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فوز كا�سح لراأ�ص اخليمة يف اجلولة 
الأخرية لبطولة الإمارات للتجديف احلديث 

عربي ودويل

النعيمي ي�سهد حفل تخريج دفعة 
اليوبيل الف�سي من طالب جامعة عجمان

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

تنظيم اأن�سار ال�رشيعة يف تون�ص يوؤّجل 
املواجهة يف انتظار املدد ال�ّسوري..!

   

زايد للإ�سكان يطلق مبادرة القافلة 
الإ�سكانية يف منطقة م�سايف بالفجرية

•• دبي-وام:

اأعلن برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان ام�س عن اإطالق مبادرة القافلة 
الإ�سكانية يف حمطتها الثانية مبنطقة م�سايف باإمارة الفجرية حيث 
هذه  يف  املتعاملني  م��ن  �سريحة  اأك��ر  اإىل  للو�سول  القافلة  تهدف 
وفتح  الرنامج  بخدمات  وتعريفهم  لها  املجاورة  واملناطق  املنطقة 
قنوات للتوا�سل معهم والتعرف على اآرائهم ومقرتحاتهم والتعريف 
املديرة  الفندي  املهند�سة جميلة  واأك��دت  الرنامج.  واأه��داف  بروؤية 
العامة بالإنابة لرنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان اأن هذه املبادرة تن�سجم 
مع روؤية احلكومة يف الو�سول اإىل �سرائح املتعاملني وال�ستماع اإليهم 

عن قرب والتعرف على احتياجاتهم الفعلية .    )التفا�سيل �س2(

جراحة عاجلة يف  مدينة ال�سيخ خليفة 
الطبية  تنقذ يد مري�ض من البرت 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اح جتميل مناوب يف )مدينة ال�سيخ خليفة الطبية( اإحدى  جنح جرَّ
من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية )�سحة( يف اإنقاذ يد رُجل 

من البرت باإجراء جراحة عاجلة وبالغة التعقيد يف حلظة حرجة.
املري�س  اإن  الطبية(  خليفة  ال�سيخ  )مدينة  با�سم  متحدث  وق���ال 
و�سل اإىل ق�سم الطوارئ يف حالة بالغة احلرج، ولو تاأخرت اجلراحة 
لدقائق معدودة رمبا انتهى الأمر به اإىل برت اليد الي�سرى، ناهيك 
ع��ن اخل��ط��ر ال���ذي ت��ه��دد ح��ي��ات��ه بفعل ال��ن��زي��ف احل����اد  ال��ن��اج��م عن 
الإ�سابة الناجمة عن اخرتاق ق�سبان حديدية حادة �ساعده الأي�سر، 
حمدثة جرحاً بليغاً يف ال�سريان الزندي وال�سريان الكعري، ونزفاً 

حاداً يف الدم الذي يفرت�س اأن ينقل الأك�سجني اإىل اليدين.
)التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل تتويجه فريق الأهلي بطال لكاأ�س رئي�س الدولة لكرة القدم  )وام(

ا�ستقبل فريق نادي العني لكرة القدم بطل دوري املحرتفني 

حممد بن زايد يتوج الأهلي بطل لكاأ�ض رئي�ض الدولة

م�������س���ل���ح���ون ي���ق���ت���ل���ون 
ث���لث���ة ج���ن���ود ل��ب��ن��ان��ي��ن

•• بعلبك-ا.ف.ب:

لبنانيني  ج����ن����ود  ث����الث����ة  ق���ت���ل 
بر�سا�س م�سلحني يف �سرق لبنان 

قرب احلدود ال�سورية .
وقال امل�سدر ان ثالثة جنود قتلوا 
يف  ك��ان��وا  فيما  م�سلحني  ب��ن��ريان 
مدخل  عند  الدفع  رباعية  �سيارة 
للمعار�سة  املوؤيدة  البلدة  عر�سال 
افادت  وق��ت لح��ق،  ال�سورية. ويف 
قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه 
ت��ع��ّر���س اأح����د م��راك��ز اجل��ي�����س يف 
عر�سال،   - حمّيد  وادي  منطقة 
جمموعة  به  قامت  غ��ادر  لهجوم 
م�سلحة ت�ستقل �سيارة جيب �سوداء 
اللون. وح�سل ا�ستباك اأ�سفر عن 

ا�ست�سهاد ثالثة ع�سكريني.

ال�سي�سي: اجلي�ض امل�سري لن ي�سي�ض اأو يتحزب 
•• القاهرة-يو بي اأي:

اع��ت��ر وزي���ر ال��دف��اع والإن���ت���اج احل��رب��ي، ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات امل�سلحة 
القوات  اأن  الثالثاء،  ام�س  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  اأول  الفريق  امل�سرية، 

ب، ولن تكون اإل موؤ�س�سة م�سرية وطنية. امل�سلحة لن ُت�سيَّ�س اأو تتحزَّ
وقال ال�سي�سي، يف كلمة خالل ح�سوره تفتي�س حرب الفرقة 19 م�ساة يف 
اجلي�س الثالث امليداين مبحافظة ال�سوي�س )�سرق القاهرة(، اإن القوات 
موؤ�س�سة  اإل  تكون  ولن  اأب��داً  جُتر  ولن  تتحزب  ولن  ُت�سيَّ�س  لن  امل�سلحة 

وطنية م�سوؤولة عن م�سر وال�سعب امل�سري كله وهذا لن يتغري اأبداً.
وطنية  اأ�سطورة  وه��و  م�سر،  يف  ال�سلبة  الكتلة  هو  اجلي�س  ان  واأ���س��اف 
�سهدت  املا�سية  الي��ام  اإن  قائاًل  وا�ستطرد  تتغري.  ول��ن  كذلك  و�سيظل 
اأحداثاً كثرية، وكان الكثريون يريدون اأن يعرفوا موقف اجلي�س منها.. 
واأقول اإن اجلي�س موؤ�س�سة وطنية و�سريفة وهو كالم ليتجزاأ، واجلي�س 
د  و�سدَّ بجد.  وطنية  موؤ�س�سة  لأنه  واملكائد،  املوؤامرات  ثقافة  لديه  لي�س 
ال�سي�سي على اأن اجلي�س امل�سري ل يعقد �سفقات اأو يتفاو�س مثلما تردَّد 
اأن حترير اجلنود مت بف�سل  ال�سبعة، مو�سحاً  يف حادث خطف اجلنود 
وطنية  موؤ�س�سة  ونحن  القبائل،  و�سيوخ  احلربية  ال�ستخبارات  جهود 

حمرتمة وندير الأزمة مبنتهى ال�سفافية والحرتام وبالعلم واملعرفة.

الفجر........    04:09            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:47   
املغرب.....   07:07  
الع�صاء......   08:37

 عراقيون ينظفون موقعا لنفجار قرب خمبز يف بغداد )ا ف ب(

طفل ي�سري فوق اأنقا�س منزله الذي دمره الق�سف اجلوي على مدينة اإدلب  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ا�ستد القتال حول مدينة الق�سري 
مقاتلي  ب����ني  ح���م�������س  ري������ف  يف 
املعار�سة ال�سورية امل�سلحة وقوات 
النظام ال�سوري مدعومة بعنا�سر 
اقتحام  حت����اول  ال��ت��ي  اهلل  ح���زب 
وذلك  اأي����ام..  ت�سعة  منذ  امل��دي��ن��ة 
�سخ�سا   15 ف��ي��ه  ق��ت��ل  وق����ت  يف 
عدة  مدن  على  الق�سف  وتوا�سل 

يف مناطق خمتلفة من �سوريا.
وق����ال����ت م�������س���ادر امل���ع���ار����س���ة اإن 
ت��ع��زي��زات م��ن ال��ث��وار اأر���س��ل��ت اإىل 
اإنها  ق���ال  نا�سطا  ل��ك��ن  ال��ق�����س��ري، 
املدينة،  اأط�������راف  ع��ل��ى  ت�����زال  ل 
ب���امل���داف���ع���ني  ب���ع���د  ت���ت�������س���ل  ومل 
ت�سجيال  املعار�سة  ون�سرت  عنها. 
قالت  ملقاتلني يف منطقة  م�سورا 

اإنها و�سط الق�سري.
املقابل، قالت م�سادر موالية  ويف 
ال���ق���وات  اإن  ال���������س����وري  ل���ل���ن���ظ���ام 
حاليا  الق�سري  ق�سمت  النظامية 
وحققت  ق���ط���اع���ات  اأرب����ع����ة  اإىل 
م��ك��ا���س��ب ك���ب���رية ف��ي��ه��ا، م���ا عدا 
القطاع الذي ي�سم و�سط املدينة، 
الإمداد  ط��رق  اأن جميع  واأ���س��اف 

ال��ع��رب��ي��ة نبيل  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال���ع���ام 
ال���ع���رب���ي والم������ني ال���ع���ام لالمم 
املتحدة بان كي مون اأ�سعهم امام 
م�سوؤولياتهم، خالل 24 �ساعة اذا 
مل يتوقف هجوم ح��زب اهلل على 
�سنتخذ  فاإننا  ال�سورية  الأرا���س��ي 
كافة الج��راءات و�سنالحق حزب 
اهلل حتى يف جهنم. م�سيفا اذا مل 
يتخذ قرار وينفذ بوقف الهجوم 
يف  ف��اأن��ا  ال�سورية،  الأرا���س��ي  على 
اأن���ا ل  ح��ل م��ن اأي ال��ت��زام معهم. 
ا�ستطيع ان ا�سبط املقاتلني اكرث 

من ذلك.
ويف بروك�سل وافق وزراء خارجية 
الحت��������اد الأوروب������������ي ع���ل���ى رف���ع 
املعار�سة  ت�����س��ل��ي��ح  ع����ن  احل���ظ���ر 
اإن دول  ق���ال���وا  ل��ك��ن��ه��م  ال�����س��وري��ة 
الحتاد لن تقوم بتزويد املعار�سة 
املرحلة احلالية على  بال�سالح يف 
اأن يعاد النظر يف هذا املوقف قبل 
بناء  ال��ق��ادم  اأغ�سط�س  م��ن   31
ال�سيا�سة  رئي�سة  من  تقرير  على 
اخل��ارج��ي��ة ك��ات��ري��ن اآ���س��ت��ون بعد 
اأمني عام الأمم املتحدة  ا�ست�سارة 
الرو�سية  امل��ب��ادرة  ت��ط��ورات  ب�ساأن 
الفرقاء  وم�����س��ارك��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 

قرار اأوروبي برفع حظر ت�سليح املعار�سة مع وقف التنفيذ!

احتدام القتال يف الق�سري واجلي�ض احلر يهدد ب�سرب حزب اهلل

•• بغداد-وكاالت:
قتل 16 �سخ�سا بينهم ت�سعة من 
عنا�سر المن يف هجمات متفرقة 
ام�س الثالثاء يف العراق، ح�سبما 

افادت م�سادر امنية وطبية.
الداخلية  وزارة  يف  م�سدر  وق��ال 
خم�سة  ان  ر�سمي  طبي  وم�سدر 
ا���س��خ��ا���س ق��ت��ل��وا وا����س���ي���ب 26 
نا�سفة  عبوة  انفجار  اث��ر  بجروح 
مدينة  يف  رك�����اب  ح��اف��ل��ة  داخ�����ل 

ال�سدر يف �سرق بغداد.
وقتل عن�سران من قوات ال�سحوة 
وا�سيب اخ��ران بجروح يف هجوم 
تفتي�س  نقطة  ا���س��ت��ه��دف  م�سلح 
لهم قرب تكريت بينما قتل اربعة 
ا�سخا�س بينهم �سرطيان وا�سيب 
ان���ت���ح���اري  ه����ج����وم  ث���م���ان���ي���ة يف 
الطارمية  يف  مفخخة  ب�ساحنة 

)45 كلم �سمال بغداد(.
فار�س  امل���ق���دم  امل��و���س��ل��ق��ت��ل  ويف 

ال�������را��������س�������دي، م������ع������اون م���دي���ر 
فيما  نينوى،  �سرطة  ا�ستخبارات 
اآخرين  ���س��ب��اط  ث��الث��ة  اأ���س��ي��ب 
نا�سفة  ع��ب��وة  ب��ان��ف��ج��ار  ب���ج���روح 
ناحية  يف  دوري���ت���ه���م  ا���س��ت��ه��دف��ت 

حمام العليل جنوب املدينة.

املتحدة  الأمم  ح���ذرت  ذل���ك  اىل 
الزعماء العراقيني من اأن العراق 
جمهولة  م��رح��ل��ة  ن��ح��و  �سينزلق 
وحمفوفة باملخاطر، اإذا مل تتخذ 
العنف  ملواجهة  ف��وري��ة  اإج����راءات 

الذي تفاقم موؤخرا.

ملقاتلي املعار�سة قطعت متاما.
�سام  ���س��ب��ك��ة  ق���ال���ت  دم�������س���ق  ويف 
ب���رزة تعر�س  اإن ح��ي  الإخ��ب��اري��ة 
ل����ق���������س����ف ع����ن����ي����ف ب���امل���دف���ع���ي���ة 
والدبابات، بالتزامن مع ا�ستمرار 
ال�ستباكات يف حميط احلي بني 

اجلي�س احلر وقوات النظام.
يف غ�سون ذلك حذر قائد اجلي�س 
ال�������س���وري احل�����ر ���س��ل��ي��م ادري�������س 
الثالثاء بانه اذا مل يوقف مقاتلو 
يف  هجومهم  اللبناين  اهلل  ح��زب 
جانب  اىل  يقاتلون  حيث  �سوريا، 

املعار�سة  فان  النظامية،  القوات 
الجراءات  كافة  �ستتخذ  امل�سلحة 

�سد حزب اهلل.
العربية  لقناة  ت�سريح  يف  وق���ال 
الرئي�س  خم���اط���ب���ا  الخ����ب����اري����ة 
اللبناين مي�سال �سليمان والمني 

مقتل واإ�سابة الع�سرات يف العراق 

الأمم املتحدة حتذر من انزلق العراق اإىل املجهول
�سابطان اأفغانيان ين�سمان لطالبان 
زملئهما م��ن  �سبعة  وي��ق��ت��لن 

•• قندهار-رويرتز:

ق�����ال ق���ائ���د ����س���رط���ة اأف����غ����اين ان 
�سابطي �سرطة اأفغانيني عادا اىل 
ان�سقا وان�سما اىل  اأن  القوة بعد 
بالر�سا�س  قتال  طالبان  حركة 
نيام.  وه��م  زمالئهما  م��ن  �سبعة 
�ساعة   24 اأثناء  يف  القتل  وياأتي 
دامية للقوات الفغانية مع مقتل 
وقوات  اجلنود  من  اخرين   16
ال�سخ�سي.  واحل��ر���س  ال�����س��رط��ة 
ال�سرطة  ال��رازق قائد  وقال عبد 
قندهار  يف  الف��غ��ان��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ان�سقا  ق���د  ك��ان��ا  ال�����س��اب��ط��ني  ان 
اأ�سهر  قبل  طالبان  اىل  وان�سما 
لكنهما عادا منذ عدة اأيام وطلبا 
ال�سرطة.  �سفوف  اىل  ال��رج��وع 
العودة  ال�سابطني  ط��ل��ب  وق��ب��ل 
الرازق  عبد  ال�سرطة..وقال  اىل 
ال�سرطة  رج����ال  ن���ام  اأن  مب��ج��رد 
وفتحا  بال�سلحة  الثنان  اأم�سك 

النار فقتال ال�سبعة كلهم.

حتذير اأردين من حرب دينية ب�سبب 
القد�ض يف  الحتلل  ممار�سات 

•• عمان-ا.ف.ب:

ح��������ذر وزي����������ر وزي����������ر الوق����������اف 
ال�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون 
الق�ساة  ن�����وح  حم���م���د  الردين 
ن�����س��وب ح����رب دينية  ام�������س م���ن 
ل حت��م��د ع��ق��ب��اه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة يف 
حال ا�ستمرار �سيا�سات ال�ستهتار 
بها  تقوم  التي  امل�سلمني  مب�ساعر 

ا�سرائيل يف القد�س ال�سرقية.
ان  الردنية  النباء  وكالة  وقالت 
ال��ق�����س��اة ح���ذر م��ن م��غ��ب��ة ن�سوب 
حرب دينية ل حتمد عقباها تهدد 
اجمع  وال��ع��امل  املنطقة  ا�ستقرار 
ب�سيا�سة  الحتالل  ا�ستمر  ما  اأذا 
امل�سلمني  مب�����س��اع��ر  ال���س��ت��ه��ت��ار 
املقد�سات  ب��ق��ي��م��ة  وال����س���ت���ه���زاء 
التفاقات  وجت��اه��ل  ال���س��الم��ي��ة 
املرمة مع جريانه ومع املنظمات 
الدولية املعنية بخ�سو�س احرتام 
الدور الردين يف رعاية املقد�سات 

مبدينة القد�س.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ���س��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  ت���وج 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن���ائ���ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
م�ساء  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
ام�س فريق النادي الهلي بطال 
ال�����س��م��و رئي�س  ���س��اح��ب  ل��ك��اأ���س 
ن�سختها  يف  القدم  لكرة  ال��دول��ة 
ال� 37 حتت �سعار )كلنا خليفة( 
ال�سباب  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ف����وزه  ب��ع��د 
يف  ثالثة  مقابل  اه��داف  باأربعة 
اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة 
حممد  ا���س��ت��اد  على  اأم�����س  م�ساء 

بن زايد يف العا�سمة اأبوظبي.
الفريق  قام  املباراة  انتهاء  وبعد 
اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
كاأ�س  اله��ل��ي  بت�سليم  نهيان  اآل 
رئ��ي�����س ال���دول���ة وت��ق��ل��ي��د لعبيه 
ولعبي  ال��ذه��ب��ي��ة  امل���ي���دال���ي���ات 

ال�سباب امليداليات الف�سية.
من جهة اخرى ا�ستقبل الفريق 
اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
نادي  فريق  البحر  بق�سر  ام�س 
ال��ع��ني ل��ك��رة ال��ق��دم احل��ائ��ز على 
درع دوري ات�سالت للمحرتفني 
ل��ك��رة ال���ق���دم ل��ل��م��و���س��م 2012 

جمل�س  واأع���������س����اء   2013  -
اإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء  ال�سرف 

النادي.
ابوظبي  ع��ه��د  ويل  ���س��م��و  وه��ن��اأ 

ف���رتة امل��و���س��م وال���ت���ي ت��وج��ت يف 
بطولة  على  باحل�سول  النهاية 
�سموه  م�سيدا  املحرتفني  دوري 
جمل�س  يبذلها  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 

ف���ري���ق ن������ادي ال���ع���ني ع���ل���ى هذا 
التي  اجل����ه����ود  وع���ل���ى  الجن�������از 
الإداري  اجل�������ه�������ازان  ب����ذل����ه����ا 
وال����ف����ن����ي وال�����الع�����ب�����ون ط�����وال 

اإدارة نادي العني يف ت�سخري كافة 
والفنية يف  الإداري����ة  الإم��ك��ان��ات 
�سبيل حتقيق الأهداف املر�سومة 
امل���رج���وة..وح���ث �سمو  وال��ن��ت��ائ��ج 

ال�������س���ي���خ حم���م���د ب�����ن زاي�������د اآل 
موا�سلة  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  ن��ه��ي��ان 
من  وم�ساعفتها  اجل��ه��ود  ب���ذل 
العمل  مب�ستوى  الرت��ق��اء  اج��ل 
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كلنا خليفة كتيب م�سرتك بن مكتب ثقافة احرتام القانون يف وزارة الداخلية واحتاد كرة القدم
جتوب  �سامية  اأخالقية  ر�سالة  اأر���س��ه  من  ويطلقون  واإيجابية  ب��اإب��داع 
اأن امل�سمون القانوين للكتيب ركز  اأجياله . وذكر  الوطن لت�سمو بروح 
على تاأطري ثقافة الت�سجيع الريا�سي مبعايري اأخالقية حترتم القانون 
فئة  وع��ي  تنا�سب  مب�سطة  بطريقة  القانونية  الر�سائل  وجهت  حيث 
الريا�سي ركزت يف  العظمى للجمهور  الغالبية  الذين ي�سكلون  ال�سباب 
الذين  الإم��ارات��ي  لل�سباب  الأخالقي  اجلانب  خماطبة  على  م�سمونها 
الداخل  يف  للدولة  احل�سارية  ال�سورة  الإي��ج��اب��ي  ب�سلوكهم  يعك�سون 
واخلارج . واأ�سار اإىل اأن هذه الر�سائل اأو�سحت الأبعاد القانونية لبع�س 
املالعب  اأ���س��وار  داخ��ل  ال�سباب  بع�س  يرتكبها  التي  امل�سلكية  املخالفات 
اأحكام  وتخالف  الم��ارات��ي  املجتمع  قيم  مع  تتنافى  والتي  خارجها  اأو 
ت�سريعاته كم�ساجرات بع�س الأفراد ب�سبب فوز اأو َ}�سارة اأحد الفريقني 
.. موؤكدا اأن روؤية املكتب ت�سعى اإىل الرتقاء ب�سلوكيات اجلمهور الكروي 

قال  القانون. من جانبه  اأننا جمتمع يحرتم  بحق  ليثبت  اأطيافه  بكل 
الكتيب ي�سكل ثمرة  اأن هذا  الكرة  العام لحتاد  الأم��ني  يو�سف عبداهلل 
معا  يلتقيان  اللذين  والريا�سة  القانون  بني  نوعه  من  الأول  التعاون 
الكتيب  اأن  مو�سحا   .. والأخ����الق  القيم  لتكري�س  ال��دائ��م  �سعيهما  يف 
ا�ستعر�س باإيجاز ذاكرة الإجناز الكروية التي جاءت حافلة بالنت�سارات 
1971 مرورا  ع��ام  ال��ق��دم  ك��رة  احت��اد  تاأ�سي�س  منذ  وال��دول��ي��ة  املحلية 
باجلهود املبذولة لتطوير الكفاءات املواطنة ودعم الكرة الن�سائية وحتى 
كبطل  الإم��ارات��ي  املنتخب  بتتويج  جت�سد  ال��ذي  الوطني  التالحم  ي��وم 
خلليجي 21 رافعا راية الوطن خفاقة يف الأعايل. واأ�سار اإىل اأن جمهور 
الكتيب جرعة ثقافية  �سيجدون يف  ال�سواء  وال�سباب على  الأهلي  نادي 
ممتعة ت�سرد لهم باإيجاز تاريخ ناديهم واأهم اإجنازاته وبطولته الكروية 

مع اإح�ساءات لإجمايل م�ساركات اأبطاله يف الكاأ�س.

