي ومدى  جمارك 
الأمنية  ال��ق��ط��اع��ات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
التقى  كما   . ال��دول��ة  يف  واجلمركية 
�شموه يف مكتبه اأخريا حممد ح�شن 
ع���م���ران ال�����ش��ام�����ش��ي رئ��ي�����س جممع 
 . ال��دول��ة  يف  العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات 
ومت خلل اللقاء بحث اأفاق التعاون 

واجلمارك واملنطقة احلرة مدير عام 
جمارك دبي. وتقدم اأحمد بن بطي 
ل�شموه  والتقدير  بال�شكر  امل��ه��ريي 
موؤمتر  يف  وم�شاركته  ح�شوره  على 
منظمة اجلمارك العاملية الذي عقد 
اأخ���ريا يف دب��ي . واأط��ل��ع �شموه على 
لدى  العاملية  التطويرية  اجل��وان��ب 

ال�شرطة  اأج����ه����زة  ب���ني  الأك����ادمي����ي 
املجالت  يف  العليا  التقنية  وكليات 
العلمية والتدريبية وتطرق احلديث 
املختلفة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  ب��ع�����س  اإىل 
 . ال�شرطي  القطاع  يحتاجها  ال��ت��ي 
حممد  م��ن  لعر�س  �شموه  وا�شتمع 
الدرا�شية  الربامج  ح��ول  ال�شام�شي 

الكليات  �شتطرحها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
 2013 يف ال��ع��ام ال��درا���ش��ي امل��ق��ب��ل 
العميد  اللقاءين  ح�شر   .  2014
ع��ل��ي خ��ل��ف��ان ال��ظ��اه��ري م��دي��ر عام 
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  ال��ق��ي��ادة يف  ���ش��وؤون 
ال�����ش��اع��دي مدير  ���ش��ع��ود  وال��ع��ق��ي��د 
الوزير  �شمو  مكتب  �شكرتارية  اإدارة 

ويو�شف ال�شهلوي املدير التنفيذي 
الغيث  وجمعة  املوؤ�ش�شية  ل��ل�����ش��وؤون 
التطوير  ل��ق��ط��اع  التنفيذي  امل��دي��ر 
اإدارة  مدير  �شقر  وخليل  اجلمركي 
الت�����ش��ال امل��وؤ���ش�����ش��ي ب��ج��م��ارك دبي 
كليات  كمايل مدير  والدكتور طيب 

التقنية العليا. 

العامة  والدارة  الداخلية  ب���وزارة 
وجود  ب���وادر  بظهور  دب��ي  ل�شرطة 
هذه املاد املخدرة احلديثة وامل�شنعة 
يف الدولة وب�شكل ب�شيط وانه ل بد 
الظاهرة  درا�شة هذه  البدء يف  من 
والعمل  و���ش��ري��ع  ا���ش��ت��ب��اق��ي  ب�شكل 
امل��واد بعد درا�شتها  ادراج هذه  على 
ادراجها �شمن  ب�شكل واف وبهدف 
قانون املخدرات مبختلف جداولها 
. وقد تقرر ان يتم ادراج هذه املواد 
..ف���ور النتهاء  امل��خ��درة اجل��دي��دة 
والقانونية  العلمية  ال�شياغة  من 
لهذه املواد من قبل اللجنة الفنية 
ورف��ع��ه��ا اىل م��ع��ايل وزي���ر ال�شحة 
والذي ابدى بدوره اهتمامه البالغ 
رفع  ليتم  امل�شاألة  لهذه  وامل�شتمر 
ال��وزراء املوقر  املقرتح اىل جمل�س 
ل��ل��درا���ش��ة ..والع����ت����م����اد ب�����الدراج 
امل���خ���درات. وبذلك  ���ش��م��ن ق��ان��ون 
اوائل  الم���ارات �شمن  دول��ة  تكون 
ب���اإدراج هذه  تقوم  باملنطقة  ال��دول 
قوانينها  ���ش��م��ن  امل����خ����درة  امل������واد 
كخطوه ا�شتباقية يف �شبيل حماية 
الآفة  ه��ذه  م��ن  الم����ارات  جمتمع 
ت�شمح  م���ن  م��ع��اق��ب��ة  و  اخل���ط���رية 
ل���ه ن��ف�����ش��ه ب��ال��ع��ب��ث وادخ�������ال هذه 
امل����واد اىل ال���دول���ة وال���رتوي���ج لها 

•• ابوظبي-وام:

للمخدرات  العليا  اللجنة  ناق�شت 
اأم�����ني ح�شني  ال���دك���ت���ور  ب��رئ��ا���ش��ة 
ال�شحة  وزارة  وك���ي���ل  الم�������ريي 
الطبية  املمار�شات  ل�شوؤون  امل�شاعد 
العليا  اللجنة  رئي�س  والرتاخي�س 
اإدراج  امل��خ��درة..م��وا���ش��ي��ع  ل��ل��م��واد 
الن������واع اجل���دي���دة امل��ك��ت�����ش��ف��ة من 
و  ب��دائ��ل احل�شي�س  امل��خ��درة  امل���واد 
م���ا مت اك��ت�����ش��اف��ه ع��امل��ي��ا م���ن امل���واد 
الفينازيبام  م�����ادة  م��ث��ل  امل���خ���درة 
الفنية  وب��ح��ث ودرا����ش���ة اجل���وان���ب 
لإدراج  ال�����لزم�����ة  وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�شارك يف   . امل�شنعة  امل��خ��درة  امل��واد 
دبي  حماكم  من  اأع�شاء  الجتماع 
وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف دب���ي والأدل����ة 
اجلنائية من �شرطة دبي وال�شارقة 
اجلنائي  الم��ن  و  الداخلية  وزارة 
هيئة  من  واع�شاء  العدل  وزارة  و 
ال�شحة  هيئة  و  باأبوظبي  ال�شحة 
بدبي وممثل عن الهيئة الحتادية 
الت�شجيل  م��ن  واع�شاء  للجمارك 
وزارة  يف  ال����دوائ����ي����ة  وال����رق����اب����ة 
ال�شحة  وزارة  وك���ان���ت  ال�����ش��ح��ة. 
من  امللحظات  م��ن  العديد  تلقت 
للمخدرات  العليا  الدارة  م��ن  ك��ل 

ع��ق��ل��ي��ا ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى الحت�����ادي 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ال���رق���اب���ة على 
املخدرة  الدوي������ة  و����ش���رف  و���ش��ف 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ب��ال��ق��ط��اع��ني 
بالتعاون مع الدارة العامة ل�شرطة 
اأن��ه بعد الدرا�شة  دب��ي. واأ���ش��ار اىل 
من قبل اللجنة الفنية املنبثقة من 
اللجنة العليا للمواد املخدرة والتي 
ا�شتندت كذلك اىل تو�شية اللجنة 
العلمية خلرباء الكيمياء وال�شموم 
اجلنائية  ل��لأدل��ة  العامة  ب����الإدارة 
اإدراج  ب�������ش���رورة  اجل���رمي���ة  وع���ل���م 
امللحقة  اجل����داول  اىل  امل����واد  ه���ذه 
للمخدرات  الحت������ادي  ب��ال��ق��ان��ون 
رقم 14 ل�شنة 1995 وتعديلته 
بنظام املجموعات حيث مت اكت�شاف 
ع�����دد 44 م������ادة م����ن ه�����ذه امل�����واد 
امل���خ���درة ع��امل��ي��ا وع���دد 9 م��ن هذه 
املواد مت اكت�شافها حمليا حتى الآن 
ولذلك فاإن الآلية الأن�شب للإدراج 
جمموعات  اىل  امل���واد  تق�شيم  ه��ي 
واإدراج ما مت  الفني  ال��راأي  بح�شب 
اكت�شافه عامليا والتي تبني خطورة 
ه����ذه امل������واد ع��ل��ى الإن�������ش���ان حيث 
ات��لف اجلهاز الع�شبي  اإىل  ت��وؤدي 
املركزي مما يوؤدي اإىل هبوط حاد 
باجلهاز التنف�شي ومن ثم الوفاة . 

وتعاطيها. واأ�شار الدكتور المريي 
بخ�شو�س  ال����راه����ن  امل���وق���ف  اىل 
الأ�شناف  ا�شتعمال  ظاهرة  انت�شار 
الدوائية امل�شببة للإدمان و الدعوة 
ل��و���ش��ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ت�����وؤدي اىل 
الوقاية وخف�س الطلب و الق�شاء 
على ظاهرة تف�شي الأدوية املخدرة 
داخ��ل جمتمع الم��ارات وللحفاظ 
على �شمعة دولة المارات وحماية 
جمتمعها. و اأ�شاد الأمريي بتعاون 
اجل��ه��ات ال��ر���ش��م��ي��ة ب��ال��دول��ة التي 

املخدرات  ظ��اه��رة  ر���ش��د  اىل  اأدت 
بالقنبيات  وال�����ش��ب��ي��ه��ة  امل�����ش��ن��ع��ة 
وادراج����ه����ا م��ب��ك��را ب���ج���داول امل���واد 
امل���خ���درة ك��م��ا ك���ان ل��ت��ع��اون الهيئة 
ال���ع���ام���ة ل���لت�������ش���الت الحت���ادي���ة 
ك��ب��ري الأث����ر يف ح��ظ��ر ع���دة مواقع 
اأكد  و  الأ���ش��ن��اف.  ه���ذا  م��ث��ل  لبيع 
الأمريي اأن دولة الإمارات العربية 
املتحدة تعترب من اأوائ��ل ال��دول يف 
وخليجيا  ع��رب��ي��ا  والأوىل  ال��ع��امل 
هذه  خل��ط��ورة  وتنبه  تر�شد  ال��ت��ي 

اأ�شار اىل �شعي وزارة  الظاهرة كما 
ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  ال�شحة 
ال��داخ��ل��ي��ة ووزارة  ك�����وزارة  ال�����ش��ل��ة 
املحلية  ال�شرطة  وق��ي��ادات  ال��ع��دل 
امل����خ����درات  اىل حم����ارب����ة ظ����اه����رة 
وا�شتحداث  ت��ع��دي��ل  اىل  وال�����ش��ع��ي 
ال���ق���وان���ني وال�����ق�����رارات والآل����ي����ات 
ال����لزم����ة ل����زي����ادة ال���رق���اب���ة على 
النف�شية  املخدرة والأدوي��ة  الدوية 
الو�شفات  ن��ظ��ام  ت��وح��ي��د  ح��ي��ث مت 
واملوؤثرة  املخدرة  ل��لأدوي��ة  الطبية 
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طبية اأم القيوين تنظم ور�سة علمية حول �سرط�ن عنق الرحم
•• اأم القيوين-وام: 

الطب  ادارة  ام�س مبقر  الطبية  القيوين  اأم  نظمت منطقة 
الوقائي ور�شة علمية بعنوان اكت�شاف وطرق علج �شرطان 
ال�شت�شاريني  الأط��ب��اء  م��ن  ع��دد  فيها  ���ش��ارك  ال��رح��م  عنق 
وخمترب  ع��ام  وط��ب  الن�شاء  تخ�ش�شات  من  املخترب  وفنيي 

من خمتلف اإمارات الدولة.
القيوين  اأم  منطقة  مدير  نائب  ال�شحي  عبيد  را�شد  وق��ال 
الطبية مدير م�شت�شفى اأم القيوين يف كلمة له ان الدرا�شات 
والأب���ح���اث ال��ط��ب��ي��ة يف ك��اف��ة اأن���ح���اء ال��ع��امل ت��وؤك��د فاعلية 
الرحم  عنق  �شرطان  مر�س  من  للوقاية  الكبرية  التطعيم 

التي تعزز التوعوية لدى الن�شاء للك�شف املبكر ل�شرطان عنق 
الرحم واهم الربامج الو�شائل الطبية والإجراءات ال�شحية 

املتبعة لعلج ال�شيدات واحلد من املر�س بينهن.
و�شتقوم منطقة اأم القيوين الطبية بتنظيم حملت �شحية 
امل�شتوى  ل��رف��ع  الأخ�����رى  ال��ط��ب��ي��ة  الإدارات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�����ش��ح��ي ب���ني ال��ط��ال��ب��ات وامل��ج��ت��م��ع ال��ن�����ش��ائ��ي ب�����ش��ك��ل عام 
للتعريف  عمل  وور���س  حما�شرات  على  الربنامج  و�شي�شمل 
تعريفية  ون�شرات  مطبوعات  وتوزيع  الرحم  عنق  ب�شرطان 
بوك  الفي�س  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  على  التوعية  و 
بو�شائل  والتوعية  الطبية  القيوين  اأم  مبنطقة  والتويرت 

العلم املختلفة.

اىل  والو�شول  ملكافحته  املبذولة  التثقيفية  اجلهود  وم��دى 
ك��اف��ة ف��ئ��ات املجتمع م��ن اأج���ل رف���ع درج���ة ال��وع��ي خلف�س 

معدلت الإ�شابة بهذا املر�س اإىل اأقل معدل.
والتعزيز  التثقيف  ق�شم  رئي�شة  �شالح  �شلمى  واأو���ش��ح��ت 
ال�شحي بطبية ام القيوين اأهمية التثقيف والتعزيز ال�شحي 
يف احلد من مر�س �شرطان عنق الرحم ..م�شرية اىل ان دولة 
الإمارات هي اأول دولة يف ال�شرق الأو�شط حت�شل على اللقاح 

الذي يحظى مبفعول قوي يف علج �شرطان عنق الرحم.
وركزت الور�شة العلمية على التعريف ب�شرطان عنق الرحم 
وم�شبباته والكت�شاف املبكر له واأحدث الطرق امل�شتخدمة يف 
ت�شخي�س املر�س وعلجه ومت عر�س اجلهود العاملية واملحلية 

يف خطوة تربوية رائدة الأوىل من نوعها 

موؤ�س�سة الإم�رات لتنمية ال�سب�ب واجل�معة الربيط�نية تد�سن�ن م�سروع املعلم امل�س�عد
لتنمية  الم���ارات  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
م��ع اجلامعة  وب��ال��ت��ع��اون  ال�����ش��ب��اب 
م�شروع  اليوم  دب��ي  يف  الربيطانية 
امل�����ش��اع��د يف مقر  امل��ع��ل��م  ب���رن���ام���ج 
بدبي  الكادميية  باملدينة  اجلامعة 
ومبادرة  نوعية  نقلة  ميثل  وال��ذي 
التعليمية  امل�شرية  رائدة يف  حديثة 
املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  يف 
وم��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو����ش���ط الذي 
يقوم على تاأهيل وتدريب جمموعة 
عاملت  ال����غ����ري  امل����واط����ن����ات  م����ن 
ل���وظ���ي���ف���ة م���ع���ل���م���ات م�������ش���اع���دات 

مبدار�س الدولة .
خمي�س  �شبحا  ال��دك��ت��ورة  واك����دت 
الدمج  برنامج  م��دي��رة  ال�شام�شي 
الم���ارات  موؤ�ش�شة  يف  الج��ت��م��اع��ي 
املبادرة  ه��ذه  ان��ه   : ال�شباب  لتنمية 
رائدة  عاملية  تعليمية  خطوة  متثل 
تخطوها املوؤ�ش�شة التعليمية يف دولة 
مواكبة  املتحدة  العربية  الم���ارات 
املمار�شات  اح���دث  م��ع  ومتما�شية 
ال���رتب���وي���ة ال���دول���ي���ة اجل����دي����دة يف 
عامل التعليم والتاأهيل والتي توؤكد 
اأه��م��ي��ة وج����ود ���ش��خ�����س ب��ال��غ اآخر 
من  ي��زي��د  ال��درا���ش��ي��ة  ال�شفوف  يف 
للتعليم  اأف�����ش��ل  خم��رج��ات  حتقيق 
. وي�����ش��ه��م ه���ذا امل�����ش��روع يف متكني 
خريجات  م���ن  الم���ارات���ي���ة  امل�������راأة 
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة وال��غ��ري عاملت 
وي�شهم يف خلق فر�س عمل جديدة 
مثمرة ونافعة للمجتمع وم�شاهمة 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
الماراتيات  م��ن  ويجعل  ال�شاملة 
ال��غ��ري ع��ام��لت ع�����ش��وات منتجات 
حتويل  يف  ي�شاهمن  يجعلهن  ب��ل 
انتاجية  اأك��رث  الدرا�شية  الف�شول 
وت����ف����اع����ل وحت���ق���ي���ق���ا ل�����لأه�����داف 

الرتبوية .
�شتنفذه  ال����ذي  ال��ربن��ام��ج  ومي��ك��ن 

كلية الرتبية باجلامعة الربيطانية 
ب��دب��ي وب��دع��م م��ن ب��رن��ام��ج الدمج 
الم���ارات  موؤ�ش�شة  يف  الج��ت��م��اع��ي 
درا�شة  خلل  ومن  ال�شباب  لتنمية 
منف�شلة  اك��ادمي��ي��ة  وح����دات  ع�شر 
من متكن واملام املعلمات امل�شاعدات 
ل��ت�����ش��ب��ح معلمة  م��احت��ت��اج��ه  ب��ك��ل 
بالتاهيل  الربنامج  ويبداأ  م�شاعدة 
النظري الذي ميتد ل�شتة �شهور ثم 
والذي  امل��ي��داين  العملي  ال��ت��دري��ب 
يتيح  اخ���رى  ���ش��ه��ور  ل�شتة  �شيمتد 
ن����زول ميدان  ب��ع��ده��ا  ل��ل��م�����ش��ارك��ات 
يف  م�شاعدات  كمعلمات  التدري�س 

مدار�س الدولة .
لتنمية  الم����ارات  موؤ�ش�شة  وتعمل 
ال�������ش���ب���اب ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق ذل�����ك من 
اأ�شا�شية  خلل ثلثة حم��اور عمل 
ه����ي ال����ق����ي����ادة وال���ت���م���ك���ني، وذل����ك 
على  ال�شباب  م�شاعدة  خ��لل  م��ن 
مبا  وق��درات��ه��م،  م��ه��ارات��ه��م  تنمية 
العمل،  �شوق  يف  للدخول  يوؤهلهم 
وال���دم���ج الج��ت��م��اع��ي، وذل����ك من 
التحديات  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  خ����لل 
التي تواجه ال�شباب، بالإ�شافة اإىل 
التي  املجتمعية،  ال�����ش��راك��ة  ت��ع��زي��ز 
على  ال�����ش��ب��اب  ت�شجيع  ع��ل��ى  ت��ق��وم 
وحتفيزهم  حياة،  كاأ�شلوب  التطوع 
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة امل��دن��ي��ة، م��ن خلل 
ت�شاعدهم  التي  ال��ربام��ج  ع��دد من 
على فهم قيمة امل�شاركة املجتمعية.

امل�شاركة  على  ال��ق��ائ��م  املجتمع  اإن 
ي�شعر  ال��ذي  ذل��ك  ه��و  الجتماعية 
بقيمتهم  امل���واط���ن���ني  ج��م��ي��ع  ف��ي��ه 
الفر�شة  ل��ه��م  وت���ت���اح  احل��ق��ي��ق��ي��ة، 
للم�شاركة الكاملة يف كل ما يخ�س 
جمتمعهم. وهذا يعني منح ال�شباب 
ليتعلموا  والإم���ك���ان���ي���ة  ال��ف��ر���ش��ة 
م���ن خ����لل ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب، 
الوظيفي  العمل  يف  دوره���م  لأخ���ذ 

الهادف، ولينخرطوا يف جمتمعهم 
املحلي، وليكون لهم �شوت موؤثر يف 

القرارات التي مت�س واقعهم. 
ال����دم����ج  ف�����ري�����ق  دور  وي�������ش���ت���م���ل 
فهم  على  املوؤ�ش�شة  يف  الجتماعي 
التحديات والعقبات التي حتول دون 
الإمارات  دولة  ال�شباب يف  انخراط 
جمتمعهم،  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
لطاقاتهم  ا���ش��ت��غ��لل��ه��م  وت���ع���ي���ق 
ال��ك��ام��ن��ة ع��ل��ى ال���وج���ه الأك����م����ل.و 
والعمل  العملية،  ال��ب��ح��وث  اإج����راء 
احللول  على  للتعرف  ال�شباب  م��ع 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
جديدة  برامج  وو�شع  التطبيقية. 
والعمل  الحتياجات،  ه��ذه  لتلبية 

على تنفيذ احللول امل�شتدامة. 
امل���وؤ����ش�������ش���ة على  وي�������ش���ت���م���ل ع���م���ل 
ال�شباب م��ن خلل  الن��خ��راط م��ع 
املناطق  يف  الجتماعية  املوؤ�ش�شات 
لي�شبحوا  ومت��ك��ي��ن��ه��م  ال���ن���ائ���ي���ة، 
ق�����ادري�����ن م����ن ال���ن���اح���ي���ة امل����ادي����ة، 
ودعمهم ملوا�شلة درا�شتهم، واإتاحة 
اأم����ام ال�شباب  ال��ف��ر���س  م��زي��د م��ن 
اخلا�شة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م���ن 
تدريبية  ف���ر����س  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 

اجلامعة  م�شاهمة  وتعد  الرتبوية 
الربيطانية يف دبي يف هذا امل�شروع 
بن�شر  اجل��ام��ع��ة  ل���روؤي���ة  ام����ت����داداً 
املعرفة و دع��م م��ب��ادرات ال��دول��ة يف 

هذا املجال. 
الربوفي�شورة  ا�شادت  جانبها  ومن 
الرتبية  كلية  ع��م��ي��دة  ج���اد  اإمي����ان 
املدينة  يف  الربيطانية  باجلامعة 
الكادميية يف دبي بجهود موؤ�ش�شة 
باأبوظبي  ال�شباب  لتنمية  الم��ارات 
يف تبني ورعاية الربامج وامل�شاريع 
اأجل تطوير وحتديث  الهادفة من 
والتعليمية  ال���رتب���وي���ة  ال����ربام����ج 
وم���������ش����ان����دة ج�����ه�����ود امل���وؤ����ش�������ش���ات 
الدولة ويف مقدمتها  التعليمية يف 
وجمل�س  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
ابوظبي للتعليم م�شرية اىل اجلهود 
�شمو  ب��رئ��ا���ش��ة  للموؤ�ش�شة  امل��م��ي��زة 
ال نهيان  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 
وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ر�شم  يف  الم������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ادارة 
املوؤ�ش�شة  لهذه  هادفة  ا�شرتاتيجية 
على  وحر�شها  ال��رائ��دة  التنموية 
ال�شتثمار  مفاهيم  اح��دث  حتقيق 
الجتماعي واعربت با�شم اجلامعة 

ووظيفية منا�شبة.
لتنمية  الم����ارات  موؤ�ش�شة  وتعمل 
ال���������ش����ب����اب ع����ل����ى حت�����دي�����د وف���ه���م 
يف  ال�شباب  تواجه  التي  التحديات 
دولة الإم��ارات، جنباً اإىل جنب مع 
لتنمية  امل��لئ��م��ة  ال��ف��ر���س  اإي���ج���اد 
اأن���ف�������ش���ه���م. ح���ي���ث تعمل  ال�������ش���ب���اب 
ع��ل��ى تطوير  الإم��������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة 
تقدم  م�شتدامة  م�شاريع  واإي��ج��اد 
احللول للق�شايا الجتماعية امللحة 
مبا ينمي من مهاراتهم وقدراتهم 
على  وقدرتهم  باأنف�شهم،  وثقتهم 

تويل اأدوار وم�شوؤوليات قيادية.

الول من نوعه تربويا 
هذا وقد عرب الأ�شتاذ الربوفي�شور 
مدير   ، ال�شام�شي  حممد  ع��ب��داهلل 
عن  دب��ي،  يف  الربيطانية  اجلامعة 
���ش��ع��ادت��ه ب��ه��ذا امل�����ش��روع وق���ال : انا 
الإم������ارات لتنمية  ا���ش��ك��ر م��وؤ���ش�����ش��ة 
امل�شروع  ه�����ذا  ل��دع��م��ه��ا  ال�������ش���ب���اب 
ب��ربن��ام��ج املعلم  واأن�����ا ���ش��ع��ي��د ج����داً 
من  الأول  ي��ع��د  وال������ذي  امل�����ش��اع��د 
املراة  ال��دول��ة حيث ميكن  نوعه يف 
العملية  يف  الإ�شهام  الإماراتية من 

�شكرها  ع���ن  دب���ي  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
الكرمية  رعايتها  على  للموؤ�ش�شة 
ودعمها اللحمدود مل�شروع برنامج 

املعلم امل�شاعد .

60 مر�سحة
وق��ال��ت ال��ربوف��ي�����ش��ورة امي���ان جاد 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  واع���ت���م���دت  ان�����ه 
الم����ارات  موؤ�ش�شة  م��ن  للم�شروع 
وكلية  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�����ش��ب��اب  لتنمية 
يف  الربيطانية  باجلامعة  الرتبية 
الماراتيات  من  �شتني  اأ�شماء  دب��ي 
للم�شروع  املتقدمات  املر�شحات من 
واللواتي  الدولة  ام��ارات  كافة  من 
مت تق�شيمهن على اربع جمموعات 
تدريبية كالتايل : اأول : مركز مكان 
الربيطانية يف  التدريب: اجلامعة 
م��دي��ن��ة دب���ي الك��ادمي��ي��ة : جميلة 
يو�شف  �شيماء   - �شام�شي  ع��م��ران 
املطوع - عفراء علي ح�شن - عائ�شة 
خ�شيبة   - ب��ال��ع��ب��د  حم���م���د  ع���ي���د 
عائ�شة   - ال�شويدي  �شامل  ابراهيم 
فاطمة   - الب�شتكي  حممود حممد 
اح�شان   - ب��ال��ه��و���س  ع��ب��دال��ر���ش��ا 
حم��م��د را���ش��د امل��ط��وع امل���زروع���ي - 
 - البلو�شي  اهلل ح�شني  عبد  م��رمي 
فوزية علي حيدر - �شعاد عبد اهلل 
اأحمد  خمي�س  م���رمي   - ال��ف��لح��ي 
يو�شف  م����رمي   - ����ش���وي���دان  ����ش���امل 
�شعيد  اهلل  ع��ب��د  حليمة   - امل��ط��وع 
اهلل  عبد  حممد  – فاطمة  اأح��م��د 
احلمادي - اأمل جمعه حممد �شامل 
مهدية   - الها�شمي  ها�شم  زينب   -
�شم�شه   - حممد  �شيد  اأ�شغر  �شيد 
ال�شفار  ع����ب����داهلل  اح���م���د  ع���ب���ا����س 
- حنان  اأح���م���د  اب���راه���ي���م  ل��ي��ل��ى   -
هادي  منى   - �شامل  احمد  ابراهيم 
�شلطان  حم��م��د  ع��ل��ي��اء   - ج��م��ع��ان 
ن�����ورة حم��م��د ���ش��ل��ط��ان - م���وزة   -

ه��دى حممد   - الكتبي  علي غدير 
ا�شماعيل - منى خليفة ال�شويدي - 
املهري- هاجر حممد  �شامل  اميان 

دروي�س الفار ال�شحي.
ال��ت��دري��ب يف مركز  ث��ان��ي��ا : م��رك��ز 
امل����ف����رق ل���ل���م���ع���اق���ني ب���اب���وظ���ب���ي : 
�شامل  منى  املن�شوري-  �شعد  رفعه 
�شالح  ���ش��م��ر  ال����ظ����اه����ري-  ع��ب��ي��د 
عبدالرحيم- نا�شر  حنان  ح�شن- 

اأحمد  زه��رة  العطا�س-  زي��ن  ه��دى 
�شالح-  م��ب��ارك  بلقي�س  من�شور- 
ع��ف��رة م��ب��ارك م��ف��ت��اح- اأم���ل را�شد 

على النعيمي.
ميدنة  يف  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز   : ثالثا 
ال���ع���ني ب���ف���ن���دق ه��ي��ل��ت��ون ال���ع���ني : 
عامر  �شم�شة  النعيمي-  حمد  عليا 
اإبراهيم  ���ش��ل��ي��م��ان  ع��ائ�����ش��ة  ع��ي��د- 
م���رع���ي عو�س  ف���اط���م���ة  حم���م���د- 
الكعبي-  جمعه  م��رمي  ال�شعري- 
و�شحة  ال��را���ش��دي-  اأح��م��د  عائ�شة 
ح���م���د ال�����را������ش�����دي- راي�������ه خ�����دوم 
ال�����ش��ام�����ش��ي- ع���اي���ده حم��م��د علي 
�شامل ال�شيعري- اأ�شماء عبد القادر 
�شامل  عائ�شة حممد  الكرمي-  عبد 

الكندي- بدور عبد القادر .
الرابع  ال���ت���دري���ب  م���رك���ز   : راب���ع���ا 
بالفجرية بفندق هيلتون الفجرية 
منار  ال�����ش��وي��دي-  خمي�س  اآم��ن��ه   :
ال�شعدي-  حممد  ع��ب��داهلل  حممد 
ال�شحي- عبري  هند �شعيد عبداهلل 
را����ش���د حممد  ����ش���امل- دلل  ���ش��ي��ف 
النقبي- مرمي اأحمد خمي�س �شيف 
ال��ظ��ن��ح��اين- خ��ل��ود را���ش��د م�شبح 
ال��ي��م��اح��ي- ع��ائ�����ش��ة ���ش��امل حممد 
�شعيد �شامل اليماحي- خلود �شامل 
اليماحي-  ����ش���امل  ���ش��ع��ي��د  حم��م��د 
زليخة اأحمد داد اهلل- زينب كمداد 
علي اأح��م��د- امي��ان ���ش��اوي حممد 

خلفان .

ا�ست�س�ري ال�س�رقة يقر تو�سي�ته املتعلقة ب�ل�سرطة 
والأ�سغ�ل الع�مة واملوانئ البحرية ب�لإم�رة

•• ال�صارقة-وام:

عقد املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة جل�شته ال�شاد�شة ع�شرة من دور انعقاده العادي الثاين من 
الف�شل الت�شريعي ال�شابع اخلمي�س املا�شي �شارك يف مداخلتها كافة اأع�شاء وع�شوات املجل�س وذلك 
. وت�شمن جدول  ال�شارقة  املجل�س مبدينة  املجل�س يف مقر  رئي�س  برئا�شة حممد جمعه بن هندي 
ب�شاأن  املجل�س  تو�شيات  م�شروعات  مناق�شة  ال�شابقة  اجلل�شة  حم�شر  على  الت�شديق  بعد  العمال 
مناق�شة �شيا�شة القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة و�شيا�شة دائرة الأ�شغال العامة و�شيا�شة دائرة املوانئ 
البحرية واجلمارك يف المارة. واأبدى اأع�شاء وع�شوات املجل�س اأرائهم ب�شاأن تلك التو�شيات واأقروها 

يف نهاية اجلل�شة. 

من�سور بن زايد يح�سر م�أدبة غداء اأق�مه� الدكتور حممد العلم�ء
•• دبي-وام:

من�شور  ال�������ش���ي���خ  ���ش��م��و  ح�����ش��ر 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شوؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
الرئا�شة ظهر ام�س ماأدبة الغداء 
ل�شموه  ت��ك��رمي��ا  اأق���ام���ه���ا  ال���ت���ي 
عبدالرحيم  حم���م���د  ال���دك���ت���ور 
العلماء ع�شو هيئة كبار  �شلطان 
العلماء يف دبي وا�شتاذ علم الفقه 
يف ج��ام��ع��ة الم��������ارات وذل�����ك يف 

منزله يف دبي.
ح�شر امل��اأدب��ة ع��دد م��ن الأق���ارب 

واملدعوين.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وفدا من 
اأع�س�ء الكوجنر�س المريكي 

اآخ���ر ال��ت��ط��ورات وامل�����ش��ت��ج��دات ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة الدولية 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وا���ش��ت��ع��را���س امل���ب���ادرات واجل��ه��ود الدولية 
املبذولة لتحقيق ال�شتقرار وال�شلم يف املنطقة واأهمية 
التعاون امل�شرتك بني البلدين يف تعزيز فر�س ال�شلم 
منطقة  يف  التنمية  ج��ه��ود  ودف���ع  ال���ش��ت��ق��رار  وتر�شيخ 

ال�شرق الأو�شط.
ونوه �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان مبا ت�شهده 
البلدين من تعاون وتبادل للزيارات على  العلقة بني 
�شملت  التي  الإ�شرتاتيجية  وال�شراكة  امل�شتويات  اأعلى 
جمبع املجالت والتفاقيات الثنائية يف معظم امليادين 

واملواقف املت�شابهة اإزاء ق�شايا املنطقة والعامل.

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
وفدا  ام�����س  ب��اأب��وظ��ب��ي  جيت  كابيتال  ب��ربج  اخل��ارج��ي��ة 
ليتينن  رو�س  اإيلينا  برئا�شة  المريكي  الكوجنر�س  من 

رئي�شة جلنة ال�شوؤون اخلارجية.
مت خلل اللقاء ا�شتعرا�س العلقات الثنائية بني دولة 
الإمارات العربية املتحدة والوليات املتحدة المريكية 
خمتلف  يف  البلدين  بني  التعاون  تعزيز  فر�س  وبحث 

املجالت ذات الهتمام امل�شرتك.
وتبادل �شموه مع وفد الكوجنر�س وجهات النظر حول 

مركز علم الأمرا�س والطب املختربي يطلق حملة لت�سليط ال�سوء على الدور الرئي�سي ملهنيي املختربات
•• اأبوظبي-الفجر: 

الأمرا�س والطب  ينظم مركز علم 
اأبوظبي  ل�شركة  التابع  امل��خ��ت��ربي، 
ال�شحية )�شحة(، حملة  للخدمات 
ت��وع��وي��ة يف ال��ف��رتة م��ن 26 وحتى 
30 من �شهر مايو اجل��اري، بهدف 
الذي  ال����دور  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط 
املختربي،  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ب���ه  ي��ق��وم 
ودوره���������م يف ت�����ش��خ��ي�����س احل�����الت 
العلج  وتقدمي  ال�شحية  وامل�شاكل 
ب����اح����رتاف����ّي����ة. وت����ق����ام احل���م���ل���ة يف 
ااملن�شاآت  يف  امل���رك���ز  ف����روع  خم��ت��ل��ف 
اأبوظبي  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

ل���ل���خ���دم���ات ال�������ش���ح���ي���ة ����ش���ح���ة يف 
مدينة  وه�������ي:  اأب����وظ����ب����ي،  اإم���������ارة 
وم�شت�شفى  الطبية،  خليفة  ال�شيخ 
امل������ف������رق، وم�������ش���ت�������ش���ف���ى ال���رح���ب���ة، 
توام،  م�شت�شفى  العني،  وم�شت�شفى 
بالإ�شافة  الكورني�س،  وم�شت�شفى 
الغربية،  املنطقة  م�شت�شفيات  اإىل 
العلجية  اخل������دم������ات  وم������راك������ز 
�شيتم تقدمي خدمات  اإذ  اخلارجية، 
والإ�شعافية  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 

للمراجعني لهذه املن�شاآت الطبية.
ك��م��ا ���ش��ي��ت��م ت���ق���دمي جم��م��وع��ة من 
الأن�����ش��ط��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ث��ل: عر�س 
اخلدمات  عن  ق�شري  وثائقي  فيلم 
الأمرا�س  علم  مركز  يقدمها  التي 
واإج��راء فحو�س  والطب املختربي، 
خ���ا����ش���ة ل��ن�����ش��ب��ة ال�����ش��ك��ر يف ال�����دم، 
املجانية،  ال�شت�شارات  من  والعديد 
بالإ�شافة اإىل توزيع كتيبات توعوية 
الأمرا�س  علم  ودور  احلملة،  ح��ول 
والطب املختربي، اإىل جانب اإجراء 
العملء  ر����ش���ا  ل��ق��ي��ا���س  ا���ش��ت��ب��ي��ان 
لفهم  اخل������دم������ات  م�������ش���ت���وى  ع�����ن 
احتياجاتهم وتقييم اأداء املختربات. 
بول  نيكول�س  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  ت�شامبن�س 
وال��ط��ب املختربي  الأم���را����س  ع��ل��م 

يف حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���م امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ن��وع��ي��ة  حت�شني 
اإىل  احلملة  ت��ه��دف  كما  للمر�شى، 
قطاع  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  اإ������ش�����راك 
ال����رع����اي����ة ال�������ش���ح���ي���ة م�����ع خ�����رباء 
وت�شهيل  التعاون  لتعزيز  املختربات 
تقدمي  يف  امل��ت��ب��ادل��ة  الأدوار  ف��ه��م 
الرعاية عالية اجل��ودة للمر�شى يف 

جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي.

الطبية  وامل��ن�����ش��اآت  �شحة  �شركة  اإن 
التابعة لها ملتزمون بدعم وتطوير 
بهدف  دائم،  ب�شكل  املخترب  خدمات 
املحلية  والإمكانيات  القدرة  تعزيز 
للرعاية  م�����ش��ت��دام��ة  ب��ي��ئ��ة  وخ���ل���ق 

ال�شحية يف املجتمع. 
لتنظيم هذه  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  واأع����رب 
التاأكيد  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  احلملة 
املختربات  يف  املهنيني  ج��ه��ود  ع��ل��ى 

ودورهم الأ�شا�شي يف توفري الرعاية 
باأعلى  واللتزام  للمر�شى  ال�شحية 
لأعلى  وف����ق����اً  اجل�������ودة  م�����ش��ت��وي��ات 
املعايري الدولية.  واأ�شاف ت�شامبن�س 
اأن ه���ذه احل��م��ل��ة ت��اأت��ي لإب�����راز دور 
يف  للمهتمني  امل��خ��ت��رب  يف  امل��ه��ن��ي��ني 
والدعوة  ال�شحية،  الرعاية  قطاع 
وزيادة  امل��خ��ت��ربات،  مهنيي  لتمكني 
ثقتهم، ورفع النتاجية، مما ي�شهم 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ حممد حليم 
خان جلل خان- بنجلدي�س 
اجلن�شية   ج��واز �شفره رقم 
من  )784631(�شادر 
ب���ن���ج���لدي�������س     م���ن يجده 
رقم       بتليفون  الت�شال  عليه 

050/3321907

اعالن فقدان ا�سهمت
ح�شني  �شعيد  عيد  ال�شيد/  فقد 
�شركة  عن  �شادرة  ا�شهم  الغفلي 
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العدد  10802 بتاريخ   2013/5/26     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/2220 )تنفيذ جتاري (
ق��د �شدر �شدك  بالن�شر    : ���ش��لم��ات  عنوانه  خ��ان  ب��اب��ار  ���ش��ده/ حممد  املنفذ  اىل 
ل�شالح/حاجي ملطان خان   2012/1087 رقم  البتدائية حكم  ابوظبي  من حمكمة 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  املحكمة  اهلل خان حكمت  ميزو 
16.600 درهم قيمة ال�شيكني امل�شحوبني على بنك ابوظبي التجاري والزامه كذلك 
ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ  بامل�شروفات وبرف�س ماعدا من طلبات، ومبا 
احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، لذا عليك القيام احلكم خلل خم�شة ع�شر 
بانه حتديد جل�شة 2013/6/24  .  كما نخطرك  الع��لن  ن�شر هذا  تاريخ  يوما من 
التنفيذ، ويف حالة تخلفك  للنظر يف  ال�شاعة )8.30( �س  التنفيذ  ب��ادارة  حل�شورك 
عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/5/21
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

فقدان  وثيقة �سفر ت
احمد  امل��دع��و/ حممد  فقد  
فل�شطني      - حم���م���د  خ��ل��ي��ل 
�شفر  وث���ي���ق���ة  اجل���ن�������ش���ي���ة- 
للفل�شطينيني  م�������ش���ري���ة 
يجده  م����ن   )756( رق������م  
رقم       بتليفون  الت�شال  عليه 
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•• راأ�س اخليمة-وام: 

القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ح�شر 
الع�شاء  حفل  الول  اأم�س  م�شاء  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل 
الذي اأقامه ال�شيد �شامل احمد املهبوبي ال�شحي مبنا�شبة 
زفاف جنله احمد اىل كرمية املرحوم علي را�شد من�شور 
اىل  ال�شحي  الم��ري  را�شد  احمد  واأن�شابه حممد  النقبي 
احمد  وع��ب��داهلل  امل��دح��اين  �شبيت  م��ب��ارك  ال�شيد  ك��رمي��ة 

را�شد  ع��ب��داهلل  ال�شيد  كرمية  اىل  ال�شحي  الم��ري  را���ش��د 
من�شور النقبي.

�شمل للأفراح  اأقيم يف �شالة  ال��ذي   - كما ح�شر احلفل 
براأ�س اخليمة - ال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي 
اأع��ي��ان ووجهاء  وع��دد من  اخل��اط��ري  ومفتاح علي عبيد 

البلد وكبار امل�شئولني واأبناء القبائل واملدعوين.
وقدمت اإحدى الفرق احلربية اأهازيجها وفنونها و�شلتها 

الرتاثية الإماراتية ابتهاجا بهذه املنا�شبة ال�شعيدة. 

•• عجمان ـ حممد بدير 

اأ����ش���اد ح��م��د ت���رمي ال�����ش��ام�����ش��ي مدير 
باعلن  ال��ط��ب��ي��ة  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، عن 
اإطلق »احلكومة الذكية والبدء فوراً 
اخلطوات  ك��ل  تنفيذ  على  العمل  يف 
»احلكومة  خدمات  لتحويل  املطلوبة 
ذكية«،  »ح��ك��وم��ة  اإىل  الل��ك��رتون��ي��ة« 
والتي ميكن ميكن لأفراد املجتمع اأن 
ي�شتفيدوا من خدماتها عرب الهواتف 
النقالة الذكية طوال ال�24 �شاعة يف 
اليوم، وخلل �شبعة اأيام يف ال�شبوع، 
يتم  اأن  ال�شنة، على  اأي��ام  م��دار  وعلى 
الذكية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ك��ام��ل  ال��ت��ح��ول 
خ���لل ف���رتة زم��ن��ي��ة م��دت��ه��ا عامان، 

ح�شب ما حدد �شموه.
الذي  احلفل  خ��لل  ال�شام�شي  وق��ال 
ال�شحي  م�������ش���ريف  م����رك����ز  اأق�����ام�����ه 
برنامج  يف  امل���������ش����ارك����ني  ب���ت���خ���ري���ج 
ال��ع��لج( حت��ت رعاية  )ال��وق��اي��ة قبل 
�شمو ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
اأن  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
كبريا  �شوطا  قطعت  الإم����ارات  دول��ة 
يف جم���ال الرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات التي 
على  واملقيمني  للمواطنني  تقدمها 
اأن  الطيبة م�شددا على  الأر���س  ه��ذه 
املبادرة اجلديدة ل�شمو ال�شيخ حممد 
اآل مكتوم �شوف تلعب دورا  را�شد  بن 
اخلدمات  وجت��وي��د  تطوير  يف  مهما 
التي يحتاجها اأفراد املجتمع ول �شيما 
منوا  ت�شهد  التي  ال�شحية  اخلدمات 
م�����ش��ط��ردا م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق مواقع 

متقدمة من الجناز والبداع.
اأن  واأك����د م��دي��ر طبية ع��ج��م��ان ع��ل��ى 
ال��ع��لج( جاء  قبل  )ال��وق��اي��ة  برنامج 
)الوقاية  ك��ون  م��ن  انطلقا  تنفيذه 
م��ن الأم���را����س ق��ب��ل وق��وع��ه��ا( حجر 
ال���زاوي���ة وال��ط��ري��ق الأم���ث���ل ملعاجلة 
ال��ك��ث��ري م���ن امل�����ش��ك��لت ال�����ش��ح��ي��ة ، 
وتداعياتها  حت��دي��ات��ه��ا  وم���واج���ه���ة 
على  واأ�شرارها  ال�شلبية  وتاأثرياتها 
التثقيف  اأف��راد املجتمع. حيث يعترب 
اإع���لم���ي���ة هدفها  ع��م��ل��ي��ة  ال�����ش��ح��ي 

ح���ثُّ ال��ن��ا���س ع��ل��ى ت��ب��ّن��ي من���ط حياة 
اأجل  ، من  �شليمة  وممار�شات �شحية 
للمجتمع  ال�����ش��ح��ي  امل�����ش��ت��وى  رف����ع 
، واحل�������ّد م����ن ان���ت�������ش���ار الأم�����را������س. 
والتثقيف ال�شحي يحقق هذا الهدف 
يف  ال�شليمة  ال�شحية  املفاهيم  بن�شر 
باأخطار  ال��ن��ا���س  وت��ع��ري��ف   ، املجتمع 
و�شائل  اإىل  واإر���ش��اده��م   ، الأم���را����س 
، وان��ط��لق��ا م��ن هذه  ال��وق��اي��ة منها 
ال�شحي  قام مركز م�شريف  الأهمية 
�شعاره  �شامل  برنامج توعوي  بتنفيذ 
)ال��وق��اي��ة ق��ب��ل ال���ع���لج( ، ح��ي��ث بداأ 
ت��ن��ف��ي��ذ ال���ربن���ام���ج م��ن��ذ ���ش��ه��ر يناير 
املا�شي وا�شتمر ملدة 5 اأ�شهر، و�شارك 
فيه 40 من الن�شاء العاملت وربات 
البيوت. واأو�شح حمد ترمي ال�شام�شي 
كبري  ع��دد  فيه  حا�شر  ال��ربن��ام��ج  اأن 
م��ن الأك��ادمي��ني والأط��ب��اء والفنيني 
ال�شحية  ال�����ش��وؤون  يف  واملتخ�ش�شني 
 ، والج��ت��م��اع��ي��ة  الأ���ش��ري��ة  والق�شايا 
واخلربات  العلمية  املهارات  ميتلكون 
املعارف  م���ن  وال��ت��م��ك��ن  الأك���ادمي���ي���ة 
ال���ع���م���ل���ي���ة مم�����ا اأع�����ط�����ى ال���ربن���ام���ج 
واأ�شاف  وال����ش���ت���م���راري���ة.  احل��ي��وي��ة 
كان  اذا  اأن�����ه  ع��ج��م��ان  م���دي���ر ط��ب��ي��ة 
تعلم  عملية  يعد  ال�شحي  التثقيف 
تعديل  خ���لل���ه���ا  م����ن  ي���ت���م  وت��ع��ل��ي��م 
حالة  اإىل  للو�شول  ال�شحي  ال�شلوك 
�شحية اأف�شل ، واإن التثقيف ال�شحي 
اهتمامات  �شلم  مي��ث��ل  ال��ي��وم  اأ���ش��ب��ح 
وق���د مت   ، ال��ع��ام��ة احل��دي��ث��ة  ال�شحة 

ال�شحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اأه���م���ي���ة  اإدراك 
الأمرا�س  للوقاية من  اأ�شا�شية  ك��اأداة 
ب�شبط  وذل���ك  الجتماعية  والآف����ات 
ال�شحي  فالتثقيف   ، ال��ف��رد  ���ش��ل��وك 
هدف حلل امل�شاكل التي ولدت نتيجة 

تقدم املجتمع وحت�شره ورفاهيته.
ال�شحي  التثقيف  اأه���داف  اأه��م  وم��ن 
ت��غ��ري م��ف��اه��ي��م ال��ن��ا���س ف��ي��م��ا يتعلق 
على  وم�شاعدتهم  وامل��ر���س  بال�شحة 
لل�شحة  احل����دي����ث  امل���ف���ه���وم  اأدراك 
وال�شلوكيات  ال��ع��ادات  تقومي  وكذلك 
و�شلوكيات  ب���ع���ادات  امل���رغ���وب���ة  غ���ري 
التي  الأم��را���س  اإن  وق���ال  �شحيحة. 
�شحية  م�شكلت  ح���دوث  ع��ن  تنجم 
التعامل  مرتبطة بال�شلوك ل ينبغي 
اأن��ه��ا ح���الت ط��ارئ��ة ، ول  معها ع��ل��ى 
امل�شابني  معاجلة  يف  الكتفاء  ينبغي 
اأو اتخاذ بع�س الإج��راءات والتدابري 
ال�شحية اأو الوقائية الوقتية الأخرى 
علينا  ينبغي  واإمن���ا  فح�شب  ب�شاأنها 
التعاطي  ال�شحي  القطاع  يف  جميعا 
م���ع ه���ذه ال��ظ��واه��ر ب��اه��ت��م��ام ب��ال��غ ، 
والعمل على ن�شر املعلومات واملفاهيم 
بعلقة  وتعريفهم   ، بينهم  ال�شحية 
�شلوكهم بحدوثها وذلك عرب اأن�شطة 
التثقيف ال�شحي ، وهذا يتوجب علينا 
اأن ندرك اأن حاجة النا�س اإىل ن�شاط 
يحتل  اأن  ي��ج��ب  ال�����ش��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
اأج��ن��دة الأن�شطة  ال�����ش��دارة يف  م��رك��ز 
ال���ع���ام���ة واأن  ال�����ش��ح��ي��ة وخ���دم���ات���ه���ا 
حتظى بالرعاية والدعم والتفعيل يف 

املجتمع اإىل جانب اأن برامج التثقيف 
�شاملة  ت���ك���ون  اأن  ي���ج���ب  ال�������ش���ح���ي 
جلميع اجلوانب املحيطة بالفرد مع 
زي���ادة ال��وع��ي ب��ني الأف����راد للهتمام 
العادات  واأت��ب��اع  ال�شخ�شية  بال�شحة 
الأكل وال�شرب والنظافة  ال�شليمة يف 
ال�شليمة  بالتغذية  الهتمام  وكذلك 
ومم���ار����ش���ة الأ����ش�������س ال���وق���ائ���ي���ة من 
واأ�شاف حمد  الأمرا�س ومكافحتها. 
ال�شام�شي قائل، هنا نود التاأكيد على 
�شرورة ممار�شة التثقيف ال�شحي يف 
مل��ا لها  امل��دار���س واملعاهد واجل��ام��ع��ات 
دور كبري يف التاأثري على حياة الفرد 

وتغري اجتاهاته و�شلوكياته.
ال������دور ف�����اإن عملية  ول��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا 
تاأهيل  ت��ت��ط��ل��ب  ال�����ش��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
ال�شحية  امل����ي����ادي����ن  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
مدربني  ي��ك��ون��وا  وان  والج��ت��م��اع��ي��ة 
حتى  �شاملة  درا�شة  املجتمع  لدرا�شة 
التثقيف  جم������الت  حت���دي���د  مي���ك���ن 
تتاأثر  التثقيف  عملية  ، لن  ال�شحي 
والجتماعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ب��ال��ظ��روف 
والق���ت�������ش���ادي���ة. م���ن ج��ان��ب��ه��ا قالت 
م����دي����رة مركز  ال���ري���اي�������ش���ة  ع��ائ�����ش��ة 
طيبة  فر�شة  انها  ال�شحي  م�شريف 
الدفعة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  يف  ن��ل��ت��ق��ي  ان 
ال��ث��ال��ث��ة مل�����ش��روع م��ع��ا ل��ل��وق��اي��ة قبل 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  ولتكرمي  العلج 
ال��داع��م��ة ل��ف��ع��ال��ي��ات م��رك��ز م�شريف 
 2013  -2012 ل���ع���ام  ال�����ش��ح��ي 
عجمان  منطقة  مع  بالتعاون  وذل��ك 

ال��ط��ب��ي��ة. واأ����ش���اف���ت ال��ري��اي�����ش��ة اأن 
�شنه   14 م��رور  يتزامن  احلفل  ه��ذا 
ال�شحي  م�شريف  مركز  ان�شاء  على 
ليقدم   1999 مايو  يف  ا�ش�س  ال��ذي 
املتكاملة  اخل���دم���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
م��ن��ه��ا ال��وق��ائ��ي��ة وال��ع��لج��ي��ة. ولقد 
ال�شحي  م���������ش����ريف  م�����رك�����ز  ح����ق����ق 
رائ���ع���ة وجن���اح���ات متميزة  اجن�����ازات 
واملتابعة  والرعاية  الدعم  لق��ى  كما 
م��ن ج��ه��ات ع���دة وق��ال��ت ان��ن��ا �شعداء 
ان ينعقد امللتقى الثالث على التوايل 
مل�شروع معا للوقاية قبل العلج حتت 
���ش��ع��ار ���ش��ح��ت��ي رب��ي��ع ح��ي��ات��ي وياأتي 
امل�شروع كمظهر من مظاهر التوعية 
وح��م��اي��ة الأف�����راد ب��امل��ج��ت��م��ع  واأك���دت 
الواقع  يف  اننا  على  الرياي�شة  عائ�شة 
نعي�س يف ع�شر ا�شبح يطفح بالكثري 
م��ن امل��ت��غ��ريات ح��ي��ث ت��اأت��ي متغريات 
الهرم  ق��م��ة  يف  احل��ي��ات��ي��ة  المن������اط 
خا�شة واننا نعي�س يف جمتمع مفتوح 
ويف الواقع عندما نتحدث عن حماية 
انف�شنا فاننا ن�شاهم حقيقة يف حماية 
�شغارا  ���ش��رائ��ح��ة  ب��ك��اف��ة  جم��ت��م��ع��ن��ا 
وك���ب���ارا رج����ال ون�����ش��اء ب��اإ���ش��اع��ة روح 
بلدنا.  حماية  يف  ن�شهم  كما  ال��وع��ي 
م��دي��ر طبية عجمان  ق���ام  ذل���ك  ب��ع��د 
م�شريف  م���رك���ز  وم�����دي�����رة  ون���ائ���ب���ه 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  وم��دي��رة  ال�شحي 
ب��ت��ك��رمي امل�������ش���ارك���ات يف ال���ربن���ام���ج ، 
املتعاونة  واجل��ه��ات  املنظمة  واللجنة 

واملوؤ�ش�شات الداعمة.

•• راأ�س اخليمة : الفجر:  

اع��ت��م��دت جل��ن��ة الأخ�����لق وامل��ع��اي��ري امل��ه��ن��ي��ة بجامعة 
الأبحاث  اأوراق  ال�شحية  والعلوم  للطب  اخليمة  راأ���س 
45 بحثا مت تقدميها �شمن فعاليات موؤمتر  وعددها 
اأمرا�س ال�شرطان الذي نظمته اجلامعة للمرة الرابعة 
ل��ط��لب��ه��ا حت��ت ���ش��ع��ار ) اأم���را����س ال�����ش��رط��ان يف دولة 
المارات ( اخلمي�س املا�شي .  وبح�شب م�شادر املوؤمتر 
فان البحوث املقدمة التي اأ�شرف عليها عدد من اأ�شاتذة 
اجلامعة املخت�شني جاءت كمادة علمية موثقة جلهود 
ال��ع��م��ل امل��ي��داين وال��ك��ت��ب وامل���راج���ع الطبية ، وق���د مت 
اعدادها وفقا لأ�ش�س ومناهج البحث العلمي ال�شحيح. 
دولة  يف  ال�شرطان  لأمرا�س  جاد  بتناول  املوؤمتر  حفل 
تقدمي  مت  الفعاليات  حيث  املتحدة  العربيه  الم���ارات 
الخت�شا�شيني  بع�س  قبل  م��ن  عمل  واأرواق  اأب��ح��اث 
التي قدمها  البحوث  اىل جانب  ال�شرطان  اأمرا�س  يف 

ال��ط��ل��ب��ه. و���ش��اح��ب ذل����ك، م��ع��ر���س م��ل�����ش��ق��ات لباقي 
بحوث الطلبه وذلك بال�شافة  و�شهد جل�شات املوؤمتر 
الدكتوره مرمي مطر رئي�شة وموؤ�ش�شة جمعية المارات 
للأمرا�س اجلينية و ال�شيد عبد اهلل بن �شوقات املدير 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  جلائزة  التنفيذي 
جمال  يف  متخ�شيني  اىل  ب��ال���ش��اف��ه  الطبية  للعلوم 
اأم����را�����س ال�����ش��رط��ان. ك��م��ا ح�����ش��ر امل���وؤمت���ر اك����رث من 
الكليات  لعمداء  ا�شافة  اجلامعة  من  طالب  اأربعمائة 
التدري�شية  ال��ه��ي��ئ��ة  واأع�������ش���اء  امل�����ش��ارك��ني  وال���ع���م���داء 

والدارية باجلامعة. 
تقريرها  التحكيم  جل��ن��ة  ق��دم��ت  امل���وؤمت���ر  ن��ه��اي��ة  ويف 
العلمية  املناف�شة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ا�شتمل  ال���ذي  ال��ن��ه��ائ��ي 
لكل من  الوىل  الثلث  باملراكز  الفائزين  اع��لن  ومت 
الأوراق العلمية والبو�شرتات. هذا وقد مت ا�شدار كتيب 
والبو�شرتات  البحوث  لكافة  ملخ�شات  على  يحتوى 

العلمية التي مت تقدميها خلل جل�شات عمل املوؤمتر.

•• ال�صارقة-وام: 

ا�شت�شافت كليات التقنية العليا بال�شارقة يف مقرها باملدينة 
املعلومات  ل��ن��ظ��م  امل��ه��ن��ي  امل��ن��ت��دى  ال�����ش��ارق��ة  اجل��ام��ع��ي��ة يف 
املعلومات  لنظم  ج�شتك  �شركة  نظمته  ال��ذي  اجلغرافية 
امل�شاحية  ل��ل��خ��دم��ات  ب��ي��ان��ات  ���ش��رك��ة  ب��رع��اي��ة  اجل��غ��راف��ي��ة 
واخلا�س  العام  القطاعني  موؤ�ش�شات  عن  ممثلني  بح�شور 
وجم��م��وع��ة م��ن ال��ط��لب وال��ط��ال��ب��ات م��ن ك��ل��ي��ات التقنية 

العليا واجلامعات يف الدولة.
ويهدف املنتدى اإىل توفري البيئة العلمية املنا�شبة للطلب 
املعلومات  ن��ظ��م  ح���ول  امل��ع��رف��ة  م��ن  امل��زي��د  ع��ل��ى  للح�شول 
اجلغرافية واملهارات املختلفة الواجب توافرها يف الباحثني 

امل���ج���ال وذل����ك م���ن خ���لل املحا�شرات  ع���ن ع��م��ل يف ه���ذا 
املوؤ�ش�شات  بع�س  بتجارب  اخلا�شة  والعرو�س  املتخ�ش�شة 

الرائدة يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية.
العليا  التقنية  نائب مدير كليات  ريان  الدكتور جيد  واأكد 
الفر�شة للطلب  اأتاح  الذي  املنتدى  اأهمية هذا  بال�شارقة 
املعلومات اجلغرافية  والطالبات للتعرف على جمال نظم 
املجال  ه��ذا  يف  حاليا  امل��وج��ودة  العمل  ف��ر���س  وا�شتك�شاف 

ال�شريع التطور.
واعرب منري قدي�شات ا�شت�شاري نظم املعلومات اجلغرافية 
�شكره  ع��ن  ج�شتك  �شركة  يف  والعمليات  امل�شاريع  وم��دي��ر 
للملتقى  ا�شت�شافتها  بال�شارقة على  العليا  التقنية  لكليات 
يف  العمل  اأ�شحاب  بني  للتوا�شل  املنا�شبة  البيئة  وتوفري 

جمال نظم املعلومات اجلغرافية.
واحدة  ا�شبحت  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ان  وق��ال 
اجلغرافية  املعلومات  لنظم  امل�شتخدمة  ال���دول  اأك��رب  م��ن 
هذه  ت�شتخدم  حيث  العربية  واملنطقة  الأو�شط  ال�شرق  يف 
والت�شالت  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ج��م��ي��ع  يف  الن��ظ��م��ة 
والطاقة  والبيئة  والدفاع  والمن  والكهرباء  املياة  وهيئات 

واملوا�شلت وغريها.
واكد ان �شركة ج�شتك تاأخذ على عاتقها م�شوؤولية ت�شجيع 
بتكنولوجيا  اخل��ا���ش��ة  امل��ع��رف��ة  م��ن  امل��زي��د  اإىل  امل��واط��ن��ني 
اأمام  املتاحة  الكثرية  املعلومات اجلغرافية وبالفر�س  نظم 
املخت�شني يف هذا املجال خا�شة بعد النمو غري امل�شبوق يف 
للبنى  وما �شاحبه من حتديث  املجالت  الدولة يف جميع 

تقدمي  ب��ه��دف  امل��ع��ل��وم��ات  بتكنولوجيا  اخل��ا���ش��ة  التحتية 
مع  تتما�شى  ومتطورة  حديثة  وبطريقة  اخلدمات  اأف�شل 

متطلبات الع�شر.
واأ�شار اىل انه وانطلقا من املبادرة الرامية اإىل بناء جيل 
نفذت  اجلغرافية  املعلومات  نظم  يف  املواطنني  القادة  من 
ال�����ش��رك��ة ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات اخل��ا���ش��ة ب��ال��ط��لب منها 
من  العديد  وتنفيذ  ال�شنوي  املنتدى  ه��ذا  ودع��م  تاأ�شي�س 
واملتقدمة  التمهيدية  التدريبية  وال����دورات  العمل  ور���س 
كليات  م��ع  وال��ت��ع��اون  املختلفة  ال��ربجم��ي��ات  ا���ش��ت��خ��دام  يف 
التقنية العليا يف امل�شاهمة بربط �شوق العمل مبا يتنا�شب 
املعلومات  ن��ظ��م  جم���ال  يف  ال��ع��ايل  التعليم  خم��رج��ات  م��ن 

اجلغرافية.

وت�شمن املنتدى جمموعة متميزة من العرو�س التقدميية 
املفاهيم  ح����ول  ال��ت��دري��ب��ي��ة  واجل���ل�������ش���ات  ال��ع��م��ل  وور�������س 
الأ�شا�شية لنظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقاتها احلالية 
وامل�شتقبلية مب�شاركة املهند�س عاطف الكراين مدير اإدارة 
نظم املعلومات اجلغرافية يف دائرة كهرباء ومياه ال�شارقة 
واملهند�شة عائ�شة ال�شحي رئي�س ق�شم الدعم الفني يف اإدارة 
واملهند�شة  العامة  الأ���ش��غ��ال  ب���وزارة  احل�شري  التخطيط 
مركز  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  حملل  احلميدي  لل 
ابوظبي للح�شاء وفادي عوي�شة املدير الإداري ملجموعة 
الربجمية  امل�شاريع  ورول احل�شن مدير  الإم���ارات  جت يف 
يف املجموعة وحم�شن كمال رئي�س فريق التدريب يف �شركة 

ج�شتك و�شهيب �شليمان مدرب معتمد يف ال�شركة.

كلي�ت التقنية العلي� ب�ل�س�رقة ت�ست�سيف املنتدى املهني لنظم املعلوم�ت اجلغرافية

ول��ي عه���د راأ�س اخليم��ة 
يح�س��ر حف��ل زف���ف

مركز م�سريف ال�سحي ينظم حفال لتخريج امل�ساركني يف برنامج الوقاية قبل العالج 

حمد ترمي: التثقيف ال�سحي يغري مف�هيم الأفراد فيم� يتعلق ب�ل�سحة واملر�س

مب�ساركة اأكرث من 400 طالب وطالبة 

ج�معة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�سحية تبحث اأمرا�س ال�سرط�ن

•• اأبوظبي -وام:

الثلثاء  ي��وم��ي  ل��ل��م��وا���ش��لت  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�شت�شيف 
والربعاء املوافقني 28 و 29 مايو اجلاري بفندق دو�شت تاين 
اخلا�س  الثالث  والجتماع  العمل  فريق  اجتماعات  اأبوظبي 
مبكافحة القر�شنة البحرية املطلة على ال�شواحل ال�شومالية 
ومنطقة البحر الحمر وخليج عدن واملحيط الهندي. و�شيعقد 

ال�شعودية  العربية  اململكة  ع��ن  مندوبني  بح�شور  الج��ت��م��اع 
و�شلطنة عمان  ودول��ة قطر  البحرين  الكويت ومملكة  ودول��ة 
دولة  اإىل  بالإ�شافة  التعاون  جمل�س  ل��دول  العامة  والأم��ان��ة 
المارات العربية املتحدة. يناق�س املوؤمتر �شبل حماية ال�شفن 
الو�شائل  كافة  تطبيق  �شيناق�س  كما  البحرية  القر�شنة  من 
تكرث  والتي  املذكورة  املناطق  يف  البحرية  امللحة  توؤمن  التي 
فيها عمليات القر�شنة �شد ال�شفن بغ�س النظر عن اجلن�شيات 

التي حتملها والعلم التي ترفعها ومناق�شة اإجراءات ال�شماح 
معدات  حمل  اأو  م�شلحة  حماية  �شركات  مع  بالتعاقد  لل�شفن 
حماية على ال�شفن حلمايتها يف التعر�س للقر�شنة البحرية. 
و�شيتم الرتكيز كذلك على تفعيل و�شائل الت�شال والتوا�شل 
وتبادل  وال�شيا�شات  الأن��ظ��م��ة  وتوحيد  الأع�����ش��اء  ال���دول  ب��ني 
القر�شنة  لأع��م��ال  للت�شدي  ا�شرتاتيجية  وو���ش��ع  املعلومات 

ومكافحتها.