•• اأبوظبي-وام:

احرتام  ثقافة  مكتب  مع  بالتعاون  الإم��ارات��ي  القدم  ك��رة  احت��اد  اأ�سدر 
القانون يف الأمانة العامة ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية .. كتيبا ريا�سيا بعنوان كلنا خليفة .. وذلك تزامنا مع املباراة 
جتمع  التي  القدم  لكرة  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  لكاأ�س  اخلتامية 
فريقي ال�سباب والأهلي ام�س. وقال املقدم الدكتور حمود العفاري نائب 
مدير مكتب ثقافة احرتام القانون اإن اإ�سدار الكتيب جاء �سمن تفعيل 
لرت�سيخ  ال��ك��رة  واحت���اد  الداخلية  وزارة  وقعتها  التي  التفاهم  م��ذك��رة 
اأن  ثقافة احرتام القانون لدى اجلمهور الريا�سي يف الدولة. واأ�ساف 
الكتيب يوجه نداء من قيادتنا ال�سرطية موجها اإىل ال�سباب الريا�سي 
ذواتهم  فيه  يحققون  اأخالقيا  �سرحا  الريا�سية  املالعب  من  ليجعلوا 

�سيف بن زايد ي�سهد حما�سرة حول قيادة مبادرات التغيري الإ�سرتاتيجي 

من�سور بن زايد ي�ستقبل رئي�ض الحتاد العربي للمكفوفن

من�سور بن زايد يح�سر ماأدبة غداء مواطن

اح جتميل مناوب ينجز بنجاح اجلراحة الطارئة والدقيقة للحالة احلرجة جرَّ

جراحة عاجلة يف )مدينة ال�سيخ خليفة الطبية( تنقذ يد مري�ض من البرت

•• اأبوظبي-وام:

���س��ه��د ال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ �سيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
قيادة  حول  الول..حما�سرة  اأم�س 
ال�سرتاتيجي  ال��ت��غ��ي��ري  م���ب���ادرات 
ال��ت��ي نظمها مركز  ت��اأث��ريات��ه��ا  م��ع 
يف  املبدعني  ورع��اي��ة  ال��ق��ادة  تنمية 
الأمانة العامة ملكتب �سموه واألقاها 
الدكتور مارتي لن�سكي من جامعة 
امل�سرح يف جممع  ه��ارف��ارد يف قاعة 
كما  اأب��وظ��ب��ي.  يف  ال�سرطة  اإدارات 
�سيف  امل��ح��ا���س��رة..ال��ف��ري��ق  ���س��ه��د 
وزارة  وك���ي���ل  ال�������س���ع���ف���ار  ع����ب����داهلل 

الدكتور  وتوجه  املوؤ�س�سي.  التطور 
والتقدير  بال�سكر  لن�سكي  م��ارت��ي 
الداخلية  وزارة  يف  امل�سوؤولني  اإىل 
لإتاحة الفر�سة له لإلقاء املحا�سرة 
م��ع��رب��ا ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ال��ت��واج��د يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
وم�������س���ي���دا مب����ا ح��ق��ق��ت��ه الإم��������ارات 
املجالت  خمتلف  يف  اإجن����ازات  م��ن 
ال�سرطي.  العمل  جم��ال  يف  خا�سة 
وقال اإن اأي موؤ�س�سة �سرطية تواجه 
حتديات وتتمثل هذه التحديات يف 
املقدمة للجمهور  نوعية اخلدمات 
التحدي  اإىل  اإ����س���اف���ة  وج���ودت���ه���ا 
والأمان  الأم��ن  توفري  الكبري وهو 
ع���امل متغري.  امل��ج��ت��م��ع يف  لأف�����راد 

مثل  املختلفة  الع��ت��ب��ارات  ملناق�سة 
العالقة  وفهم  القيم  ودع��م  اإن�ساء 
وتطبيق  وال�����س��ل��ط��ة  ال���ق���ي���ادة  ب���ني 
ديناميكية  واإدارة  النفوذ  وممار�سة 
واملوؤ�س�سية  ال����ف����ردي����ة  ال���ت���غ���ي���ري 
وت���ط���وي���ر ق����ي����ادات امل�����س��ت��ق��ب��ل من 
املتكيفة  للقيادة  اإط��ار  خ��الل ط��رح 
التغيري.  ق���ي���ادة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
واأ����س���اف اأن ال��رن��ام��ج ي�����س��اه��م يف 
وامل�سوؤولية  ال���ف���رد  ق��ي��م  ت��ط��وي��ر 
اجل��م��اع��ي��ة واإن�������س���اء ت���ع���اون اأك���ر 
اأعمق  روؤي��ة  اأج��ل  الإدارات من  بني 
وتطوير  ال��ن��ظ��ام  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات  يف 
قيادة  ع���ل���ى  م�����س��م��م��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة 
للتغيري  الداخلية  وزارة  م��ب��ادرات 

الدكتور  ال��رك��ن  وال��ل��واء  الداخلية 
عبيد احلريي الكتبي نائب القائد 
واللواء  اأب���وظ���ب���ي  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام 
الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل 
الوزارة امل�ساعد للموارد واخلدمات 
طحنون  ال�سيخ  والعقيد  امل�ساندة 
بن حممد اآل نهيان مدير مديرية 
والقادة  اخلارجية  املناطق  �سرطة 
لل�سرطة  ال����ع����ام����ون  وامل������دي������رون 
ال�سباط  كبار  م��ن  وع��دد  بالدولة 
ومديري الإدارات يف وزارة الداخلية 
اأبوظبي.  ل�سرطة  العامة  والقيادة 
تنفيذا  امل��ح��ا���س��رة  ت��ن��ظ��ي��م  ي���اأت���ي 
لتوجيهات �سموه لتطوير القيادات 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل����ل����وزارة واأث����ره����ا يف 

يعتر  املتكيفة  القيادة  اأن  واأ�ساف 
لكبار  ���س��م��م  ت��ع��ل��ي��م��ي��ا  ب���رن���اجم���ا 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
الربحي  واخل��ا���س وال��ق��ط��اع غ��ري 
العامل..م�سريا  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
اأه��م��ي��ة ب��ن��اء جم��م��وع��ة ب���ارزة  اإىل 
امل���ه���ارات وال���ك���ف���اءات وتقدمي  م��ن 
للعمل.  واأط������ر  م��ت��م��ي��زة  م����ه����ارات 
يطرح  ال���رن���ام���ج  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
حت���دي���ات ل��ل��م�����س��ارك��ني ل��ل��ب��ح��ث يف 
الف�����رتا������س�����ات ب���ع���م���ق ك���ب���ري ويف 
بقوة  ب��ه��ا  الت�سبث  مت  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م 
لت�سخي�س  ق���وي���ا  اإط�������ارا  وي��ع��ت��ر 
وحت��ل��ي��ل حت��دي��ات ال��ق��ي��ادة ف�سال 
للم�ساركني  ف��ر���س��ة  ت���ق���دمي  ع���ن 

•• ابوظبي -وام:

من�سور  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
جم��ل�����س ال���������وزراء وزي������ر ����س���وؤون 
الرئا�سة مبكتبه يف ق�سر الرئا�سة 
علي  خالد  ال��دك��ت��ور  ام�س  �سباح 
العربي  الحت���اد  رئي�س  النعيمي 
اجلمعية  ورئ���ي�������س  ل��ل��م��ك��ف��وف��ني 
ومت  الإن�سان.  حلقوق  اخلليجية 
ن�ساطات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل 
وم���������س����اري����ع الإحت�����������اد ال���ع���رب���ي 

دولة  اخلليج  دول  يف  الجتماعي 
الإمارات العربية املتحدة منوذجا. 
واأ�ساد �سمو ال�سيخ من�سور خالل 
يبذلها  ال���ت���ي  ب���اجل���ه���ود  ال���ل���ق���اء 
للمكفوفني  ال���ع���رب���ي  الإحت���������اد 
الأ�سخا�س  ب���اأو����س���اع  ل���الرت���ق���اء 
الوطن  بلدان  �ستى  يف  املكفوفني 
ال���ع���رب���ي واأك������د ع��ل��ى اأه���م���ي���ة اأن 
برعاية  ال�����س��ري��ح��ة  ه���ذه  ت��ت��م��ت��ع 
الخت�سا�س  وذوي  امل���ج���ت���م���ع 
لإن����ارة دروب��ه��م وت��اأ���س��ي��ل دورهم 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة م���وؤك���دا ���س��م��وه على 

باملكفوفني  املبا�سرة  العالقة  ذات 
�سفة  ول�����ه  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������دول  يف 
ا����س���ت�������س���اري���ة يف ج���ام���ع���ة ال�����دول 
ال��ع��رب��ي��ة. ح�����س��ر ال��ل��ق��اء معايل 
باحليف  اهلل  ع����ب����د  ال�����دك�����ت�����ور 
العامة  الأ���س��غ��ال  وزي���ر  النعيمي 
العامري  �سعيد  را���س��د  و���س��ع��ادة 
الرئا�سة  �����س����وؤون  وزارة  وك���ي���ل 
لقطاع التن�سيق احلكومي و�سعادة 
حممد حاجي اخلوري مدير عام 
موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان 

لالأعمال الإن�سانية. 

خمتلف  وب����ح����ث  ل���ل���م���ك���ف���وف���ني 
اجل���وان���ب ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا دعم 
حتقيق  يف  الإحت����اد  عمل  م�سرية 
غاياته ال�سامية املتمثلة يف حت�سني 
حياة املكفوفني ودعمهم بالأجهزة 
التي ت�سهل اندماجهم يف جمتمع 
من  ومتكينهم  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��م��ل 
متابعة حت�سيلهم العلمي خا�سة 
اأن الدكتور خالد النعيمي هو اأول 
كفيف قطري يح�سل على درجة 
الدكتوراه وكانت بعنوان ال�سيا�سة 
والتغيري  قطر  دول��ة  يف  الأ�سرية 

الحتاد  وم�ساريع  ن�ساطات  دع��م 
اأثنى  ك��م��ا  ل��ل��م��ك��ف��وف��ني  ال��ع��رب��ي 
بذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  على  �سموه 
الرتقاء  يف  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال���دك���ت���ور 
واملهنية  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ب��ح��ي��ات��ه 
متمنيا لالحتاد املزيد من التقدم 
والرتقاء يف تعزيز املكانة العلمية 
ال�سريحة  ل��ه��ذه  والج��ت��م��اع��ي��ة 
امل��ه��م��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع. ي���ذك���ر ان 
للمكفوفني  ال��ع��رب��ي  الحت����اد  اأن 
ميثل  حكومية  غ��ري  منظمة  ه��و 
الأهلية  اجل��م��ع��ي��ات  اأع�������س���اوؤه���ا 

•• اأبوظبي-وام:

ح�����س��ر ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�سموه ولقاءاته املواطنني. وتبادل 
اأقامها  ال��ت��ي  امل��اأدب��ة  خ��الل  �سموه 
املن�سوري يف منزله يف منطقة بني 
اأبوظبي..الأحاديث  يف  اجل�سرين 

التالحم  ع��ل��ى  دل���ي���ال  ت��ع��د  ال���ت���ي 
واملواطنني.  الر�سيدة  القيادة  بني 
ح�����س��ر م����اأدب����ة ال����غ����داء ع����دد من 

الأقارب واملدعوين.

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة اأم�س 
قبل الأول ماأدبة الغداء التي اأقامها 
امل��ن�����س��وري تكرميا  ال�����س��ي��د ه���الل 
ل�����س��م��وه وذل�����ك يف اإط������ار ج���ولت 

الودية مع احل�سور حول عدد من 
امل�سائل والق�سايا التي تهم الوطن 
عن  احل�سور  واأع��رب  واملواطنني. 
ترحيبهم و�سعادتهم بزيارة �سموه 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اح جت��م��ي��ل م����ن����اوب يف  جن����ح ج�������رَّ
الطبية(  خليفة  ال�سيخ  )م��دي��ن��ة 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  م��ن�����س��اآت  اإح�����دى 
يف  )���س��ح��ة(  ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات 
اإن��ق��اذ ي��د رُج��ل م��ن البرت باإجراء 
يف  التعقيد  وبالغة  عاجلة  جراحة 

حلظة حرجة.
)مدينة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  وق������ال 
ال�سيخ خليفة الطبية( اإن املري�س 
الطوارئ يف حالة  ق�سم  اإىل  و�سل 
بالغة احلرج، ولو تاأخرت اجلراحة 
لدقائق معدودة رمبا انتهى الأمر 
ناهيك  الي�سرى،  اليد  برت  اإىل  به 
عن اخلطر الذي تهدد حياته بفعل 
النزيف احلاد الناجم عن الإ�سابة 
ق�سبان  اخ������رتاق  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 
الأي�سر،  ���س��اع��ده  ح����ادة  ح��دي��دي��ة 
ال�سريان  يف  بليغاً  ج��رح��اً  حمدثة 
الزندي وال�سريان الكعري، ونزفاً 
ح����اداً يف ال����دم ال����ذي ي��ف��رت���س اأن 

ينقل الأك�سجني اإىل اليدين.
املري�س  ن���ق���ل  مت  اأن������ه  واأ������س�����اف 
م�ساب  وه���و  ال���ط���وارئ  ق�سم  اإىل 
الأي�سر،  ال�ساعد  يف  عميق  بتمزق 
ح�سام  الدكتور  انتقل  الفور  وعلى 
الدين مو�سى، ا�ست�ساري اجلراحة 
ك�����ان مي�سي  ال������ذي  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة 
ال���ي���وم اخل��ام�����س م���ن م��ن��اوب��ت��ه يف 
الطبية«،  خليفة  ال�سيخ  »م��دي��ن��ة 
التدابري  وحتديد  احلالة  لتقييم 

ال��ي�����س��رى ك��ام��ل��ة، وم���ن امل��ق��رر اأن 
هذا  خ��الل  امل�ست�سفى  م��ن  ي��خ��رج 

الأ�سبوع.
من  ق��ائ��اًل:  ح�سام  الدكتور  وختم 
با�سرتداد  املري�س  ب��داأ  اهلل  ف�سل 
م�ساعفات  دون  وانق�ست  �سحته 
احلا�سمة  �ساعة  و�سبعني  الثنتني 
الالحقة للعملية اجلراحية، وبداأ 
املري�س بتحريك اأ�سابع اليد التي 
و�سيخ�سع  العملية،  لها  اأُج��ري��ت 
معه  ي�سرتد  مكثف  طبيعي  لعالج 
ب������اإذن اهلل ك���اف���ة وظ���ائ���ف ي����ده يف 

غ�سون �ستة اإىل ت�سعة اأ�سهر .
الدين  ح�����س��ام  ال���دك���ت���ور  وي��ع��م��ل 
خليفة  ال�سيخ  »م��دي��ن��ة  يف  مو�سى 
اأعوام،  ت�سعة  قرابة  منذ  الطبية« 
البارعني  اجل����راح����ني  م����ن  وه�����و 
اجل���راح���ة احلرجة  ه���ذه  م��ث��ل  يف 
يف  متخ�س�س  فهو  ال��دق��ة،  وبالغة 
املجهرية،  اأو  ال�سغرية  اجل��راح��ة 
ل  و�سْ ب��اإع��ادة  املعنية  اجلراحة  اأي 
املقطوعة  ال����دم����وي����ة  الأوع������ي������ة 
با�ستخدام  امل��ت�����س��ررة  والأع�����س��اب 

املجهر.
خليفة  ال�سيخ  »م��دي��ن��ة  اأن  ُي��ذك��ر 
»�سركة  وتديرها  متلكها  الطبية« 
ال�سحية«  ل��ل��خ��دم��ات  اأب���وظ���ب���ي 
عن  امل�سوؤولة  املنظومة  )�سحة(، 
على  ال��ع��الج��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  اإدارة 
والعيادات  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ام���ت���داد 
اأب��وظ��ب��ي بدولة  اإم����ارة  ال��ع��ام��ة يف 

الإمارات العربية املتحدة.

امل�سابة. 
تكاتف  ث��م  وم��ن  اهلل  م��ن  وبف�سل 
يف  والفنيني  الأط��ب��اء  كافة  جهود 
العمليات  وغ��رف��ة  ال��ط��وارئ  ق�سم 
الطبية  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ  مب��دي��ن��ة 
العاجلة  ب��اإج��راء اجل��راح��ة  ب��داأن��ا 
ن��ح��و ثالثني  واحل��ا���س��م��ة خ����الل 

دقيقة .
الدين  ح�����س��ام  ال���دك���ت���ور  وو����س���ع 
م���و����س���ى ن�������س���ب ع��ي��ن��ي��ه اأول����وي����ة 
م��ط��ل��ق��ة مت��ث��ل��ت يف ت��رم��ي��م اأح���د 
ال�سرياَنني على الفور مبا ي�سمن 
امل�سابة  ل��ل��ي��د  ال��ك��اف��ي��ة  ال���رتوي���ة 
اجلراحية  بالعملية  ال��ب��دء  ق��ب��ل 
الدقيقة واحلرجة وبالإ�سافة اإىل 

اجلراحية العاجلة. 
الدكتور  حت�����دث  ع���ي���ادت���ه،  وم�����ن 
احلادثة  عن  مو�سى  الدين  ح�سام 
اأط��ب��اء ق�سم  اأن متكن  م��ا  ق��ائ��اًل: 
الطوارئ من وقف النزيف وبداأت 
حالة امل�ساب بال�ستقرار تدريجياً، 
بداأنا نفكر على الفور يف اإنقاذ اليد 
املعروف  فمن  اإبطاء،  دون  امل�سابة 
الع�سلية  الأن�������س���ج���ة  اأن  ط���ب���ي���اً 
والع�سبية ميكن اأن تبقى على قيد 
اأك��رث دون  مل��دة �ساعتني ل  احل��ي��اة 
تدفق الدم اإليها. وكان امل�ساب قد 
نزف نزفاً �سديداً قبل و�سوله اإىل 
اأنف�سنا  ق�سم الطوارئ، لذا وجدنا 
يف ���س��ب��اق م��ع ال��زم��ن لإن��ق��اذ اليد 

ترميم ال�سريان الَزندي وال�سريان 
اأج����رى ال��دك��ت��ور ح�سام  ال��ك��ع��ري 
الدين مو�سى جراحة معقدة على 
وع�سباً  مقطوعاً  وت��راً  ع�سر  اأح��د 

مت�سرراً يف ذراع امل�ساب.
وب��ع��د اأن اأم�����س��ى ع���دة ���س��اع��ات يف 
املري�س  ن���ق���ل  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة 
»مدينة  يف  اجل���راح���ة  ج���ن���اح  اإىل 
واجتاز  ال��ط��ب��ي��ة«  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
احلرجة  املرحلة  م�ساعفات  دون 
ب��ع��د انتهاء  اأي����ام  امل��م��ت��دة ل��ث��الث��ة 

العملية اجلراحية. 
ف��ق��د �سيئاً  ق��د  امل��ري�����س  اأن  ورغ���م 
املوؤمل  من  فاإنه  اللم�س  ح�س  من 
اليد  وظ���ائ���ف  لح���ق���اً  ي�����س��رتد  اأن 

مل��ع��اجل��ة ال�����س��غ��وط الأ���س��ا���س��ي��ة مبا 
الكبري  التغيري  اإح����داث  يف  ي�سهم 

الت�سخي�سات  م����ن  وجم����م����وع����ة 
القابلة لالختيار واأ�ساليب للتدخل 

يف  املمار�سات  اأف�سل  وفق  واملنتظم 
جمال اإعداد قيادات امل�ستقبل.

ا�ستمرار ا�ستقبال طلبات الرت�سح للبعثات اخلارجية للدرا�سات العليا 
•• ابوظبي-وام:

للبعثات  الرت�سح  طلبات  ا�ستقبال  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  توا�سل 
الكلي واجل��زئ��ي وذل���ك حتى  الن��ت��ظ��ام  العليا وف��ق نظامي  ل��ل��درا���س��ات  اخل��ارج��ي��ة 
الطلب  خالل  من  البتعاث  طلبات  تقدمي  ويتم  املقبل.  يونيو   13 اأق�ساه  موعد 
او  ام  دوت  دبليو  دبليو  دبليو  الإلكرتوين  ال��وزارة  للبعثات على موقع  الإلكرتوين 
ات�س اي ا�س اآر دوت جي او يف دوت ايه اي اأو من خالل احل�سور ال�سخ�سي اإىل مركز 
خدمة املتعاملني يف مبنى الوزارة. وكانت الوزارة اأعلنت يف 21 مايو اجلاري بدء 
الرت�سح للبعثات اخلارجية للدرا�سات العليا بعد اأن وجه معايل ال�سيخ حمدان بن 
مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي بتنفيذ بع�س اخلطوات التي 
من �ساأنها جت�سيد روؤية الوزارة املتمثلة يف حتقيق الريادة يف التعليم العايل والبحث 

العلمي وتخريج كوادر موؤهلة مناف�سة عامليا من خالل بيئة تعليمية متميزة.

ديوان �سلطان بن زايد يح�سل على �سهادة 
الآيزو يف نظم جودة الدارة

زايد للإ�سكان يطلق مبادرة القافلة الإ�سكانية يف منطقة م�سايف بالفجرية

•• ابوظبي-وام:

نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  دي���وان  ح�سل 
ال�سمو رئي�س الدولة على �سهادة الآيزو  ممثل �ساحب 
متنحها  التي  اجل���ودة  اإدارة  نظم  يف   9001:2008
. تقديرا  . يف  يو   . الأملانية تي  الفنية  املراقبة  منظمة 
لإ�سهاماته يف تقدمي خدمات اجتماعية م�ستدامة وبعد 
املطبقة  واملعايري  اللوائح  جميع  مطابقة  لها  تبني  ما 
ال�سهادة  مل��ع��اي��ري  الدارة  ج���ودة  جم���ال  يف  ال���دي���وان  يف 
عن  لل�سهادة  الديوان  ا�ستحقاق  اإىل  الدولية..م�سرية 
فريق  اأع�ساء  باإجماع  جاء  منحها  واأن  وبتفوق  ج��دارة 
اهلل  عبد  ���س��ع��ادة  واأه����دى  املنظمة.  يف  الفني  الفح�س 
ف��ا���س��ل امل��ح��ريب��ي وك��ي��ل دي����وان مم��ث��ل ���س��اح��ب ال�سمو 
رئي�س الدولة الإجناز اإىل �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
اإن  اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة قائال 
الف�سل يف حتقيقه يعود من بعد توفيق اهلل تعاىل اإىل 
توجيهات �سموه ب�سرورة اتباع النظم الإداري��ة واملالية 
حكومة  وتعليمات  ت��وج��ه��ات  م��ع  وامل��ت��واف��ق��ة  امل��ت��ط��ورة 
اأبوظبي من جهة وحر�س �سموه من جهة اأخرى على 
وتقدمي  الجتماعية  مب�سوؤوليته  ال��دي��وان  ا���س��ط��الع 
خدماته للمجتمع واملواطنني لالإ�سهام يف حتقيق تنمية 
ال�سديدة لقيادتنا الر�سيدة واإن  الروؤية  م�ستدامة وفق 
اإداري ومايل متكاملني  اأ�سهم يف تطوير نظامني  ذلك 

يرتكزان على معلومات دقيقة ويتبعان منهجية مدرو�سة 
اإن الديوان لن  تخدم تلك التوجيهات. واأكد املحريبي 
يكتفي مبا حتقق له من اعرتاف بالأداء املتميز املن�سبط 
ولكنه �سيوا�سل ال�سعي للحفاظ على م�ستويات متقدمة 
ورفيعة يف هذا املجال .. مو�سحا اأن تعاون كافة موظفي 
على  وحر�سهم  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  الديوان 
تطبيق اأعلى مفاهيم اجلودة العاملية كان وراء الإجناز 
ايل حتقق للديوان من جهة وكان وراء تطوير وتب�سيط 
كفاءة  رف��ع  اإىل  تهدف  ا�سرتاتيجيته  وف��ق  الإج����راءات 
واأ����س���اف وكيل  اأخ����رى.  م��ن ج��ه��ة  للمجتمع  خ��دم��ات��ه 
اإن  ق��ائ��ال  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  دي���وان 
احل�سول على هذه ال�سهادة يعد اإجنازا جديدا ي�ساف 
لر�سيد اإجنازات ديوان �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل 
نهيان ودليال وا�سحا على ت�سافر جهود العاملني فيه 
اجلودة  لتحقيق  وموظفني  واإدارات  عليا  ق��ي��ادات  م��ن 
تر�سيخ  يف  ت�سهم  التي  املجتمعية  ب��اخل��دم��ات  وال��رق��ي 
امل�سوؤولية  ال��ع��رب��ي��ة يف جم���ايل  الإم������ارات  دول���ة  ري����ادة 
املجتمعية والتنمية امل�ستدامة. وقدم املحريبي التهنئة 
على  الديوان  ح�سول  على  اأ�سرف  ال��ذي  العمل  لفريق 
هذه ال�سهادة واإىل جميع العاملني يف ديوان �سمو ال�سيخ 
�سلطان بن زايد ال نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س 
اأن تكون حافزا ملمار�سات  الدولة . �سائال اهلل عز وجل 

تنموية تعتمد اجلودة وت�سعى للتميز. 

•• دبي-وام:

اإطالق  عن  ام�س  لالإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ  برنامج  اأعلن 
مبادرة القافلة الإ�سكانية يف حمطتها الثانية مبنطقة 
للو�سول  القافلة  تهدف  حيث  الفجرية  باإمارة  م�سايف 
اإىل اأكر �سريحة من املتعاملني يف هذه املنطقة واملناطق 
املجاورة لها وتعريفهم بخدمات الرنامج وفتح قنوات 
ومقرتحاتهم  اآرائ��ه��م  على  والتعرف  معهم  للتوا�سل 
املهند�سة  واأك��دت  الرنامج.  واأه��داف  بروؤية  والتعريف 
جميلة الفندي املديرة العامة بالإنابة لرنامج ال�سيخ 
زايد لالإ�سكان اأن هذه املبادرة تن�سجم مع روؤية احلكومة 
يف الو�سول اإىل �سرائح املتعاملني وال�ستماع اإليهم عن 
اإىل  قرب والتعرف على احتياجاتهم الفعلية ..م�سرية 
اأن القافلة ل تقت�سر على التوعية فقط بل تتعدى اإىل 
تقدمي خدمات الرنامج. واأثنت على دور وزارة الثقافة 
وال�سباب وتنمية املجتمع وتعاونها يف ت�سخري الإمكانيات 
من اأجل جناح الفعالية موؤكدة اأن ثمرات هذا التعاون 
خدمات  م��ن  وامل�ستفيدين  املتعاملني  �سالح  يف  ت�سب 
مدير  ال�سحي  عبدالكرمي  ذك��ر  جانبه  من  الرنامج. 
فرع الرنامج يف راأ�س اخليمة اأن القافلة �ستقدم كافة 
اخلدمات التي توفرها اأفرع الرنامج مثل ال�ستف�سار 
عن طلبات الإ�سكان وتقدمي الدفعات ومتابعة امل�ساريع 

املنفذة منوها باأنه �سيتم خاللها كذلك توزيع ت�ساميم 
امل�سكن  بناء  عن  اإر�سادية  وكتيبات  ال�سكنية  ال��وح��دات 
وا�ستقبال املالحظات واملقرتحات من املتعاملني. واأ�سار 
واأه���داف  ب��روؤي��ة  التعريف  اإىل  ت��ه��دف  القافلة  اأن  اإىل 
ال��رن��ام��ج م��وؤك��دا اأن اأب����رز م��ا مي��ي��ز ه���ذه ال��ق��اف��ل��ة هو 
و�سولها اإىل املناطق البعيدة والتي ي�سعب على �سكانها 
التوا�سل مع الرنامج ب�سكل م�ستمر وتعزيز التوا�سل 
بني الرنامج ومتعامليه وفتح قنوات للتوا�سل املبا�سر 
معهم لفتا اإىل اأن القافلة �ستنطلق يف حمطتها الثانية 
يف م��رك��ز ال�����وزارة يف م�����س��ايف ال��ت��اب��ع لإم�����ارة الفجرية 
املوؤ�س�سة  ب���دور  ال��ق��اف��ل��ة  وت��ق��وم  امل��ق��ب��ل.  اخلمي�س  ي���وم 
املتنقلة والتي ت�ستقبل املتعاملني يف املناطق والإمارات 
الرئي�سي حيث توفر لهم  البعيدة من مبنى الرنامج 
معامالتهم  لإمت���ام  الرئي�سي  ال��ف��رع  اإىل  التنقل  عناء 
اخلدمات  جميع  القافلة  وتوفر  ال�سكنية.  واإجراءاتهم 
يف  ت�ستقر  متنقلة  قافلة  يف  العميل  اإليها  يحتاج  التي 
ال��ب��ع��ي��دة ح��ي��ث مي��ك��ن للمتعاملني  الإم������ارات  م��ن��اط��ق 
القافلة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  م��ن  ال�ستفادة  هناك 
والتي ت�سمل ال�ستعالم عن الطلبات وتقدمي الدفعات 
اخلدمات  من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  امل�ساريع  ومتابعة 
احل�سول  املتعاملني  ي�ستطيع  والتي  املماثلة  الأخ��رى 

عليها من الفرع الرئي�سي. 
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عبداهلل بن زايد: المارات تويل اأهمية كبرية لتعزيز وتطوير علقاتها مع اجلزائر

بلدية مدينة اأبوظبي تطلع على جتربة دوبال يف جمال تطبيقات برنامج اقرتاحات املوظفن

•• اجلزائر-وام:

زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  اأك��د 
اأن دولة  ال نهيان وزير اخلارجية 
ترتبطان  واجل�����زائ�����ر  الإم����������ارات 
اأخ���وي���ة م��ت��م��ي��زة ترتكز  ب��ع��الق��ات 
 .. امل�سرتكة  وامل�سالح  القيم  على 
وقد متيزت هذه العالقات ب�سجل 
اأن  التعاون الفعال منذ  حافل من 
الدبلوما�سية  ال��ع��الق��ات  تاأ�س�ست 
العام  يف  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني 
اأ�سبحت  ���س��م��وه  وق����ال   .1974
بلدينا  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
وت�سهد  الأوج������ه  م��ت��ع��ددة  ال���ي���وم 
�سركاء  ف��ن��ح��ن   .. م��ت��زاي��دا  من���وا 
امل�ستويات  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  احل����وار  يف 
جتاه  اآراوؤن�����ا  وت��ت��الق��ى  احلكومية 
والأم���ن  امل��ل��ح��ة  ال��ع��امل��ي��ة  الق�سايا 
الإقليمي والتعاون الثنائي وندعم 
م�سرتكني قيم التعاون والإ�ستقرار 
بالإ�سافة  والت�سامح  والو�سطية 
امل�سرتكة  وامل�����س��ال��ح  ال��ت��ع��اون  اإىل 
وال�ستثمار  ال��ت��ج��ارة  جم���الت  يف 

والطاقة والأمن . 
خا�س  ت�������س���ري���ح  يف  ذل������ك  ج������اء 
اجلزائرية  النباء  لوكالة  ل�سموه 
التي  الر�سمية  ال��زي��ارة  مبنا�سبة 
اليوم.  للجزائر  �سموه  بها  ي��ق��وم 
عبداهلل  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  واأ������س�����اف 
واجلزائر  الم������ارات  اأن  زاي����د  ب��ن 
امل�ستوى  رفيعة  الزيارات  يتبادلن 
.. فقد قام الفريق اأول �سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
للقوات امل�سلحة بزيارة للجزائر يف 
بزيارة  ت�سرفت  كما  املا�سي  مار�س 
 ..2012 ع��ام  يف  العزيز  اجلزائر 
وكان من دواعي �سرورنا اأن نرحب 
يف دولة الإمارات يف العام 2013 
وزير  قنايزية  امل��ل��ك  عبد  مب��ع��ايل 
ال��دف��اع وم��ع��ايل دح��و ول��د قابلية 
ال��داخ��ل��ي��ة وم���ع���ايل �سريف  وزي����ر 
وامل�ساريع  ال�سناعة  وزير  رحماين 
وترقية  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
ال�ستثمار اجلزائري. ولفت �سموه 
يف  ت�ساهم  ال���زي���ارات  ت��ل��ك  ان  اىل 
والتعاون  الت�ساور  عمليات  ت�سهيل 
ذات  ال���ق�������س���اي���ا  م����ن  ال���ع���دي���د  يف 
ي�ستفيد  كما  امل�سرتك..  الهتمام 
العميقة  ال��رواب��ط  ال��ط��رف��ان م��ن 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال�����س��ع��ب��ي.. حيث 
حتت�سن الإمارات قرابة 10 اآلف 
فيها  ويعملون  يعي�سون  ج��زائ��ري 

رحالت   10 وج��ود  اإىل  بالإ�سافة 
البلدين  ب����ني  ل���ل���رك���اب  ط������ريان 
التوا�سل  زي��ادة  يف  �ساهمت  والتي 
�سموه  واأك���د  البلدين.  �سعبي  ب��ني 
مقومات  اأه�����م  م���ن  ال���ت���ج���ارة  اأن 
البلدين..  ب��ني  املتينة  ال��ع��الق��ات 
ف���ق���د ����س���اه���م الج���ت���م���اع احل�����ادي 
امل�سرتكة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  للجنة  ع�����س��ر 
 2013 م��اي��و   13 يف  ال���ذي عقد 
بيننا  الأوا�سر  تعزيز  يف  باأبوظبي 
ال���ت���وق���ي���ع على  ح���ي���ث مت خ���الل���ه 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
املهمة يف جمالت التجارة والنقل 
هناك  اأن  ك��م��ا  وال��ب��ح��ري  ال����ري 
يف  تعمل  ك��رى  اإم��ارات��ي��ة  �سركات 
العاملية  دب��ي  �سركة  مثل  اجل��زائ��ر 
القدرة  و���س��رك��ة  م��ب��ادل��ة  و���س��رك��ة 
القاب�سة واأرابتك القاب�سة و�سركة 
اآبار لالإ�ستثمار واإعمار . وقال �سمو 
التبادل  قيمة  ان  اخلارجية  وزي��ر 
التجاري بني البلدين بلغت 271 
الثمانية  خ�����الل  دولر  م���ل���ي���ون 
 2012 ع����ام  م���ن  الأوىل  اأ���س��ه��ر 
اأن تزيد الإ�ستثمارات  ونحن ناأمل 
الإماراتية يف اجلزائر ب�سكل كبري 
يحقق  ومبا  املقبلة  املرحلة  خالل 
الزده�����ار ل��ل��ج��زائ��ر والإم������ارات. و 
قال �سموه �سترتكز مباحثاتنا مع 
م��ع��ايل ع��ب��د امل��ال��ك ���س��الل رئي�س 
اإيجاد  ع��ل��ى  اجل����زائ����ري  ال�������وزراء 
العالقات  لتعزيز  املمكنة  ال�سبل 
الثنائية مبا فيه م�سلحة ال�سعبني 
كما �سرتكز على الق�سايا الثنائية 
خا�س  وب�سكل  املهمة  والإقليمية 
الأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سالم  عملية 
والأزم��ة ال�سورية .. واإننا يف دولة 
الإمارات نفتخر بعالقاتنا الأخوية 
وي�سرنا  اجلزائر  تربطنا مع  التي 
تطويرها  على  العمل  نوا�سل  اأن 
وتعزيزها ملا فيه م�سلحة البلدين 

واملنطقة ككل . 
اىل ذل���ك ت��رت��ب��ط دول���ة الم����ارات 
وجمهورية  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�سعبية  الدميقراطية  اجل��زائ��ر 
ت�سمل  من�����وذج�����ي�����ة  ب�����ع�����الق�����ات 
ال�سيا�سي  ال���ت���ع���اون  اوج�����ه  ك���اف���ة 
والق�����ت�����������س�����ادي وال����س���ت���ث���م���اري 
العالقات  تلك  وترجع   . والثقايف 
القرن  م��ن  ال�سبعينات  اوائ���ل  اىل 
من  ال�����ث�����اين  م���ن���ذ  اأي  امل����ا�����س����ي 
اعالن  بعد   1971 ع��ام  دي�سمر 
ق��ي��ام دول����ة الم�����ارات ح��ي��ث كانت 
اجلزائر من اوائل الدول العربية 

بالمارات.  اعرتافها  اعلنت  التي 
ب��داأت الزيارات  ومنذ ذل��ك احل��ني 
البلدين  ق��ي��ادت��ي  ب��ني  وال��ل��ق��اءات 
مت من خاللها و�سع منهج قومي 
ل��ل��ع��الق��ات الخ���وي���ة وت��وج��ت��ا هذا 
والدخول  اللقاءات  بتكثيف  املنهج 
يف اتفاقيات تعاون �سملت املجالت 
ال�سيخ  له  املغفور  ق��ام  فقد   . كافة 
طيب  نهيان  ال  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
�ساحب  ب����ع����ده  وم������ن  ث�������راه  اهلل 
ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
وال��روؤ���س��اء اجل��زائ��ري��ون بعدد من 
امل��ت��ب��ادل��ة ... م��ن��ذ عهد  ال���زي���ارات 
بومدين  ه��واري  الراحل  الرئي�س 
جاءوا  الذين  الخرين  والروؤ�ساء 
من بعده اىل ان و�سلت العالقات 
عهد  يف  ال���ت���ع���اون  يف  ذروت���ه���ا  اىل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفطه 
اجلزائري  الرئي�س  وفخامة  اهلل 
اول  وك��ان   . بوتفليقة  عبدالعزيز 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  جمع  لقاء 
الرئي�س  مع  نهيان  ال  �سلطان  بن 
اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة يف 
وجتلت   .  1999 اغ�سط�س   31
ال���ع���الق���ات امل��ت��ي��ن��ة ب���ني الم�����ارات 
هامني  م��ظ��ه��ري��ن  يف  واجل����زائ����ر 
البلدين  رئ��ي�����س��ي  اه��ت��م��ام  الول 
التعاون يف كافة  افاق  تو�سيع  على 
املجالت وتطابق وجهات نظرهما 
العربية  ال��ق�����س��اي��ا  ك���اف���ة  ح�����ول 
والدولية واملظهر الثاين من خالل 
يف  البلدين  ب��ني  الن�سط  ال��ت��ع��اون 
كافة املجالت التنموية . وقد اأ�ساد 
فخامة الرئي�س بوتفليقة بالتقدم 
امل���ذه���ل ال����ذي اح���رزت���ه الم�����ارات 
الزمن.  م��ن  ف��رتة ق�سرية  خ��الل 
ت�����س��ري��ح �سابق  وق���ال ف��خ��ام��ت��ه يف 
لوكالة اأنباء المارات وام مبنا�سبة 
والثالثني  التا�سع  الوطني  اليوم 
ل���دول���ة الم������ارات ان���ه يف ك���ل مرة 
حتتفل فيها دولة المارات باليوم 
ال��وط��ن��ي اأح���ر����س ع��ل��ى الإع�����راب 
ع����ن م�����دى اإك�����ب�����اري ل����الإجن����ازات 
فتئت  ما  التي  العظيمة  واملكا�سب 
ال�سيا�سية  ال�سعد  ع��ل��ى  حتققها 
تلك  والجتماعية  والق��ت�����س��ادي��ة 
بافتخار  اجل�����دي�����رة  الجن����������ازات 
الإماراتي  ال�سعب  لي�س  واع��ت��زاز 
وح�����ده واإمن������ا ب��اف��ت��خ��ار واع���ت���زاز 
معا  والإ�سالمية  العربية  الأمتني 
. واأ�ساف ان اجلزائر ت�سعى وتبذل 

كل اجلهد لتو�سيع وتعزيز التعاون 
املجالت  يف  البلدين  بني  الثنائي 
ذات الأولوية ويف �سبيل ذلك تتعهد 
الإماراتية  ال�ستثمارية  للم�ساريع 
املطلوب  ب��اله��ت��م��ام  اجل���زائ���ر  يف 
اإجناحها  ق�سد  امل�ستمرة  واملتابعة 
والظروف  امل��ن��ا���س��ب  امل���ن���اخ  وخ��ل��ق 
احلافزة خا�سة واأن ال�ستثمار هو 
جمالت  بقية  جتر  التي  القاطرة 
بها قدما خدمة  التعاون ومت�سي 
وقد   . لل�سعبني  املتبادلة  للمنفعة 
الر�سمية  ال���وف���ود  زي�����ارات  ت��وال��ت 
ال��ب��ل��دي��ن مت خ��الل��ه��ا و�سع  ب���ني 
اخلطوط العري�سة للتعاون املثمر 
والتوقيع على عدد من التفاقيات 
ومذكرات التفاهم. ويف �سهر يونيو 
�سمو  اول  ال���ف���ري���ق  ق����ام   1999
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
بزيارة  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الع���ل���ى 
بالرئي�س  خاللها  التقى  للجزائر 
اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة .. 
كما زار �سموه اجلزائر خالل �سهر 
الرئي�س  مع  والتقى  احل��ايل  مايو 
اجلزائري وبحث معه افاق التعاون 
التقى  كما   . البلدين  بني  الثنائي 
حممد  ال�سيخ  �سمو  اول  ال��ف��ري��ق 
ابوظبي مع  نهيان يف  ال  زاي��د  بن 
ال�سوؤون اخلارجية والطاقة  وزراء 
اجلزائريني.  امل�����س��ئ��ول��ني  وك���ب���ار 
وقام �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
خالل  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  ال 
العام املا�سي بزيارة اجلزائر التقى 
اجلزائري  ال��رئ��ي�����س  م��ع  خ��الل��ه��ا 
اجلزائريني  امل�������س���وؤول���ني  وك���ب���ار 
التعاون  دع���م  �سبل  معهم  وب��ح��ث 

والتن�سيق بني البلدين.
 ان اأبرز ما مييز العالقات الثنائية 
التعاون  ب��ني الم����ارات واجل��زائ��ر 
بينهما.  ال�������س���ام���ل  الق���ت�������س���ادي 
ووق��ع��ت ال��دول��ت��ان ع��ل��ى اك���رث من 
�سملت  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة  ث���الث���ني 
وال�سياحة  وال�ستثمار  القت�ساد 
ومنع الزدواج ال�سريبي والتعليم 
والبيئة  وال������زراع������ة  وال���ق�������س���اء 
والع��الم وجم��الت اخرى عديدة 
اللجنة  اجتماعات  اط��ار  يف  وذل��ك 
امل�سرتكة  اجل��زائ��ري��ة  الم��ارات��ي��ة 
ال���ت���ي ع���ق���دت م��ن��ذ ان�����س��ائ��ه��ا 11 
دورة متبادلة يف ابوظبي واجلزائر 
ك���ان اخ��ره��ا ال�����دورة ال��ت��ي عقدت 
م��اي��و احلايل   13 اب��وظ��ب��ي يف  يف 
ب����رئ����ا�����س����ة م����ع����ايل ����س���ل���ط���ان بن 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ب���ل���دي���ة مدينة  م����ن  وف�����د  اط����ل����ع 
برنامج  تطبيقات  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
�سركة  ل��دى  املوظفني  اق��رتاح��ات 
دوبال لالأملنيوم بدبي وذلك خالل 
اأول  مدير  ج��اين  �سالح  ا�ستقبال 
ام��ت��ي��از الأع���م���ال و���س��ب��ط اجلودة 
ب�����س��رك��ة دوب����ال ل��الأمل��ن��ي��وم – دبي 
وفد البلدية برئا�سة حممد عتيق 
الهاملي رئي�س ق�سم اجلودة التابع 
بقطاع  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��ت��م��ي��ز  لإدارة 
واإدارة  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
عماد  د.  م��ن  ك��ل  وع�سوية  الأداء 
– خ��ب��ري ج������ودة، وهند  ال���ط���اه���ر 
ع���ل���وي احل���ام���د – حم��ل��ل ج���ودة 
رئي�سي ، ورمي اأحمد املهري حملل 