•• عجمان-وام: 
اجلامعي  ب��احل��رم  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة  اأق��ام��ت 
ح��ف��ل ت��ك��رمي ع��ل��ى ���ش��رف ن���ادي ع��ج��م��ان اأب��ط��ال ك��اأ���س ات�شالت 
للمو�شم 2012 -2013 وقدمت ربع مليون درهم كدعم مادي 
وا�شع  جمهور  بح�شور  وذلك  للنادي  كاملة  درا�شية  منح  وخم�س 

من الطلبة.
وا�شتقبل اأ�شامة �شلمان نائب رئي�س اجلامعة يف مركز ال�شيخ زايد 
للموؤمترات واملعار�س �شعادة خليفة اجلرمن رئي�س جمل�س اإدارة 
بح�شور  وذل��ك  القدم  لكرة  النادي  فريق  واأع�شاء  عجمان  ن��ادي 
الدكتور ب�شري �شحادة م�شاعد الرئي�س الأعلى للمتابعة والتحديث 
والتطوير والدكتور عبد احلق النعيمي مدير اإدارة �شوؤون الطلبة 
بالإنابة وعبداهلل �شلمان م�شاعد نائب الرئي�س وعدد من مدراء 

الإدارات وعمداء الكليات باجلامعة.
اىل  بالتهنئة  احل��ف��ل  خ��لل  ل��ه  كلمة  يف  �شلمان  اأ���ش��ام��ة  وت��وج��ه 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
امل�شبوق  الجن��از غري  لهذا  الأول  ال��راع��ي  الأع��ل��ى حاكم عجمان 

الذي حققه النادي عن جدارة.
واأك����د ح��ر���س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اأن ت�����ش��ارك ن���ادي ع��ج��م��ان اأفراحه 
ت�شتعد  ياأتي هذا احلدث يف وقت  ات�شالت حيث  بكاأ�س  بالتتويج 
فيه اجلامعة للحتفاء باأبنائها اخلريجيني ..وقال اأ�شبح عيدنا 
عيدين وقد رفعنا �شعار نت�شارك فرحة التخرج لهذا العام واذ بنا 
اإمارة  كانت  وق��د  ات�شالت  كاأ�س  وفرحة  التخرج  فرحة  نت�شارك 
عجمان ومازالت عنوانا للإجناز والريادة يف خمتلف املجالت .. 
وتزامن حفل التخرج مع التتويج بالكاأ�س اأكد على التزام الإمارة 

ب�شعار العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم.

من جانبه توجه اجلرمن بال�شكر لأ�شرة جامعة عجمان نيابة عن 
ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط 
ال�شرح  بهذا  وجمهورا  ولعبني  اإدارة  النادي  فخر  عن  ..معربا 
التعليمي ..واأكد على اأن هذه املبادرة ل تعد الأوىل للجامعة حيث 

تعد جامعة عجمان اأحد الداعمني الرئي�شيني للنادي.
املقبلة كما  الدائم ليت�شدر نادي عجمان البطولت  ال�شعي  واكد 

هي جامعة عجمان بني املوؤ�ش�شات التعليمية.
�شيكا  اجلامعة  رئي�س  نائب  �شلمان  اأ�شامة  �شلم  احلفل  ختام  ويف 
اإىل خليفة  اأ���ش��رة جامعة عجمان  با�شم  دره��م  األ��ف   250 مببلغ 
اجلرمن .. واأعلن عن تقدمي اجلامعة خلم�س منح درا�شية كاملة 
القادم  العام  الأول من  الدرا�شي  الف�شل  تبداأ من  لنادي عجمان 
النادي  الذي حققه  امل�شبوق  تكرميا وتقديرا منها للإجناز غري 

الربتقايل.

•• دبي-وام:

واملوا�شلت بدبي مذكرة تفاهم مع برنامج  الطرق  وقعت هيئة 
وط��ن��ي لتعزيز ال�����ش��راك��ة وال��ت��ع��اون وت��ر���ش��ي��خ ال��ع��لق��ة يف جمال 
الهوية الوطنية ون�شر الثقافة والتنمية املجتمعية خلدمة املجتمع 
ال�شرتاتيجية  الأه����داف  يحقق  مب��ا  ال��ع��ام��ة  امل�شلحة  وحتقيق 

للحكومة الحتادية وامل�شلحة العامة للجانبني.
الطاير  مطر  �شعادة  واملوا�شلت  الطرق  هيئة  عن  امل��ذك��رة  وق��ع 
وطني  ب��رن��ام��ج  وع���ن  التنفيذي  وامل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�شعادة �شرار بالهول الفل�شي مدير عام الربنامج بح�شور ال�شيد 
الإداري  ال��دع��م  خ��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الر�شا  يو�شف 
املوؤ�ش�شي وال�شيد اأحمد احلمادي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة تاك�شي 
اإىل جانب عدد من  الهيئة  الوطنية يف  الهوية  فريق  رئي�س  دبي 

املديرين من اجلانبني.

بتوفري  واملوا�شلت  الطرق  هيئة  تقوم  التفاهم  مذكرة  وبوجب 
البيانات اللزمة وتقدمي الدعم مل�شروع اأبعاد الذي ينفذه برنامج 
لن�شر  بالهيئة  اخلا�شة  املطبوعات  يف  امل�شاحات  وت��وف��ري  وطني 
موا�شيع تتعلق بتعزيز الهوية الوطنية وتنمية املجتمع والتعاون 
اإىل  الربنامج  ينظمها  التي  والفعاليات  املنا�شبات  يف  وامل�شاركة 
الهوية  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ت��ي تتعلق  امل�����ش��اري��ع وال���درا����ش���ات  ج��ان��ب دع���م 
عمل  وور���س  دورات  بتقدمي  والتعاون  املجتمع  وتنمية  الوطنية 
الرتاثية  ال�شت�شارات  وتقدمي  الوطنية  بالهوية  خا�شة  تدريبية 
التي  والفعاليات  الأن�شطة  خلل  من  الرتاثي  والدعم  واللغوية 
ينظمها الربنامج. و�شيقوم برنامج وطني وفقا للمذكرة بتنظيم 
الأن�شطة التي ت�شمل املوؤمترات والندوات والدورات التدريبية يف 
جمال الهوية الوطنية وجتهيز املواد املطبوعة والر�شائل املكتوبة 
ال�شلمة  وقيم  املجتمع  وتنمية  الوطنية  الهوية  بتعزيز  املتعلقة 
املدر�شية يف الدولة وتوفري املواد املتعلقة بتعزيز الهوية الوطنية 

وتنمية املجتمع يف الدولة لتوزيعها يف املعار�س التي ت�شارك فيها 
الهيئة وامل�شاركة يف املنا�شبات والفعاليات التي تنظمها الهيئة.

واملوا�شلت على  الطرق  الطاير حر�س هيئة  �شعادة مطر  واأك��د 
دعم الأن�شطة والربامج والفعاليات التي تهدف اإىل غر�س معاين 
ال����ولء والن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن ول��ل��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة وت��ع��زي��ز الثقافة 
الإم����ارات  دول���ة  اأر����س  على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ل��دى  الوطنية 

العربية املتحدة.
الفعاليات  خمتلف  ورعاية  تنظيم  على  حتر�س  الهيئة  اإن  وق��ال 
الوطنية انطلقا من قناعتها اأن هذه املهام هي واجب وطني على 
كافة املوؤ�ش�شات والأفراد الذين يعي�شون على ار�س دولة الإمارات 
مبادرات  لإجن���اح  اإمكاناتها  كافة  ت�شع  الهيئة  اأن  اإىل  ..م�شريا 
وم�شاريع وخطط برنامج وطني لتحقيق اأهدافه يف تعزيز الهوية 
الوطنية وممار�شات املواطنة ال�شاحلة لدى جميع �شرائح وفئات 

املجتمع.

امل�س�ركون يف املع�سكر الطالبي ب�ل�س�رقة يط�لبون ب�إدراج الثق�فة البيئية يف املن�هج 

الهيئة الوطنية للموا�سالت ت�ست�سيف اجتم�ع فريق العمل الث�لث مبك�فحة القر�سنة البحرية

ج�معة عجم�ن تكرم بطل ك�أ�س ات�س�لت بربع مليون درهم وخم�س منح درا�سية ك�ملة

هيئة الطرق واملوا�سالت بدبي توقع مذكرة تف�هم مع برن�مج وطني لدعم م�سروع )اأبع�د(

•• ال�صارقة-وام:

منطقة  اقامته  ال��ذي  الطلبي  املع�شكر  يف  امل�شاركون  طالب 
اخلطة  يف  البيئية  الثقافة  م��ادة  ب���اإدراج  التعليمية  ال�شارقة 
الدولية  املع�شكرات  يف  الطلبة  وا���ش��راك  للمدار�س  الدرا�شية 
البيئية ل�شخ مزيد من الوعي والحتكاك باخلربات العاملية 
واقامة برامج وفعاليات تخدم البيئة وترفع من �شقف الوعي 

بهذا امل�شمار لدى الطلبة.
مع�شكرين  اق��ام��ت  ق��د  التعليمية  ال�����ش��ارق��ة  منطقة  وك��ان��ت 
حتت  بالذكور  خا�س  البداير  منطقة  يف  احدهما  طلبيني 
الطالباتت  ومع�شكر  بيئتي  وجمتمعي  جمتمعي  بيئتي  �شعار 
�شعار  ال�����ش��ارق��ة حت��ت  م��ر���ش��دات  ل��ل��ق��ي��ادات يف مقر مفو�شية 
بيئتي رمز منائي حيث ا�شتغلت امل�شاحة اخل�شراء باإقامة خيم 
خا�شة بالور�س العملية مب�شاركة جمموعة من الطالبات مع 

اولياء الأمور والتوجيه املخت�س.
التعليمة  ال�شارقة  منطقة  مدير  الكعبي  م�شبح  �شعيد  وذكر 
عليها  ي�شرف  الفعاليات  جميع  ان  املع�شكر  مييز  ما  اك��رث  ان 
ال��ط��ل��ب��ة م���ا ي��ع��زز ���ش��م��ات ال��ق��ي��ادة ل��دي��ه��م وال��ث��ق��ة بالنف�س 
ما  املحلي ق�شاياه وبخا�شة  املجتمع  واحلر�س على م�شاركة 

يتعلق منها بال�شاأن البيئي الذي يحظى باهتمام كبري.
يف  ا�شهمت  ال��ت��ي  الخ���رى  املحلية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  بجهود  وا���ش��اد 
يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  ومنها  املع�شكر  اجن��اح 
و�شركة  ال�شارقة  مبدينة  الأم���ور  اول��ي��اء  وجمل�س  ال�شارقة 
واأك�شبو  ال�شارقة  ك�شافة  ومفو�شية  ال�شارقة  و�شرطة  رم��ال 
مديرة  مو�شى  �شريفة  وقالت  ال�شارقة.  وتلفزيون  ال�شارقة 
رئي�شة  والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  الطلبية  الأن�شطة  اإدارة 

فعاليات  اقامة  من  الهدف  اإن  للمع�شكر  التنظيمية  اللجنة 
بالبيئة وزي��ادة �شقف وعيه  الطالب  املع�شكر تهدف اىل ربط 
باملخاطر التي حتيق بالبيئة نتيجة بع�س املمار�شات اخلاطئة 
على  حمياتها  يف  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  دور  على  الرتكيز  م��ع 
الر�شيدة حت��ث على  وال��ق��ي��ادة  واج���ب وط��ن��ي  ذل��ك  ان  اعتبار 
ذلك. وا�شارت اىل ان املع�شكر اخلا�س بالذكور ومع�شكر الناث 
�شهدا تفاعل طلبيا كبريا حتى من قبل اولياء المور الذين 
�شاركوا يف الفعاليات املدرجة وكانت جميعها ت�شب يف خدمة 
اهداف املع�شكر ..لفتة اىل ان عدد مدار�س الناث من املرحلة 
اىل  ا�شافة  كبرية  املع�شكر  يف  �شاركت  التي  والثانوية  الثانية 
ال��ط��لب��ي��ة وامهاتهن  امل��ج��ال�����س  127 ط��ال��ب��ة م��ن  م�����ش��ارك��ة 
وهيئات تدري�شية وتوجيه مواد. وثمنت اجلهود التي بذلتها 
ب�شكله  املع�شكر  واظ��ه��ار  لإب���راز  التعليمية  ال�شارقة  منطقة 
امل�شرف واحلر�س على رفده بربامج وور�س وحما�شرات قيمة 

اثرت احلدث وعمقت اهدافه ومفهومه يف نفو�س الطلبة.
من  رق��ع��ة  زراع���ة  الطالبات  مع�شكر  فعاليات  �شمن  وج���رى 
ال�شارقة  بلدية  من  مهند�شني  مع  بالتعاون  املفو�شية  ار���س 
التي وفرت ال�شماد والزهور والنباتات والأ�شجار ..ا�شافة اىل 
وا�شرفت  الطالبات  بع�س  اأح�شرتها  النباتات  من  جمموعة 
���ش��ل��ي��م��ان م��وج��ه��ة م����ادة اجلغرافيا.  ال���زراع���ة م��ي�����ش��ون  ع��ل��ى 
الفعاليات  م��ن  حزمة  على  البنني  مع�شكر  برنامج  وا�شتمل 
ابرزها زيارة دار امل�شنني يف ال�شارقة وحملة ت�شجري يف حممية 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  مب�شاركة  ال��ربي��ة  احل��ي��اة 
جتميل  يف  النباتات  مفهوم  حول  نقا�شية  وحلقة  ال�شارقة  يف 
واأ�شجار  للنباتات  العامة  الت�شحر والفائدة  البيئة ومكافحة 

الغاف ودورها يف حماية البيئة.

ندوة مك�فحة العدوى توؤكد على التخل�س العلمي من النف�ي�ت الطبية 
ال��ن��دوة رح��ب بني ر���ش��ي��د.. م��دي��ر م�شت�شفى  ب��داي��ة  يف 
اب���راه���ي���م ب���ن ح��م��د ع��ب��ي��د اهلل ب��احل�����ش��ور ك��م��ا رحب 
الطيبة  ج��ه��وده  على  و�شكره  الغي�س  �شيف  بالدكتور 
لأهمية  وتطرق  العلمي  الربنامج  ه��ذا  يف  امل�شاركة  يف 
وذلك  العدوى  انت�شار  ملنع  ال�شحية  بالأ�ش�س  اللتزام 

باملحافظة على بيئة اآمنة و�شليمة.
وا�شتمل برنامج الندوة على جمموعة من املحا�شرات 
ال��ت��ي رك����زت ع��ل��ى جم���ال ال��ب��ي��ئ��ة ال�شحية ودوره�����ا يف 
الدكتور  حت��دث  حيث  والأم���را����س،  ال��ع��دوى  مكافحة 
اإدارة  �شيف الغي�س يف حما�شرته التي حملت عنوان ) 
املخلفات يف امل�شت�شفيات ( عن الطرق العلمية ال�شليمة 
امل�شت�شفيات  وخملفات  الطبية  النفايات  من  للتخل�س 

مو�شحا اأهمية ذلك يف احلد من انت�شار العدوى.

•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

اأكدت الندوة العلمية ) بيئة امنة .. مر�شى امنني( التي 
م�شت�شفى  مب�شت�شفى  العدوى  مكافحة  جلنة  نظمتها 
ابراهيم بن حمد عبيد اهلل موؤخرا على اأهمية اللتزام 
بتطبيق الأ�ش�س ال�شحية واملحافظة على �شلمة البيئة 
لتجنب العدوى و�شددت على التخل�س العلمي للنفايات 

الطبية.
 وح�شر الندوة كل من حممد را�شد بني ر�شيد.. مدير 
والدكتور  اهلل..  ع��ب��ي��د  ح��م��د  ب��ن  اب��راه��ي��م  م�شت�شفى 
البيئة  حماية  لهيئة  التنفيذي  املدير  الغي�س..  �شيف 
والتنمية براأ�س اخليمة واأع�شاء جلنة مكافحة العدوى 

بامل�شت�شفى.
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•• دبي-وام:

العمل  ق��ال معايل �شقر غبا�س وزي��ر 
الت�شغيلية  اخل��دم��ات  نقل  جتربة  ان 
اخلا�س من  القطاع  اىل  ال���وزارة  من 
التي  ت�شهيل  اخل��دم��ة  م��راك��ز  خ���لل 
توجيهات  و  ل����روؤى  جت�شيدا  ان�شئت 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را���ش��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
ملمو�شا  جن��اح��ا  اث��ت��ب��ت   .. اهلل  رع���اه 
على  املراكز  عمل  �شنوات  امتداد  على 
املتميزة  اخل���دم���ة  ت���ق���دمي  ���ش��ع��ي��دي 
معايري  م��ع  يتوافق  مب��ا  للمتعاملني 

برنامج المارات للخدمات احلكومية 
يف  املواطنني  تواجد  تعزيز  و  املتميزة 
يديرون  عمل  كا�شحاب  العمل  �شوق 
و موظفني  ب��اأن��ف�����ش��ه��م  امل���راك���ز  ه����ذه 
اكد  اخ��ر  �شياق  يف  و  ل��دي��ه��ا.  يعملون 
حماية  نظام  ان  غبا�س  �شقر  معايل 
وزارة  ادوات  اأه��م  اح��د  ي�شكل  الج���ور 
����ش���وق العمل  ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
و ح��م��اي��ة م�����ش��ت��ح��ق��ات ال���ع���م���ال عرب 
ال�شهرية  اأج���وره���م  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��م 
يف امل��واع��ي��د امل��ح��ددة الم���ر ال���ذي من 
العمل  التوازن يف علقة  ايجاد  �شاأنه 
ذلك  ج��اء   . ال�شوق  ا�شتقرار  حفظ  و 
عايد  ذك���رى  مل��ع��ايل  ا�شتقباله  خ��لل 

الر�شيدي وزيرة ال�شوؤون الجتماعية 
ال�شقيقة يف  و العمل يف دول��ة الكويت 
ال�شبوع  نهاية  ب��دب��ي  ال����وزارة  دي���وان 
املح�شن  عبد  �شعادة  بح�شور  املا�شي 
املطريي وكيل الوزارة و �شعادة مبارك 
العمل  وزارة  وك��ي��ل  ال��ظ��اه��ري  �شعيد 
الوكيل  دمي��ا���س  ب��ن  حميد  ���ش��ع��ادة  و 
�شعادة �شيف  العمل و  ل�شوؤون  امل�شاعد 
ل�شوؤون  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال�����ش��وي��دي 
اخل���دم���ات امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة و امل�����ش��ان��دة و 
التفتي�س  ادارة  مدير  الن�شي  حم�شن 
يف ديوان ال��وزارة يف ابو ظبي. و بحث 
امل�شرتك  التعاون  تعزيز  �شبل  اللقاء 
ال�����ش��ق��ي��ق��ني يف جمال  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

تبادل  و  العاملة  والقوى  العمل  �شوق 
ال���ت���ج���ارب ب��ال�����ش��ك��ل ال�����ذي ي���ع���زز من 
و  امل�شرتك  العمل اخلليجي  منظومة 
التعاون.  دول  العمل يف  ا�شواق  وح��دة 
مع  غبا�س  �شقر  معايل  ا�شتعر�س  و 
معايل ذكرى عايد الر�شيدي جتربتي 
مراكز اخلدمة ت�شهيل و نظام حماية 
الج��ور و دوره��م��ا يف تقدمي اخلدمة 
يف  امل�شاهمة  و  للمتعاملني  امل��ت��م��ي��زة 
و  اخلا�س  القطاع  التوطني يف  جهود 
ابدت  و  العمل.  �شوق  وتنظيم  �شبط 
الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزي����رة  م��ع��ايل 
ال�شقيقة  ال��ك��وي��ت  دول���ة  يف  ال��ع��م��ل  و 
ب��ت��ج��رب��ة مراكز  ال�����ش��دي��د  اع��ج��اب��ه��ا 

اخلدمة ت�شهيل خ�شو�شا يف ظل رقابة 
وزارة العمل على عمل هذه املراكز التي 
املتطورة  ل��ل��م��ب��ادرات  من��وذج��ا  ت�شكل 
كما  ال���وزارة.  تنفذها  و  تتبناها  التي 
الجور  حماية  بنظام  معاليها  ا�شادت 
�شوق  يف  الي���ج���اب���ي���ة  ان��ع��ك��ا���ش��ات��ه  و 
الرائدة  بالتجربة  و�شفته  و  العمل 
ال���ي���ة مبتكرة  ي��ع��ت��رب  وان�����ه  ���ش��ي��م��ا  ل 
اأجورهم  على  العمال  ح�شول  ت�شمن 
العمل  ا���ش��ح��اب  ت�شاعد  و  ال�����ش��ه��ري��ة 
القانونية  بالتزاماتهم  الي��ف��اء  على 
حيال العاملني لديهم. و كانت فاطمة 
ادارة  يف  الرتخي�س  ق�شم  رئي�شة  املل 
مراكز اخلدمة يف وزارة العمل قدمت 

خلل اللقاء عر�شا تناولت فيه ن�شاأة 
الرئي�شية  املحطات  و  اخلدمة  مراكز 
املعايري املو�شوعة لعمل  لتطويرها و 

لل�شراكة  من��وذج��ا  متثل  التي  امل��راك��ز 
اخلا�س.  و  احلكومي  القطاعني  بني 
ك��م��ا ق����دم اب���راه���ي���م ال���ع���م���اري مدير 

مكتب حماية الجور يف الوزارة عر�شا 
حول الية عمل نظام حماية الجور و 

نتائجه اليجابية يف �شوق العمل .

•• اأبوظبي-وام:

العمالة  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة  ح������ذرت 
التجمهر  م����ن  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  امل��ق��ي��م��ة 
اأعمال  لأداء  امل���ارة  م��ع  ال��ت��ف��او���س  اأو 
موؤقتة  ج��زئ��ي��ة  ب��ال��ق��ط��ع��ة  م�����ش��ت��ق��ل��ة 
معتربة اأن هذا الأمر خمالفا لقانون 
امل�شاءلة  وي�شتوجب  والإق��ام��ة  العمل 
�شكاوى  تلقت  اإنها  وقالت  القانونية. 
..مو�شحة  اجل��م��ه��ور  م���ن  م��ت��ك��ررة 
تنت�شر  ال���ت���ي  ال��ع��م��ال��ة  م�����ش��اءل��ة  اأن 
اإ�شافية  اأع��م��ال  ع��ن  بحثا  وتتجمهر 
خارج  ال�شكنية  املناطق  يف  خ�شو�شا 
اإىل  اأي�����ش��ا  تن�شحب  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
امل�شغلة  ال��ك��ف��لء واجل��ه��ات  م�����ش��اءل��ة 

لهذه العمالة.
نائب  امل��ه��ريي  عمري  العميد  وت��وع��د 

م��دي��ر ع���ام ال��ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��رط��ي��ة يف 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة 
التي تتجمع بهذه  العمالة  مبحا�شبة 
الطريقة املخالفة للبحث عن فر�شة 
القرارات  م��ت��ج��اوزي��ن  م��وؤق��ت��ة  ع��م��ل 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���ت���ي ت��ن��ظ��م الأع���م���ال 
وذل�����ك حم���ارب���ة ل���ه���ذه الآف������ة وفقا 
واأ�شار  املقننة.  والإج����راءات  للقانون 
اإىل وجود عدد من العمالة النظامية 
انتهاء  وب��ع��د  امل��ن�����ش��اآت  تعمل يف  ال��ت��ي 
ويعر�شون  ال�شوارع  يجوبون  دوامها 
خ����دم����ات����ه����م ع����ل����ى امل����������ارة وت�����وزي�����ع 
بهم  الت�شال  بيانات  حتمل  بطاقات 
بالقطعة  اأع��م��ال  يف  بهم  لل�شتعانة 
والنقل  وال�شيانة  املنزلية  كالأعمال 

والبناء والت�شال وغريها.
اأن  ال���ع���م���ال  ه�������وؤلء  ظ����ن  اإن  وق������ال 

ال�شوارع  واأر����ش���ف���ة  الأح����ي����اء  ب��ع�����س 
وال������دوارات وامل��ن��اط��ق ال��رم��ل��ي��ة التي 
ف�شريوا  لهم  م��لذا  عليها  يجل�شون 
تتبعهم وح�شر  و�شيتم  واهمون  اأنهم 
اأماكنهم وتكثيف الدوريات ال�شرطية 
امل���ي���دان���ي���ة ل�����ش��ب��ط م����ن ي����ت����ورط يف 
الأعمال  ل��ع��ر���س  الأر�������س  اف���رتا����س 
غري النظامية وحترير خمالفة بحق 
ال�شائق الذي يتوقف ب�شكل خاطئ يف 
الدوارات اأو يف ال�شوارع لطلب خدمات 
واأفراد  الكفلء  وح��ث  العمالة.  ه��ذه 
اجل��م��ه��ور ال��ذي��ن ي��ق��ب��ل��ون ع��ل��ى تلك 
اخلدمات غري امل�شروعة على التحلي 
والوقوف  ال�����ش��احل��ة  امل��واط��ن��ة  ب���روح 
ب��وج��ه ه���ذه ال�����ش��ل��وك��ي��ات ال��ت��ي ت�شوه 
العامة  للمرافق  احل�شارية  ال�شورة 
ال��ت��ي وج����دت ل��ل��ت��ن��زه ول��ي�����س لإقامة 

يف  الطامعني  لبع�س  ���ش��وداء  اأ���ش��واق 
الك�شب غري امل�شروع. واأكد �شرر مثل 
ه���ذه الأع���م���ال غ���ري ال��ن��ظ��ام��ي��ة على 
ال�شلبية  وتاأثرياتها  واملقيم  املواطن 
امل�شتهلكني ..ف�شل عن ت�شببها  على 
يف وق����وع م�����ش��ك��لت م��ت��ع��ددة يف حال 
الرقابة  خ���ارج  كونها  عليها  الإق��ب��ال 
ال��ر���ش��م��ي��ة م��ط��ال��ب��ا اجل��م��ه��ور بعدم 
اللجوء اإىل هذه العمالة وا�شتئجارها 
والإب��لغ عنها من اأجل الق�شاء على 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع اجلهات  ه����ذه الآف������ة 

املخت�شة.
املتعاملني  امل��ه��ريي  ال��ع��م��ي��د  وان��ت��ق��د 
ال�شائبة  النظامية  العمالة  ه��ذه  مع 
ب�شبب  اأو  ن��ي��ة  ب�����ش��ادق  ال�������ش���وارع  يف 
احتمالية تدين اأجور ت�شغيلهم ب�شكل 
البع�س  اأن  ..مو�شحا  وموؤقت  جزئي 

مييز  ول  ا�شتئجارهم  ع��ل��ى  يقبل 
على  امل��ن��ط��وي��ة  ال�شلبية  امل��خ��اط��ر 
التعامل معهم. واأو�شح اأنه مبجرد 
اأن تقف �شيارة اأحد الزبائن بالقرب 
منهم يتجمع حولها العمال مدعني 
الكثري من احلرف على  معرفتهم 
ال���زب���ون ع��ل��ى علم  اأن  ال���رغ���م م���ن 
ب���ع���دم ح��رف��ي��ت��ه��م ون��ظ��ام��ي��ت��ه��م يف 
تورط  عن  وك�شف  املطلوبة.  املهنة 
بع�س من تلك العمالة يف عمليات 
اأ�شرارا  بطالبيها  حل��ق��ت  ���ش��رق��ة 
ومادية  ونف�شية  واجتماعية  اأمنية 
املنزل  العامل دخوله  ي�شتغل  حيث 
وب��ع��د م��راق��ب��ة خروج  ليهم لح��ق��ا 
عليه  وقعت  ما  �شرقة  اإىل  ال�شكان 
عيناه مما يكبدهم خ�شائر فادحة.

العمليات  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  وط��ال��ب 

اأبوظبي اجلهات  ال�شرطية يف �شرطة 
والتكاتف  بالتعاون  املعنية واجلمهور 
يف مواجهة هذه الآفة و�شرعة الإبلغ 

املتجمهرة  ال�����ش��ائ��ب��ة  ال��ع��م��ال��ة  ع���ن 
اأنهم  اأو  اإقاماتهم  للتاأكد من �شرعية 
الأمر  ال�شرقة  يف  اأم��وره��م  يتدبرون 

وم��ن��ع��ه��م من  اإي��ق��اف��ه��م  �شيتم  ال����ذي 
منها  ت�شتاء  ال��ت��ي  خدماتهم  ع��ر���س 

الأ�شر يف الأحياء ال�شكنية خا�شة.

•• عجمان ـ الفجر 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  وح�������ش���ور  ب���رع���اي���ة 
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي، ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان، حتتفل 
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
والأربعاء  الثلثاء  يومي  عجمان  يف 
ال���ق���ادم���ني، يف م���رك���ز ال�����ش��ي��خ زاي���د 
بتخريج  وامل����ع����ار�����س،  ل���ل���م���وؤمت���رات 
599 خريج و 812 خريجة اأكملوا 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ت���خ���رج خ�����لل ال���ع���ام 
كما   .2013-2012 اجل���ام���ع���ي 
الفجرية  يف  عجمان  جامعة  حتتفل 

دف��ع��ة جديدة  بتخريج  الأخ���رى  ه��ي 
و423  خ���ري���ج   151 م����ن  م���ك���ون���ة 
الفجرية  ح��ف��ل  و���ش��ي��ق��ام  خ���ري���ج���ة. 
برعاية  ال��ق��ادم،  يونيو   5 و   4 يومي 
ال�شيخ حمد  ال�شمو  وح�شور �شاحب 
املجل�س  ع�شو  ال�����ش��رق��ي،  حممد  ب��ن 
و�شي�شهد  ال��ف��ج��رية.  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
والوزراء  ال�شيوخ  من  ع��دد  احلفلن 
اإىل  ال����دول����ة،  امل�����ش��ئ��ول��ني يف  وك���ب���ار 
الهيئتني  و  اأه��ايل اخلريجني  جانب 
الإدارية والتدري�شية باجلامعة. وقد 
اأطلق على دفعة هذا العام ا�شم دفعة 
مع  لتزامنها  نظرا  الف�شي،  اليوبيل 

اخلام�شة  بذكراها  اجلامعة  احتفال 
جامعة  ك���ان���ت  ح���ي���ث  وال���ع�������ش���ري���ن، 
عجمان قد تاأ�ش�شت �شنة 1988 كاأول 
اخلليج  م�شتوى  على  خا�شة  جامعة 
العربي باأ�شره. وعن حفل هذا العام، 
�شلمان،  �شعيد  اأ�شامة  الأ�شتاذ  �شرح 
اجلامعة  اإن  ق��ائ��ل  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
ب���ت���خ���رج ف�����وج جديد  وه�����ي حت��ت��ف��ل 
الذين  واخل��ري��ج��ات  اخلريجني  م��ن 
 25400 م���ن  ب���اأك���رث  ���ش��ي��ل��ت��ح��ق��ون 
من زملئهم الذين تخرجوا قبلهم، 
وهو  الف�شي،  بيوبيلها  اأي�شا  حتتفل 
الذكرى ال�25 لإن�شاء اجلامعة، التي 

كان لها دور ريادي يف م�شرية التعليم 
العايل، ودور طلئعي يف ازدهار قطاع 

التعليم العايل اخلا�س يف الدولة .
وع�����رب ن���ائ���ب رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة عن 
غبطته بتخرج دفعة اليوبيل الف�شي 
مل�شرية  اإ�شافة جديدة  اعتربها  التي 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��م��ي��اُ وجم��ت��م��ع��ي��اً. وبني 
التح�شريات للحفل جارية على  باأن 
قدم و�شاق من اأجل تنظيم حفل يليق 
املنا�شبة  وب��ه��ذه  ال��ع��ام.   ه��ذا  بدفعة 
اأت��وج��ه ب��اأح��ر ال��ت��ه��اين واأ�شدق  ق��ال 
اخلريجني  اأب��ن��ائ��ن��ا  جلميع  الأم����اين 
اختيار  على  واأ�شكرهم  ذوي��ه��م،  واإىل 

كنا عند  اأننا  واأمتنى  جامعة عجمان 
ح�����ش��ن ظ��ن��ه��م ب��ن��ا، م��ع��رب��ا ع��ن ثقته 
مهارات  م��ن  الطلبة  اكت�شبه  م��ا  ب��اأن 
حت��ل��ي��ل��ي��ة وم���ع���ارف ع��ل��م��ي��ة وق����درات 
يندجموا  لأن  ت��وؤه��ل��ه��م  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
�شريعا يف �شوق العمل، وي�شاهموا مع 
لدولة  احل�����ش��اري  البناء  يف  غ��ريه��م 
ودولهم.  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
واأ�شار اأ�شامة �شلمان اأن دفعة اليوبيل 
خريجي  م���ن   154 ت�����ش��م  ال��ف�����ش��ي 
تخ�ش�شات  يف  ال��ع��ل��ي��ا،  ال���درا����ش���ات 
وال���ق���ان���ون اخلا�س،  ال���ع���ام  ال��ق��ان��ون 
املعلومات،  ون��ظ��م  الأع���م���ال،  واإدارة 

وامل����ي����اه وال���ط���اق���ة، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
دفعة  واأول  ال��رتب��ي��ة  دب��ل��وم  خريجي 
ال�شيدلة  م��اج�����ش��ت��ري  خ��ري��ج��ي  م���ن 
ال�شريرية  ال�����ش��ي��دل��ة  ب��ت��خ�����ش�����ش��ي 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال�����ش��ي��دلن��ي��ة. كما 
ف��وج جديد من  ال��ع��ام  ه��ذا  �شيتخرج 
برامج  م��ن  ب��رن��اجم��ا   25 خ��ري��ج��ي 

البكالوريو�س املعتمدة التي تطرحها 
ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا طب 
والهند�شة،  وال�����ش��ي��دل��ة،  الأ����ش���ن���ان، 
اأ�شامة  واأ�شاف  والإع��لم.  والقانون، 
���ش��ل��م��ان: ه���ذا ال��ن��ج��اح ال����ذي حققه 
يف  والطالبات  الطلب  من   1985
واملاج�شتري،  البكالوريو�س  درج��ت��ي 

انخرط  التي  التعليم  بيئة  اأن  يعني 
واخلريجات  اخلريجون  ه��وؤلء  فيها 
ذات وجودة نوعية توؤهلهم لللتحاق 
بوظائف متميزة يف �شوق العمل داخل 
ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا، وه���و م���ا توؤكده 
ن�شبة توظيف خريجي اجلامعة التي 

تبلغ %85 �شنويا.

وزير العمل ي�ستعر�س مع وزيرة العمل الكويتية جتربتي مراكز اخلدمة و نظ�م حم�ية الجور

�سرطة اأبوظبي حتذر العم�لة النظ�مية من التجمهر اأو التف�و�س لأداء اأعم�ل ب�لقطعة

ج�معة عجم�ن حتتفل بتخريج دفعة اليوبيل الف�سي

•• اأبوظبي-وام:

عن  الب�شري  اأحمد  ح�شن  عمر  ال�شوداين  الرئي�س  فخامة  اأع��رب 
و�شعبا  وحكومة  قيادة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  تقديره 
ملواقفها الداعمة لل�شودان يف خمتلف املجالت م�شيدا بالعلقات 
خلل  فخامته  واأك���د   . ب��الإم��ارات  ال�����ش��ودان  تربط  التي  املتميزة 
ا�شتقباله وفد دولة الإمارات العربية املتحدة برئا�شة �شعادة عبد 
اهلل بن حممد املويجعي ع�شو جمل�س اإدارة احتاد الغرف ورئي�س 
غرفة جتارة و�شناعة عجمان بح�شور �شعادة فار�س �شعيد املزروعي 
القائم باأعمال �شفارة دولة الإمارات باجلمهورية ال�شودانية وعدد 
�شاهني  علي  �شاهني  و���ش��ع��ادة  الحت���اد  ادارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  م��ن 

الأمني العام امل�شاعد لحتاد الغرف ترحيب ال�شودان بامل�شتثمرين 
الإماراتيني يف كافة القطاعات خا�شة ال�شتثمار يف جمال الأمن 
هذا  يف  ال�شودان  بها  يزخر  التي  واملقومات  املزايا  معدد  الغذائي 
بيان �شحفي  الغرف يف  العامة لحت��اد  الأم��ان��ة  وقالت  اجل��ان��ب. 
ام�س اإن رئي�س الوفد الإماراتي اأ�شاد بالتطور القت�شادي واملناخ 
ال�شتثماري اجلاذب يف ال�شودان .. موؤكدا اأن املوؤمتر �شوف تكون 
يف  اخلا�س  القطاع  ا�شتعداد  يف  تتمثل  عديدة  اإيجابية  نتائج  له 
جديدة  ا�شتثمارات  يف  للدخول  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
�شعادة عبد  وا�شار  الغذائي.  الأمن  ال�شودان خا�شة م�شروعات  يف 
اأعمال  الغرف يف  اأن م�شاركة احت��اد  املويجعي اىل  اهلل بن حممد 
الدورة 114 ملجل�س اإدارة الحتاد العام لغرف التجارة وال�شناعة 

الغذائي  الأم��ن  يف  ال�شتثمار  وموؤمتر  العربية  للبلد  وال��زراع��ة 
 21 العربي اللذين مت عقدهما باخلرطوم خلل الفرتة من 19 
مايو 2013م ياأتي انطلقا من حر�س دولة المارات الدائم على 
مناق�شة الق�شايا القت�شادية التي تهم جمتمعات الأعمال بالدول 
العربية ودفع جهود ال�شراكة بينها ملواجهة التحديات القت�شادية 
ا�شرتاتيجية  ناق�شوا  الجتماع  يف  امل�شاركني  ان  ذك��ر  و  العاملية. 
ت�شمن  وال���ذي   2017-  2013 للفرتة  الحت���اد  عمل  وخ��ط��ة 
ن�شاطات وفعاليات اقت�شادية مهمة يف عوا�شم عربية ودولية بارزة 
جديدة  ودول��ي��ة  عربية  اقت�شادية  منظمات  مع  التعاون  وخطط 
واأثنوا على توجهاتها ودورها يف تعزيز مكانة الحتاد عربيا ودوليا 

وتر�شيخ دوره كممثل للقطاع اخلا�س العربي. 

الرئي�س ال�سوداين ي�سيد خالل ا�ستقب�له وفد احت�د الغرف ب�لعالق�ت مع الم�رات

•• دبي-وام:

اأبناء  100 م��ت��ط��وع م��ن  ام�����س ح����وايل  ان�����ش��م 
جمتمع دولة الإمارات اىل دبي العطاء لرتميم 
لإثراء  الب�شاتني فرع اخلوانيج  رو�شة  وجتديد 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة واإ����ش���اف���ة جتربة 

تثقيفية مليئة باملرح.
و�شاهم املتطوعون يف الدورة الثانية من مبادرة 
التطوع يف الإمارات 2013 يف ر�شم اجلداريات 
يف القاعة الرئي�شية وممرات املدر�شة بالإ�شافة 
اىل منطقة الألعاب اىل جانب جتميع وتركيب 

الأل��ع��اب وامل��ع��دات اجل��دي��دة يف امللعب مما جعل 
م��ن امل��ك��ان اأك���رث اأم��ان��ا ومتعة ل��لأط��ف��ال. وقال 
طارق القرق الرئي�س التنفيذي لدبي العطاء ان 
مبادرة التطوع يف الإمارات تلقت ب�شفتها من�شة 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ت�شجيع  اإىل  ت��ه��دف 
املحلي  املجتمع  م��ن  ايجابيا  ���ش��دى  ال��دول��ة  يف 
يعود  ف��ارق  اإح��داث  يف  ال�شهام  بغية  للإن�شمام 
بال�شكر  ..م��ت��وج��ه��ا  ك��ك��ل  املجتمع  ع��ل��ى  بالنفع 
وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��م��ت��ط��وع��ني ح���ي���ال اجل���ه���ود التي 
ب�شكل  التعليمية  البيئة  لتح�شني  اليوم  بذلوها 
عام يف رو�شة الب�شاتني ..واأبدى تطلعه لن�شمام 

املزيد من املهتمني بالعمل التطوعي للم�شاركة 
املبادرة. وع��ربت فاطمة  القادمة من  ال��دورة  يف 
العبداهلل مديرة رو�شة الب�شاتني فرع اخلوانيج 
ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن ج��م��ي��ع الأ����ش���ات���ذة وال��ط��ل��ب��ة عن 
خال�س امتنانها لدبي العطاء وجميع املتطوعني 
البيئة  لإث��راء  وجهدهم  بوقتهم  تربعوا  الذين 
التعليمية يف رو�شة الب�شاتني وجعلها مكانا اكرث 

جمال واأمانا للأطفال.
وت��ع��د م���ب���ادرة ال��ت��ط��وع يف الإم������ارات ج����زءا من 
لتوفر  ال��ع��ط��اء  دب��ي  اأطلقتها  م��ب��ادرات  �شل�شلة 
ال��ف��ر���ش��ة اأم�����ام اأب���ن���اء جم��ت��م��ع دول����ة الإم�����ارات 

من  املحلية  املجتمعات  خلدمة  املتحدة  العربية 
التعليمية  البيئة  لإث��راء  وقتهم  تكري�س  خ��لل 
يف املدار�س غري الربحية داخل الدولة. و�شارك 
100 متطوع يف ال�شهر املا�شي يف  ما يزيد عن 
التي ت�شمنت عملية  املبادرة  ال��دورة الأوىل من 
يف  ل��ل��ط��لب  التعليمية  البيئة  واإث�����راء  جت��دي��د 
مدر�شة اأم القرى اخلا�شة وهي مدر�شة خريية 
يف امارة اأم القيوين حيث قام امل�شاركون باأعمال 
اأر�شيات  وتثبيت  والرتكيب  والطلء  الت�شجري 
بالإ�شافة  الدرا�شية  الغرف  يف  والألعاب  امللعب 

اىل توفري اأدوات ريا�شية ومو�شيقية جديدة.

متطوع�و دب��ي العط�ء ي�س�رك�ون يف ترمي�م وجتديد رو�س�ة الب�س�تني بدبي 

•• ال�صارقة- وام: 

حت��ت��ف��ي دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة والإع������لم ب��ال�����ش��ارق��ة اليوم 
2012 وذلك  ل��ل��ع��ام  اإ���ش��دارات��ه��ا  مب��وؤل��ف��ي وم��ع��دي 
ت���ق���دي���را لإجن����ازه����م ال���ف���ك���ري وذل�����ك مب��ق��ر مكتبة 
ال�����ش��ارق��ة ال��ع��ام��ة. وب��ل��غ��ت اإ�����ش����دارات ال���دائ���رة 31 
املخت�شني والكتاب يف جمالت  اإ�شدارا ملجموعة من 
العربية والجنليزية و�شعر  باللغتني  �شعر و ق�ش�س 
واآثار  والن�شو�س ونقد  امل�شرحية  ال�شل�شلة  للأطفال 
ودرا�شة و�شفية و حتليلية ملواقع ال�شحف الإلكرتونية 
الحتاد واخلليج والبيان و ر�شالة ماج�شتري ودرا�شات 
م�شرحية وال�شل�شلة امل�شرحية والن�شو�س ودرا�شة يف 
الق�شايا النقدية وثقافة مقالت يف �شيا�شات الثقافة 
ف��ن��ي �شل�شلة  وم��ع��اج��م ون�����ش��و���س م�����ش��رح��ي��ة ون���رث 
اإ�شراقات - ن�شو�س - ثقافة اإعلم- ق�شة للأطفال .

وقال �شعادة عبداهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة 
على  داأب���ت  ال��دائ��رة  اأن  بال�شارقة  والإع����لم  الثقافة 
الإحتفاء باملوؤلف وتعزيز مكانته يف جمال الطروحات 
مكانة  تعلي  اأن  �شاأنها  من  التي  والإبداعية  الفكرية 

الإن�شان وترثي خميلته الإبداعية والفكرية والعلمية 
مبا يخدم الآخرين يف جمال الفنون والإبداع والنقد 

ويف اجلانب الأكادميي واملعريف.
واأو�شح ان الدائرة تكر�س فعل العطاء النا�شج الذي 
يبلور ويدعم �شيا�شة امل�شهد الثقايف يف اإمارة ال�شارقة 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  ويوؤكد 
ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
كركيزة  الإن�شان  بناء  حول  الثقايف  وخياره  ال�شارقة 

مهمة �شمن منظومة البناء املجتمعي العام.
للفكر  النا�شج  احلقيقي  ال��رف��د  ه��ذا  اأن  اىل  واأ���ش��ار 
هو  اإمن��ا  املعرفية  واملكتبة  الثقايف  وامل�شهد  الإن�شاين 
الثقافة  منبع  ال�����ش��ارق��ة  يف  م�����ش��ت��دام  وف��ع��ل  تكري�س 
بجائزة  الفائزين  ال��دائ��رة  ك��رم��ت  حيث  واحل�����ش��ارة 
ال�����ش��ارق��ة ل��لإب��داع ال��ع��رب��ي واأ����ش���درت اإب��داع��ات��ه��م يف 
20 كتابا كما كرمت موؤخرا �شتة من موؤلفي وكتاب 
امل�شرح الإمارات والفائزين بجائزة التاأليف امل�شرحي 
الثقايف  امل�شلك  تدعيم  يف  النتاجات  ه��ذه  كل  وت�شب 
وخيار ال�شارقة الريادي من اأجل الإن�شان والنهو�س 

به فكريا.

الدائرة الثق�فية يف ال�س�رقة حتتفي ب�31 
موؤلف� لإ�سداراته� يف الع�م 2012
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•• دبي-وام: 

اأكد �شعادة حممد خمي�س املهريي مدير عام املجل�س الوطني 
لل�شياحة والآثار ان قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
منذ  خا�شا  اهتماما  والآث����ار  ال���رتاث  قطاع  اأول���وا  العربية 
اإن�شاء املجل�س ووجهوا اإىل العناية بالآثار والرتاث واملتاحف 
ال��ك��وادر الوطنية  واحل��ف��اظ عليها من خ��لل رف��ع م�شتوى 
املوؤهلة واملتخ�ش�شة يف البحث والتنقيب والتعامل ال�شحيح 
اآخر  وم��واك��ب��ة  الآث���ار  على  احلديثة  املحافظة  ا�شاليب  م��ع 
تاريخ  دام��غ��ا على  دل��ي��ل  لت�شبح  امل��ج��ال  ذات  ال��ت��ط��ورات يف 
وح�شارة دول جمل�س التعاون يف الع�شور ال�شابقة ولتعك�س 

�شتى  يف  املجل�س  دول  ت�شهدها  التي  احل�شارية  ال��ت��ط��ورات 
جمل�س  م�شرية  مكت�شبات  على  واحل��ف��اظ  احل��ي��اة  مناحي 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي. ج���اء ذل���ك تعليقا ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة دولة 
املعنية  املحلية  �شاهمت فيه جميع اجلهات  الإم��ارات بجناح 
لل�شياحة  ال��وط��ن��ي  املجل�س  مظلة  حت��ت  ال��دول��ة  يف  ب��الآث��ار 
والآثار يف املعر�س الدوري الرابع امل�شرتك لآثار دول جمل�س 
بالعا�شمة  الوطني  باملتحف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
ال�شيخة  رعاية معايل  يقام حتت  وال��ذي  املنامة  البحرينية 
مي اآل خليفة وزيرة الثقافة مبملكة البحرين وي�شتمر حتى 
الثلثني من يونيو املقبل بعنوان التطور املدين يف اجلزيرة 

العربية خلل الع�شور .. تنوع و وحدة ح�شارية 

واأو�شح املهريي ان المارات �شاركت يف املعر�س ب� 69 قطعة 
اأثرية متثل خمتلف املراحل التاريخية التي مرت على ار�س 
الإمارات ..م�شريا اإىل ان املجل�س الوطني لل�شياحة والآثار 
قام بت�شكيل فريق عمل فني للتح�شري للم�شاركة يف املعر�س 
حيث مت التن�شيق مع جميع اجلهات املحلية املعنية بالآثار يف 
املعر�س من  امل�شاركة يف  الأثرية  القطع  الدولة ومت اختيار 
وح�شب  الدولة  متاحف  خمتلف  من  الآث��ار  اإدارات  خمتلف 

معايري اللجنة الفنية امل�شرفة على املعر�س يف البحرين.
ال��راب��ع امل�شرتك لآث��ار دول  ال���دوري  اإىل ان املعر�س  واأ���ش��ار 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يهدف اإىل �شرح وحدة 
التاريخ والثقافة واجلغرافيا لدول جمل�س التعاون اخلليجي 

حيث تت�شح هذه الوحدة احل�شارية يف تاريخ ال�شرق الأدنى 
ال��ع��رب��ي مع  ت��ف��اع��لت منطقة اخلليج  ال��ق��دمي م��ن خ��لل 
الثقافات املجاورة وكذلك التعاملت القت�شادية والإن�شانية 
بالإ�شافة اإىل اإبراز الروابط امل�شرتكة التي جتمع املجتمعات 
منطقة  يف  الفريد  الثقايف  التنوع  على  والتاأكيد  اخلليجية 
اخلليج العربي. وقال املدير العام للمجل�س الوطني لل�شياحة 
والآثار ان جميع اأهايل منطقة اخلليج العربي م�شرتكون يف 
التاريخ وامل�شري الذي عزز اإن�شاء جمل�س التعاون اخلليجي 
وياأتي هذا املعر�س ليج�شد ويربز الهوية والرتاث والثقافة 
امل�شرتكة يف اخلليج العربي ..كما ان زوار املعر�س �شيتعرفون 
على التاريخ والرتاث اخلليجي الذي ميتد اإىل الف ال�شنني 

من خلل عر�س ق�ش�س عن املعرو�شات ومطبوعات ب�شور 
املعر�س وطرق  وكتالوج عن  الأثرية  القطع  تو�شيحية عن 

معرفية اأخرى �شتعطي الزائر جتربة تعليمية فريدة.
امل�شوؤولني  للتقاء  فر�شة  يعد  املعر�س  ان  املهريي  واأ�شاف 
ع��ن ق��ط��اع الآث�����ار يف دول جمل�س ال��ت��ع��اون ل��ت��ب��ادل ال���راأي 
ال��رتاث والآث��ار وتبني نهج قادة  وامل�شورة يف املحافظة على 
القطاع  ب��ه��ذا  ال��ت��ع��اون  م��د ج�شور  ال��ت��ع��اون يف  دول جمل�س 
التاأكيد  امل�شتقبل انطلقا من  بني دول اخلليج وا�شت�شراف 
وتر�شيخها  والتاريخية  الرتاثية  و  والوطنية  الهوية  على 
املجل�س خارج  بتاريخ دول  والتعريف  املجل�س  اأبناء دول  بني 
ح��دوده��ا م��ن خ���لل احل�����ش��ور ال��رتاث��ي والث����ري ل��ه��ا على 

•• دبي-الفجر: 

�شهد �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، رئي�س هيئة دبي للثقافة والفنون، حفل 
ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ط���لب وطالبات 
احلديثة  امل��ه��ارات  ملدر�شة  ع�شر  ال��ث��اين  ال�شف 
اخل��ا���ش��ة ع��ل��ى م�����ش��رح ن����دوة ال��ث��ق��اف��ة والعلوم 
ال�شيباين  الدكتور حمد  بدبي. وح�شر احلفل، 
املدير العام لدائرة ال�شوؤون الإ�شلمية والعمل 
اخلريي يف دبي، وثاين جمعة بالرقاد الفل�شي، 

احلديثة  امل��ه��ارات  مدر�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
واأولياء  ال�شخ�شيات  كبار  م��ن  وع��دد  اخلا�شة 
الأمور واأع�شاء الهيئتني الإدارية والتدري�شية.

وبداأت الفعاليات بال�شلم الوطني وتلوة عطرة 
ث��اين جمعة  األقى  ثم  الذكر احلكيم.  اآي��ات  من 
بالرقاد الفل�شي كلمة ترحيبية �شكر فيها �شمو 
اآل مكتوم،  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  م��اج��د  ال�شيخ 
رعايته  على  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  رئي�س 
طلب  م��ن  دفعة  ث��اين  تخريج  حلفل  الكرمية 
وطالبات املدر�شة. كما اأعرب يف كلمته عن عميق 

هذا  تخريج  يف  �شاهم  م��ن  ك��ل  جل��ه��ود  تقديره 
اأمورهم  واأولياء  املتميز مهناأً اخلريجني  الفوج 
على هذا الجناز.  وت�شمن احلفل كلمة لإدارة 
املدر�شة القتها هدى ال�شمكري، مديرة املدر�شة، 
الطالب  عنهم  نيابة  األقاها  اخلريجني  وكلمة 
اأعرب فيها عن  الذي  ال�شيخ  عمر عبدالرحمن 
فيه جهودهم،  تتوج  ال��ذي  اليوم  بهذا  فرحتهم 
طلب  اأعدها  وفقرات  فيديو  عر�س  ذل��ك  تلى 

وطالبات املدر�شة. 
وقام �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد، يرافقه ثاين 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  الفل�شي،  بالرقاد  جمعة 
مدر�شة املهارات احلديثة اخلا�شة بت�شليم دروعاً 
وهناأهم  واخل���ري���ج���ات.  ل��ل��خ��ري��ج��ني  ت��ذك��اري��ة 
يف  التوفيق  دوام  لهم  متمنياً  بنجاحهم  �شموه 

م�شريتهم العلمية والعملية.
ويف اخلتام َت�َشلم �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد، 
هدية تذكارية من ثاين جمعة بالرقاد الفل�شي 
ل�شموه  تقديراً  املدر�شة،  وطالبات  طلبة  اأعدها 
امل�شتمر  ودع��م��ه  للحفل  الكرمية  رعايته  على 

لهم.  

•• ال�صارقه -وام:

�شهدت ال�شيخة جميلة بنت حممد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال��ق��ا���ش��م��ي 
عام  مدير  الأ���ش��رة  ل�شوؤون  الأع��ل��ى 
مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية 
الأمل  مدر�شة  طلبة  قدمه  عر�شا 
لل�شم التابعة للمدينة يف لقاء اأقيم 
يف قاعة موؤمترات متحف ال�شارقة 
املميزة  ..ح����ول جت��رب��ت��ه��م  ل���لآث���ار 
خلل زيارتهم اإىل الوليات املتحدة 
الأم��ري��ك��ي��ة ب��ه��دف الإط�����لع على 
اأ�شاليب التعليم وطرق التدري�س يف 
املدر�شة الأمريكية لل�شم يف وي�شت 

وجامعة  كونيكتيكت   - ه��ارت��ف��ورد 
وا�شنطن  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ج��ال��ودي��ت 
التعاون  وتعزيز  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
ملواكبة  لل�شم  الأم����ل  م��در���ش��ة  م��ع 
جمال  يف  احل���ا����ش���ل���ة  ال����ت����ط����ورات 
التعليمي لل�شم. و اأعربت ال�شيخة 
القا�شمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج��م��ي��ل��ة 
الهادف  ال��ل��ق��اء  ب��ه��ذا  �شعادتها  ع��ن 
ال�شم  الطلبة  لكل  �شكرها  موجهة 
امل�����ش��ارك��ني يف ن��ق��ل ال��ت��ج��رب��ة بكل 
بداأت  املدينة  اأن  موؤكدة  �شفافية.. 
خ��دم��ات��ه��ا م��ن��ذ اأك�����رث م���ن ثلثة 
 1979 اكتوبر  يف  وحتديدا  عقود 
الإهتمام  ب����داأ  ال���وق���ت  ذل����ك  وم����ن 

بتعليم وتاأهيل فئة ال�شم . و قالت 
اأن���ه ي��وج��د ف��رق زم��ن��ي ب��ني املدينة 
لكن  تلك  الأم��ري��ك��ي��ة  املوؤ�ش�شات  و 
كبري  وعلمي  مهني  ف��رق  يوجد  ل 
بف�شل جهود القائمني على مواكبة 
ال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل��ل��ط��ل��ب��ة من 
موؤكدة   .. املدينة  يف  الإع��اق��ة  ذوي 
الإرتقاء  يف  اأك��رب  املدينة  طموح  اأن 
خلدمة  وامل�شتويات  احلقوق  بكافة 
الإعاقة  ذوي  وم��ن  ال�شم  الطلبة 
اأن  اإىل  واأ���ش��ارت يف حديثها  ع��ام��ة. 
ت��ق��دم خدماتها  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
للطلبة ال�شم وحتر�س املدينة على 
الإرتقاء بالتعليم العايل لفئة ال�شم 

وبلوغ اأعلى درجات العلم واملعرفة. 
و���ش��م وف���د ال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ارك��ني يف 
ع���ر����س جت���رب���ة ال����زي����ارة ك���ل من 
ومبت�شم  ع���ل���ي  ج���م���ع���ان  ح����م����دان 
����ش���ي���ف وي����و�����ش����ف حممد  ف���ي�������ش���ل 
خ��ول��ة ح�شن  وال��ط��ال��ب��ة  ع��ب��د اهلل 
العر�س  ا�شتهل  ق��د  و  احل��و���ش��ن��ي. 
بكلمة مدر�شة الأمل لل�شم قدمها 
فيها  اأك���د  في�شل  مبت�شم  الطالب 
اأن الهدف من الزيارة كان الإطلع 
اأوا�شر  التدري�س وبحث  على طرق 
الأمريكية  امل��در���ش��ة  م���ع  ال��ت��ع��اون 
ل��ل�����ش��م وج���ام���ع���ة ج����ال����ودي����ت مبا 
التطويرية  والفائدة  النفع  يحقق 

وطلبتها  ل��ل�����ش��م  الأم������ل  مل���در����ش���ة 
وال���ع���ام���ل���ني ف���ي���ه���ا.. ب���ع���ده���ا قدم 
الطلبة ال�شم عر�شا تقدمييا بلغة 
الإ���ش��ارة . وا���ش��ار ال��ط��ال��ب حمدان 
جمعان علي ..اىل ان الزيارة كانت 
حلما ي��راوده وزم��لوؤه وحتقق هذا 
ال�شمو  �شاحب  دع��م  بف�شل  احللم 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
للأ�شخا�س  ال�شارقة  اإم���ارة  حاكم 
الإهتمام  واأي�شا  الإع��اق��ة  ذوي  من 
بنت  جميلة  ال�شيخة  توليه  ال���ذي 
ل��ط��ل��ب��ة مدينة  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
الإن�شانية  ل��ل��خ��دم��ات  ال�������ش���ارق���ة 

للإرتقاء بخدماتهم وحقوقهم اإىل 
اأف�شل امل�شتويات . ويف ختام اللقاء 
ال�شيخة جميلة بنت حممد  وعدت 

اجلهود  بتعزيز  الطلبة  القا�شمي 
امل�شتويات التطويرية  اأف�شل  لبلوغ 
..موؤكدة حر�شها  لل�شم  التعليمية 

الهاتف  خدمة  توفري  متابعة  على 
امل���رئ���ي ل��ف��ئ��ة ال�����ش��م م��و���ش��ح��ة اأن 

اخلدمة موجودة وقيد التنفيذ.

•• دبي-وام:

امليدور  عي�شى  املهند�س  �شعادة  اأك��د 
مدير عام هيئة ال�شحة بدبي اأن دبي 
�شت�شهد خلل ال�شنوات املقبلة نقلة 
م�شتوى  يف  ملمو�شا  وتقدما  نوعية 
بعد  والعلجية  ال�شحية  اخلدمات 
اعتماد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
الهيئة  ملكونات خطة  رع��اه اهلل  دبي 
 -  2013 ل��لأع��وام  ال�شرتاتيجية 
�شموه  روؤي��ة  ترتجم  والتي   2025
لأن  دب���ي  مل�شتقبل  امل����دى  ال��ب��ع��ي��دة 
العلجية  لل�شياحة  مق�شدا  تكون 
وال�شرق  اخل��ل��ي��ج��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

الو�شط والعامل ب�شكل عام.
واأو�����ش����ح امل��ه��ن��د���س امل����ي����دور خلل 
الهيئة  موظفي  م��ع  امل��و���ش��ع  ال��ل��ق��اء 
والدارات  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ن 
ان  التنظيمية  والوحدات  والأق�شام 
مكونات اخلطة ال�شرتتيجية للهيئة 
ا�شرتاتيجية  اأه�����داف   4 تت�شمن 
مبادرة  و43  ت�شغيليا  ه��دف��ا  و17 
حيوية ذات مقايي�س للأداء ل�شمان 
حتقيق  يف  وم�شاهمتها  ت��ط��وي��ره��ا 
ال�شحية  الرعاية  من  عال  م�شتوى 

ملواطني ومقيمي وزوار المارة.
وقال ان دبي �شت�شهد خلل املرحلة 
م�شتوى  يف  ن��وع��ي��ة  ق���ف���زة  امل��ق��ب��ل��ة 
ت���ق���دمي اخل���دم���ات ال��ع��لج��ي��ة وان 
تكون مركزا حقيقيا للن�شاط املايل 
وال�شتثماري ووجهة وخيارا مثاليا 
العلج وال�شت�شفاء بف�شل  لطالبي 
القيادة  وم��ت��اب��ع��ة  ودع�����م  اه���ت���م���ام 

الر�شيدة للإمارة.
امليدور  ع��ي�����ش��ى  امل��ه��ن��د���س  وت���وج���ه 
�شاحب  اىل  وال���ت���ق���دي���ر  ب��ال�����ش��ك��ر 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
هيئة  ب���زي���ارة  تف�شله  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم 
خطتها  واع���ت���م���اد  ب���دب���ي  ال�����ش��ح��ة 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ..وق������ال ان زي����ارة 
الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ي��راف��ق��ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي و�شمو 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ 
توؤكد  دب���ي  ن��ائ��ب ح��اك��م  م��ك��ت��وم  اآل 
اللذين  ال��ك��ب��ري  وال���دع���م  اله��ت��م��ام 
للقطاع  الر�شيدة  القيادة  توليهما 
خدمة  ا�شمى  يقدم  ال��ذي  ال�شحي 

ل�شحة و�شلمة الن�شان.
وت��ط��رق م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة ال�شحة 
ركائز  اإىل  ال���ل���ق���اء  خ�����لل  ب���دب���ي 
ت�شخري  واأهمية  ال�شحية  املنظومة 
والتقنية  املالية  امل���وارد  وا�شتغلل 
بروح  والعمل  الب�شرية  وال��ك��ف��اءات 

ل��ت��ط��وي��ر احلياة  ال���واح���د  ال��ف��ري��ق 
وال�شحية  املهنية  واحل��ي��اة  ال��ع��ام��ة 
ال�شمو  �شاحب  مبقولة  م�شرت�شدا 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اأن����ه ع��ن��دم��ا ت�شاهم  ت���ذك���روا دائ��م��ا 
فاإن  الإن�شان  عقل  تطور  يف  الأفكار 
اإىل  العقل  ي��ع��ود  اأن  امل�شتحيل  م��ن 

انغلقه ال�شابق .
وث����م����ن اجل����ه����ود ال����ت����ي ي����ق����وم بها 
م���وظ���ف���و ال���ه���ي���ئ���ة ع���ل���ى اخ���ت���لف 
الوظيفية  وم�شمياتهم  م��واق��ع��ه��م 
وا�شرتاتيجية  اأه�������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اأهمية  ..م���وؤك���دا  الهيئة  وم���ب���ادرات 
التوا�شل الفعال بني كافة امل�شتويات 
الوظيفية لإيجاد وتوفري بيئة عمل 
وت�شخري  ل��لإب��داع  وحمفزة  مثالية 
العمل  لتطوير  الإب��داع��ي��ة  الطاقة 

والأداء.
وط��ال��ب امل��ه��ن��د���س امل��ي��دور موظفي 
الهيئة بالعمل بجد واجتهاد ملواكبة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  ف��ك��ر 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
مبادرة  قليلة  اي��ام  قبل  اأطلق  ال��ذي 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل حياة  ال��ذك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

النا�س وتر�شيخ ريادة المارات.
الزمن  وت��خ��زي��ن  ت��وث��ي��ق  اإىل  ودع���ا 
م���ن خ����لل الجن��������ازات ال���ت���ي يعد 
وتب�شيط  امل�شتمر  والتعليم  البحث 
بروح  والعمل  الج����راءات  وت�شهيل 
بالنف�س  وال��ث��ق��ة  ال���واح���د  ال��ف��ري��ق 
وحت��ف��ي��ز ال��ط��اق��ات الي��ج��اب��ي��ة من 
اهم مفاتيحها. وا�شتعر�س املهند�س 
تواجه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  امل����ي����دور 
القطاع ال�شحي واأولويات معاجلتها 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة حتقق 
توقعاتهم  وت��ف��وق  املتعاملني  ر���ش��ا 
ت�شهيل  اأه����م����ي����ة  اإىل  ..م���������ش����ريا 
دون  اخلدمة  على  املري�س  ح�شول 
ع��ي��ادات تخ�ش�شية  واي��ج��اد  ت��اأخ��ري 
مركز  وان�����ش��اء  ال�شحية  امل��راك��ز  يف 

للتخفيف  ال��واح��د  اليوم  جل��راح��ات 
على  والت�شهيل  امل�شت�شفيات  ع��ل��ى 
املتعاملني وفتح مراكز للطوارئ يف 
عدد من املراكز ال�شحية للتخفيف 
على  والت�شهيل  امل�شت�شفيات  ع��ل��ى 
امل���راك���ز  دور  وت���ع���زي���ز  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
توا�شلها ودجمها  وتفعيل  ال�شحية 
م�����ع امل���ج���ت���م���ع وت����ط����وي����ر ق����اع����ات 
واإلغاء  امل�شت�شفيات  يف  ال�شتقبال 

املواعيد يف العيادات اخلارجية.
وقدم املهند�س عي�شى امليدور خلل 
ملكونات  ال��ك��رتون��ي��ا  ع��ر���ش��ا  ال��ل��ق��اء 
خطة الهيئة ال�شرتاتيجية للأعوام 
تت�شمن  وال��ت��ي   2025-  2013
اأربعة اأهداف ا�شرتاتيجية تتمثل يف 
الوقاية والتوعية و �شمولية اخلدمة 
وال�شتثمار  وال��ف��ع��ال��ي��ة  وال���ك���ف���اءة 
هذه  ان  اإىل  ..م�����ش��ريا  والتناف�شية 
17 هدف ت�شغيلي  اله��داف تخدم 
43 م��ب��ادرة �شهلة  تنفذ م��ن خ��لل 
موؤ�شرات  و���ش��ع  مت  ح��ي��ث  ال��ق��ي��ا���س 
ل�شمان  لهذه اخلطة  الأداء  ملراقبة 
حتقيق  يف  امل�شتويات  اأع��ل��ى  حتقيق 
على  وترجمتها  املر�شومة  اله��داف 

اأر�س الواقع.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ان  وق�����ال 
اعتمد  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
خلل زيارته للهيئة ال�شبوع املا�شي 
ال�شحة  ال���ع���ام خل���دم���ات  امل��خ��ط��ط 
والتي   2025 ع�����ام  ح���ت���ى  ب���دب���ي 
م�شت�شفيات  ث����لث  ب��ن��اء  ت��ت�����ش��م��ن 
بن  حم��م��د  م�شت�شفى  ه��ي  رئي�شية 
را�شد على طريق ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان وم�شت�شفى اآل مكتوم 
بجبل  مكتوم  اآل  م��ط��ار  منطقة  يف 
ع��ل��ي وم�����ش��ت�����ش��ف��ى اخل��وان��ي��ج و40 
الأولية  ال�شحية  ل��ل��رع��اي��ة  م��رك��زا 
مل���واك���ب���ة ال���ط���ل���ب ع���ل���ى اخل����دم����ات 
ال�شحية الناجت عن النمو العمراين 
ل���دب���ي و����ش���م���ان ج������ودة اخل���دم���ات 

املقدمة.
ولفت مدير عام هيئة ال�شحة بدبي 
اإىل ان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم اع��ت��م��د خلل 
العام  زيارته للهيئة تنفيذ املخطط 
تقديرية  بتكلفة  را���ش��د  مل�شت�شفى 
ق�شم  حيث  دره���م  م��ل��ي��ارات   3 تبلغ 
اطلق  منطقتني  اإىل  العام  املخطط 
عليهما ا�شم منطقة العلج ومنطقة 
ال���ش��ت�����ش��ف��اء وذل������ك ت���اأك���ي���دا على 
بفرتة  العلج  ف��رتة  ارتباط  اأهمية 
يقابلها  وما  النقاهة  اأو  ال�شت�شفاء 
من خدمات العلج الطبيعي واإعادة 

التاأهيل.
وت�شم منطقة العلج كافة عنا�شر 
م���راك���ز  و6  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة  ال�����ع�����لج 
العيادات  تخ�ش�شية وجمموعة من 
مركز  لتو�شعة  بالإ�شافة  اخلارجية 
احل�����وادث ال��ق��ائ��م ب��اإ���ش��اف��ة دوري���ن 
الكبري  ال��ع��دد  ل�شتيعاب  اإ�شافيني 
العلج  م��ب��اين  رب���ط  ل��ل��ح��الت ومت 
مببنى من املواقف ل�شهولة الو�شول 

للخدمة واحلركة.
ونوه املهند�س امليدور باأن م�شت�شفى 
ليحل  ت�شميمه  مت  اجل��دي��د  را���ش��د 
ال���ق���دمي بثلث  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  حم���ل 
اأبراج يت�شع كل برج منها لأكرث من 
طوابق  �شبعة  بارتفاع  �شرير   300
ح��ي��ث ي��ت��ك��ون ال�����دور الأر�����ش����ي من 
كال�شيدليات  امل�����ش��رتك��ة  اخل��دم��ات 
ويوجد  الأ�شعة  وغ��رف  واملختربات 
البراج  بني  امل�شرتك  الأول  بالدور 
ال���ث���لث���ة غ����رف ال��ع��م��ل��ي��ات وغ���رف 
التعقيم وما يخت�س باإجراء العلج 
والعمليات ..مو�شحا اأنه يوجد من 
الثاين وحتى اخلام�س غرف  الدور 
املعايري  واأح������دث  ب��اأع��ل��ى  امل��ر���ش��ى 
ملراعاة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  الت�شميمية 
و���ش��ه��ول��ة امللحظة  امل��ري�����س  راح���ة 
تاأتي  ..فيما  ت�شميمها  يف  واحلركة 

وال�شابع  ال�����ش��اد���س  ال��ع��ل��ي��ا  الأدوار 
ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  خ��دم��ة  ل��ت��ق��دمي 
ت�شميمية  مبعايري  تخت�س  وال��ت��ي 
خا�شة جدا ملن يرغب من املتعاملني 
رفاهية  واأك������رث  خ�����ش��و���ش��ي��ة  اأك�����رث 

للنقاهة وا�شتقبال الزوار.
ال�شحة  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر  واأ�����ش����ار 
بدبي اإىل ان تو�شعة مبنى احلوادث 
نظرا  ج�������اءت  را�����ش����د  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
احلايل  املبنى  على  الكبري  لل�شغط 
�شريرا   160 ال��ت��و���ش��ع��ة  ل��ت�����ش��ي��ف 
وجاهزيته  م��ع��دات��ه  ب��ك��ل  اإ���ش��اف��ي��ا 
ل�شتيعاب العدد الكبري من احلالت 
املحولة  اأو  احل���وادث  ملركز  القادمة 
من  اأو  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  من  له 
المارات الأخرى ل �شيما اأن مركز 
املراكز  م��ن  يعترب  ل��ل��ح��وادث  را���ش��د 
املتقدمة يف تقدمي اخلدمات الطبية 
جميع  لتوفر  وال��ط��وارئ  للحوادث 
والتخ�ش�شات  ال���رع���اي���ة  م��ع��اي��ري 
حتتاج  وال��ت��ي  واحل�شا�شة  املختلفة 

قرارات طبية عاجلة.
وقال املهند�س امليدور انه مت ت�شميم 
احلالت  ت�شتوعب  خارجية  عيادات 
متابعة  حتتاج  والتي  الطارئة  غري 
..حيث  الأويل  ال���ع���لج  ت��ل��ق��ي  ب��ع��د 
اخلارجية  ال���ع���ي���ادات  ت�����ش��م��ي��م  مت 
مب�����ش��ت�����ش��ف��ى را����ش���د وال���ت���ي حتتوي 
ع���لج مبختلف  غ��رف��ة   116 ع��ل��ى 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات وامل����ك����ون م���ن ثلث 
الثالث خم�ش�شا  ال��دور  يكون  اأدوار 
ل��ع��ي��ادات الأ���ش��ن��ان وذل���ك لتخفيف 
م����دد الن���ت���ظ���ار مل���راج���ع���ي ع���ي���ادات 
بال�شرعة  اخلدمة  وتقدمي  الأ�شنان 

املمكنة وذلك لراحة املتعامل.
مل�شت�شفى  العام  املخطط  ان  واأو�شح 
6 مراكز تخ�ش�شية  يت�شمن  را�شد 
ه����ي م����رك����ز دب������ي ل��ل��ق��ل��ب وم���رك���ز 
للجراحة  ومركز  ال�شرطان  لعلج 
اليوم  ج��راح��ة  وم��رك��ز  التجميلية 
ومركز  الت�شخي�س  ومركز  الواحد 
الكلى وهي مراكز تخ�ش�شية قابلة 
امل�شتقبل  يف  وال��ت��و���ش��ع  ل��لإ���ش��اف��ة 

وذلك ملرونة الت�شميم وكفاءته.
كما �شيتم بناء مركز دبي للت�شخي�س 
باأحدث املوا�شفات واملعايري التقنية 
معايري  ت����راع����ي  ال���ت���ي  وال����دول����ي����ة 
حيث  اخل�شراء  واملباين  ال�شتدامة 
�شيت�شمن املركز جميع التخ�ش�شات 
مركز  ب�5000  م���رت���ب���ط  وه������و 
يوفر  حيث  ال��ع��امل  ح��ول  ت�شخي�س 
خا�شية اخلدمات العاملية من خلل 
ال����رب����ط الل�����ك�����رتوين م����ع امل���راك���ز 
قراءة  يف  اخل���ربات  لتبادل  العاملية 

وحتليل الفحو�شات.
معايري  اعلى  بتوفري  املركز  ويقوم 
خ��دم��ة ال��ع��م��لء م���ن خ���لل وجود 
م���ن���اط���ق ل���لن���ت���ظ���ار وال����ش���رتخ���اء 

وتوفري  املتميزة  اخل��دم��ة  مبعايري 
خ�����ش��و���ش��ي��ة امل�����راج�����ع م����ن خ���لل 
ت���ق���دمي  �����ش����ري  احل������رك������ة يف خ������ط 

اخلدمة.
تقدمي  م����راح����ل  ت��ق�����ش��ي��م  مت  ك���م���ا 
من  م�������راح�������ل   5 اىل  اخل�������دم�������ة 
والعلج  التمري�س  ث��م  ال�شتقبال 
كالت�شخي�س  امل�����ش��ان��دة  واخل���دم���ات 
ول�شيدلة واملختربات مكتب املتابعة 
امل���ت���ع���ام���ل���ني ح���ي���ث يتم  ل���ع���لق���ات 
خللها قيا�س مدى ر�شا املتعاملني 
والخذ مبلحظاتهم كما �شيتواجد 
العملء  ع���لق���ات  م��وظ��ف��ي  ج��م��ي��ع 
بزي مميز يف مناطق تقدمي اخلدمة 

لتقدمي امل�شاعدة عند احلاجة.
ت�شميم  ان  امل��ي��دور  املهند�س  وق���ال 
منطقة العلج يف خمطط م�شت�شفى 
وخدمات  م���واق���ف  ت�����ش��م��ن  را����ش���د 
م�شرتكه ول �شيما اأن مبنى املواقف 
والعيادات  امل�شت�شفى  بني  امل�شرتكة 
التخ�ش�شية  وال��ع��ي��ادات  اخل��ارج��ي��ة 
وم����رك����ز احل��������وادث ي����اأت����ي ك���م���ا هو 
مراكز  معظم  ت�شميم  يف  م��ت��ع��ارف 
الت�شوق احلديثة يف دبي حيث ميكن 
ال����دخ����ول ل��ل��م��ب��ن��ى ال��رئ��ي�����ش��ي وما 
هذه  ويربط  �شهل  ب�شكل  به  يحيط 
فيها  تتوفر  مكيفة  مم���رات  امل��ب��اين 
خارجية  وجل�شات  متنوعة  خدمات 
مل��ط��اع��م ت��ق��دم ال��وج��ب��ات وحملت 

الزهور وغريها.
ال�شت�شفاء  م��ن��ط��ق��ة  ان  واأو�����ش����ح 
ت�������ش���م ع�������دة ع���ن���ا����ش���ر روع���������ي يف 
كافة  وج��ود  وتخطيطها  ت�شميمها 
فكانت  وال���ش��ت��ج��م��ام  ال��راح��ة  �شبل 
النوافري  ذات  الو�شطية  ال��ب��ح��رية 
ومناطق  حديقة  بها  اأحاطت  والتي 
الأطباء  فلل  من  وجمموعة  العاب 
خدمات  م��ق��دم��ي  وال���ش��ت�����ش��اري��ني 
واملمر�شني  للفنيني  و�شكنا  العلج 
وم��ب��ن��ى م���راك���ز ال���ش��ت�����ش��ف��اء حيث 
ي�����ح�����ت�����وي ع�����ل�����ى جم�����م�����وع�����ة من 
ويخدم  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات  ال��ع��لج��ات 
ه���ذا ك��ل��ه ف��ن��دق��ا م���ن خ��م�����س جنوم 

العلج  واآخر عائلي ليتمكن متلقي 
املراكز  م��ن  ال�شتفادة  ومرافقيهم 
ال���ع���لج���ي���ة خ�����لل م�����دة الق����ام����ة 

واأحاط باملنطقة �شوق جتاري.
على  ال�شت�شفاء  منطقة  وت�شتمل 
ي���خ���دم زوار  ف���ن���دق خ��م�����س جن�����وم 
ب�شعة  العلج  ومتلقي  دب��ي  منطقة 
ا�شتيعابية لكرث من 1000 �شرير 
فندقي و 20 فيل خا�شة يف منتجع 
خ���ا����س ل��ت��ق��دمي اع���ل���ى امل���ع���اي���ري يف 
خدمة ال�شياحة العلجية باملنطقة 
ع��ائ��ل��ي لفئة  ف��ن��دق  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
العلج  متلقي  يخدم  جن��وم  الأرب���ع 
يف م����راك����ز ال����ش���ت�������ش���ف���اء وامل����راك����ز 

التخ�ش�شية املحيطة باملنطقة.
بعن�شر  ال�شت�شفاء  منطقة  وت��اأت��ي 
 500 م������ن  ب������اأك������رث  م���ت���خ�������ش�������س 
غ���رف���ة ع���لج���ي���ة ل��ل���ش��ت�����ش��ف��اء يف 
اخلدمات  حيث  م��ن  متكامل  مبنى 
ال��ع��لج��ي��ة ل��ف��رتة م���ا ب��ع��د العلج 
حيث يقدم خدمات العلج الطبيعي 
وال��ري��ا���ش��ي وم���راك���ز ل��لق��لع عن 
املفرطة  ال�شمنة  وم��راك��ز  التدخني 

وبرامج اللياقة وال�شرتخاء.
وت���ت���م���ي���ز م���ن���ط���ق���ة ال����ش���ت�������ش���ف���اء 
ب��اإط��لل��ت��ه��ا ع��ل��ى ح��دي��ق��ة خ���ور دبي 
حيث تتكامل يف تخطيطها املعماري 
بكونها حديقة علجية  واحل�شري 
بوجود  وامل��ائ��ي  ال��ن��ب��ات��ي  بتن�شيقها 
وي�شكن  م���ائ���ي���ة  ون�����اف�����ورة  ب���ح���رية 
الط��ب��اء وال���ش��ت�����ش��ارون ب��اأك��رث من 
من  واأك��������رث  خ���ا����ش���ة  ف���ي���ل   120
خم�ش�شة  ���ش��ك��ن��ي��ة  ���ش��ق��ة   5000
ل��ل��م��وظ��ف��ني وال���ت���ق���ن���ي���ني وط���اق���م 

املمر�شني.
�شوق  ال�شت�شفاء  مبنطقة  ويحيط 
جت�������اري ي����ق����دم ج���م���ي���ع اخل����دم����ات 
والحتياجات ل�شاكني وزوار املنطقة 
واأكرث  جت��اري��ا  حم��ل   150 ب�شعة 
متنوعة  وم��ك��ت��ب  ���ش��ق��ة   200 م���ن 
ال�شتخدامات التجارية والعلجية. 
ب��ت��وف��ر اخلدمات  امل��ن��ط��ق��ة  وت��ت��م��ي��ز 
2000 موقف  ال��ع��ام��ة واأك���رث م��ن 

باملنطقة  ي��وج��د  ح��ي��ث  ل��ل�����ش��ي��ارات 
حديقة ترفيهية تخدم زوار و�شكان 
من  لأك���رث  ي�شع  وم�شجد  املنطقة 
جت���اري���ة  واأ��������ش�������واق  م�������ش���ل   500

ومطاعم متنوعة.
امل���ي���دور ان اخلطة  امل��ه��ن��د���س  وذك���ر 
ال�شواب  ا�شرتاحة  تطوير  ت�شمنت 
الجتماعية  ال����ن����واح����ي  خل����دم����ة 
ملتقى  م�����ش��روع  واجن����از  والنف�شية 
ال�شرة يف ال�شرتاحة ل�شفاء اجواء 
من الرتابط بني ال�شرة وكبار ال�شن 
والزائرين لل�شرتاحة  النزلء  من 
امللتقى م�شجدا  حيث ي�شم م�شروع 
م�شليا   150 م����ن  لك�����رث  ي��ت�����ش��ع 
ت��راث��ي��ا وم��ن��ط��ق��ة لللعاب  و���ش��وق��ا 

واملحلت الرتاثية.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ان  واأ���ش��اف 
اآل م��ك��ت��وم د�شن  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
خلل زيارته للهيئة موؤ�شر بور�شة 
لقيا�س  اللكرتوين  العملء  خدمة 

ر�شا املتعاملني.
وكرم �شعادة املهند�س عي�شى امليدور 
كل  بدبي  ال�شحة  هيئة  ع��ام  مدير 
من الدكتور خالد نا�شف واملهند�س 
واملهند�س  ع��ب��دال��ب��ا���ش��ط  ����ش���ري���ف 
حممد  وامل��ه��ن��د���س  حم��م��ود  مي�شرة 
التخطيط  يف  جل���ه���وده���م  ���ش��ب��ان��ة 

ور�شم ا�شرتاتيجية هيئة ال�شحة.
فزاع  فريق  مدير  امل��ي��دور  ك��رم  كما 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة جل���ه���وده���م امل����ب����ذول����ة يف 
املراكز  يف  املتعاملني  خدمة  تطوير 
التكرمي  ����ش���م���ل  ح���ي���ث  ال�������ش���ح���ي���ة 
الرحومي  اح��م��د  ���ش��ي��خ��ة  م���ن  ك���ل 
رئ��ي�����ش��ة ال���ف���ري���ق وامل���ه���ن���د����س علي 
ورقية  عمران  جابر  وم��رمي  املزيود 
حممد  وفاطمة  البلو�شي  ابراهيم 
اجلناحي وفوزية زويد فرج واأمرية 
اأحمد �شعبان وعائ�شة عبا�س جمعة 
الرحمن  ع��ب��د  اب��راه��ي��م  واب��راه��ي��م 
ق����م����رب مطر  امل������لح������ي وحم�����م�����د 
واب���راه���ي���م ع��ب��دال��رح��ي��م الوغ����اين 
ال��ن��ع��ي��م��ي وخالد  ���ش��امل  واب���راه���ي���م 

�شاكر الفل�شي. 

م�س�ركة ام�راتية ب� 69 قطعة اأثرية يف املعر�س الدوري الرابع امل�سرتك لآث�ر دول جمل�س التع�ون

م�جد بن حممد ي�سهد حفل تخريج الدفعة الث�نية من طالب وط�لب�ت مدر�سة امله�رات احلديثة

جميلة الق��سمي توؤكد حر�س ال�س�رقة للخدم�ت الإن�س�نية على تطوير املنظومة التعليمية للطلبة ال�سم

مدير ع�م �سحة دبي ي�ستعر�س مكون�ت خطة الهيئة ال�سرتاتيجية 
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قتل �شخ�شان على الأقل، بتحطم طائرة يف نيويورك على متنها 3 
جماناً  املر�شى  لنقل  خم�ش�شة  اأمريكية  خلطوط  تابعة  اأ�شخا�س، 
با�شم  املتحدثة  عن  اأمريكية،  اإع��لم  و�شائل  ونقلت  العلج.  لتلقي 
اإدارة الطريان الفدرالية، كاثلني بريغن، قولها اإن الطائرة من نوع 
بايرب بي اآي 34 التابعة ل�شركة اآجنل فليت نورث اإي�شت ، انطلقت 
من برادفورد متجهة نحو رومي بولية نيويورك، غري اأنها حتطمت 

قرب منطقة غاروغا على بعد 96 كيلومرتاً من وجهتها.
اإنه مت انت�شال جثتني  وقال �شريف مقاطعة فولنت، توما�س لوري، 
لذكر واأنثى من موقع احلادثة. واأ�شار اإىل اأن جثة ال�شخ�س الثالث 
كانت داخل الطائرة التي حتطمت يف غاروغا، موؤكدا ا�شتمرار البحث 
ال�شحايا  ال�شلطات عن هوية  تعرف  ال�شبت. ومل  نهار  عنها خلل 
النقل  اأم��ن  وجمل�س  للطريان  املدنية  الإدارة  وفتحت  الأول  اأم�س 
القومي حتقيقاً للك�شف عن ملب�شات احلادثة. ومن جهتها، اأعلنت 
خطوط اآجنل اجلوية، التي توؤّمن رحلت جمانية للمر�شى لتلقي 
العلج، يف تقرير لها اأن الراكبني والطيار كانوا ي�شافرون على منت 
اإحدى رحلتها، التي انطلقت من برادفورد. وقال موؤ�ش�س ورئي�س 
اخلطوط، لري كامريلن، يف بيان، اإن طاقم اآجنل واملتطوعني فيها 
جميعنا  ن��ق��ّدم  م�شيفاً   ، امل��اأ���ش��اة  لهذه  الكبري  حزنهم  ع��ن  يعربون 

�شلواتنا لأ�شر �شحايا احلادثة .

 2004-2000 بورتيو  األفون�شو  الأ�شبق  غواتيمال  رئي�س  �شلم 
اإىل الوليات املتحدة ملواجهة اتهامات بغ�شل اأموال يف غواتيمال، يف 

خطوة هي الأوىل من نوعها من دولة اأمريكية لتينية. 
وذكرت حمطة اإذاعة اإميي�شورا�س يونيدا�س نقل عن حمامي رئي�س 
61 ع��ام��ا نقل حت��ت حرا�شة  ب��ورت��ي��و  اإن  غ��وات��ي��م��ال الأ���ش��ب��ق ق��ول��ه 
ال�شرطة يف �شيارة اإ�شعاف من م�شت�شفى ع�شكري مبدينة غواتيمال 
قاعدة  اإىل  والقلب  ال��رئ��ة  يف  م�شاكل  م��ن  يعالج  ك��ان  حيث  �شيتي، 

للقوات اجلوية لتقله رحلة جوية اإىل الوليات املتحدة.
جو  ل�شلح  التابعة  للطائرة  ال�شعود  قبل  الأ�شبق  الرئي�س  وق��ال 
�شعب  يا  اللقاء  اإىل  اأمريكيني  �شرطة  عنا�شر  حرا�شة  حتت  ب��لده 
بورتيو  حمامي  ب��اري��ون��دو  موري�شيو  و�شف  املقابل  يف  غواتيمال. 
اأنها  معتربا   ، قانونية  غ��ري  باأنها  الأ���ش��ب��ق  الرئي�س  ت�شليم  عملية 
انتهكت اللوائح الوطنية والدولية، وذلك يف ظل ق�شايا ال�شتئناف 
التي ل تزال مل يبت فيها يف حماكم غواتيمال. لكن املدعية العامة 
باأنها �شحيحة من  الت�شليم  يف غواتيمال كلوديا باز و�شفت عملية 
الناحية القانونية، قائلة اإن القرار ب�شاأن الت�شليم اأ�شبح نهائيا يوم 

الثلثاء، ولي�س هناك اأي طعون مل يبت فيها .
 

احيا تدخل القوات الفرن�شية اخلا�شة يف �شمال النيجر ، يف خ�شم 
عملية مايل، ال�شعور باأن فرن�شا تريد ان تكون �شرطي افريقيا ، لكن 
باري�س ترف�س ال�شطلع بهذا الدور وتدعو املجموعة الدولية اىل 

حتمل م�شوؤولياتها .
وبعد الهجوم يف اغاديز )النيجر( لنهاء عملية احتجاز رهائن بداأت 
على اثر عملية انتحارية، قال م�شدر دبلوما�شي فرن�شي ان فرن�شا 
ل تريد ان تعود �شرطي افريقيا، هذا لي�س هدف فرن�شا من التدخل 

كلما واجه بلد افريقي �شعوبات .
منطقة  يف  امللحقة  ح��ق  م��ن  نوعا  يبدو  م��ا  على  باري�س  ومت��ار���س 
ال�شاحل، يف �شياق العملية يف مايل التي اتاحت منذ كانون الثاين-
�شمال  على  ال�شيطرة  اجل��ه��ادي��ني  م��ن  ت�شتعيد  ان  لباماكو  يناير 

البلد.
وخلل زيارة اخلمي�س اىل ليبزيغ يف املانيا، اعرب الرئي�س الفرن�شي 
الفرن�شية  الطريق  خارطة  تو�شيح  يف  الم��ل  عن  هولند  فرن�شوا 
جميع  املقابل  يف  و�شتدعم  مير  �شيئا  ت��رتك  لن  باري�س  ان  بتاأكيده 
على  الق�شاء  و  الرهائن  خطف  عمليات  لوقف  النيجرييني  جهود 
املجموعة التي تقف وراء هذا الهجوم والهجوم الذي ا�شتهدف موقع 

اريفا يف ارليت يف �شمال النيجر اي�شا.

عوا�صم

وا�سنطن

باري�ص

غواتيماال

الأردن ي�ست�سيف من�ورات الأ�سد املت�أهب 
•• عمان-يو بي اأي:

اأعلنت القوات امل�شلحة الأردنية، ام�س اأن املناورات امل�شرتكة الأ�شد املتاأهب 
 18 مب�شاركة  اململكة  يف  املقبلة  القليلة  الأ�شابيع  خلل  �شتنفذ   2013
الأردنية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  األ��ف جندي و�شابط   15 واأك��رث من  دول��ة 
الر�شمية )برتا( عن بيان �شادر عن مديرية التوجيه املعنوي يف اجلي�س 
اململكة  �شينفذ يف   ،2013 املتاأهب  الأ�شد  امل�شرتك،  التمرين  اأن  الأردين، 
حققه  الذي  الكبري  للنجاح  نظرا  وذلك  املقبلة..  القليلة  الأ�شابيع  خلل 

التمرين ال�شابق العام املا�شي .
التدريب  ميادين  خمتلف  يف  �شيتم  ال��ع��ام  ه��ذا  مترين  تنفيذ  اأن  واأو���ش��ح 

التابعة للقوات امل�شلحة وعدد من مدار�س ومراكز التدريب .
وتوقع البيان اأن ي�شل عدد امل�شاركني فيه اىل اأكرث من 15 األف م�شارك 
واليمن،  ولبنان،  ال��ع��راق،  بينها  من  و�شديقة  �شقيقة  دول��ة   18 ميثلون 
وم�شر، وباك�شتان، وايطاليا، وبريطانيا، وفرن�شا، وكندا، والوليات املتحدة 
المريكية، وتركيا، وبولندا، والت�شيك، بالإ�شافة للقوات امل�شلحة الأردنية 
التمرين  اأن  اىل  واأ���ش��ار   . والبحرية  واجل��وي��ة  ال��ربي��ة  �شنوفها  مبختلف 
العملياتية  املتطلبات  تلبية  اإىل  يهدف  اأ�شبوعني  من  لأكرث  ي�شتمر  الذي 
والتدريبية واللوج�شتية اخلا�شة بالقوات امل�شلحة الأردنية مع الرتكيز على 
العمليات املدنية الع�شكرية والدور الإن�شاين، وكيفية التعاون والتن�شيق مع 
املوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية واملنظمات الدولية وتوطيد علقات 
للوحدات  امل�شرتك  العمل  خ��لل  من  التمرين  يف  امل�شاركني  بني  التعاون 
امل�شتفادة  الدرو�س  على  �شريكز  كما  فيه   امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات  والقطاعات 
تواجه  التي  التقليدية  غ��ري  التهديدات  وطبيعة  احلديثة  احل���روب  م��ن 
اأكرث من  2012 �شارك فيه  املتاأهب  ال��دويل. وكان مترين الأ�شد  الأم��ن 

دولة.  18 ميثلون  م�شارك  األف   12

طفالن فل�سطينيان اأ�سريان بتهمة القتل

العن�سرية �سد املقد�سيني تط�ل اإ�س�رات املرور!

قلق اأمريكي من ت�س�عد العنف يف العراق 
•• بغداد-وكاالت:

اأع����رب����ت ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة عن 
العنف  اأعمال  ت�شاعد  اإزاء  قلقها 
ل�شان  ع��ل��ى  واأك������دت  ال����ع����راق،  يف 
الرئي�س  ن��ائ��ب  ب���اي���دن  ج���وزي���ف 
رئي�س  دعمها حلكومة  الأمريكي 
ن��وري املالكي يف معركته  ال��وزراء 

�شد ما �شمته الإرهاب.
وق����ال ب��ي��ان ل��ل��ب��ي��ت الأب��ي�����س اإن 
باملالكي  ه��ات��ف��ي��ا  ات�����ش��ل  ب���اي���دن 
ليعرب له عن وعد بدعم م�شتمر 
للعراق  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  م���ن 
حث  ك��م��ا   . ل���لإره���اب  ت�شديه  يف 
مع  التوا�شل  على  املالكي  بايدن 
يف  ال�شيا�شية  الت�شكيلت  جممل 

البلد.
ات�شل اخلمي�س  ق��د  ب��ادي��ن  وك��ان 
العراق  كرد�شتان  اإقليم  برئي�س 
بقرار  م�شيدا  ال��ب��ارزاين  م�شعود 
ال������وزراء وال���ن���واب الأك������راد وقف 
املركزية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  مقاطعتهم 
اآذار،  م���ار����س  يف  ب���دوؤوه���ا  وال���ت���ي 

وا�شتئنافهم العمل يف بغداد.
الربملان  لرئي�س  بادين  عرب  كما 
ال��ع��راق��ي اأ���ش��ام��ة ال��ن��ج��ي��ف��ي عن 
العراق،  يف  الأمني  للو�شع  القلق 
القادة  يتخلى  اأن  �شرورة  موؤكدا 
ال��ع��راق��ي��ون ك��اف��ة ب��ل ل��ب�����س عن 

ي�شاركون يف  الف جندي  ع�شرين 
ال�شبت  فجر  ب��داأت  التي  العملية 
بح�شب  ال��ع��م��ل��ي��ة  وا�سJفرت 
غ����ي����دان ع����ن ت���دم���ري اح�����د اكرب 
الذي  القاعدة  تنظيم  مع�شكرات 
يف  ال��ب��ح��ر  �شيف  مع�شكر  ي�شمى 
ال�������ش���ح���راء، واع���ت���ق���ال ع����دد من 

عنا�شر تنظيم القاعدة .

ينتمون  م�شلحني  ق��ي��ام  ���ش��ه��دت 
لتنظيم القاعدة بقتل 48 جنديا 
ج��ن��ود عراقيني  وت�����ش��ع��ة  ���ش��وري��ا 
يف ك��م��ني خ����لل ا���ش��ت��ب��اك��ات مع 
ربيعة  م��ن��ف��ذ  ع���ن���د  م���ع���ار����ش���ني 
اذار- احل�����دودي يف  )ال��ي��ع��رب��ي��ة( 

مار�س املا�شي.
واو�شح م�شوؤول رفيع امل�شتوى ان 

تهمي�س  على  يعملوا  واأن  العنف 
امل��ت��ط��رف��ني وق���د ت��وا���ش��ل��ت اأم�س 
مدن  ع���دة  يف  امل���ظ���اه���رات  الأول 
اجلمعة  �شلوات  واأقيمت  عراقية 
حت���ت ���ش��ع��ارات اح��ت��ج��اج��ي��ة على 
���ش��ي��ا���ش��ات رئ��ي�����س ال������وزراء، بينما 
اأقيمت �شلة موحدة يف العا�شمة 
ب��غ��داد دع��ا لها امل��ال��ك��ي، وذل���ك يف 
قلقها  عن  وا�شنطن  اأعربت  وقت 
ح���ي���ال ت���زاي���د اأع���م���ال ال��ع��ن��ف يف 

البلد.
ُي�شار اإىل اأن العراق الذي غادرته 
 2011 القوات الأمريكية نهاية 
�شهد منذ بداية 2013 هجمات 
دام��ي��ة، حيث جت��اوز ع��دد القتلى 

اجلاري. ال�شهر  خلل   420
م�����ن ج���ه���ة اأخ����������رى، ����ش���ن الف 
كبرية  عملية  العراقيني  اجلنود 
الن��ب��ار غرب  ���ش��ح��راء مدينة  يف 
القاعدة  عنا�شر  مللحقة  البلد 
وع�������ززوا ان��ت�����ش��اره��م ع��ل��ى طول 
ال�شورية  ال���ع���راق���ي���ة  احل��������دود 
ام�س  اف���اد  ح�شبما  الت�شلل،  ملنع 
امل�شتوى.  رفيع  ع�شكري  م�شوؤول 
الركن علي غيدان  الفريق  وق��ال 
انطلقنا اليوم عملية امنية كبرية 
الذين  القاعدة  عنا�شر  مللحقة 
يقومون بعمليات خطف وتهديد 

للقوات المنية واملواطنيني .

وا�شاف ان العملية التي ت�شرتك 
ب����ه����ا ق�����ي�����ادة ع���م���ل���ي���ات الن����ب����ار 
ال�شرطة  وق���������وات  واجل������زي������رة 
النبار  �شحراء  ت�شمل  لحتادية 
والكعرة  وال��ق��ائ��م  ح���وران  ووادي 
طريان  مب�شاندة  ال��ذي��ب،  وم��ك��ر 

اجلي�س .
وت�شمل العملية ذات املناطق التي 

•• الريا�س-يو بي اأي:

ال�شعودي،  اخل��ارج��ي��ة  وي���زر  ح���ذر 
الأم���������ري ����ش���ع���ود ال���ف���ي�������ش���ل، من 
خ��ط��ورة امل��ل��ف ال���ن���ووي الإي����راين 
على اأمن املنطقة داعيا طهران اإىل 
التهديد  لغة  عن  البتعاد  �شرورة 
الفي�شل يف موؤمتر �شحايف  و�شدد 
الهندي،  ن���ظ���ريه  م����ع  م�������ش���رتك 
���ش��ل��م��ان خ��ور���ش��ي��د، يف ج����دة بعد 
خطورة  ع��ل��ى  ال�شبت  ام�����س  ظ��ه��ر 
ال��ربن��ام��ج ال��ن��ووي الإي����راين على 
اإيران  ، داعياً  املنطقة ب�شكل كامل 

اىل عدم ا�شتخدام لغة التهديد.
)اخلليجية(  املنطقة  يف  اإننا  وقال 
لي�س لنا اأي اأهداف �شد اإيران لكن 
التهديد  لغة  ع��ن  الب��ت��ع��اد  عليها 
و�����ش����دد ال����وزي����ر ال�������ش���ع���ودي على 
اإ�شتجابة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ����ش���رورة 
اإيران جلهود املجتمع الدويل، على 
اأن تكون املنطقة خالية من ال�شلح 
التزام  ال��ن��ووي ودع���ا اىل ���ش��رورة 

وال�شفاف  ال��ت��ام  بالتعاون  ط��ه��ران 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  م����ع 
ال��ذري��ة واع��رب عن اأم��ل ب��لده اأن 
يف  التهيئة  يف  دور  لطهران  يكون 

املنطقة ولي�س اإ�شعالها .
�شدد  ال���������ش����وري،  امل����و�����ش����وع  ويف 
الفي�شل على انه ل ميكن ال�شماح 

اأن يكون للرئي�س ال�شوري احلايل 
ب�شار الأ�شد اأو نظامه اأي مكان يف 
اململكة  اإن  وق��ال   . �شوريا  م�شتقبل 
ت�����رى ب�������ش���رورة دع�����م الئ���ت���لف 
لل�شعب  كممثل  ال�شوري  الوطني 
موؤمتر  يحقق  اأن  اآم��ًل   ، ال�شوري 
ج��ن��ي��ف 2 وق���ف اإط�����لق ال���ن���ار يف 

لي�س  الفي�شل  وا����ش���اف   . ���ش��وري��ا 
لدينا اأي حمظور يف و�شائل الدعم 

التي مننحها لل�شعب ال�شوري .
ومن جهة اأخرى، اأ�شار الفي�شل اىل 
الوزير  ناق�س يف الجتماع مع  اأنه 
فل�شطني  دول����ة  اأو����ش���اع  ال��ه��ن��دي 
على  التاأكيد  م��ع  ال�شلم  وعملية 
باإقامة  الفل�شطيني  ال�شعب  ح��ق 
دول���ت���ه. ك��م��ا مت���ت م��ن��اق�����ش��ة عدد 
تخ�س  التي  الهامة  الق�شايا  من 
والأو�شاع  البلدين  بني  العلقات 

احلالية باملنطقة.
الهندي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وك�����ان 
�شلمان خور�شيد، و�شل ام�س الأول 
ال�شعودية  اإىل  ر���ش��م��ي��ة  زي�����ارة  يف 
خللها  يلتقي   ، اأي���ام   3 ت�شتغرق 
ال�شخ�شيات  م����ن  ال���ع���دي���د  م����ع 
العهد  ويل  راأ�شها  على  ال�شعودية 
عبدالعزيز  ب���ن  ���ش��ل��م��ان  الأم������ري 
ووزي�����ر اخل��ارج��ي��ة الأم�����ري �شعود 
املنطقة  ق�����ش��اي��ا  لبحث  الفي�شل 

خا�شة الو�شع يف �شوريا.

نواب م�سريون يط�لبون ب�لك�سف عن خ�طفي اجلنود ميق�تي يدعو ملنع نف�ذ اإ�سرائيل اإىل لبن�ن
التي  الثوابت  حول  وتوّحدهم  اللبنانيني  جميع  جهود 
حتمي وطنهم، لأن ال�شرذمة القائمة ل تخدم اإل اأعداء 
لبنان. واعترب اأن ذكرى حترير اجلنوب والبقاع الغربي 
من الحتلل ال�شرائيلي ت�شكل يوما وطنيا جميدا يف 
تاريخ لبنان املعا�شر اأثبت للعامل اأن �شعباً يتم�شك بحقه 

ويقاوم يف �شبيله، هو �شعب ي�شتحق احلياة والكرامة .
ت�شكل حافزا  اأن  ال��ذك��رى يجب  ه��ذه  اإن  وق��ال ميقاتي 
ال�شبيل  لأنها  الوطنية،  وحدتنا  تعزيز  يف  للم�شي  لنا 
الوحيد لتعزيز �شلطة الدولة القوية احلا�شنة للجميع 
واإف�شال املوؤامرات التي ت�شتهدف النيل من امن لبنان 

وا�شتقراره .

•• بريوت-يو بي اأي:

جنيب  اللبنانية،  الأعمال  ت�شريف  حكومة  رئي�س  دعا 
ميقاتي، ام�س، اىل عدم اف�شاح املجال لإ�شرائيل للنفاذ 
اىل الداخل اللبناين ملحاولة زعزعة الأمن. وقال ميقاتي 
يف بيان مبنا�شبة الذكرى ال� 13 لتحرير اجلنوب من 
النت�شار )يكون(  تعزيز هذا  ان  الإ�شرائيلي  الإحتلل 
ب��ع��دم الإف�����ش��اح يف امل��ج��ال ل��ل��ع��دو ال���ش��رائ��ي��ل��ي للنفاذ 
الأمن  زعزعة  وحماولة  اللبناين  الداخل  اىل  جم��ددا 
التي  الأ�شا�شية  ال��ع��ربة  اأن  واأ���ش��اف   . فيه  وال�شتقرار 
يجب ان ن�شتخل�شها يف هذه الذكرى هي وجوب ت�شافر 

الفي�سل يحذر من خطر نووي اإيران

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ل باأ�س اأن ينتظر الفل�شطيني مرور 
ال�����ش��ي��د ال��ي��ه��ودي ح���ني ي��ل��ت��ق��ي��ان يف 
���ش��ارع م���ا.. ه��ك��ذا ي��ق��ال، ووف���ق هذه 
اإ�شارات  توقيت  نظام  مم  �شُ املعادلة، 
يبدو  ق��د  املحتلة  ال��ق��د���س  يف  امل����رور 
المر غريباً، وجزءاً من اخليال.. ان 
والتمييز  العن�شرية  مظاهر  تطال 
ا����ش���ارات امل�����رور ال��ت��ي ت��ن��ظ��م ال�شري 
ه��ذا ما يجري يف  الطرق، لكن  على 
القد�س املحتلة، ويتعر�س له ع�شرات 
يف  تنقلهم  اث���ن���اء  امل��ق��د���ش��ي��ني  اآلف 
ال�شارة  ال�شاعة.   م��دار  على  املدينة 
اأبناء  يطلقه  ا���ش��م  ه��و   ، العن�شرية 
القد�س املحتلة على ال�شارة ال�شوئية 
التي تنظم حركة املرور عند مفرتق 
اي�شا  )املعروفة  او  الفرن�شية  التلة 
عند  ه��ن��ا،   . كرك�شيان  رم���زور  با�شم 
اأبناء  مركبات  تلتقي  التقاطع  ه��ذا 
ال��ق��د���س ال��ق��ادم��ني م��ن اأح���ي���اء بيت 
اىل  توجههم  اثناء  و�شعفاط،  حنينا 
ومركبات  ال���ق���د����س،  م��دي��ن��ة  و����ش���ط 
امل�شافرين ال�شرائيليني املتجهني من 
ال�شتيطانية  والح��ي��اء  امل�شتوطنات 
نحو تل ابيب، حيث مت ت�شميم ا�شارة 
املرور تلك لتعمل بطريقة جوهرها 
ال��ت��م��ي��ي��ز وال��ع��ن�����ش��ري��ة وف��ق��ا لهوية 
ملرور  تفتح  فابوابها اخل�شراء  املارة، 

قمة ب�لذكرى ال�50 
ملنظمة الوحدة الأفريقية 

•• ادي�س ابابا-ا ف ب:

اف���ت���ت���ح ق������ادة اف���ري���ق���ي���ا ام�������س يف 
بالذكرى  الحتفالت  ابابا  ادي�س 
الوحدة  منظمة  ل��ولدة  اخلم�شني 
�شبقت  ال��ت��ي  املنظمة  الف��ري��ق��ي��ة، 
الحت���اد الف��ري��ق��ي. وح���دد هايلي 
وزراء  رئ���ي�������س  دي�����ش��ي��ل��ني  م�����رمي 
القمة  ت�شت�شيف  ال��ت��ي  اث��ي��وب��ي��ا 
ه�����دف�����ا ل�����ل�����ق�����ادة امل���ج���ت���م���ع���ني يف 
ال��ع��ا���ش��م��ة الث��ي��وب��ي��ة ب���ن���اء ق���ارة 
ينعم  والنزاعات  الفقر  من  خالية 
فيها مواطنينا بو�شع بلد متو�شط 
الدخل، فاحتا بذلك النقا�س امام 
القادمة  ال�شخ�شيات  من  العديد 
من خمتلف ارجاء العامل. واعترب 
هذه  ان  الث��ي��وب��ي  ال����وزراء  رئي�س 
مرادفا  ت�شكل  ان  يجب  اله���داف 
ج���دي���دا ل���ل���وح���دة يف اف��ري��ق��ي��ا يف 
حتية اىل موؤ�ش�شي منظمة الوحدة 
للو�شول  ���ش��ع��ي��ه��م  و  الف��ري��ق��ي��ة 
وي�شارك  الفريقية.  ال��وح��دة  اىل 
الربازيلية  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��م��ة  يف 
ووزي����ر اخلارجية  رو���ش��ي��ف  دي��ل��م��ا 
الم���ريك���ي ج���ون ك���ريي والم���ني 
العام للمم املتحدة بان كي مون. 
ومن املقرر ان ين�شم اليهم لحقا 
الرئي�س الفرن�شي فرن�شوا هولند. 
من جهتها، دعت رئي�شة مفو�شية 
نكو�شازانا  الف���ري���ق���ي  الحت�������اد 
الفريقية  ال��ق��ارة  زوم���ا  دلم��ي��ن��ي 

اىل احلزم يف تويل م�شريها.

هناك  ف��ان  ذل��ك،  اىل  ال�شرائيليني. 
املركبات  ع���دة ع��وام��ل جت��ع��ل ع��ب��ور 
ال�شرائيلية يف املنطقة، اكرث �شهولة 
يربط  ج�شر  وج��ود  اهمها  و�شل�شة، 
وم�شتوطنتي   1 رق�����م  �����ش����ارع  ب����ني 
ب�شغات زئيف و النبي يعقوب ، ف�شل 
عن ان هناك مدخل وا�شارة خا�شة 
لكل حي ا�شرائيلي، يف حني ان اهايل 
 30 م��ن  )اأك���رث  مثل  �شعفاط  بلدة 

وُتكمُل  اب���ي���ب.  ت���ل  وم��دي��ن��ة  زئ���ي���ف 
املركبات  ل�شبط  خم�ش�شة  ك��ام��ريا 
امل��خ��ال��ف��ة، امل�����ش��ه��د ال��ع��ن�����ش��ري هذا، 
حيث ن�شبت كامريا ملراقبة املركبات 
العربية،  للحياء  واملتجهة  القادمة 
جاز  ان  لل�شيارات  العربي  امل�شرب  او 
الو�شف، يف حني مل تو�شع كامريات 
من  ال�������ش������ارة  ذات  ع���ن���د  م����راق����ب����ة 
مركبات  ا�شا�شا  ت�شلكها  التي  اجلهة 

���ش��ي��ارات امل�����ش��ت��وط��ن��ني ل��ن��ح��و 100 
ثانية   20 مقابل  م��رة  ك��ل  يف  ثانية 
العربية.  ال�شيارات  مل��رور  تتاح  فقط 
وينطبق ذات المر على ا�شارة مرور 
العن�شرية  ج��ي��ن��ات  حت��م��ل  ج���دي���دة، 
على  اقيمت  املقد�شيني،  جت��اه  ذاتها 
ا���ش��م وال���د نتنياهو،  ال��ط��ري��ق ح��م��ل 
افتتاحه  مت  ال����ذي   20 رق���م  ����ش���ارع 
موؤخرا للربط بني م�شتوطنة ب�شغات 

البلدة  م���ن  ي��خ��رج��ون  ن�����ش��م��ة  ال����ف 
خمرجني  م��ن  ال��ق��د���س  مدينة  نحو 
لتدفق  مراقبة  عملية  وبينت  فقط. 
التلة  تقاطع  على  ال�����ش��ي��ارات  ح��رك��ة 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة رم�����زور ك��رك�����ش��ي��ان ، ان 
الن����ت����ظ����ار والزم��������ة امل�����روري�����ة من 
وذلك  اأ�شا�شاً،  الفل�شطينيني  ن�شيب 
املخ�ش�س  ال��وق��ت  يف  متييز  ب�شبب 
لعبور ال�شيارات من م�شاري التقاطع 
الوقت  على  ينطوي  ل  حيث  هناك، 
املخ�ش�س للعبور على اب�شط �شروط 
ابناء  يوؤكد  كما  التوزيع  يف  العدالة 
للتوجه  بع�شهم  ي��دف��ع  م��ا  ال��ق��د���س، 
ال�شارة  ل��ت��ف��ادي  ب��دي��ل��ة  ط����رق  اىل 
ال�����ش��وئ��ي��ة ت��ل��ك. م���ن ج��ه��ة اخ���رى، 
وب��ي��ن��م��ا ك���ان اإب���راه���ي���م ال����ذي يجيد 
جميل،  ب�شكل  اجل��ي��ت��ار  على  ال��ع��زف 
خالته،  زف���اف  حفل  لإح��ي��اء  ي�شتعد 
بامتحانات  للبدء  نف�شه  يعد  ويزيد 
اعتقلهما  ال��درا���ش��ي،  الف�شل  نهاية 
يف  اأنهما  رغم  الإ�شرائيلي  الحتلل 

اخلام�شة ع�شر من عمرهما.
الرب  اأبو  ويزيد  اإبراهيم  والطفلن 
من قرية جلبون �شرق مدينة جنني 
اعتقلتهما  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة  ���ش��م��ال 
اأر�شهما  داخ����ل  الح���ت���لل  ���ش��ل��ط��ات 
لتحقيق  واأخ�����ش��ع��ت��ه��م��ا  ���ش��ه��ر،  ق��ب��ل 
مرتني  حماكمتهما  وم����ددت  ق��ا���س 

بعد اأن وجهت لهما تهمة القتل.

•• القاهرة-يو بي اأي:

طالب نواب جمل�س ال�شورى امل�شري، بالك�شف عن هوية خاطفي 7 جنود 
واأك��د نواب جمل�س ال�شورى )الغرفة  اأخ��رياً  م�شريني يف �شحراء �شيناء 
الثانية من الربملان امل�شري(، خلل جل�شة ُعقدت ام�س ال�شبت، اأن اإطلق 
�شراح 7 جنود من عنا�شر اجلي�س وال�شرطة واإن كان جهداً طيباً ُت�شكر عليه 
القوات امل�شلحة ووزارة الداخلية واأجهزة ال�شتخبارات، اإل اأنه ل يكفي من 
د النواب على اأن احلل الأمني  دون الك�شف عن هوية خاطفي اجلنود. و�شدَّ
مل�شكلت ال�شحة والتعليم والفقر التي تعاين منها �شيناء لي�س هو احلل 
الأمثل، ولكن يكمن احلل يف تنمية حقيقية ل�شيناء و زراعتها بالب�شر من 
 16 اإيجاد فر�س عمل لأهايل �شيناء. وطالبوا بالك�شف عن قتلة  خلل 

جندياً من عنا�شر حر�س احلدود يف اجلي�س امل�شري جنوب منطقة رفح 
احلدودية اأوائل اآب-اأغ�شط�س الفائت. كما طالب عدد من النواب بتعيني 
الدولة  وزي��ر  واأك���د  �شيناء.  ب�شوؤون  يخت�س  امل�شرية  احلكومة  يف  وزي��ر 
جهته  من  بجاتو،  حامت  امل�شت�شار  النيابية  واملجال�س  القانونية  لل�شوؤون 
اختطاف  جرمية  مرتكبي  ملحقة  عن  تكف  لن  الدولة  اأن  ت�شريح،  يف 
داً على  الفائت، م�شدِّ اآب-اأغ�شط�س  امل�شريني يف  اجلنود ول قتلة اجلنود 
اأن القوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية �شتثاأر ملرتكبي تلك اجلرائم. وكان 
7 جنود )وهم جندي من �شلح حر�س احلدود، و4 من قوات اأمن املرافئ 
يف  الفائت  قبل  اختطفوا فجر اخلمي�س  امل��رك��زي(  الأم��ن  و2 من جنود 
�شمال  حمافظة  )مركز  العري�س  مدينة  �شرق  الأخ�شر  ال��وادي  منطقة 

�شيناء(، ومت حتريرهم ب�شاعة مبكرة من �شباح الأربعاء املا�شي.

كريي يحذر نيجريي�
من انته�ك�ت �سد املدنيني

•• ادي�س ابابا-ا ف ب:

دع���ا وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الم���ريك���ي ج���ون ك���ريي جم����ددا ام�����س ال�شلطات 
املدنيني يف  اي فظائع �شد  النظامية  القوات  ارتكاب  النيجريية اىل عدم 

العملية التي ي�شنها اجلي�س �شد متمردي بوكو حرام.
�شد  النطاق  وا�شع  هجوما  ايار-مايو   15 منذ  النيجريية  القوات  وت�شن 
جماعة بوكو ح��رام يف ولي��ات بورنو ويوبي وادام���اوا )�شمال �شرق( حيث 
ا�شتعادة  اعلن الرئي�س النيجريي غودلك جوناثان حال الطوارئ بهدف 

مناطق �شقطت بايدي املتمردين.
واكد كريي خلل لقاء مع ال�شحافيني على هام�س قمة الحتاد الفريقي 
يف ادي�س ابابا ان بوكو حرام هي منظمة ارهابية قتلت بدون دافع وقلبت 

احلياة ال�شيا�شية يف نيجرييا با�شاليب ا�شولية غري مقبولة .
وتابع كريي نحن ندعم ب�شكل كامل حق احلكومة النيجريية يف الدفاع عن 
نف�شها ومقاتلة الرهابيني. مع ذلك، لقد طرحت م�شاألة حقوق الن�شان 
مع احلكومة . و�شدد كريي على ان الفظائع التي ارتكبها البع�س ل يجب 

ان تربر فظائع يرتكبها البع�س الخر .
واعربت الوليات املتحدة ومنظمات غري حكومية عن قلقها حول م�شري 
املدنيني، اذ لطاملا وجهت اتهامات اىل اجلي�س النيجريي بارتكاب انتهاكات 

خطرية حلقوق الن�شان خلل قمع م�شلحني يف املا�شي.

ا�ستب�ك�ت  يف  قتياًل   11
م�سلحة ب�لفلبني

•• مانيال-ا ف ب:

مقتل  الفيليبيني  اجل��ي�����س  اع��ل��ن 
احد ع�شر �شخ�شا يف جنوب البلد 
نا�شطني  م��ع  م��واج��ه��ات  ام�����س يف 

من جماعة ابو �شياف.
كينابري  خو�شيه  الكولونيل  وقال 
ال����ق����ائ����د ال���ع�������ش���ك���ري امل���ح���ل���ي ان 
�شبعة  م��ق��ت��ل  اىل  ادت  امل��واج��ه��ات 
ت�شعة  وج������رح  ف��ي��ل��ي��ب��ي��ني  ج���ن���ود 

اآخرين يف جزيرة جولو.
القوات  م��ن  كتيبة  ق��ائ��د  وا���ش��اف 
من  اربعة  ان  املنطقة  يف  البحرية 
اع�����ش��اء ج��م��اع��ة اب���و ���ش��ي��اف اي�شا 

قتلوا يف الهجوم.
من  ا�شتطلعيا  فريقا  ان  وت��اب��ع 
ك��ت��ي��ب��ت��ه ا���ش��ت��ب��ك م����ع وح������دة من 
ج��م��اع��ة اب����و ���ش��ي��اف ب��ال��ق��رب من 
ملحقة  اط��ار  يف  باتيكول  مدينة 
ال����ق����وات احل��ك��وم��ي��ة لع�������ش���اء يف 
بتورطهم  ي�شتبه  اجل��م��اع��ة  ه���ذه 
املنطقة  يف  خ���ط���ف  ع���م���ل���ي���ات  يف 
ونفذت جماعة ابو �شياف املت�شددة 
والتي  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة 
�شل�شلة  ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات  يف  ت��اأ���ش�����ش��ت 
يف  متعمد  حريق  بينها  اع��ت��داءات 
���ش��واح��ل م��ان��ي��ل يف  ق��ب��ال��ة  �شفينة 
�شباط فرباير 2004 وا�شفر عن 

قتيل.  116
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العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/167 جتاري كلي                
اىل املدعى عليه /1-  موريلز ودفين�شز جلف �س.ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
حممد  عبدالرحمن  وميثله:  ليمتد  جلف  ودفين�شز  موريلز   / املدعي  ان  مبا 
عي�شى جمعة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار احلكم بحل 
قانون  لحكام  طبقا  لت�شفيتها  م�شفي  وتعيني  الثانية  عليها  املدعي  ال�شركة 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  التجارية  ال�شركات 
 ch1.C.15 بالقاعة   9:30 ال�شاعة   2013/6/11 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/865 عقاري كلي                
اىل املدعى عليه /1-  كين�شجنتون للو�شاطة العقارية �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / يا�شر ايوب وميثله: �شامل عبداهلل �شلطان علي احلمادي   
املدعى  ال��زام  مع  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اق��ام  قد 
عليهم بالت�شامن والت�شامم باداء مبلغ وقدره 1.990.706 درهم بال�شافة اىل 
الفائدة القانونية 9% من تاريخ التقا�شي وحتى متام ال�شداد والزامهم الر�شوم 
لها  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
لذا   ch1.A.1 بالقاعة   9:30 ال�شاعة   2013/6/2 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  2012/1384  ا�ستئناف جتاري
نيت  روي��ال   -2 فر  مهران  غلمر�شا  -ب��زم��ان   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
ورك للتجارة العامة ���س.م.م.   جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف 
/بنك �شادرات ايران- فرع �شارع ال�شيخ  زايد وميثله: ابراهيم حممد 
بالدعوى  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  القا�شم  حممد  اح��م��د 
لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2012/11/20  كلي  2009/1613 جت��اري  رقم 
بالقاعة  ���ش��ب��اح��ا   10.00 ال�����ش��اع��ة   2013/6/19 امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم 
ch2.D.16  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/356 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- احلجر الحمر للتجارة العامة ملالكها/احمد عبداهلل 
حممد عبداهلل بهزادت  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
احمد  حممد  ابراهيم  وميثله:  مر�شد  �شوق  ف��رع  اي��ران  ���ش��ادرات  بنك 
والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  القا�شم  
او  التنفيذ  املنفذ به وقدره )4671278.4( درهم اىل طالب  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه    . املحكمة  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/112 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهم/1- �شركة �شيفيلد للعقارات �س .ذ.م.م 2- �شيفيلد �شي فيو ليمتد 3- 
�شيفيلد وترفرنت انرتنا�شيونال ليمتد جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
�شركة خدمات ادارة الطاقه- المارات )�س.ذ.م.م( وميثله: عبدالرحمن حممد عي�شى 
جمعة    قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املنفذ �شدها 
واملنفذ  دره��م(   509860.50 وق��دره  مبلغ  ذ.م.م  �س  للعقارات  �شيفيلد  )�شركة  الوىل 
املنفذ �شدها  الثانية )�شيفيلد�شي فيو ليمتد مبلغ وق��دره )117.585 دره��م(   �شدها 
طالب  اىل  دره��م   )148.100( وق��دره  مبلغ   ليمتد  انرتنا�شيونال  وترفرنت  �شيفيلد 
التنفيذ او خزينة املحكمة . .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1384   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة احلدائق )�س. ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: مكي حممد )ح�شب العقد(
مكي حممد مكي حممد )ح�شب القامة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتلم النذار 
العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1383   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س. ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليها: فاطمة �شليمان عبداهلل البلو�شي   )ح�شب العقد(
فاطمة بنت �شليمان بن عبداهلل البلو�شي  )ح�شب القامة(  )جمهولة حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتلم النذار 
العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1382   

، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي  )�س. ذ.م.م( املالك   املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( 
نخيل للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: م�شطفى حممود م�شطفى يدك )ح�شب العقد(
م�شطفى حممود م�شطفى يدك  )ح�شب القامة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتلم النذار 
العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1381   

، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي  )�س. ذ.م.م( املالك   املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( 
نخيل للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: علء احمد جمعة  )ح�شب العقد(
علء احمد ح�شني حممد جمعة    )ح�شب القامة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتلم النذار 
العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1380   

، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي  )�س. ذ.م.م( املالك   املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( 
نخيل للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: حممد اي ايه ابو�شرابني   )ح�شب العقد(
حممد ابراهيم احمد ابو�شرابني    )ح�شب القامة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتلم النذار 
العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2012/1377  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- موؤ�ش�شة/راك العاملية ملقاولت البناء- ل�شاحبها/ �شعود حممد 
احمد علي حي�شوم ال�شحي 2- �شلطان حميد ح�شن ابراهيم اجل�شمي  جمهويل حمل 
ل�شاحبها  ال�شقالت  وتاجري  لتجارة  العمران  منار  موؤ�ش�شة   / املدعي  ان  القامة مبا 
املحكمة  بان  اع��له وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى  اق��ام  �شامل بن هندي احلربي قد 
حكمت بتاريخ 2013/5/20 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 
وحددت  ب��اجل��دول،  ال��دور  �شاحب  احل�شابي  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل 
مبلغ ع�شرة الف درهم  على املدعية ايداعه خزينة املحكمة على ذمة اتعاب وم�شاريف 
اخلبري وحددت جل�شة 2013/5/29 لنظر الدعوى بحالتها يف حالة عدم �شداد المانة 

   ch.1.B.8 وجل�شة 2013/6/24 ليداع التقرير  ، ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �سركة اكتيفيرت لتجارة املعدات ) ذ.م.م(.
العنوان:م�شتودع رقم 12 ملك ابراهيم بروفايل- بر دبي- جممع  دبي لل�شتثمار    
القيد  رق��م    646560 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بال�شجل التجاري: 1067405 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
اأعله، وذلك  ال�شركة املذكورة  باإنحلل  التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها  قد مت 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2013/4/30 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/4/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
املعني ا�س كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون   العنوان: مكتب رقم 705 ملك 
الدائرة اخلا�شة ل�شمو ال�شيخ حممد اآل نهيان  -ديرة- املرقبات هاتف: 2340950 04 
فاك�س/2340949 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: اب�سلوت للت�سميم الداخلي  )�س. ذ.م.م(.
ال�شكل  ن��اي��ف    دي���رة-  العوي�س-  ع��ب��داهلل  علي  56 ملك حميد  رق��م  العنوان:حمل 
بال�شجل  القيد  رق��م    647705 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1068760 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/4/28
عبدالرحمن  حممد  ملك   7 رقم  مكتب  العنوان:  والتدقيق   للمحا�سبة  �سوان 
البحر- اخلبي�شي  هاتف: 2662790 04 فاك�س/2662798 04 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/ا�س كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون  
نهيان   اآل  حممد  ال�شيخ  ل�شمو  اخلا�شة  ال��دائ��رة  ملك   705 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان: 
ف��اك�����س/2340949 04   مبوجب هذا تعلن  -دي��رة- املرقبات هاتف: 2340950 04 
اأعله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
وذل��ك مبوجب  املعدات   )�ــس.ذ.م.م(  �سركة اكتيفيرت لتجارة  لت�شفية 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/4/30 بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خلل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�شم امل�شفي/�سوان للمحا�سبة والتدقيق  العنوان: مكتب رقم 7 ملك حممد 
عبدالرحمن البحر- اخلبي�شي  هاتف: 2662790 04 فاك�س/2662798 04   مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
وذلك مبوجب  الداخلي  )�س.ذ.م.م(  للت�سميم  اب�سلوت  لت�شفية  اأع��له 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/4/28 بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خلل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/187 مدين  كلي           
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ليمتد  اكتيف  ان��رت  �شركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي / �شركة المارات للت�شالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1.284.546.48( مببلغ 
لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى  ال�شتحاق  تاريخ  12%م��ن  بواقع  القانونية 
 ch1.C.15 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/3 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10802 بتاريخ   2013/5/26     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1532    عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ رفيده قريب اهلل حممد مو�شى اجلن�شية: ال�شودان  مدعي عليه: الدلفني 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  املعدنية  للن�شاءات 
عمالية املطلوب اعلنه/الدلفني للن�شاءات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: المارات  
املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
يوم الثنني املوافق 2013/6/3 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/19
قلم املحكمة العمالية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10802 بتاريخ   2013/5/26     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/5    جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العاملية  للتجارة  الفتح  �شركة  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الرا�شي  لتجميل  ال�شريع  موؤ�ش�شة 
اعلنه/موؤ�ش�شة  املطلوب   %12 قانونية  فائدة  32.540درهم   مالية  مطالبة 
ال�شريع لتجميل الرا�شي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2013/6/6 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10802 بتاريخ   2013/5/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/229 ت   عمل-م ع- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/ كرم ع�شمت ال�شيد اجلن�شية: م�شر  املنفذ �شده : انفنيتي 
انفنيتي  اعلنه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  دوكمنت�س  �شريفي�ش�س 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  دوكمنت�س  �شريفي�ش�س 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/106 
 2013/6/5 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  كل-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم العمايل                                                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10802 بتاريخ   2013/5/26     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  374/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  م�شر  اجلن�شية:  م�شطفى  �شريف  عبداجلواد  حممد   : امل�شتاأنف 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  التجارية  للتوكيلت  باملر  عليه:موؤ�ش�شة 
ال�شتئناف : تعديل حكم امل�شتاأنف املطلوب اعلنه/موؤ�ش�شة باملر للتوكيلت 
التجارية اجلن�شية: المارات  العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/310 عم كل-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/27 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10802 بتاريخ   2013/5/26     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  579/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الخ�شر  الظل   : امل�شتاأنف 
عليه:حممد ا�شماعيل ليت نور احلق اجلن�شية: بنغلدي�س مو�شوع ال�شتئناف 
: ا�شتئناف على مبلغ احلكم على مازاد 1584 املطلوب اعلنه/حممد ا�شماعيل 
قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر   العنوان:  بنغلدي�س  اجلن�شية:  احلق  نور  ليت 
اأظ  ب-  ع-  جز-م  عم   2013/1086 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف 
وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/3 لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-

حمكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 
بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.

                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10802 بتاريخ   2013/5/26     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم   2012/133  و 2012/131 تنفيذ م�ساحلة-عمايل

م�سل�سل عام: 2012/10466  و 2012/10463  
اىل املحكوم عليه /هدير الفرات للمقاولت العامة- المارات  عنوانه : بالن�شر قد �شدر �شدك 
الدين-  حممد قتب  املدعيان )1-  الق�شية رقم )2012/3640 و 2012/3639( ل�شالح  حكم يف 
بنغلدي�س 2- �شاجال كانتي نات-  بنغلدي�س ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم 
املذكور، ودفع الر�شم املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية املدعي 
املبلغ املطلوب  املبلغ املطلوب حت�شيله:2.800 درهم 2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 3-  الول-  1- 
درهم  املطلوب حت�شيله: 2.800  املبلغ   -1    - الثاين  املدعي   - دره��م   2.800: املجموع  حت�شيله 
2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب حت�شيله املجموع :2.800 درهم  لذا فانت مكلف 
يوم 2013/6/5م.  )9.00( من �شباح  ال�شاعة  املحددة يف  للجل�شة  املحكمة  امام هذه  باحل�شور  
الج���راءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  ف��ان  ذل��ك  ع��ن  ح��ال��ه تخلفك  ، ويف  اع���له  ذك��ر  م��ا  لتنفيذ 

القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/8.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  2012/1199  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -براجميت �شينج م�شنها�س جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /رامي�س �شيفان �شيتيار �شيفان �شيتيار  قد 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2011/1006 جتاري 
جزئي بتاريخ 2012/10/17 وحددت لها جل�شه يوم الثلثاء املوافق 
وعليه    ch2.E.23 بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/6/11
يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1923 جتاري جزئي  
الدين  عماد  املدعي:  ان  حيث  رحمه  احمد  حممد  عليه:هيثم  املدعى  اىل 
املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقام  احلجزي  ابراهيم  م�شطفى 
اعله، يطالبك فيها مببلغ وقده )6.000 درهم( بال�شافة للر�شوم و امل�شاريف 
)الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شى  وعليه  املحاماة.  واتعاب 
يوم 2013/6/3  والن�شف من �شباح  الثامنة  ال�شاعة  اجلزئيةالوىل( يف متام 
بيانات ويف حالة تخلفك  الدعوى وتقدمي مالديك من  وذلك للجابة على 
عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر 

نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/21
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية
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فنزويال تتهم ق�ئد للمع�ر�سة ب�لف�س�د ب�ن يدعو كوري� ال�سم�لية للعودة اإىل املح�دث�ت 
لوبيز تلعب باموال حكومية يف 2002 عندما كان رئي�شا لبلدية ت�شاكاو 
انه  بيان  لوبيز يف  واعلن  كراكا�س.  الفنزويلية  العا�شمة  احدى �شواحي 
�شيح�شر جل�شة توجيه التهامات املقررة يف 30 ايار مايو. وقال لوبيز ان 
ال�شطهاد م�شتمر، و�شنبقى دوما حا�شرين . وتابع البيان ان التهامات 
على �شلة باحلرب اجلارية بني ادارة الرئي�س نيكول�س مادورو واملعار�شة 
ال�شيا�شية. وكان حزب لوبيز جزءا من التحالف الذي دعم كابريلي�س يف 
2012 ويف النتخابات الرئا�شية يف ني�شان ابريل التي انتهت بفوز مادورو 
بالرئا�شة بفارق �شئيل. وتقدم كابريلي�س بدعويني ق�شائيتني للمطالبة 
مكتب  اتهم   2005 ويف  ال���ش��وات  ف��رز  لنتائج  كامل  او  جزئي  بابطال 
 2014 املراقب العام لوبيز بالف�شاد ومنعه من ممار�شة ال�شيا�شة لغاية 

ب�شبب مزاعم بتلقيه اموال بطريقة غري م�شروعة .