جودة رئي�سي.
واأكد حممد عتيق الهاملي اأن زيارة 
�سركة دوبال لالأملنيوم يف دبي تاأتي 
يف  البلدية  ا�سرتاتيجية  اط���ار  يف 
والرامج  التجارب  على  الإط��الع 
ال�سعيد  ع��ل��ى  وامل��م��ي��زة  ال��ن��اج��ح��ة 

الوطني والعاملي وذلك بهدف نقل 
مل��ا حققته  ون��ظ��را  املعرفة  وت��ب��ادل 
تطبيق  جم����ال  يف  دوب������ال  ���س��رك��ة 
من  املوظفني  اق��رتاح��ات  برنامج 
دوبال  بح�سول  متثلت  اإجن�����ازات 
على مركز متقدم عامليا اأثبتت من 
خالله الروؤية ال�سائبة واحلكيمة 
الذي  ال�سرتاتيجي  والتخطيط 
ج��ع��ل م���ن دوب�����ال ت��ت�����س��در قائمة 
العاملية الأمر الذي يعد  ال�سركات 

م�سدر فخر واعتزاز لنا.
وا�سار اىل اأن بلدية مدينة اأبوظبي 
يف  ح�ساريا  �سرحا  ا�سحت  ال��ت��ي 
فكريا  خم��زون��ا  ومتتلك  اب��وظ��ب��ي 
من خالل موظفيها حيث و�سعت 
ب����رن����اجم����ا خ���ا����س���ا لق�����رتاح�����ات 
الدارة  م��ن  اعتماده  مت  املوظفني 
الية  يت�سمن  امل��وؤ���س�����س��ة  يف  العليا 
والنزاهة  باحليادية  متتاز  �سفافة 
املوظفني  اق����رتاح����ات  ت��ق��ي��ي��م  يف 
ومت  الوظيفية  م�ستوياتهم  بكافة 
و�سعه حيز التنفيذ منذ ما يقرب 
م���ن ث����الث ���س��ن��وات وي���ق���وم ق�سم 

املوؤ�س�سي  ال��ت��م��ي��ز  ب�����اإدارة  اجل����ودة 
ال�سرتاتيجي  التخطيط  بقطاع 
ب����اإدارة  ال��ب��ل��دي��ة  يف  الأداء  واإدارة 
اأهداف  لتحقيق  وذل��ك  الرنامج 
اأع���ل���ى معايري  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ب��ل��دي��ة 
العاملية  اجل���������ودة  وم����وا�����س����ف����ات 
جميع  يف  امل�����س��ت��م��ر  وال��ت��ح�����س��ني 

جمالت وم�ساريع البلدية .
ت���ن���اول  الج����ت����م����اع  اأن  واأ�������س������اف 
التي  الرائدة  التجارب  ا�ستعرا�س 
�سعيد  على  دوب���ال  �سركة  خطتها 
املوظفني  اقرتاحات  نظام  تطوير 
الأداء  ج�����ودة  حت�����س��ني  يف  واأث�������ره 
وحت��ق��ي��ق امل��ك��ا���س��ب وت��ف��ع��ي��ل دور 
باملنتجات  الرت���ق���اء  يف  امل��وظ��ف��ني 
الروؤية  و�سع  يف  عمليا  واإ�سراكهم 
التي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واخل���ط���ط 
امل�ستمر  التقدم  �ساأنها حتقيق  من 
يف الأداء والإنتاج وتر�سيد الإنفاق 

وحتقيق الأرباح ب�سكل م�ستمر .
من جانبه اأكد �سالح جاين مدير 
اأول امتياز الأعمال و�سبط اجلودة 
ب�����س��رك��ة دوب�����ال ل��الأمل��ن��ي��وم خالل 

العامل  يعد  املوظف  اأن  الجتماع 
الأ�سا�سي لنجاح نظام القرتاحات 
ويتوقف ذلك على مدى الثقة التي 
توليها الإدارة العليا للموظفني يف 
ج��م��ي��ع م��واق��ع��ه��م وع��ل��ى اختالف 
باقرتاحاتهم  والأخ��ذ  م�ستوياتهم 
ب��ع��ني ال��ث��ق��ة وال��ت��ق��دي��ر والإمي����ان 
يف  التطور  حتقيق  على  بقدراتهم 
اأداء ال�سركة ومنتجاتها حيث قدم 
ع��ر���س��ا ح���ول ال��رن��ام��ج وم���ا اآلت 
اليه النتائج التي مت حتقيقها على 
مدار ال�سنوات ال�سابقة وا�ستعر�س 
ال�سيا�سات  حتكم  التي  العمل  اآلية 
لتنظيم  ال����ع����ام����ة  وال���������س����واب����ط 
ع��م��ل��ي��ات م�����س��ارك��ة امل��وظ��ف��ني عر 

برنامج القرتاحات املعتمد.
املوظفني  اق����رتاح  ن��ظ��ام  اأن  وق���ال 
من  يتجزاأ  ل  ج��زءا  ي�سكل  اأ�سبح 
ال�����س��رك��ة ول ميكن  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإل من  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق 
خ���الل ال��ت��ع��اط��ي م��ع ه���ذا النظام 
مبخرجاته  والأخ������ذ  ج��دي��ة  ب��ك��ل 
التقدم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وت�������س���خ���ريه���ا 

القت�ساد  وزي���ر  املن�سوري  �سعيد 
املالية  ومعايل كرمي ج��ودي وزي��ر 
تقوية  �سرورة  وبحثت  اجلزائري 
ومت��ت��ني ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
على  خ��ا���س��ة  ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن 
والتجاري  الق��ت�����س��ادي  ال�سعيد 
وال���س��ت��ث��م��اري وال��ع��م��ل ع��ل��ى رفع 
ق��ي��م��ة ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري وازال����ة 
اأ�سفرت  وقد   . ال�ستثمار  معوقات 
توقيع  ع���ن  ال��ل��ج��ن��ة  اج���ت���م���اع���ات 
اأرب���ع ات��ف��اق��ي��ات وم��ذك��رات تفاهم 
اتفاقية  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  مت  ح��ي��ث 
واتفاقية  وامل��وان��ئ  البحري  النقل 
تفاهم  ومذكرة  اجلوية  اخلدمات 
ال�ستثمار  مل��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  لإن�����س��اء 
كما مت التوقيع على مذكرة تفاهم 
الزدواج  ت��ف��ادي  اتفاقية  لتطبيق 
ال�����س��ري��ب��ي وال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن 
التعاون  ف��ر���س  ت��ع��زي��ز  يف  ت�سهم 
فر�س  ع��ن  والك�سف  الق��ت�����س��ادي 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة وواع�����دة بني 

البلدين.
تفعيل  ع���ل���ى  اجل���ان���ب���ان  وات����ف����ق   
الماراتي  الأع��م��ال  رج��ال  جمل�س 
تبادل  وع��ل��ى  امل�سرتك  اجل��زائ��ري 
التجارية  وال�����وف�����ود  ال������زي������ارات 
ال�ستثمار  ف��ر���س  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
املتاحة واإقامة �سراكات جتارية يف 
البلدين.  كال  يف  املتاحة  امل��ج��الت 
البلدين  اه���ت���م���ام  خ������الل  وم������ن 
مت  بينهما  ال��ت��ع��اون  اف��اق  بتو�سيع 
التوقيع على اتفاقية لبناء م�سهر 
لالملنيوم يف اجلزائر بتكلفة قدرت 
دولر..كما  مليارات  خم�سة  بنحو 
ل�سناعة  ج��ل��ف��ار  ���س��رك��ة  و���س��ع��ت 

ال����س���ا����س لقامة  الدوي������ة ح��ج��ر 
تطوير  بهدف  اجلزائر  يف  م�سنع 
ان��ت��اج��ه��ا م���ن الدوي������ة ال��ط��ب��ي��ة . 
اجلزائر  اىل  الم�������ارات  وت�����س��در 
ال�ستهالكية  وامل���������واد  ال�����زي�����وت 
وامل��الب�����س والل��ك��رتون��ي��ات وقطع 
وال�سيارات  ال��ب��ن��اء  وم����واد  ال��غ��ي��ار 
وزيوت  التمور  منها  ت�ستورد  فيما 
ن�سف  �سناعية  وم���واد  الت�سحيم 
الم����ارات  دول���ة  وت��ع��ت��ر  م�سنعة. 
وقعت  ال����ت����ى  ال��������دول  اأوىل  م����ن 
ف��ى جمال  اجل��زائ��ر  م��ع  اتفاقيات 
التجوال  وخ����دم����ة  الت���������س����الت 
الدوىل حيث وقعت �سركة الرثيا/ 
لالت�سالت اتفاقا مع وزارة الريد 
ت�سوق  اجل���زائ���ري���ة  وامل���وا����س���الت 
هاتفى  خ��ط  الف   /10 مبوجبه 
اىل  يرتفع عددها  ان  يتوقع  نقال 

نحو 20/ الف خط . 
م������ن ج����ان����ب����ه ا�����س����ه����م �����س����ن����دوق 
عدد  متويل  ف��ى  للتنمية  ابوظبى 
ال�سا�سية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  م���ن 
والتنمية واخلدمات فى جمهورية 
هذه  ..وت���ت���وزع  اجلزائرال�سقيقة 
تكلفتها  ت���ب���ل���غ  ال����ت����ى  امل�������س���اري���ع 
درهم  م��ل��ي��ون   256 الج��م��ال��ي��ة 
والكهرباء  ال����ري  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى 
م�سروع  اه��م��ه��ا  وم����ن  وال����س���ك���ان 
ب��ن��اء ���س��د ع��ل��ى وادي ب��ن��ى ه���ارون 
مكعب  م��رت  م��ل��ي��ون   500 ب�سعة 
والقرى  امل��دن  تزويد  اىل  ويهدف 
اجلزائر  ب�سرق  ق�سنطينه  بولية 
مبياه ال�سرب بال�سافة اىل تزويد 
وتبلغ  ال��ري  مبياه  العليا  ال�سهول 
110 مليون درهم  قيمة القر�س 

امل�ساريع  ت��ل��ك  وت�����س��م��ل  ام���ارات���ي. 
م�����س��روع ال���س��ك��ان وال����ذى يهدف 
اىل توفري ال�سكن ال�سحى املالئم 
حيث  املحدود  الدخل  ذات  للفئات 
يتم بناء عدد من الوحدات ال�سكنية 
وتبلغ  وبومردا�س  اجلزائر  بولية 
درهم  مليون   73 ال��ق��ر���س  قيمة 
كهرباء  وم�سروع حمطة  اماراتي. 
وال�������ذى يهدف  م���دي���ن���ة احل����ام����ه 
امل��ت��زاي��د على  ال��ط��ل��ب  ت��ل��ب��ي��ة  اىل 
وتبلغ  العا�سمة  باجلزائر  الطاقة 
مليون   73 ح��واىل  القر�س  قيمة 
درهم اماراتي . ون�سطت العالقات 
الثقافية بني البلدين حيث اقامت 
ثقافية  ا���س��اب��ي��ع  ث��الث��ة  اجل���زائ���ر 
يف الم��������ارات خ����الل ال���ف���رتة من 
كما   2011 ع����ام  ح��ت��ى   2003
اقامت المارات ا�سبوعني ثقافيني 
اماراتيني يف اجلزائر يف 2004 و 
ال�سابيع  لتلك  وك���ان   ..  2011
الثقافية دور كبري يف تعرف �سعبي 
البلدين على ثقافاتهما مما ا�سهم 
يف تقارب ال�سعبني ودفع جهودهما 
نحو تعاون اكر يف كافة املجالت . 
واقيمت اي�سا يف البلدين ملتقيات 
ل����رج����ال الع�����م�����ال الم����ارات����ي����ني 
واجل��زائ��ري��ني ول��ق��اءات بني غرف 
واجلزائرية  الم��ارات��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
ح��ي��ث ط��رح��ت ت��ل��ك ال���غ���رف افاق 
البلدين  بني  ال�ستثماري  التعاون 
اقامة  ع����ن  ال����ل����ق����اءات  وا����س���ف���رت 
واقامة  جمركي  ت��ع��اون  اتفاقيات 
البلدين  ب���ني  م��الح��ي��ة  خ���ط���وط 
التبادل  ح��ج��م  زي�����ادة  يف  ا���س��ه��م��ت 

التجاري بينهما. 

امل�ستمر يف املنتج والرتقاء مبوقع 
ال�سركة حمليا وعامليا. 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وق���دم���ت 
تقدمييا  عر�سا  الج��ت��م��اع  خ��الل 
ت���ن���اول م�����س��رية الجن�������ازات التي 
للمواطنني  ال���ب���ل���دي���ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
ول��ل��م��ج��ت��م��ع امل���ح���ل���ي ب�����س��ك��ل عام 
املتميز  العاملي  وامل�ستوى  وال���دور 
روؤية  لتحقيق  ال��ي��ه  و�سلت  ال���ذي 
واحدة  تكون  بان  ابوظبي  حكومة 
اف�����س��ل خم�س ح��ك��وم��ات على  م��ن 

العر�س  ،وت��ن��اول  ال��ع��امل  م�ستوى 
التي  واملعايري  املتبعة  الآلية  اي�سا 
اقرتاحات  لتقييم  اع��ت��م��اده��ا  مت 
امل��وظ��ف��ني وال��ت��ي ت��خ��دم منظومة 
العمل البلدي ب�سكل عام والعمالء 
والبيئة  واخل��ارج��ي��ني  الداخليني 
النفقات  وت���وف���ري  وال����س���ت���دام���ة 
نقا�سات  راف��ق ذلك   ، ب�سكل خا�س 
القوة  نقاط  لتعزيز  احل�سور  بني 
وال�ستفادة من التجارب الناجحة 
. ويف ختام اللقاء قدم حممد عتيق 

ل�سلطان  ت��ذك��اري��ا  درع���ا  ال��ه��ام��ل��ي 
الرئي�س  ن��ائ��ب  ال�����س��اب��ري  ���س��امل 
ل����ل����م����وارد ال���ب�������س���ري���ة وال����ك����ف����اءة 
جاين  ل�سالح  ودرع����ا  التنظيمية 
اأول امتياز الأعمال و�سبط  مدير 
اجلودة تثمينا وتقديرا حلر�سهم 
العالقات  اأوا������س�����ر  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
والتعاون امل�سرتك وتبادل اخلرات 
مع بلدية مدينة اأبوظبي كما وجه 
بلدية مدينة  ل��زي��ارة  ال��دع��وة لهم 

ابوظبي لتحقيق نف�س الغر�س.

اأخبار ال�ساعة: العلقة بن الوطني الحتادي واحلكومة تقدم منوذجا للتعاون البناء والإيجابي
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�سرة اأخبار ال�ساعة اأن م�سرية تطوير املجل�س الوطني الحتادي 
املحوري  امل��وق��ع  ت��وؤك��د بجالء  الأم���ام  اإىل  خ��ط��وات مهمة  التي قطعت 
روؤية  وه��ي  الدولة  يف  الر�سيدة  للقيادة  التنموية  ال��روؤي��ة  يف  للمجل�س 
تعطي اأهمية كبرية لتحقيق التفاعل والتعاون بني الرملان واحلكومة 
مبا يعزز عملهما معا وي�سب يف خدمة الوطن واملواطنني. وحتت عنوان 
تعاون خلدمة ق�سايا الوطن قالت اإن العالقة بني املوؤ�س�سات املختلفة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق 
ه��دف واح���د ه��و خ��دم��ة ال��وط��ن ورف��ع��ة �ساأنه والرت��ق��اء مبواطنيه .. 
اأنور بن حممد  اإىل ت�سريحات معايل الدكتور  ال�سياق  م�سرية يف هذا 

احلكومة لديها اهتمام كبري بتنفيذ التو�سيات التي ت�سدر عن املجل�س 
الوطني الحتادي ب�ساأن الق�سايا املختلفة وهي تو�سيات تكت�سب قيمتها 
من اأنها ت�سدر بعد درا�سة وبحث وا�سعني من قبل جلان متخ�س�سة .. 
م�سيفة اأن املجل�س بدوره حري�س على اأن يكون على متا�س مبا�سر مع 
ال�ساملة  التنمية  اأهداف  املواطنني وتخدم  تهم  التي  وامللفات  الق�سايا 
للدولة و�ساحب دور فعال يف متثيل دولة الإمارات يف املحافل الرملانية 
اخلليجية والعربية والإ�سالمية والدولية وطرح روؤاها وح�سد التاأييد 
املقدمة منها موقفها من ق�سية اجلزر  املختلفة ويف  ملواقفها  ال��دويل 
الكرى  وطنب  اأبومو�سى  اإي���ران  قبل  م��ن  املحتلة  ال��ث��الث  الإم��ارات��ي��ة 
وطنب ال�سغرى وقد حقق املجل�س يف هذا ال�ساأن جناحات كبرية خالل 
الإفتتاحي  مقالها  ختام  يف  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  واأك���دت   . املا�سية  ال�سنوات 

املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  وزير  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  قرقا�س 
يف  و�سفافيتها  احلكومة  ب�سراحة  فيها  اأ���س��اد  التي  الإحت���ادي  الوطني 
الإجابة عن الت�ساوؤلت والتجاوب مع املقرتحات التي تقدم بها اأع�ساء 
جل�سات  ح�سور  على  ال���وزراء  وح��ر���س  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل  املجل�س 
الرملان والتفاعل مع مناق�ساتها. واأ�سافت الن�سرة التي ي�سدرها مركز 
الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية ..اأن العالقة بني املجل�س 
الوطني الحت��ادي واحلكومة يف دولة الإم��ارات تقدم منوذجا للتعاون 
البناء والإيجابي الذي يقوم على الفهم املتبادل لالأدوار وامل�سوؤوليات من 
ناحية والإدراك الواعي حلقيقة اأن امل�سلحة الوطنية العليا هي بو�سلة 
جميع املوؤ�س�سات يف اأدائها لعملها وتخطيطها لدورها من ناحية اأخرى 
اأن  اإىل  واأ���س��ارت  الوطنية.  بامل�سوؤولية  امل�سرتك  الإح�سا�س  اإىل  اإ�سافة 

الوطني  املجل�س  و  احلكومة  والإي��ج��اب��ي بني  اخل��الق  التعاون  ه��ذا  اأن 
�ساحب  برئا�سة  الر�سيدة  القيادة  لروؤية  مبا�سرة  نتيجة  هو  الحت��ادي 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل التي 
التنمية  م�سرية  يف  للمجل�س  وامل��ح��وري  امل��ه��م  ال���دور  با�ستمرار  ت��وؤك��د 
التي  كلمته  بو�سوح يف  �سموه  عنه  ما عر  وه��ذا  البالد  ت�سهدها  التي 
األقاها نيابة عنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف افتتاح دور 
النعقاد الثاين من الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر ل� املجل�س الوطني 
ك�سلطة  باملجل�س  املنوط  املحوري  ال��دور  اإىل  التطلع  بتاأكيد  الحت��ادي 
احلكومة  دع��م  يف  م�ساركته  تفعيل  على  واحل��ر���س  ومر�سدة  م�ساندة 

و�سيا�ساتها بالروؤى والأفكار املبدعة واملبتكرة على ال�سعد كافة .

ال�سوؤون الإ�سلمية يف دبي تختتم دورة تطبيقية يف علم التجويدالأ�سغال وبرنامج زايد للإ�سكان ي�ساركان يف اجتماع وكلء وزارات دول التعاون ل�سوؤون الإ�سكان
•• دبي-وام:

�سارك وفد م�سرتك من وزارة الأ�سغال العامة وبرنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان 
يف اأعمال اجتماع اأ�سحاب ال�سعادة وكالء الوزارات املعنية ب�سوؤون الإ�سكان يف 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد يف العا�سمة ال�سعودية 
الريا�س. تراأ�س الوفد �سعادة املهند�سة جميلة حممد خلفان الفندي مدير 
حارب  ب��ن  مو�سى  ول��ي��د  �سعادة  و���س��م  لالإ�سكان  زاي���د  ال�سيخ  برنامج  ع��ام 
م�ست�سار مكتب �سعادة وكيل وزارة الأ�سغال العامة واملهند�سة اإبت�سام حممد 
عبيد الغوي�س نائب مدير اإدارة الإ�سكان يف ال��وزارة. ومت خالل الجتماع 
الطالع على التو�سيات التي اأقرتها اللجنة الفنية واأعمال الفريق التقني 
متهيدا  املجل�س  دول  ب��ني  الإ�سكانية  امل��ع��ل��وم��ات  ق��واع��د  ب��اإع��داد  املخت�س 

لرفعها اإىل اجتماع وزراء ال�سكان لدفع عجلة التعاون امل�سرتك يف املجال 
الإ�سكاين بني دول جمل�س التعاون. واأ�ساد الإجتماع بجهود وزارة الأ�سغال 
الوفود  زيارات  زايد لالإ�سكان واملتمثلة يف برنامج  ال�سيخ  العامة وبرنامج 
اخلليجية مل�ساريع الإ�سكان الإماراتية خالل �سهر فراير املا�سي. واأو�سى 
اللجنة  اجتماع  وتو�سيات  ق���رارات  تنفيذ  يف  الإ���س��راع  ب�سرورة  الإجتماع 
الفنية و�سرورة توفري قواعد البيانات الإ�سكانية للفريق التقني امل�سرف 
وتفعيل  اخلليجية  الإ�سكانية  البيانات  لقواعد  الإلكرتونية  البوابة  على 
اإ�سرت�سادي  برنامج ور�س عمل وندوات عن املجال الإ�سكاين واإع��داد دليل 
لت�سنيف وت�سجيل املكاتب الإ�ست�سارية وترخي�س �سركات املقاولت يف دول 
احلديثة  النظم  وا�ستخدام  الإ�ستدامة  ب�ساأن  املعلومات  وا�ستكمال  املجل�س 

للرت�سيد يف امل�ساريع الإ�سكانية.. 

•• دبي-وام:

اختتمت دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي 
ام�����س يف م��رك��ز ال��ه��دى لتحفيظ ال��ق��راآن ال��ك��رمي .. دورة 
اأرت��ل وذلك �سمن  التجويد بعنوان كيف  تطبيقية يف علم 
دورات م�سروع ن�سائم اخلري 2013. وقالت عائ�سة الكا�س 
التي  ال���دورة  اإن  الديني  والتوجيه  التثقيف  اإدارة  م��دي��ر 
ا�ستهدفت  الدينية  التوعية  ق�سم  عليها  واأ���س��رف  نظمها 
مع  ال��ت��ع��اون  ج�سور  م��د  اىل  هدفت  واملحفظات  ال�سيدات 
الوعي  ون�سر  تكاملي  ب�سكل  ال�سلة  ذات  ال�سرعية  امل��راك��ز 
ال��دي��ن��ي ع���ن ط��ري��ق ت��ب�����س��ري ال��ف��ئ��ة امل�����س��ت��ه��دف��ة باأحكام 

واآداب  وجل  عز  اهلل  كتاب  تالوة  واإتقان  ون�ساأتها  التجويد 
بيان ف�سل  الكرمي وجتويده مع  القراآن  ل��دورات  املنت�سب 
واأهمية درا�سة علم التجويد وتطبيقه .. اإ�سافة اإىل تعريف 
املنت�سبات مببادئ علم التجويد واأحكامه التي لبد لقارئ 
�سمرية  اأ�سارت  بها. من جانبها  الإمل��ام  الكرمي من  القراآن 
التي  ال��دورة  اأن  اإىل  الدينية  التوعية  ق�سم  رئي�س  الفهيم 
ا�ستمرت  اجل��اب��ري  زه��رة  دينية  توعية  اأخ�سائي  قدمتها 
وركزت  وحمفظة  �سيدة   12 منها  وا�ستفاد  اأ�سهر  اأرب��ع��ة 
�سور  درا�ستها على  التي متت  التجويد  اأحكام  على تطبيق 
الناحيتني  ب��ني  ال��ك��رمي ليتم اجلمع  ال��ق��راآن  خم��ت��ارة م��ن 

النظرية والتطبيقية للو�سول لأعلى ن�سبة من الفائدة. 
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جامعة عجمان تعلن عن تاأ�سي�س �سندوق ثامر �سلمان للتكافل التعليمي

النعيمي ي�سهد حفل تخريج دفعة اليوبيل الف�سي من طلب جامعة عجمان
•• عجمان ـ حممد بدير 

املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  �سهد 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
 599 وتكرمي  التنفيذي، حفل تخريج  املجل�س  رئي�س  ويل عهد عجمان 
زايد  ال�سيخ  ، وذلك مبركز  والتكنولوجيا  للعلوم  طالب بجامعة عجمان 

للموؤمترات مبقر جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.
وح�سر حفل تخريج الدفعة 2013 التي اأطلق عليها ا�سم دفعة اليوبيل 
الف�سي، لتزامنها مع الذكرى ال�25 لتاأ�سي�س اجلامعة، معايل عبدالرحمن 
العوي�س وزير ال�سحة، ومعايل حميد القطامي، وزير الرتبية والتعليم، 
وال�سيخ احمد بن حميد النعيمي ممثل احلاكم لل�سوؤون املالية والإدارية 
ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  وال�سيخ 
وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط، ومعايل 

ال�سيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�س الديوان الأمريي.
ال��دوائ��ر احلكومية  ال�سيوخ وروؤ���س��اء وم��دراء  كما ح�سر احلفل ع��دد من 
واأولياء  والأ���س��ات��ذة  الكليات  وع��م��داء  بالدولة  اجلامعة  م��دراء  وع��دد من 
وكبار  ال�سخ�سيات  كبار  من  اجلامعة  و�سيوف  اخلريجني  الطلبة  اأم��ور 

امل�سئولني.
حاكم  ال�سمو  �ساحب  موكب  بو�سول  ب��داأت  التخرج  حفل  مرا�سم  وكانت 
يف  اجلامعة  مبقر  واملعار�س  للموؤمترات  زاي��د  ال�سيخ  مركز  اإىل  عجمان 
نائب  �سلمان،  �سعيد  اأ�سامة  ال�سيد  �سموه  ا�ستقبال  يف  كان  حيث  عجمان، 
رئي�س جامعة عجمان، والدكتور اأحمد عنكيط، م�ساعد الرئي�س للعالقات 
املتابعة  ل�����س��وؤون  الرئي�س  م�ساعد  ���س��ح��ادة،  ب�سري  وال��دك��ت��ور  اخل��ارج��ي��ة، 

والتطوير، وعمداء ومدراء اجلامعة.
واأفتتح احلفل بكلمة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي، ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان، رئي�س جمل�س اأمناء جامعة عجمان للعلوم 
والتكنولوجيا، قائال اأن الدول املتطورة جتعل من التعليم اأوىل اأولوياتها 
اإدراكا منها اأن نه�سة ال�سعوب رهن مبا حتققه من تقدم يف م�سمار العلم 
واملعرفة، كما هناأ �ساحب ال�سمو حاكم عجمان اخلريجني بالقول: اأهنئ 
حياتهم  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق  لهم  واأمت��ن��ى  اخلريجيني  وب��ن��ات��ي  اأب��ن��ائ��ي 
بيوبيلها  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة  واأهنئ  واملهنية،  العملية 

والتطوير.
لأنه  خا�سة،  �سبغة  يكت�سب  ال�سنة  هذه  حفل  ب��اأن  الرئي�س  نائب  واأو�سح 
ي�سادف اليوبيل الف�سي للجامعة. بعد ذلك تقدم اأ�سامة �سلمان بالتهنئة 
اإىل اخلريجني، الذين �سكرهم على اختيار اجلامعة، مبينا اأن هذا احلفل 

هو لالحتفاء بالإجنازات النا�سعة لكوكبة جديدة من اخلريجني.
والرحمة  باملغفرة  بالدعاء  اجلامعة  رئي�س  نائب  توجه  كلمته،  اآخ��ر  ويف 
على روح الفقيد ثامر �سعيد �سلمان، الذي مل ياأل جهداً يف خدمة جامعته 

ووطنه، ورحل تاركاً ذكرى عطرة و�سرية الطيبة.
من جانبه قال املهند�س حممد عثمان بلولة، خالل كلمته للخريجني اأنتم 
م�ستقبل اأمتنا بكم ننه�س و بكم نحدث الفرق يف كل جمال. لنبادر خلدمة 
املجتمع و ل ننتظر حتى يطلب منا ، ل فرق بني اأدمغتنا و اأدمغة الغرب ، 
فقط الفرق بني جمتمع يحفز على النجاح و اأخر ي�سجع على الك�سل . و 
احلمد هلل الذي مَن علينا يف دولة المارات العربية املتحدة بنعمة المن و 

المان . و التي اعترها من اهم الدوافع التي ت�سجع على النجاح 
 500 اأق���وى  قائمة  اىل  للو�سول  جتربته  ح��ول  للخريجني  اأ���س��ار  كما 
�سخ�سية عربية تاأثرياً يف العامل لعام 2013 يف ت�سنيف عامل وخمرتع 
، منوها اأن ذلك بداأ باجلامعة مرورا بال�سرة للو�سول ايل هذه القائمة ، 
واأ�ساف قائال لزلت اأ�سعر اين يف بداية الطريق و ما زال الطموح يكر ، 
�سكرا جلامعتي التي غر�ست يف كل ال�سفات التي اراها فيكم اي�سا وكانت 
البيئة اخل�سبة لتحقيق طموحي و اأفكاري و �سكرا للجامعة التي كرمتني 
باختياري لهذا اليوم، و �سكرا ل�ستاذتي و اهلي و كل من ا�سهم يف حتقيق 

هذه النتائج .
اأما كلمة اخلريجني فقد األقاها الطالب حممد ح�سني رحيمي، الذي اأ�ساد 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اأجن��زه �ساحب  فيها مبا 
ت�سلم  اأن  منذ  الدولة  يف  والأك��ادمي��ي  التعليمي  بال�ساأن  الرقي  يف  الدولة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والعرفان  ال�سكر  وجه  كما  الراية. 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
اإىل  والعرفان  ال�سكر  بجزيل  تقدم  ثم  املتميزة،  التعليم  م�سرية  لدعمه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
م�سرية  تطوير  يف  اإ�سهامه  وعلى  للجامعة  املتوا�سل  دعمه  على  عجمان، 
التعليم العايل بدولة الإمارات وعلى تف�سله برعاية حفل التخرج، وعلى 

الف�سي متمنًيا لها التوفيق .
وكان قد بداأ حفل التخريج بعزف ال�سالم الوطني لدولة الإمارات وتالوة 

عطرة من اآيات الذكر احلكيم.
�سعيد  لأ�سامة  اجلامعة  كلمة  احلفل،  راع��ي  ال�سمو  �ساحب  كلمة  وعقب 
املتوا�سل  بالدعم  فيها  اأ���س��اد  التي  عجمان،  جامعة  رئي�س  نائب  �سلمان، 
والالحمدود لل�سيخ حميد بن را�سد النعيمي، ورعايته امل�ستمرة للجامعة 
طيلة م�سرية 25 �سنة حافلة اأث�مرت تخريج اأكرث من 27 األف خريجة 
44 من درجات  اليوم  التي تبلغ  وخريج ولفيف من الرامج الأكادميية 

البكالوريو�س واملاج�ستري.
وتقدم اأ�سامة �سلمان يف بداية كلمته بتوجيه ال�سكر والعرفان ملقام �ساحب 
حققت  ال���ذي  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�ّسمّو 
الإمارات العربية املتحدة بف�سل قيادته الر�سيدة وحنكته، تقدما وازدهارا 
التوقعات.  ك��ل  وف��اق��ت  القيا�سية،  الأرق���ام  ك��ل  وتريتها  حطمت  وتنمية، 
م�سيفا، ال�سكر والثناء مو�سول اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، على ُروؤاه 
الثاقبة، وتوجيهاته ال�سديدة، ودعمه، وم�ساندته جلميع موؤ�س�سات الدولة 

عامة وخا�سة.
النعيمي،  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  بتحياته  توجه  كما 
ع�سو املجل�س الأعلى لالحّتاد، حاكم عجمان؛ لرعايته امل�ستمرة جلامعة 

عجمان، منذ بداياتها الأوىل، وطيلة مراحل تطورها.
امل�ساندة على م�ستوى قيادة  اأ�سامة �سلمان قائال: بف�سل هذه  وا�سرت�سل 
ما  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جلامعة  حتقق  فقد  ال��ظ��اف��رة،  دولتنا 
اأرادت، حتى اأ�سبحت اليوم �سرًحا من �سروح العلم البارزة يف هذا الوطن 
املعطاء. ولذلك فقد �سار �سرفا واإجنازا لكل طالب طموح اأن ينال �سهادته 
بني  مرموقة  مكانة  من  حتتله  غ��دت  ملا  عجمان؛  جامعة  من  اجلامعية 

نظرياتها يف الدولة، واملنطقة على حد �سواء.
العاملي  املناخ  اأن  الرئي�س  نائب  اأو�سح  اخلريجني،  اإىل  املوجه  كالمه  ويف 
احلايل ل يزال يتعافى من اآثار الركود القت�سادي لذا ل ينبغي التقليل 
من التحديات التي تواجه اخلريجني اجلدد، م�سيفا باأن دولة الإمارات 
مت�سارع  باقت�ساد  تتمتع  ال��ر���س��ي��دة،  ق��ي��ادت��ه��ا  بف�سل  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
الإبداع  الثقافات وخ�سبة وحمفزة على  النمو، وتوفر بيئة عمل متعددة 

دعمه غرِي املحدود مل�سرية العلم والعلماء الذي لوله ملا وقفنا اليوم هذا 
املوقف الذي نقطف فيه ثمار اجلهد واملثابرة بتخرجنا من هذا ال�سرِح 

العلمي الرائد العزيز على قلوبنا .
واأكد اخلريج حممد ح�سني يف كلمته قائال ونحن نت�سلم هذه ال�سهادات 
وجنني ثمار ما زرعناه خالل ال�سنوات املا�سية التي ق�سيناها هنا، ل بد 
اأن ننظر بكثري من التقدير والعرفان لهذه الفر�سة التي اأتت بنا اإىل هنا 
و�سمحت لنا بتحقيق ما حلمنا به وطمحنا اإليه. م�سيفا باأن زمالءه اليوم 
لن يعودوا حاملني لل�سهادات العلمية فقط، بل اأي�سا حمملني بطموحات 
التي هي  القيم  الإيجابي، مبا ل يختلف مع منظومة  التطوير  واأح��الم 
ثوابت اأ�سا�سية ملجتمع دولة المارات العربيِة املتحدة، والتي يتفق عليها 
اجلميع، الثوابت التي اأحدثت تغيرياً جذرياً يف حياتنا العلمية و العملية 

.
وخالل احلفل قام �ساحب ال�سمو حاكم عجمان، يرافقه �سمو ال�سيخ عمار 
بن حميد النعيمي، ويل عهد عجمان، بتوزيع ال�سهادات على اخلريجني 
درعا  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  تلقى  كما  منهم،  املتفوقني  وتكرمي 

تذكاريا من اجلامعة خالل احلفل.

�سندوق ثامر �سلمان للتكافل التعليمي
وخالل احلفل اأعلن نائب رئي�س جامعة عجمان، اأ�سامة �سعيد �سلمان عن 
التعليمي بجامعة عجمان لرعاية  تاأ�سي�س �سندوق ثامر �سلمان للتكافل 
ثامر  له  املغفور  وف��اءا  وذل��ك  درا�ستهم  اإك��م��ال  على  وم�ساعدتهم  الطلبة 
�سلمان الذي كان دائما يف عون اخوته واخواته وكان كثريا ما يترع من 
ماله اخلا�س لتفريج كربات طلبته، حيث اأ�س�س ال�سندوق مل�ساعدة الطلبة 
امتام  دون  ال�سبل  بهم  تقطعت  الذين  للجامعة  املنت�سبني  من  املع�سرين 
درا�ستهم اجلامعية وهم يف منت�سف الطريق، وهي دعوة لكل حري�س على 
م�ستقبل اأبنائنا وبناتنا للم�ساهمة يف هذا ال�سندوق ابتغاء الجر والثواب 

اجلزيل.
اليوبيل   2013 الدفعة  طالبات  تخريج  حفل  ال��ي��وم  �سباح  وي��ق��ام  ه��ذا 
الف�سي برعاية وح�سور �سمو ال�سيخة فاطمة بنت زايد بن �سقر اآل نهيان، 
قرينة �ساحب ال�سمو حاكم عجمان، مبركز ال�سيخ زايد للموؤمترات مبقر 

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. 

ن�سائية دبي تطلق مبادرة ال�سرت�ساد الأ�سري اجلمعي لتعزيز الثقافة املجتمعية والرتابط الأ�سري
اأنه مت خالل جل�سة الذكاء العاطفي عند الأطفال جمموعة من احلوارات 
وال�ست�سارات والت�ساوؤلت حول الذكاء العاطفي عند الأطفال وكيفية غر�س 
اإىل القيم الفا�سلة لتعزيز مهاراتهم  الثقة يف نفو�س الأطفال وتوجيههم 
الوقت  قيمة  وغر�س  البناء  احلر  للتفكري  م�ساحة  واإعطائهم  واإبداعاتهم 
اأن اجلل�سة  . واأ�سافت  ا�ستثمار كل من الوقت وال��ذات  يف نفو�سهم وكيفية 
الزوجي  واحل��ب  الرتابط  اأهمية  تناولت  الزوجية  اململكة  بعنوان  الثانية 
واملحافظة على ع�س الزوجية باأمان باعتباره بوابة الرتابط الأ�سري ودور 
نهاية  ويف  ومتا�سكها.  الزوجية  احلياة  اإث��راء  يف  الزوجة  خا�سة  الزوجني 
التي حققتها  املكا�سب  اأب��رز  اأن  اإىل  احل��اي  الأ�ستاذة عفراء  اأ�سارت  حديثها 
املتعلقة  خا�سة  املطروحة  باملو�سوعات  ال�سيدات  اهتمام  هي  املبادرة  هذه 
اإىل  بالإ�سافة  �سلوكياتهم  وفهم  معهم  التعامل  وط��رق  الأطفال  مب�ساكل 

�سبل عالج م�ساكل الزوجية واحتوائها .

الرئي�سي  املبنى  حدود  خارج  املجتمعية  اجلل�سات  وبرنامج  م�سروع  نظمت 
لتعميم الفائدة من خالل فروع اجلمعية وكانت بداية النطالقة بفرع حتا 
اإذ تهدف هذه اجلل�سات اإىل اأهداف رئي�سية اأبرزها تقدمي خدمات توعوية 
واإر�سادية لالأمهات والقطاعات الن�سائية لتعزيز الثقافة الأ�سرية والرتابط 
قدر  الأ�سرية  والتحديات  امل�ساكل  وتطويق  املجتمع  اأروق��ة  داخ��ل  الأ�سري 
الأ���س��ري ون�سر ثقافة  الأم��ن والآم���ان  الإم��ك��ان من منطلق احلر�س على 
الزوجي  الرتابط وال�ستقرار  املحلي واملحافظة على  املجتمع  الف�سيلة يف 
الأ�سري  والأم��ان  احلنان  حا�سنة  يف  الأبناء  احتواء  اإىل  الأمهات  وتوجيه 
والعائلي قدر الإمكان . واأ�سافت اأن هذه النطالقة بفرع اجلمعية بحتا قد 
الن�سائية  والقطاعات  الأمهات  ل�سالح  واملزايا  املكا�سب  العديد من  حققت 
الأمهات  دور  ال�سوء على  وت�سليط  التوعوية  الإر���س��ادات  وذل��ك من خالل 
ل���دور اجلمعية يف �سعيها  ت��اأك��ي��دا ودع��م��ا  الأ���س��ري��ة  املنظومة  اأروق���ة  داخ���ل 

اإ�سرتاتيجية داعمة لتطوير وتطبيق �سيا�سات واأنظمة عمل قادرة  لتنفيذ 
وامل�ساركة  والتوا�سل  الب�سرية  الطاقات  وحتفيز  وتاأهيل  ا�ستقطاب  على 
والعمل بروح الفريق وتقدمي خدمات ذات جودة عالية واأداء يت�سم باملهنية 
والحرتافية وفق خطط واإ�سرتاتيجية عاملية للنهو�س مب�ستوى التدريب 
والعملي حيث تقوم  النظري  تت�سم باجلمع بني اجلانبني  لروؤية  وو�سول 
اجلمعية بدور ا�ست�ساري وتوجيهي لق�سايا واقعية وبطريقة علمية حديثة 
املهنية  املمار�سات  واأف�سل  العلمية  النظريات  اأح��دث  تواكب  يجعلها  مما 
املتمثل يف  اأن جناح هذا الطرح  واأك��دت الفال�سي  امل�سكالت.  جناحا يف حل 
فروع  كافة  على  التجربة  تعميم  يتم  �سوق  اجلمعي  ال�سرت�ساد  جل�سات 
والفائدة  النجاح  معدلت  اأعلى  لتحقيق  واللي�سيلي  باخلوانيج  اجلمعية 
لالأمهات مبا ينعك�س اإيجابيا على ال�ستقرار الأ�سري. ومن جانبها اأ�سارت 
اإىل  والتدريب  لال�ست�سارات  النه�سة  احلاي مديرة مركز  عفراء  الأ�ستاذة 

•• دبي- وام:

نظم مركز النه�سة لال�ست�سارات والتدريب التابع جلمعية النه�سة الن�سائية 
.. وذلك  ا�سرت�ساد جمعي  .. جل�سة  ام�س- فرع اجلمعية - يف حتا  دبي  يف 
اأهداف  وانبثاقا من  الأ�سري  والرتابط  املجتمعية  الثقافة  تعزز  يف خطوة 
الأمهات  و  ال�سيدات  من  نخبة  اجلل�سة  ح�سر   . اجلمعية  برامج  وخطط 
والقطاعات الن�سائية يف حتا. وقدمت اجلل�سة الأوىل الأ�ستاذة �سحر املو�سلي 
والتي كانت بعنوان الذكاء العاطفي عند الأطفال و اجلل�سة الثانية قدمتها 
الأ�ستاذة عائ�سة اإ�سحاق بعنوان اململكة الزوجية . وحول هذه الفعاليات قالت 
الن�سائية  النه�سة  جلمعية  العام  املدير  الفال�سي  فاطمة  الدكتورة  �سعادة 
الق�سايا  كل  بتبني  الإ�سرتاتيجية  وفقا خلطتها  ت�سعى  اأن اجلمعية  بدبي 
التي تعزز وتدعم الرتابط الأ�سري والأمان املجتمعي حيث  والأطروحات 

مبنا�سبة اليوم العاملي ملنع التدخني

دائرة البلدية بعجمان للعام الثاين حتذر زوار احلدائق من التدخن وا�ستخدام ال�سي�سة فيها 
تنظيم فعاليات متنوعة مع م�ست�سفى عجمان التخ�س�سي ومركز م�سريف ال�سحي

•• عجمان - حممود علياء 

للعام الثاين على التوايل ومبنا�سبة 
اليوم العاملي حلظر التدخني حذرت 
بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
اإمارة  يف  واملنتزهات  احل��دائ��ق  زوار 
ع��ج��م��ان م���ن ال��ت��دخ��ني داخ��ل��ه��ا اأو 
فيها  الأرج��ي��ل��ة  ال�سي�سة  ا���س��ت��خ��دام 
م��وؤك��دة ب���اأن ذل��ك ج��اء بتوجيه من 
�سمو ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
�سعادة  من  ومبتابعة  الدائرة  رئي�س 
العام  امل��دي��ر  اأح��م��د  اإب��راه��ي��م  يحيى 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  منطلق  م��ن 
ترجمة  ال�����دائ�����رة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال����ت����ي 
على  احل��ف��اظ  يف  لإ�سرتاتيجياتها 