•• كراكا�س-ا ف ب:

اعلن مكتب النائب العام الفنزويلي انه ا�شتدعى ليوبولد لوبيز، احد اركان 
املعار�شة الفنزويلية، لتوجيه اتهامات اليه ويقود لوبيز ال�شيا�شي البالغ 
من العمر 41 عاما، حزب الرادة ال�شعبية ميني الو�شط منذ 2009 وكان 
لوبيز احد املر�شحني لقيادة ائتلف املعار�شة يف النتخابات الرئا�شية يف 
2012 ال انه تراجع مل�شلحة انريكي كابريلي�س الذي خ�شر النتخابات 
واعلنت  اكتوبر.  الول  ت�شرين  يف  ت�شافيز  هوغو  ال��راح��ل  الرئي�س  ام��ام 
التهامات  لتوجيه  لوبيز  ا�شتدعاء  مت  انه  اورتيغا  لويزا  العامة  املدعية 
اليه بوا�شطة ر�شالة عرب موقع تويرت. و�شرح متحدث با�شم حزب الرادة 
ال�شعبية لوكالة فران�س بر�س ان التهامات اجلديدة مفادها الدعاء بان 

•• طوكيو-يو بي اأي:

ح���ث الأم�����ني ال���ع���ام ل����لأمم امل��ت��ح��دة ب����ان ك���ي مون 
حول  امل��ح��ادث��ات  اإىل  ال��ع��ودة  على  ال�شمالية  ك��وري��ا 
هيئة  اإىل  حديث  يف  ب��ان  وعلق  ال��ن��ووي.  برناجمها 
تلميح  على   NHK اليابانية  والتلفزيون  افذاعة 
مبعوث الزعيم الكوري ال�شمايل اإىل ال�شني ت�شوي 
املحادثات  ل�شتئناف  بلده  ا�شتعداد  اإىل  هيه  ريونغ 
اتخاذ  على  ال�شماليني  الكوريني  فحث  ال�شدا�شية، 
خطوات ملمو�شة ل�شتئناف املحادثات حول الربنامج 
ال�شينيني  بالقادة  واأ�شاد  ال�شمايل.  الكوري  النووي 

على تو�شلهم اإىل هذا الإجناز من خلل املحادثات 
الثنائية. و�شدد الأمني العام على انه �شيبذل كل ما 
يف و�شعه ملتابعة هذا التطور الإيجابي وكان ت�شوي، 
الكوري  للجي�س  ال�شيا�شية  ال�����ش��وؤون  م��دي��ر  وه���و 
ال�شيا�شية  اللجنة  ال�شمايل، قال خلل لقائه ع�شو 
يف احلزب ال�شيوعي ال�شيني ليو يون�شان، ان كوريا 
ال�شمالية تقدر اجلهود التي يبذلها اجلانب ال�شيني 
للحفاظ على ا�شتقرار و�شلم �شبه اجلزيرة الكورية، 

والدفع باجتاه العودة اإىل طريق احلوار والت�شاور.
وذكر ت�شوي ان بلده م�شتعدة لقبول ن�شيحة ال�شني 

واإجراء حوار مع الأطراف املعنية.

رئي�س وزراء ال�سني يبداأ زي�رة لأمل�ني�
•• بكني-وكاالت:

بداأ رئي�س الوزراء ال�شيني اجلديد يل كه ت�شيانغ ام�س زيارة لأملانيا يف ختام 
اأول جولة خارجية له منذ توليه مهام من�شبه يف مار�س-اآذار املا�شي.

يزورها يل خلل  التي  الأوروب���ي  الحت��اد  الوحيدة يف  الدولة  واأملانيا هي 
جولته التي �شملت الهند وباك�شتان و�شوي�شرا. ويلتقي يل الرئي�س الأملاين 
يواأخيم جاوك وامل�شت�شارة الأملانية اأجنيل مريكل، حيث يجري حمادثات 
رئي�س  ويلقي  واأوروب����ا.  اأمل��ان��ي��ا  م��ع  ال�شني  علقة  تعزيز  �شبل  ح��ول  قمة 
اأعمال ويجرى  جمل�س الدولة ال�شيني خطابا خلل ماأدبة غداء لرجال 
ات�شالت مو�شعة مع اأ�شخا�س من الدوائر ال�شيا�شية والتجارية الأملانية. 
ي�شار اإىل اأن مريكل زارت بكني يف اأغ�شط�س-اآب العام املا�شي، وتراأ�شت مع 
رئي�س جمل�س الدولة ال�شيني اآنذاك ون جيا باو اجلولة الثانية للم�شاورات 

بني احلكومتني ال�شينية والأملانية.
وكانت تلك الزيارة هي ال�شاد�شة التي 
تقوم بها مريكل لل�شني منذ توليها 

من�شبها يف عام 2005.
وت��ع��د ال�����ش��ني اأك����رب ���ش��ري��ك جتاري 
واملحيط  اآ���ش��ي��ا  م��ن��ط��ق��ة  يف  لأمل���ان���ي���ا 
الهادي، يف حني تعترب اأملانيا ال�شريك 

التجاري الأكرب لل�شني يف اأوروبا.
اإىل  الثنائية  ال��ت��ج��ارة  حجم  وو���ش��ل 
العام  يف  دولر  م��ل��ي��ار   161.13
%29.5 من  املا�شي، وهو ما ميثل 
والحتاد  ال�شني  بني  التجارة  حجم 

الأوربي.

اأمل جديد ليمنّيي
 غوانت�ن�مو ب�لعودة لبلدهم 

•• وا�صنطن-ا ف ب:

ياأمل اليمنيون املعتقلون يف �شجن غوانتانامو العودة اإىل بلدهم، بعد اإحدى 
وياأتي  معتقليه،  غالبية  ميثلون  ال��ذي  ال�شجن  هذا  يف  ق�شوها  �شنة  ع�شرة 
هذا الأمل بعد اأن راأوا ب�شي�س نور يف نهاية النفق اإثر �شدور قرار اأمريكي 
باراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأعلن  فقد  اليمن.  اإىل  بع�شهم  برتحيل  ي�شمح 
اأوباما اخلمي�س رفع جتميد عمليات نقل اليمنيني املعتقلني بل �شبب يف هذا 
ملواجهة  اإليها  ا�شطر  اأن��ه  يعتقد  بكوبا، يف خطوة  الواقع  الأمريكي  املعتقل 
اإ�شراب عن الطعام ل �شابق له يف مدته، خا�شه هوؤلء املعتقلون طوال اأربعة 
 ،2009 اأوباما قرر بعد اعتداء فا�شل وقع يف عيد امليلد عام  اأ�شهر. وكان 
وقيل اإنه كان مدبرا يف اليمن تعليق عمليات نقل اليمنيني لتجنب ان�شياقهم 
اأفكار متطرفة وقال املحامي عمر فرح من مركز الدفاع عن احلقوق  وراء 
اإن اأكرث من ثلث نزلء غوانتانامو  الد�شتورية لوكالة ال�شحافة الفرن�شية 
اأن  . واأ�شاف  اإنه ل �شبب لوجودهم هناك  مينيون، تقول احلكومة بنف�شها 
رفع جتميد الإجراءات ي�شكل مرحلة مهمة، لكن فقط اإذا متكن رجال مثل 
موكلي اليمني حممد احلمريي الذي اأرى اأنه ميكن الإفراج عنه من لقاء 
الرئي�س  دفع  ما  الطعام هو  املعتقلني عن  اإ�شراب  اأن  عائلتهم ويرى فرح 
اأن يتحرك بال�شرعة  املعتقل(، لكنه يجب  اإىل احلديث ب�شرعة )عن  اأوباما 
نف�شها . واأ�شاف اأن الإ�شراب عن الطعام لن يتوقف ما مل ت�شتاأنف اإجراءات 
النقل . وو�شفت اخلبرية يف �شوؤون غوانتانامو مبنظمة هيومن رايت�س ووت�س 
اأندريا برا�شاو قرار اأوباما باأنه وعد مهم . لكنها قالت اإنه يجب األ يقال بعد 

�شتة اأ�شهر اإننا ل ن�شتطيع نقل )معتقلني( اإىل اليمن لأ�شباب اأمنية .

اأعم�ل ال�سغب متتد خ�رج حى الفقراء يف �ستوكهومل
•• �صتوكهومل-رويرتز:

امتدت اعمال �شغب بداأت قبل نحو ا�شبوع اىل خارج العا�شمة 
تعزيزات  ان  قالت  ال�شلطات  ولكن  �شتوكهومل  ال�شويدية 
ال�شرطة التي ار�شلت اىل العا�شمة حدت من اعمال العنف 
النار يف  هناك حتى على الرغم من ا�شرام ع�شرات ال�شبان 

�شيارات .
من  �شابق  وق��ت  يف  اندلعت  التي  ال�شغب  اع��م��ال  وا�شتمرت 
69 عاما  ال�شرطة لرجل عمره  ال�شهر اجلاري ب�شبب قتل 
ل�شاد�س ليلة يف املناطق التي يقطنها ب�شكل ا�شا�شي مهاجرون 

فقراء يف �شتوكهومل.
لدولة  منوذجا  ويعد  والت�شامح  بالنفتاح  ي�شتهر  بلد  ويف 
هوة  وجود  تلك  ال�شغب  اأعمال  ك�شفت  الجتماعية  الرعاية 
بني اأغلبية مي�شورة واأقلية اأغلبها من ال�شبان الذين ينتمون 
عمل  على  العثور  لي�شتطيعون  وال��ذي��ن  مهاجرة  لعائلت 

وي�شعرون بالتهمي�س.

واحرقت �شيارتان يف �شتوكهومل ولكن يبدو ان املدينة �شهدت 
اهداأ ليلة منذ بدء ال�شرابات وقالت متحدثة با�شم ال�شرطة 
انها اهداأ قليل. بالطبع مازالت توجد حرائق ولكن يف بلدة 
اوريربو الوقعة بو�شط ال�شويد قالت ال�شرطة ان نحو 25 
ملثما ا���ش��رم��وا ال��ن��ار يف ث��لث ���ش��ي��ارات وم��در���ش��ة وحاولوا 
ا�شعال النار يف مركز لل�شرطة. وا�شعلت النار يف مبنى قدمي 
خال يف بلدة �شوديرتايل التي تبعد اقل من �شاعة بال�شيارة 

عن العا�شمة.
يف  كي�شتا  �شاحية  يف  ابتدائية  مدر�شة  يف  ال��ط��لب  وو���ش��ل 
يوجد  حيث  املعلومات  لتكنولوجيا  مركز  وه��ي  �شتوكهومل 
مقار �شركات ل�شناعة اجهزة الت�شال مثل اريك�شون ومكتب 
مايكرو�شوفت يف ال�شويد ليجدوا اجلزء الداخلي من املبنى 

اخل�شبي الحمر ال�شغري قد احرتق .
لرويرتز  ال�شويدي  التكامل  وزي���ر  اولينهاج  اي��ري��ك  وق���ال 
ال�شيء املهم على املدى الق�شري هو �شمان عودة هذه الحياء 

اىل احلياة اليومية الطبيعية .

وعلى املدى البعيد علينا ان نخلق عملية اقت�شادية ايجابية 
دع��م��ا من  ا�شتدعت  ان��ه��ا  ال�شرطة  وق��ال��ت  الح��ي��اء  ه��ذه  يف 
ال�شويدي  ال��وزراء  رئي�س  وعقد  وجوتنبريج.  ماملو  مدينتي 
فريدريك راينفلد اجتماعا طارئا ام�س اجلمعة لبحث هذه 

الزمة.
مدار�س  بتخريب  ال�شطرابات  ه��ذه  خ��لل  ملثمون  وق��ال 
ور�شق  �شيارات  يف  النار  وا�شرام  لل�شرطة  ومراكز  ومكتبات 

رجال ال�شرطة والطفاء باحلجارة.
بالر�شا�س يف وقت  ال�شرطة  ال�شغب تلك قتل  واث��ار اعمال 
�شابق من ال�شهر اجلاري رجل قالت و�شائل العلم املحلية 
انه مهاجر برتغايل وي�شتبه بانه كان ي�شهر �شكينا كبريا يف 

�شاحية ها�شبي ب�شتوكهومل.
ولكن حجم اعمال ال�شغب يعد �شغريا بالن�شبة لل�شطرابات 
تقع  الخ��رية ومل  ال�شنوات  وباري�س يف  لندن  �شهدتها  التي 
انحاء  معظم  يف  كاملعتاد  احل��ي��اة  و���ش��ارت  تقريبا.  ا���ش��اب��ات 

العا�شمة.

ي�شبق  مل  بقوله:  املفرت�س  ل��لأب 
لدي�شاين اأن حتدث عن ال�شيدة.

اإىل فّك �شفرته  لغز جديد يحتاج 
كانت  ام�����راأة  ���ش��رية  اإىل  ي��ن�����ش��اف 
ح��اف��ل��ة ب���الأ����ش���رار ال��ت��ي ت��ل��ي��ق مبا 
ُي���روى ع��ن جن��وم ال��ف��ّن وم�شاهري 
ال�ّشا�شة.. امراأة �شرحت موؤخرا ان 
ال�ّشاغل  �شغلها  هي  ابنتها  حماية 
واأولويتها الأوىل موؤكدة اأنها تلقت 
تهديدات بالقتل اأجربتها يف فرته 
الدرا�شة  م��ن  ابنتها  منع  على  م��ا 

ب�شبب تلك التهديدات..!

•• الفجر – باري�س- �صفية بلحاج

اجلميلة  ال�شديقة  كتاب  و�شفها 
وايف  دارم����ون  ميخائيل  مل��وؤل��ف��ي��ه 
دي���ري���ه، ب��اأن��ه��ا ام�����راأة ان��ت��ه��ازي��ة ل 
ت����رتدد يف ا���ش��ت��خ��دام ���ش��ت��ى اأن����واع 
امراأة  اأهدافها،  لتحقيق  الأ�شلحة 
النجومية، ومل متنعها  ت�شتهويها 
اأ�شولها املهاجرة من تويل حقيبة 
اهّم  م��ن  وه���ي  الفرن�شية  ال��ع��دل 

وزارات ال�شيادة يف بلد ال�ّشني.
ال�شيا�شية  دات������ي  ر����ش���ي���دة  اإّن����ه����ا 
الفرن�شية، املنحدرة من حي �شباتة 
البي�شاء  ال����دار  مب��دي��ن��ة  ال�شعبي 
�شريتها  ���ش��غ��ل��ت  وال���ت���ي  امل��غ��رب��ي��ة، 
الفرن�شيني  وال�شيا�شية  ال��ذات��ي��ة 
وكانت  احلرب  من  الكثري  واأ�شالت 

م�شدر ف�شول اجلميع. 
اأي�شا  ���ش��ك��ل  وولدت�����ه�����ا  ح��م��ل��ه��ا 
م�����ش��در اه��ت��م��ام و���ش��ائ��ل الإع����لم 
ال��ف��رن�����ش��ي وبقي  ال���ع���ام  وال��������راأي 
طيلة  حمجوبا  �شّرا  املولودة  وال��د 

مطالبة باإثبات ن�شب ابنتها زهرة، 
لكن دومينيك دو�شان يوؤكد اأنه ل 
الطفلة زهرة  وال��د  ك��ان  اإن  يعرف 
التحاليل  اإج����راء  وي��رف�����س  ل،  اأم 
اجلينية وفقا ملا طالب به الق�شاء، 
نزيها  ك������ان  اأن��������ه  ع���ل���ى  م���������ش����ددا 
الوزيرة  مع  تعامله  يف  وم�شتقيما 

ال�شابقة، واأنه لن يفرط يف �شيء.
اأن داتي كانت بالن�شبة له  واأ�شاف 
علقة عابرة مثل علقات اأخرى، 
لها  كانت  اأي�شا  نف�شها  ه��ي  واأن��ه��ا 
ع���دة ع��لق��ات غ��رام��ي��ة، و �شرعت 
ين�شر  ك��ان  ما  على  بناء  حماميته 
يف ال�شحافة وحترياتها يف عملية 
ح�شر للعلقات الغرامية للوزيرة 
ال����ذي كانت  ال���وق���ت  ال�����ش��اب��ق��ة يف 
اإىل  وو�شلت  موكلها،  فيه  ت��واع��د 
الرقم ثمانية، موؤكدة على اأن داتي 
ثمانية  م���واع���دة  ح��د  اإىل  و���ش��ل��ت 
اأنه  واأو�شحت  رج��ال م��رة واح���دة، 
ورئي�س  �شابق،  وزي��ر  بينهم  يوجد 
كبرية،واأحد  �شركة  اإدارة  جمل�س 

اأ�شماء  الإ���ش��اع��ات  وت��داول��ت  اأ�شهر 
داتي  ق��ّررت ر�شيدة  اأن  اإىل  عديدة 
رفع ال�شتار عنه من خلل ق�شية 
ال��ن�����ش��ب، ق�شّية  اإث��ب��ات  ع��دل��ي��ة يف 
ر�شيدة  ك�شب  ط��ري��ق  اأّن  ي��ب��دو  ل 
بالنظر  �شالكة  �شتكون  لها  دات���ي 
اإىل الغمو�س الذي يلف �شخ�شّية 
املر�شحني  ل��ك��رثة  احلقيقي  الأب 

لهذا الدور. 
فقد اتُّهمت وزيرة العدل الفرن�شية 
ال�شابقة ر�شيدة داتي بعقد ثمانية 
علقات غرامية مرة واحدة، وذلك 
يف اإطار دعوى ينظر فيها الق�شاء 
اأحد  �شد  دات���ي  رفعتها  الفرن�شي 
رج����ال الأع���م���ال ال��ف��رن�����ش��ي��ني من 
زهرة،  لبنتها  اأب��وت��ه  اإث��ب��ات  اأج���ل 
للجدال،  م��ث��ارا  ن�شبها  ك���ان  ال��ت��ي 
ال��وزي��رة دات���ي على  ك��ان��ت  اأن  منذ 
واأن  خ��ا���ش��ة  ال���ع���دل،  وزارة  راأ������س 
اأ�شماء  ذكرت  الفرن�شية  ال�شحافة 
عدة �شخ�شيات معروفة من عامل 
يكون  اأن  ا�شتبهت  وامل��ال  ال�شيا�شة 

�شاركوزي،  ال�شابق  الرئي�س  اأ�شقاء 
واأح����د  اإ����ش���ب���ايّن،  وزراء  رئ��ي�����س  و 
الأث������ري������اء ال���ق���ط���ري���ني، ووري�����ث 
ت�����ش��ت��غ��ل يف ميدان  ك���ربى  ���ش��رك��ة 

الإك�ش�شوارات الفاخرة. 
الوزيرة  حم��ام��ي��ة  تعلق  اأن  دون   

داتي على هذا التهام.
وك�����ان�����ت ج�����ري�����دة ل����وم����ون����د، قد 
ال�شابقة،  اأع��داده��ا  اح��د  يف  اأوردت 
بني  رب����ط����ت  ال����ت����ي  ال���ع���لق���ة  اأن 
باحلكومة  ال�شابقة  العدل  وزي��رة 
تعُد  الأعمال مل  ورج��ل  الفرن�شية 
ال��ع��اب��رة.. حيث  امل��غ��ام��رة  م�شتوى 
قائل:  املقربني  لأ�شدقائه  �شرح 
اأع��ط��ي �شيئا، كنت وا���ش��ح��ا، و  ل��ن 
ل جمال لأن األوم نف�شي..، معربا 
بذلك عن رف�شه اإجراء فحو�شات 
داتي  اإدع�����اءات  �شحة  تبني  طبية 
العتبار  بعني  اأخ���ذا  ع��دم��ه��ا،  م��ن 
ملا  الفرن�شي  القانون  يف  وج��ود  اأّل 
على  دوم��ي��ن��ي��ك  ي��ج��رب  اأن  مي��ك��ن 
اإجراء هذا النوع من الفحو�شات.

ر�شيدة  ق���ررت  تكتم ط��وي��ل،  وب��ع��د 
دات����ي رف����ع دع����وى ق�����ش��ائ��ي��ة �شد 
الأع���م���ال دوم��ي��ن��ي��ك دو�شان  رج���ل 
جممع  اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س 
العمر  من  والبالغ  باريار  لو�شيان 
رقم  جت�����اوز  ال�����ذي  ع����ام����ا،    68
ُي�شرّي  وال��ذي  ي��ورو،  املليار  اأعماله 
فخم،  ف��ن��دق  و15  ك��ازي��ن��و،   37
بينها  وح����ان����ة،  م��ط��ع��م��ا  و130 
مطعم فوكات�س ال�شهري يف باري�س، 
اأن يحتفل  والذي اختار �شاركوزي 
ف��ي��ه م��ع اأ���ش��دق��ائ��ه م��ب��ا���ش��رة بعد 
انتخابه، والذي كان بداية امل�شاكل 
لها من  تعر�س  التي  والن��ت��ق��ادات 
وتقدر  وم��ع��ار���ش��ي��ه،  ال�����ش��ح��اف��ة 
لدومينيك  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ال�����رثوة 
دو�شان بحوايل 350 مليون يورو 
ب�شنة  الإح�������ش���اء اخل���ا����س  ح�����ش��ب 
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بني اأغنياء فرن�شا.
رفعت  ال�شابقة قد  الوزيرة  وكانت 
دعوى �شد رجل الأعمال ال�شهري، 

اأحدها وراء حمل داتي.
وك��ان��ت ر���ش��ي��دة دات����ي ال��ت��ي تولت 
حمط  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال���ع���دل  وزارة 
بفريق  التحقت  اأن  منذ  الأن��ظ��ار 
الرئي�س ال�شابق نيكول �شاركوزي، 
اأول العتماد  اختار يف وقت  ال��ذي 
على فرن�شيني من اأ�شول اأجنبية، 
وخ��ا���ش��ة امل��غ��ارب��ي��ني م��ن��ه��م، مثل 
عمارة،  وف�����ش��ي��ل��ة  دات�����ي  ر����ش���ي���دة 
على  املح�شوبات  م��ن  دات��ي  وك��ان��ت 
كانت  اأنها  كما  وزوجته،  �شاركوزي 
دائما تثري ف�شول جملت املو�شة 
وامل�شاهري ب�شبب اهتمامها الكبري 
ولبا�شها  اخل����ارج����ي،  مب��ظ��ه��ره��ا 
ال���ذي ك��ان ي��اأت��ي م��ن ك��ربي��ات دور 

املو�شة يف باري�س. 
�شجة  اأث���ارت  التي  الق�شية  ولكن 
ك���ب���رية ه����ي ح���م���ل ر����ش���ي���دة دات����ي 
وهو  �شرعية،  غ��ري  علقة  نتيجة 
الف�شول،  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأث������ار  م���ا 
خا�شة معرفة الرجل الذي حملت 

وزيرة العدل منه.

ع��ن م�شادر من  نقل  و  ل��وم��ون��د، 
دخل املحكمة، كتبت اأن ر�شيدة داتي 
عازمة اأي�شا على ا�شتدعاء موظفي 
فوكيت�س،  مطعم  �شاحب  خ��دم  و 
ا�شتغلوا  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك  خ��ا���ش��ة 
الأخري  اك��رتاه��ا  ق��د  ك��ان  �شقة  يف 
مع  احلميمة  جلل�شاته  خ�شي�شا 
اأم زه���رة، وال��ت��ي ك��ان ي��زوره��ا بني 
امللقاة  بهدف  الأخ���رى  و  الفينة 
واق��ع��ة يكذبها  ال��ق�����ش��رية.. وه���ي 
تريزيان  األن  ال�شينمائي  امل��ن��ت��ج 
املقربني  الأ�شدقاء  الذي يعد من 

الق�ساء الفرن�سي مطالب بفّك �سفرتها:

وزيرة.. وثم�نية رج�ل.. وابنة واحدة..!

ر�شيدة 
حتت�شن 

زهرة

ر�شيدة 
عا�شقة 
الزياء 
الفاخرة

ر�شيدة وهي حامل

احلراك ينفي �سيطرة الق�عدة على مدن يف ح�سرموت 
•• �صنعاء-يو بي اأي:

احل����راك اجلنوبي  ال��ق��ي��ادي يف  ن��ف��ى 
وجود  اأي  ام�س  بامعلم  اأحمد  ال�شيخ 
لتنظيم القاعدة يف مدن ح�شرموت، 
معترباً اإعلن وزارة الداخلية اليمنية 
عن �شيطرة التنظيم على قرى هناك 
عاٍر عن ال�شحة. وقال بامعلم، رئي�س 
ل��ل��ح��راك اجلنوبي  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ت�شريح  يف  ح�����ش��رم��وت،  مب��ح��اف��ظ��ة 
ل��ي��ون��اي��ت��د ب���ر����س ان���رتن���ا����ش���ون���ال اإن 
لتحرير  ال�شلمي  اجل��ن��وب��ي  احل���راك 
ينفي  ال���ي���م���ن  ج����ن����وب  وا����ش���ت���ق���لل 
وزارة  ون�شرتها  التي عممتها  الأخبار 
اأن�شار  الداخلية اليمنية عن �شيطرة 
ال�����ش��ري��ع��ة وت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة على 
ومنها  ح�شرموت  حمافظة  يف  م��دن 
ب���اوزي���ر. واأك����د بامعلم  م��دي��ن��ة غ��ي��ل 
على  م�شيطر  اجل��ن��وب��ي  احل����راك  اأن 
كاملة  الرقعة اجلغرافية يف اجلنوب 
ول تواجد ملا ي�شمى لتنظيم القاعدة 
واأن�شار ال�شريعة اإّل داخل املع�شكرات 
ترعى  التي  الأم��ن  واإدارة  احلكومية 
هذه اجلماعات . وزعم اإىل اأن اأن�شار 
للجي�س  تابعة  جماعة  ه��م  ال�شريعة 
وت��ت��واج��د يف  رع��اي��ت��ه  اليمني وحت���ت 

م��ع مطالب  الي��ج��اب��ي  التعاطي  م��ن 
املتمثلة  امل�����ش��روع��ة  اجل���ن���وب  ���ش��ع��ب 
وا�شتعادة  وال���ش��ت��ق��لل  ب��ال��ت��ح��ري��ر 

الدولة.

مما  الهدف  اأن  واأ���ش��اف   . املع�شكرات 
القاعدة  ب�شيطرة  الإ�شاعات  و�شفها 
تخويف  ح�����ش��رم��وت  يف  م����دن  ع��ل��ى 
والعربي  وال���دويل  الإقليمي  املحيط 

اجل���ن���وب م���ن خ����لل م��ع�����ش��ك��رات ما 
وقواته  ال�شمايل،  بالحتلل  �شماها 
ال���ت���ي ت���رع���ى ه�����ذه ال��ع��ن��ا���ش��ر التي 
تتبعها و�شلمت لها الأ�شلحة واملعدات 
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ب�سبب تورط حزب اهلل يف القتال

حتذير من انتق�ل احلرب يف �سوري� اإىل لبن�ن 
•• لندن-وكاالت:

تناولت بع�س ال�شحف الربيطانية 
ال�شورية  الأزم��ة  والتحليل  بالنقد 
امل��ت��ف��اق��م��ة، وح�����ذرت اإح���داه���ا من 
لبنان  اإىل  احل�����رب  ����ش���رر  ت��ط��اي��ر 
اأن  اإىل  اأخ���رى  واأ���ش��ارت  واملنطقة، 
واأن  �شوريا،  م��ت��ورط يف  اهلل  ح��زب 
اأن�شار احلزب  ثمة تبدل يف نظرة 

جتاه دوره اجلديد.
فقد اأ�شارت �شحيفة ذي اإندبندنت 
اأن املواجهات الطائفية يف طرابل�س 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اآخ�����ذة ب��ال��ت�����ش��اع��د بني 
يف  وال�شنة  العلويني  اأ�شمتهم  من 
الذي  ال��ق��ت��ال  اإن  امل��دي��ن��ة، وق��ال��ت 
ب����ني هاتني  ب���ال�������ش���ر����س  و���ش��ف��ت��ه 
�شاأنه  من  طرابل�س  يف  الطائفتني 
احلرب  ن��ط��اق  ب��ت��و���ش��ي��ع  ي��ن��ذر  اأن 
لبنان  اإىل  ����ش���وري���ا  يف  امل�����ش��ت��ع��رة 

واملنطقة.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن ال�شتباكات 
اأيام  �شتة  منذ  املتوا�شلة  الأخ���رية 
ب����ني اجل���ان���ب���ني امل���ت�������ش���ارع���ني يف 
ط��راب��ل�����س ال��ل��ب��ن��اي��ن��ة اأ���ش��ف��رت عن 
الآن،  حتى  الع�شرات  وج��رح  مقتل 
طرابل�س  يف  القتتال  اأن  مو�شحة 
املا�شي،  الأح�������د  ان����دل����ع  ب��ل��ب��ن��ان 
وذل����ك ع��ن��دم��ا ب����داأت ق����وات تابعة 
حل���زب اهلل ال��ل��ب��ن��اين ت��ت��دف��ق على 

م�شلحني  بني  اللبنانية  طرابل�س 
واآخرين  التبانة  ب��اب  منطقة  من 
و�شط  ج����ب����ل حم�������ش���ن  ح�����ي  م�����ن 
اتهامات متبادلة، اأبرزها انعكا�شات 

ملا يجري يف �شوريا.
من جانبها، اأو�شحت �شحيفة ذي 
ت�شييع جتري  اأن مرا�شم  غارديان 
لبنان،  يف  اهلل  ح���زب  م��ن  للقتلى 
واج��ه��وا م�شرعهم يف  وه���م مم��ن 
�شاحات القتال يف الق�شري واأنحاء 
الأزمة  ظل  يف  �شوريا،  من  اأخ��رى 
اأكرث  م��ن��ذ  ب�����ش��وري��ا  تع�شف  ال��ت��ي 
من عامني، وقالت اإن احلزب �شار 
وراجمات  ب��ن��ادق��ه  ف���وه���ات  ي��وج��ه 
اأن  بعد  ال�شوريني  اإىل  �شواريخه 

كان يوجهها اإىل الإ�شرائيليني.
واأو�شحت اأن حزب اهلل اأعلن اأخريا 
اإىل جانب  اأك��رب  عن وقوفه ب�شكل 
الأ�شد، واأنه ير�شل عنا�شره للقتال 
�شوريا،  الأ�شد يف  ق��وات  اإىل جانب 
مينح  ����ش���ار  احل�����زب  اأن  م�����ش��ي��ف��ة 
ال�������ش���رف لأه������ايل قتله  اأو����ش���م���ة 
�شوريا،  م��ن  جثثهم  ت�شل  ال��ذي��ن 
اأبطال يحاربون  باعتبارهم  وذلك 
املخططات  ���ش��د  ل��ب��ن��ان  حل��م��اي��ة 
يف  التوتر  تزايد  و�شط  الأجنبية، 
ال��داخ��ل ال��ل��ب��ن��اين، واخل�����ش��ي��ة من 
ال�شورية  الأه��ل��ي��ة  ان��ت��ق��ال احل���رب 

اإىل لبنان واملنطقة برمتها.

�شد عنا�شر ح��زب اهلل يف منطقة 
ال��ق�����ش��ري ال�����ش��وري��ة، م�����ش��ي��ف��ة اأن 
اآخرين يقولون اإن اجلي�س اللبناين 
يتعر�س للهجوم لأنه �شمح ملقاتلي 
اإىل  ل���ب���ن���ان  مب����غ����ادرة  اهلل  ح�����زب 
�شوريا، مما ي�شعل اقتتال انتقاميا 

يف طرابل�س اللبنانية نف�شها .
دموية  ا���ش��ت��ب��اك��ات  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
م��ن منا�شبة يف  اأك���رث  ان��دل��ع��ت يف 

الإ�شرتاتيجية  الق�شري  منطقة 
�شوريا،  داخ��ل  يف حمافظة حم�س 
قوات  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��ق��ت��ال  وذل����ك 
الأ�����ش����د، يف حم���اول���ة ل���دح���ر من 
اأ����ش���م���ت���ه���م ب���امل���ت���م���ردي���ن ال���ذي���ن 

ي�شيطرون على املنطقة.
اجلي�س  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
ال����ل����ب����ن����اين ي������ح������اول و������ش�����ع حد 
ل��لق��ت��ت��ال ال���دم���وي ال��ط��ائ��ف��ي يف 

طرابل�س، وذلك من خلل اإطلقه 
العلويني  ال��ق��ن��ا���ش��ة  ع��ل��ى  ال���ن���ار 
وال�شنة يف طرابل�س على حد �شواء، 
جنود  م����ن  ث���لث���ة  اأن  م��و���ش��ح��ة 
يف  حتفهم  لقوا  اللبناين  اجلي�س 

الأيام الثلثة املا�شية.
بع�س  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ون�����ش��ب��ت 
مقاتلني  اإن  ال���ق���ول  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 
ليقاتلوا  غ���ادروه���ا  ط��راب��ل�����س  م��ن 

اأردوغ�ن: اخلال�س ب�ت قريبً� يف �سوري� 
•• انقرة-ا ف ب:

ال���وزراء الرتكي رج��ب طيب اردوغ���ان ام�س على  ق��ال رئي�س 
احلدود ال�شورية ان يوم اخلل�س اقرتب يا اخ��واين. وقوى 
اردوغان  وا�شاف  ال�شد  ب�شار  بالديكتاتور  �شتطيح  املعار�شة 
لخواين ال�شوريني اقول لهم ان اليوم اآٍت بعون اهلل، ل تخافوا 
مدينة  �شكان  ام��ام  مبا�شرة  التلفزيون  نقلها  كلمة  يف  وذل��ك 
الريحانية ال�شغرية جنوب �شرق تركيا القريبة من احلدود 
ال�شورية والتي �شهدت يف 11 ايار-مايو هجومني ب�شيارتني 
ملغومتني اوقعا 51 قتيل ونحو مئة جريح وت�شببا بخ�شائر 

مادية ج�شيمة.

�شعبه  بذبح  جديد  من  ال�شد  ب�شار  الرئي�س  اردوغ��ان  واتهم 
الريحانية  اع���ت���داءات  تركيا  ون�شبت  وال��دب��اب��ات  بال�شلحة 
�شلة  على  انها  تقول  تركي���ة متطرفة  ي�شارية  اىل جمموعة 
باجهزة ا�شتخبارات الرئي�س ال�شوري المر الذي نفاه الخري 

ب�شدة.
من جهة اخرى دعا رئي�س احلكومة الرتكية ال�شبت مواطنيه 
اىل الهدوء واىل موا�شلة ا�شتقبال النازحني ال�شوريني باأخوة 
، وذلك بعد ان اثارت هذه العتداءات غ�شب �شكان الريحانية 

على ال�شوريني الذين نزحوا اليها.
�شوري  لجئ  الف   400 نحو  ارا�شيها  على  تركيا  وت�شتقبل 

وهي تدعم املعار�شة ال�شورية وتطالب برحيل ب�شار ال�شد.

•• بروك�صل-ا ف ب:

يخو�س الوروبيون املنق�شمون منذ �شهور حول م�شاألة 
�شاقة  م��ف��او���ش��ات  ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة  مقاتلي  ت�شليح 
ب�شاأن جتديد  اوروب��ي  ق��رار  اتخاذ  اي��ام من موعد  قبل 
ال��ع��ق��وب��ات ���ش��د دم�����ش��ق وي��ج��ت��م��ع وزراء اخل��ارج��ي��ة يف 
الحتاد الوروبي يف بروك�شل غدا الثنني قبل ايام من 
ال�شوري  النظام  على  املفرو�شة  العقوبات  اج��ل  انتهاء 
ومن بينها حظر ال�شلحة منت�شف ليل 31 ايار-مايو.

الوروبي  الحت���اد  فر�شها  التي  العقوبات  وت�شتهدف 
ال�شلحة  ع��ل��ى  احل���ظ���ر  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  ع���ام���ني  ق��ب��ل 
جمموعة  ت�شمل  كما  للنظام  تابعة  وكيانات  �شخ�شيات 
املتحدة  اململكة  وتدعو  واملالية  التجارية  العقوبات  من 
وفرن�شا اىل رفع احلظر عن ت�شليم ال�شلحة للمعار�شة 
املعتدلة. وتعترب لندن وباري�س ان ذلك �شي�شمح بزيادة 
ال�شغط على الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد ليجاد حل 

�شيا�شي للزمة.

ان  الربعاء  هولند  فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  واعلن 
�شيا�شي  ح��ل  اي��ج��اد  �شاأنه  م��ن  الع�شكري  ال�شغط  ه��ذا 
املوؤمتر  جنيف2-  ان��ع��ق��اد  امل���ق���رر  وم����ن   . ���ش��وري��ا  يف 
ال����دويل ح���ول ���ش��وري��ا مب���ب���ادرة م��ن ال���ولي���ات املتحدة 
به  تطالب  ما  عك�س  وعلى  حزيران-يونيو.  يف  ورو�شيا 
�شيما  ول  اخ��رى  اوروب��ي��ة  دول  تعار�س  وباري�س،  لندن 
ال�شويد والنم�شا مبداأ الت�شليح معتربة ان ذلك �شيفاقم 
ح�شيلة  �شيزيد  كما  الر����س  على  امل��اأ���ش��اوي��ة  الو���ش��اع 
القتلى ويوؤخر انتهاء النزاع. واعتربت منظمة اوك�شفام 
الن�شانية اجلمعة ان اي رفع للحظر على ال�شلحة اىل 
�شوريا قد يكون له نتائج مدمرة على املدنيني، معتربة 
ان عدم التو�شل اىل جتديد احلظر �شيكون عمل غري 
م�شوؤول وقد يجه�س المل اله�س الذي �شتقدمه القمة 
الم��ريك��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة ح���ول ال�����ش��لم وامل���ق���ررة يف 12 
ثالثة من  . اىل ذلك ظهرت جمموعة  حزيران-يونيو 
الدول تتبنى موقف املانيا التي على الرغم من حتفظها 

ال�شديد تبدو م�شتعدة للبحث يف ايجاد ت�شوية.

•• عمان-يو بي اأي:

جدد امللك الأردين عبداهلل الثاين، ام�س، موقف 
بلده الداعي لإيجاد حل �شيا�شي عاجل للأزمة 
يف ���ش��وري��ا ي��وق��ف الإن��ق�����ش��ام اخل��ط��ري يف هذا 

البلد.
بافتتاح  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  الأردين  امل��ل��ك  وق���ال 
اأع��م��ال امل��ن��ت��دى الإق��ت�����ش��ادي العاملي  ف��ع��ال��ي��ات 
ل��ل�����ش��رق الأو�����ش����ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا 2013 
 45 امليت  البحر  يعقد مبنطقة  ال��ذي  دافو�س، 
كم غرب العا�شمة الأردنية عّمان ، اأنه ل بد من 
الإنق�شام اخلطري يف  �شيا�شي عاجل يوقف  حل 

�شوريا .
واع��ت��رب اأن امل��ط��ل��ب الأك����رث اإحل���اح���ا ه��و و�شع 
حد للعنف يف هذا البلد متهيدا لإع��ادة اإعماره 

الفل�شطيني- ال�شراع  حل  �شرورة  على  و�شدد 
الإ�شرائيلي ..

امل�شتوطنات  ب��ن��اء  وق���ف  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���دا   
وتهوي������د املدينة املقد�شة وقال عبد اهلل الثان����ي 
لكرام������ة  واحرتام�����ه  العرب������ي  الربي����ع  اإن 
نعي�س  نعي�س  الذي  القرن  ب�����ات �شوت  الإن�شان 
اأف�شل  ال�����ش��ام��ل  ال��ت��غ��ي��ري  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ف��ي��ه 
الإ�شلح  اأن  اإىل  لف��ت��ا   ، وال��ع��ن��ف  ال��ي��اأ���س  م��ن 
ل  م�شتمرة  عمليات  وال�����ش��لم  والدميقراطية 

تتوقف .
ملتقى  اجتماع  على  �شوريا  يف  الو�شع  ويخيم 
لل�شرق  العاملي  القت�شادي  املنتدى  اأو  داف��و���س 

الأو�شط و�شمال افريقيا 2013.
ال�����ذي يعقد  امل���ن���ت���دى  ف��ع��ال��ي��ات  وت�������ش���ارك يف 
والثب������ات  للنمو  الظروف  تهيئ����ة  �ش���عار  حتت 

الق���ت�������ش���ادي ع���ل���ى م�����دى ث���لث���ة اأي��������ام، نحو 
واإقليمية  عاملية  قيادات  ت�شم  �شخ�شية   900
ال�شناعة  جم�����الت  يف  رائ������دة  و���ش�����������خ�����ش��ي��ات 
املدين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  والإع��لم  والتجارة 
مل��ن��اق�����ش��ة ق�����ش��اي��ا اق��ت�����ش��ادي��ة وت��ن��م��وي��ة على 
والإقليمي يف ظل حتولت  ال��دويل  ال�شعيدين 
اقت�شادي  وتباطوؤ  املنطقة  يف  عميقة  �شيا�شية 

عاملي.
كيفية  اأب��رزه��ا  موا�شيع  ع��دة  املنتدى  ويتناول 
ا�شتجابة احلكومات اجلديدة يف �شمال اأفريقيا 
لطموحات وتوقعات �شعوبها يف حني اإنها ت�شعى 
هي  وم��ا  م�شتدامة،  اقت�شادية  بحلول  للخروج 
األ��ي��ات احل��ف��اظ ع��ل��ى الإزده�����ار الإق��ت�����ش��ادي يف 
ظل حمدودية املوارد الإقت�شادية و�شرعة النمو 

ال�شكاين.

الع�هل الأردين يحذر من النق�س�م اخلطري ب�سوري�

مف�و�س�ت اأوروبية حول ت�سليح ثوار �سوري�

تركي� تعتزم بن�ء جدارين مبعرب مع �سوري�

•• ا�صطنبول-رويرتز:

ال�شورية  املعار�شة  م�شادر  ق��ال��ت 
التي  امل����ع����ار�����ش����ة  حم�����ادث�����ات  ان 
متما�شكة  جبهة  ط��رح  ا�شتهدفت 
خلل موؤمتر دويل لل�شلم لنهاء 
احل���رب اله��ل��ي��ة واج��ه��ت احتمال 
معار�شو  اخ��ف��ق  ان  ب��ع��د  الن��ه��ي��ار 
التو�شل  يف  ال���ش��د  ب�شار  الرئي�س 

لتفاق داخلي.
الئتلف  داخ����ل  م�����ش��ادر  وق���ال���ت 
الوطني ال�شوري املعار�س ان اخفاق 
التي  الئتلف يف تغيري ع�شويته 
مثلما  ال�شلميون  عليها  يهيمن 
وتغيري  ال��دول��ي��ون  ان�شاره  طالب 
ال�شلطة  �شراعات  قو�شتها  قيادة 
يخدم م�شلحة ال�شد الذي تهاجم 
قواته بلدة رئي�شية وقالت حليفته 
�شرت�شل  ان��ه��ا  رو���ش��ي��ا  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

ممثلني للموؤمتر.
اجتماعات  بعد  انه  امل�شادر  وقالت 
ا�شطنبول  يف  ي���وم���ني  ا���ش��ت��م��رت 
ا����ش���ت���م���رت م���ن���اق�������ش���ات الط������راف 
الرئي�شية يف الئتلف حتى �شاعة 
رف�س  ان  بعد  الليل  م��ن  متاخرة 
املخ�شرم  ال���ل���ي���ربايل  امل���ع���ار����س 
م��ي�����ش��ي��ل ك��ي��ل��و ���ش��ف��ق��ة م����ن قبل 
م�شطفى  ال�شوري  الع��م��ال  رج��ل 
للئتلف  ال��ع��ام  الم���ني  ال�شباغ 
كيلو  كتلة  اع�����ش��اء  بع�س  ب��ق��ب��ول 
ان  ك���ي���ل���و  وق��������ال  الئ������ت������لف.  يف 
يف  مهما  متثيل  تريد  جمموعته 

ائتلف املعار�شة قبل ان�شمامها.
املعار�شة  يف  رف��ي��ع  م�����ش��در  وق����ال 
يخاطر  الئ���ت���لف  امل���ح���ادث���ات  يف 

هجوم  يف  جريحً�   12
انتح�ري بداغ�ست�ن

•• مو�صكو-ا ف ب:

يف  ام�س  �شخ�شا  ع�شر  اثنا  ا�شيب 
انتحارية  نفذته  انتحاري  هجوم 
امل�شطربة  داغ�شتان  جمهورية  يف 
القوقاز  يف  لل�شي�شان  وامل���ج���اروة 
ال�شلطات  اع��ل��ن��ت  ك��م��ا  ال���رو����ش���ي، 
با�شم  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت  امل��ح��ل��ي��ة 
اوبايداتوفا  فاتنة  الداخلية  وزارة 
نف�شها  ف����ج����رت  ان����ت����ح����اري����ة  ان 
ب���ال���ق���رب م����ن م��ب��ن��ى ال���������وزارة يف 
داغ�شتان.  ع��ا���ش��م��ة  ق��ل��ع��ة  حم���ج 
رو�شية  واو���ش��ح��ت جل��ن��ة حت��ق��ي��ق 
مكلفة اجراء حتقيقات جنائية يف 
ام��راأة جمهولة فجرت  ان  البلد، 
من  اق��رتب��ت  ان  بعد  نا�شفة  عبوة 
نقل  وق��د  امل����رور.  �شرطة  عنا�شر 
ج��م��ي��ع اجل���رح���ى وب��ي��ن��ه��م خم�شة 
كما  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى،  اىل  ���ش��رط��ي��ني 
م�شيفة  اوب���اي���دات���وف���ا،  او���ش��ح��ت 
حالة  يف  ال�شرطيني  من  اثنني  ان 
نف�شه،  امل�شدر  وبح�شب   . ح��رج��ة 

فان النتحارية قتلت يف الهجوم.
العام  ال��رو���ش��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وب���ث 
انها  اىل  م�������ش���رية  ����ش���اب���ة  �����ش����ورة 
ه��ذا العتداء  ه��ي وراء  ت��ك��ون  ق��د 
وه����و ث����اين ه���ج���وم ي��ن��ف��ذ يف هذه 
اجلمهورية يف �شمال القوقاز منذ 
الثنني  قتل  فقد  ال�شبوع.  بداية 
من  اكرث  وا�شيب  ا�شخا�س  اربعة 
ارب���ع���ني اخ���ري���ن ب���ج���روح يف حمج 
ب�شيارة  م������زدوج  ه���ج���وم  يف  ق��ل��ع��ة 
مفخخة. وت�شهد داغ�شتان هجمات 
حركة  تتبناها  منتظمة  ب�����ش��ورة 
ال�شي�شان  من  امتدت  التي  التمرد 

التي  النقطة  اىل  نف�شه  بتقوي�س 
البحث  ان�����ش��اره  فيها  يتعني  رمب��ا 
م�شداقية  ل��ه  ب��دي��ل  ع��ن  ب�شرعة 
ك��اف��ي��ة ع��ل��ى الر�����س ل��ل��ذه��اب اىل 

جنيف .
ت�شنه  ك����ب����ري  ه����ج����وم  وي����ت����ح����ول 
ق���وات ال��رئ��ي�����س ب�����ش��ار ال���ش��د على 
املعار�شة  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����ش��ي��ط��ر  ب���ل���دة 
معركة  اىل  املا�شي  ال���ش��ب��وع  منذ 
جنود  املعركة  يف  وي�شارك  حيوية. 
املتحالف  اللبناين  اهلل  ح��زب  م��ن 
م���ع ال����ش���د وه����و م���ا ي����ربر القلق 
م��ن ام��ت��داد احل���رب ال��ت��ي ا�شفرت 
عرب  �شخ�س  األ���ف   80 مقتل  ع��ن 

احلدود يف قلب ال�شرق الو�شط.

وقالت رو�شيا ان احلكومة ال�شورية 
وافقت من حيث املبداأ على ح�شور 
موؤمتر ال�شلم املزمع عقده والذي 
املمكن عقده يف جنيف خلل  من 

ال�شابيع القادمة.
باملعار�شة  بارزة  �شخ�شيات  وقالت 
ان الئتلف �شيح�شر املوؤمتر على 
امكانية  يف  �شككوا  لكنهم  الرج��ح 
خ��روج امل��وؤمت��ر باتفاق ف��وري على 
رحيل ال�شد وهو املطلب ال�شا�شي 
املالح  ه��ي��ث��م  وق������ال  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة 
النظام  ان على  بالئتلف  الع�شو 
ال�شوري اأن يبدي احلد الدنى من 
الرغبة يف انهاء العنف حتى ميكن 

البدء يف حمادثات مثمرة.

وت��ع��م��ل وا���ش��ن��ط��ن وم��و���ش��ك��و على 
ا�شتنئاف ال�شبل الدبلوما�شية بعد 
ال�شهر  يف  حدثت  التي  التطورات 
املا�شية ومن بينها تقارير جديدة 
واتهامات  وح�����ش��ي��ة  اأع����م����ال  ع���ن 
وبروز  كيماوية  ا�شلحة  با�شتخدام 
يف  بالقاعدة  املرتبطني  املقاتلني 

�شفوف املعار�شة امل�شلحة.
ورو�س  امريكيون  م�شوؤولون  وقال 
ان وزير اخلارجية المريكي جون 
ك��ريي ون��ظ��ريه ال��رو���ش��ي �شريجي 
باري�س  يف  ���ش��ي��ج��ت��م��ع��ان  لف�����روف 
جهودهما  ل��ب��ح��ث  الث���ن���ني  غ����دا 
لدفع طريف ال�شراع يف �شوريا اىل 

امل�شاركة يف موؤمتر ال�شلم.

الف�سل يهدد حم�دث�ت توحيد املع�ر�سة ال�سورية

الأمم املتحدة تدين الهجوم قرب مكتبه� يف ك�بول
•• نيويورك-يو بي اأي:

اأدان الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون الهجوم الذي وقع قرب مكتب بعثة الأمم املتحدة يف العا�شمة الأفغانية كابول، 
داعياً اإىل العمل على و�شع حد للعنف والتو�شل اإىل �شلم دائم يف اأفغان�شتان. واأ�شدر املتحدث با�شم بان بياناً اأ�شار فيه اإىل 

اإدانة الأمني العام الهجوم الذي وقع يف كابول و�شمل جممع منظمة الهجرة الدولية. 
وذكر ان بان اأ�شاد برد قوات الأمن الأفغانية على الهجوم الذي اأعلنت حركة طالبان م�شوؤوليتها عنه، معرباً عن اأ�شفه لوقوع 
�شحايا يف �شفوف الأفغان واملوظفني الدوليني ومتنى الأمني العام ال�شفاء العاجل للم�شابني، داعياً كل الأطراف اإىل بذل 
كل جهد ممكن لو�شع حد للعنف والعمل باجتاه التو�شل اإىل �شلم دائم يف اأفغان�شتان. واأفادت و�شائل اإعلم اأفغغانية عن 
مقتل 5 م�شلحني يف ال�شتباكات التي ا�شتمرت قرابة ال�7 �شاعات مع القوات الأمنية خلل الهجوم مع مكتب بعثة الأمم 

املتحدة وال�شرطة بكابول.
 وقتل عن�شران من ال�شرطة الأفغانية على الأقل يف ال�شتباكات التي بداأت بعد وقوع 3 انفجارات قرب املجمع الرئي�شي 
ال�شرطة  ونيبايل وعنا�شر من  اإيطالية  ام��راة  بينهم  اأ�شفرت عن وقوع عدد من اجلرحى  البلد،  املتحدة يف  الأمم  لبعثة 

الأفغانية .

•• اأنقرة-وكاالت:

جيلوه  معرب  يف  جدارين  بناء  تعتزم  اأنها  تركيا  اأعلنت 
غوزو احلدودي، لتعزيز الإجراءات الأمنية مع �شوريا، 
وذلك يف  �شعبية ومواجهات م�شلحة،  ثورة  ت�شهد  التي 

اأعقاب ثلثة تفجريات دامية باملنطقة العام احلايل.
وقالت وزارة اجلمارك الرتكية اإن اجلدارين �شيكونان 
بطول 2.5 كيلو مرت و�شي�شيدان على جانبي الطريق 
حمافظة  يف  الواقع  للمعرب  الرتكي  للجانب  الوا�شل 

هاتاي جنوب قبالة قرية باب الهوى ال�شورية.
وب��ح�����ش��ب وزي����ر اجل���م���ارك وال���ت���ج���ارة ال���رتك���ي حياتي 
ي���ازج���ي، ف����اإن اجل���داري���ن ����ش���ي���زودان ب��اأ���ش��لك �شائكة 
�شوريا،  م��ن  الت�شلل  عمليات  ملنع  م��راق��ب��ة  وك��ام��ريات 

احلد  �شي�شل  الأمنية  الإج����راءات  ت�شديد  اأن  مو�شحا 
ب��ع��د ت�شييد اجل���داري���ن. وم��ن��ذ ي��ول��ي��و متوز  الأق�����ش��ى 
املا�شي، ل ي�شمح للمركبات الرتكية بالعبور من بوابة 
جيلوه غوزو لأ�شباب اأمنية، ولكن البوابة ظلت مفتوحة 
الإن�شانية  امل�شاعدات  وعبور  ال�شوريني  اللجئني  اأمام 
من تركيا. وي�شمح حاليا للمركبات الرتكية بالدخول 
البوابتني  ب��ني  امل��اأه��ول��ة  غ��ري  ال��ف��ا���ش��ل��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل 
الرتكية وال�شورية، بعد ح�شولها على املوافقة لتفريغ 
مفخخة  ب�شيارة  هجوما  اأن  يذكر  عودتها.  قبل  ال�شلع 
 17 اأوق��ع  املا�شي  �شباط  11 فرباير  غ��وزو  يف جيلوه 
قتيل وثلثني جريحا، بينما لقي 51 �شخ�شا حتفهم 
هذا ال�شهر عندما انفجرت �شيارتان مفخختان يف بلدة 

الريحانية املجاورة.

ا�ستخب�رات بريط�ني� ح�ولت 
جتنيد اأحد ق�تلي اجلندي

•• لندن-ا ف ب:

اأديبولجو،  م��اي��ك��ل  ���ش��دي��ق  اأع��ل��ن 
اأح��������د امل���ت���ه���م���ني ب���ق���ت���ل اجل���ن���دي 
الربيطاين يف لندن الأربعاء، الذي 
اعتقلته ال�شرطة الربيطانية م�شاء 
ال�شتخبارات  ج��ه��از  اإن  اجل��م��ع��ة، 

الربيطاين حاول جتنيد �شديقه.
اأب�����و ن�����ش��ي��ب��ة ال�����ذي يعرف  وق�����ال 
اأديبولجو منذ 2002 ، يف مقابلة 
م���ع���ه هيئة  اأج���رت���ه���ا  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
الإذاعة الربيطانية بي بي �شي ، اإن 
�شديقه رف�س العر�س الذي تقدم 
ال�شتخبارات  ج���ه���از  ع��ن��ا���ش��ر  ب���ه 

الداخلية ام اآي 5 للتعاون معهم.
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الع�هل الأردين يفتتح املنتدي القت�س�دي الع�ملي بح�سور 900 م�س�رك من 50 دولة 
••البحر امليت-وام:

املنتدى  اع��م��ال  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  الردين  ال��ع��اه��ل  افتتح 
يف  اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  ح��ول  العاملي  القت�شادي 
منطقة البحر امليت ام�س .ويف كلمة األقاها اأمام اأكرث من 900 
م�شارك من 50 دولة ميثلون روؤ�شاء دول وحكومات و�شخ�شيات 
اأن  ع��ل��ى  اأع���م���ال..����ش���دد  وق����ادة  وف��ك��ري��ة  واق��ت�����ش��ادي��ة  �شيا�شية 
تتوقف  ل  م�شتمرة  عمليات  وال�شلم  والدميقراطية  الإ�شلح 
يتطلب  جميعا  لنا  وامل�شتقر  الآم��ن  امل�شتقبل  حتقيق  اأن  مبينا 
منا اأن ن�شخر جميع اإمكاناتنا واأن نن�شق فيما بيننا كي ن�شنعه 
. وقال: اإننا من�شي تاركني وراءنا حقبة تاريخية من التحدي 
وال�شطرابات  العاملي  القت�شاد  بتباطوؤ  ات�شمت  القت�شادي 

الكربى.  العاملية  القت�شاديات  يف  البطيء  والتعايف  الإقليمية 
ول تقت�شر املهمة اأمامنا على حتقيق التعايف فح�شب بل علينا 
حتفيز النمو من جديد. فالأزمة القت�شادية الأكرث اإحلاحا يف 
منطقتنا وهي البطالة بني ال�شباب تتطلب منا اتخاذ اإجراءات 
الحتياجات  لتلبية  الفورية  الإغ��اث��ة  جهود  وم�شاعفة  عملية 
ال��ع��اج��ل��ة وو���ش��ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ���ش��ام��ل��ة حت��ق��ق م��ع��دلت منو 
 . املمكنة  بال�شرعة  العمل  فر�س  من  املليني  لتوفري  مرتفعة 
واأ�شاف العاهل الردين اإننا ن�شعى اإىل النمو ال�شامل الذي يعد 
ويدرك  وامل�شتقبل.  احلا�شر  يف  العمل  فر�س  لتوفري  مفتاحا 
ع�شر  من  اأك��رث  فمنذ  اخلا�س.  للقطاع  املحوري  ال��دور  الأردن 
وعلى  امل�شاريع  اأم���ام  املعيقات  اإزال���ة  على  نعمل  ونحن  �شنوات 
الندماج يف القت�شاد العاملي والإقليمي. ولدينا اتفاقيات جتارة 

يف  ا�شتثمرنا  وقد  م�شتهلك.  مليار  من  اأك��رث  اإىل  تو�شلنا  حرة 
البنية التحتية واخلدمات العامة ويف اأعظم واأعز ما لدى الأردن 
يف �شعبنا. وقد التفتت �شركات تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
وغريها اإىل قوانا العاملة ال�شابة املاهرة يف �شوؤون التكنولوجيا 
مما �شاعد يف جعل الأردن رائدا يف املنطقة يف هذا املجال . ويف 
ال�شان ال�شيا�شي طالب امللك عبد اهلل الثاين بحل �شيا�شي �شريع 
وا�شار  البلد  ه��ذا  يف  اخل��ط��ري  النق�شام  ح��ال��ة  ينهي  �شوريا  يف 
حجم  م��ن  باملئة   10 ي���وازي  م��ا  الآن  ي�شت�شيف  الردن  ان  اىل 
يت�شاعف  قد  الرقم  هذا  وان  ال�شوريني.  اللجئني  �شكانه من 
الأردنيون �شيوفهم يف  ي�شارك   : العام وقال  نهاية هذا  بحلول 
امل�شت�شيفة  للبلدان  وبالن�شبة  وغريها.  ال�شحيحة  املياه  موارد 
خارج  اأو  داخ��ل  ���ش��واء  ال�شوريني  م��ن  وامل�شت�شعفني  للنازحني 

الإن�شانية من  امل�شاعدات  زي��ادة  فاإن  ولبنان  الأردن  بلدهم مثل 
اإحلاحا يتمثل  اأمر حيوي لكن املطلب الأك��رث  ال��دويل  املجتمع 
يف و�شع حد فوري للعنف لكي يتمكن كل ال�شعب ال�شوري من 
الثاين  امللك عبد اهلل  اع��اد  بلده. كما  اإعمار  اإع��ادة  امل�شاهمة يف 
التي  الفل�شطينية  الق�شية  حل  �شرورة  على  التاكيد  كلمته  يف 
و�شفها بالزمة ال�شا�شية يف املنطقة . وقال ان مبادرة ال�شلم 
العربية حتدد الطريق للم�شي قدما ويجب علينا الآن م�شاعدة 
امل�شار  يف  امل�����ش��ي  ع��ل��ى  وال���ش��رائ��ي��ل��ي  الفل�شطيني  ال��ط��رف��ني 
ال�شحيح. ويجب اأن يتوقف بناء امل�شتوطنات وكذلك التهديدات 
التي تتعر�س لها املدينة املقد�شة ومواقعها الدينية. ويجب اأن 
اإبقاء  ت�شتاأنف املفاو�شات بنية ح�شنة. وميكننا بل ويجب علينا 

هذه امل�شاألة على راأ�س الأجندة الدولية.

مدينة دبي املالحية ت�س�رك يف ملتقى ال�سراكة القت�س�دية الث�لث بني الإم�رات وكوري� اجلنوبية

اأبوظبي لتقني�ت الط�ئرات تفوز بج�ئزة اأف�سل مزود خلدم�ت ال�سي�نة يف املنطقة

مذكرة تف�هم بني امل�سرف املركزي وهيئة تنظيم الت�س�لت

وتكنولوجيا  الطريان  ل�شناعة  مبادلة  لوحدة  التابعة 
الت�����ش��الت وخ���دم���ات ال���دف���اع وذل����ك يف ح��ف��ل توزيع 
اجل��وائ��ز ال���ذي اأق��ي��م يف ل��ن��دن م��وؤخ��را و ذك��ر جيم�س 
�شتيورات الرئي�س التنفيذي ل�شبكة الإ�شلح وال�شيانة 
التي  الإمكانات  تعزيز  على  تعمل  ال�شبكة  ان  والعمرة 
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  يف  م�شتمرة  هي  و  بها  تتمتع 
احتياجات  لتلبية  وذل���ك  ع��امل��ي  مب�شتوى  التناف�شية 

عملئها حول العامل.
وقال عبد اخلالق �شعيد ان احل�شول على اجلائزة للعام 
الرابع على التوايل هو تقدير رفيع من عملء ال�شركة 

لنتائج اأعمالها . 

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي ل��ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��ائ��رات اململوكة  ف����ازت ���ش��رك��ة 
اأف�شل  بلقب  مبادلة  للتنمية  مبادلة  ل�شركة  بالكامل 
للعام  وال��ع��م��رة  والإ����ش���لح  ال�شيانة  خل��دم��ات  م���زود 
املنظمة مل�شابقة جوائز جملة  اللجنة  2013من قبل 

الهند�شة التكنولوجية للطائرات وال�شيانة .
بهذه  ال�شركة  تتوج فيها  التي  الرابعة  امل��رة  وه��ذه هي 
عبد  ال�شركة  عن  بالنيابة  وت�شلمها  املرموقة  اجلائزة 
الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  ال�شركة  رئي�س  �شعيد  اخلالق 
و�شمال اأفريقيا لدى �شبكة ال�شيانة والإ�شلح والعمرة 

من  املعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  وحماية  املعلومات  اأم��ن  وممار�شات 
املخاطر واخرتاقات الإنرتنت و�شي�شعى فريق ال�شتجابة لطوارئ احلا�شب 
الآيل التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت على العمل مع امل�شرف 
املركزي لتطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال اأمن املعلومات وحماية 
املبذولة  اجلهود  اإط��ار  يف  وذل��ك  احليوية  للمرافق  الإلكرتونية  الأنظمة 
للم�شاهمة يف تطوير دور ومكانة دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف كافة 
املجالت. جدير بالذكر اأن امل�شرف املركزي ي�شغل الأنظمة التالية : مق�شم 
الإمارات الإلكرتوين الذي يربط �شبكات اأجهزة ال�شرف الآيل يف الدولة 
ويربط كذلك �شبكات ال�شرف الآيل لدول جمل�س التعاون ا�شافة اىل نظام 

مقا�شة �شور ال�شيكات .