ال�سحة العامة والبيئة.
اأحمد �سيف املهريي،  اأك��د  اإىل ذلك   
للعام  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  اأن 
من  احل����دائ����ق  زوار  حت����ذر  ال���ث���اين 
ال��ت��دخ��ني وا���س��ت��خ��دام ال�����س��ي�����س��ة يف 

عنا�سرها.
قد  ك���ان���ت  ال����دائ����رة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
بتوجيه  حم���ل���ي���اً  اأم��������را  اأ�������س������درت 
رئي�س  النعيمي  را���س��د  ال�����س��ي��خ  م��ن 
بكافة  ال���ت���دخ���ني  ب��ح��ظ��ر  ال����دائ����رة 
والأ�سواق  ال��ع��ام��ة  ب��امل��راف��ق  اأن��واع��ه 
ال��ت�����س��وق وداخ����ل احلدائق  وم���راك���ز 
وحظرت اأية ممار�سات �سارة بالبيئة 

اأن��ه��ا �ستنظم  احل��دائ��ق ال��ع��ام لف��ت��اً 
م�ست�سفى  م���ع  م��ت��ن��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
ع����ج����م����ان ال���ت���خ�������س�������س���ي وم����رك����ز 
اليومني  ال�����س��ح��ي خ���الل  م�����س��ريف 
احتفالت  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  امل��ق��ب��ل��ني 
التدخني  ملنع  العاملي  باليوم  العامل 
كل  م��ن  31مايو  يف  ي�سادف  ال���ذي 
توا�سل  ال���دائ���رة  اأن  م���وؤك���داً   ، ع���ام 
لزوار  وتثقيف  توعية  برامج  تنفيذ 
بالتعاون  امل��دار���س  وطلبة  احل��دائ��ق 
مع مركز م�سريف ال�سحي مبنطقة 
عجمان الطبية ،والتي تاأتي ترجمة 
التي تطبقها  املجتمعية  للم�سوؤولية 
الدائرة بتوجيه من بتوجيه مبا�سر 
م��ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ را���س��د ب��ن حميد 
النعيمي رئي�س الدائرة وتاأكيده على 
بني  والتثقيف  التوعية  ب��ث  اأهمية 
حول  ب��الإم��ارة  املجتمع  اأف���راد  كافة 
ال�سحية  واآث������اره  ال��ت��دخ��ني  م�����س��ار 
ال�سلبية على الإن�سان والبيئة بكافة 

ا�ستخدام  م��ث��ل  ف��ي��ه��ا،  وب��امل��ج��ت��م��ع 
بال�سي�سة  وامل����ع����روف����ة  الأرج����ي����ل����ة 
للبيئة لفتاً  امل��ل��وث��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
باأن الدائرة كانت قد اأ�سدرت قراراً 
التدخني يف احلدائق  حمليا بحظر 

منذ العام املا�سي .
واأ�ساد املهريي بجهود عيادة الإقالع 
عن التدخني التابعة ملنطقة عجمان 
تعريف  يف  �ساهمت  وال��ت��ي  الطبية، 
التدخني  ب���اأ����س���رار  امل���دار����س  ط��ل��ب��ة 
تثقيف  يف  ال����دائ����رة  م���ع  وت���ع���اون���ت 
�سكان الإمارة وخا�سة زوار احلدائق 

ووزعت ن�سرات تثقيفية حول ذلك.
اأن���ه اح��ت��ف��اًل باليوم  وب���ني امل��ه��ريي 
التدخني،  ع���ن  ل��الم��ت��ن��اع  ال���ع���امل���ي 
اهلل  ���س��اء  اإن  عجمان  اإم����ارة  �ستكون 
التدخني  م��ن  خالية  بيئة  باأكملها 
يف ه���ذا ال���ي���وم ال����ذي ي�����س��ادف 31 
،ح���ي���ث �ستقوم  ك���ل ع����ام  م���اي���و م���ن 
الإقالع  عيادة  مع  بالتعاون  الدائرة 

م�سريف  مب����رك����ز  ال����ت����دخ����ني  ع�����ن 
الذين  الأ�سخا�س  مب�ساعدة  الطبي 
التدخني  الإق����الع ع��ن  ي��رغ��ب��ون يف 
،وذلك من خالل تزويدهم باأقرا�س 
ول����س���ق ط��ب��ي خ��ا���س ي�����س��اع��د على 
ون�سرات  مبعلومات  وك��ذل��ك   ، ذل��ك 
هذه  ت��رك  على  ت�ساعدهم  اإعالمية 
بالتدخني  املعروفة  ال�سلبية  ال��ع��ادة 
وباملزيد من احلقائق والأرقام حول 
ال��ت��دخ��ني وال��ت��دخ��ني ال�����س��ل��ب��ي من 
بينهم  والتثقيف  ال��وع��ي  ب��ث  خ��الل 

حول ذلك. 
اأن����ه وفقاً  ب��ال��ذك��ر  م���ن اجل���دي���ر   •
التابعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة 
ن�سبة  و����س���ل���ت  امل����ت����ح����دة،  ل�������الأمم 
امل�����دخ�����ن�����ني ب�������ني ������س�����غ�����ار ال�������س���ن 
وامل��راه��ق��ني يف دول���ة الإم������ارات اإىل 
و14%  ال���ذك���ور   ،  29% ح����وايل 
لدى الإناث واأن الأطفال هم عر�سة 

ملخاطر التدخني ال�سلبي.

قرينة حاكم عجمان ت�سهد حفل تخريج 165 من طلبة ريا�ض الأطفال باملدر�سة الوطنية

بلدية عجمان تنفذ 2655 جولة تفتي�سية على املحال واأ�سحاب الرخ�ض التجارية

•• عجمان-وام:

را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قرينة  �سهدت 
ال�سيخة  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي 
اأم  رئي�سة جمعية  نهيان  اآل  زايد بن �سقر  بنت  فاطمة 
املوؤمنني �سباح ام�س حفل تخريج طلبة مرحلة ريا�س 
الأطفال يف املدر�سة الوطنية بعجمان بح�سور عدد من 
وخريجي  والأم��ه��ات  الن�سوية  وال�سخ�سيات  ال�سيخات 
واأكدت  165خريجا وخريجة.  البالغ عددهم  املدر�سة 
اهمية  نهيان  اآل  �سقر  ب��ن  زاي��د  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
�سخ�سية  تكوين  يف  واأث��ره��ا  الأط��ف��ال  ري��ا���س  مرحلة 
الطفل وتعزيز العلم وطلبه يف نفو�س ال�سغار وم�ساركة 
ت��زرع يف  ان  �ساأنها  التي من  الأط��ف��ال فرحة تخرجهم 
اأن  اأملها  عن  واعربت  واملثابرة.  للعطاء  دافعا  داخلهم 

يكمل هوؤلء الراعم م�سريتهم بحب وتفاين لي�سبحوا 
من حملة لواء العلم ولينريوا م�ستقبل الوطن باخلري 
نهيان  اآل  خالد  بنت  خولة  ال�سيخة  وقامت  والعطاء. 
الطلبة  بتكرمي  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  ح��رم 
كرمت  كما  التخرج.  �سهادات  لهم  وت��ق��دمي  املتميزين 
والكادر  للمدر�سة  املخل�سني  املنت�سبني  من  جمموعة 
املجال  يف  ���س��ن��وات   10 م�سرية  اأك��م��ل  ال���ذي  التعليمي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال�����س����رايف. وت��خ��ل��ل احل��ف��ل ف���ق���رات فنية 
وع���رو����س م�����س��رح��ي��ة وان��ا���س��ي��د وط��ن��ي��ة ق��دم��ه��ا طالب 
ال�سمو حاكم  بقرينة �ساحب  احتفاء  الوطنية  املدر�سة 
ال�سيخة فاطمة بنت زايد  عجمان. ويف اخلتام ت�سلمت 
بن �سقر ال نهيان درعا تذكاريا مقدما من قيادة حر�س 
وتقديرا  للتعليم  الداعمة  جلهودها  تكرميا  الرئا�سة 

لدورها الفاعل يف هذا املجال.

•• عجمان ـ الفجر 

واحلماية  ال���رق���اب���ة  اإدارة  ك��ث��ف��ت 
الرتاخي�س  ق���ط���اع  يف  ال���ت���ج���اري���ة 
البلدية  ب������دائ������رة  الق����ت���������س����ادي����ة 
التفتي�سية  ح��م��الت��ه��ا  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
العام  م���ن  الأول(  )ال����رب����ع  خ����الل 
�سمو  م��ن  بتوجيه   2013 اجل���اري 
ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س 
يحيى  �سعادة  من  ومبتابعة  الدائرة 
للدائرة  العام  املدير  احمد  اإبراهيم 
اقت�سادية  بيئة  توفري  بهدف  وذلك 
اآم����ن����ة ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن واحل������د من 
الغ�س التجاري والتاأكد من �سالمة 
مطابقتها  وم���دى  امل��ت��داول��ة  ال�سلع 
وا�سرتاطاتها  ال�����دائ�����رة  مل���ع���اي���ري 
القت�سادية  بالرتاخي�س  اخلا�سة 
عالية.  وب���ج���ودة  ع��امل��ي��ة  مب��ق��اي��ي�����س 
اإدارة  م��دي��ر  ال�سويدي  م��اج��د  وب��ني 
بقطاع  التجارية  واحلماية  الرقابة 
ال��رتاخ��ي�����س الق��ت�����س��ادي��ة ب���اأن عدد 
الزيارات امليدانية و)التفتي�س العام( 

بلغت)2،655(  اإجن��ازه��ا  مت  ال��ت��ي 
ج�����ول�����ة ت���ف���ت���ي�������س���ي���ة ع����ل����ى امل����ح����ال 
واأ���س��ح��اب ال��رخ�����س ال��ت��ج��اري��ة على 
اأنه  وق���ال  ع��ج��م��ان.  اإم����ارة  م�ستوى 
 )368( وخمالفة   )96( اإن���ذار  مت 
جتارية  م���ن�������س���اأة   )76( واإغ��������الق 
اىل  م�سريا  واح���د  ترخي�س  واإل��غ��اء 
ان تلك الح�سائيات اأظهرت تراجع 
املخالفة  املن�ساآت  ن�سبة  يف  ملحوظ 
اأن ذل���ك حت��ق��ق ب��ح��ر���س من  لف��ت��اً 

التجارية  واحل��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  اإدارة 
على تنفيذ اجلولت امليدانية ملتابعة 
والقيام  ال���ت���ج���اري  ال��غ�����س  ظ���اه���رة 
على  م��ف��اج��ئ��ة  تفتي�سية  ب��ح��م��الت 
امل���ح���ال وامل����راك����ز ال��ت��ج��اري��ة بهدف 
بكافة  امل���ق���ل���دة  ال���ب�������س���ائ���ع  ���س��ب��ط 
اأ�سكالها واأنواعها. واأ�سار اإىل اأن اإدارة 
الرقابة واحلماية اأ�ستقبلت )130( 
�سكوى خالل الربع الأول من العام 
باأن ن�سبة الجناز لها  اجلاري لفتاً 
�سكاوى  %100 منها  بن�سبة  كانت 
امل�����س��ت��ه��ل��ك و  ب��ح��م��اي��ة  ذات ع���الق���ة 
اأن هذه  ���س��ك��وت��ان جت��اري��ت��ان، لف��ت��اً 
ال�����س��ك��اوى ت��ن��وع��ت م��ا ب��ني التعدي 
وتقليد  ال��ت��ج��اري��ة  ال����وك����الت  ع��ل��ى 
العالمات التجارية والغ�س التجاري 
الفكرية  امل�����س��ن��ف��ات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��دي 
واحلماية التجارية املتعلقة ب�سكاوى 
املتعلقة  الوكالت  اأ�سحاب  العمالء 
من  التجارية  العالمات  با�ستعمال 
م��ت��اب��ع��ة عمليات  و  اأخ����رى  اأط�����راف 

الغ�س والتدلي�س و�سبطها.
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•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

على  القيوين  ب��اأم  الق�ساء  دار  وزع��ت 
الق�سام  وم���دي���ري  ال��ق�����س��اة  ج��م��ي��ع 
ل�ساحب  ف��ك��ر  م���ن  وم�������س���ات  ك���ت���اب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب   ، مكتوم 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل، 
باأم  الق�ساء  دار  حر�س  �سمن  وذل��ك 
ال��ق��ي��وي��ن، ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب��ن��ه��ج وزارة 
العدل من خالل تعزيز اأهمية املعرفة 

الوثيقة لكافة القيادات واملوظفني.
وقال ال�ستاذ يو�سف بن خر�سم مدير 
باأم  الق�ساء  ب��دار  امل�ساندة  اخل��دم��ات 
فكر  من  وم�سات  كتاب  ب��اأن  القيوين 
ه��ي م��در���س��ة يف ال��ف��ك��ر وح���ب الوطن 
والعمل والطاقة اليجابية بال�سافة 

اىل التميز والريادة والعطاء.
الق�ساء  دار  ح��ر���س  اىل  ا����س���ار  ك��م��ا 
اأف�سل اخلدمات  على �سرورة تقدمي 
والعمل  املتعاملني  جلمهور  املقدمة 
دار  م����وظ����ف����ي  دور  ت����ع����زي����ز  ع����ل����ى 

ت��ع��زي��ز ثقافة  ال��ق�����س��اء م���ن خ����الل 
العمل  مب�ستويات  والرت��ق��اء  التميز 
واخلدمات املقدمة جلموع املتعاملني 
مع حماكم ونيابات اأم القيوين، كذلك 

تعمل دار الق�ساء على تعزيز التكافل 
الج��ت��م��اع��ي والإن�����س��اين م��ع خمتلف 
امل���وؤ����س�������س���ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ريي���ة 
موؤخرا  مت  حيث  ال��دول��ة،  يف  العاملة 

اأم  جمعية  م��ع  اإن�����س��ان��ي��ة  حملة  ع��م��ل 
احلملة  ا�ستملت  اخل��ريي��ة،  القيوين 
ت��ع��ري��ف��ي ي�����س��م �سوراً  ع��ل��ى م��ع��ر���س 
نفذتها  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة  ل���الأع���م���ال 

اخلريية  واجل���م���ع���ي���ات  امل���وؤ����س�������س���ات 
م�ساهمات  اإىل  ،ب��الإ���س��اف��ة  ب��ال��دول��ة 
م�ساركاتها  يف  الق�ساء  دار  وم��ب��ادرات 

يف الفعاليات املجتمعية. 

•• راأ�س اخليمة –الفجر 

ال�سخرية  الكتل  م��ن  البناء  ره��ن  �سور  تعر�س 
ي���وؤدي احلادث  اأن  م��ن غ��ري  امل��ف��اج��يء  لالنهيار 
الذين  ال��ع��م��ال  ب��ني  ا���س��اب��ات  اأو  ل��وق��وع �سحايا 
كانوا يتولون اأمر بنائه لأنهم لذوا بالفرار فور 

�سعورهم بوقوع احلادث.
الإن�ساء يف منطقة اخلران  الذي حتت   وال�سور 
يعد  م��رتا،   70 اأم��ت��ار وعر�س   10 بارتفاع  هو 
القانونية لأنه غري حا�سل  خمالفا لالجراءات 
على ترخي�س ر�سمي بح�سب مدير عام البلدية 

املهند�س حممد �سقر الأ�سم.
الهند�سة  اإدارة  اإن   : الأ����س���م  امل��ه��ن��د���س  وق����ال 
درا�سة  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  تعكف  ال���دائ���رة  وامل��ب��اين يف 
والهند�سية  الفنية  مالب�ساته  وحتديد  احل��ادث 
ال�سور توطئة لتخاذ ما يلزم  اأدت لنهيار  التي 
ما حدث  مواجهة  القانونية يف  الج���راءات  من 

من املخالفات.
اأول  ع�سر  الرابعة  يف  ال�سور  انهيار  ح��ادث  وق��ع 
اأم�������س، واث�����ر ب����الغ ب���ه���ذا اخل�����س��و���س توجهت 
ت��ت��األ��ف من  امل��وق��ع، وك��ان��ت  اإىل  املعنية  اجل��ه��ات 
ودائ���رة  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 

راأ���س اخليمة ودائ��رة الأ�سغال واخلدمات  بلدية 
العامة يف الإمارة،حيث قامت باملعاينة امليدانية 
ومن  احل���ادث  عنها  اأ�سفر  التي  النتائج  ور���س��د 
من  يكفي  م��ا  وات��خ��اذ  التحقيق  يف  املبا�سرة  ث��م 
الإج����رءات الأم��ن��ي��ة وال��ت��اأك��د م��ن ت��وف��ر معايري 

ال�سالمة العامة بعد حادث انهيار ال�سور.
املنطقة  �سكان  لدى  املتوفرة  للمعلومات  ووفقا 
اأن �سارف على  فان ال�سور تعر�س لالنهيار بعد 
ن��ه��اي��ت��ه ، م��ط��ال��ب��ني ب��الإ���س��راع يف اإزال�����ة اجلزء 
املتبقي منه جتنبا لأي اأ�سرار حمتملة خا�سة اأن 

ارتفاع اأحد اأجزائه املتبقية بارتفاع 7 اأمتار .

ويقدر اأحد ال�سكان ن�سبة اجلزء املنهار من ال�سور 
تقديره،  ح�سب   ،80% اإىل   70 ب��ني  ت���رتاوح 
الو�سط  ال��واق��ع يف  الن��ه��ي��ار ط��ال اجل���زء  بينما 
طرفيه،  م��ن  متفاوتة  اأج���زاء  وتبقت  بالكامل، 
ال�سور،  دف��ع على  ق��وة  �سكل  ال��دف��ان  اأن  مرجحا 
انهياره، مع  اإىل  اأدى  الكبرية، ما  يف ظل كميته 

افتقاره ل�سروط فنية اإن�سائية تخ�س�سية.
وتعد جناة العمال القائمني على بناء ال�سور هي 
احلادث  يف  الن��ت��ب��اه  تثري  ال��ت��ي  املعجزة  ال�سيء 
حيث كان من املمكن دفن ما ليقل عن 10 عمال 

حتت الركام احلجري لو ل العناية اللهية .

•• اأم القيوين-وام:

املعال  را���س��د  ب��ن  ���س��ع��ود  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
الأم����ريي  ال���دي���وان  يف  مكتبه  يف  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ع��ه��د  ويل 
اجلمهورية  ع��ام  قن�سل  �سفيعي  اأ�سغر  علي  ال�سيد  ام�س 
مبنا�سبة  �سموه  ل���وداع  ق��دم  ال��ذي  الإي��ران��ي��ة  الإ�سالمية 

�سمو ويل عهد  ال��دول��ة. ومتنى  ل��دى  ف��رتة عملة  انتهاء 
عمله  م��ه��ام  وال��ن��ج��اح يف  ال��ت��وف��ي��ق  للقن�سل  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
علي  اآل  جا�سم  حميد  �سعادة  املقابلة  ح�سر  امل�ستقبلية. 
را�سد  القيوين و�سعادة  اأم  التنفيذي يف  املجل�س  اأمني عام 
حممد اأحمد مدير الت�سريفات يف الديوان الأمريى وعدد 

من امل�سوؤولني. 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

زار وفد من معهد تدريب �سرطة راأ�س اخليمة برئا�سة 
العقيد �سامل عبدالرحمن جكة مدير املعهد وعدد من 
ال�سباط والأفراد، جمموعة من موظفي معهد تدريب 
ال�سرطة الذين اأملت بهم وعكات �سحية خمتلفة واأدخلوا 

على اإثرها امل�ست�سفى.
لل�سرطة  املنت�سبني  املر�سى  زي���ارة  خ��الل  ال��وف��د  وق��دم 
وهم �سهيل اأحمد املزروعي وحممد �سري حممد وامام 
تعبريا عن موا�ساتهم  ال��ورود  باقات من  بخ�س حممد 
وال�سالمة  ال�سفاء  لهم  ومت��ن��وا  ال�سحية  متاعبهم  يف 

والعودة اإىل ذويهم ب�سحة وعافية.
 وق����ال ال��ع��ق��ي��د ج��ك��ة اإن زي�����ارات امل��ر���س��ى ت��اأت��ي �سمن 
الرامج املجتمعية التي تقوم بها �سرطة راأ�س اخليمة 
حتر�س  التي  الداخلية  وزارة  ل�سرتاتيجية  جت�سيداً 
املجتمع  اأف��راد  بني  املجتمعي  والتالحم  التوا�سل  على 
اأع��رب املوظفني عن  ال�سرطة . ومن جانبهم  وبخا�سة 
جزيل �سكرهم لهتمام وحر�س القيادة العامة ل�سرطة 
والتي   ، �سحتهم  على  الإط��م��ئ��ن��ان  على  اخليمة  راأ����س 
اأبدوه  ومل��ا  لهم  ال��وف��د  زي���ارة  يف  وا�سحة  ب�سورة  جتلت 
من م�ساعر اأخوية كان لها عظيم الأثر يف رفع احلالة 

املعنوية لديهم.

•• دبي-وام:
اأطلقت �سركة ماجد الفطيم العقارية مبادرة اإقليمية ت�سمل 10 مراكز ت�سوق 
يف اأربع بلدان هي دولة الإمارات والبحرين و�سلطنة عمان وم�سر لدعم احلملة 
العاملية جلمعية القلب الأمريكية جو ريد فور وميان للحد من اأمرا�س القلب 
القلب  دبي وجمعية  ال�سحة يف  بالتعاون مع هيئة  تقام احلملة   . الن�ساء  بني 
وتت�سمن  لالأدوية.  فايزر  �سركة  و  ال�سارقة  يف  زليخة  وم�ست�سفى  الإماراتية 
يف  �سنرت  �سيت  وم���ردف  �سنرت  �سيتي  ال�سارقة  يف  تقام  التي  امل��ب��ادرة  فعاليات 
متعددة  للن�ساء  طبية  فحو�س  املقبلني..اإجراء  وال�سبت  اجلمعة  يومي  دب��ي 
الدم وموؤ�سر كتلة  القلب والأوعية الدموية ت�سمل �سغط  باأمرا�س  ذات �سلة 
اجل�سم ون�سبة ال�سكر والكولي�سرتول بالدم اإ�سافة اإىل تقدمي الن�سائح ب�ساأن 
اأمرا�س  اأن  يذكر  الوقائية.  التدابري  من  وغريها  البدنية  واللياقة  التغذية 
الن�ساء حول  لوفيات  امل�سببة  الرئي�سية  الأ�سباب  تعتر من  وال�سرايني  القلب 
العامل حيث يتوفى حوايل 5 ر17 مليون �سخ�س �سنويا ب�سبب هذه الأمرا�س 
35 يف املائة من ن�ساء العامل اليوم م�سابات  اإم��راأة .. و/  6 ر8 مليون  منهم 
ال�سرطان وال�سل والإيدز  اأمرا�س  اأكرث مما تقتله  التي تقتل  بهذه الأمرا�س 

واملالريا جمتمعة. 