•• اأبوظبي-وام:

وقع امل�شرف املركزي اإدارة تقنية املعلومات مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة 
لتنظيم قطاع الت�شالت فريق ال�شتجابة لطوارئ احلا�شب الآيل بهدف 
امل�شريف  النظام  م�شلحة  يخدم  مبا  امل��رك��زي  امل�شرف  اأنظمة  اأم��ن  تعزيز 
يف  وامل�شتجدات  الأبحاث  ونتائج  املعلومات  تبادل  وكذلك  البنوك  وعملء 
بن  �شلطان  معايل  التفاقية  وق��ع  اجلانبني  ب��ني  املعلومات  تقنية  جم��ال 
الغامن  نا�شر  حممد  �شعادة  و  املركزي  امل�شرف  حمافظ  ال�شويدي  نا�شر 
مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت و ذكر الغامن ان التعاون 
مع م�شرف الم��ارات العربية املتحدة املركزي يهدف اىل حت�شني معايري 

•• دبي-وام:

بوفد  امللحية  دبي  مدينة  ت�شارك 
����ش���ع���ادة خ��م��ي�����س جمعة  ي���رتاأ����ش���ه 
اجلافة  الأح��وا���س  رئي�س  بوعميم 
العاملية يف ملتقى  العاملية وامللحة 
ال�شراكة الإقت�شادية بني الإمارات 
 2013 ل���ع���ام  وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة 
املقرر عقده يومي 27 و 28 مايو 
عا�شمة  �شيئول  مدينة  يف  اجل��اري 
كوريا اجلنوبية حتت رعاية �شاحب 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
اهلل . وي��ح��ظ��ى احل����دث ب��دع��م كل 
القت�شاد  و  وزارت��ي اخلارجية  من 
وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  واحت���اد 
ومكتب ال�شتثمار الأجنبي يف دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي. ويتطلع 
دبي  مل��دي��ن��ة  ال���رتوي���ج  اإىل  ال���وف���د 
امللحية ذات الطراز العاملي الأكرث 
رقيا وحداثة والتي تعد واحدة من 
ال�شتخدامات  املتعددة  الإن�����ش��اءات 
ال�شعيد  الأك��رث روعة وتفردا على 
التجارة  اأو�شاط جمتمع  يف  العاملي 
بهدف  اجلنوبي  الكوري  والأعمال 

•• اأبوظبي-وام:

لأول  الق���ت�������ش���اد  وزارة  ت�������ش���ارك 
املعر�س  م��ن  ك��ل  فعاليات  يف  م��رة 
اأرابيا-اك�شبو  ال���ث���ال���ث  ال������دويل 
ع�شرة  احل��ادي��ة  وال���دورة   2013
العربي  ال��رو���ش��ي  الأع��م��ال  ملجل�س 
لني  م�����رك�����ز  يف  ����ش���ت���ع���ق���د  ال�����ت�����ي 
�شانت  مبدينة  للمعار�س  اأك�شبو 
من   30 يف  الرو�شية  بطر�شبورغ 
ال�����ش��ه��ر احل����ايل مل���دة ث��لث��ة اأي����ام. 
بن  �شلطان  املهند�س  معايل  وق��ال 
�شعيد املن�شوري وزير القت�شاد يف 
ت�شريح �شحايف له ام�س اأن م�شاركة 
دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة يف 
من  جمموعة  خ��لل  م��ن  املعر�س 
انطلقا  تاأتي  الوطنية  ال�شركات 
التبادل  ت���ع���زي���ز  يف  رغ��ب��ت��ه��ا  م����ن 
وال�شراكة  وال�شتثماري  التجاري 
وا�شتطلع  رو�شيا  مع  القت�شادية 
ف����ر�����س وجم����������الت ال�����ت�����ع�����اون يف 
والتعاون  وال���ش��ت��ث��م��ار  ال���ت���ج���ارة 
والتكنولوجية  وال�شناعة  الفني 
احل����دي����ث����ة وال����ط����اق����ة امل���ت���ج���ددة 
دولة  اأن  معاليه  واأك��د  وال�شياحة. 
الإمارات جنحت يف تر�شيخ �شيا�شة 
دول  م��ع  تنتهجها  ال��ت��ي  الن��ف��ت��اح 
ذات  ال��دول  خ�شو�شا  كافة  العامل 
وال�شناعية  القت�شادية  التجارب 
والتكنولوجية العريقة مثل رو�شيا 
هذا  ا�شتغلل  ح�شن  اإىل  داع��ي��ا   ..
ال�شراكة  تعزيز  يدعم  احل��دث مبا 
القت�شادية بني البلدين والتعريف 
ب��امل��زاي��ا ال���ش��ت��ث��م��اري��ة ال��ع��دي��دة يف 
والت�شريعات  املختلفة  القطاعات 
تزخر  التي  املتطورة  القت�شادية 
بها دول���ة الإم����ارات وت��لئ��م رجال 
الرو�س  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  الأع����م����ال 
وحتمي اأعمالهم. و�شدد املن�شوري 
حتر�س  الق��ت�����ش��اد  وزارة  اأن  على 
الدولية  املعار�س  يف  امل�شاركة  على 
بهدف التعريف باملنتجات الوطنية 

ال�شتثمارية  ال���ف���ر����س  ت�����ش��ج��ي��ع 
وت���ر����ش���ي���خ ال�����رواب�����ط والأوا������ش�����ر 
املتبادلة وتقوية العلقات الثنائية 
ا�شتقطبت  ح��ي��ث  ال���دول���ت���ني  ب���ني 
اهتماما  امل���لح���ي���ة  دب�����ي  م���دي���ن���ة 
دوليا �شخما نظرا لمتلكها بنية 
واحلداثة  ال��ت��ط��ور  ب��ال��غ��ة  حت��ت��ي��ة 
دعم  خ��دم��ات  منظومة  وتقدميها 

تتمتع  امللحية  دبي  ان مدينة  اىل 
بعدد من املن�شاآت املعززة للأن�شطة 
ال��ب��ح��ري��ة وامل���لح���ي���ة ���ش��م��ن بيئة 
توفر  ف���ه���ي  ل����لأع����م����ال  ����ش���دي���ق���ة 
الأعمال  لتاأ�شي�س  �شخمة  فر�شا 
وتطويرها انطلقا من دبي املركز 
ال��رائ��د وامل��ت��ط��ور ل��لأع��م��ال والذي 
يتميز ب�شهولة الو�شول اإليه نتيجة 

و�شغلها  وف��ع��ال��ة  ك��ف��وؤة  لوج�شتية 
ومهما  حيويا  ا�شرتاتيجيا  موقعا 
اأ�شرع  واآ�شيا والتي تعد  اأوروب��ا  بني 
مناطق العامل منوا. و اأثنى �شعادة 
املزايا  على  بوعميم  جمعة  خمي�س 
ال�شركات  بها  تتمتع  التي  املتفردة 
التي تتخذ من مدينة دبي امللحية 
م�شريا  واأن�شطتها  لعملياتها  مقرا 

العامل  م��ن��اط��ق  مب��خ��ت��ل��ف  رب���ط���ه 
ع���رب ���ش��ب��ك��ات ن��ق��ل م��ت��ع��ددة عالية 
وال�شرعة ف�شل عن متتع  الكفاءة 
ال�شركات داخل املدينة مبزايا بنية 
لوج�شتية  دع���م  وخ���دم���ات  حت��ت��ي��ة 
ويتظافر  الإط���لق  على  ت��ب��ارى  ل 
املوؤ�ش�شات  دع���م  و  امل��زاي��ا  ه���ذه  م��ع 
دبي  اإم���ارة  يف  احلكومية  والهيئات 
الأعمال  ع��م��ل��ي��ات  ت�شهيل  ب��ه��دف 
قدرتها  يعظم  نحو  على  التجارية 
ال���ت���ط���ور والزده����������ار وجني  ع���ل���ى 
ع��وائ��ده��ا م��ن ال���ش��ت��ث��م��ار بوترية 
اأك���رث �شرعة . واو���ش��ح ان م��ن من 
�شاأن امل�شاركة يف هذا امللتقى التمكن 
من توجيه واإر�شاد جمتمع الأعمال 
الفر�س  ب�����ش��اأن  ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي 
واملزايا ال�شخمة لتاأ�شي�س الأعمال 
يف مدينة دبي امللحية حيث توفر 
اليوم دولة الإمارات العربية املتحدة 
ثاين  فهي  ل��لأع��م��ال  م��وات��ي��ة  بيئة 
الكوريني  للم�شتثمرين  �شوق  اأكرب 
ومن  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
ي�شاعد على  اأن  التواجد فيها  �شاأن 
اإىل الأ���ش��واق الأخ���رى يف  الو�شول 
اإىل  اآ���ش��ي��ا  اإف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب  �شمال 

جانب ال�شرق الأو�شط .

مليون   175 و  م���ل���ي���ارا  ال���ب���ال���غ 
يرتقي  ل   2011 ع���ام  يف  دولر 
ال���ب���ل���دان من  ب����ه  ي��ت��م��ت��ع  م����ا  اإىل 
هائلة. وعقدت  اقت�شادية  اإمكانات 
ملمثلي  اج��ت��م��اع��ا  الإق��ت�����ش��اد  وزارة 
معر�س  يف  امل���������ش����ارك����ة  اجل�����ه�����ات 
 2013 اك�شبو   � اأراي��ب��ي��ا  ومنتدى 
يف دبي اأم�س برئا�شة حممد نا�شر 
الرتويج  اإدارة  م���دي���ر  ال���زع���اب���ي 
ال����ت����ج����اري ل��ت��ع��ري��ف��ه��م ب����اأه����داف 
ه������ذا احل��������دث امل����ه����م وال����ق����واع����د 
اتباعها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
الإماراتية  امل�شاركة  جن��اح  بغر�س 
الإقت�شادية  ال���ع���لق���ات  دع����م  يف 
وتوثيق  والتجارية  والإ�شتثمارية 
الإق�����ت�����������ش�����ادي�����ة مع  ال��������رواب��������ط 
الرو�شية  وال�����ش��رك��ات  ال��ق��ط��اع��ات 
وح�شر   . حكومية  وغ��ري  حكومية 
فيكتور  �شعادة  التعريفي  الإجتماع 
الإحتادية  رو���ش��ي��ا  قن�شل  دوب����ريا 
ل������دى دول��������ة الإم��������������ارات يف دب���ي 
امل�شت�شار  األ��ي��ك�����ش��ن��در  وا���ش��ت��ب��ن��ك��و 
�شفارة  وال��ت��ج��اري يف  الإق��ت�����ش��ادي 
اأبوظبي  يف  الإحت������ادي������ة  رو����ش���ي���ا 

والرتويج لها وفتح اأ�شواق جديدة 
اأم���ام���ه���ا ح��ي��ث ب���ات���ت ق������ادرة على 
القليمية  ال����ش���واق  يف  امل��ن��اف�����ش��ة 
مبعايري  لإل����ت����زام����ه����ا  ال���ع���امل���ي���ة 
اأن  اإىل  ول���ف���ت  ال��ع��امل��ي��ة.  اجل������ودة 
معر�س  ومنها  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���س 
ت�شكل   2013 اك�������ش���ب���و   � اأرب�����ي�����ا 
للمنتجني  وحيوية  مهمة  من�شة 
وال�����ش��ن��اع��ي��ني وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن من 
اخلارج  يف  نظرائهم  للقاء  ال��دول��ة 
ت��ع��اون والدخول  لق��ام��ة ع��لق��ات 
اإنها  ك���م���ا  خم��ت��ل��ف��ة  ����ش���راك���ات  يف 
للتعريف  ح��ي��وي��ة  ف��ر���ش��ة  ت�����ش��ك��ل 
الدولة  يف  ال����ش���ت���ث���م���اري  ب���امل���ن���اخ 
ت���وف���ره م���ن ح���واف���ز وميزات  وم���ا 
ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن م���ن ���ش��ت��ى اأرج�����اء 
اأن  ب�شرورة  معاليه  ون��وه  ال��ع��امل. 
العلقات  يف  ت�����وازن  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
ناحية  من  رو�شيا  مع  القت�شادية 
ال�شادرات وال��واردات يف ظل وجود 
ل�شالح  ال��ت��ج��اري  امل��ي��زان  يف  عجز 
ال�شادرات  قيمة  لنخفا�س  رو�شيا 

الوطنية وزيادة ن�شبة الواردات .. 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  قيمة  اأن  مبينا 

ورئي�س  موؤ�ش�س  اإج��وروف  واإيجور 
الأع���م���ال  جم��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س 
الرو�شي بدبي للم�شاهمة يف تقدمي 
مزيد من الت�شهيلت لأع�شاء وفد 
ي�����ش��اع��د يف تدعيم  الإم�������ارات مب���ا 
البلدين.  ب��ني  ال�����ش��داق��ة  اأوا����ش���ر 
واأبلغ الزعابي وكالة اأنباء الإمارات 
المارات  دول��ة  جناح  اأن  اليوم  وام 
اأرابيا  معر�س  يف  املتحدة  العربية 
جهات  ي�����ش��م   2013 اك�������ش���ب���و   �
جتارة  غ��رف��ة  بينها  م��ن  حكومية 
التنمية  ودائ��رة  ال�شارقة  و�شناعة 
وهيئة  ب��ال�����ش��ارق��ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
والتطوير  ل��ل���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ارق��ة 
�����ش����روق وه���ي���ئ���ة امل���ن���ط���ق���ة احل����رة 
احلرة  املنطقة  وهيئة  باحلمرية 
املنطقة  ال�����دويل  ال�����ش��ارق��ة  مل��ط��ار 
احلرة براأ�س اخليمة ومركز جامع 
ال�شيخ زايد الكبري و�شركة اخلليج 
دبي  و  جلفار  الدوائية  لل�شناعات 
�شركات  جانب  اإىل  �شنرتال  ورل��د 
الفوعة  منها  اخلا�س  القطاع  من 
ونيكز�س  ت��ي��ر  ج��ل��ف  و  ل��ل��ت��م��ور 
خلدمات الأعمال. وقال اأن جمل�س 

�شينظم  العربي  الرو�شي  الأع��م��ال 
يف دورت������ه احل����ادي����ة ع�����ش��رة ع���ددا 
يتعلق  منها  ..ج���زء  املنتديات  م��ن 
مع  الثنائية  الرو�شية  بالعلقات 
كل دولة عربية على حده م�شاركة 
يف احل�����دث ف��ي��م��ا ي���ت���ن���اول اجل���زء 
العربية  العلقات  م�شتقبل  الآخ��ر 
خمتلف  يف  ع���م���وم���ا  ال����رو�����ش����ي����ة 
والإقت�شادية  ال�شيا�شية  امل��ج��الت 
والعلمية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال�شياحية 
املنتدى  اأن  اإىل  ال��زع��اب��ي  ول��ف��ت   .
�شيفتتح  الإم�������ارات�������ي  ال����رو�����ش����ي 
الأخرى  املنتديات  اأع��م��ال  ق��اط��رة 
الرو�شية  ب���ال���ع���لق���ات  اخل���ا����ش���ة 
الأول  ال��ي��وم  يف  الثنائية  العربية 
حيث  امل��ج��ل�����س  دورة  اأع����م����ال  م���ن 
الرو�شية  ال���ع���لق���ات  ���ش��ي��ن��اق�����س 
احلالية  م��رح��ل��ت��ه  يف  الإم���ارات���ي���ة 
وي�شارك  بينهما.  ال��ت��ع��اون  واآف����اق 
 � اأراب��ي��ا  الثالث  ال��دويل  يف املعر�س 
احلادية  وال����دورة   2013 اك�شبو 
الرو�شي  الأع���م���ال  ملجل�س  ع�����ش��رة 
وزراء  ل����ه  امل�������ش���اح���ب���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
وم�شوؤولون كبار يف كل من املغرب 

و�شلطنة عمان وفل�شطني والعراق 
وم�شر والبحرين والأردن وتون�س 
وموريتانيا  وال�����ش��ودان  واجل��زائ��ر 
دول�����ة  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ول����ب����ن����ان 
اجتماعات  ع���دة  ل��ع��ق��د  الإم�������ارات 
تتناول التعاون الثنائي يف جمالت 
ال�شناعي  والإن�������ت�������اج  ال����ت����ج����ارة 
وال�شياحة  وال�شتثمار  والتمويل 
وال����ث����ق����اف����ة. واأك��������د اإج����������وروف يف 
دولة  م�����ش��ارك��ة  اإن  وام  ل���  ت�����ش��ري��ح 
� اك�شبو  الإم��ارات يف معر�س اأرابيا 
له  امل�����ش��اح��ب  وامل��ن��ت��دى   2013
لتعريف  ف����ري����دة  ف���ر����ش���ة  ي��ع��ت��رب 
ال��رو���ش��ي��ة ب�شكل  دوائ�����ر الأع���م���ال 
التجارية  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  ع��ل��ى  ك��ام��ل 
منتجات  وع���ل���ى  والإ����ش���ت���ث���م���اري���ة 
الإماراتية.  ال�����ش��رك��ات  وخ���دم���ات 
اأن ع��ددا كبريا من رجال  واأو���ش��ح 
ل�شركات  ومم��ث��ل��ني  رو�����س  اأع���م���ال 
واإقت�شادية  جت��اري��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
لرو�شيا  اإقليما   50 من  و�شياحية 
فعاليات  ���ش��ي�����ش��ه��دون  الحت����ادي����ة 
املعر�س ومنتديات جمل�س الأعمال 
الرو�شي العربي يف دورته احلالية.

�سروق ت�سعى ل�ستقط�ب مزيد من 
ال�ستثم�رات الرو�سية اإىل ال�س�رقة

•• ال�صارقة-وام:

وموؤمتر  معر�س  يف  �شروق  والتطوير  للإ�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  ت�شارك 
30 مايو اجل��اري وحتى  الفرتة من  يقام يف  ال��ذي   2013 اإك�شبو  اآرابيا 
�شانت  مدينة  يف  للمعار�س  اإك�شبو  ل��ني  مركز  يف  املقبل  يونيو  م��ن  الأول 

بطر�شبورغ الرو�شية.
ومتثل  نوعها  من  الأوىل  اإك�شبو  لني  معر�س  يف  �شروق  م�شاركة  وتعترب 
الزيارة الأوىل لوفد �شروق اإىل رو�شيا وتاأتي يف اطار ا�شرتاتيجية الهيئة 

الرامية اإىل الرتويج للمقومات الإ�شتثمارية يف اإمارة ال�شارقة.
وجتيء م�شاركة �شروق يف هذه الفعالية �شمن جناح دولة الإمارات العربية 
املتحدة امل�شارك حتت مظلة وزارة القت�شاد وبحيث ميثل هيئة �شروق وفد 
ي�شم اأحمد عبيد الق�شري املدير التنفيذي للعمليات يف �شروق واإيلي اأرملي 

مدير تطوير الأعمال يف الهيئة.
احلرة  املنطقة  ع��ن  ممثلني  الفعالية  يف  امل�����ش��ارك  ال�����ش��ارق��ة  وف��د  وي�شم 
جتارة  وغ��رف��ة  ال���دويل  ال�شارقة  مل��ط��ار  احل���رة  املنطقة  وهيئة  باحلمرية 

و�شناعة ال�شارقة.
اىل  امل�شاحب  وامل��وؤمت��ر  املعر�س  يف  م�شاركتها  خ��لل  م��ن  ���ش��روق  وت�شعى 
عقد �شل�شلة من اللقاءات مع عدد من الهيئات امل�شاركة والزائرة للمعر�س 
اإن�شجاما مع الهدف الرئي�شي من الفعالية يف تو�شيع العلقات التجارية 
اإقامة  على  امل�شاركني  وم�شاعدة  العربي  والعامل  رو�شيا  بني  والإقت�شادية 

ال�شراكات وتنظيم لقاءات ومفاو�شات ثنائية.
وقال اأحمد عبيد الق�شري ان امل�شاركة يف معر�س اآرابيا اإك�شبو 2013 من 
�شاأنها ان تتيح لوفد الهيئة فر�شة كبرية لإ�شتعرا�س الفر�س الإ�شتثمارية 
ال�شركات  م��ع  واللقاء  ال�شارقة  اإم���ارة  بها  تزخر  التي  وال��ف��ري��دة  املتنوعة 
الرو�شية وامل�شتثمرين املمكنني عرب �شل�شلة من الإجتماعات التي مت العمل 
م�شاريع  واإق��ام��ة  التعاون  تو�شيع  اإىل  تهدف  والتي  م�شبقا  تنظيمها  على 
م�شرتكة تعود باملنفعة املتبادلة والتعاون يف جمال الإ�شتثمار بني اجلانبني. 
واأ�شاف ان دولة الإمارات العربية املتحدة ترتبط بعلقات متينة ومتميزة 
اتفاقية جتنب الإزدواج ال�شريبي بني  اإب��رام  مع رو�شيا ظهرت من خلل 
البلدين عام 2010 واتفاقية التعاون الثنائي يف جمال ا�شتخدام الطاقة 

النووية لأغرا�س �شلمية التي مت التوقيع عليها عام 2012.
ل��دول��ة الإم����ارات  اق��ت�����ش��ادي  اأه��م��ي��ة رو���ش��ي��ا ك�شريك  واأك����د الق�شري ع��ل��ى 
ورغبة ال�شارقة يف تو�شيع وتوطيد هذه ال�شراكة خا�شة وان حركة تدفق 
القليلة  ال�شنوات  خلل  كبريا  اإرتفاعا  �شهدت  البلدين  بني  الإ�شتثمارات 
املا�شية عرب خمتلف امل�شاريع امل�شرتكة حيث لم�شت الإ�شتثمارات الإماراتية 
الرو�شية حاجز 81 مليار درهم اأي ما يعادل 22 مليار دولر عام 2010 
وبلغ عدد ال�شركات الرو�شية العاملة يف دولة الإمارات 450 �شركة مبا يف 
الإ�شتثمارات الإماراتية يف رو�شيا  امل�شرتكة فيما بلغ حجم  ال�شركات  ذلك 

نحو 66 مليار درهم.
الدولية  امل��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل  وتبني  الإ���ش��ت��ث��م��ار  ت�شجيع  اإىل  ���ش��روق  وت�شعى 
وتوفري  امل�شثمرين  ج��ذب  يف  ت�شاعد  ال��ت��ي  النوعية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 
اأن�شطة  ت��واج��ه  التي  العقبات  وتذليل  واحل��واف��ز  ال�شرورية  الت�شهيلت 
الإ�شتثمار يف الإمارة وكذلك تقييم م�شروعات البنية التحتية ذات ال�شلة 

بال�شياحة والإ�شتثماروو�شع اخلطط اللزمة لإ�شتكمال تلك امل�شروعات.

وزارة القت�س�د ت�س�رك لأول مرة يف معر�س اأرابي� اإك�سبو 2013 
يف بطر�س�بورغ لتعزيز ال�س�راكة القت�س�دية بني الإم�رات ورو�سي�

اخلطوط اجلوية الرتكية ُت�سري رحالته� اإىل م�لط�
•• دبي-الفجر: 

باأكرب �شبكة من البلدان مقارنة باأي �شركة طريان اأخرى يف العامل، حتتفل 
على  واحلائزة  لرتكيا  الوطني  الناقل  الرتكية،  اجلوية  اخلطوط  �شركة 
الأ�شبوع  ه��ذا  مالطا  اإىل  رحلتها  بت�شيري  اأوروب���ا،  يف  ناقل  اأف�شل  جائزة 
لت�شبح بذلك البلد رقم 100 �شمن �شبكة البلدان التي تربطها الناقلة 
العاملية. وا�شتناداً اإىل موؤهلتها كواحدة من اأ�شرع الناقلت منواً يف العامل، 
تقوم اخلطوط اجلوية الرتكية بت�شغيل رابع اأكرب �شبكة رحلت يف العامل، 
اإىل  الآن  الناقلة  اإليها  تطري  التي  الوجهات  ع��دد  ي�شل  مالطا  وباإ�شافة 
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جمل�س الأعم�ل امل�سري بدبي ينظم ندوة حول القت�س�د ال�سالمي 
•• دبي-وام:

حتت رعاية اللجنه العليا لتطوير قطاع القت�شاد ال�شلمي .. ينظم 
جمل�س الأعمال امل�شري يف دبي اليوم مبقر غرفة جتارة و�شناعة دبي 
التعريف بال�شكوك   .. ندوة بعنوان دبي عا�شمة القت�شاد الإ�شلمي 
اللجنه لرجال  الذي تقدمه  املعريف  الدعم  اإط��ار  الإ�شلمية وذلك يف 
الأعمال واملوؤ�ش�شات القت�شادية يف دولة الإمارات حول امل�شتجدات التي 

تهمهم على ال�شاحة املحلية والإقليمية والدولية.
وقال املهند�س �شعيد طعيمة رئي�س جمل�س اإدارة جمل�س الأعمال امل�شري 
يف دبي ان الندوة تاأتي ا�شتجابة ملبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

ال��وزراء حاكم دبي  را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الإ�شلمي حيث ي�شعى جمل�س  باإعلن دبي عا�شمة عاملية للقت�شاد 
املبادرة من خلل  التفاعل مع هذه  اإىل  امل�شري بدبي  الأعمال  رجال 
اجلوانب  يف  املخت�شني  من  نخبة  مب�شاركة  الندوات  من  �شل�شلة  عقد 
القت�شادية املتنوعة وذلك لإلقاء ال�شوء وطرح الأفكار وتبادل الآراء 
والإجابة على الت�شاوؤلت املختلفة ب�شاأن مو�شوع ال�شكوك وغريه من 
اأ�شا�شي  ب�شكل  تهدف  الندوة  ان  واأو�شح  الإ�شلمية.  ال�شتثمار  اأدوات 
وتبعات  وم�شروعيتها  ماهيتها  الإ�شلمية  بال�شكوك  التعريف  اإىل 
املخاطر  اأو  امل��زاي��ا  حيث  م��ن  ���ش��واء  ال�شكوك  م�شاريع  يف  ال�شتثمار 
اإ�شافة اإىل التعرف على ال�شمانات املقدمة ل�شتثمارات ال�شكوك من 

الناحيتني القانونية والأمنية خا�شة ملا ل�شناعة ال�شكوك الإ�شلمية 
من اأثار ملحوظة يف ازدهار اقت�شاديات العديد من الدول التي اأخذت 
بها كاأداة من الأدوات املالية لتمويل ال�شوق بهدف �شخ اأموال جديدة يف 
�شرايني اقت�شادياتها. ومن املنتظر ان يح�شر وي�شارك يف الندوة �شعادة 
التطوير احلكومي مبكتب  ل�شوؤون  التنفيدي  املدير  الب�شطي  عبداهلل 
رئا�شة جمل�س الوزراء ممثل للجنة العليا للإقت�شاد الإ�شلمي و�شعادة 
حممد قا�شم العلي املدير التنفيذي ل�شركة ال�شكوك الوطنية و�شعادة 
ال��رائ��د ال��دك��ت��ور حممد ح�شن اجل��ن��اح��ي ا���ش��ت��اد ال��ق��ان��ون ال��ت��ج��اري - 
اكادميية �شرطة دبي و�شعادة �شريف البديوي القن�شل العام جلمهورية 
التمثيل  مكتب  رئي�س  ال�شريف  ماهر  امل�شت�شار  و�شعادة  العربية  م�شر 

جمل�س  اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء  ورئي�س  امل�شرية  بال�شفارة  ال��ت��ج��اري 
الأعمال امل�شري وممثلني عن غرفة جتارة و�شناعة دبي ورجال اأعمال 
اأن  اإىل  ي�شار  الإع��لم.  اإماراتيني وم�شريني وع��دد من ممثلي و�شائل 
عا�شمة  دب��ي  ل��ن��دوة  الر�شمي  ال��راع��ي  ه��ي  الوطنية  ال�شكوك  �شركة 
�شيقوم  حيث  الإ�شلمية  بال�شكوك  التعريف  الإ���ش��لم��ي:  القت�شاد 
لل�شركة بتقدمي عر�س  التنفيذي  الرئي�س  العلي  �شعادة حممد قا�شم 
فيما  بها  التعامل  وكيفية  واأهدافها  الإ�شلمية  لل�شكوك  تو�شيحي 
القانون  ا�شتاد  اجلناحي  ح�شن  حممد  الدكتور  الرائد  �شعادة  �شيقوم 
التجاري - اكادميية �شرطة دبي بتناول اجلوانب التجارية والقانونية 

فيما يتعلق بال�شكوك.

•• اأ�صتانا- د �رشيف البا�صل:

القت�شادي  اأ�شتانا  منتدى  ح��دد 
واملوؤمتر   2013 ال�شاد�س  ال��دويل 
العاملي الأول ملكافحة الأزمة اأطراً 
الأزمة  ملكافحة  وحم��ددة  وا�شحة 
املالية العاملية ور�شم ملمح خطة 
النهو�س بالقت�شاد العاملي وو�شع 
احلا�شمة  احللول  لتبني  تو�شيات 
اقت�شادي  من��وذج  وخلق  ملواجهتها 
ع���امل���ي ج���دي���د وف���ع���ال ي������وؤدي اىل 
وتنمية  وال����رف����اه����ي����ة  ال����ت����ق����دم 

املجتمعات. 
الكازاخ�شتاين  الرئي�س  ق��ام  وق��د 
بت�شخي�س  بايف  نزار  �شلطان  نور 
دقيق للأزمة واأ�شبابها وم�شبباتها 
املنا�شب  العلج  وو�شف  الرئي�شية 
ل���ه���ا وق�������دم ال���ن�������ش���ائ���ح ال����لزم����ة 
القت�شادي  النموذج  للو�شول اىل 
احلادي  القرن  يف  اجلديد  العاملي 

والع�شرين.
ج���اء ه���ذا خ���لل اف��ت��ت��اح فخامته 
منتدى اأ�شتانا القت�شادي الدويل 
العاملي  وامل��وؤمت��ر   2013 ال�شاد�س 
ق�شر  يف  الأزم������ة  مل��ك��اف��ح��ة  الأول 
الكازاخية  بالعا�شمة  ال�شتقلل 
وال��ذي �شم اأك��رث من ع�شرة اآلف 
اآلف  ث��لث��ة  بينهم  وم��ن  م�شارك 
بالإ�شافة  دول���ة   132 م��ن  مم��ث��ل 
احلائزين  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  ع���دد  اىل 
على جائزة نوبل و�شاركت المارات 
بن  �شلطان  م��ع��ايل  برئا�شة  ب��وف��د 

�شعيد املن�شوري وزير القت�شاد.
ك��م��ا ����ش���ارك يف امل��ن��ت��دى ع���دد من 
املتحدثني اىل جانب الرئي�س نزار 
حممد  اأح��م��د  بينهم  م��ن  ب��اي��ي��ف 
للبنك  الأول  الرئي�س  امل��دين  علي 
وني�شتور  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال����ش���لم���ي 
و�شوريو رئي�س املجل�س القت�شادي 
الجتماعي للأمم املتحدة ونيكول 
غرويف�شكي رئي�س وزراء جمهورية 
كوكوابول  ينوكي  ورات��و  مقدونيا 
رئي�س  ف���ي���ج���ي  خ����ارج����ي����ة  وزي�������ر 
ال�شبع و�شبعني وروبرت  جمموعة 
ال��ربوف��ي�����ش��ور يف جامعة  م��ان��دي��ل 
واحلائز  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ك����وجن  ه����وجن 
على جائزة نوبل يف القت�شاد لعام 
باني�شباكدي  و���ش��وب��ا���ش��اي   1999
الأمني العام ملوؤمتر الأمم املتحدة 
للتجارة والتنمية عن عام 2005 
وف�����وك ي��رمي��ي�����س رئ��ي�����س ال�����دورة 
ال�شابعة وال�شتني للجمعية العامة 
للأمم املتحدة و )وو خونبو( نائب 
لل�شوؤون  املتحدة  الأمم  ع��ام  اأم��ني 

القت�شادية والجتماعية.
اأن  الكازاخ�شتاين  الرئي�س  واأك���د 
م��ن��ت��دى اأ���ش��ت��ان��ا الق���ت�������ش���ادي يف 
من�شة  اأ�شبح  قد  ال�شاد�شة  دورت��ه 
ح������وار خ���ا����ش���ة مل��ك��اف��ح��ة الأزم������ة 
العاملية ومواجهة حتديات التنمية 
امل�����ش��ت��دام��ة ح��ي��ث دع��م��ت ال����دورة 
املنتدى  خطة  وال�شتني  ال�شابعة 
م�شيفا  ال��ع��امل��ي��ة  الأزم����ة  ملكافحة 
موؤخرا  انتقلت  احل���وار  ق��اع��دة  اأن 
عرب  الل�����ك�����رتوين  ال���ف�������ش���اء  اىل 
ال��ع��امل��ي��ة اجل���دي���دة للقرن  الآل���ي���ة 
اأطلقها  التي  والع�شرين  احل���ادي 
ال�شابقة  ال�����دورة  يف  ب��اي��ي��ف  ن����زار 
 )G-GLOBAL( ع��ن��وان  حت��ت 
ملناق�شة  فريد  مركز  اىل  وحتولت 
حيث  ا�شتانا  منتدى  يف  ي���دور  م��ا 
120 الف  اأك����رث م���ن  ����ش���ارك ف��ي��ه 
العنكبوتية  ل��ل�����ش��ب��ك��ة  م�����ش��ت��خ��دم 
كتابة  جم������رد  اأن  اإىل  م�������ش���ريا 
البحث  م��وؤ���ش��ر  يف  امل�شطلح  ه���ذا 
اأكرث  يظهر  )غوغل(  اللكرتوين 
من مليار تعليق مما يوؤكد اهتمام 
هذا العدد الهائل بالآلية اجلديدة 
)G-GLOBAL( لتبادل الأفكار 
وطرق  القت�شادية  التنمية  ح��ول 

العرتاف بوجودها وا�شتمرارها.
كان  املا�شي  العام  نهاية  وق��ال: يف 
املوؤ�ش�شات  ف��ي��ه  مب���ا  ك��ل��ه  ال���ع���امل 
اأن  امل���ال���ي���ة ال����دول����ي����ة ي���ع���ت���ق���دون 
الأزمة  �شفحة  ط��وى  ق��د  التاريخ 
املالية العاملية يف حني كان الواقع 

ي�شري اىل عك�س ذلك. 
قرب�س  يف  امل���ايل  ال��ن��ظ��ام  فانهيار 
ال�شتقرار  ب���ق���رب  الآم��������ال  ب�����دد 
الرغم  وعلى  ال�شامل  القت�شادي 
يرف�س  م������ازال  ال��ب��ع�����س  اأن  م���ن 
والأزمة  اأزم��ة قرب�س  بني  الربط 
غري  ال�����ش��ارع  رج��ل  اأن  اإل  العاملية 
الق��ت�����ش��اد ميكنه  امل��ت��خ�����ش�����س يف 
وامل�شكلت  الأ����ش���ب���اب  م��لح��ظ��ة 
البنوك  واج���ه���ت  ال���ت���ي  امل�����ش��اب��ه��ة 
ت�شببت  ال��ت��ي  وت��ل��ك  ال��ق��رب���ش��ي��ة 
الأمريكية  ال����وك����الت  ان��ه��ي��ار  يف 
5 �شنوات  اخلا�شة بالقرو�س قبل 
ال�شطناعي  الت�شخيم  مت  ح��ني 
الرغبة  وب����دت  امل��ال��ي��ة  ل��ل��ف��ق��اع��ات 
على  احل���������ش����ول  يف  ال���������ش����دي����دة 
تخلي  م����ع  ال�����ش��ه��ل��ة  الي�����������رادات 
امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة عن 
�شعف  اىل  بالإ�شافة  م�شوؤولياتها 
وم�����ازال  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ال��ي��ة  الإدارة 
امل�شكلتني  ه��ات��ني  ي���واج���ه  ال���ع���امل 

اللتني �شببتا الأزمة العاملية.
لذلك يجب العرتاف باأن الأزمة 
العاملية مل تنته بعد واإمنا حتولت 
فقط اىل مرحلة جديدة لها توابع 
اأخرى ترافقها وتوؤثر بالتايل على 

النظم املالية. 
اأن  ه�����و  ال�����ث�����اين  -ال�������در��������س   2

ح��ل الأزم�����ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة التي 
تقوم على مباديء خم�س:

الثورات من  الرتقاء ورف�س   -  1
اأجل التغيري

والتوافق وامل�شاواة  العدالة   -  2
الثقة  وبناء  العاملي  الت�شامح   -  3

العاملية ال�شفافية   -  4
الأقطاب تعدد   -  5

اأه���م���ي���ة هذه  اىل  ب��اي��ي��ف  واأ�����ش����ار 
ناجح  ح�����وار  اإق����ام����ة  امل����ب����اديء يف 
اأي م�شكلة عاملية والتو�شل  لعلج 
واآمنة لها.. فما  اىل حلول ناجعة 
هو  املعا�شر  عاملنا  يف  اإل��ي��ه  نحتاج 
الإرادة ال�شيا�شية والتوافق والثقة 

واحل�شم والنفتاح.
واق����������رتح ال����رئ����ي���������س ال����ك����ازاخ����ي 
فكرة  ل���رع���اي���ة  جم���ل�������س  اإن���������ش����اء 
)G-GLOBAL( على غرار نادي 
املجل�س  هذا  يقوم  اأن  على  مدريد 
بالأفكار  املتعلقة  البحوث  بتمويل 

الرئي�شة ملواجهة الأزمات.
للق�شايا  روؤيته  باييف  نزار  وطرح 
امل��ل��ح��ة ع��ل��ى ب�����ش��اط ال��ب��ح��ث اأم���ام 
الأطر  وو�شع  باملنتدى  امل�شاركني 
الرئي�شة  والأ����ش���ال���ي���ب  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
العاملية  امل��ال��ي��ة  الأزم������ة  مل��ك��اف��ح��ة 
العاملية  اخل��ط��ة  و���ش��ع  اأن  م��وؤك��دا 
مل��ك��اف��ح��ة الأزم������ة ي��ت��ط��ل��ب الأخ����ذ 
امل�شتفادة  ال��درو���س  العتبار  بعني 
منها وقد حددها الرئي�س بخم�شة 

درو�س: 
اأن  ينبغي  الذي  الأول  -الدر�س   1
و�شع  العتبار خلل  بعني  ناأخذه 
العاملية هو  الأزم��ة  خطة مواجهة 

اإج�������راءات م��ك��اف��ح��ة الأزم�����ة التي 
النطاق  الدول على  تتبناها بع�س 
النهاية  يف  ت�����وؤدي  اإمن����ا  ال��وط��ن��ي 
الق�شاء  ولي�س  الأزم���ة  ت��ك��رار  اىل 

عليها.
واأ���ش��اف ن��زار باييف اأن ب��لده قد 
ملكافحة  ال��ن��اج��ح  ال��ربن��ام��ج  تبنت 
الأزمة فحافظت على فر�س العمل 
للنمو  الي��ج��اب��ي��ة  وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
تفعيل  ع��دم  وانتقد  القت�شادي.. 
ال��ت��و���ش��ي��ات ال���ت���ي ق���د و���ش��ع��ت يف 
انعك�س  G20 مما  اإط��ار املجموعة 
التجارة  من���و  ح��ج��م  ع��ل��ى  ���ش��ل��ب��اً 
ال���ع���امل���ي���ة وم�������ش���ت���وى الأ�����ش����ع����ار يف 
واأدى  والعاملية  القليمية  الأ�شواق 

القرو�س  اأح���ج���ام  ان��خ��ف��ا���س  اىل 
انخفا�س  كذلك  وال�شتثمارات.. 
ال�شعور  اىل  اأدى  املعي�شة  م�شتوى 
البطالة  ن�شبة  ورف���ع  ب��الإح��ب��اط 
منظمة  ق�������درت  ح���ي���ث  ال���ع���امل���ي���ة 
العاطلني  ع����دد  ال���دول���ي���ة  ال��ع��م��ل 
ع���ن ال��ع��م��ل خ����لل ال���ع���ام احلايل 
عاطل  م��ل��ي��ون   200 م���ن  ب���اأك���رث 
مليون  و26  ال��ع��امل  م�شتوى  على 
عدد العاطلني يف اوروب��ا مما حدا 
حجم  تقلي�س  اىل  ال���دول  ببع�س 
اإنفاقها على جمالت حيوية مثل 
القدرة  وتنمية  وال�شحة  التعليم 
بانخفا�س  ي���ه���دد  م����ا  ال��ب�����ش��ري��ة 
م�شتوى املعي�شة حتى يف املجتمعات 

املتقدمة.
�شخ�س  م��ل��ي��ون  اأن250  واأ����ش���اف 
ي��ت��ج��ه��ون ن��ح��و ال��ه��ج��رة م��ن اأجل 
ال���ب���ح���ث ع����ن ح���ي���اة اأف�������ش���ل مما 
امل�شكلت  م��ن  ال��ع��دي��د  اىل  ي����وؤدي 
الجتماعية وعلى اجلميع اأن يعي 
العدالة  اأ���ش��ل��وب  اع��ت��م��اد  ع���دم  اأن 
الجتماعية يف كثري من الدول هو 
الفعالية  لن��ع��دام  مبا�شرة  نتيجة 

القت�شادية.
اىل  الكازاخ�شتاين  الرئي�س  واأ�شار 
اأربعة  ن�����ش��رت ق��ب��ل  ال��ت��ي  م��ق��ال��ت��ه 
اأع����وام ب��ع��ن��وان )م��ف��ات��ي��ح الأزم����ة( 
والتي اأو�شح فيها ال�شبب الرئي�س 
للعا�شفة القت�شادية العاملية وهو 

العاملية  العملة  نظام  فعالية  ع��دم 
نظام  تغيري  ال��ع��امل  فيها  ون��ا���ش��د 
ال���ذي ل يتجاوب  ال��ع��م��ل��ة  ت����داول 
الدميقراطية  م���ت���ط���ل���ب���ات  م�����ع 
واملراقبة  الجتماعية  وامل�شوؤولية 
الفعالة ولكن حتى الآن مل تو�شع 
اآليات فعالة ملكافحة الأزمة العاملية 
لتبني  الإرادة  تنق�شنا  زال  وم���ا 

احللول احلا�شمة ملواجهتها.
يتعلق  ال����ث����ال����ث  -ال�������در��������س   3
املالية  ف����الأزم����ة  ال��ث��ق��ة  ب���ان���ع���دام 
ال��ع��امل��ي��ة اأ���ش��ب��ح��ت ق��ب��ل ك���ل �شيء 
واملوؤ�ش�شات  ال���دول  ب��ني  ثقة  اأزم���ة 
املايل  القطاع  وبني  العاملية  املالية 
والق��ت�����ش��اد ال��واق��ع��ي م���وؤك���دا اأن 
رئي�شا  عائقا  م���ازال  الثقة  ان��ع��دام 
مل��ك��اف��ح��ة الأزم����ة  اأي خ��ط��ة  اأم�����ام 
اق��ت�����ش��ادي جديد  وخ���ل���ق من�����وذج 
وفعال يوؤدي اىل التقدم والرفاهية 

وتنمية املجتمعات.
يت�شمن  ال�����راب�����ع  -ال�����در������س   4
والإن��ت��اج فل  القناعة  اىل  التطلع 
القطاع  يف  ت���ق���دم  حت��ق��ي��ق  مي��ك��ن 
للإنتاج  ف��ع��ل��ي  ت��ق��دم  دون  امل����ايل 
املراقبة  ت��ف��ع��ي��ل  ي��ن��ب��غ��ي  ..ك����م����ا 
والتي  )الأف�����ش��ور(  ملناطق  العاملية 
ت�شتقطع من القت�شادات الوطنية 
ما قيمته 30 تريليون دولر الأمر 
ميكن  موقوتة  قنبلة  ميثل  ال��ذي 
وم�شكلة  وق����ت  اأي  يف  ان��ف��ج��اره��ا 

قرب�س خري دليل.
معرفة  هو  اخلام�س  -الدر�س   5
جوانب  ل��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة  الأزم������ة  اأن 
اأ�شبابها  ول���ه���ا  و���ش��ام��ل��ة  ع���دي���دة 

ال�شيا�شية  ب��ل  الق��ت�����ش��ادي��ة  غ��ري 
والتي  والأخ���لق���ي���ة  والإن�����ش��ان��ي��ة 
كبري  ع��دد  ا�شطرار  نتيجتها  م��ن 
امل�شاعدات  ط��ل��ب  اإىل  ال����دول  م��ن 
الدولية.. كما اأن الأزمات الداخلية 
يف ال�شرق الو�شط و�شمال افريقيا 
ث���ق���ي���ًل ع���ل���ى كاهل  مت���ث���ل ع���ب���ئ���اً 
القت�شاد العاملي ول ميكن اعتبار 
ال��ث��ورات ح��ًل يف ه��ذه احل��ال��ة فل 

ينبغي اإطفاء النار بالفي�شان.
مما �شبق يجب على العامل اأن ياأخذ 
بعني العتبار الدرو�س اخلم�س يف 
لتنمية  ال��ط��ري��ق  ل��ر���ش��م  م��ن��ه��ج��ه 

العامل خلل املائة عام املقبلة. 
وذٌكر نزار باييف احل�شور بكلمته 
الدورة  2011 يف  عام  األقاها  التي 
ال�شاد�شة وال�شتني للجمعية العامة 
فيها  نا�شد  وال��ت��ي  املتحدة  ل��لأمم 
بو�شع  الإ����ش���راع  ال����دويل  املجتمع 
اآل��ي��ة واقعية  وث��ي��ق��ة دول��ي��ة مت��ث��ل 
الرئي�شة  الجت�����اه�����ات  ل��ت��ح��دي��د 
الدولية  الق��ت�����ش��ادي��ة  لل�شيا�شة 
باعتبارها  كازاخ�شتان  اإن  ..وق��ال: 
ال����دول����ة امل����دع����وة حل�������ش���ور قمة 
�شتعقد  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  ال��ع�����ش��ري��ن 
يف ����ش���ان ب��ط��ر���ش��ربج ���ش��ت��ن��ق��ل اىل 
القرتاحات  القمة  يف  امل�����ش��ارك��ني 
تبنيها  ���ش��ي��ت��م  ال��ت��ي  وال��ت��و���ش��ي��ات 
القت�شادي  اأ�شتانا  منتدى  خلل 

واملوؤمتر العاملي ملكافحة الأزمة.
وحتدث باييف عن بلده قائل: اإن 
اخلارطة  على  ظهرت  كازاخ�شتان 
عاما   20 قبل  العاملية  ال�شيا�شية 
ال�شفر وها  م��ن  ب��داأن��ا  وق��د  فقط 
بها  ي�شيد  اإجن�����ازات  ن��ح��ق��ق  ن��ح��ن 
الدويل  البنك  و�شع  فقد  اجلميع 
بلدنا يف املرتبة التا�شعة والأربعني 
م�����ن ح���ي���ث ب���ي���ئ���ة الأع������م������ال ويف 
حماية  حيث  من  العا�شرة  املرتبة 
امل�شتثمرين كما تقدمت اىل املركز 
احل�������ادي واخل���م�������ش���ني م����ن حيث 
اأن  �شك  ول  املناف�شة  على  ال��ق��درة 
يقربنا  اأجنزناه  الذي  التقدم  هذا 
خططنا  ال��ذي  هدفنا  حتقيق  من 
له قبل عدة �شنوات وهو الن�شمام 
قدرة  الأك���رث  دول��ة  اخلم�شني  اىل 
ال��ع��امل وكذلك  امل��ن��اف�����ش��ة يف  ع��ل��ى 
التي  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ت���ن���ا  حت���ق���ي���ق 
حددناها لعام 2050 والتي تهدف 
اىل حتويل كازاخ�شتان اىل اإحدى 
الأك�����رث تقدما  ال��ث��لث��ني  ال�����دول 
يف ال������ع������امل.. وم������ن خ������لل ه���ذه 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ف��اإن��ن��ا ن��رك��ز على 
تطوير ثلثة جمالت رئي�شة هي 

)القت�شاد- الطاقة-البيئة(.
 وقال نزار باييف: اإن واقعنا اليوم 
املعا�شر  ع��امل��ن��ا  يف  اأن  اإىل  ي�����ش��ري 
خم�شة  ك�����ل  ب�����ني  م�����ن  ����ش���خ�������ش���اً 
على  احل�شول  ميكنه  ل  اأ�شخا�س 
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ول���ذل���ك ل 
م��واج��ه��ة م�شاكل  ت��اأج��ي��ل  ي��ن��ب��غ��ي 
القمة  وخ���لل  وال��ب��ي��ئ��ة..  الطاقة 
ال��ت��ي ع��ق��دت ال��ع��ام امل��ا���ش��ي يف ريو 
حول  مبادراتي  نالت  جانريو  دي 
للطاقة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأخ�شر  وبرنامج اجل�شر  والبيئة 
اإن  ..ح��ي��ث  ال����دويل  املجتمع  دع���م 
اخل�شراء  ال��ط��اق��ة  اىل  الن��ت��ق��ال 
اخل�شراء  التكنولوجيا  وا�شتخدام 
هي الطريق الذي يجب اأن ي�شلكها 
اجلميع لتنمية القت�شاد العاملي.. 
وعلى  كازاخ�شتان  يف  جانبنا  وم��ن 
الرغم من وجود املوارد الطبيعية 
ال�شخمة اإل اأنها تتحول حاليا اىل 
بتعزيز  وتقوم  الأخ�شر  القت�شاد 
وب�شفة  املتجددة  الطاقة  وتنمية 
���ش��ن��وي��ة ن��خ�����ش�����س م��ب��ل��غ��اً ق����دره 
القومي  ال��دخ��ل  ن��اجت  % م��ن   2
القت�شاد  جم���ال  يف  ل��ل���ش��ت��ث��م��ار 
الأخ�شر الذي نتبناه بقوة.. وبعد 
املعر�س  اأرب��ع �شنوات �شوف ينعقد 
مدينة  يف   2017 اك�شبو  ال���دويل 
ال�شدفة  قبيل  م��ن  ولي�س  اأ�شتانا 
�شعار  حت��ت  انعقاده  اقرتحنا  اأن��ن��ا 
)ط���اق���ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل( واأن�����ا م���ن هنا 
اأنحاء  اأدع���و دوائ���ر العمل م��ن ك��ل 
ال���ع���امل ل��ل��م�����ش��ارك��ة ال��ن�����ش��ط��ة يف 
والعمل على   2017 اك�شبو  اأعمال 

حتقيق هدفه ودعم �شعاره.

افتتح منتدى اأ�ستانا القت�سادي ال�ساد�س واملوؤمتر العاملي الأول ملكافحة الأزمة

نزار ب�ييف يحدد خم�سة عوامل رئي�سة لنج�ح خطة مك�فحة الأزمة الع�ملية
اأكرث من مليار �سخ�س تفاعلوا مع اآلية احلوار )G-GLOBAL( عرب ال�سبكة العنكبوتية 
اأ�ست�ن� تن�ق�س الواقع احل�يل وت�سع ب�سمته� على القت�س�د الع�ملي 

الرئي�س الكازاخ�ستاين يك�سف الأ�سباب احلقيقية لالأزمة وي�سع منهج العالج
النتق�ل اىل الط�قة اخل�سراء هي الطريق ال�سليمة لتنمية القت�س�د الع�ملي
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الوطني لالإح�س�ء ي�ستقبل مدير ع�م املركز الإح�س�ئي لدول جمل�س التع�ون اخلليجي
•• اأبوظبي-الفجر:

للإح�شاء  الوطني  املركز  ع��ام  مدير  ال�شويدي  خمي�س  را�شد  �شعادة  ا�شتقبل 
مبقر املركز باأبوظبي �شعادة �شابر احلربي مدير عام املركز الإح�شائي لدول 
جمل�س التعاون اخلليجي. ويف اإطار كلمته الرتحيبية بهذه الزيارة اأكد �شعادة 
التعاون  جمل�س  ل��دول  الإح�شائي  املركز  ع��ام  مدير  زي��ارة  اأن  على  ال�شويدي 
اخلليجي �شعادة �شابر احلربي ت�شكل مبادرة مهمة يف هذه املرحلة من مرحلة 
ان�شاء املركز وتعزيز علقته مع املراكز الح�شائية يف دول املجل�س، كونها ت�شكل 
خطوة مهمة يف جمال توطيد علقات التعاون والتكامل الح�شائي بني دول 
الإح�شاء  مركز  مع  الوطنية  الإح�شائية  املراكز  وعلقة  ع��ام  ب�شكل  املجل�س 
احلوار  لعملية  التاأ�شي�س  اإط��ار  يف  مهمة  خطوة  وهي  خا�س،  ب�شكل  اخلليجي 
املركز  اع��م��ال  وان��ط��لق  العمل  وب��رام��ج  خطط  بناء  متطلبات  نحو  امل�شرتك 
من  ميكنها  ومبا   ، املجل�س  دول  م�شتوى  على  الإح�شائية  العملية  يخدم  مبا 
حتقيق املزيد من خطوات البناء التي من �شاأنها خدمة عملية التنمية والتعاون 
بالعلقات  الرت���ق���اء  اأن  ال�����ش��وي��دي  واأ����ش���اف  امل���ج���الت.  امل�����ش��رتك يف خمتلف 
لتاأ�شي�س  املهنية  املبادرة  ب�شكل كبري يف جناح  الإقليمية قد حتقق  الإح�شائية 
تعك�س  خليجية  اإح�شائية  كمرجعية  التعاون  جمل�س  لدول  الإح�شائي  املركز 
عبارة  الإح�شائي  العمل  طبيعة  اأن  حيث  اخلليجي،  الإح�شائي  العمل  تكامل 
عن عملية علمية وفنية وبحثية ابداعية وتتطلب تعاون اجلميع على م�شتوى 
املراكز الح�شائية لدول املجل�س اىل جانب اجلهات الر�شمية ول �شيما متخذو 
الإح�شائي  العمل  جعلت  الطبيعة  ه��ذه  ف��اإن  ل��ذا  ال�شيا�شات،  ورا�شموا  القرار 
بينها، ولذلك  وفيما  ال��دول داخلياً  لتعاون  اأمنوذجاً  وال��دويل ميثل  الإقليمي 

فاإن تكامل املراكز الإح�شائية اخلليجية جميعاً ياأتي يف اإطار حتقيق امل�شلحة 
العامة لدول جمل�س التعاون، وبتاأ�شي�س املركز الإح�شائي اخلليجي فاإنه ميثل 
م�شدراً علمياً هاماً ملختلف املراكز واملوؤ�ش�شات الإح�شائية اخلليجية، داعيا اإىل 
جمل�س  لدول  الوحيد  الر�شمي  الإح�شائي  املرجع  باعتباره  ال�شرح  هذا  دعم 
�شابر  �شعادة  اأكد  جانبه  من   . الر�شمية  الإح�شائية  بياناته  وم�شدر  التعاون 
املوؤ�ش�شات  التعرف على  اإط��ار  تاأتي يف  والتي  الزيارة  اأهمية هذه  احلربي على 
وامل���راك���ز الإح�����ش��ائ��ي��ة ل����دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون والط�����لع ع��ل��ى اأه����م مهامها 
واإجنازاتها، وتبادل الأفكار واملقرتحات التي من �شاأنها امل�شاهمة يف بناء خطط 

يف  الح�شائي  العمل  ومتطلبات  اولويات  يخدم  مبا  املركز  وتوجهات  وبرامج 
الدول الع�شاء، ويعاظم من الدور امل�شاند للمركز اخلليجي يف هذه اجلهود، 
ي�شكل  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  الوطني للإح�شاء يف  املركز  ان  موؤكدا 
واحداً من اأهم املوؤ�ش�شات الإح�شائية على م�شتوى املراكز الإح�شائية الإقليمية 
، م�شرياً اإىل اأهمية اخلدمات والبيانات الإح�شائية التي ينتجها املركز ويوفرها 
للجمهور من داخل الدولة ومن خارجها، باعتبارها مكون اأ�شا�شي لبناء اخلطط 
والقرارات وال�شيا�شات، موؤكداً يف ذات الوقت على التعاون وتبادل اخلربات بني 
الدول الع�شاء وتوطيد اأوا�شر التوا�شل ملا لذلك من اآثار اإيجابيه وا�شتثمار 
الإح�شائية  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  وال��ق��درات  واخل��ربات  امل��وارد  لكافة  اأمثل 
ادارة  النظر مع  تبادل وجهات  الزيارة هو  الهدف من  اأن  الإقليمية، مو�شحاً 
واملهام والولويات  املركز  برامج وخطط  والتعرف على  الفني  املركز وطاقمه 
املهام وال��دور الذي  الإح�شائية للمركز يف هذه املرحلة، وتبادل الفكار ب�شان 
ودولة  عام  ب�شكل  التعاون  جمل�س  دول  م�شتوى  على  به  القيام  للمركز  ميكن 
البيانات  ق��واع��د  على  الط���لع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  خ��ا���س،  ب�شكل  العربية  الإم����ارات 
ال�شتفادة  تعظيم  وكيفية  املركز  يف  املتوفرة  التقنية  والتطورات  الإح�شائية 
املركز يف مدينة  ملقر  زيارته  وامل�شتقبلية. وخلل  املرحلة احلالية  املتبادلة يف 
اأبوظبي اطلع �شعادة احلربي على اآلية عمل مركز البيانات الإح�شائية الكلية 
لدولة الإمارات العربية املتحدة، والتعرف على عملية ان�شاء هذا املركز كمبادرة 
مهمة من قبل املركز الوطني للإح�شاء بهدف توفري حمطة اعلم متكاملة 
عن الواقع الح�شائي يف الدولة ملتخذي القرار، بحيث يتوفر من خلل هذه 
املبادرة فر�شة التعرف يف وقت ق�شري على ال�شورة الح�شائية بكامل ابعادها، 

من حيث واقع البيانات، والعلقات املتبادلة .

•• ال�صارقة-الفجر:

التجاري  الإمنـــاء  هيئة  رئي�س  النومان  علي  حممد  �سعادة  ــد  اأك
وال�سياحي بال�سارقة، اأهمية تواجد اإمارة ال�سارقة يف ملتقى ال�سراكة 
القت�سادية الثالث بني الإمارات العربية املتحدة وكوريا اجلنوبية، 
والذي ي�ساهم يف تعزيز �سناعة ال�سياحة وال�سفر يف الدولة ب�سكل 
من  باملزيد  ــارة  الإم رفد  عرب  اخل�سو�س  وجه  على  وال�سارقة  عام 
يف  والآ�سيوية  الكورية  ال�ستثمارات  وجــذب  الآ�سيويني  ال�سياح 

قطاعي ال�سياحة وال�سيافة بالإمارة.
ال�سراكة  منتدى  يف  ال�سارقة  اإمــارة  م�ساركة  مبنا�سبة  ذلــك  جــاء 

القت�سادية الثالث بني الإمارات العربية املتحدة وكوريا اجلنوبية 
28 مايو اجلاري  27 و  الذي ينطلق اليوم وي�ستمر على مدى يومني 
التجاري  الإمنــاء  هيئة  وتنظم  هــذا  الكورية.  �سيوؤول  مدينة  يف 
ال�سيخ  برئا�سة  ال�سارقة  اإمــارة  وفد  م�ساركة  بال�سارقة  وال�سياحي 
رئي�س  لالإعالم،  ال�سارقة  موؤ�س�سة  رئي�س  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان 
الوفد ممثلني عن جهات حكومية  وي�سم   ، الإعالمي  ال�سارقة  مركز 
هيئة   : هي  ال�سارقة  باإمارة  والقت�سادي  ال�سياحي  بالقطاع  فاعلة 
لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  بال�سارقة،  وال�سياحي  التجاري  الإمنــاء 
والتطوير )�سروق(، هيئة ال�سارقة ال�سحية، غرفة جتارة و�سناعة 

ال�سارقة، ومركز ال�سارقة الإعالمي.

بنك اأبوظبي الوطني ي�سدر �سندات ق�بلة للتحويل اإىل اأ�سهم ب�465 مليون دولر 

•• دبي-الفجر: 

ان�����ط�����ل�����ق�����ت دائ��������������رة ال���ت���ن���م���ي���ة 

القت�شادية بدبي يف بعثة جتارية 
20 وحتى  الفرتة ما بني  خلل 
كندا  اإىل   2013 م���اي���و   31
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 
القمزي،  �شامي  ���ش��ع��ادة  برئا�شة 
م��دي��ر ع���ام ال����دائ����رة، وع����دد من 
وامل�شوؤولني  التنفيذيني  امل����دراء 
لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة  م��ن  ك��ل  يف 
بن  حممد  وموؤ�ش�شة  ال�����ش��ادرات، 
ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد 
ال�شتثمار  وم��ك��ت��ب  وامل��ت��و���ش��ط��ة، 
الرتخي�س  وق���ط���اع  الأج���ن���ب���ي، 
لعر�س  وال��ت�����ش��ج��ي��ل،  ال���ت���ج���اري 
جتربتها املتميزة يف خدمة رجال 
وقطاع  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  الأع���م���ال 
الت�شدير. وت�شم اأجندة فعاليات 
البعثة التجارية يف كل من مدينة 

تورونتو، وفانكوفر، و�شياتل.
وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار جهود 
دائرة التنمية القت�شادية الرامية 
القت�شادية  التجربة  عر�س  اإىل 
املميزة للإمارة، وتعريف جمتمع 
وامل�شرتين  وامل�شتثمرين  الأعمال 
بالجتاهات  واأم���ري���ك���ا  ك���ن���دا  يف 
توفرها  التي  املمار�شات  واأف�شل 
ن����ط����اق اخل����دم����ات  ال������دائ������رة يف 
وب���الأخ�������س جمالت  احل��ك��وم��ي��ة 
وكيفية  الق��ت�����ش��ادي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�شركات  م��ع  امل��ب��ا���ش��ر  ال��ت��وا���ش��ل 

وامل�شتثمرين..

املتحدة: تعك�س بعثة دائرة التنمية 
البلدين  كل  اإل��ت��زام  القت�شادية 
التجارية،  العلقات  تو�شيع  نحو 
وتعد دول��ة الإم����ارات واح���دة من 
اأكرب ال�شركاء التجاريني لكندا يف 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
للت�شدير  �شوق  واأك���رب  اأفريقيا، 
لدينا يف املنطقة. واأوؤمن اأن هذه 
املهمة �شتعر�س جتربة اقت�شادية 
دبي، وتظهر الإجراءات التي مير 
بها امل�شتثمر من حيث �شهولة يف 
الأعمال  ومزالة  الرخ�س  اإ�شدار 
خلق  يف  �شت�شهم  كما  ال��ت��ج��اري��ة، 
الفر�س لتحقيق الزدهار يف كل 

البلدين .

قيمة ال�شادرات واإعادة ال�شادرات 
العام  يف  دره���م  مليار   4.0 نحو 
ال�شتة  ال�شهور  وحققت   ،2011
نتائج   2012 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل 
بالعام  مقارنة  تقريبا  مت�شاوية 
ال�شادرات  وبلغت  اأكمله   2011
فيما  دره��م،  مليار   1 اأمريكا  اإىل 
اأكرب  اإعادة ال�شادرات  كانت قيمة 

بنحو 1.7 مليار درهم.
اأع��رب �شعادة حممد  وم��ن جانبه 
�شيف ال�شحي، �شفري الدولة لدى 
هذه  بتنظيم  �شعادته  ع��ن  ك��ن��دا، 
البعثة التجارية والتي من �شاأنها 
المكانات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�����ش��ل��ط 
ب��ه��ا دول���ة الإم�����ارات  ال��ت��ي تتميز 

دب�����ي ب���ع���لق���ات وث���ي���ق���ة م����ع كل 
املتحدة  وال������ولي������ات  ك���ن���دا  م����ن 
الأم��ري��ك��ي��ة، ومي��ث��ل ه��ذا احلدث 
بتبادل  للنتقال  جديدة  مرحلة 
اإىل  التجارية  وامل�شالح  امل��ع��رف��ة 
فاعلية.  واأك���رث  اأع��ل��ى  م�شتويات 
من  الطيبة  اجلهود  نقدر  ونحن 
البلدين  يف  وال�شفراء  القنا�شل 
هذه  واإجن����اح  تفعيل  يف  ودوره����م 
امل����ب����ادرة، وه����ذا ي���دل ع��ل��ى مدى 
ثقتهم يف دبي ومكانتها يف ت�شدر 
مهنية  الأك�������رث  ال�������دول  ق���ائ���م���ة 
التجارية  الأن�����ش��ط��ة  م���زاول���ة  يف 
مقارنة  الأع�����م�����ال  وا����ش���ت���دام���ة 

بالقت�شاديات العاملية .

اخل������ربات  ت�����ب�����ادل  ج����ان����ب  اإىل   
واملعرفة حول اإمارة دبي وروؤيتها 
الأع�����م�����ال  ت�������ش���ج���ي���ل  يف جم�������ال 
التجارية، وت�شجيع الت�شدير من 
خللها، ومنافع ال�شتثمار فيها، 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  دع���م  واآل���ي���ة 
تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  واملتو�شطة، 
اخلدمات امل�شرتكة بني دبي وكلتا 

البلدين. 
وبهذه املنا�شبة، قال �شعادة �شامي 
على  دب��ي  اإم���ارة  ت�شعى  القمزي: 
نحو م�شتمر اإىل تعزيز العلقات 
ب��ي��ن��ه��ا وب����ني خمتلف  ال��ت��ج��اري��ة 
الدول �شواء الإقليمية اأو العاملية، 
البعثات  خ������لل  م�����ن  وت�����ه�����دف 

التجارية اإىل ت�شليط ال�شوء على 
وعر�س  لديها،  املتبعة  اخلدمات 
ا�شتقطاب  يف  دبي  تناف�شية  مدى 
ال�شتثمارية  ال���ب���ي���ئ���ة  وخ����ل����ق 
على  الأع��م��ال  ملجتمعات  املثالية 
الأ���ش��ع��دة، ف�شًل ع��ن دور  ك��اف��ة 
ابتكار  دبي احليوي يف  اقت�شادية 
والأنظمة  ال�شرتاجتيات  اأح��دث 
اأف�شل  ت��واك��ب  التي  وال�شيا�شات 
امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة، وال���ت���ي من 
����ش���اأن���ه���ا دع������م ح����رك����ة ال���ت���ج���ارة 
وتعزيز  وال��ت�����ش��دي��ر،  وال��ت��ج��زئ��ة، 
الرفاهية القت�شادية، وا�شتدامة 

امل�شاريع القت�شادية يف الإمارة .
اإمارة  ترتبط  القمزي:  واأ���ش��اف 

التجارة  اأن  اإىل  ال��ق��م��زي  واأ���ش��ار 
وكندا  الإم����������ارات  ب����ني  ال��ب��ي��ن��ي��ة 
على  الوثبات  من  �شل�شلة  �شهدت 
املا�شية،  اخلم�س  ال�شنوات  م��دى 
حيث و�شل حجم جتارة الإمارات 
مع كندا خلل العام 2011 نحو 
ال�شادرات  8 مليار درهم، وبلغت 
واإع��������ادة ال�������ش���ادرات م��ن��ه��ا ج���زًء 
كبرياً )ما ل يقل عن 3 مليارات 
البينية  التجارة  دره��م(. وحققت 
نتائج  واأم���ري���ك���ا  الإم��������ارات  ب���ني 
مليار   57 ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث  م���ط���ردة 
درهم مقارنة ب� 32 مليار يف العام 
 100% قدرها  ب��زي��ادة   ،2007
و�شكلت  ����ش���ن���وات،  خ��م�����س  خ����لل 

امل����ت����ح����دة يف جم����ال  ال����ع����رب����ي����ة 
اآليات  وتنويع  التجارية،  الأعمال 
اأنحاء  كافة  امل�شتثمرين من  دعم 
ال����دور  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال����ع����امل، 
املوؤ�ش�شات  به  تقوم  ال��ذي  الكبري 
تطبيق  يف  ال��دول��ة  يف  احلكومية 
اأف�شل املمار�شات العاملية وتبنيها. 
واأكد �شعادته على اأن هذه الزيارة 
�شتكون مبثابة ا�شتمرار لنجاحات 
ال����ق����ن����وات  ت�����روي�����ج  ال������دول������ة يف 
وجعلها  امل��ت��ع��ددة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
كنقطة انطلق لل�شركات العاملية 

من خللها. 
وقال �شعادة عارف للين، �شفري 
ك��ن��دا يف دول���ة الإم�����ارات العربية 

التبادل التجاري بني كوريا  حجم 
العربية  الإمارات  اجلنوبية ودولة 
درهم  م��ل��ي��ار   23.7 ال  امل��ت��ح��دة 
كوريا  واح��ت��ل��ت   ،2011 ال��ع��ام  يف 
لدولة  العا�شرة  املرتبة  اجلنوبية 
مع  التجاري  التبادل  يف  الإم���ارات 
لعبت  وق��د  النفطية.  غ��ري  ال���دول 
كوريا  من  وامل�شتثمرين  ال�شركات 
اجلنوبية دوًرا حا�شًما يف ال�شتفادة 
م����ن م���ق���وم���ات دول�������ة الإم���������ارات 
اقت�شادي  كمركز  املتحدة  العربية 

وجتاري رائد يف املنطقة.

ف��ي��ه��ا، ع���رب م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف كربى 
يف  املتخ�ش�شة  واملحافل  املعار�س 
اأبرزها  وال�شفر  ال�شياحة  قطاعي 
العاملية  لل�شياحة  بور�شة  معر�س 
ب�شنغافورة ومعر�س بكني الدويل 
اأن  ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال�������ش���ف���ر، م����وؤك����داً 
كمركز  ب���ارزاً  دوراً  تلعب  ال�شارقة 
جت������اري و����ش���ن���اع���ي و����ش���ي���اح���ي يف 
املنطقة وتتطلع من خلل امللتقى 
كوريا  �شراكات جديدة مع  لإن�شاء 
اجلنوبية. وي�شعى ملتقى ال�شراكة 
الإمارات  بني  الثالث  القت�شادية 

وتطوير  لتعزيز  اجلنوبية  وكوريا 
اخلا�شة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��راك��ات 
ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة يف خمتلف  م���ع 
ال����ق����ط����اع����ات خل����ل����ق امل�����زي�����د من 
وال�شتثمار  القت�شادية  الفر�س 
والتعاون بني البلدين. وُتعد كوريا 
اأب��رز �شركاء  اجلنوبية واح��دة من 
ال���ش��ت��ث��م��ار م���ن دول�����ة الإم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، م���ع ع����دد من 
التي  اجلنوبية  الكورية  ال�شركات 
الإمارات  دولة  انطلًقا من  تعمل 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. ه���ذا وق���د بلغ 

م���ن منطقة  ���ش��ي��م��ا  ل  ال�����ش��ارق��ة، 
التي ت�شم كربى  الأق�شى  ال�شرق 
العاملية  الق���ت�������ش���ادي���ة  الأ������ش�����واق 

اأبرزها ال�شني واليابان.
واأ�����ش����اف رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة اأن����ه من 
ال�����������ش�����روري ت���ن���ظ���ي���م وت���ط���وي���ر 
ملتقى  م���ث���ل  ع���امل���ي���ة  م������ب������ادرات 
ال�شراكة القت�شادية بني الإمارات 
وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ، وال����ذي يفتح 
الفر�س اأمام بناء علقات جتارية 
اجلنوبية  ك��وري��ا  ب��ني  واقت�شادية 
اأ�شبحت  ال��ت��ي  الم�������ارات  ودول�����ة 

النمو  اإىل  ال���ن���وم���ان  وا����ش���ت���ط���رد 
امللحوظ لأ عداد ال�شياح الكوريني 
الإمارة  زاروا  الذين  والآ�شيويني 
حيث  الأخ������������رية،  ال���������ش����ن����وات  يف 
 227،554 ال�شارقة  ا�شتقطبت 
�شائح اآ�شيوي العام املا�شي، و�شّكلوا 
% م���ن جم��م��ل عدد   13 ن�����ش��ب��ة 
ال�شياح الذين زاروا الإمارة خلل 
اأن  ع��ل��ى  م����وؤك����داً   ،2012 ال���ع���ام 
ا�شتهداف  على  تعمل  املبادرة  هذه 
املزيد  وج��ذب  الآ�شيوية  الأ���ش��واق 
من ال�شّياح وامل�شتثمرين اإىل اإمارة 

ال�شياحية  الأ������ش�����واق  اأك�����رث  م���ن 
املت�شارعة النمو يف منطقة ال�شرق 
اأن ال�شارقة ُتعول  الأو�شط، موؤكداً 
وحتقيق  امللتقى  يف  امل�شاركة  على 
ال�شعيد  ع���ل���ى  اإي���ج���اب���ي���ة  ن���ت���ائ���ج 
اأن  �شيما  التجاري والقت�شادي ل 
من  ع��دد  حتت�شن  ال�شارقة  اإم���ارة 
املوجودة  التحويلية  ال�����ش��ن��اع��ات 
الهيئة  اأن  النومان  بالدولة. وقال 
على  الأخ����رية  ال�����ش��ن��وات  يف  تعمل 
ا�شتهداف اأ�شواق ال�شياحة الآ�شيوية 
تواجدها  وت��ع��زي��ز  اآ���ش��ي��ا  و����ش���رق 

اقت�س�دية دبي تنطلق يف بعثة جت�رية اإىل كندا واأمريك� لعر�س جتربته� املتميزة يف خدمة رج�ل الأعم�ل وامل�ستثمرين وقط�ع الت�سدير 

اأمريكي،  دولر  م��ل��ي��ار   1.5 بقيمة  ط��ل��ب��ات  ا�شتقطب  ح��ي��ث 
اأبوظبي  بنك  �شندات  امل�شتثمرين يف  يعك�س ثقة  ال��ذي  الأم��ر 
الوطني القابلة للتحويل اإىل اأ�شهم. وجاءت طلبات ال�شتثمار 
وفرن�شا  امل��ت��ح��دة  اململكة  م��ن  م�شتثمرين  م��ن  ال�����ش��ن��دات  يف 
رئي�س  ج����وردان،  �شتيفن  وق���ال  وغ��ريه��ا.  و�شوي�شرا  واأمل��ان��ي��ا 
اخلزينة ملجموعة بنك اأبوظبي الوطني اإن الإقبال الكبري من 
امل�شتثمرين خا�شة �شناديق ال�شتثمار للأمد الطويل يف زيادة 
اإىل  اأمريكي  350 مليون دولر  ال�شندات امل�شدرة من  حجم 
465 مليونا، وت�شعريها باأف�شل معدل يف ال�شوق . واأ�شاف: 
التمويل  م�شادر  بتنويع  التزامنا  ليوؤكد  الإ���ش��دار  ه��ذا  ياأتي 
وقاعدة امل�شتثمرين، و�شيتم ا�شتخدام مبلغ ال�شندات يف تعزيز 

القابلة  ال�شندات  اإ�شدار  . ومت  البنك  التي يوفرها  اخلدمات 
للتحويل بت�شعرية %1 �شنوياً يتم توزيعها مرتني يف ال�شنة 
ابتداءاً من 12 �شبتمرب 2013، ومت حتديد �شعر التحويل 
%30 عن  زي��ادة  ما ميثل  وه��و  اأمريكي،  دولر  ب�4.2497 
متو�شط �شعر �شهم البنك بني الإ�شدار والت�شعري تبعاً ل�شعر 
�شرف الدولر مقابل الدرهم وقت الت�شعري )3.673 درهم 
مقابل الدولر الأمريكي(. و�شيتم ا�شرتداد ال�شندات بالقيمة 
الأ�شمية عند ال�شتحقاق مل يتم �شراوؤها اأوحتويلها اأو اإلغاوؤها 
وفقا لأحكام و�شروط ال�شندات. وجاء طرح ال�شندات القابلة 
للتحويل عقب موافقة اجلمعية العمومية غري العادية لبنك 
اأبوظبي الوطني على اإ�شدارها يف 12 مار�س 2013.  ويبلغ 

اإجمايل عدد الأ�شهم التي قد يتم اإ�شدارها اإذا مت حتويل كافة 
 2018 ا�شتحقاقها يف عام  اأ�شهم عند  اإىل  امل�شدرة  ال�شندات 
حتديد  يتم  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  �شهماً.   )117،655.364(
والت�شوية  اليوم  عنها  والإع��لن  لل�شندات  النهائية  ال�شروط 
�شوق  يف  الكتتاب  طلبات  اإدراج  و�شيتم   .2013 يونيو   5 يف 
لفرانكفورت  التابعة  املالية  الأوراق  �شوق  املفتوح،  فريفريكر 

للأوراق املالية، بعد الت�شوية. 
جيه  و  باركليز  و  لين�س  م��ريي��ل  و  اأم��ريك��ا  اأوف  بنك  وت���وىل 
اإدارة  مهمة  الوطني  اأبوظبي  وبنك  �شيكيوريتيز  مورغان  بي 
الإ�شدار، فيما يتوىل جيه بي مورغان �شيكيوريتيز مهام وكيل 

الت�شوية. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�شدر بنك اأبوظبي الوطني �شندات قابلة للتحويل اإىل اأ�شهم 
بقيمة 465 مليون دولر اأمريكي )حوايل 1.7 مليار درهم(. 
وقام البنك بزيادة ال�شندات املطروحة، والتي ميكن حتويلها 
اإىل اأ�شهم يف 2018، من 350 مليون دولر اإىل 465 مليون 
عملية  خ��لل  امل�شتثمرين  من  الكبري  للإقبال  نتيجة  دولر 
ا�شتقطاب الطلبات. وهناك اإمكانية لزيادتها بحد اأق�شى 35 
مليون دولر يف حالة ا�شتخدام خيار زيادة التخ�شي�س، وذلك 
حتى تاريخ 3 يونيو 2013. و�شهد الإ�شدار اإقباًل كبرياً حيث 
بلغ معدل تغطية الإ�شدار اأكرث من 3 مرات احلجم املطلوب 

�سمن م�ساركتها يف ملتقى ال�سراكة القت�سادية بني الإمارات وكوريا اجلنوبية

ال�س�رقة ت�سعى ل�ستقط�ب ال�سي�ح وامل�ستثمرين الآ�سيويني 

املوؤ�س�سة العلي� للمن�طق القت�س�دية ت�س�رك كراٍع 
ذهبيٍّ يف ملتقى ال�سراكة بني الإم�رات وكوري� اجلنوبية

•• اأبوظبي-وام:

ال�شراكة  املتخ�ش�شة يف ملتقى  العليا للمناطق القت�شادية  املوؤ�ش�شة  ت�شارك 
القت�شادية بني دولة الإمارات العربية املتحدة وكوريا اجلنوبية كراع ذهبي 
الذي �شيقام حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
الكورية �شيول  العا�شمة  ال��وزراء حاكم دبي يف  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
يومي 27 و28 مايو اجلاري. و ت�شعى املوؤ�ش�شة العليا للمناطق القت�شادية 
املتخ�ش�شة من خلل م�شاركتها يف امللتقى اإىل تعريف امل�شتثمرين الكوريني 
التي  الكثرية  والت�شهيلت  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املحتملة  ال�شناعية  بالفر�س 
تقدمها لهم. واكد �شعادة حممد ح�شن القمزي الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة 
التزام املوؤ�ش�شة الدائم بروؤية اأبوظبي القت�شادية 2030 من خلل تعريف 
وامليزات  بالت�شهيلت  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ال�شناعيني  امل�شتثمرين 
والدعم املتوا�شل الذي تقدمه لهم لتحقيق النمو والزدهار ومن هنا ت�شعى 
القطاع  دع��م  بهدف  اأبوظبي  يف  عملياتها  لتو�شيع  م�شتمر  ب�شكل  املوؤ�ش�شة 

القت�شادي للإمارة وتعزيز الفوائد واملنافع للم�شتثمرين. 

اتف�قية بني �سركة العني للتوزيع ومركز 
الإم�رات لل�سرافة لت�سهيل دفع الفواتري

•• العني-وام:

العربية  الإم���ارات  مركز  مع  �شراكة  اتفاقية  للتوزيع  العني  �شركة  وقعت 
ومبوجب  نقدا  والكهرباء  امل��ي��اه  ف��وات��ري  دف��ع  لت�شهيل  لل�شرافة  املتحدة 
التفاقية ميكن لعملء �شركة العني للتوزيع دفع فواتري املياه و الكهرباء 
من خلل زي��ارة اأك��رث من 122 فرعا من اأف��رع مركز الإم���ارات العربية 
عملء  وي�شتطيع  ال��دول��ة.  اأن��ح��اء  جميع  يف  املنت�شرة  لل�شرافة  امل��ت��ح��دة 
�شركة العني للتوزيع املن�شاآت التجارية وال�شكنية زيارة اأي من اأفرع مركز 
الإمارات العربية املتحدة لل�شرافة ودفع فواتري املياه والكهرباء دون عناء 
وذكر �شعادة حممد بن عمري ال�شام�شي مدير عام �شركة العني للتوزيع ان 
هذه التفاقية تاأتي متا�شيا مع توجهات حكومة اأبوظبي الهادفة لتقدمي 
والكهرباء  املياه  قطاع  يف  الأداء  وترقية  الكرام  للعملء  اخلدمات  اأف�شل 
العني  �شهدتها مدينة  التي  الكبرية  وال�شكانية  العمرانية  الطفرة  ملواكبة 

ودولة الإمارات ب�شكل عام خلل ال�شنوات املا�شية. 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة جنم الفرات للمقاولت وال�شيانة 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1155441 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جمعه حممد ع�شيان املن�شوري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ جمعه حممد ع�شيان املن�شوري من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يحيى عمر حممد ال�شباح

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

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة جنم الفرات للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م
AL FURAT STAR CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/�شقر البلقاء للمقاولت وال�شيانة العامة 
SAQR AL BALQA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10802 بتاريخ 2013/5/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الورده الزرقاء لعمال البل�شرت

 رخ�شة رقم:CN 1178038 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جمعه ح�شن حممد البلو�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفة حديد مبارك ال�شادري
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 2*4 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/الورده الزرقاء لعمال البل�شرت

BLUE ROSE PLASTER WORKS
اىل/حمل الجياد لت�شليح املكيفات 

AL AJYAD AIR CONDITIONER REPAIRS SHOP
تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب وا�شلح نظم التدفئة وتكييف الهواء )4322005(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البل�شرت( )4330009(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطلء والدهانات للمباين )4330003(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10802 بتاريخ 2013/5/26   

اإعــــــــــالن
وت�شوير  للطباعة  بروجيكت  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�شتندات والقرطا�شية رخ�شة رقم:CN 1012529 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد عبداهلل احمد ال�شراح الكوخردي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد عبداهلل احمد ال�شراح الكوخردي من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد عبداملنعم ح�شن زيد الكيلين من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد عبداملنعم ح�شن زيد الكيلين من 100% اىل %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/مركز بروجيكت للطباعة وت�شوير امل�شتندات والقرطا�شية
PROJECT TYPING PHOTOCOPYING & STATIONERY CENTER

اىل/مركز بروجيكت للطباعة وت�شوير امل�شتندات والقرطا�شية ذ.م.م 
PROJECT TYPING PHOTOCOPYING & STATIONERY CENTER LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 171026       بتاريخ:2012/3/25 م
  Just Kidding The expert parents:با�ش��م

وعنوانه:مكتب رقم :107 ، �شارع ال�شيخ زايد ، دبي ، المارات العربية املتحدة ،
 �س.ب:333741 ، هاتف: 043232500 ، فاك�س: 043232900

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
اثاث مدار�س مكاتب اثاث منا�شد العمل م�شاند كتب كرا�شي عالية للطفال اثاث مدر�شي . 

الواق�عة بالفئة:20
و�شف العلمة:هي عبارة عن كلمتني Just Kidding مكتوبة باحلروف اللتينية على خلفية �شريط 
م�شتطيل ا�شلعه باللون الخ�شر وكلمة Just مكتوبة باللون البي�س على خلفية اعمدة �شغرية داخل 
امل�شتطيل كل العمدة باللوان الزرق الداكن والفاحت والبنف�شجي والخ�شر والربتقايل والحمر والكلمة 
Kidding  حروفها مكتوبة باللوان الزرق الداكن والفاحت والبنف�شجي والخ�شر والربتقايل والحمر 

ويف ا�شفل اليمني توجد كلمات the expert parents  مكتوبة باحلروف اللتينية باللون ال�شود.  
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مايو 2013 العدد 10802

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي:
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 184647       بتاريخ:2013/1/2 م
تاريخ ايداع الولوية:2013/1/2

با�ش��م:ثوب ال�شالة  
وعنوانه:ال�شارقة ، خورفكان .

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
وال�شيله  ال��راأ���س  واغطية  القدم  ولبا�س  وال�شبا�شيب  انواعها  بجميع  الح��ذي��ة  فيها  مبا  اجل��اه��زة  امللب�س 

والعباية. 
الواق�عة بالفئة:25

و�شف العلمة:�شكل خيل مزخرف باللون البي�س وال�شود .  
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  26  مايو 2013 العدد 10802

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 191820       بتاريخ:2013/5/19 م
با�ش��م:م. الوطنية للتجارة والتوزيع م م ح  

وعنوانه:جبل علي ، دبي ، �س.ب:16992 ، المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

البرية )�شراب ال�شعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية م�شروبات م�شتخل�شة 
من الفواكه وع�شائر الفواكه �شراب وم�شتح�شرات اخرى لعمل امل�شروبات والواقعة بالفئة 32 . 

الواق�عة بالفئة:32
و�شف العلمة:عبارة عن كلمة )jus( مكتوبة باللغة الجنليزية والعلمة مكتوبة بطريقة مميزة .  

ال�ش��رتاطات:ل يوجد . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مايو 2013 العدد 10802

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2009/11/3م   املودعة حتت رقم: 135436 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2009/8/10م 

 با�ش��م: اأ�شرتاليا اأند نيوزيلند بانكينج جروب ليمتد 
 وعنوانه:ليفيل  14، 100 كوين اإ�شرتيت، ميلبورن، فيكتوريا، 3000     اأ�شرتاليا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
والكتيبات  املغناطي�شية  غ��ري  والبطاقات  املطبوعة  واملن�شورات  الكبرية؛  والإع��لن��ات  وال���ورق  القرطا�شية 
ال�شيكات وحاملت  واملذكرات ومواد التوجيه والتدري�س واأقلم احلرب واأقلم الر�شا�س والتقاومي ودفاتر 
دفاتر ال�شيكات ودفاتر ت�شجيل احل�شابات والطابعات غري الكهربائية لبطاقات الئتمان والل�شاقات واملظاريف 

والنماذج املطبوعة.  
16 الواق�عة بالفئة:  

كتبت " ANZ " باأحرف لتينية.   و�شف العلمة:  
 ال�ش��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مايو 2013 العدد 10802

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2012/4/29م   املودعة حتت رقم: 172759 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه  
 وعنوانه:فيا موري 6850 مندري�شيو    �شوي�شرا  
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى، جلود 
واأطقم  ال�شياط  ال�شفرية، املظلت وال�شما�شي والع�شي،  ال�شناديق واحلقائب  املدبوغة،  اأو  احليوانات اخلام 

احليوانات وال�شروج.
18 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العلمة من كلمة ABERCROMBIE  مكتوبة بالأحرف اللتينية.   و�شف العلمة:  
 ال�ش��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مايو 2013 العدد 10802

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2012/4/29م   املودعة حتت رقم: 172760 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه  
 وعنوانه:فيا موري 6850 مندري�شيو    �شوي�شرا  
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

 امللب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س واأحزمة امللب�س. 
25 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العلمة من كلمة ABERCROMBIE  مكتوبة بالأحرف اللتينية.   و�شف العلمة:  
 ال�ش��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مايو 2013 العدد 10802

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2012/4/29م   املودعة حتت رقم: 172751 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه  
 وعنوانه:فيا موري 6850 مندري�شيو    �شوي�شرا  
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
 اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة. 

 14  الواق�عة بالفئة:  
و�شف العلمة: كتبت عبارة ABERCROMBIE & FITCH  باللغة الإجنليزية.

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

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مايو 2013 العدد 10802

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2012/4/29م   املودعة حتت رقم: 172752 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه  
 وعنوانه:فيا موري 6850 مندري�شيو    �شوي�شرا  
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى، جلود 
واأطقم  ال�شياط  ال�شفرية، املظلت وال�شما�شي والع�شي،  ال�شناديق واحلقائب  املدبوغة،  اأو  احليوانات اخلام 

احليوانات وال�شروج.
18 الواق�عة بالفئة:  

و�شف العلمة: كتبت عبارة ABERCROMBIE & FITCH  باللغة الإجنليزية.
ال�ش��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مايو 2013 العدد 10802

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2012/4/29م   املودعة حتت رقم: 172763 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه  
 وعنوانه:فيا موري 6850 مندري�شيو    �شوي�شرا  
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

 امللب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س واأحزمة امللب�س. 
25 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العلمة من كلمةFITCH    مكتوبة باللغة الجنليزية.     و�شف العلمة:  
 ال�ش��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مايو 2013 العدد 10802

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1645

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شنليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 13 فرباير1995  امل�شجلة حتت رقم : 1351  
الفئة : 3

املنتجات : �شابون ، عطورات الكولونيا ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، م�شتح�شرات �شحية غري طبية 
، م�شتح�شرات الأ�شنان وال�شعر ، كرميات وحماليل للجلد ، رغوات احلمام ، هلمات الد�س ، م�شادات العرق 

، واإزالة الروائح الكريهة للإ�شتعمال ال�شخ�شي.
ال�شرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/18  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مايو 2013 العدد 10802

EAT 2559

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 1594
با�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شنليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
بتاريخ : 15 اأغ�شط�س 1995  امل�شجلة حتت رقم : 2173  

الفئة : 30
املنتجات : القهوة ، ال�شاي ، الكوكو ، ال�شكر ، اأرز ، تابيوكا ، �شاغو ، القهوة ، البديل ، الطحني وامل�شتح�شرات 
املعدة من احلبوب ، اخلبز ، الب�شكويت ، الكعك ، الفطائر واحللويات ، املثلجات ، الع�شل ، الرتي�شك ، اخلمرية 

، م�شحوق الطهي ، امللح ، اخلردل ، الفلفل ، اخلل ، ال�شل�شات ، البهارات ، الثلج.
ال�شرتاطات : احلماية للعلمة يف جمملها.

انتهاء احلماية يف :2013/08/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  26  مايو 2013 العدد 10802

EAT 2568

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/190 مدين  جزئي           
العامة )ذ.م.م( وميثلها قانونا  اىل املدعى عليه/1- �شركة ريبومت الم��ارات للتجارة 
املدعي / �شركة المارات  ان  الق��ام��ة مبا  ال��دي��ن   جمهول حمل  حممد منيب حمي 
للت�شالت املتكاملة)�س.م.ع(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليه مببلغ )68745.33 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12%من 
تاريخ ال�شتحاق وحتى ال�شداد التام. و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بلكفالة. وحددت 
لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/6/5 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/219 مدين  كلي           

العامة ذ.م.م وميثلها قانونا/ا�شرف  اىل املدعى عليه/1- دهاي واحة للتجارة 
حمي الدين   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة المارات للت�شالت 
املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  املتكاملة)�س.م.ع(  قد 
عليه مببلغ )142194.89 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12%من تاريخ ال�شتحاق وحتى ال�شداد التام.  . وحددت لها جل�شة يوم الحد 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/6/2 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل . .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/194 مدين  كلي           

اىل املدعى عليه/1- �شركة ادلني اي ام ا�س )�شركة منطقة حرة(  جمهول حمل 
اقام  املتكاملة)�س.م.ع(  قد  الم��ارات للت�شالت  �شركة  املدعي /  ان  القامة مبا 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما الول والثاين بالت�شامن 
والتكافل مببلغ وقدره )918.420.64 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذا   ch2.D.18 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/6/17 املوافق  الثنني 
او  مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.
   ق�سم الق�سايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/218 مدين  كلي           

قانونا/  وميثلها  ���س.ذم.م  الت�شالت  لنظمة  املدخل  �شركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
نازيران بيغم عبدالغفار   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة المارات 
للت�شالت املتكاملة)�س.م.ع(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره����م(.    109418.80( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى 
لها  وح��ددت  ال�شداد.   مت��ام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
 ch2.D.18 جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/13 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.
   ق�سم الق�سايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10802 بتاريخ 2013/5/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/195 مدين  كلي           
قانونا/  وميثلها  )������س.ذ.م.م(-  للتجارة  احلديبية  دار  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
حممد حممد منان �شادق ماجد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة 
الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  املتكاملة)�س.م.ع(  قد  الم��ارات للت�شالت 
والر�شوم  دره��م(.    109.467.80( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
املوافق  الح��د  يوم  لها جل�شة  والت��ع��اب.  وح��ددت  وامل�شاريف  والر�شوم  التام، 
2013/6/2 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.
   ق�سم الق�سايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اعادة    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/322 - جت جز-م ت -ب -اأظ  

المارات  اجلن�شية:  ����س.م.ع  املتكاملة  للت�شالت  الم���ارات  مدعى/�شركة 
مدعى عليه: حم�شن بخيت حممد بخيت البهق املري اجلن�شية: المارات   
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 11955 درهم املطلوب اعلنه/حم�شن 
بخيت حممد بخيت البهق املري اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
ال�شاعة 8.30  2013/6/10 موعدا لنظر الدعوى لذا فانت مكلف باحل�شور 
�شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :2013/5/20
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 الحد 26 مايو 2013 العدد 10802      

اعادة    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/321 - جت جز-م ت -ب -اأظ  

المارات  اجلن�شية:  ����س.م.ع  املتكاملة  للت�شالت  الم���ارات  مدعى/�شركة 
الم��ارات  مو�شوع  اجلن�شية:  املزروعي  مبارك  �شعيد  عبداهلل  عليه:  مدعى 
املطلوب  قانونية  فائدة   %12+ 11706دره���م  بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى: 
اعلنه/ عبداهلل �شعيد مبارك املزروعي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
امل��ذك��ورة اع��له وح��ددت املحكمة ي��وم الثنني  حيث ان املدعي اق��ام الدعوى 
املوافق 2013/6/10 موعدا لنظر الدعوى لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  ال��دائ��رة  ام��ام  �شباحا   8.30
مذكرة  اي��داع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :2013/5/20
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 الحد 26 مايو 2013 العدد 10802      



15

الفجر الريا�ضي
األحد  -  26   مايو    2013 م    -    العـدد    10802
Sunday   26    May     2013  -  Issue No   10802

�شمن  ال��ي��وم  الي��رل��ن��دي  ك���وراه  م�شمار  ي�شت�شيف 
فعاليات  الكل�شيكي  الي��رل��ن��دي  اجلنيز  مهرجان 
�شاحب  جائزة  �شباقات  �شل�شلة  من  الأوىل  اجلولة 
الأ�شيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
من  نخبة  مب�شاركة  اأوروب����ا  يف  الع�شرين  دورت���ه  يف 
واأمريكا  وفرن�شا  اجن��ل��رتا  م��ن  املو�شوفة  اخل��ي��ول 
جنيز   1000 للطريان  الحت���اد  و�شباق  وه��ول��ن��دا 

اليرلندي الكل�شيكي للفئة الأوىل.
ويقام �شباق �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة املخ�ش�س 
للخيول العربية الأ�شيلة قوائم مل�شافة 1600 مرت 
البالغ اجمايل جوائزه املالية 30 الف يورو برعاية 

احتاد الإمارات للفرو�شية.
وياأتي تنظيم ال�شباق بناء على التوجيهات ال�شامية 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
�شمو  اأول  الفريق  ودع��م  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
اآل نهيان ويل عهد ابوظبي  ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س املجل�س 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  التنفيذي 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�����ش��ت�����ش��ار  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
الإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 

للفرو�شية.
وي�شارك يف �شباق جائزة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
للخيول العربية الأ�شيلة امل�شنف بدرجة قوائم 16 
خيل اأبرزها الهباب ل�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
باإ�شراف  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
ويبلغ  ال�شكب  ن�شل  م��ن  وي��ن��ح��در  دوف��ي��ل��د  جيليان 
املر�شحني  اق���وى  م��ن  وه��و  اأرط����ال   110 ت�شنيفه 
املو�شم  التي حققها هذا  النتائج اجليدة  بعد  للفوز 

منها فوزه الأخري يف م�شمار هارفورد.
وم����ن اب����رز اخل���ي���ول امل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى ال��ل��ق��ب فانال 
ريجيني  وبا�شراف  كوت�ش�شالك  لوالرتاد  ال�شماوي 

بطل  وه��و  اأرط���ال   110 ت�شنيفه  ويبلغ  وي�شماير 
بلجيكا  يف  �شباق  م��ن  باكرث  وف��از  م��ع��روف  �شباقات 

و�شوي�شرا واملانيا.
بانك�س  لرتيفور  كو�شاك  فورجهيل  اي�شا  ويناف�س 
 118 ت�شنيفه  ويبلغ  هامر�شلي  بيرت  وبا�شراف 
رط��ل غ���زال ت��ي جل��ي ت��ي زوتليف وب��ا���ش��راف نف�س 
و هيداجلو جلاي  95 رطل  ويبلغ ت�شنيفه  املالك 
ت�شنيفه  ويبلغ  هامر�شلي  بيرت  وباإ�شراف  كيلواي 

98 رطل.
دورنبريج  لديانا  �شارتيجانو  ال�شوط  على  ويناف�س 

با�شراف نف�س املالكة ويبلغ ت�شنيفه 100 رطل.
وي�شارك يف ال�شوط اي�شا �شرية جري�س لذا املو�شت 
ويبلغ  اي�شا  ن��ي��وي  ادم  وب��اإ���ش��راف  �شب  ب��ارت��ر  اول 
ت�شنيفه 71 رطل ويدخل اىل �شلب املناف�شة اجلواد 
ال�شلطانية  للخيالة  �شن  م��اين  فازي�س  الم��ريك��ي 
عمان ويبلغ ت�شنيفه 105 اأرطال و فولكني دالربت 

لكيم اويجنبور با�شراف نف�س املالكة.
ال�شيلة  العربية  اخليول  �شباقات  منظمة  واعربت 
الربيطانية عن �شعادتها للعلن عن اقامة �شباق 
مهرجان  �شمن  ال�شيلة  العربية  للخيول  جديد 
اب��وظ��ب��ي اي��ر���س ج��ي��ن��ز الي��رل��ن��دي وال����ذي �شيقام 

مب�شمار كوراه.
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ك��اأ���س  ج��ائ��زة  وتبلغ 
للخيول العربية ال�شيلة 30 الف يورو وهو �شباق 
فوق  ف��م��ا   118 ت�����ش��ن��ي��ف  ل��ل��خ��ي��ول  م��ف��ت��وح  دويل 
�شل�شلة  ه��و اجل��ول��ة الوىل م��ن  ال�����ش��ب��اق  و���ش��ي��ك��ون 
�شباقات كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للخيول 

العربية برعاية احتاد المارات للفرو�شية.
�شباق  ان��ت��ه��اء  بعد  مبا�شرة  ال��ي��وم  ال�شباق  و�شيقام 
ط���ريان الحت����اد الل���ف ج��ن��ي��زالي��رل��ن��دي وينتظر 
اخليول  نخبة  من  وا�شعة  دولية  م�شاركة  ي�شهد  ان 

العربية ال�شيلة يف اإطار الرتاث وال�شحر والأ�شلوب 
اليرلندي العريق.

و�شيتم اليوم اي�شا ا�شت�شافة يوم ال�شيدات للناقة 
والذي تتباهي فيه ال�شيدات باجمل القبعات والزياء 
التي تتميز بها ال�شباقات الكل�شيكية العريقة والتي 

يخ�ش�س فيها جائزة ا�شتثنائية لأف�شل زي وقبعة.
واأكدت اماندا �شميث مديرة منظمة �شباقات اخليول 
ان  كبري  ���ش��رف  ان��ه  الربيطانية  ال�شيلة  العربية 
يقوم احتاد المارات للفرو�شية بتنظيم ورعاية هذا 
ال�شنوات  خلل  ثقتها  عن  ..معربة  املتميز  ال�شباق 
ايل  يرتقي  يتطور  �شوف  ال�شباق  ه��ذا  ب��ان  القادمة 

م�شاف �شباقات الفئة الأوىل.
وا�شافت ان هذا ال�شباق يعترب فر�شة رائعة لدخال 
ال��ع��رب��ي��ة ال���ش��ي��ل��ة �شمن قائمة  ���ش��ب��اق��ات اخل��ي��ول 
ال�شيلة  املهجنة  للخيول  الكل�شيكية  ال�شباقات 
وفر�شة  الدولية  ال�شباقات  لقائمة  كبرية  وا�شافة 

ل�شت�شافته وال�شتمتاع به يف ايرلندا.
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  �شباق  ان  يذكر 
يف  للخيول  خم�ش�س  ال���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول 
�شن اربع �شنوات فما فوق مل�شافة 1600 مرت على 
الر�شية الع�شبية ويبلغ اجمايل جوائزه املالية 30 
الف يورو ويح�شل الفائز الول على 15 األف يورو 
والثاين 7500 يور والثالث 4500 يورو والرابع 
1500 يور واخلام�س 900 يورو وال�شاد�س 600 

يورو.
ويحظى ال�شباق بالنجاح من ناحية الإقبال الكبري 
م��ن اجل��م��ه��ور الي��رل��ن��دي او م��ن ن��اح��ي��ة الهتمام 
الإعلمي باحلدث الذي يتزامن مع اإقامة �شباقني 
للفئة الأوىل مت�شمنة �شباق طريان الحتاد 1000 
كب  جولد  وتتار�شالز  الكل�شيكي  اليرلندي  جنيز 
املهتمني ب�شناعة اخليول  ال�شباق جميع  و�شي�شاهد 

يف العامل مما ي�شكل دعما كبريا للجائزة واهدافها 
النبيلة من اجل دعم اخليل العربي يف العامل.

الأوىل  للفئة  ك��ب  ج��ول��د  تتار�شالز  �شباق  وي�شهد 
املخ�ش�س للخيول املهجنة الأ�شيلة مل�شافة 2000 
اأوروبا  اأنحاء  كافة  للخيول من  مرت م�شاركة قوية 
وي�����ش��ع��ي امل�����درب اي����دن اوب���راي���ن ل��ل��ف��وز ب��ل��ق��ب هذا 
ال�����ش��وط ع��رب امل��ه��ر ك��ام��ي��ل��وت ���ش��اح��ب ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف 
ال���دي���رب���ي الجن���ل���ي���زي والي���رل���ن���دي ب��ق��ي��ادة ابنه 
جوزيف اوبراين خم�ش�س للخيول املهجنة الأ�شيلة 
ويقام  الوىل  للفئة  �شنوات  ثلث  �شن  يف  للمهرات 
�شباق  اول  واق��ي��م  م��رت   1600 امل��ي��ل  م�شافة  على 
لهذه الفئة يف عام 1922 بعد عام واحد من قيام 
 21 بعد  ال�شباق  ويقام  اللفي جنيز  المهار  �شباق 

يوما من انطلق اجلنيز الجنليزي.
وي�شم ال�شباق عادة اخليول التي �شاركت يف اجلنيز 
الجنليزي وابرز اخليول التي نالت �شرف الفوز يف 
بيو  فاينن�شال  و   2004 اتراك�شن  هما  ال�شباقني 
2007 وت�شتهدف اخليول املت�شدرة يف �شباق اللف 

جنيز اليرلندي �شباق كورني�شن �شتيك�س.
يذكر ان اول مهرة فازت بال�شباق يف عام 1922 هي 
ليدي فايوليت فيما نالت اخر لقب يف عام 2009 
امل���ه���رة اج����ني مل��اي��ك��ل ت���اب���ور وم�����ش��ز ج����ون ماجنري 

با�شراف ديفيد و�شمان وبقيادة جوين مورتا.
جنيز   1000 ل��ل��ط��ريان  الحت������اد  ���ش��ب��اق  وي�����ش��م 
ويت�شدر  مهرة   16 ال��ي��وم  الكل�شيكي  الي��رل��ن��دي 
ال��رت���ش��ي��ح��ات مم��ث��ل��ة ق��ط��ر امل���ه���رة ج�����ش��ت ذا جدج 
با�شراف �شارل�س هيلز وبقيادة جيمي �شبن�شر وكانت 
امل��ه��رة ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر ث���لث ���ش��ن��وات ق��د حلت 
و�شيفة يف �شباق اللف جنيز الجنليزي الكل�شيكي 

مب�شمار نيوماركت.
ومن ابرز املر�شحني للفوز املهرة فيزتوريا با�شراف 

ادوارد لينام وبقيادة جوين مورتاج واذا متكنت من 
���ش��وف ت�شكل  ب�����ش��ورة ج��ي��دة م��ع الر���ش��ي��ة  التعامل 
بريك  بيج  وه��ن��اك  املف�شلة  للمهرة  كبريا  تهديدا 

با�شراف ديرموت ويلد وبقيادة بات �شمولني.
واأكد طالب ظاهر املهريي اأمني ال�شر العام لحتاد 
جنيز  ابوظبي  مهرجان  ب��ان  للفرو�شية  الإم����ارات 
اليرلندي الكل�شيكي الذي يت�شمن كاأ�س �شاحب 
الأ�شيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  �شمو  ب��ا���ش��راف  الحت����اد  وي��ن��ظ��م��ه 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو 
اأ�شهر  م�شاركة  ي�شهد  الحت��اد  رئي�س  الدولة  رئي�س 
اأوروب����ا التي �شجلت اجن���ازات ب��اه��رة يف  اخل��ي��ول يف 

املحافل الدولية.
وق����ال امل���ه���ريي ان اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة احت����اد الإم�����ارات 
ورعاية  ت��ن��ظ��ي��م  يف  م��ه��م��ا  دورا  ت��ل��ع��ب  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
ال�����ش��ب��اق��ات ال��ع��امل��ي��ة م��ن اأج���ل دع���م ت��واج��د اجلواد 

العربي الأ�شيل يف املحافل املحلية والدولية.
واأ�شاف ان الهتمام الإعلمي الذي وجدته اجلولة 
بلغته  ال��ذي  التطور  م��دى  يعك�س  للجائزة  الأوىل 
�شباقات اخليول العربية يف اأوروبا خا�شة ان جائزة 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة تتزامن مع حدث مهم 

يف خريطة ال�شباقات اليرلندية.
وقال ان تنظيم �شل�شلة �شباق جائزة �شاحب ال�شمو 
اأوروبا  يف  الأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س 
تاأكيدا للنجاحات التي حتققت على مدى  واأمريكا 
�شربت  التي  اجل��ائ��زة  م�شرية  يف  املا�شية  ال�شنوات 
�شهرتها الآفاق واأ�شبح ي�شار لها بالبنان من خلل 
اه��ت��م��ام ال�����ش��ع��وب الأوروب���ي���ة والم��ريك��ي��ة مبتابعة 
اإنتاج هذه  اأو من امللك واملربني يف زيادة  �شباقاتها 

ال�شريحة املهمة.
حققته  ال���ذي  للنجاح  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  العلي  واأع����رب 

حققته  وم��ا  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  جائزة 
من نتائج يف التعريف باخليل العربي.

واأ�شاد في�شل العلي م�شاعد اأمني ال�شر العام لحتاد 
الفرو�شية باجلهود احلثيثة واملتابعة امل�شتمرة ل�شمو 
رئي�س  نهيان  اآل  بن خليفة  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

الحتاد.
�شباق  بها  �شيحظي  التي  الوا�شعة  امل�شاركة  ان  وقال 
���ش��ب��اق اجل��ن��ي��ز اليرلندي  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ي��وم ���ش��م��ن 
اخليل  م��لك  م��ن  ال��ك��ب��رية  وامل�����ش��ارك��ة  الكل�شيكي 
توؤكد على جناح املهرجان قبل انطلقه تزامنا مع 

الذكري الع�شرين لنطلقة اجلائزة.
يتمتع  للفرو�شية  الإم����ارات  احت���اد  ان  العلي  وق���ال 
الكبري  الدعم  خ��لل  من  توفرت  هائلة  باإمكانيات 
لتذليل  وذل��ك  للفرو�شية  الإم����ارات  احت��اد  لرئي�س 
املنوط  ب��ال��دور  قيام الحت��اد  اأج��ل  ال�شبل من  كافة 
به ..كما يوؤكد اأن تلك الإمكانيات تتزايد يف كل عام 
تلك  تفوق  والنجاح  التميز  من  م�شتويات  لتحقيق 

التي حتققت يف ال�شابق.
واأ�شاف اأن احل�شور الإعلمي الذي �شاحب اجلولة 
اأك��رث م��ن رائ��ع ومميز وف��اق التوقعات  ك��ان  الأوىل 
حيث اأفردت ال�شحف �شدر �شفحاتها لإبراز احلدث 
يتابع  ان  ويتوقع  اليرلندي  اجلنيز  مع  بالتزامن 
اأوروبا وا�شرتاليا واأمريكا  ال�شباق جمهور غفري يف 
بعد نقل ال�شباق على الهواء مبا�شرة يف تلك القارات 

ويعد ذلك اإجنازا يحقق للجائزة.
ال�شباقات  مبتابعة  معروفني  اليرلنديني  اإن  وقال 
يعد  الأ�شيلة  العربية  اخل��ي��ول  �شباقات  وجن��اح��ات 
من  ك��ث��رية  اإ����ش���ادات  و�شمعنا  مل�شنا  ان  ب��ع��د  اجن����ازا 
مل�شوا  اأن  ب��ع��د  ال��ع��امل��ي��ة  ���ش��ن��اع��ة اخل���ي���ول  م��ت��اب��ع��ي 
احل��ق��ي��ق��ة و���ش��اه��دوا م�����ش��ت��واه��ا احل��ق��ي��ق��ي وعرفوا 
�شرعتها ور�شاقتها وقوة املناف�شة يف �شوط اجلائرة.

الرميثي  عبداهلل خلفان مطر  ال�شفري  �شعادة  ا�شاد 
���ش��ف��ري دول������ة الم���������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة لدى 
جمهورية كوريا بدعم القيادة الر�شيدة وم�شاندتها 
املوؤ�ش�شات  بنجاح  ي��ق��ودون  ال��ذي��ن  الم����ارات  لب��ن��اء 
الريا�شية العربية والقارية والدولية وذلك بف�شل 
التوجهات الر�شيدة واحلكيمة التي اأر�شاها الرئي�س 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  للدولة  املوؤ�ش�س 
اآل نهيان والتي �شار عليها من بعده �شاحب ال�شمو 
رئي�س  نهيان حفظه اهلل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ����واه  ال��دول��ة 
را�شد اآل مكتوم رعاه اهلل نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي والفريق اأول �شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رعاه اهلل ويل عهد اأبو ظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س املجل�س 

التنفيذي.
العا�شمة  يف  مبكتبه  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  خ���لل  ذل���ك  ج���اء 
العام للحتاد  �شيوؤول �شعادة ه�شام الطاهر المني 

كوريا  جمهورية  ي���زور  ال���ذي  لل�شطرجن  ال���ش��ي��وي 
بدعوة من اللجنة املنظمة لدورة اللعاب ال�شيوية 
تنطلق  ال��ت��ي  القتالية  والل��ع��اب  املغلقة  لل�شالت 
لغاية  وت�شتمر  ان�شون  مدينة  يف  القادم  يونيو   29

ال�شاد�س من �شهر يوليو 2013.
املناف�شات  اهمية  اىل  اللقاء  خلل  الرميثي  وا�شار 
نفو�س  يف  ال��وع��ي  ن�شر  اىل  تهدف  التي  الريا�شية 
ا���ش��ا���ش��ي��ة يف ح��ي��اة المم  ب��اع��ت��ب��اره��ا قيمة  الف����راد 
وال�شعوب وت�شعى اىل تنمية املعارف والكفاءات التي 
متكن ال�شباب من قدراتهم الجتماعية وحتثهم على 
العمل �شمن الفريق الواحد ومو�شحا اىل ان هذه 
امللتقيات تعد بيئة مثالية للتلحم وتبادل اخلربات 
ال�شفارة ت�شع كافة ت�شرفها  ان  والثقافات وموؤكدا 
من  وامل�شاركني  عامة  ب�شفة  ال��وط��ن  اب��ن��اء  خلدمة 
املرتقبة  املناف�شات  ه��ذه  يف  والريا�شني  امل�شوؤولني 

ب�شفة خا�شة . 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم الم���ني ال��ع��ام ل��لحت��اد ال�شيوي 

الذي  بالتفتي�س  مهمته  ح���ول  ع��ر���ش��ا  لل�شطرجن 
اخر  على  للوقوف  الريا�شية  املن�شات  على  ب��ه  ق��ام 
يف  ال�شطرجن  مل�شابقة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال���ش��ت��ع��دادات 
الدورة ال�شيوية اواخر ال�شهر القادم حيث افاد ان 
ال�شيوي  الومل��ب��ي  املجل�س  م��ع  بالتعاون  املنظمني 
ي��ب��ذلن ج��ه��ودا ك��ب��رية لجن���اح احل���دث م��ن خلل 

توفري كافة العنا�شر التي تكفل جناح البطولة.
واو�شح الطاهر اىل ان مناف�شات ال�شطرجن �شتحظى 
دولة   26 ميثلون  ولع��ب��ة  لع��ب   121 مب�شاركة 
ال�شطرجن  ه��ي  فئات  ارب��ع��ة  ق��ي  التناف�س  و�شيكون 
الكل�شيكي  وال�شطرجن  ذك��ور(  )ف��ردي  الكل�شيكي 
)ف������ردي ان������اث( وال�����ش��ط��رجن ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي )ف���رق 
خم��ت��ل��ط( وال�����ش��ط��رجن اخل���اط���ف )ف����رق خمتلط( 
الريا�شية  اللعاب  �شالة  بداخل  املناف�شات  و�شتقام 
جلامعة يون�شي يف جزيرة )�شونغ دو( احدى املناطق 
كيلو   65 نحو  تبعد  والتي  ان�شون  ملدينة  احلديثة 
عن العا�شمة �شيوؤول وقد خ�ش�شت اللجنة املنظمة 

وال�شكن  يون�شي  جامعة  لطلب  ال��داخ��ل��ي  ال�شكن 
الداخلي لطلب جامعة نيويورك فرع كوريا لقامة 
جميع الوفود وكليهما بالقرب من �شالة مناف�شات 

ال�شطرجن. 
ال��ع��ام درع الحتاد  ق���دم الم���ني  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 
عرفانا  البلد  �شفري  ل�شعادة  لل�شطرجن  ال�شيوي 
ب���ال���دور امل��ت��م��ي��ز ال����ذي ي��ق��وم ب��ه يف خ��دم��ة الوطن 
واملواطنني يف ح�شور �شعادة �شعيد الزعابي �شكرتري 
العام  الم��ني  �شونغ  ووه  جني  وال�شيد  ال�شفارة  اول 

لحتاد ال�شطرجن يف كوريا اجلنوبية .  
اجلدير بالذكر ان م�شابقة ال�شطرجن هى احد 12 
ال��دورة ال�شيوية للعاب ال�شالت  لعبة معتمدة يف 
والل���ع���اب ال��ق��ت��ال��ي��ة اب���رزه���ا ك���رة ال��ق��دم لل�شالت 
)فوت�شل( وال�شباحة للم�شافات الق�شرية والبولينغ 
بعد  الرق���ام  وت�شري  بوك�شينغ  والكيك  وال��ب��ل��ي��اردو 
لعب   1712 م�شاركة  اىل  الت�شجيل  مهلة  انتهاء 
ولعبة )1141 ذكور( و)571 اناث( ميثلون 42 

الوملبي  باملجل�س  ع�شوا  دول��ة   45 ا�شل  من  دول��ة 
وافغان�شتان  ال�شمالية  كوريا  اعتذار  بعد  ال�شيوي 
الرق���ام  وبح�شب  امل�����ش��ارك��ة  ع��ن  ال�شرقية  وت��ي��م��ور 
الوفود  اكرب  ف�شتكون  املنظمة  اللجنة  اعلنتها  التي 
هي  الريا�شيني  ع��دد  حيث  م��ن  ب��احل��دث  امل�شاركة 

فردا   116 تايلند  ثم  ف��ردا   121 اجلنوبية  كوريا 
امل�شاركة  العربية  ال��دول  اما  105 فردا  ثم ال�شني 
 45 مب�شاركة  الك��رب  هو  الكويتي  الوفد  ف�شيكون 
ف��ردا ثم قطر 37 ف��ردا ثم الم���ارات وال��ع��راق 34 

فردا .

انطالق فع�لي�ت اجلولة الأوىل من �سل�سلة �سب�ق�ت ج�ئزة رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�سيلة يف اإيرلندا اليوم

ا�ستقبل الأمني العام لالحتاد الآ�سيوي لل�سطرجن

عبداهلل الرميثي: الدورة الآ�سيوية ملتقًى مث�ليً� لالحتك�ك والتالحم وتب�دل الثق�ف�ت

ال�شكنية  الأحياء  دورة  فعاليات  اجلمعة  اأم�س  من  اأول  م�شاء  انطلقت 
على  ال�شاد�س  للعام  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  ينظمها  التي   6 ف��رج��ان 
التوايل بالتعاون مع بلدية دبي وبرعاية معهد الإمارات لتعليم قيادة 
 1248 ومب�شاركة   ، اآمنة  وق��ي��ادة  نظيف  لعب  �شعار  حتت  ال�شيارات 
ريا�شي من خمتلف اجلن�شيات والفئات العمرية واملجتمعية يتناف�شون 
املقبل. وحقق  األعاب ريا�شية حتى اخلام�س من �شهر يوليو  يف ثلث 
نظيفني  ب�شوطني  الهند  �شباب  فريق  على  الفوز  ال�شوق احلرة  فريق 
يف امل���ب���اراة الف��ت��ت��اح��ي��ة مل��ن��اف�����ش��ات ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت على 
ملعب حديقة الق�شي�س 2، بح�شور عادل البناي م�شوؤول الأن�شطة 
الأن�شاري م�شوؤول حدائق  الريا�شي وحممد  دبي  املجتمعية مبجل�س 

ديرة يف بلدية دبي.  وي�شارك يف بطولة الكرة الطائرة 16 فريقا من 
خمتلف ال�شواحي ال�شكنية من منطقتي بردبي وديرة مت توزيعها على 
للأدوار  وال��ث��اين  الأول  املركزين  �شاحبي  يتاأهل  بحيث  جمموعتني 
يونيو  م��ن  العا�شر  يف  عليها  ال�شتار  ي�شدل  التي  للم�شابقة  النهائية 
و�شاحة  اجلافلية  و�شاحة  الب�شتان  �شاحة  يف  فعالياتها  وتقام  املقبل، 
الأحد  اليوم  القدم  كرة  مناف�شات  تنطلق  اآخ��ر  �شعيد  على  الطوار3. 
فئتني  اإىل  تق�شميهم  مت  لع��ب   768 باإجمايل  فريق   64 مب�شاركة 
الأوىل من عمر )18 اإىل 21( �شنة، والثانية من عمر )13 اإىل 17( 
8 ملعب،  �شنة، فيما تقام مناف�شات الفرق امل�شاركة يف الفئتني على 
القوز2،  �شاحة  حتا،  مدينة  اجلافلية،  �شاحة  ال�شفا1،  �شاحة  وه��ي: 

الرا�شدية،  اأم �شقيم، �شاحة ند احلمر، �شاحة الطوار، و�شاحة  حديقة 
جمل�س  وينظم  املقبل.  يوليو  من  اخلام�س  حتى  مناف�شاتها  وت�شتمر 
ال�شكنية  امل��ن��اط��ق  اأب��ن��اء  بوا�شطة  �شنويا  ال����دورة  ه��ذه  الريا�شي  دب��ي 
الوعي  وبالتعاون مع موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة بهدف رفع م�شتوى 
العربية  الإم�����ارات  ب��دول��ة  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني  وت�شجيع  املجتمعي 
املتحدة على ممار�شة الريا�شة حتقيقاً لروؤية املجل�س املتمثلة يف بناء 
جمتمع ريا�شي متميز، وتلقى الدورة دعما من اجلهات احلكومية ويف 
مقدمتها بلدية دبي و�شرطة دبي وقناة دبي الريا�شية وموؤ�ش�شة دبي 
خلدمات الإ�شعاف، اإىل جانب هيئة تنمية املجتمع يف دبي التي �شتقدم 

حما�شرات توعية لل�شباب امل�شاركني يف الدورة.

جمل�س دبي الريا�سي يق�س �سريط الن�سخة ال�ساد�سة لدورة الأحياء ال�سكنية »فرجان 6 «
ال�سوق احلرة جتت�ز �سب�ب الهند ب�لكرة الط�ئرة ومن�ف�س�ت كرة القدم تبداأ اليوم

الأحد  اليوم  م�شاء  من  اخلام�شة  ال�شاعة  يف  جت��رى 
بفندق انرتكونتيننتال دبي في�شتيفال �شيتي مرا�شم 
قرعة البطولة الآ�شيوية 17 للرجال للكرة الطائرة 
ب��ن حممد  ال�شيخ ح��م��دان  �شمو  رع��اي��ة  املقامة حت��ت 
بن را�شد اآل مكتوم وىل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت�شت�شيفها  والتي  الريا�شي 
للمرة الوىل وتقام مناف�شاتها خلل الفرتة من 28 
بن  حمدان  مبجمع   2013 اأكتوبر   6 اإىل  �شبتمرب 

حممد بن را�شد الريا�شي مب�شاركة 24 منتخبا.
ووج��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ال���دع���وة لكبار 
لرعاية  ال��ع��ام��ة  لهيئة  يف  وامل�����ش��ئ��ول��ني  ال�شخ�شيات 
الوطنية  الأومل���ب���ي���ة  وال��ل��ج��ن��ة  وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب 
للدول  الدبلوما�شية  والبعثات  الريا�شية  واملجال�س 
والحت�����ادات  ال��ب��ط��ول��ة  يف  منتخباتها  ت�����ش��ارك  ال��ت��ي 

واملوؤ�ش�شات  والأندية  الريا�شية  واجلمعيات  واللجان 
القرعة  والدولية حل�شور حفل  الوطنية  الإعلمية 
ن��ظ��را للم�شاركة  ن��وع��ه  الأك�����رب م���ن  ���ش��ي��ك��ون  ال����ذي 
والبالغ  البطولة  يف  امل�شاركة  للمنتخبات  القيا�شية 

عددها 24 منتخبا.
ك��م��ا و���ش��ل اأر�����س ال��دول��ة حل�����ش��ور م��را���ش��م القرعة 
لرئي�س  الأول  النائب  اأح��م��د  حمزة  عي�شى  الكويتي 
الإحتاد الآ�شيوي للكرة الطائرة والتايلندى �شانريت 
الريا�شية  الأح����داث  جمل�س  رئي�س  وجن��ربا���ش��ريت 
بالإحتاد الآ�شيوي والذي �شي�شرف على عملية �شحب 

القرعة.
ك��م��ا ���ش��ي��ت�����ش��م��ن احل���ف���ل ع���ر����س ف��ي��ل��م ع���ن التطور 
احل�شاري الذي ت�شهده الدولة يف جميع املجالت، و 

الك�شف عن �شعار البطولة.

يوا�شل بر�شلونة املتوج بلقب الدوري ال�شباين لكرة القدم 
هذا  امل��ئ��ة  النقطة  لبلوغ  �شعيه  تاريخه  يف  ال�22  للمرة 
املو�شم. ويحل بر�شلونة على جاره ا�شبانيول اليوم الحد 
يف املرحلة ال�شابعة والثلثني قبل الخ��رية، حيث ميلك 
94 نقطة قبل مباراتني على انتهاء الدوري، وبفارق 13 
نقطة عن غرميه ريال مدريد الذي حقق هذا الجناز يف 
املو�شم املا�شي عندما احرز اللقب. وعلى رغم ال�شتقبال 
ا�شبانيول للبطال قبل  العتيادي الذي �شيقدمه لعبو 
ظهره  �شيدير  انه  ا�شبانيول  جمهور  اعلن  املباراة،  بداية 
اىل امللعب يف هذه اللحظة ويف ظل ح�شم املراكز الثلثة 
الوىل بني بر�شلونة وريال مدريد واتلتيكو مدريد، يدور 
�شراع �شر�س بني ريال �شو�شييداد الرابع وفالن�شيا اخلام�س 
املوؤهل اىل  الرابع  املركز  )62 نقطة لكل منهما( حل�شم 
الدور التمهيدي من م�شابقة دوري ابطال اوروبا. ويتفوق 
بينهما  املبا�شرة  امل��واج��ه��ات  يف  فالن�شيا  على  �شو�شييداد 
كونه  ال�شعوبة  بالغة  �شو�شييداد  ري���ال  مهمة  و�شتكون 
الو�شيف، وذل��ك بعد الع��لن عن  ري��ال مدريد  ي�شتقبل 
رحيل مدربه الفرن�شي فيليب مونتانييه اىل رين. وقرر 

يف  مو�شمني  بعد  �شيبا�شتيان  �شان  فريق  ترك  مونتانييه 
�شفوفه، على رغم قيادته اىل البطولت الوروبية. لكن 
انهم  يعتقد  اغرييت�شي  اميانول  البا�شكي  الفرق  مهاجم 
امل��درب وراءه���م والرتكيز على  ق���ادرون على و�شع رحيل 
م��ب��اراة الح���د: غ��رف��ة امل��لب�����س ه��ادئ��ة، ون��ح��ن يف حلظة 
نركز  بالهدوء.  م��درك لهميتها، وطالبنا  امل��درب  مهمة. 

الن على مباراة ريال مدريد برغبة كبرية واثارة .
وتابع اللعب: �شتكون املباراة الخرية على ملعب انويتا 
املباراة تطغى على اي �شعور  اث��ارة  هذا املو�شم. اعتقد ان 
يف  �شقط  ال���ذي  م��دري��د،  يتاأقلم  جهته،  وم��ن   . �شخ�شي 
اتلتيكو مدريد، مع خرب رحيل  ام��ام ج��اره  الكاأ�س  نهائي 
مدربه الربتغايل جوزيه مورينيو يف نهاية املو�شم وقرب 
نيته  اعلن  ال��ذي  ان�شيلوتي  كارلو  اليطايل  مع  التعاقد 
الدوري  لقب  اىل  ق��اده  بعدما  جرمان  �شان  باري�س  ت��رك 
قدم  زل��ة  اي  فالن�شيا  ينتظر  الث��ن��اء،  ه��ذه  يف  الفرن�شي. 
يواجه  عندما  الرابع  املركز  على  لينق�س  �شو�شييداد  من 
على  ال��راب��ع  ف��وزه  ام��ل حتقيق  ع�شر،  اخلام�س  غرناطة 

التوايل.

قرعة بطولة اآ�سي� 17 للرج�ل للكرة 
الط�ئرة اليوم

ري�ل �سو�سييداد وف�لن�سي� يت�س�رع�ن للت�أهل لدوري اأوروب�
11 حزيران-يونيو املقبل  اأعلن املدرب الملاين تيو بوكري ان مباراة ايران يف 
�شمن ت�شفيات كاأ�س العامل 2014 لكرة القدم �شتكون الخرية له مع املنتخب 

اللبناين، لعدم تقدمي اي عر�س له من قبل الحتاد املحلي.
ت�شفيات  املقبلتان يف  املباراتان  �شتكون  العربية:  لقناة  بوكري يف حديث  وقال 
كاأ�س العامل الخريتني يل، ومل ابلغ الحتاد بعد بقراري. ال�شبب انه عندما 
طلب مني الحتاد متابعة م�شوار املنتخب يف الت�شفيات مل يكن احد يت�شور ان 

ي�شل املنتخب اللبناين اىل هذا امل�شتوى .
وتابع بوكري الذي قاد منتخب الرز اىل الدور النهائي من الت�شفيات ال�شيوية 
للمرة الوىل يف تاريخه بعدما تغلب على منتخبات من طراز كوريا اجلنوبية 
مع  ب�شعادة  عملت  املا�شيني  العامني  خ��لل  اي���ران:  ث��م  وال��ك��وي��ت  والم����ارات 
مل  اين  حتى  كمدرب  ل  ك�شديق  معهم  وتعاملت  وم��درب��ني،  لعبني  اجلميع، 

املك اي عقد ر�شمي. انا مدرب حر .
ويواجه لبنان كوريا اجلنوبية يف 4 املقبل على ار�شه وايران يف 11 منه خارج 
ار�شه وا�شاف بوكري املتزوج من لبنانية: وعدتهم ان ا�شتمر معهم حتى نهاية 
الت�شفيات، لذا انتهى عملي معهم. انا حر بعد مباراة ايران ول ادري ماذا ميكن 
ان يحدث معي. رف�شت عر�شني مغريني من ال�شعودية وال�شبب كان امل�شتوى 
الذي قدمته مع لبنان. كان من ال�شعب ان يفهم احد �شبب رف�شي العر�شني 

املغريني ماديا، لكن حاليا املك عرو�شا اخرى ول ادري وجهتي امل�شتقبلية .

بوكري يتنحى عن موا�سلة امل�سوار مع لبن�ن 
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ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة   رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
حفظه اهلل يف ق�شر الرو�شة مبدينة 
�شمو  الفريق  ام�س  ظهر  بعد  العني 
ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
اأهدى  ال��ذي  يا�س  بني  ن��ادي  رئي�س 
�شموه كاأ�س بطولة الأندية اخلليجية 
للأندية الأبطال خليجي 28  التي 
لكرة  يا�س  بني  ن��ادي  اأح��رزه��ا فريق 
النهائية  املباراة  يف  تغلبه  بعد  القدم 
التي جمعته يوم اخلمي�س مع فريق 
ب��ه��دف��ني نظيفني  ال��ق��ط��ري  اخل����ور 

على ا�شتاد بني يا�س بال�شاخمة.
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وه��ن��اأ 
الفني  ي���ا����س واجل����ه����از  ب��ن��ي  ف���ري���ق 

بفوزه  الإجن����از  ه���ذا  ع��ل��ى  والداري 
للأندية  اخلليجية  الأندية  ببطولة 

الأبطال  خليجي 28 .
واأكد �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ان 
ح�شد البطولت والنتائج ورفع راية 
باملثابرة  ال  البلد عاليا لن يتحقق 
والتفاين وحب الوطن وبذل اجلهود 
وترجمة ما ي�شخر من امكانيات على 
الواقع وه��ذا ما حتقق ونريد  اأر���س 

اأن يتحقق فى بطولت قادمة .
الريا�شة  اأن  اىل  ����ش���م���وه  واأ������ش�����ار 
مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا ب���ات���ت م���ن اأه���م 
املجالت التي نوليها كل اهتمامنا يف 
دول��ة الإم���ارات .. مو�شحا �شموه ان 
يعك�س  اجن��ازات��ه��ا  وحتقيق  تطورها 
ال��وج��ه الآخ����ر م��ن ال��ت��ط��ور والنمو 

والزدهار على كافة ال�شعد.
واأك����د ���ش��م��وه ح��ر���ش��ه ع��ل��ى موا�شلة 
دع����م ال���ري���ا����ش���ة وال���ري���ا����ش���ي���ني فى 
لت�شتمر  الل��ع��اب  مبختلف  ال��دول��ة 
معها �شواعد �شباب المارات فى رفع 
املحافل  كل  فى  خفاقة  الوطن  راي��ة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ف���ى ال����داخ����ل واخل�����ارج 
..متمنيا �شموه لفريق نادي بني يا�س 
كل التوفيق والنجاح يف ال�شتحقاقات 

واملناف�شات امل�شتقبلية.
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وح��ث 
اأبطال  خليجي 28  على اأن يتخذوا 
اأوىل مل�شوار  من هذا الجن��از خطوة 
ال���ت���ي تعك�س  ق�����ادم م���ن الجن�������ازات 
م���دى م���ا و���ش��ل��ت ال��ي��ه ال���دول���ة من 
خمتلف  يف  وت��ط��ور  م��رم��وق��ة  مكانة 

ق���دوة ومثال  ي��ك��ون��وا  وان  امل��ج��الت 
التحلي  يف  ال�����ش��ب��اب  م���ن  ل��غ��ريه��م 

بالأخلق احلميدة.
واأعرب الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
باهداء  �شعادته  ع��ن  نهيان  اآل  زاي���د 
كاأ�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
..معربا  اخلليجية  الأن��دي��ة  بطولة 
وامتنانه  وتقديره  �شكره  عن  �شموه 
على  الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب 
الريا�شة  تلقاه  ال��ذي  الكبري  الدعم 
وال��ري��ا���ش��ي��ون يف ال���دول���ة م���ن قبل 
�شموه لي�س يف هذه البطولة فح�شب 
واملناف�شات  امل�����ش��اب��ق��ات  ك���ل  يف  ب���ل 
الدولة  داخ���ل  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الريا�شية 
الدافع  مبثابة  ه��ذا  ويعد  وخارجها 

لتحقيق هذا الجناز التاريخي.