•• دبي-وام:

اأكد �سعادة عبد اهلل عبدالرحمن ال�سيباين الأمني العام 
للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي .. اأهمية مبادرة حمدان 
الأدب��ي يف دعم  اآل مكتوم لالإبداع  را�سد  بن حممد بن 
اأ�سواتهم  واإي�سال  واخلليجيني  الإماراتيني  ال�سعراء 
ونتاجهم لأكر عدد ممكن من اجلمهور وحماية هذا 
الإبداع من الت�ستت اأو الن�سيان. واطلع ال�سيباين خالل 
 .. الإم���ارات  اأب��راج  العامة يف  الأمانة  ا�ستقباله يف مقر 
بح�سور  امل��ب��ادرة  م��دي��ر  الب�ستكي  عبدالرحمن  م��اج��د 
املجل�س  ���س��وؤون  اإدارة  م��دي��ر  ال��دك��ت��ور ح��م��د احل��م��ادي 
للمبادرة  الأوىل  املجموعة  اإ���س��دارات  على  التنفيذي.. 
و�سبعة  م��ق��روءة  منها  �سبعة  اإ���س��دارا   14 �سمت  التي 
م�سموعة مت اإجنازها �سمن املرحلة الأوىل من املبادرة..

مثمنا جهود �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي واإهتمام �سموه باملثقفني وال�سعراء 
واأكد  املنطقة.  يف  النبطية  الق�سيدة  اأع��الم  اأح��د  كونه 

اأن ترفد  املبادرة من �ساأنها  اللقاء..اأن  ال�سيباين خالل 
املبادرة  اختارته  �ساعر  الكاملة لكل  بالدواوين  املكتبات 
مم��ا ي�سهم يف دع��م الأب��ح��اث ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
التاريخ  م��ن  ت����وؤرخ حلقبة  وال��ب��اح��ث��ون وه���ي  ال��ط��الب 
ع�سر  بعد  الأهمية  غاية  يف  �ستكون  ال�سعر  طريق  عن 
قد  الق�سائد  اأغلب  تكون  اإذ  اأك��رث  اأو  الآن  من  �سنوات 
الإ�سدارات  بهذه  اإع��ج��اب��ه  واأب���دى  للن�سيان.  تعر�ست 
يف  حت��دي��دا  الثقافية  ال�ساحة  اإث����راء  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي 
 .. املبادرة  جلنة  اأع�ساء  اللقاء  ح�سر  ال�سعري.  املجال 
وكان  اجل�سمي.  وجا�سم  ال�سحي  وفهد  املزروعي  ح�سن 
اآل مكتوم قد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد  �سمو 
الن�سيان  من  ال�سعبية  الق�سيدة  حلفظ  امل��ب��ادرة  اأطلق 
وتعنى  الأمثل  بالطريقة  وال�ساعر  بال�سعر  والإحتفاء 
لكبار  وم�سموع  م��ق��روء  دي���وان   100 بطباعة  امل��ب��ادرة 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  و���س��اع��رات  �سعراء 
العربية والرتويج للدواوين وت�سويقها لتبقى الق�سيدة 

ال�سعبية حا�سرة يف الذاكرة الوطنية.

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

اأم�س  راأ�س اخليمة  ا�ستئناف اجلنايات يف  اأجلت حمكمة 
ق�سية جلب وحيازة والجتار يف احلبوب املخدرة واملتهم 
م���واد خمدرة  وت��روي��ج  اأدي��ن��وا بجلب  ع��رب  فيها خم�سة 
املخدرة،  الهك�سول  وم��ادة  ال��رتام��ادول  عبارة عن حبوب 
وك��ان��ت حمكمة  امل��ق��ب��ل.   ي��ون��ي��و   18 اإىل جل�سة  وذل���ك 
اأدان���ت يف وقت  راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  اجلنايات يف 
اليهم وحكمت عليهم  املن�سوبة  املتهمني باجلرائم  �سابق 
درهم  األ��ف  ع�سرين  منهم  كال  وغرمت  امل��وؤب��د  بال�سجن 
لدانته  اأحدهم  على  ال�سرعي  احلد  تطبيق  على  ع��الوة 
الأول  املتهم  ق��ام  الق�سية  تفا�سيل  يف   . اخل��م��ر  ب�سرب 
الدولة  خ���ارج  م��ن  امل��خ��درات  م��ن  وال��ث��اين بجلب كمية 
بينهم  م��ن  وك��ان  الآخ��ري��ن  الثالثة  املتهمني  مب�ساعدة 

ال�سائق الذي طالب موكله يف جل�سة الأم�س براءته من 
الق�سية كونه مل يكن على علم باملخدرات امل�سبوطة يف 
اثر  باجلرمية  اخليمة  راأ���س  �سرطة  وعلمت    . الق�سية 
ورود معلومات موؤكدة تفيد باإقدام �سابني عربيني على 
املنافذ  اأح��د  ع��ر  ال��رتام��ادول  م��ن حبوب  تهريب كمية 
عن  ك�سفت  التحريات  لكن  الأ�سخا�س  بع�س  مب�ساعدة 
للقب�س  كمني  و�سع  مت  ذلك  �سوء  ويف  اأ�سخا�س  ثالثة 
جن���ح يف ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م ح��ي��ث ك��ان��ت ب��ح��وزت��ه��م امل���واد 
املخدرة عالوة على مادة اخرى هي الهك�سول . ويف �سوء 
تهم  للمتهمني  ال��ع��ام��ة  النيابة  وج��ه��ت  احليثيات  تلك 
ت�سمل اجللب واحليازة والإجتار وبالتحقيق معهم اأنكر 
املتهم اخلام�س وهو ال�سائق �سلته بالق�سية وقال اإنه مل 
يكن على علم بكنه املواد التي كانت معه يف ال�سيارة واأن 

دوره انح�سر يف تو�سيل املتهمني فقط .

•• اأم القيوين-وام:

اأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم اأم القيوين بالإهتمام الكبري والدعم الذي يوليه 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  �ساحب 
اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  حفظة اهلل و�ساحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 
.. للم�سرية التعليمية يف الدولة و القطاع الرتبوي و التعليمي 
باعتباره قطاعا اأ�سا�سيا يف تاأهيل الكوادر و�سقل املواهب واإعداد 

�سموه خالل  وثمن  وتقدمها.  الدولة  تطوير  ت�سهم يف  اأجيال 
منطقة  مديرة  املعال  على  بنت  اأمنة  ال�سيخة  ام�س  ا�ستقباله 
اأم القيوين التعليمية التي قدمت ل�سموه درع جائزة الإمارات 
التعليمية  املناطق  م�ستوى  على  املنطقة  به  فازت  التي  للتميز 
العاملني  .. جهود جميع  اخل��دم��ات  فئة  ال��دول��ة يف جم��ال  يف 
التعليمية  القيوين  اأم  منطقة  يف  ممثلة  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  يف 
والهيئة التدري�سية الذين لهم دور كبري يف ما مت حتقيقه من 
جناح وتفوق. من جانبها قالت ال�سيخة اأمنة اإن وزارة الرتبية 
والتعليم �سعت لتوفري بيئة عمل تناف�سية تطمح اإىل الرتقاء 
مفردات  وت��رج��م��ة  والإداري������ة  التعليمية  اخل��دم��ات  مب�ستوى 

التميز املوؤ�س�سي والتعليمي اإىل واقع ملمو�س ي�سعر به الطالب 
اأطلقت  لذلك  التعليمية  بالعملية  املعنيني  وك��ل  الأم���ر  وويل 
الدورة الأوىل جلائزة الإمارات لأداء الرتبوي املتميز. واأ�سافت 
اأن منطقة اأم القيوين اأبرزت اجتاهات وا�سحة نحو الريادة يف 
اإىل الفرتة امل�سائية  ال��دوام  خدمة العميل عر متديد �ساعات 
اتباعها خلطة  اإىل  اإ�سافة  الذاتية  ملركز اخلدمة  وا�ستحداثها 
وا�سحة لإجناز متطلبات برنامج الإمارات للخدمة احلكومية 
فى  املتميزة  املنطقة  فئة  بجائزة  املنطقة  ف��ازت  لذلك  املتميزة 
جمال اخلدمات . ح�سر اللقاء ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد 

املعال نائب رئي�س املجل�س التنفيذى لإمارة اأم القيوين.

ح���اك����م اأم القي���وي���ن ي�س�ي���د باه�تم���ام قي����ادة 
الدول����ة ب���امل�س�ي�����رة التعليمي�����ة

•• اأم القيوين-وام:

القيوين  اأم  يف  الجتماعية  التنمية  مركز  يف  الأ�سري  التوجيه  ق�سم  نظم 
املركز.. مقر  يف  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  يف  الطفل  اإدارة  مع  بالتعاون 

ال�سومي  �سامل  م��وزه  قدمتها  و�سلوكه  الطفل  حقوق  بعنوان  عمل  ور�سة 
التي �سارك فيها عدد من  ال��دورة  ال��وزارة. هدفت  اإدارة الطفل يف  مديرة 
قانون  على  ال�سوء  اإل��ق��اء  اإىل  الإم����ارة  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  موظفي 
العنف.  اأو  التميز  اأ�سكال  جميع  من  الأطفال  يحمي  ال��ذي  الطفل  حقوق 
القيوين  اأم  يف  الجتماعية  التنمية  ال�سريدي مديرة مركز  ن��وره  واأك��دت 
يتعلق  م��ا  ك��ل  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ع��ل��ى  ا�سرتاتيجيتها  �سمن  ال�����وزارة  ح��ر���س 
التما�سك  لالأ�سرة يف  املحوري  ال��دور  دعم  الجتماعية من خالل  باحلياة 
الجتماعي ومتكينها من اأداء دورها وذلك باإطالقها املبادرات التي تهدف 

اإىل تعزيز التالحم الأ�سري والجتماعي بني اأفراد الأ�سرة. وعر�ست موزه 
ال�سومي بع�س الت�سريعات التي ت�سب يف م�سلحة الطفل و هو كل اإن�سان 
الإمارات  دول��ة  القيادة يف  .. موؤكدة حر�س  العمر  18 من  ال���  يتجاوز  مل 
العديد  باإ�سدار  وذلك  لديها من خ�سو�سية  بالطفولة مبا  الرتقاء  على 
واأو�سحت   . حقوقه  و�سمان  الطفولة  بحماية  املتعلقة  الت�سريعات  م��ن 
ال�سومي اأن قانون حماية حقوق الطفل الذي اأطلق عليه ا�سم قانون ودمية 
يجعل الإمارات مركزا للتميز يف جمال حماية الطفل فالقانون يحمي كل 
الأطفال ويوليهم املعامله الف�سلى مواطنا كان اأم مقيما على اأر�س الدولة 
وحتر�س بنوده على تلقي جميع الأطراف التي تتعامل مع الطفل امل�سائلة 
العديد  يت�سمن  القانون  اأن  اإىل  واأ�سارت  العنف.  اأو  عند تعر�سه لالإ�ساءة 
من  اأحكامها  ت�ستمد  التي  وحمايته  الطفل  حلقوق  ال�سامنة  امل���واد  م��ن 
الإم��ارات و�سدق عليها �ساحب  دول��ة  وقعتها  التي  الطفل  اتفاقية حقوق 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل . واأكدت اأن 
القانون و�سع الآليات املنا�سبة حلماية الطفل حيث منح القانون اأ�سحاب 
الخت�سا�س حق التدخل الوقائي والعالجي يف احلالت التي يتبني فيها اأن 
�سحة الطفل و�سالمته البدنية اأو النف�سية اأو الأخالقية اأو العقلية مهددة 
املالئمة يف  الوقائية  التدابري  باتخاذ  ال�سالحيات  كل  كما منحه  للخطر 
الأ�سا�سية وهي  الطفل  الطفل حقوق  اإدارة  الطفل. وعر�ست مديرة  �ساأن 
يف  الطفل  حقوق  تت�سمن  والتي  والثقافية  والتعليمية  ال�سحية  احلقوق 
احلياة والهوية ورعاية الوالدين واحلياة اخلا�سة والظروف الجتماعية 
 .. �سورة  بكل  وال�ستغالل  العنف  من  واحلماية  والتعبري  الفكر  وحرية 
متييز  دون  احلقوق  بجميع  الأط��ف��ال  متتع  يوؤكد  القانون  اأن  اإىل  م�سرية 
ب�سبب جن�سه اأو لونه اأو جن�سيته اأو دينه اأو لغته اأو اأي نوع اآخر من اأنواع 

التمييز . 

مركز التنمية الجتماعية يف اأم القيوين ينظم ور�سة حقوق الطفل و�سلوكه

ويل عهد اأم القيوين ي�ستقبل قن�سل اإيران

�سرطة راأ�ض اخليمة تزور منت�سبيها املر�سى 

ماجد الفطيم العقارية تطلق مبادرة للحد من 
اأمرا�ض القلب عند الن�ساء ت�سمل اأربع دول

عبداهلل ال�سيباين يوؤكد اأهمية مبادرة ويل عهد دبي للإبداع الأدبي

ا�ستئنافية راأ�ض اخليمة توؤجل النظر يف 
موؤبد املدانن بالرتامادول والهك�سول

دار الق�ساء باأم القيوين توزع على ق�ساتها وم�سات من فكر 

البلدية حتقق يف احلادث 

�سور حجري خمالف لجراءات البناء يف اخلران  ينهار بغتة

قرينة حاكم اأم القيوين تفتتح 
ملتقى العائلة اخلمي�ض املقبل

•• اأم القيوين-وام:

املجل�س  ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قرينة  تفتتح 
الرئي�سة  القا�سمي  �سقر  بنت  �سمية  ال�سيخة  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى 
الفخرية ملجل�س �سيدات اأعمال اأم القيوين غدا اخلمي�س .. فعاليات ملتقى 
الأعمال يف  �سيدات  ينظمها جمل�س  التي  الوطنية  امل�ساريع  لدعم  العائلة 
اأم القيوين. ت�ستمر فعاليات امللتقى التي تقام حتت رعاية ال�سيخة �سمية 
بنت �سقر يف حديقة ال�سيخ زايد يف اأم القيوين.مدة �سهر بواقع ثالثة اأيام 
من كل اأ�سبوع وتت�سمن عرو�سا ترفيهية ومعر�سا ملنتجات �سيدات الأعمال 

والأ�سر املنتجة. 
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•• ابوظبي - الفجر 

للمهارات  اخلليجية  الهيئة  اأعلنت 
اإجتماعها  ختام  يف  الثالثاء  اأم�����س 
مركز  ا�ست�سافه  ال���ذي  الع�سرين 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
لدولة  الكامل  دعمها  ع��ن  واملهني 
الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة للفوز 
للمهارات  العاملي  املونديال  بتنظيم 
خ��الل ال��ع��ام 2017 ،م��وؤك��دة على 
التحتية  البنية  الم��ارات متلك  اأن 
التقنية  املتطورة وكافة المكانيات 
لتنظيم  ال������الزم������ة  وال����ب���������س����ري����ة 
ه����ذا احل�����دث ال��ع��امل��ي ب��ك��ل ج����دارة 
مب�سروع  الهيئة  اأ���س��ادت  ومتيزكما 
لتطوير  خليجي  مركز  اول  ان�ساء 
امل����ه����ارات يف الم�������ارات داع���ي���ة اىل 

تعميم هذا املركز خليجيا.
امل��رزوق��ي رئي�س  وق��ال على حممد 
الهيئة  ع�����س��و  الم�������ارات  م���ه���ارات 
الجتماع  اأن  للمهارات  اخلليجية 
ا���س��ت��م��ر مل���دة ث��الث��ة اأي�����ام  يف كلية 
باأبوظبي  ال�سحية  للعلوم  فاطمة 
ومت خ��الل��ه و���س��ع الط���ر الالزمة 
لتطوير  امل�ستمر  ال��ع��م��ل  ل�����س��م��ان 
مبا  اخلليجية  امل��ه��ارات  م�سابقات 
ي�سمن الرتقاء مب�ستوى اأداء �سباب 
التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  يف  اخل��ل��ي��ج 
الهند�سية والتكنولوجية والو�سول 
العاملية  امل�ستويات  اأرقى  به اىل  اىل 
،مب��ا ي�سمن ال��ف��وز ب��امل��ي��دال��ي��ات يف 
املونديال العاملي للمهارات وبالتايل 
ب�سناعة  ال��وط��ن��ي  ال��ه��دف  حتقيق 
ال���ك���وادر اخل��ل��ي��ج��ي��ة ال���ق���ادرة على 
ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ���س��وق ال��ع��م��ل يف 
التي  ال�سناعية  التخ�س�سات  كافة 
جمل�س  دول  طموحات  مع  تتوافق 

التعاون اخلليجي.
حر�س  لقد  املرزوقي  علي  واأ�ساف 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
كافة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  وامل��ه��ن��ي  التقني 
الجتماع  ه����ذا  لجن�����اح  ال���ع���وام���ل 
ا�سهر  ثالثة  كل  يعقد  ال��ذي  الهام 
التعاون  جم��ل�����س  دول  اح�����دى  يف 
اخلليجي من اأجل �سمان التوا�سل 
اأداء  م�ستويات  ي��ط��ور  مب��ا  ال��دائ��م 

�سباب اخلليج يف خمتلف املهارات.
الفارابي  حممد  ق��ال  جهته   وم��ن 
اخلليجية  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
ل�����ل�����م�����ه�����ارات رئ����ي���������س الج����ت����م����اع 
ال�سقيقة  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة  م���ن 
البحرين بها تعليم مهني منذ عام  

1937وبالتايل فانها متلك برامج 
برنامج  منها  املجال  ه��ذا  يف  كثرية 
ال���ت���ل���م���ذة امل��ه��ن��ي��ة ال������ذي ي���ت���م من 
التدريب  زي��ادة عدد �ساعات  خالله 
التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ع��م��ل��ي 
للذكور والناث وقد حقق الرنامج 
ناحاً كبريا وميكن تعميمة يف كافة 
دول املجل�س . واأ�ساف اأن اإجتماعات 
هدفها  للمهارات  اخلليجية  الهيئة 
بالعن�سر  الرت����ق����اء  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
اىل  وال��و���س��ول  اخلليجي  الب�سري 
خم����رج����ات خ��ل��ي��ج��ي��ة ق�������ادرة على 
القطاعات  كافة  يوطن  مبا  العمل 
ف���ان  وب����ال����ت����ايل  اخل���ل���ي���ج  دول  يف 
ن��ح��و هذا  اأب��وظ��ب��ي ي�سري  اإج��ت��م��اع 
ال�سبق  الهام خا�سة يف ظل  الهدف 
اأول  ان�������س���اء  الم�����ارات�����ي مب�������س���روع 
مركز متخ�س�س يف ادارة م�سابقات 
املهارات مما جعل المارات تكت�سب 
خ��������رات ع���امل���ي���ة يف ه������ذا امل���ج���ال 
بتنظيم  ج��دارة  بكل  للفوز  توؤهلها 
2017 بكل  املهارات عام  مونديال 
اأ�سع  و�سخ�سيا  وا�ستحقاق  ج��دارة 
خالل  الم������ارات  خ��دم��ة  يف  نف�سي 
العاملي  احل������دث  ل���ه���ذا  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
دول  يحقق طموحات  الذي  الكبري 
اخلليج عامة وقال املهند�س طالل 
لدول  العامة  الأمانة  ال�سمري من 
بداية  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
املجل�س  ودول  العامة  الم��ان��ة  ف��ان 
العربية  كافة ت�سكر دولة الم��ارات 
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  ممثلة  امل��ت��ح��دة 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
الجتماع  ه�����ذا  ا���س��ت�����س��اف��ة  ع���ل���ى 
كافة  وتوفري  ال�سيافة  وكرم  الهام 
ال��ع��وام��ل والم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ي اأدت 
لنجاحه وحتقيق كامل اأهدافة علما 
الذكرى  مع  يتوافق  الجتماع  ب��اأن 
ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��الث��ني ل��ث��ي��ام جمل�س 
انطلق  ال����ذي  ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي 

م��ن اأب��وظ��ب��ي اأي�����س��اً ول��ل��ع��ل��م فاننا 
اأن المانة العامة لدول  نوكد على 
�ستبذل  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
المارات  مل�ساندة  جهدها  ق�سارى 
العاملي  امل��ون��دي��ال  بتنظيم  ل��ل��ف��وز 
حيث   2017 خ�����الل  ل���ل���م���ه���ارات 
المكانيات  ك��اف��ة  الم�����ارات  مت��ل��ك 
ت��وؤه��ل��ه��ا لتنظم هذا  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 

احلدث العاملي بكل متيز .
و قال فواز خالد غيث ع�سو الهئة 
م���ن دول�����ة ال���ك���وي���ت ال�����س��ق��ي��ق��ة اأن 
اخلليجية  امل�سابقة  قيمت  الهيئة 
ال��ب��ح��ري��ن مار�س  اق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي 
املا�سي ومت الوقوف على ايجابياتها 
الدائم  العمل  اأج��ل  من  و�سلبياتها 
على تطوير امل�سابقات القادمة،ومت 
مناق�سة �سرورة ان�ساء مركز لتنمية 
على  اخلليج  دول  كافة  يف  امل��ه��ارات 
اأن�ساأته  ال��ذي  املتطور  امل��رك��ز  غ��رار 
ال��ت��اأك��ي��د على  ،ك���م���ا مت  الم�������ارات 
املنظمة  اىل  قطر  اإن�سمام  �سرورة 
العاملية للمهارات ليكتمل عقد كافة 