واأك����د ���ش��م��و رئ��ي�����س ن����ادي ب��ن��ي يا�س 
اجلهود  وب��ذل  امل�شوار  موا�شلة  على 
ب���ط���ولت قادمة  م���ن اج����ل حت��ق��ي��ق 
وف����اء واخ��ل���ش��ا ل��ل��وط��ن ال��غ��ايل يف 
ل�شاحب  احل���ك���ي���م���ة  ال����ق����ي����ادة  ظ����ل 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
على ماتوفره وت�شخره من امكانات 
ودعم م�شتمرين مبا يوفر كل اأ�شباب 
البطولت  ف���ى  وال���ت���ت���وي���ج  ال���ن���ج���اح 
واع����لء راي���ة ال��وط��ن يف ك��ل حمفل 

ريا�شي.
بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة 
للأعمال اخلريية والإن�شانية رئي�س 
ال��ري��ا���ش��ي و�شمو  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون  ال�شيخ 
نائب م�شت�شار الأمن الوطني و�شمو 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���ام���د  ال�����ش��ي��خ 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي������وان  رئ��ي�����س 

النائب الأول لرئي�س نادي بني يا�س 
اآل  �شيف  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  وم��ع��ايل 
نهيان ومعايل اأحمد جمعه الزعابي 
و�شعادة  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  نائب 

الكتبي  ح�شريم  بن  �شلطان  خلفان 
اخلا�شة  الأع�����م�����ال  ب����دائ����رة  وك���ي���ل 
ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة وعدد 

من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني .

ا�شيا خ�شبة  اأبطال اج�شام  اأقدام  اأيام قليلة وتزلزل 
م�����ش��رح ق�����ش��ر ال��ث��ق��اف��ة وال��ري��ا���ش��ة مب��دي��ن��ة املاتي 
التفاح  مب��دي��ن��ه  امل�����ش��ه��ورة  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  بجمهورية 
ي��ون��ي��و،وال��ذي مت   3 31مايو حتى  ال��ف��رتة م��ن  يف 
وا�شع  1967 ومت جت��دي��ده علي نطاق  ع��ام  ب��ن��اوؤه 
 3600 امل��ق��اع��د  ع��دد  ويبلغ   ،2009-2011 يف 
امللب�س  ريا�شية وغرف خلع  مقعد وهناك �شالت 
اأ�شيا  بطولة  يف  م�شاركتهم  خ��لل  اأع��لم��ي  ومركز 
ع�شلتهم  ي�شتعر�شون  وهم  والتي  الج�شام  لبناء 
ميداليات  م��ن  ميدالية  حل�شد  منهم  حم��اول��ه  يف 
الأوزان الت�شع التي �شوف ي�شاركون فيها والتي تبداأ 
من وزن 60 كجم وحتى وزن فوق 100 كجم ، اىل 
يغيب  و���ش��وف   ، وال���ش��ات��ذه  ال�شباب  بطولة  ج��ان��ب 
ال��ع��رب ف��ق��ط ع��ن ب��ط��ولت ال�����ش��ي��دات ال��ت��ي �شوف 

ت�شهدها البطولة .
وم���ا ي��زي��د م��ن اأه��م��ي��ة ال��ب��ط��ول��ة ح��ر���س الدكتور 
رف��ائ��ي��ل ���ش��ان��ت��وجن��ا رئ��ي�����س الحت�����اد ال�����دويل على 
احل�شور وتكليف م�شاعده التنفيذي الدكتور عادل 
حلل  وم��ن  البطولة  على  الفني  ب��الإ���ش��راف  فهيم 
واملهند�س  ن��وري  م�شطفى  اللواء  ت�شم  فنية  جلنه 

�شامي ب�شري .
برئا�شة  للعبه  ال���ش��ي��وي  الحت���اد  اتفق  م��رة  ولأول 
الحتاد  رئي�س  ال خليفة  را�شد  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ 

للدول  بال�شمح  للبطولة  املنظمه  العليا  اللجنة  مع 
الدولة  فقط  ولي�س  وب��اء  األ��ف  بفريقني  بامل�شاركة 
املنظمة ، وه��و م��ا ���ش��وف ي��زي��د م��ن ع��دد اللعبني 

امل�شاركني يف البطولة .
باأن  خليفة  ال  را���ش��د  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  ال�شيخ  واع��ت��رب 
ت��اأت��ي ع��ق��ب انتخابات  ب��ط��ول��ة ك��ازاخ�����ش��ت��ان وال��ت��ي 
القارة  يف  للعبه  انطلق  نقطه  تكون  �شوف  املنامه 
ال�شيوي  الحت����اد  وان   ، للعاملية  وم��ن��ه��ا  ال�����ش��ف��راء 

كل  يهيئون  �شوف  املنظمه  العليا  اللجنة  مع  للعبه 
يف  البطولة  تخرج  اأن  اأج��ل  م��ن  املنا�شبة  ال��ظ��روف 
امل�شاواة  قدم  على  تقف  والتي  لها  الكاملة  ال�شورة 

مع اي بطولة من بطولت العامل .

م�ساركة عربية متميزة يف جمل�س الدارة
ادارة  ملجل�س  هاما  اجتماعا  البطولة  ت�شهد  و�شوف 
الحتاد ال�شيوي وعقب انتخابه يف ت�شكيلة اجلديد 

عربية  �شيطرة  م��رة  ولأول  ي�شهد  وال��ذي   ، باملنامة 
كبرية علي مقاعده بداية من رئي�س املجل�س ال�شيخ 
والذي   ) البحرين   ( خليفة  ال  را�شد  بن  اهلل  عبد 
حافظ عن مقعده للمرة الثانية على التوايل ونزول 
 ، ال�شيوية  الوطنية  الحت����ادات  جميع  رغ��ب��ة  على 
اهلل  عبد  ال�شيخ  الج��ت��م��اع��ات  تلك  يف  ي�����ش��ارك  كما 
الحتاد  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شرقي  �شيف  ب��ن  حمد  ب��ن 
الماراتي وامل�شاعد التنفيذي والنائب الأول لرئي�س 
البحري  �شامل  الرئي�س  ون��واب   ، ال�شيوي  الحت��اد 
العماين ومنار هيكل رئي�س الحتاد  رئي�س الحت��اد 
ال�������ش���وري، وي��و���ش��ف ال�����ش��وارب��ه ام���ني ع���ام الحت���اد 
الأردين وبدر بودي رئي�س الحتاد الكويتي، وارحمه 
غامن الرميحي ع�شو جمل�س ادارة الحتاد القطري 
، و د. نزية عبد الرحيم رئي�س الحتاد الفل�شطيني.

هذه  يف  م�شاركتهم  خ���لل  ال��ع��رب  اب��ط��ال  وي�شعي 
ال��ب��ط��ول��ة احل���ف���اظ ع��ل��ي ال��ق��اب��ه��م وم���ا ح��ق��ق��وه يف 
البطولة املا�شية وزيادة غلة الألقاب امليداليات حيث 
الرئي�شي  مقره  من  للعبه  ال�شيوي  الحت��اد  اأعلن 
يف  العرب  ابطال  ب��اجن��ازات  ال�شرف  قائمة  باملنامة 
، وح�شل  بازباك�شتان  اقيمت  التي  املا�شية  البطولة 
و18 مركزا  م��ي��دال��ي��ات   10 ع��ل��ي  ال��ع��رب  اب��ط��ال 
وت�شم قائمه الجنازات يف وزن 60كغ املركز الثالث 
- اآل متاين فريوز )عمان(،وزن 65كغ املركز الثاين 

- ق��دوم علي )ال��ع��راق(،امل��رك��ز اخلام�س - العلوي 
ول��ي��د )ع���م���ان(،امل���رك���ز ال�����ش��اب��ع - احل��را���ش��ي كامل 
)عمان(،املركز الثامن - جرب عبداهلل )قطر( ، وزن 
)عمان(،  في�شل  متاين  اآل   - ال��راب��ع  امل��رك��ز  70كغ 
)�شوريا(،املركز  حممد  امل�شري   - اخلام�س  امل��رك��ز 
ال�شابع - عبدال اأحمد )�شوريا(، وزن 75كغ املركز 
الرابع  ،امل��رك��ز   ) )ال��ك��وي��ت  ح��ام��ا  اآل�����ش��ات��ي   - الأول 
- ع��لء ال��ن��اي��ب )���ش��وري��ا( ،امل��رك��ز ال�����ش��اد���س - عيد 
ال�شمكري  وائ��ل   - ال�شابع  )البحرين(،املركز  علي 
علي  �شعد  علي  ح�شني   - العا�شر  )���ش��وري��ا(،امل��رك��ز 
 - الأول  ،امل��رك��ز  80كغ  )ال��ب��ح��ري��ن(،وزن  ادري�����س 
الريا�س   - الثالث  ،امل��رك��ز  )ال��ع��راق(  ح�شني  حممد 
ج���لل م�����ش��ع��د )ق���ط���ر( ،امل���رك���ز اخل��ام�����س - اأحمد 

 - ال��ث��ال��ث  85كغ،املركز  ،وزن  )ع���م���ان(  امل�����ش��ك��ري 
امل��رك��ز اخلام�س - حممد   ) )ال��ك��وي��ت  اك��رب حممد 
حممد  ه��لل   - العا�شر  (،امل��رك��ز  )الكويت  الرا�شد 
فوؤاد  ال�شاوي   - الأول  90كغ،املركز  وزن   ،) )قطر 
ح�شن  و�شيم   - اخل��ام�����س  (،امل��رك��ز  )ال��ع��راق  جا�شم 
بيزانتي   - الأول  100كغ،املركز  (،وزن  )���ش��وري��ا 
بيرت )فل�شطني (،املركز الثالث - هيثم ها�شم تقي 
احل��ي��اة عبدالهادي   - ال�����ش��اد���س  ،امل��رك��ز  )ال���ع���راق( 
)البحرين(  علي  حمد   - الثامن  ،املركز  )الكويت( 
،املركز التا�شع - اأن�س نحا�س )�شورية(،املركز العا�شر 
- �شليمان ينو�س )فل�شطني( ،وزن +100كغ،املركز 
الأول - ���ش��رغ��ام ج���واد )ال��ع��راق (امل��رك��ز ال��ث��ال��ث - 

اأحمد الرفاعي)الكويت( .

•• �صاحية ال�صيف-اللجنة االوملبية :

الأوملبية  للجنة  ال��ع��ام  الأم���ني  ب��اأع��م��ال  القائم  ت��وج 
البحرينية عبدالرحمن ع�شكر اللعب يون�س �شقر 
)األبا(  البحرين  امل��وم��ن��ي��وم  �شركة  لبطولة  بطل 
الويل  وال�شنوكر  للبلياردو  البحريني  والإحت����اد 
لل�شنوكر التي اختتمت م�شاء اخلمي�س ب�شالة نادي 
كل  بني  النهائية  املباراة  وقد جمعت   . بالرفاع  البا 
ي��ون�����س ���ش��ق��ر وا���ش��ح��ق عبداخلالق  ال��لع��ب��ني  م��ن 
وذل����ك ب��ع��د ف��وزه��م ب���ج���دارة يف م��ب��اري��ات الن�شف 
العنيد  النهائي، حيث تخطي يون�س �شقر مناف�شه 
رائد اأحمد بنتيجة 4-�شفر يف مباراة �شادها احلذر 

ايل م�شتوي  ت��رت��ق��ي  ال��لع��ب��ني ومل  م��ن  ال�����ش��دي��د 
اللعبني املعروف، كما فاز ا�شحق عبداخلالق علي 
بجدارة  الها�شمي  نائل  للبطولة  املر�شحني  اأق���وي 
امل��ب��اري��ات احل�شا�شة  اأن��ه �شاحب اخل��ربة يف  واأث��ب��ت 
للمباراة اخلتامية  ليتاأهل   1-4 بنتيجة  وال�شعبة 
اأح��م��د ون��ائ��ل الها�شمي للعب  ، وب��ذل��ك ت��اأه��ل رائ��د 

مباراة املركزين الثالث والرابع.
الفني  للم�شتوي  اخلتامية  املباراة  اأي�شا  ترتق  ومل 
ات�شمت  حيث  اللعبني  ب��ه  يتمتع  ال���ذي  امل��ط��ل��وب، 
ب��احل��ذر وال���دف���اع ب���دل م��ن ال��ه��ج��وم واخل����وف من 
الفر�س  اإنتهاز  م��ب��داأ  و�شادها  الأخ��ط��اء  يف  ال��وق��وع 
اقتنا�س  من  �شقر  يون�س  ومتكن  بال�شوط،  للفوز 

ليح�شد  عبداخلالق  اأ�شاعها  التي  الفر�س  جميع 
4-�شفر،  بنتيجة  باملباراة  الأ�شواط جميعها ويفوز 

قاد املباراة احلكم الدويل عبداهلل اجلناحي.
اأحمد  رائ��د  الثالث متكن  املركز  مباراة حتديد  ويف 
من اإق�شاء نائل الها�شمي بدخول املباراة بثقة وقوة 
واإقتنا�س  الأع�شاب  وه��دوء  الهجوم  مبداأ  واعتماد 
الفر�س بجدية ، مكنته من اإنهاء الأ�شواط ل�شاحلة 
اللعب  امل��ب��اراة  ق��اد   ،1-4 بنتيجة  باملباراة  والفوز 
جعفر الري�س. كما اأحرز اللعب يون�س �شقر اأعلى 

بريك بالبطولة وهو 53 نقطة.
وب��ع��د ن��ه��اي��ة امل���ب���اري���ات ق����ام ع��ب��دال��رح��م��ن ع�شكر 
للبلياردو  البحريني  الحت��اد  رئي�س  جناحي  وخالد 

يون�س  للبطل  البطولة  ك��اأ���س  بت�شليم  وال�شنوكر 
واجلوائز  التذكارية  ال���دروع  تقدمي  مت  كما  �شقر 
تعترب  ح��ي��ث  ال��ف��ائ��زي��ن  ال16  ل��ل��لع��ب��ني  امل��ال��ي��ة 
 16 التي تقدم فيها جوائز مالية ايل  الأويل  امل��رة 
القيمة  بلغت  الأوائ��ل حيث  الثلثة  لعبا بدل من 
لتحفيز  وذل��ك  دينار،   2000 للجوائز  الجمالية 
لعبي اللعبة علي امل�شاركة يف البطولت الداخلية، 
والتي هي اأ�شا�س القاعدة للمننتخبات الوطنية كما 
قدم الحتاد هدية تذكارية لرئي�س نادي األبا يو�شف 
القدير  اللعب  اىل  تذكاريا  ودرع��ا  �شلطان،  ح��امت 
اللعبة  اأق��دم لعبي  املناعي الذي يعترب من  يو�شف 

واملنتخب تقديرا له مل�شاركته يف البطولة.

اجلزيل  بال�شكر  الحت���اد  رئي�س  ت��ق��دم  اخل��ت��ام  ويف 
الوملبية  للجنة  ال��ع��ام  الم���ني  ب��اع��م��ال  ال��ق��ائ��م  ايل 
نهائي  ب��رع��اي��ة  تف�شلة  ع��ل��ى  ع�شكر  ع��ب��دال��رح��م��ن 
الرئي�س  �شكر  وك��ذل��ك  اجل��وائ��ز،  وت�شليم  البطولة 

والقائمني  ال��ن��ادي  ورئي�س  األ��ب��ا  ل�شركة  التنفيذي 
بالنادي علي جهودهم لإ�شت�شافة البطولة وكذلك 
جميع احل��ك��ام وال��لع��ب��ني امل�����ش��ارك��ني ومت��ن��ى لهم 

التوفيق يف البطولت القادمة.  

رئي�س الدولة يت�سلم كاأ�س اأبطال الأندية اخلليجية من �سيف بن زايد 

خليف���ة يوؤك����د حر�س��ه عل����ى موا�سل���ة دع���م الري��س���ة والري��سي�����ني مبختل����ف الألع����ب 

قبل اأيام من انطالق البطولة الآ�سيوية لبناء الأج�سام بكازاخ�ستان

اأج�س����م الع���رب تغ�����زو اآ�سي������� بق��������وة ع�س������الته�������� ال�س�������رب����������ة
10 ميداليات و18 مركزًا ح�سيلة العرب يف البطولة املا�سية

فاز على رائد اأحمد يف النهائي 
ع�سكر يتوج ال�سقر بك�أ�س بطولة األب� والحت�د لل�سنوكر 

ناق�س جمل�س اإدارة احتاد ال�شرطة الريا�شي 
امل�شابقات  ت���ق���اري���ر  ال�������دوري  اج��ت��م��اع��ه  يف 
ال�شرطة  بطولة  وه��ي  ال�شابقة  والفعاليات 
الثلثية الرجل احلديدي رقم 20 وبطولة 
ال�شرطة للرماية الأوملبية رقم 4 والفعاليات 
وبطولة   6 رق��م  الداخلية  ل��وزارة  الريا�شية 
وبطولة   16 رق���م  للبنتاثيليون  ال�����ش��رط��ة 
كاأ�س �شمو وزير الداخلية لكرة الطائرة رقم 
اللجنة  اإىل  التقارير  كافة  اإح��ال��ة  وق��رر   22
امل�شت�شار  وك��ان   . لدرا�شتها  ب��الحت��اد  الفنية 

ع��ب��داهلل ���ش��امل ب��ن ن�����ش��رة ال��ع��ام��ري رئي�س 
راأ�����س الجتماع  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��رط��ة  احت����اد 
الذي عقد مبقر الحتاد باأبوظبي وبح�شور 
الجتماع  وا�شتعر�س  املجل�س.  اأع�شاء  جميع 
ع���ددا م��ن امل��و���ش��وع��ات امل��درج��ة ع��ل��ى جدول 
ال��ت�����ش��دي��ق ع���ل���ى حم�شر  الأع�����م�����ال م��ن��ه��ا 
الجتماعان  اأ�شفر عنه  وما  ال�شابقة  اجلل�شة 
الريا�شي  ال�شرطة  احت���اد  ب��ني  التن�شيقيان 
رئي�شي  وب����ني  ل��ل��رم��اي��ة  الإم��������ارات  واحت������اد 
الإم���ارات  واحت���اد  الريا�شي  ال�شرطة  احت���اد 

والتوا�شل  التعاون  م��ن  انطلقا  للملكمة 
وامل�شاركة  والإداري��ة  الفنية  وتبادل اخل��ربات 
يف اخلطط والربامج التدريبية ون�شر ريا�شة 
امل��لك��م��ة ب��ق��ط��اع ال�����ش��رط��ة. وب��ح��ث املجل�س 
للمو�شم  املقرتح  الريا�شي  الن�شاط  برنامج 
يت�شمن  ال������ذي   2014-2013 امل���ق���ب���ل 
الريا�شي  ال�شرطة  احت���اد  فعاليات  خمتلف 
التدريبية يف  وال��دورات  بالداخلية والربامج 
جمال الريا�شة واخلطة الإعلمية يف املو�شم 
اخلارجية  والج��ت��م��اع��ات  وامل�����ش��ارك��ات  نف�شه 

ب���الحت���ادي���ن ال��ري��ا���ش��ي ال���ع���رب���ي وال�����دويل 
لل�شرطة والن�شاط الريا�شي ال�شرطي بدول 
. كما  العربية  التعاون لدول اخلليج  جمل�س 
ال��ث��اين لروؤ�شاء  ت��و���ش��ي��ات الج��ت��م��اع  ن��اق�����س 
التعاون  ب��دول  الريا�شية  ال�شرطة  احت���ادات 
و  ���ش��اب��ق��ا  الإم������ارات  دول����ة  ا�شت�شافته  ال����ذي 
الحتاد  ب��ني  وق��ع��ت  ال��ت��ي  التفاهم  م��ذك��رات 
العربية  باململكة  الريا�شي  ال�شرطة  واحت��اد 
لتوطيد  ال�شقيقتني  قطر  ودول��ة  ال�شعودية 
اأوا�شر التعاون بينهم فيما يتعلق بامل�شاركات 

وتبادل  املجل�س  دول  الريا�شية على م�شتوى 
وما  ال�شرطية  الريا�شة  جم��ال  يف  اخل���ربات 
التنفيذي للحتاد  املكتب  اجتماع  اأ�شفر عنه 
الريا�شي الدويل لل�شرطة والجتماع امل�شرتك 
مع الحتاد الريا�شي الأوروبي لل�شرطة الذي 
 . الكويت  املا�شي بدولة  الأ�شبوع  عقد خلل 
البطولت  نتائج  املجل�س اعتماد جميع  وقرر 
الفرتة  خلل  الحت��اد  وم�شابقات  الريا�شية 
ال�شابقة و برنامج الن�شاط الريا�شي املقرتح 
من اإدارة الحتاد وق�شمي الأن�شطة الريا�شية 

وق�شم التخطيط والتقييم الريا�شي واخلطة 
الإعلمية الريا�شية للحتاد للمو�شم املقبل 
حدد  الجتماع  نهاية  ويف   2014-2013
ب��ع��د ختام  ال��ت��ايل  الج��ت��م��اع  م��وع��د  املجل�س 
بطولة كاأ�س �شمو وزير الداخلية لكرة القدم 
با�شت�شافة  �شتقام  والتي   16 رق��م  ال�شالت 
خلل  اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العامة  القيادة 
والتي  املقبل  يونيو   18 اىل   2 م��ن  ال��ف��رتة 
ن�شاط  الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد  بها  يختتم 

مو�شمه لعام 2013-2012. 

احت�د ال�سرطة الري��سي ين�ق�س برن�مج الن�س�ط الري��سي للمو�سم املقبل
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والإ�شلحية  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
الريا�شي  مو�شمها  بانتهاء  اأبوظبي  ب�شرطة 
اأب���وظ���ب���ي  جم���ل�������س  ي��ن��ظ��م��ه  ال�������ذي  الأول 
الريا�شي للنزيلت بعنوان الريا�شة للجميع 
املا�شي  اأبريل   15 الفرتة من  بل ح��دود يف 
اجلاري  مايو  م��ن  والع�شرين  ال��ث��اين  وحتى 
ب��ف��وز فريق  ب��اأب��وظ��ب��ي  يف م��ن��ط��ق��ة ال��وث��ب��ة 
املوؤ�ش�شة العقابية على فريق جمل�س اأبوظبي 
وح�شوله على امليدالية الذهبية بينما ح�شل 
فريق النمور على املرتبة الثالثة وح�شل على 

الربونزية و�شط ح�شور مكثف من  امليدلية 
جمل�س  وممثلي  ال�شف  و���ش��ب��اط  ال�شباط 
اأبوظبي الريا�شي. بداأ احلفل بعزف ال�شلم 
ملدار�س  املو�شيقية  الفرقة  قدمته  الوطني 
�شيف  حم��م��د  للعقيد  ك��ل��م��ة  ت��ل��ت��ه  ال�����ش��رط��ة 
العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  الزعابي مدير  مطر 
خللها  �شكر  اأبوظبي  ب�شرطة  والإ�شلحية 
الكبري  دوره  على  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
يف حت��وي��ل ه���ذه ال��ف��ك��رة ال��ن��اج��ح��ة م��ن حلم 
يداعب خيال النزيلت اإىل واقع ..لفتا اإىل 

للفرق  قيمة  وعينية  مالية  م��ك��اف��اآت  ر���ش��د 
وميتد  الأف��ك��ار  تتوا�شل  اأن  متمنيا  الفائزة 
العطاء ملا له من اأثر بناء يف اإزالة ال�شغوط 
النف�شية عن النزيلت وتخفيف الأعباء عن 

العاملني يف املوؤ�ش�شة العقابية.
الريا�شة  اأبوظبي  جمل�س  اإن  الزعابي  وق��ال 
ن�شر  اإىل  حثيثة  بخطى  تاأ�شي�شه  منذ  ي�شعى 
اأبوظبي  اأرج��اء  جميع  يف  الريا�شية  الثقافة 
اجلميع  اإىل  و�شلت  ر�شالته  اأن  اإىل  ..لف��ت��ا 
تو�شيل  يف  جن��ح��ت  العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  واأن 

خلل  من  عنها  ي�شمع  مل  من  اإىل  الر�شالة 
هذا الربنامج.

الريا�شة  اإدارة  املن�شوري مدير  فا�شل  واأك��د 
اأن  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  ال��ن��وع��ي��ة يف جمل�س 
ن�شر  على  الرتكيز  املجل�س  اأه���داف  اأه��م  من 
املوؤ�ش�شات  ج��م��ي��ع  ل����دى  ال��ري��ا���ش��ي  ال���وع���ي 
املجتمعية وبناء �شركات تدعم توجه حكومة 
جمل�س  ي�شعى  املنطلق  ه���ذا  وم���ن  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي الريا�شي اإىل تقدمي الدعم واملتابعة 
والربامج  امل���ب���ادرات  اإجن���اح  والإ����ش���راف على 

ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف ن�����ش��ر ال���وع���ي يف 
الريا�شة  م����ب����ادرة  ان  واأو������ش�����ح  امل���ج���ت���م���ع. 
بالتعاون  اأقيمت  وال��ت��ي  ح��دود  ب��ل  للجميع 
مع املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شلحية يف الوثبة 
�شجل  اإىل  ت�شاف  ج��دي��دة  ان��ط��لق��ة  تعترب 
احلافل  املجل�س  يف  الن�شائية  الريا�شة  ق�شم 
باملبادرات والربامج املتميزة التي مت توجيهها 

اإىل ال�شيدات يف الإمارة.
الربنامج  ه����ذا  اأن  اإىل  امل��ن�����ش��وري  واأ�����ش����ار 
املوجهة  ال��ربام��ج  م��ن  مل��زي��د  انطلقة  ميثل 

اإمي���ان���ا م��ن املجل�س  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ل��ن��زي��لت يف 
بال�شراكة املجتمعية التي ي�شعى اإىل حتقيقها 

من خلل الفعاليات.
ال��ع��ق��ي��د �شعيد  ����ش���ارك يف احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي 
ال��وث��ب��ة وال���رائ���د منى  ال��ن��ق��ب��ي رئ��ي�����س ق�شم 
�شابط  الإداري���ة  ال�شوؤون  ف��رع  مدير  خليفة 
�شعيد  ���ش��رور  اأول  وامل���لزم  التدريبي  املعهد 
النعيمي وامللزم اأول �شبحة مفلح زويد ومن 
وعائ�شة  املن�شوري  فا�شل  اأبوظبي  جمل�س 

النعيمي.

اإ�سالحية �سرطة اأبوظبي تختتم الفع�لي�ت الري��سية للنزيالت

•• العني- الفجر:
ت�شوير حممد معني:

ات�شالت  دوري  ب��ل��ق��ب  ر���ش��م��ي��ا  ال��ع��ني  ف��ري��ق  ت����وج 
 11 وال  ال��ت��وايل  على  الثانية  للمرة  للمحرتفني 
اأم�س ،يف مباراة اجلولة الأخرية  ،اأول من  بتاريخه 
 1-2 الفوز  ا�شتحق  ،حيث  الن�شر  ال��دوري مع  من 
،على الرغم من اأنه كان ر�شميا الفائز باللقب قبل 
اأربع جولت اإثر فوزه على دبي 3-�شفر ،حيث قام 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي، ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
احتاد  رئي�س  ال�شركال  يو�شف  و  القدم،  لكرة  العني 
جلنة  رئي�س  الرميثي  مر�شد  ث��اين  وحممد  الكرة، 
دوري املحرتفني ،بتقدمي امليداليات الذهبيبة ودرع 
و�شط فرحة �شاخبة على ملعب  ال��دوري للعبني 

القطارة بنادي العني.
بلقب  الزعيم  ردي��ف  فريق  بتتويج  البداية  وج��اءت 
اجل���اري، حيث  املو�شم  ب��ه يف  ل��ف��وزه  التحدي  دوري 
مت دخول اللعبني، ومعهم املدرب اأحمد عبد اهلل، 
ذلك  وبعد  والإداري،  الفني  اجلهازين  اأع�شاء  وكل 
الوهيبي  علي  يتقدمه   ، القدم  لكرة  الأول  الفريق 
ب�31 هدفاً،  الدوري  واأ�شامواه هداف  وتبعه رادوي 
واإ�شماعيل  اإي��ك��وك��و،  وكيمبو  ال��رح��م��ن،  عبد  وعمر 
وحممد  جمعة،  وف��ار���س  برو�شكو،  واأليك�س  اأح��م��د، 
عبد  وخالد  فايز،  وحممد  العنزي،  ومهند  اأح��م��د، 
الرحمن، وحممد فايز، ويعقوب احلو�شني، وعبداهلل 
واأحمد  �شلطان،  اهلل  وعبد  فايز،  وم�شلم  اهلل،  م��ال 
ال�شام�شي، وداوود �شليمان، وحممد �شامل الظاهري، 
اأحمد،  ويو�شف  نا�شر،  و�شلطان  حممد،  و�شليمان 
ال��ذي حيته اجلماهري  اأولري���و كوزمني  امل��درب  ثم 
بحرارة، وبقية اأع�شاء اجلهاز الإداري حممد عبيد 
وبقية  اجلنيبي،  ونا�شر  ال�شهباين،  ومطر  حماد، 
الطبي،  اجلهاز  اأع�شاء  وكل  الفني،  اجلهاز  اأع�شاء 
الفريق  العلج الطبيعي، وكل منظومة  واأخ�شائيو 
الرديف  لفريق  ال��درع  رف��ع  الأول، ثم حانت حلظة 
وهلل  الفريق،  قائد  اهلل  عبد  �شامل  ت�شلمه  حيث 

ال����دوري  درع  ل��ت�����ش��ل��م  الأول  ال��ف��ري��ق  ق��ائ��د  ���ش��ع��ي��د 
وامليدالية الذهبية.

وجنح العني يف اإ�شعاد جماهريه ليلة تتويجه بطًل 
بفوزه امل�شتحق على �شيفه الن�شراوي بنتيجة 1-2، 
و�شجل للعني كيمبو اإيكوكو 67 واأ�شامواه جيان من 
ركلة جزاء 88 ، فيما �شجل هدف العميد الن�شراوي 

اللعب برونو �شيزار 9 .
وكان الفريق العيناوي ح�شم اللقب قبل اأربع جولت 
بثلثية  ف���وزه  بعد  وحت��دي��دا  امل�شابقة،  نهاية  م��ن 
نظيفة على اأ�شود العوير باجلولة 22 بعد اأن ابتعد 
13 نقطة،  اإىل  اأقرب ملحقيه  النقاط عن  بفارق 
وبفوزه على الن�شر اأم�س رفع العني ر�شيده اإىل 62 

نقطة، فيما بقي العميد الن�شر يف نقاطه ال 39.
املدافع  اأخ��ط��ا  عندما  مبكرا  يتقدم  اأن  العني  وك��اد 
الن�شراوي يف اإبعاد الكرة من منطقة اخلطر، حيث 
زاوية  ركلة  اإىل  لتذهب  مرماه  عار�شة  ف��وق  لعبها 
اأ�شحاب الأر���س وذلك يف الدقيقة  مل ي�شتفد منها 

الثالثة من املباراة.
وط��ال��ب لع��ب��و ال��ع��ني بركلة ج���زاء بعد م���رور �شت 
دق��ائ��ق بحجة ع��رق��ل��ة حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن داخل 
منطقة العمليات، غري اأن حكم اللقاء اأمر مبتابعة 

اللعب.
وكانت البداية لفريق الن�شر بعد مرور ت�شع دقائق 
،عندما ا�شتفاد برونو �شيزار من هفوة دفاعية داخل 
ال�شندوق ،ليخطف برجله الي�شري كرة قوية على 
اأهداف  اأول  م�شجل  �شليمان  داوود  احلار�س  ميني 

اللقاء.
عر�شية  م��ن  ج��ي��ان  اأ���ش��ام��واه  ال��غ��اين  ي�شتفد  ومل 
اأمام مرمي  باملقا�س و�شلته من عمر عبد الرحمن 
ال�شباك  عن  بعيدا  براأ�شه  الكرة  حول  حيث  الن�شر 

مهدرا فر�شة تعادل ثمينة للعني 15 .
 35 ج��زاء  بركلة  العني  اأخ���ري طالب لعبو  وم��رة 
عندما �شقط جيان داخل املنطقة بعد لعبة م�شرتكة 
مع حار�س مرمي الن�شر اإل اأن احلكم اأمر مبوا�شلة 
�شيزار  اللعب، فيما مل يحت�شب هدفا �شجله برونو 
للن�شر بعد دقيقة واحدة، بحجة اأنه ارتكب خمالفة 

قبل ذلك.

وعاد �شيزار ليهدد املرمي العيناوي مرة اأخري عرب 
اأن  قبل  وذل��ك  بقليل  العار�س  علت  قوية  ت�شديدة 
بتقدم  الأول  اللعب  �شوط  نهاية  ع��ن  احلكم  يعلن 

الن�شر بهدف دون رد.

حماولت عيناوية 
وت��دخ��ل م��درب العني ،ال��روم��اين اأولري����و كوزمني 
للمرة الأوىل يف املباراة ،فزج باللعب يو�شف اأحمد 
الناحية  تعزيز  بغر�س  ال�شام�شي  اأح��م��د  م��ن  ب��دل 
ب����ادراك  امل���ب���اراة  اإىل  ل��ل��ع��ودة  �شعيه  يف  ال��ه��ج��وم��ي��ة 
وحماولته  هجماته  م��ن  ال��ع��ني  ليكثف  ال��ت��ع��ادل، 
الدفاع  اأن  غ���ري  ال�����ش��ي��وف  م��رم��ي  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
ال��ن�����ش��راوي وم���ن خلفه ح��ار���س امل��رم��ي ك���ان يقظا 

ومتميزا يف الزود عن مرماه. 
اإىل  فريقه  اإيكوكو  كيمبو  الفرن�شي  املهاجم  واأع��اد 
نقطة ال�شفر من ت�شديدة قوية ،بعد متريرة ممتازة 
من عمر عبدالرحمن على م�شارف ال�شندوق  67  

.
واأن�����ربى امل��ه��اج��م ال��غ��اين يف ���ش��ف��وف ن����ادي العني 
ب��ن��ج��اح مانحا  ج�����زاء  رك���ل���ة  اإىل  ج���ي���ان  ،اأ����ش���ام���واه 
الأف�����ش��ل��ي��ة ل��ف��ري��ق��ه ،ب��ع��د ج���دل م��ث��ري م��ن لعبي 
احلكم  ،فمنح  ال�شافرة  قرار  على  احتجاجا  الن�شر 
ع���ب���دال���واح���د خ���اط���ر ال��ب��ط��اق��ة احل����م����راء للعب 

اليطايل ما�شكارا  85.

اجناز م�ستحق للعني 
ه��ن��اأ حم��م��د ع��ب��ي��د ح���م���اد، م�����ش��رف ال��ف��ري��ق الأول 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  العني،  بنادي  القدم  لكرة 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
العني  ن��ادي  رئي�س  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
هزاع  ال�شيخ  و�شمو  العيناوية،  ال�شرف  هيئة  رئي�س 
نائب  الوطني،  الأم��ن  م�شت�شار  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
النائب  اأب��وظ��ب��ي،  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
هيئة  لرئي�س  الأول  النائب  ال��ن��ادي،  لرئي�س  الأول 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  ال�شرف، 
طريان  هيئة  رئي�س  الوطني  الأم��ن  م�شت�شار  نائب 
الرئا�شة النائب الثاين لرئي�س النادي النائب الثاين 

لرئي�س هيئة ال�شرف، على اإح��راز نادي العني لقب 
 11 وال���  التوايل  الثاين على  ال��دوري للعام  بطولة 
التي  ال�شامية  الرعاية  اإن  وق��ال حماد:  تاريخه.  يف 
وقيادته  ال��ن��ادي  �شيوخ  م��ن  ال��ع��ني  بها  يحظى  ظ��ل 
من�شات  ويف  ال��ك��ب��ار  ب��ني  دائ���م���اً  ت�شعه  ال��ر���ش��ي��دة، 
التتويج، خ�شو�شاً واأن دعم ال�شيوخ ل يقت�شر على 
اإىل  ب��ل ميتد  وامل��ع��ن��وي��ة فح�شب،  امل��ادي��ة  اجل��وان��ب 
و�شع الفكر وال�شرتاتيجية التي حتدد اآلية العمل 
الكبري،  ال�شرح  ه��ذا  اإىل  املنت�شبني  كل  وم�شوؤولية 
اأهداف مو�شوعة واأولويات حمددة للفريق  وهناك 
مع  ات�شاقاً  مو�شم،  كل  يف  تنفيذها  على  العمل  يتم 
روؤية النادي. وتابع: النجاح الذي حققه النادي ببلوغ 
من�شة التتويج واملحافظة على لقب بطولة الدوري 
فر�شة مثالية لتهنئة اأ�شحاب الإجناز الذين ر�شموا 
القوة،  ب��ه��ذه  اأ���ش��ب��ح  ال��ع��ني حتى  خريطة جن��اح��ات 
بداية  التاريخية،  اإجن��ازات��ه  اإح���راز  اأ���ش��ب��اب  وه��ي��اأوا 
النادي  ب���اإدارة  م���روراً  ال�شيوخ،  ال�شمو  اأ�شحاب  من 
الفني  واجل��ه��از  ال��ق��دام��ى،  وال��لع��ب��ني  واملوؤ�ش�شني 
واللعبني واجلماهري، و�شوًل اإىل كل من ينت�شب 
حول  ���ش��وؤال  على  ورداً  اإجن��ازات��ه.  يف  و�شاهم  للعني 
راأيه يف م�شتوى مناف�شة بطولة الدوري التي فاز بها 
العني للمو�شم الثاين على التوايل، قال: اإن املناف�شة 
يف بطولة الدوري باملو�شم احلايل بداأت قوية، قيا�شاً 
بامل�شتويات املمتازة التي قدمتها جميع الفرق خلل 
املراحل الأوىل من البطولة، خ�شو�شاً الو�شل ودبي 
عامة،  ب�شورة  امل�شابقة  اأن  اعتقادي  ويف  والظفرة، 
جولت،  ب��اأرب��ع  ل�شاحله  ال��ع��ني  يح�شمها  اأن  ق��ب��ل 
تاأثرت بع�س ال�شيء يف اجلولت الأخرية من املو�شم، 
جدول  خريطة  على  فيها  ال�شراع  انح�شر  اأن  بعد 
الرتتيب يف املوؤخرة، للخروج من خطر الهبوط اإىل 

الدرجة الأوىل .
املناف�شة حل�شم  التقليل من قيمة  واأكمل: ل يجب 
اأرب���ع ج��ولت من  قبل  ال���دوري  العني لقب بطولة 
الذين  البع�س  راأي  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً  امل�����ش��اب��ق��ة،  ن��ه��اي��ة 
من  ق��ل��ل  للعني  مناف�س  وج���ود  ع���دم  اأن  ي��ع��ت��ق��دون 
الن�شخة  لقب  على  ال�شباق  يف  التناف�شية  القيمة 
اإجن�����ازه غري  ال��ع��ني  ل��ق��د ح��ق��ق  اخل��ام�����ش��ة . وزاد: 

امل�شبوق باحل�شول على لقب بطل دوري املحرتفني 
قوية  مناف�شة  ظل  يف  ال��ت��وايل،  على  الثانية  للمرة 
وظروف �شعبة، حيث مل يدخل اأي مباراة �شهلة يف 
جميع املواجهات التي خا�شها خلل املو�شم احلايل، 
مهمته  من  �شعبت  التي  ال��ظ��روف  بع�س  وواجهته 
الإيقاف  ب��داع��ي  والغيابات  التحكيمية  ك��الأخ��ط��اء 
ال�شيقة  الزمنية  امل�شاحة  جانب  اإىل  والإ���ش��اب��ات، 
املحلية  املباريات  لبع�س  الفريق  اإع��داد  �شبقت  التي 
يحقق  اأن  ال�شعب  من  العوامل  وتلك  واخلارجية. 
�شخ�شية  ميتلك  ك��ان  اإذا  اإل  نتائج  فريق  اأي  فيها 
مناف�شني  يواجه  واأن��ه  خ�شو�شاً  احلقيقي،  البطل 
ج��ي��دي��ن. واأك���م���ل: ل��ي�����س ذن���ب ال��ع��ني ال����ذي و�شع 
اإعدادياً جيداً وم�شى على تنفيذه ب�شورة  برناجماً 
التي  ال�شرتاتيجية  اخلطط  على  معتمداً  مثالية، 
املنظم بجهود عندما يبتعد عن  العمل  اآلية  حددت 
�شعيفة،  املناف�شة  على  يطلق  اأن  ك��ث��رياً،  مناف�شيه 
بطولة  لقب  على  املناف�شة  تكون  اأن  اأمتنى  ولكنني 
ال��دوري يف املو�شم املقبل حتى اجلولة الأخ��رية كما 
ن�شاهد املناف�شة اليوم على البقاء بدوري الأ�شواء. 
ت�شتمر  م��وا���ش��م  اأرب��ع��ة  قبل  املناف�شة  ك��ان��ت  وت��اب��ع: 
حتى اجل��ولت الأخ��رية والإث���ارة حا�شرة يف جميع 
اأحياناً،  تكاد حت�شم ب فا�شلة  اأنها  املباريات لدرجة 
اجلولة  حتى  املناف�شة  ا�شتمرارية  اأن  اعتقادي  ويف 
املتعة والإث���ارة على جميع  الأخ��رية تفر�س عوامل 
امل���ب���اري���ات وجت����ذب اجل��م��اه��ري اإىل م��ت��اب��ع��ت��ه��ا من 
امللعب، واأمتنى اأن يتكرر هذا امل�شهد لأنه ي�شب يف 

م�شلحة الدوري وامل�شابقة ب�شورة عامة.

ح�سور م�سرف من ادارة العني
وحول مدى تاأثري غياب ال�شيخ عبداهلل بن حممد 
بن خالد اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة نادي العني 
اأخ��رياً قال: ال�شيخ  لكرة القدم على تراجع النتائج 
اطلع  على  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بن  عبداهلل 
خ�شو�شاً  ب��ال��ن��ادي،  املتعلقة  التفا�شيل  ب���اأدق  دائ���م 
متواجد  وهو  الأول،  الكرة  بفريق  املرتبطة  الأم��ور 
وابتعاده ك��ان يف ف��رتة حم��ددة لظروف  معنا دائ��م��اً 
�شحية، ولكن رمبا كان ال�شبب الرئي�س يف الرتاجع 

الأخري يكمن يف ح�شم الفريق للقب قبل 4 جولت 
وب����ف����ارق 13 ن��ق��ط��ة ع���ن اأق������رب امل����ط����اردي����ن، ويف 
اعتقادي اأن الفارق كان غري حمفز للعبني وحتى 

اجلماهري.

التي  النواق�س  حول  كوزمني  حديث  وعن 
ك�سفتها البطولة الآ�سيوية؟

قال اتفق مع كوزمني والإدارة تدعم خطط املدرب 
الفنية، خ�شو�شاً اأنه من املدربني اجليدين، واملوؤكد 
له نظرته فنية واقعية، ويتطلع اإىل ا�شتقدام الأ�شماء 
التي �شتخدم خطته امليدانية يف املو�شم املقبل، ات�شاقاً 
العليا  والإدارة  ال�شرتاتيجية،  الإدارة  خطط  م��ع 
الكرة  لفريق  النجاح  اأ�شباب  توفري  على  حري�شة 
اأجنبي  ا�شتقدام لع��ب  ب��اأن  اأك��رر  واأ���ش��اف:   . الأول 
مبوا�شفات عاملية مهما كانت قيمته الفنية واملادية 
اأ���ش��ه��ل م��ن احل�����ش��ول على خ��دم��ات لع��ب مواطن، 
الإدارة  �شنعمل  التي  الأ���ش��م��اء  بع�س  ح��دد  وامل���درب 
على فتح باب التفاو�س معها عرب القنوات الر�شمية 
بعد مباراة الن�شر والتي تعترب الإع��لن عن نهاية 
املو�شم، وفقاً لتوجيهات الإدارة العليا، واأ�شلوب العني 
معروف يف مثل تلك الإجراءات ل يحبذ الدخول اإل 
عن طريق الأندية اإذا كان اللعب الذي يود �شمه 
اإىل �شفوفه مرتبطاً بعقد مع ناديه، وناأمل التعاقد 

مع بع�س الأ�شماء التي حددها املدرب.
وتابع: والتقرير الفني للمدرب �شامل الأ�شماء التي 
يحتاجها يف املو�شم املقبل، على نحو تف�شيلي، مدعم 
بتقييمه جلميع اللعبني، ونتطلع يف املو�شم املقبل 

اإىل تقدمي مو�شم ا�شتثنائي.
واأو�شح حماد: اأن هناك توجهاً باإعادة لعبني اثنني 
م��ن ال��ذي��ن مت��ت اإع��ارت��ه��م يف امل��و���ش��م احل����ايل اإىل 
رغبة  على  بناًء  وذل��ك  جديد،  من  الفريق  �شفوف 
ال��ذي قدماه خلل  املتميز  ب��امل��ردود  قيا�شاً  امل���درب، 

م�شاركتهما اللفتة يف دوري املحرتفني.
ع��دة عرو�س من بع�س  العني تلقى  اأن  واأك��د حماد 
الأن���دي���ة ال��راغ��ب��ة يف ال��ت��ع��اق��د م��ع ع���دد منلعبي 
الإدارة  جمل�س  على  الأم���ر  ع��ر���س  و�شيتم  ال��ع��ني، 

مرفق بتقارير املدرب وجلنة الحرتاف.

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

ان��ط��ل��ق��ت ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال���ل���واء ال�شيخ 
طالب بن �شقر القا�شمي قائد عام �شرطة را�س 
اخليمة وبح�شور العميد حممد النوبي حممد 
مناف�شات  اخليمة  راأ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب 
را�س  ل�شرطة  العامة  للقيادة  الأوىل  البطولة 
اخليمة للقوة البدنية )البن�س بر�س( بالتعاون 
م���ع اإحت�����اد الإم�������ارات ل��ب��ن��اء الأج�������ش���ام والقوة 
البدنية . واأ�شفرت نتائج املناف�شات التي جرت يف 
نادي �شباط ال�شرطة عن تتويج الثلث املراكز 
5 فئات ل��لأوزان وهي كالتايل:  الأوىل من كل 
الأول  ب��امل��رك��ز  ف���از  ك��ي��ل��وج��رام،   66 وزن حت��ت 
وجيه البني، والثاين ليك با�شم بينما بينما كان 

املركزالثالث من ن�شيب حمد حممد.

ويف الوزن حتت 73 كيلوجرام، نال املركز الأول 
النعيمي،  حممد  ال��ث��اين  و  عبيدالكرمي،  نبيل 

و�شفيان رفيق باملركز الثالث .
يف الوزن حتت 83 كيلوجرام مبارك علي �شامل، 
والثاين رامي بن حمد، والثالث علي املحلومي 

.
اأم���ا ال����وزن حت��ت 93 ك��ي��ل��وج��رام، ج���اء باملركز 
باملركز  ر����ش���وان  رام���ي  ث��م  ���ش��لم،  نبيل  الأول 

الثاين، وحممد بن خلفان باملركز الثالث .
واأخ��������رياً اأ����ش���ف���رت م��ن��اف�����ش��ة ال������وزن ف����وق 93 
ب��امل��رك��ز الأول،  ك��ي��ل��وج��رام،ع��ن ف��وز عمر ك��ام��ل 
وحممد  ال����ث����اين،  ب���امل���رك���ز  روؤوف  وب�����روج�����ان 

احلميدي باملركز الثالث .
بينما جاءت نتائج املراكز الأوىل لل�شالت على 
النحو التايل: نالت �شالة ال�شقور املركز الأول، 

تليها �شالة البوا�شل، ثم �شالة ليف �شتنت .
ال�شقور،  �شالة  ع��ام  مدير  ق��ام  احلفل  وخ��لل 
ال���ق���ي���ادة العامة  ب��ت��ك��رمي ب��ط��ل  خ���ال���د احل�����اج، 

ل�شرطة راأ�س اخليمة واآ�شيا في�شل الغي�س .
للفائزين  تتويجه  خ��لل  النوبي  العميد  واأك��د 
عن تقديره للجهود اللفتة التي يبذلها �شمو 
قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة وجميع ال�شركات 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال���راع���ي���ة ل��ه��ذه ال��ب��ط��ول��ة وهي: 
ال�����ش��ق��ور للملب�س  ���ش��ريام��ي��ك راأ�����س اخل��ي��م��ة، 
الريا�شية، �شركة اأجنو مينت لتنظيم الفعاليات، 
الكابويارا  امل����واي  ت���اي  ن���ادي  ال��ر���ش��اق��ة،  ���ش��ال��ة 
الريا�شي ومرييال للعطور، والتي اأ�شهمت على 
نحو لفت يف اإجناح الن�شخة الأوىل من بطولة 
اأن  اإىل  م�شرياً  ب��ر���س(،  )البن�س  البدنية  القوة 
�شمو قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة يحر�س على 

جتد  التي  والثقافية  الريا�شية  الأن�شطة  دع��م 
اأو�شاط  ب��ني  النظري  منقطع  ورواج����اً  اهتماماً 
ال�شباب، مبختلف هواياتهم، موؤكداً على الدعم 
ان�شطة الحتاد وتفاعلهم مع  والرعاية جلميع 
جميع الدوائر واملوؤ�ش�شات والندية التي ترعى 

هذه الريا�شة .
الإعلم  اإدارة  م��روان جكة، مدير  الرائد  وق��ال 
والعلقات العامة ب�شرطة را�س اخليمة، ن�شعى 
والأن�شطة  امل��واه��ب  جميع  ت�شجيع  اإىل  دائ��م��اً 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س م���ن خلل 
اأبطاًل  ي�شبحوا  كي  اللعبني  وتوجيه  اإر���ش��اد 
من خلل ممار�شة الحرتاف حتى نكّون فريقاً 
قوياً با�شم الدولة يناف�س يف البطولت الدولية 

على نحو م�شرف يحقق الأهداف املرجوة .
ومن جانبه، عرب النقيب فهد عبداهلل بن جمعة 

والإجتماعية  الريا�شية  الأن�شطة  ق�شم  رئي�س 
ب�����ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، ع��ن ارت��ي��اح��ه للنجاح 
اأن  الباهر الذي رافق الن�شخة الأوىل، مو�شحاً 
البطولة يكمن يف  ال��ذي عزز من جناح  ال�شبب 
امل�شاركني  وع��دد  الكبري  اجلماهريي  التواجد 
اإىل جانب  اإم��ارات الدولة  بالبطولة من جميع 
العربية،  وال���دول  ال��ت��ع��اون  اأب��ط��ال م��ن جمل�س 
موؤكداً اأن امل�شتوى الفني للبطولة جاء مرتفعاً، 

م�شيفاً اإن النجاح الذي حققته الن�شخة الأوىل 
من البطولة �شينعك�س اإيجاباً على تنظيم جميع 
الأن�شطة والفعاليات الريا�شية املقبلة، خ�شو�شاً 

واأن النطباع الذي خرج به اجلميع كان جيداً.
�شعيد  �شعادة عبدالكرمي حممد  ح�شر احلفل، 
الأج�شام  الإم����ارات لبناء  ال��ع��ام لإحت���اد  الأم���ني 
وال��ق��وة ال��ب��دن��ي��ة، و���ش��ع��ادة حممد امل���ري رئي�س 

جلنة الإمارات للقوة البدنية .

بح�سور نهيان بن زايد 

العني تذرف دموع الفرح ابته�جً� بدرع الدوري للمرة الث�نية على التوايل 

بتوجيهات طالب بن �سقر 

انطالق من�ف�س�ت البطولة الأوىل للقوة البدنية )البن�س بر�س( ل�سرطة راأ�س اخليمة
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اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ودع��م  برعاية 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية ..توج ال�شيخ 
�شعيد بن حمدان بن را�شد اآل مكتوم طاقم املحمل 
غازي 103  ملالكه �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل 
ال�شراعية  لل�شفن   23 ال��ق��ف��ال  ل�����ش��ب��اق  ب��ط��ل 
املحلية 60 قدما والذي انطلق من جزيرة �شري 
بونعري يف ال�شاعات الأوىل من �شباح ام�س حتى 
خط النهاية قبالة فندق برج العرب . واأكد طاقم 
دائما مع  املوعد  اأنهم على   103 غ��ازي  املحمل 
من�شات التتويج حيث اأ�شاف اللقب الثالث له يف 
�شجلت �شباق القفال الذي انطلق عام 1991 
بعدما ح�شل على اللقب مرتني من قبل عامي 
2004 و2006 وبقيادة النوخذة املتميز احمد 
�شعيد �شامل الرميثي والذي يعترب من النواخذة 
الكبار اأ�شحاب الجنازات يف ال�شباقات البحرية 

ويف خمتلف الفئات.
واحتل املركز الثاين يف �شباق ام�س املحمل الرائد 
92 ملالكه �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 
اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
امل��ه��ريي ونال  ال��ن��وخ��ذة م��ك��ت��وم عتيق  وب��ق��ي��ادة 
الفريق  ملالكه   25 زل��زال  املحمل  الثالث  املركز 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول 
اأب���وظ���ب���ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات  ع��ه��د 

امل�شلحة بقيادة النوخذة عبداهلل املرزوقي.
الأرقام  م��ن  العديد   23 القفال  �شباق  و�شجل 
املركز  امل��ح��م��ل ���ش��اح��ب  اجل��دي��دة ح�شل و���ش��ل 
الأول اإىل خط النهاية يف 5 �شاعات و 24 دقيقة 
 51 اأك��رث من  اإىل  قطع خللها م�شافة و�شلت 
ميل بحريا يف حني كان الرقم املنجز يف �شباق 

العام املا�شي 5 �شاعات و45 دقيقة.
واحد  خط  على  حممل   100 قرابة  وا�شطفت 
قبالة �شواطئ �شري بونعري بداية من ال�شاعات 
الإ�شارة  تعطي  اأن  قبل  اليوم  �شباح  من  الأوىل 
ال��دخ��ان��ي��ة ال��ربت��ق��ال��ي��ة وي��رف��ع ال��ع��ل��م الأخ�شر 
اندفعت  حيث  الكبري  ال�شباق  بانطلقة  اإي��ذان��ا 
ال���ع���ود وال��ق��ل��م��ي لجتياز  ب�����ش��راع��ي��ه��ا  امل��ح��ام��ل 
م��راح��ل ال�����ش��ب��اق ال��ك��ب��ري وال����ذي ت���اأك���دت ومنذ 
تبادل  خ��لل  من  التناف�س  ق��وة  الأوىل  مراحله 
املراكز بني ال�شفن امل�شاركة خلل مراحل ال�شباق 
املختلفة ومنها املرحلة الأوىل والتي �شملت 23 
ميل بحريا بني جزيرتي �شري بونعري والقمر.

وكان الوا�شلني يف نهاية املرحلة الأوىل ال�شفينة 
برج خليفة ملالكها النوخذة عارف �شيف الزفني 
بحريا   ميل   23 الأوىل  املرحلة  ت�شدر  ال���ذى 

القمر  ج��زي��رة  بونعري وحتى  ج��زي��رة �شري  م��ن 
�شمو  مل��ال��ك��ه   92 ال��رائ��د  امل��ح��م��ل  ع��ل��ى  متقدما 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
املهريي  عتيق  مكتوم  ال��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة  نهيان 
والذي و�شل ثانيا ثم املحمل غازي 103 ملالكه 
ال��رم��ي��ث��ي والذي  ���ش��امل  �شعيد  اح��م��د  ال��ن��وخ��ذة 
اأي�شا على والده حامل اللقب يف الن�شخة  تقدم 
�شامل  �شعيد  امل��خ�����ش��رم  22النوخذة  امل��ا���ش��ي��ة 
الرميثي قائد املحمل ال�شاحل 31 والذي اأنهى 

املرحلة الأوىل رابعا.
وحملت املراحل الأخرية لل�شباق تقلبات متوقعة 
الرياح  �شرعات  ازدي��اد  النتائج خا�شة يف ظل  يف 
10 اىل  وال��ت��ي و���ش��ل��ت يف بع�س الأح���ي���ان ب��ني 
اإىل  املحامل �شرعات و�شلت  15 عقدة و�شجلت 
12 ميل بحريا حيث تقدم املحمل غازي 103 
طاقم  قبل  من  مطاردة  و�شط  الأول  املركز  اإىل 
املحمل زلزال 25 يف املركز الثاين بينما تراجع 
برج العرب 66 اإىل املركز الثالث واملحمل الرائد 

.92
الإث��ارة ذروتها يف الأمتار الأخ��رية حيث  وبلغت 
واث���ق اخل��ط��ى مي�شي   103 غ���ازي  املحمل  ب���داأ 
م��ل��ك��ا ���ش��ال��ك��ا ال��ط��ري��ق ب��ك��ل ارت���ي���اح وح��ي��دا اإىل 
ع��وام��ات خ��ط ال��ن��ه��اي��ة وال��ت��ي اج��ت��ازه��ا حمققا 
عر�س  على  نف�شه  ومتوجا  بجدارة  الأول  املركز 

لقب القفال 2013.
امل�شاركني  ب��اق��ي  ب��ني  وت���رية احلما�س  وارت��ف��ع��ت 
لنتزاع املركز الثاين وبينما كان زلزال 25 على 
مقربة من الو�شول اإىل خط النهاية كان طاقم 
القارب الرائد على نف�س الطريق لي�شبقوا زلزال 
بينما  الثاين  باملركز  ويفرحوا  الهدف  اإىل   25
25 ثالثا و�شط ده�شة طاقمه الذي  حل زل��زال 

كان قريبا من اإحراز مركز الو�شيف.
ويف باقي املراكز جاء يف املركز الرابع املحمل برج 
الزفني  �شيف  ع��ارف  النوخذة  ملالكه   66 خليفة 
املراحل  اح��دى  لل�شباق يف  ك��ان مت�شدرا  وال��ذي 
واح��ت��ل امل��رك��ز اخل��ام�����س ال���ق���ارب ���ش��م��ردل 15 
ملالكه �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم رئي�س هيئة دبي للثقافة والفنون وبقيادة 
ال��ن��وخ��ذة ���ش��ل��ط��ان ���ش��ع��ي��د ح����ارب وح�����ش��ل على 
املركز ال�شاد�س �شردال 83 ملالكه ال�شيخ زايد بن 
حمدان بن زايد اآل نهيان وبقيادة النوخذة احمد 

ثاين الرميثي.
وذهب املركز ال�شابع يف الرتتيب العام اإىل حامل 
ملالكه   31 ال�شاحل  املحمل   2012 ع��ام  اللقب 
املركز  واح��ت��ل  الرميثي  �شعيد  ���ش��امل  ال��ن��وخ��ذة 

النوخذة  ب��ق��ي��ادة   60 ال�����ش��ارد  امل��ح��م��ل  ال��ث��ام��ن 
هياف  املحمل  وح��ل  املهريي  خ��ادم  احمد  ماجد 
الرميثي  م��ريز  على  �شيف  النوخذة  ملالكه   55
العا�شر  امل��رك��ز  اح��ت��ل  بينما  ال��ت��ا���ش��ع  امل��رك��ز  يف 
64 بقيادة  امل��ح��م��ل م��زاح��م  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  يف 

النوخذة عتيق حممد املزروعي.
وب��ع��د خ��ت��ام ال�����ش��ب��اق وع��ل��ى من�شة ال��ت��ت��وي��ج يف 
حمدان  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  ق��ام  ال�شياحي  امليناء 
اآل مكتوم يرافقه �شعيد حممد حارب  بن را�شد 
للريا�شات  الإم�������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س  ال��ف��لح��ي 
ب��ن ثاين  اح��م��د حممد  البحرية وال��ل��واء ط��ي��ار 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات 
لأ�شحاب  وال��ه��داي��ا  ال��ك��وؤو���س  بتقدمي  البحرية 
امليداليات  الأطقم  اأف��راد  وتقليد  الأوىل  املراكز 
فرحة  و���ش��ط  وال��ربون��زي��ة  والف�شية  ال��ذه��ب��ي��ة 

عارمة للأبطال.
اآل  وبلغت مكرمة �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
املالية راعي حدث  مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
�شباق القفال ال�شنوي لل�شفن ال�شراعية املحلية 
10 مليني درهم للم�شاركني يف �شباق الن�شخة 
املركز  �شاحب  ح�شل  حيث  والع�شرين  الثالثة 
�شمو  مل��ال��ك��ه   103 غ���ازي  امل��ح��م��ل  ط��اق��م  الأول 
اآل نهيان ممثل �شاحب  ال�شيخ �شلطان بن زايد 
احمد  ال��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
األف   500 ق����دره  م��ب��ل��غ  ع��ل��ى  ال��رم��ي��ث��ي  �شعيد 

درهم.
ال���ذي ���ش��ارك على منت  وح��ق��ق الفريق الأمل���اين 
39 يف الرتتيب  ال����  امل��رك��ز   121 رق���م  امل��ح��م��ل 
ال�شراعية  لل�شفن   23 ال��ق��ف��ال  ل�����ش��ب��اق  ال��ع��ام 
اأجنبي  لفريق  ظهور  اأول  يف  قدما   60 املحلية 
طوال م�شرية �شباقات القفال منذ تاأ�شي�شها عام 
اإ�شادة من  1991 حيث وجدت املبادرة الأملانية 
والذي  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو 
العامر  جمل�شه  يف  الزائر  الفريق  قائد  ا�شتقبل 

مرحبا بامل�شاركة.
نامو�س  الرميثي  �شعيد  احمد  النوخذة  واأه��دى 
األقاب مو�شم �شباقات البحر �شباق  باأغلى  الفوز 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل   23 القفال 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واىل 
اآل  اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واىل الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ال�شيخ  و�شمو  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 

دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي.
ال�شيخ  �شمو  ال�شكر اجلزيل اىل  الرميثي  ووجه 
اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو  �شلطان بن زايد 
رئي�س الدولة مالك املحمل على الدعم واملتابعة 
مبينا اأن الفوز بلقب القفال وللمرة الثالثة على 
التوايل يعد امرا اأكرث من رائع مبينا انه احتاج 
اإىل جم��ه��ود كبري يف ظ��ل ت�����ش��اوي ال��ف��ر���س مع 

باقي امل�شاركني الفوز والتتويج و�شام كبري.
واأ����ش���اد ال��رم��ي��ث��ي ب��دع��م وم��ت��اب��ع��ة ���ش��م��و ال�شيخ 
ح��م��دان ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
وال���ذي ظ��ل حري�شا  ال�شباق  راع��ي  املالية  وزي��ر 
للم�شاركة يف احلدث  الوطن  اأبناء  ت�شجيع  على 
اكرب  م��ن  اأ�شحي  احل���دث  اأن  م��وؤك��دا  واملناف�شة 
ن��ف�����ش��ه بجهود  ال���وق���ت  م�����ش��ي��دا يف  ال���ب���ط���ولت 
اللجان املنظمة يف نادي دبي الدويل للريا�شات 

البحرية. 
واأ�شاد �شعيد حممد حارب الفلحي رئي�س احتاد 
الإم��ارات للريا�شات البحرية نائب رئي�س نادي 
دبي الدويل للريا�شات البحرية بالدعم واملكارم 
ال�شخية من قبل �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية راعي وموؤ�ش�س 
والذي  ال�شراعية  لل�شفن  ال�شنوي  القفال  �شباق 
التاريخ  ذل��ك  1991 ومنذ  ع��ام  اأط��ل��ق احل��دث 
حافظ ال�شباق على عاداته الرائعة واجلميلة يف 
ر�شالة  يوؤكد و�شول  باملا�شي مما  ربط احلا�شر 

�شمو راعي احلدث اإىل اجلميع.
وقال حارب اأن امل�شاركة الكبرية التي جاءت هذه 
يعزز  كبري  كحدث  ال�شباق  مكانة  اأك���دت  ال�شنة 
التظاهرات  اك���رب  ك��اأح��د  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة  روح 
توا�شل  كذلك  واأك��دت  الوطن  اأبناء  التي جتمع 
اأفراد الأ�شرة  الأجيال من خلل وجود خمتلف 
فاليوم نري ون�شاهد اجلد والأب والبن معا يدا 
اإحياء  واإمن��ا  الفوز  لي�س  واح��د  ه��دف  بيدا نحو 

الرتاث وتذكر اأيام املا�شي.
للريا�شات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  رئي�س  نائب  وهناأ 
البحرية يف حديثه رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة 
والقائمني على اأمر اللجنة املنظمة على اجلهود 
الكبرية واملتميزة والتي اأ�شهمت يف الو�شول اإىل 
النجاح الكبري م�شيدا بت�شافر كل اجلهود خلف 
احلدث �شواءا من الدوائر احلكومية املختلفة يف 
اإمارة دبي اأو اجلهات احلكومية اأو القيادة العامة 
ل�شرطة ال�شارقة واللجنة املنظمة ملهرجان �شري 

بونعري الرتاثي البيئي.
املحمل غازي  الكبري لطاقم  ب��ارك الجن��از  كما 
103 بقيادة النوخذة احمد �شعيد �شامل الرميثي 

..موؤكدا اأن اخلربة والتوفيق لعبا دورا مهما يف 
و�شوله اأول اإىل خط النهاية م�شيدا بنتائج كل 
92 وزلزال  الرائد  املحملني  امل�شاركني وخا�شة 
تكن  ومل  اجلميع  عمت  الفرحة  اأن  مبينا   25

حكرا على اأ�شحاب املراكز الثلثة الأوىل.
اكتملت مع  النجاح  اأن حلقات  اإىل  ح��ارب  واأ�شار 
ظهور الفريق الأملاين يف ال�شباق واإكماله ال�شباق 
..لفتا اإىل احلدث اكت�شب �شيتا عامليا دعا كبار 
البحارة واملهتمني بالريا�شات البحرية خلو�س 
اهتمام  مكون  لكت�شاف  ومثرية  جديدة  جتربة 
اأهل الإم��ارات بالبحر وال��ذي �شكل امللذ الأمن 

وم�شدر الرزق يف املا�شي.
ووجه اللواء طيار احمد حممد بن ثاين رئي�س 
للريا�شات  ال�����دويل  دب����ي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
البحرية ال�شكر اجلزيل اإىل �شمو ال�شيخ حمدان 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
على تف�شله و�شموله بالرعاية حدث الدورة 23 
قدما   60 ال�شراعية  لل�شفن  القفال  �شباق  من 
بزيارة  �شموه  وتف�شل  اأم�����س  ي��وم  اأق��ي��م  وال���ذي 
النطلقة  قبيل  امل�شاركني  والبحارة  النواخذة 

ويف موقع تواجدهم يف جزيرة �شري بونعري.
املنظمة  اللجنة  اأع�����ش��اء  ث���اين  ب��ن  اح��م��د  وه��ن��اأ 
لل�شباق وك��ذل��ك ك��ل ���ش��رك��اء ال��ن��ج��اح م��وؤك��دا اإن 
الأ�شباب  احد  كان  اجلميع  بني  اجلهود  ت�شافر 
اأطول  علي  وال�شيطرة  النجاح  هذا  وراء  القوية 
قيا�شية  م�����ش��ارك��ة  وي�شهد  ب��امل��و���ش��م  ي��ق��ام  ���ش��ب��اق 
وكبرية من النواخذة والبحارة مبينا اأن النجاح 
ل يح�شب لنادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
ف��ق��ط ب��ل ل��ك��ل اجل��ه��ات امل��ت��ع��اون وامل�����ش��اه��م��ة يف 

تنظيم احلدث
اجلهات  بال�شكر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وخ�س 
اإدارة ال�شئون البحرية يف مكتب �شمو ويل عهد 
دبي واإدارة اليخوت الأمريية وجمموعة حماية 
املن�شات وال�شواحل قيادة ال�شرب الرابع والقيادة 
والقيادة  اإدارت��ه��ا  مبختلف  دب��ي  ل�شرطة  العامة 
العامة ل�شرطة ال�شارقة والإدارة العامة للدفاع 
الراعية  املظلة  الريا�شي  دب��ي  وجمل�س  امل��دين 
ل��ل��ن�����ش��اط ال��ري��ا���ش��ي يف دب���ي واحت�����اد الإم�����ارات 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي للإعلم 
امل�شاهري  قناة  ال�شرتاتيجي  ال�شريك  يف  ممثلة 
دب����ي ال��ري��ا���ش��ي��ة وب��ل��دي��ة دب����ي وم��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
خلدمات الإ�شعاف وجدول فعاليات دبي و�شركة 
الرثيا  خدمة  توفر  وال��ت��ي  للت�شالت  ال�شفا 
ال���ط���ريان وهيئة  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف  دب����ي  وه��ي��ل��ي 
البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة وجمعية 

الإمارات للغو�س وجمموعة الإمارات للبيئة.
التكتيكي رغم  انه اتخذ الطابع  وقال ابن ثاين 
الرياح القوية لذلك راأينا خلل مراحله كل �شئ 
خا�شة يف ا�شتخدام املهارات ومنها اخلايور والذي 
ق���اد ب��ع�����س امل��ح��ام��ل ل��لجت��اه ال�����ش��ح��ي��ح خلل 
اأن احلدث �شجل  اإىل  ..م�شريا  املختلفة  املراحل 
بف�شل  وذل��ك  ال��و���ش��ول  موعد  يف  قيا�شيا  رقما 
اأعطي  ال���ذي  احل���دث  راع���ي  �شمو  وروؤي����ة  حنكة 
بتوجيهاته يف النطلقة املبكرة فكرة ال�شتفادة 
من الرياح وقد �شاورنا ال�شك يف اأن تقل �شرعات 
الرياح  ه��ب��وب  لكن  الظهرية  ف��رتة  قبل  ال��ري��اح 
�شاعد البحارة على قطع امل�شافة وال�شتفادة من 
قوتها اجلنوبية اجلنوبية الغربية والتي اأ�شهمت 

يف الو�شول ال�شريع.
�شتعمل علي حتقيق  املنظمة  اللجنة  ان  واأو�شح 
الأمل���اين يف  الفريق  ك��ان ظهور  ومثلما  اجل��دي��د 
روؤية  وفق  الأفكار  �شتتوا�شل  العام  هذا  احل��دث 
�شمو راع���ي احل���دث وال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ع��رب منرب 
الفهيدي يف زيادة الفر�س عامليا وعربيا وخليجا 
ولكن وفق اللوائح والنظم التي ت�شمن املحافظة 

اأول على املوروث احل�شاري لدولتنا.
الثالثة  ال��ن�����ش��خ��ة  ����ش���ب���اق  يف  امل����ف����ارق����ات  م����ن 
توؤكد  والتي   23 القفال  �شباق  من  والع�شرين 
ع��ل��ى دور احل���دث يف ت��وا���ش��ل الأج���ي���ال ه��و فوز 
املحمل غازي 103 ملالكه النوخذة حممد �شعيد 
�شامل الرميثي وهو ابن النوخذة املخ�شرم �شعيد 
 31 �شامل �شعيد الرميثي قائد املحمل ال�شاحل 
الثانية  الن�شخة  بلقب  املا�شي  العام  توج  وال��ذي 
مع   103 غ��ازي  املحمل  ت��األ��ق  وب���داأ  والع�شرين 
بداية الألفية اجلديدة من خلل �شعوده ملن�شة 
التتويج للمرة الأوىل عام 2001 قبل اإن يعانق 
النامو�س للمرة الأوىل يف الن�شخة الرابعة ع�شرة 
عام 2004 ثم احتل املركز الثاين عام 2005 
خلف الفائز املحمل الزير 16 وفاز باللقب مرة 
العام  يف  و�شيفا  ي��ح��ل  ث��م   2006 ع���ام  اآخ����ري 
التايل 2007 خلف املت�شدر اأطل�س 12 وح�شل 
على املركز الثالث عام 2009 لينجح هذا العام 

يف حتقيق املركز الأول جمددا للمرة الثالثة
دبي  ن��ادي  احتفالية خا�شة يف مقر  اأقيمت  وقد 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة م��ع خ��ت��ام �شباق 
القفال 23 لل�شفن ال�شراعية املحلية 60 قدما 
ح��ي��ث ق��دم��ت ف��رق��ة ال��ع��ي��ال��ة ع��رو���ش��ا رائ��ع��ا يف 
خط  اإىل  و�شلت  التي  املحامل  طلئع  ا�شتقبال 
النهاية قبالة فندق برج العرب وانتقلت ملرا�شم 

التتويج يف مقر النادي.

برعاية حمدان بن را�سد 

�سع��ي���د ب������ن ح��م����دان يت��������وج غ�����������زي 103 بط�����������اًل للقف������������ل 23 

فتح نادي احلمرية الثقايف الريا�شي �شباح اأم�س 
الن�شمام  يف  ال��راغ��ب��ني  اأم���ام  الت�شجيل  ال�شبت 
ال�شيفي  احلمرية  ملتقى  لفعاليات  والنت�شاب 
على  ع�شر  التا�شع  للعام  ال��ن��ادي  ينظمها  وال��ت��ي 
التوايل مبقر النادي يف منطقة احلمرية باإمارة 
ال�شارقة �شمن فعاليات الن�شاط ال�شيفي ملجل�س 

ال�شارقة الريا�شي مبحكومة ال�شارقة .
كافة  ال��ن��ادي  ح�شد  بعدما  امللتقى  تنظيم  وي��اأت��ي 
الب�شرية واملادية لتنظيم ن�شاط �شيفي  اإمكاناته 
م��ت��ك��ام��ل ي�����ش��ار اإل���ي���ه ب��ال��ب��ن��ان م���ن ب���ني خمتلف 

الدولة  املنفذة على م�شتوى  ال�شيفية  الفعاليات 
التي  ال�شافية  وال�شمعة  الأدب��ي��ة  املكانة  ظ��ل  يف 

حققها امللتقى خلل �شنوات تنظيمه ال�شابقة .
اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شام�شي  غامن  را�شد  وق��ال 
نادي احلمرية امل�شرف العام على فعاليات ملتقى 
احلمرية ال�شيفي باأن باب الت�شجيل مفتوح خلل 
انتهاء  وح��ت��ى  وامل�����ش��ائ��ي��ة  ال�شباحية  ال��ف��رتت��ني 
واملقدرة ب250 مقعدا فقط  املخ�ش�شة  املقاعد 
النادي  يتحملها  ال��ت��ي  الإج��م��ال��ي��ة  الطاقة  وه��ي 
ال�شتفادة  حتقيق  بهدف  امل�شاركني  ا�شتيعاب  يف 

املمكنة لكل م�شارك من تلك الفعاليات. 
واأ�شار اإىل اأن �شروط امل�شاركة هي نف�شها �شروط 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  اأقرها  التي  امل�شاركة 
امل�شاركة للمواطنني واملقيمني من العمار  بفتح 
وللطلبة من خمتلف   15 �شنوات حتى   10 من 
الإمارات �شواء ال�شارقة اأو عجمان اأو اأم القيوين 
اأن الت�شجيل �شيتاح كذلك وفق الروؤية  لفتا اإىل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  طرحها  اليت 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الذكي  ال��ن��ظ��ام  اإىل  للتحول  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
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واأ�شاف ال�شام�شي اأن خمتلف الفعاليات للمتنوعة 
التي اأقرتها اللجنة املنظمة من فعاليات وبرامج 
ت��اأت��ي ت��رج��م��ة مل��ا خ��ط��ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
حفظه  ال�شارقة  حاكم  ل��لحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س 
كافة  وت��وف��ري  وال��ن��ا���ش��ئ��ة  ب��ال�����ش��ب��اب  للعناية  اهلل 
قدراتهم  وتنمية  لحتوائهم  الرتبوية  املحا�شن 

ودفعهم للتم�شك باأهداب الريا�شة.

واأه�����اب ال�����ش��ام�����ش��ي ب��اأول��ي��اء اأم����ور ال��ط��لب حث 
فيما  ال�شيفية  الإج���ازة  من  لل�شتفادة  اأبناءهم 
يعود عليهم بالنفع يف دينهم ودنياهم ومن ذلك 
اللتحاق بهذا امللتقى الرائد يف جمالته املختلفة 
الكرمي وتعلم  القران  من درا�شة وت��لوة وحفظ 
علومه بوا�شطة اأئمة امل�شاجد من ذوي اخلربة يف 
هذا املجال وممار�شة �شتى الألعاب الريا�شية على 
وثقافية  علمية  لرحلت  والذهاب  خ��رباء  اأي��دي 
والقيام برحلت ترفيهية والنخراط يف الدوري 
وثقافية وغريها  ريا�شية  فنون  وتعلم  الريا�شي 

من الفعاليات ال�شيقة التي �شتقام يف �شالت نادي 
احلمرية .

الفر�س  على �شهوة  كو�شيت  الفرن�شي جوليان  الفار�س  خطف 
كلم   160 مل�شافة  للقدرة  كومبيان  بطولة  لقب  العلم  ك��وران 
والتي اأقيمت اأم�س الول ب�شاحية كومبيان الفرن�شية مب�شاركة 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  برعاية  وفار�شة  فار�شا   62
زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية وبح�شور ال�شيخ خليفة 
بن �شلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان وال�شيخ نا�شر بن حمد 

اآل خليفة قائد الفريق امللكي البحريني للقدرة.
�شعيد  الم��ارات��ي  الفار�س  عن  رقبة  بفارق  كو�شيت  ف��وز  وج��اء 
يف  مثري  �شراع  بعد  بتهوفن  ريف  بقيادة  احلربي  جابر  احمد 

املراحل النهائية لل�شباق.
زمن  يف  الجمالية  ال�شباق  م�شافة  قطع  من  كو�شيت  ومتكن 
20.57 كلم يف  7.42.36 �شاعة ومبعدل �شرعة بلغ  وقدره 
ال�شاعة لينال امليدالية الذهبية ..فيما جاء ثانيا �شعيد احلربي 
 20.57 بلغ  �شرعة  �شاعة ومبعدل   7.42.37 وق��دره  بزمن 
الفرن�شي  الفار�س  الثالث  املركز  ..فيما جاء يف  ال�شاعة  كلم يف 
لوران مو�شتي على �شهوة ريفي دو �شافوتري بزمن 8.09.01 
ان  يذكر  ال�شاعة.  يف  كلم   19.46 بلغ  �شرعة  ومبعدل  �شاعة 
بطولة كومبيان للقدرة مل�شافة 160 كلم تعترب بطولة قائمة 
يرغبون  الذين  للفر�شان  تاأهيلي  �شباق  انها  اىل جانب  بذاتها 
فعاليات  ..وح�شر  فرن�شا  يف  العامل  كاأ�س  نهائيات  اىل  للتاأهل 

ال�شباق جمهور غفري من حمبي �شباقات القدرة.

34.4 كلم والتي مت تر�شيمها  ومتيزت املرحلة الأوىل مل�شافة 
وكان  امل�شاركني  الفر�شان  بني  الداء  بقوة  ال�شفراء  بالعلم 
اجل���و مم��ط��را وو���ش��ل��ت درج����ة احل�����رارة اىل 7 درج����ات ولكن 

الفر�شان متكنوا من قهر ال�شعاب وتكملة املرحلة باقتدار.
على  ب��رول��ت  ج��ريال��دي��ن  الفرن�شية  الفار�شة  املرحلة  وت�شدر 
�شاعة   1:46:23 بزمن  بارثا�س  دو  بومو�شكا  اجل��واد  �شهوة 
وبلغ متو�شط معدل �شرعتها 19.40 كلم يف ال�شاعة وجاء يف 
املركز الثاين الفار�س الماراتي �شعيد احمد اخلتال على �شهوة 
ومبعدل  �شاعة   1:48:19 بزمن  بالي�شتيك  ج��ارين  اجل���واد 
�شرعة بلغ 19.05 كلم يف ال�شاعة وجاء يف املركز الثالث الفار�س 
الماراتي �شعيد احمد احلربي على �شهوة ريف بيتهوفن بزمن 
1:48:31 �شاعة ومبعدل �شرعة بلغ 19.02 كلم يف ال�شاعة 
وجاء يف املركز الرابع م�شرتك الفار�س الماراتي عبداهلل غامن 
هود  البحريني  وال��ف��ار���س  اوف��ادي��و  اجل���واد  �شهوة  على  امل���ري 
�شاعة   1:48:48 بزمن  لرزاك  اوملبيك  �شهوة  على  ابراهيم 

ومبعدل �شرعة بلغ 19.97 كلم يف ال�شاعة.
اجلواد  �شهوة  على  حممود  رائ��د  البحريني  الفار�س  وت�شدر 
مت  وال��ت��ي  كلم   32 مل�شافة  الثانية  امل��رح��ل��ة  فعاليات  ك��وي��ن��زو 
تر�شيمها بالعلم الزرقاء بعد ان كان يف املركز ال�شاد�س بزمن 
3:23:05 �شاعة ومبعدل �شرعة بلغ 19.61 كلم يف ال�شاعة 
وجاء يف املركز الثاين الفار�شة الفرن�شي جوليان كو�شيت على 

�شرعة  ومبعدل  �شاعة   2:24:04 بزمن  العلم  ك��وران  �شهوة 
م�شرتك  الثالث  املركز  يف  وج��اء  ال�شاعة  يف  كلم   19.52 بلغ 
البولندية  والفار�شة  احلربي  احمد  �شعيد  الم��ارات��ي  الفار�س 
 3:24:08 كاميليا كارت على �شهوة ريل دو �شابيل�س بزمن 
املركز  ويف  ال�شاعة  يف  كلم   19.51 بلغ  �شرعة  ومبعدل  �شاعة 
�شهوة  على  احمد  حممد  احمد  الم��ارات��ي  الفار�س  اخلام�س 
 19.44 بلغ  �شرعة  ومبعدل  �شاعة   3:24:51 بزمن  زارك��ا 

كلم يف ال�شاعة.
املرحلة  يف  �شدارته  حممود  رائ��د  البحريني  الفار�س  ووا���ش��ل 
الثالثة مل�شافة 20.4 كلم والتي مت تر�شيمها بالعلم احلمراء 
بلغ  �شرعة  ومب��ع��دل  �شاعة   4:22:31 وق���دره  زمنا  م�شجل 
اخلتال  �شعيد  الثاين  املركز  يف  وج��اء  ال�شاعة  يف  كلم   19.83
م�شجل زمنا وقدره 4:23:42 �شاعة ومبعدل �شرعة 19.75 
احلربي  �شعيد  الفار�س  الثالث  املركز  يف  وج��اء  ال�شاعة  يف  كلم 
 19.73 بلغ  �شرعة  �شاعة ومبعدل   4:23:53 وق��دره  بزمن 
كلم يف ال�شاعة وجاء يف املركز الرابع الفار�س الفرن�شي جوليان 
كو�شيت بزمن 4:24:16 �شاعة ومبعدل �شرعة بلغ 19.70 
كلم يف ال�شاعة ويف املركز اخلام�س الفار�س عبداهلل غامن املري 
كلم   19.64 بلغ  �شرعة  ومب��ع��دل  �شاعة   4:25:09 ب��زم��ن 
وتقارب  الفر�شان  ب��ني  قوية  املرحلة  ه��ذه  وج���اءت  ال�شاعة  يف 

امل�شتويات والزمان.

ومتيزت املرحلة الرابعة مل�شافة 31.3 كلم والتي مت تر�شيمها 
الفار�س  قفز  حيث  امل��راك��ز  يف  كبري  بتغيري  ال�شوداء  ب��الع��لم 
الم��ارات��ي �شعيد اخل��ت��ال م��ن امل��رك��ز ال��ث��اين اىل امل��رك��ز الول 
�شرعة  ومب���ع���دل  ���ش��اع��ة   5:55:05 وق�����دره  زم��ن��ا  م�����ش��ج��ل 
الفار�س  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وج��اء  ال�شاعة  يف  كلم   19.96 بلغ 
ومبعدل  �شاعة   5:56:14 بزمن  كو�شيت  جوليان  الفرن�شي 
امل��رك��ز الثالث  ال�����ش��اع��ة وج���اء يف  19.89 ك��ل��م يف  ب��ل��غ  ���ش��رع��ة 
�شاعة   5:56:45 ب��زم��ن  احل��رب��ي  �شعيد  الم��ارات��ي  ال��ف��ار���س 
الرابع  املركز  ال�شاعة ويف  19.86 كلم يف  بلغ  ومبعدل �شرعة 
ال��ف��ار���س الم��ارات��ي ع��ب��داهلل امل���ري ب��زم��ن 5:59:45 كلم يف 
وبالرغم  ال�شاعة  كلم يف   19.69 بلغ  �شرعة  ال�شاعة ومبعدل 
املتناف�شني اظهروا  امل�شافة ال ان  من انق�شاء اكرث من ن�شف 
املناخية  ال��ظ��روف  من  بالرغم  امل��راح��ل  اكمال  يف  �شديدا  باأ�شا 

والربد القار�س والأمطار امل�شتمرة.
اخلام�شة  املرحلة  كو�شيت  جوليان  الفرن�شي  الفار�س  وت�شيد 
احلمراء  ب���الع���لم  تر�شيمها  مت  وال��ت��ي  ك��ل��م   20.4 مل�����ش��اف��ة 
بلغ  �شرعة  ومب��ع��دل  �شاعة   6:57:59 وق���دره  زمنا  م�شجل 
19.88 كلم يف ال�شاعة وجاء ثانيا �شعيد احمد جابر احلربي 
19.81 كلم يف  بلغ  �شرعة  �شاعة ومبعدل   6:59:28 بزمن 
ال�شاعة ويف املركز الثالث الفار�س البحريني هود ابراهيم بزمن 
7:11:36 �شاعة ومبعدل �شرعة بلغ 19.25 كلم يف ال�شاعة 

بزمن  مو�شتي  ل���وران  ال��ف��ار���س  ال�شاد�س  امل��رك��ز  يف  ح��ل  ..فيما 
7:21:43 �شاعة ومبعدل �شرعة بلغ 18.81 كلم يف ال�شاعة 

قبل ان يحل ثالثا يف املرحلة ال�شاد�شة والخرية.
واأكدت لرا �شوايا مديرة مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
ل�شباق  ال��دويل  الحت��اد  يف  ال�شيدات  �شباقات  رئي�شة  نهيان  اآل 
املقايي�س  بكل  ناجحا  ك��ان  ال�شباق  ب��ان  افهار  العربية  اخليول 
بالقوة والتحدي حيث �شارك فيه عدد كبري من  وجاء حافل 

الفر�شان المارات والبحرين.
وحول الرعاية الوىل ملهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
قالت  العاملية  القدرة  ل�شباقات  العربية  للخيول  العاملي  نهيان 
ان املهرجان ا�شبح موجودا يف كل مكان يف موقع القرية وهذه 
العامل  لبطولة  اخ��رى  رعاية  هناك  حيث  العاملية  البداية  هي 
لنا�شئي و�شباب القدرة ايل جانب ال�شقب يف �شاحية تارب�س يف 
فرن�شا يوم 27 يوليو. واأ�شاد عدنان �شلطان النعيمي مدير عام 
من  املميزة  وامل�شاركة  ال�شباق  بنجاح  للفرو�شية  ابوظبي  ن��ادي 
فر�شان المارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي ..موؤكدا جناح 
العاملية  ال��ق��درة  ل�شباقات  املهرجان  رعاية  يف  الوىل  التجربة 
..وق����ال ان اخ��ت��ي��ار امل��ك��ان وال��زم��ان ج��اء منا�شبا خل��و���س هذه 
على  متعودون  انهم  ق��ال  الم���ارات  فر�شان  اداء  وع��ن  التجربة 
ال��ب��اردة والم��ط��ار الكثيفة بالرغم من اختلف  ه��ذه الج��واء 

طبيعتها وطبيعة المارات.

امل�سرتكة تقت�سر على 250 �سابًا

ن�دي احلمرية يفتح ب�ب الت�سجيل مبلتقى احلمرية ال�سيفي

الفرن�سي كو�سيت يخطف لقب بطولة كومبي�ن للقدرة واحلربي ث�نيً�

ن��ادي �شباط  ن��ادي كراكال يف  اليوم الح��د ميدان  ي�شهد م�شاء 
لبطولة  نهائي  الن�شف  دور  مناف�شات  انطلق  امل�شلحة  القوات 
ابوظبي الرابعة واملقامة حتت رعاية �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
 19 اآل نهيان رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�شي ،و�شط م�شاركة 

موؤ�ش�شة وهيئة حكومية .
جمل�س  وتنظيم  ب��اأ���ش��راف  تقام  التي  ال��راب��ع��ة  الن�شخة  وج���اءت 
ونادي  الدولية  رم��اي��ة  �شركة  م��ع  بالتعاون  الريا�شي  ابوظبي 
كراكال و�شركة توازن، لتوؤكد على الهتمام الكبري لدعم م�شرية 
يف  ح�شورها  وتنمية  جناحاتها  اف��اق  وتو�شيع  الرماية  ريا�شة 

اج��ن��دة ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة ، ب��ج��ان��ب احل��ر���س ع��ل��ى تنظيم 
الهيئات  ف��رق  ب��ني  الجتماعية  واملنا�شبات  التجمعات  واإق��ام��ة 
اخلربات  وتبادل  ال�شراكات  حتقيق  بهدف  احلكومية  والدوائر 

والتجارب املميزة بني امل�شاركني .
الثنتي  ال��ف��رق  ب��ني  م��رت   15 مل�شافة  ال��ي��وم  مناف�شات  و�شتقام 
، حيث �شتتبارى فرق وزارة  املتاأهلة لدور الن�شف نهائي  ع�شرة 
�شوؤون الرئا�شة ودائرة الق�شاء و�شركة توازن القاب�شة وجمل�س 
العامة  والأمانة  الوطني  الحت��اد  وبنك  الغربية  املنطقة  تنمية 
يف  احلاكم  ممثل  ودي���وان  ابوظبي  وبلدية  التنفيذي  للمجل�س 

ابوظبي  وم��رك��ز  ل��لإع��لم  اب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة 
للأنظمة واملعلومات ووزارة القت�شاد وهيئة ال�شحة يف ابوظبي 
الذي  النهائي  ل��ل��دور  املتاأهلني  لتحديد  ال��ي��وم  م��واج��ه��ات  يف   ،

�شيقام يوم الربعاء املقبل.
نهائي  الن�شف  دور  م��ن��اف�����ش��ات  الث��ن��ني  غ��د  ي���وم  �شي�شهد  ك��م��ا 
لل�شيدات مل�شافة 15 مرت بني فرق : ) توازن القاب�شة ،الأمانة 
�شركة   ، ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وزارة   ، التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
ابوظبي للإعلم ، جمل�س ابوظبي الريا�شي ، ديوان ويل العهد 

، زادكو ، وزارة القت�شاد (.

غدًا.. مناف�سات الدور الثاين لل�سيدات

اليوم.. ن�سف نه�ئي الرج�ل يف بطولة اأبوظبي الرابعة للرم�ية 
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ميلينيوم اأبوظبي يقيم حفله ال�سنوي للع�ملني 

نتطلع  ونحن  معاً،  حلياتنا  رائعة 
عن  واأ���ش��دق��ائ��ن��ا  عائلتينا  لإخ��ب��ار 

هذه التجربة يف اأقرب فر�شة .

�س�ب 

الأجي�ل ال�س�بة ت�س�رك يف تر�سيح�ت 
ج�ئزة اأبوظبي يف جميع اأرج�ء الإم�رة

ت�شارك جميع فئات املجتمع من 
واجلن�شيات  الأع����م����ار  خم��ت��ل��ف 
اأبوظبي  ج���ائ���زة  ت��ر���ش��ي��ح��ات  يف 
اإىل  ت���ه���دف  وال����ت����ي   ،2013
الإ�شهامات  اأ����ش���ح���اب  ت���ك���رمي 
وكل  اخل���رّية  والأع��م��ال  النبيلة 
اإمارة  دور يف خدمة  له  ك��ان  من 

اأبوظبي.
الرت�شيح  ����ش���ن���ادي���ق  وت�����ش��ه��د   
م�شاركة خمتلف الفئات العمرية 
ب��دءاً من الأط��ف��ال ال�شغار ذوي 
طلب  اإىل  ���ش��ن��وات،  ال�شت  عمر 
اجل��ام��ع��ات ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا من 
خ�������لل ت���ع���ب���ئ���ة ال���رت����ش���ي���ح���ات 
عرب  اأو  ال���رت����ش���ي���ح  م����راك����ز  يف 
ال����ش���ت���م���ارات الل���ك���رتون���ي���ة يف 

بها  ي�شلع  ال��ت��ي  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اط���ار  يف 
�شارك مركز �شلطان بن زايد للثقافة والإعلم يف 
مدر�شة  نظمته  املرورية  ال�شلمة  حول  معر�س 
الدانة للتعليم ال�شا�شي يف ابوظبي حتت عنوان 
اتقى تبقى Etaqa Tebqa  اىل جانب عدد 

من الوزرات واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة .
املدر�شة مبجموعة من ا�شدارته  املركز  وقد زود 
الذي   ، ل��لأط��ف��ال  الق�ش�شي  ال��ق��ام��و���س  اب��رزه��ا 
يت�شّمن جمموعة ق�ش�س تركز على تعليم الطفل 
اللغة العربية وحتبيبها له يف اإطار درامي ت�شكل 

الكلمة واملفردة حمورا للق�شية اأو احلدث.
وقال من�شور �شعيد املن�شوري مدير اإدارة الثقافة 
اأن اه��داء هذه املجموعة ملدر�شة الدانة  يف املركز 
جمانا  امل��دار���س  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�شا�شي  للتعليم 
�شمو  يوليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام  ليوؤكد  ،ج��اء 
نهيان ممثل �شاحب  ال  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ 
امل���رك���ز، للتعليم  ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س 
ا�ش�شا وركائز  والثقافة واللغة العربية باعتبارها 
الولء  ق��ي��م  وتنمية   ، ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة  لتعزيز 
ي��وؤك��د حر�س  والن��ت��م��اء للوطن وال��ق��ي��ادة .ك��م��ا 
امل��رك��ز خ��دم��ة جمتمعية  ي��ق��دم  اأن  ع��ل��ى  ���ش��م��وه 
وتعميق  الم����ارات  اب��ن  تكوين  يف  ت�شهم  ثقافية 

الروح الوطنية فيه .
من جانبها تقدمت ادارة مدر�شة الدانة للتعليم 
ال�شا�شي يف ابوظبي بال�شكر والتقدير اإىل مركز 
اإهدائه  على  والع��لم  للثقافة  زاي��د  بن  �شلطان 
عن  تعرب  الكرمية  اللفتة  ه��ذه  اإن  وقالت  القيم 
الهادفة  الوطنية  امل���ب���ادرات  دع��م  يف  امل��رك��ز  نهج 

وتعزيز ها لدى الطلب والطالبات . 

اأن�سطة ال�سيف لالأطف�ل والكب�ر يف مركز دبي الع�ملي للفنون
عاد ال�شيف وعاد معه املرح اإىل مركز دبي العاملي للفنون احلافل بالأن�شطة الإبداعية الرائعة التي متار�س داخله. يبداأ يف ال�شهر القادم املع�شكر ال�شيفي للأطفال الذي يتميز بالإثارة وكذلك 
اأغ�شط�س  نهاية  حتى  وي�شتمر  يونيو   23 ال�شبت  يوم  يبداأ  �شوف  ال�شيفي  املعك�شر  اأن  للفنون،  العاملي  دبي  مركز  رئي�س  ماكيفر،  ت�شني  اآي�شا  وتوؤكد  للبالغني.  املهارة  بتعزيز  اخلا�شة  ال��دورات 

والتفكري  ن�شاطهم  على  احلفاظ  على  الأطفال  املتنوعة  براجمنا  ت�شاعد  اأن  ناأمل  ي��وم.  كل  خمتلفة  اأن�شطة  ويقدم 
ب�شكل مبدع. لقد �شممت الأن�شطة لتنا�شب جمموعات عمرية خمتلفة ونحن ناأخذ يف العتبار حقيقة اأن كل طفل له 
�شخ�شيته املتفردة واهتماماته اخلا�شة . ومن بني اأن�شطة املع�شكر ال�شيفي يف مركز دبي العاملي للفنون �شوف تكون 
الر�شم  الفخار، اخلرز،  ت�شكيل  املجوهرات،  وو�شائط خمتلفة، �شنع  ديكوباج  املربوط،  القما�س  ال�شباغة على  هناك 
على الزجاج، الر�شم والتلوين، الدمى القما�س وغريها الكثري. الأن�شطة متاحة لفئتني عمريتني هما 4– 7 �شنوات 

و8-12 �شنة.
�شوف تكون مواعيد املجموعتني من 10 �شباحا اإىل 4 م�شاء اأيام الأحد اإىل الأربعاء )مغلق يومي اخلمي�س واجلمعة( 

ر�شم ال�شرتاك 140 درهم يف اليوم، 500 درهم للأ�شبوع و1920 درهم يف ال�شهر.
وتبداأ دورات الكبار يوم ال�شبت 15 يونيو ومتاحة خلل ال�شباح وامل�شاء. ومن بني الدورات املتنوعة �شوف يكون هناك 

الر�شم والتلوين، الديكوباج، الت�شوير، الأزياء، املجوهرات اخلزفية، الر�شم على احلرير، فنج �شوي وغريها.
اإىل  ال�شائد للو�شول  ال��ودودة واحلما�س  اأجوائه  العاملي للفنون بالفن،  قليلة املراكز التي ت�شارع ارتباط مركز دبي 
المتياز. ومنذ حلظة اإن�شائه، ومركز دبي العاملي للفنون واحد من اأكرث موؤ�ش�شات الإمارة متتعا بالتقدير، حيث خدم 
جمتمع الفنون يف دبي منذ عام 1976، موفرا م�شاحة للتعلم، التدريب وعر�س جمموعة كبرية من الن�شاط الفني. 

وزارة الثق�فة تبعث وفد من الفن�نني 
لزي�رة املدار�س ب�لطويني واملن�طق املج�ورة 

وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  ق��ي��ادات  من  وع��دد  الفنانني  من  وف��د  زار 
املجتمع جمموعة من مدار�س منطقة الطويني واملناطق املجاورة يف اإمارة 
اأراء الطلب عن احتياجاتهم الثقافية  الفجرية وذلك لدعوة وا�شتطلع 
ال�شاب ح�شن يو�شف   والفنان  �شعيد  املخرج حممد  الوفد  واملجتمعية �شم 

وعدد من مدراء وموظفي مراكز وزارة الثقافة.
كما قام الوفد بتزيدهم مبجموعة من املكتبات واإ�شدارات وزارة الثقافية 
�شابة وجميع  اإب��داع��ات  الأط��ف��ال وجمموعة  اإ���ش��دارات  ت�شمنت جمموعة 
110 ع��ن��ون��ا بالإ�شافة  اأك���رث م��ن  ال�����وزارة اجل���دي���دة وت�����ش��م  اإ����ش���دارات 
ملطبوعات الهوية الوطنية والإ�شدار الأول من الق�ش�س الفائزة يف م�شابقة 
الق�شة الق�شرية واملجموعة الق�ش�شية للوزارة بالإ�شافة للعدد اخلام�س 
من مذكرات وجملة مبدع  كما وجه الوفد الدعوة للطلب واملعلمني هذه 
املدار�س حل�شور فعاليات القافلة الثقافية جاء ذلك على هام�س فعاليات 
مبادرة  عمر  من  ال��راب��ع  للعام  والثالثة  ع�شر  ال�شاد�س  الثقافية  القافلة 
و  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  تنظمه  التي  الثقافية  القوافل 
انطلقت فعالياتها ع�شر اخلمي�س يف منطقة الطويني يف الفجرية بح�شور 
باإمارة  املحلية  القيادات  من  ولفيف  الثقافة  ب��وزارة  القيادات  من  العديد 

الفجرية بالإ�شافة لإعداد كبرية من اأبناء املنطقة .

مركز �سلط�ن بن زايد يهدي مدر�سة الدانة للتعليم الأ�س��سي ن�سخً� من الق�مو�س الق�س�سي لالأطف�ل

املمتازة  اخل���دم���ة  ل��ت��وف��ري  ج��ه��ود 
لعملء الفندق و�شيوفه.

اأق�شام  م����ن  ق�����ش��م  ك����ل  ق�����دم  ك���م���ا 

ي�شغل من�شباً مرموقاً يف ال�شناعة 
الفندقية يَدها خلل لقائهما مع 
البطاريق القطبية، واختاَر هايدن 
يَدها  هذه اللحظة لينحني طالباً 
ل���ل���زواج. وع��لَّ��ق ه��اي��دن ع��ل��ى ذلك 
قائًل: من اليوم ف�شاعدا، �شت�شكل 
تفاوؤل  م�����ش��در  ال���ب���ط���اري���ق  ه����ذه 
الكائنات  بالن�شبة يل، فهذه  وفرح 

متنوعة  ف��ق��رات  املختلفة  الفندق 
والتمرين  باإعدادها  قاموا  هادفة 
األقى  واأخ���ريا  اأ�شابيع.  منذ  عليها 

�شاركهم  ال���ذي  �شميتز  روب��ر���ش��ت 
ختم  �شكر  كلمة   ، الفقرات  جميع 

بها احلفل الكبري.

الفريدة و�شط  والأج���واء  ال���ودودة 
�شكي دبي جعلتني ل اأتردَّد يف طلب 
بداية  اأن هذه  اأظ��نُّ  يِد غلو�شيا. 

م��دي��ر عام  اأق���ام روب��ر���ش��ت �شميتز 
حفلته  اأب��وظ��ب��ي  ميلينيوم  ف��ن��دق 
ويعد  ي���خ���ط���ط  ال����ت����ى  ال�������ش���ن���وي���ة 
موظفيه  جل��م��ي��ع  خ�����ش��ي�����ش��ا  ل��ه��ا 
بالفندق والتي ينتظرونها من عام 
اطار  لأخ��ر بكل �شوق وحما�س، يف 
حر�س الدارة على التاأكيد اأن روح 
من  هم  اجلماعي  والعمل  الأ�شرة 
ومتيز  جن��اح  واأ�شباب  عوامل  اأه��م 

امليلينيوم.
هذا  احلفل  عليها  القائم  والفكرة 
ال���ع���ام ه���ي اأب��ي�����س و اأ����ش���ود حيث 
ال��ع��ام��ل��ني زي���اً من  ارت����دى معظم 
القاعة  وزي���ن���ت  ال���ل���ون���ني  ه���ذي���ن 
البوفيه  وت�����ش��م��ن  ب��ه��م  الأن���ي���ق���ة 
اأي�شا بكل ما لذ وطاب من �شراب 

وطعام. 
التقديرية  ال�������ش���ه���ادات  وق���دم���ت 
املتميزين  للموظفني  واجل���وائ���ز 
العام  ط���وال  ملجهوداتهم  ت��ق��دي��را 
وت�����ش��ج��ي��ع��ا ل��ك��ل م���ا ي��ب��ذل��ون من 

غلو�شيا  ب�����ال  ع���ل���ى  ي��خ��ط��ر  مل 
موعد  ع��ل��ى  �شتكون  اأن��ه��ا  األ��ف��ي�����س 
اأحداث  اأه��م  اأح��د  غري متوقع مع 
»�شكي  ��ج  ال��ت��زلُّ منتجع  يف  حياتها 
دبي«، وو�شط البطاريق التي تتخذ 
من »�شكي دبي« موطناً لها يف بيئة 
القطبية.  لبيئتها  متاماً  حماكية 
الذي  اإي���دغ���نت  ه���اي���دن  ط��ل��َب  اإذ 

 Eva Ilhan 
ت�سيء ال�سمعة الرابعة

 Eva Ilhan حتتفل اأ�شرة الطفلة الرتكية اجلميلة
ي��وم ال��ث��لث��اء 28 م��اي��و بعيد م��ي��لده��ا يف اج���واء من 
وت�شيء  وال�شدقاء  الهل  وبح�شور  وال�شرور  البهجة 
ماما  م��ن  خا�شة  تهنئة   .. ال��راب��ع��ة  �شمعتها   Eva
�شريان  ق�شر  بفندق  العامة  العلقات  م��دي��رة  �شيللر 
اجلميلة  لب��ن��ت��ه��م��ا  وزوج���ه���ا  ا���ش��ط��ن��ب��ول  كيمبني�شكي 

متمنيني لها م�شتقبل باهرا وحياة �شعيدة

حف����ل زف������ف 
اأحمد عبدالعظيم ونه�ل اأحمد

و�شط فرحة الأهل والأ�شدقاء احتفل الأ�شتاذ اأحمد 
عبدالعظيم بزفافه على الأ�شتاذة نهال اأحمد..

بالزواج  الأم��ن��ي��ات  وخال�س  للعرو�شني  التهنئة  ك��ل 
ال�شعيد. 

روان داوود حممد
 ودرجة المتي�ز يف الإعالم 

كلية  م��ن  روان  ابنته  بتخرج  حممد  داوود  الزميل  احتفل 
حممد بن را�شد للعلم يف اجلامعة الأمريكية بدبي ونيلها 
درجة البكالوريو�س يف العلم بدرجة امتياز حيث ت�شرفت 
با�شتلم �شهادتها من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
مقاطع  املنا�شبة  بهذه  ابنته  داوود  الزميل  اه��دى  وق��د  دب��ي 

�شعرية تعرب عن املنا�شبة.



منفذو و�سية ه�غم�ن يق��سون حفيدته 
اآر ال�شرير يف  اأ�شهر على رحيل لري هاغمان، الذي ا�شتهر بدور جي  بعد 
، رفع منفذو و�شيته دعوى على حفيدته يتهمونها فيها  دال���س  م�شل�شل 

بالحتفاظ مبجوهرات باهظة الثمن تعود جلدها مل يورثها اإياها.
رفعها  التي  ال��دع��وى  ن�شخة من  الأم��ريك��ي على  زي  اإم  تي  وح�شل موقع 
بقلدة  بالحتفاظ  فيه  يتهمها  هاغمان،  نويل  على  الأو���ش��ي��اء،  حمامي 
اأن  ال��دع��وى  املحامي يف  وال��زم��رد ويزعم  الأمل��ا���س  وقرطني مطابقني من 
اأورثتها له،  املجوهرات كانت ملكاً لوالدة لري، املمثلة ماري مارتن، وقد 
وثائق  وتقول  اإعادتها  وترف�س  الطرق،  باإحدى  عليها  ا�شتولت  نويل  واأن 
املجوهرات  اأعطاها  هاغمان  اأ���ش��رة  م��ن  ف���رداً  اأن  ت��وؤك��د  نويل  اإن  ال��دع��وى 
والقرطني، غري اأن منفذي و�شية هاغمان يقولون اإن اأياً من اأفراد الأ�شرة 

ل يقر القيام بذلك.
ويطالب منفذو الو�شية با�شتعادة املجوهرات، اأو بدفع نويل �شعف ثمنها، 

يف حال قررت الحتفاظ بها، وهو ما يقره القانون.
غري اأن ثمن املجوهرات مل يحدد يف وثائق الدعوى.

ي�شار اإىل ان هاغمان تويف يف نهاية ت�شرين الثاين نوفمرب املا�شي مب�شت�شفى 
دال�س، بعد �شراع مع ال�شرطان، عن عمر 81 �شنة.

ويندوز يعمل ب�لإ�س�رة
اأنظمة الت�شغيل ويندوز �شتوفر اعتبارا من  اإن  قالت �شركة مايكرو�شوفت 

2014 ميزة العمل بالإ�شارة بدل من املاو�س ولوحة مفاتيح.
ت��راق��ب حركات  ا�شتقبال  اأج��ه��زة  ع��رب  وي��ن��دوز  اإىل  امل��ي��زة  ه��ذه  و�شت�شاف 
بنظام  التحكم  للم�شتخدم  وتتيح   ،Kinect كينيكت  وتدعى  امل�شتخدم 
اأم���ام ج��ه��از الكمبيوتر وجهاز  ي��ق��وم بها  اإمي����اءات وح��رك��ات  وي��ن��دوز ع��رب 
الألعاب  ج��ه��از  اإىل  م��رة  اأول  مايكرو�شوفت  اأ�شافته  ملحق  ه��و  كينيكت 
اخلا�س بها اإك�س بوك�س ليتيح للعبني ت�شغيل الألعاب عرب الإ�شارات بدل 

من املتحكمات التقليدية بالألعاب.
ووعدت مايكرو�شوفت باأن توفر جميع املزايا التي ك�شفت عنها يف كينيكت 
اخلا�س بجهاز الألعاب اجلديد اإك�س بوك�س وان ، يف نظام الت�شغيل ويندوز 
مبا يف ذل��ك زاوي��ة التغطية الكبرية وجم��ال العمل الأو���ش��ع وع��لوة على 
اإمكانية  للمربجمني  مايكرو�شوفت  �شتتيح  بالإ�شارة،  العمل  ميزة  توفري 
تطوير تطبيقات خا�شة بويندوز وت�شتجيب للحركات والإ�شارات بدل من 

املاو�س ولوحة املفاتيح، لكنها مل حتدد موعدا حمددا لذلك.
ذلك  ع��ن  يختلف  ل��ن  ل��وي��ن��دوز  كينيكت  ج��ه��از  ف���اإن  ملايكرو�شوفت  ووف��ق��ا 
املخ�ش�س لأجهزة اإك�س بوك�س لكن مع مدى عمل اأق�شر و�شيكون متوافقا 

مع ويندوز 7 وويندوز 8.
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توم كروز ين�سحب 
من غي ريت�سي 

توم  ال��ه��ول��ي��ودي،  النجم  ان�شحب 
 The Man ك�����روز، م���ن ف��ي��ل��م 
الذي   From U.N.C.L.E

يخرجه الربيطاين غي ريت�شي.
واأفادت و�شائل اإعلم اأمريكية عن 
ق���رار ك���روز الن�����ش��خ��اب م��ن فيلم 
با�شتوديوهات  اخل���ا����س  ري��ت�����ش��ي 
وارنر براذزرز ، والذي ي�شارك فيه 

املمثل الأمريكي، اآرمي هامر.
اتخذ قراره  ك��روز  اأن  اإىل  وا�شارت 
ه�����ذا لأن������ه ي���ري���د ال���رتك���ي���ز على 
م��ن فيلم مهمة  اجل���زء اخل��ام�����س 
م�شتحيلة الذي ينتجه ويلعب دور 

البطولة فيه.
 The Man ان  اإىل  ي���������ش����ار 
 From U.N.C.L.E
يرتكز حول عميلني �شريني، وهو 
تلفزيوين  م�شل�شل  ع��ن  مقتب�س 
بني  وع��ر���س  نف�شه  الإ���ش��م  يحمل 
فيه  و�شارك  و1968،  ال�1964 
ك��ل م��ن روب����رت ف���وغ���ان، وديفيد 

ماكالوم.

ابن الرابعة ينقذ والدته 
�شعر �شبي بريطاين يف الرابعة من العمر، بفخر �شديد، 
بعدما اأ�شيد ب�شجعاته وذكائه اإذ متكن من اإنقاذ والدته 
اإىل  ال�شغرية  ب�شقيقته  واهتم  �شرع  بنوبة  اإ�شابتها  اإثر 
حني و�شول الإ�شعاف. واأفادت �شحيفة ال�شن الربيطانية 
الطوارئ  بخدمة  ات�شل  �شنوات(  �شبور )4  تري�شتان  ان 
واهتم باأخته ال�شغرية وتفقد جمرى هواء والدته التي 
تدخله يف  ل��ول  عليها  تق�شي  ك��ادت  بنوبة �شرع  اأ�شيبت 
الوقت املنا�شب. ونقلت عن الوالدة كلري ديوي�شون )29 
�شنة(، التي تعاين من ال�شرع، قولها، دربته على الإت�شال 
بالطوارئ يف حال فقداين الوعي وزوجي مل يكن موجوداً، 
واإمنا على هاتف دمية . واأ�شافت متنيت األ يح�شل هذا 
اأب�����داً.. لكن حل�شن احل��ظ ك��ان واع��ي��اً مب��ا يكفي  الأم���ر 
لينقذ حياتي . واأ�شارت اإىل اأن ابنها �شعر بالفخر ال�شديد 
مبا فعله وهو يعي مدى ذكائه. وعمد ال�شغري اإىل تفقد 
جمرى تنف�س والدته وبحث عن م�شا�شة لأخته �شويف 
البالغة من العمر 10 اأ�شابيع وحاول تهدئتها. ي�شار اإىل 
ان ال�شبي مر�شح للح�شول على جائزة خدمة الإ�شعاف 

تكرمياً له على ما فعله.

ح�دث �سري يخطف عرو�سني
قتل 5 اأ�شخا�س بينهم عرو�شان يف حادث �شري وقع على 

طريق �شريع يربط كرات�شي ببي�شاور يف باك�شتان.
ال�شرطة قولها  الباك�شتانية عن  ونقلت قناة جيو تي يف 
ان �شاحنة ا�شطدمت ب�شيارة على طريق اإندو�س ال�شريع، 
كانوا  بينهم عرو�شان،  اأ�شخا�س   5 اأ�شفر عن مقتل  مما 
�شبب  اإىل كرات�شي. ومل يتحدد  يف طريقهم من لركانا 

احلادث، وبداأت التحقيق ملعرفة ما ح�شل.

�سوبرم�ن يف جدار منزل 
اإىل  يعود  �شوبرمان  اخل��ارق  البطل  عن  كتاب  على  عرث 
ال��ع��ام 1938 يف ج���دار اأح���د امل��ن��ازل ال��ق��دمي��ة يف ولية 
علني  م��زاد  يف  للبيع  عر�س  وق��د  الأمريكية،  ميني�شوتا 

يتوقع اأن يجني خلله قرابة ال�150 األف دولر.
واأفادت �شبكة اآي بي ي الأمريكية، اأن مقاوًل يف ميني�شوتا 
جداً  قدمياً  منزًل  يدمر  كان  غونزالي�س،  ديفيد  يدعى، 
بعد �شرائه لتجديده عندما اكت�شف يف اأحد جدرانه كتاباً 
جديد  خ��ارق  بطل  ا�شم  عليه  يظهر   1938 ال��ع��ام  م��ن 
اآنذاك يدعى �شوبرمان. وتنبه غونزالي�س اإىل احتمال اأن 
اأول الكتب عن �شوبرمان، وقام  ن��ادراً كونه  يكون الكتاب 

ببع�س الأبحاث ليكت�شف ان قيمته قد تكون كبرية.
بالكثري، لول  وك���ان ليقدر  ك��ن��زاً خم��ب��اأ  ال��ك��ت��اب  واع��ت��رب 
حوايل  اإىل  قيمته  خف�س  م��ا  بغلفه  ال��لح��ق  ال�����ش��رر 
الكتاب يف مزاد علني ي�شتمر  األف دولر. وعر�س   150
حتى اأواخر ال�شهر احلايل، وخلل اأيام قليلة اأبدى 34 
�شخ�شاً رغبتهم باحل�شول عليه، واأعلى مبلغ دفع مقابله 
زورزولو،  فن�شنت  وق��ال  دولر  األ��ف   127 هو  الآن  حتى 
يبيع  ال���ذي  كونيكت  كوميك  م��وق��ع  يف  العمليات  م��دي��ر 
الكتاب اأن ال�شرر اللحق بالغلف خف�س قيمته، م�شرياً 
ب��ح��ال��ة ممتازة  ان���ه �شبق وب��ي��ع ك��ت��اب مم��اث��ل واإمن����ا  اإىل 

ب�2.16 مليون دولر.

اأ�سب�ح يف مقر رئ��سة احلكومة 
رئي�س  ومتنع  ال���وزراء  لرئا�شة  الر�شمي  املقّر  يف  حت��وم  اأ�شباح  بوجود  لديها  علم  ل  اأن  اليابانية  احلكومة  اأعلنت 

احلكومة �شينزو اأبي من الإقامة فيه.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو اأن رئي�س الوزراء �شينزو اأبي مل ينتقل بعد اإىل مقّر رئا�شة الوزراء الر�شمي 
بعد مرور خم�شة اأ�شهر على توليه من�شبه، ما اأثار ال�شكوك حول احتمال اأن يكون مقتنعاً بال�شائعات حول وجود 

اأ�شباح يف املقّر.
وقد وّجه النائب عن احلزب الدميقراطي الياباين كني كاغايا �شوؤاًل اإىل احلكومة لل�شتف�شار عن حقيقة �شائعات 

الأ�شباح.
واأ�شدرت احلكومة اليابانية بياناً قالت فيه اإنها لي�شت على علم بوجود اأي اأ�شباح.

وتفيد ال�شائعات باأن اأرواح جنود �شبان كانوا على �شلة بانقلب فا�شل يف �شباط 1936 حتوم يف املقّر.
وكان رئي�س الوزراء ال�شابق جوني�شريو كويزومي قال يف ال�شابق مل التق قط باأي اأ�شباح على الرغم من اأنني اأرغب 

يف روؤيتهم.
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متوف�ة تعود للحي�ة بعد ولدته�
 �شهد م�شت�شفى امريكي، حالة طبية نادرة، اإذ عا�شت امراأة حامل 
العمل،  ع��ن  قلبها  ت��وق��ف  نتيجة  ميتة  اإع��لن��ه��ا  م��ن  ف���رتة  ب��ع��د 

والإ�شطرار لإخ�شاعها جلراحة قي�شرية بغية اإنقاذ جنينها.
نيغريل،  اإيريكا  املعلمة،  اأن  الأمريكية،  اإن  اإن  �شي  �شبكة  واأف��ادت 
كانت مبدر�شة ثانوية يف تك�شا�س عندما �شعرت بانزعاج �شديد قبل 

ان تفقد الوعي باأحد ال�شفوف.
واأ�شارت اإىل ان 3 معلمني حاولوا اإ�شعافها واإنعا�شها قبل اأن يح�شر 
بالطوارئ  وات�شل  عينها  املدر�شة  يف  مدر�س  وه��و  نايثان  زوجها 
ليبلغ ان زوجته احلامل ت�شاب بنوبة ، مو�شحاً ان موعد ولدتها 

هو بعد 3 اأ�شابيع.
ول  ت��وق��ف  امل����راأة  ق��ل��ب  اأن  ليتبني  امل��در���ش��ة  اإىل  امل�شعفون  وه���رع 
نب�س لديها، فنقلت اإىل امل�شت�شفى حيث تقرر اإخ�شاعها جلراحة 

قي�شرية بالرغم من اعتبارها ميتة وذلك بغية اإنقاذ اجلنني.
وولدت ال�شغرية اإيليانا ، وبعد التاأكد من �شلمتها، التفت الأطباء 
اأن قلبها عاد ليخفق ما يعني انها حية  اإىل الوالدة امليتة ليتبني 
ترزق. وو�شعت الأم اجلديدة يف غيبوية ا�شطناعية طوال 5 اأيام، 
وتلقت  بها،  تعلم  تكن  مل  م�شكلة  قلبها  يف  اأن  الأط��ب��اء  واكت�شف 

العلج املنا�شب وخرجت من امل�شت�شفى.
وبقيت الطفلة يف غرفة العناية الفائقة طوال اأ�شبوعني ثم خرجت 

لتن�شم اإىل والديها وهي ب�شحة جيدة.
وعرب الوالد عن فرحته قائًل لدينا طفلة رائعة وزوجتي ا�شتعادت 

�شحتها 100% .

الكتئ�ب والره�ب اأكرث لدى الن�س�ء 
اأ�شارت درا�شة بريطانية جديدة اإىل اأن ال�شطرابات النف�شية اأكرث 
�شيوعا لدى الن�شاء منها لدى الرجال بن�شبة ترتاوح بني 20% 
و%40. وقد عزت ذلك للتوتر الذي يتعر�شن له ب�شبب توليهن 
مهاما عديدة، وال�شعوبات التي يواجهنها يف املنزل والعمل وتقييم 

املجتمع.
واأجرى الدرا�شة الباحثان من جامعة اأك�شفورد، الأ�شتاذ الدكتور 
دانيال فرميان والأ�شتاذ الدكتور جي�شون فرميان من ق�شم العلوم 
احلقيقة  عن  الك�شف  املتوتر،  اجلن�س  بعنوان  ون�شرت  النف�شية، 

حول الرجال والن�شاء وال�شحة النف�شية .
واأ�شار دانيال فرميان اإىل اأن مراجعة ا�شتطلعات �شحية نف�شية 
بن�شبة  �شيوعا  اأك��رث  النف�شية  ال���ش��ط��راب��ات  اأن  اأظ��ه��رت  وطنية، 
التوتر  اأن  الرجال، مو�شحا  الن�شاء من  %40 لدى  اإىل   20%
عامل  ه��و  ع��دي��دة  اأدوار  لأداء  الن�شاء  على  ال�شغط  ع��ن  الناجم 

اأ�شا�شي يف ارتفاع معدلت الكتئاب والرهاب لديهن.
التوتر  من  ارتفاعا  اأك��رث  مبعدلت  ي�شنب  الن�شاء  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
جراء املتطلبات املرافقة لأدوارهن الجتماعية، اإذ ُيتوقع من املراأة 
يف  منها  يطلب  كما  والعاملة،  باملنزل  واملربية  الراعية  تكون  اأن 

الوقت عينه اأن يكون ج�شمها ر�شيقا ومظهرها مثاليا.
املنزيل  العمل  لأهمية  تقليل  ذلك يرتافق مع  اأن  دانيال  واأ�شاف 
مع  مقارنة  اأق��ل  روات���ب  على  وح�شولهن  الن�شاء،  ب��ه  تقوم  ال��ذي 
الرجال، و�شعوبة اأكرب يف التقدم بالوظائف، بالإ�شافة لإمطارهن 

بتوجيهات حول �شورة املراأة املثالية.
اأث���ر نف�شي  ال��ع��وام��ل  ل��ه��ذه  ي��ك��ون  اأن  اأن���ه م��ن الطبيعي  اأك���د  كما 
ي�شعرن  الن�شاء  جتعل  ق��د  �شغط  عنا�شر  ت�شكل  لأن��ه��ا  عليهن، 
ب��الإخ��ف��اق وع��دم ام��ت��لك مكونات النجاح ال�����ش��روري��ة، وب��اأن��ه مت 
التخلي عنهن. وتقود هذه امل�شاعر يف النهاية اإىل م�شاكل نف�شية 

�سباط بحريون مر�سحون يقذفون غطاء الراأ�س اإىل اأعلى احتفال بتخرجهم من الأكادميية البحرية الأمريكية يف مثل القلق والكتئاب.
اأنابولي�س. )يو بي اآي(

)غ�ت�سبي العظيم( 
يحقق100 مليون دولر

جتاوز فيلم غات�شبي العظيم ، عتبة 
اأمريكا  يف  دولر  مليون   100 ال��� 
بعد  التذاكر،  �شباك  يف  ال�شمالية، 

اأ�شبوعني من بدء عرو�شه.
وذك���������رت ����ش���رك���ة ورن�������ر ب�������روذرز 
للإنتاج اأن فيلم املخرج الأ�شرتايل 
ب���از ل���ورم���ان امل��ق��ت��ب�����س ع���ن رواي���ة 
فرن�شي�س  للكاتب،  نف�شه  بال�شم 
 ،1925 ن�شرت عام  فيتزجريالد، 
حقق اأكرث من 100 مليون دولر 
يف اأمريكا ال�شمالية و64.4 مليون 

دولر يف باقي اأنحاء العامل.
 165.1 باملجمل  الفيلم  وح��ق��ق 
مليون دولر يف العامل على الرغم 
اأ�شواق  يبداأ عر�شه يف  اأن��ه مل  من 
اأ�شرتاليا، واملك�شيك،  اأ�شا�شية مثل 

والربازيل، واليابان.
وق���ال رئ��ي�����س ���ش��رك��ة الإن���ت���اج، دان 
ف��ي��ل��م��ان، يف ب��ي��ان، اإن���ه مت��ام��اً كما 
القراء  م��ع�����ش��وق��ة  ال���رواي���ة  ك��ان��ت 
لأجيال، فاإن غات�شبي العظيم لباز 
ملرتادي  املف�شل  اأ���ش��ب��ح  ل���ورم���ان، 
دور ال�شينما ، وهناأ املخرج وفريق 
ويوؤدي  الفيلم  جن��اح  على  العمل 
الفيلم  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  الأدوار 
وك�����اري  ك���اب���ري���و،  ل����ي����ون����اردو دي 

موليغان، وتوبي ماغريي.

قتلت وطفليه� بحريق يف �س�ليه
البالغني  ط��ف��ل��ي��ه��ا  م���ع  ام  ق��ت��ل��ت 
�شنوات  وث��م��اين  �شبع  ال��ع��م��ر  م��ن 
جنوب  يف  �شاليه  داخ���ل  ح��ري��ق  يف 
م�شوؤول  اع��ل��ن  م��ا  بح�شب  فرن�شا 
جهاز الطفاء املحلي، دون معرفة 

ا�شباب احلريق.
ق��ب��ي��ل منت�شف  احل���ري���ق  وان���دل���ع 
خفيفة  بنية  ذي  �شاليه  يف  الليل 
فار  منطقة  يف  ك��ار���س  م��دي��ن��ة  يف 
من  يبلغ  رج��ل  واط��ل��ق  ال�شاحلية 
ان�����ه رب  ق�����ال  45 ع���ام���ا  ال���ع���م���ر 
ان��ه مع  ال  الن����ذار  ج��ه��از  العائلة 
املوقع  اىل  الطفاء  اجهزة  و�شول 
ال�شاليه  ���ش��وى  ق��د  احل��ري��ق  ك���ان 

ار�شا.
انه  ال  ج���ي���دة  ب�����ش��ح��ة  وال����رج����ل 
قريب  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  اىل  ن��ق��ل��ه  مت 
بح�شب  ل��ل��م��راق��ب��ة،  ب��ري��ن��ي��ول  يف 
م��ا اع��ل��ن ق��ائ��د ج��ه��از الط���ف���اء يف 

املنطقة اريك لفانيا.

ك�شفت درا�شة اأمريكية جديدة اأن متتمات مكملت زيت 
ال�شمك ميكن اأن ت�شاعد يف خف�س خطر الإ�شابة بالنوع 
الثاين من ال�شكري، وذلك من خلل دور قد تلعبه يف 

رفع م�شتوى هرمون يقلل خماطر الإ�شابة بال�شكري.
هارفارد،  جامعة  م��ن  بحثي  ف��ري��ق  ال��درا���ش��ة  واأج����رى 
ووجدوا اأن متممات زيت ال�شمك التي تعرف بالأحما�س 
الهرمون  م�����ش��ت��وى  م���ن  ت���زي���د   ،3 اأوم���ي���غ���ا  ال��ده��ن��ي��ة 

اأديبون�شتني املرتبط بح�شا�شية الإن�شولني.
ويلعب هذا الهرمون دورا مفيدا بالعمليات التي توؤثر 

على الأي�س، مثل �شبط ال�شكر يف الدم واللتهابات.
ال�����ش��ك��ري تفقد خ��لي��ا اجل�شم  ال��ث��اين م��ن  ال��ن��وع  ويف 
اإدخال  ع��ن  امل�����ش��وؤول  الإن�����ش��ول��ني  ل��ه��رم��ون  ح�شا�شيتها 
ي���وؤدي لرتاكمه  اإىل اخل��لي��ا، مم��ا  ال��دم  الغلوكوز م��ن 
ي����وؤدي حل����دوث م�شاعفات  ال����دم، وه����ذا  وارت��ف��اع��ه يف 
�شحية خطرية ت�شمل موت الأع�شاب واأمرا�س القلب 

وال�شرايني والعمى.
اإن��ه يف  وو  الدرا�شة جا�شون  امل�شوؤول عن  الباحث  وق��ال 
حني وجدت الدرا�شات ال�شابقة حول احليوانات اأن زيت 
اإل  اجل�شم،  يف  الأديبون�شتني  دوران  من  يزيد  ال�شمك 

اأنها مل تتمكن من الإجابة عن �شوؤال ما اإذا كان التاأثري 
نف�شه موجودا عند الب�شر.

زيت  متممات  تناولوا  �شخ�شا   682 العلماء  وفح�س 
ال�شمك، و641 تناولوا دواء متممات وهمية مثل زيت 
14 جتربة  اأج��روا  كما  ال�شم�س.  دوار  زيت  اأو  الزيتون 
ت�شببت  ال�شمك  زي��ت  متممات  اأن  ووج����دوا  ���ش��ري��ري��ة، 

بزيادة يف الأديبون�شتني يف دم الب�شر.
ال�شمك  زيت  تناولوا  الذين  الأ�شخا�س  بني  اأنه  وتبني 
 0.37 امل��ذك��ور مب��ع��دل  ال��ه��رم��ون  م�شتويات  ارت��ف��ع��ت 
يعني  مم��ا  ال���دم،  م��ن  ال��واح��د  بامللليلرت  ميكروغراما 

تقليل خماطر الإ�شابة بال�شكري.
ك��م��ا رب���ط ال��ب��اح��ث��ون امل�����ش��ت��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة م��ن هرمون 
باأمرا�س  الإ�شابة  خطر  برتاجع  ال��دم  يف  اأديبون�شتني 

القلب.
وقد ت�شري النتائج اإىل دور وقائي حمتمل لزيت ال�شمك 
هناك  ولكن  الثاين،  النوع  من  بال�شكري  الإ�شابة  من 
توجد  كانت  اإذا  ما  لتحديد  الأب��ح��اث  من  ملزيد  حاجة 
اآث����ار اأخ����رى ل��ت��ن��اول م��ت��م��م��ات زي���ت ال�����ش��م��ك يف املدى 

الطويل على ال�شحة �شواء �شلبا اأو اإيجابا.

متمم�ت زيت ال�سمك قد تقي ال�سكري 

جنيفر هد�سون يف )اأمريك�ن اأيدول(
وقعت النجمة الأمريكية، جنيفر هد�شون، على عقد للإن�شمام اإىل جلنة حتكيم برنامج املواهب اأمريكان 

اأيدول .
ونقل موقع اإي اأونلين الأمريكي عن م�شادر مطلعة تاأكيدها ان هد�شون، تو�شلت اإىل اتفاق 

للجلو�س على طاولة جلنة حتكيم املو�شم ال�13 من اأمريكان اأيدول .
ولفت اإىل اأن املقعدين الآخرين يف جلنة التحكيم قد يكونان من ن�شيب، كيلي كلرك�شون، واآدم 

لمربت، اأو كلي اأيكن.
واأو�شح ان كلرك�شون على و�شك توقيع الإتفاق، فيما ل معلومات عن لمربت، واأيكن.

ي�شار اإىل ان حكام املو�شم ال�12 يف الربنامج، وهم نيكي ميناج، وماريا كريي، وراندي جاك�شون، وكيث 
اأوربان، لن يعودوا يف املو�شم اجلديد.