دول اخلليج .
ع�سوة  النا�سرية  هيفاء  واأ�سافت 
ال�سقيقة  عمان  �سلطنة  من  الهيئة 
امل�����س��رتك لرفع  ال��ع��م��ل  اق��رتح��ن��ا 
العمل اخلليجي من  م�ستوى �سوق 
خالل اأن يكون للمهارات اخلليجية 
العاملني  الرتقاء مب�ستوى  دور يف 
ناحية  م����ن  ال���ق���ط���اع���ات  ك���اف���ة  يف 
والطلبة  ال�سباب  ت��دري��ب  وك��ذل��ك  
على املهارات املطلوبة قبل احلاقهم 
الرتقاء  ميكننا  ،كما  العمل  ب�سوق 
ب���امل���ه���ارات اخل��ل��ي��ج��ي��ة م���ن خالل 
التقني  التعليم  مبنظومة  الرتقاء 
يف دول املجل�س ولدينا يف ال�سلطنة 
املهارات  ل��ت��ط��وي��ر  ن��اج��ح��ة  جت��رب��ة 
اإن�ساء جلنة متخ�س�سة تعمل  وهي 
املطلوبة  ال��ت��خ�����س�����س��ات  دم���ج  ع��ل��ى 
املهني  التعليم  م��ع  العمل  �سوق  يف 

الطلبة  ت��دري��ب  وال��ت��ق��ن��ي وك��ذل��ك 
اإ�سافة  ذات���ه���ا  ال��ع��م��ل  م���واق���ع  يف 
اىل ادخ����ال جم���الت امل�����س��اب��ق��ات يف 
امل�سارات التعليمية لتدريب الطلبة 
التدريب  اأدوات  تطوير  ،م��ع  عليها 

لتتوافق مع امل�ستويات العاملية .
وم�����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال امل���ه���ن���د����س فهر 
ق�سم  رئي�س  الهيئة  ع�سو  الدبو�س 
املهارات يف مهارات المارات تقدمنا 
ب��ع��دة مقرتحات  خ���الل الج��ت��م��اع 
�سباب  اأم��ام  املجال  فتح  منها  هامة 
اخلليج للتدريب املتقدم يف اي من 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
ودعوة املو�س�سات ال�سناعية الكري 
العاملية واخلليجية لرعاية املهارات 
الوطنية واخلليجية وتوفري الدعم 
م�ستويات  ل��ت��ط��وي��ر  ال����الزم  امل����ادي 

الداء لدي �سباب اخلليج .
واأ�����س����ار امل��ه��ن��د���س حم��م��د ب���ن عبد 
الرجمن اخلمي�س ع�سو الهيئة من 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 
ف���ري���ق موحد  ت�����س��ك��ي��ل  اق���رتح���ن���ا 
الونديال  يف  اخلليج  دول  لتمثيل 
وحدة  يعك�س  مبا  للمهارات  العاملي 
دول���ن���ا واأك����دن����ا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة زي����ادة 
امل�سابقات  يف  امل��ن��اف�����س��ة  جم�����الت 
املونديال  م��ع  ل��ت��ت��وازى  اخلليجية 
�سرورة  ع��ل��ي  اأك���دن���ا  ال��ع��امل��ي،ك��م��ا 
التوعية  ل���زي���ادة  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل 
املهارات  تنمية  باأهمية  املجتمعية 
واقرتحنا  اخل���ل���ي���ج  ����س���ب���اب  ل�����دي 
زيادة عدد  خالل الجتماع �سرورة 
اخلليجية  امل�سابقات  يف  امل�ساركني 
ال���ت���ي ت�������س���رتط دخ������ول ك����ل دول����ة 
مبناف�س واح��د يف ك��ل جم��ال حيث 
اأن زيادة العدد يعني اإتاحة الفر�سة 

اأمام املزيد من ال�سباب .
وم����ن دول�����ة ق��ط��ر ال�����س��ق��ي��ق��ة اأك���د 
الهيئة  ع�سو  امل��ري  ال�ساوي  �سالح 
هيئة  ب��دور  التعريف  ���س��رورة  على 
وعامليا  اإقليميا  اخلليجية  امل��ه��ارات 
وخالل اإجتماعات وزراء العمل ويف 
باملهارات  املعنية  امل��ح��اف��ل  خمتلف 
ال��ت�����س��وي��ق اجليد  ل�����س��م��ان  وذل�����ك 
يف  بها،وخا�سة  ت��ق��وم  ال��ت��ي  للمهام 
تعميم  واإقرتحنا   الفنية  املدرار�س 
التجرية القطرية الناجحة بان�ساء 
التقني  للتعليم  متكاملة  م��دي��ن��ة 
ت�����س��م ج��ام��ع��ات ع��امل��ي��ةل��ي��ك��ون لها 
وتنمية  ت��ط��وي��ر  يف  ال���ب���ارز  ال�����دور 
امل���������وارد ال���ب�������س���ري���ة ال�����ق�����ادرة على 

املناف�سة عاملياً .

•• الفجرية-وام:

حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ال�����س��رق��ي ع�����س��و املجل�س  ب���ن حم��م��د 
ام�س  ال��ف��ج��رية �سباح  ح��اك��م  الع��ل��ى 
بق�سر �سموه بالرميلة معايل حممد 
رئي�س  ال�����س��ام�����س��ي  ع����م����ران  ح�����س��ن 
والوفد  العليا  التقنية  كليات  جممع 
ل���ه. ومت��ن��ى ���س��اح��ب ال�سمو  امل���راف���ق 
ح��اك��م ال��ف��ج��رية ك��ل ال��ت��وف��ي��ق ملعايل 
رئي�س كليات التقنية العليا يف مهامه 
اجل��دي��دة ال��ت��ي اوك��ل��ه��ا ال��ي��ه �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ليكمل بذلك 

م�سرية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
وال�سباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
الذي  ه��ذا الط��ار  املجتمع يف  وتنمية 
ر���س��م م��الحم��ه ون�����س��ج خ��ي��وط��ه التي 
جعلت من كليات التقنية العليا اليوم 
وعلى  ال��دول��ة  يف  ب���ارزا  علميا  �سرحا 
املحيط القليمي. وقدم معايل رئي�س 
تف�سيليا  �سرحا  العليا  التقنية  كليات 
ل�����س��م��و ح��اك��م ال��ف��ج��رية ع���ن اخلطة 
لكليات  امل�ستقبلية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التدري�س  منهجية  و  العليا  التقنية 
والح�سائيات  باملخططات  م��دع��م��ة 
حاليا  انه  معاليه  واك��د  بها.  اخلا�سة 
لأهم  وا�ستماع  اإ�ستك�ساف  مرحلة  يف 

خطى  ملتابعة  واملقرتحات  املالحظات 
التطوير يف كليات التقنية.. واأن هناك 
الأمر  ه��ذا  خ��الل  عليها  ي�سري  خطى 
اإ�سافة اإىل تعزيز اللغة العربية وهي 
العمل للتاأكد  التفاعل اكرث مع �سوق 
منا�سبا  م��ك��ان��ا  ال��ط��ل��ب��ة  ي��ج��د  اأن  م��ن 
لهم وفق احتياجات الدولة واملجتمع. 
ق��ام معايل حممد  اخ��رى  ناحية  م��ن 
لكليات  تفقدية  بزيارة  عمران  ح�سن 
ام�س  �سباح  بالفجرية  العليا  التقنية 
على  لالطالع  معاليه  برنامج  �سمن 
على  التقنية  ك��ل��ي��ات  يف  ال��ع��م��ل  ���س��ري 
الدكتور  ي��راف��ق��ه  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى 
التقنية  ك��ل��ي��ات  م��دي��ر  ك��م��ايل  ط��ي��ب 

مدير  مولتون  ب��وب  والدكتور  العليا 
بالفجرية  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات 
الأكادميية  الأق�سام  وع��دد من م��دراء 
الزيارة  و�سهدت  الكلية.  يف  والعلمية 
التعليمي يف  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
الكلية واملرافق املختلفة التي ت�سمها 
معاليه  والتقى  الفجرية.  يف  الكليات 
واأع�ساء  ال��ك��ل��ي��ة  وط���ال���ب���ات  ط����الب 
والطلبة  والعاملني  التدري�س  هيئة 
يف الكليات... كما قام بزيارة عدد من 
ال��ف�����س��ول ال��درا���س��ي��ة وا���س��ت��م��ع ل�سرح 
الرحالت  يف  امل�����س��ارك��ني  الطلبة  م��ن 
والوقوف  ال���دول���ة  خ����ارج  التعليمية 
منه  وال�ستفادة  حت�سيله  مت  ما  على 

ال��ع��ل��م��ي��ة. وتفقد  ال���رح���الت  ه���ذه  يف 
الذي  ال�سحية  العلوم  مبنى  معاليه 
ي�سم خمترا للعلوم ال�سحية واخرا 
مركز  اىل  ا���س��اف��ة  الطبي  للت�سوير 
يف  جاهزيته  اكتمال  املتوقع  ال�سحة 
التقى  املقبلة.. كما  الأكادميية  ال�سنة 
الت�سوير الطبي  طالبات بكالوريو�س 
التخ�س�س  ع���ن  ���س��رح  اىل  وا���س��ت��م��ع 
م��ن اح���دى ال��ط��ال��ب��ات. وق���ام معاليه 
بزيارة لكلية الفجرية للطالب التقى 
فيها بطلبة الكلية واطلع على اق�سام 
عرو�سا  و���س��اه��د  املختلفة  الهند�سة 
الهند�سة  اق�����س��ام  طلبة  م��ن  خمتلفة 
خالل  ينفذونها  التي  امل�ساريع  ح��ول 

يوم  فعاليات  منها  ال��درا���س��ي  الف�سل 
اقيمت  ال���ت���ي  ال�������س���ب���اب  امل���خ���رتع���ني 

معاليه  تفقد  كما  الكلية.  يف  م��وؤخ��را 
مكتبة الكلية ومركز امل�سادر التعليمية 

التي ت�ستخدم فيه احدث و�سائل نقل 
املعلومة للطالب.

•• راأ�س اخليمة-وام:

بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود 
راأ�س اخليمة �سهد ال�سيخ عبداهلل بن 
رئي�س  القا�سمي  عبداهلل  بن  حميد 
را�س  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب  مكتب 
اخل��ي��م��ة ���س��ب��اح ام�����س ح��ف��ل تخريج 
البيارق  برنامج  من  الثانية  الدفعة 
املرحلة  لطلبة  الع�سكري  للرتبية 
اخليمة  را���س  منطقة  م��ن  الثانوية 
 2410 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  التعليمية 
ط���الب م���ن 14 م��در���س��ة وذل����ك يف 
نادي �سباط ال�سرطة برا�س اخليمة. 
واث���ن���ى ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن حميد 
برنامج  على  القا�سمي  ع��ب��داهلل  ب��ن 
البيارق الذي يعد احد اهم الرامج 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ه��ادف��ة ال��ت��ي ت��ع��زز قيم 
املدار�س  والنتماء بني طلبة  ال��ولء 
ل��ل��دول��ة وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���س��ي��دة التي 

وت�سخري  دع���م  ج��ه��دا يف  ت��دخ��ر  مل 
واملعنوية  وامل������ادي������ة  الم����ك����ان����ي����ات 
لأبنائها خللق جيل قادر على حتمل 
التنمية  عجلة  وموا�سلة  امل�سوؤولية 
م�سرق.  م�����س��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و  ال�����س��ام��ل��ة 
ال�سباب هم عماد  وقال القا�سمي ان 
للحفاظ  ال���ق���ي���ادة  وره�����ان  ال���دول���ة 
على امل�سرية الحتادية التي اطلقها 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان ال 
نهيان طيب اهلل ثراه بكل ما قدمته 
اجن���ازات ح�سارية  امل�سرية من  ه��ذا 
احلياة  مناحي  كافة  �سملت  ونه�سة 
الوطن  ���س��ب��اب  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ل����ذا   ..
التي  ه��ذا الجن���ازات  املحافظة على 
برنامج  ي���ه���دف  م���ا  وه�����ذا  حت��ق��ق��ت 
نفو�س  ت��ر���س��ي��خ��ه يف  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ارق 
ل���ب���ن���اء ج���ي���ل منتج  ال����دول����ة  اب����ن����اء 
الع�سكرية.  الرتبية  ع��ر  وم�����س��وؤول 
تدريبيا  ب��رن��اجم��ا  ال���ب���ي���ارق  وي���ع���د 
املدار�س  لطلبة  جتريبيا  وتعليميا 

من ال�سف الثامن اإىل ال�سف الثاين 
التابعة  ال�ساهني  ع�سر تنفذه �سركة 
لال�ستثمارات  الإم���������ارات  ل�����س��رك��ة 
املتقدمة حتت اإ�سراف وتدريب نخبة 
من اأبناء الوطن املت�سلحني باخلرة 
وال���ع���ل���م وامل���ع���رف���ة وي��ك��م��ل اخل���رة 
باإخ�ساعهم  ل��ل��ط��الب  الك���ادمي���ي���ة 
ح�ستني  بواقع  الع�سكري  للتدريب 
يف الأ�سبوع عو�سا عن ح�سة الرتبية 
ال���ري���ا����س���ي���ة. وي����ه����دف ال���رن���ام���ج 
للقوات  العامة  القيادة  ترعاه  ال��ذي 
امل�سلحة متمثلة يف مديرية التدريب 
ووزارة الداخلية اإىل تطوير مهارات 
اجلماعي  العمل  وا�ستيعاب  القيادة 
واملثابرة  الن�سباط  �سفات  وتعزيز 
وال����ولء وال��ت�����س��ام��ح ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ال�سخ�سية  الطالب  مهارات  تطوير 
الطالب  م���ع  الن����دم����اج  وم����ه����ارات 
والأف������������راد الآخ�����ري�����ن ف�������س���ال عن 
تعزيز الح�سا�س وال�سعور باخلدمة 

وتزويد  امل��ج��ت��م��ع  جت����اه  والل����ت����زام 
الطلبة بالتوعية عن املهن املحتملة 
من  وال�سرطة.  امل�سلحة  ال��ق��وات  يف 
مدير  ح����ارب  �سمية  اك����دت  ج��ان��ب��ه��ا 
ان  التعليمية  اخليمة  را���س  منطقة 
حقق  الع�سكرية  ل��ل��رتب��ي��ة  ال��ب��ي��ارق 
ب��دء تطبيقه يف  ك��ب��ريا منذ  جن��اح��ا 
امل��ي��دان��ي��ة وع��ك�����س ترجمة  امل���دار����س 
وا�سحة لتوجيهات القيادة الر�سيدة 
اعدادا  الدولة  ابناء  اع��داد  ب�سرورة 
النتماء  تعزيز  يف  ي�ساهم  ع�سكريا 
لدى  امل�سوؤولية  روح  ورف���ع  للوطن 
التجربة  ان  اىل  م�سرية  ال�����س��ب��اب.. 
ا�سهمت يف حتقيق الهداف الوطنية 
الجتماعية  التنمية  خطط  ورف���د 
الوعي  لن�سر  ال�����س��ام��ل��ة  وال��ت��ن��م��وي��ة 
اجيال  لدى  ال��ولء  وتنمية  الوطني 
ال�سباب وتدعيم قدراتهم على حتمل 
امل�����س��وؤول��ي��ة يف ظ��ل م��ق��وم��ات دينية 
وبناء  ال��وط��ن  ه��ذا  خلدمة  ووطنية 

ع�سكريا  املوؤهلة  الكوادر  من  قاعدة 
لتكون قادرة على امل�ساركة اليجابية 
الرنامج  ان  وا����س���اف���ت  ال��ف��ع��ال��ة. 
امل��در���س��ة من  اث��ب��ت دوره يف حت��وي��ل 
موؤ�س�سة تربوية علمية اىل موؤ�س�سة 
بالعلم  امل�����س��ل��ح��ني  ال���رج���ال  لع����داد 
وامل���ع���رف���ة ح���ي���ث اعطت  واحل���ك���م���ة 
ووطنيا  تربويا  بعدا  التجربة  ه��ذه 
جيل  ب��اع��داد  حققته  مب��ا  و�ساهمت 
ت��رب��وي��ة ووطنية  م��ق��وم��ات  مي��ت��ل��ك 
ر�سخت لديه حب العتزاز والنتماء 
بال�سكر  ت���وج���ه���ت  ك���م���ا  ل���ل���وط���ن.. 
وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة على 
الهادفة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���رام���ج  رع��اي��ة 
برنامج  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ول��ل��ق��ي��ادات 
التي  امل�����دار������س  وادارات  ال���ب���ي���ارق 
�ساهمت يف اجناح الرنامج وللطلبة 
بايات  احل��ف��ل  وا�ستهل  اخل��ري��ج��ني. 
الطالب  ت��اله��ا  احلكيم  ال��ذك��ر  م��ن 
ال�����س��ي��خ ول��ي��د ب���ن ف��ي�����س��ل ب���ن مايد 

نا�سر  ال���ق���ى  ب��ع��ده��ا   .. ال��ق��ا���س��م��ي 
فيها  ا�ساد  اخلريجني  كلمة  ال���رواح 
مب��ا حظي ب��ه ط��الب ال��رن��ام��ج من 
جمال  يف  ونظرية  عملية  ت��دري��ب��ات 
الرتبية الع�سكرية ا�سهمت يف تنمية 
الوعي  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي  ال�����س��ع��ور 
الع�سكري والن�سباط واملثابرة لدى 
للقوات  راف���دا  ليكونوا  اخل��ري��ج��ني 

متوجها  امل�����س��ت��ق��ب��ل..  يف  امل�����س��ل��ح��ة 
الرنامج  ع��ل��ى  للقائمني  بال�سكر 
من مدربني واإداري��ني. وقدم طالب 
مدر�سة را�س اخليمة الثانوية عر�سا 
ال�سالح  وت��رك��ي��ب  ف���ك  م���ه���ارات  يف 
الثانوية  ال��رم�����س  م��در���س��ة  وط��ل��ب��ة 
قدم  بينما  امل�ساة  ح��رك��ات  يف  عر�سا 
طالب مدر�سة طنب للتعليم الثانوي 

عر�سا يف امل�ساة الع�سكرية بال�سالح. 
ويف نهاية احلفل قام ال�سيخ عبداهلل 
القا�سمي  ع���ب���داهلل  ب���ن  ح��م��ي��د  ب���ن 
منطقة  مدير  ح��ارب  �سمية  ترافقه 
را�س اخليمة التعليمية واحمد مطر 
للرنامج  القليمي  املدير  النعيمي 
بتوزيع  ال�����س��م��ال��ي��ة  الم����������ارات  يف 
اجلوائز على الوائل يف كل مدر�سة.

•• ال�صارقة-وام:
اكد ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي 
رئ���ي�������س م���رك���ز ال�������س���ارق���ة الإع����الم����ي 
امل�سارك  ال�سارقة  اإم���ارة  وف��د  ورئي�س 
بني  القت�سادية  ال�����س��راك��ة  ملتقى  يف 
الإم��ارات وكوريا اجلنوبية الذي اقيم 
اأهمية   - �سيووؤل  الكورية  العا�سمة  يف 
ال�سعوب  خمتلف  بني  الثقايف  التبادل 
العاملية  ال���ث���ق���اف���ات  ع���ل���ى  والط��������الع 
التقارب  لتحقيق  اأ���س��ك��ال��ه��ا  مبختلف 
واملعريف  الجتماعي  التوا�سل  وزي��ادة 
خ�سو�سية  م���ع  ي��ت��ن��ا���س��ب  م���ا  لأخ�����ذ 
امل��ج��ت��م��ع مم���ا ي��ن��ع��ك�����س اي���ج���اب���ا على 
القت�سادية  ال���ق���ط���اع���ات  خم���ت���ل���ف 
خالل  ذلك  جاء  وغريها.  وال�سياحية 
اأجرته الإذاع���ة العربية  ال��ذي  احل��وار 
كي   - وق��ن��وات  اإذاع���ات  ل�سبكة  التابعة 
�سلطان  ال�سيخ  مع  الكورية   - اأ���س  بي 
اأم�س الول. وقال  اأحمد القا�سمي  بن 
القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ 
تركيزا  زي����ارت����ي  خ����الل  وج�����دت  ل��ق��د 
مميزا يف كوريا على الثقافة واهتماما 
ال�سيخ  واأك���د   . ال�سارقة  بثقافة  لفتا 
���س��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د ال��ق��ا���س��م��ي خالل 
ال�سارقة  اإمارة  م�ساركة  اأهمية  املقابلة 
تنطلق  التي  امللتقى  يف  الثانية  للمرة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الإم�����ارة يف توثيق  م��ن 
والتجارية  الإق��ت�����س��ادي��ة  ال���ع���الق���ات 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ني 
اأمله  ع��ن  واع���رب   . اجلنوبية  وك��وري��ا 
يف ال��و���س��ول مب��خ��رج��ات امل��ل��ت��ق��ى مبا 
م�سريا  اجلانبني..  لكال  الفائدة  فيه 
اىل اأنه من خالل م�ساركتها يف امللتقى 
ت�سعى اإىل مد ج�سور التوا�سل وتعزيز 
والجتماعية  القت�سادية  ال��ع��الق��ات 
والثقافية بني اإمارة ال�سارقة وخمتلف 
ع��ل��ى خمتلف  والإط�����الع  ال��ع��امل  دول 
والتعريف  الق��ت�����س��ادي��ة  ال���ت���ط���ورات 
والقت�سادية  ال���ث���ق���اف���ي���ة  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
على  وردا  ل������الإم������ارة.  وال�������س���ي���اح���ي���ة 
ال�سارقة  اإم��ارة  اهتمامات  حول  �سوؤال 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ال��وق��ت ال����ذي ت���رز فيه 
اإم������ارات اأخ����رى ب��ج��وان��ب اأخ����رى قال 
القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ 
ن��ن��ظ��ر اإىل الإم������ارات ك��وح��دة واح���دة 
ولكل اإمارة يف الدولة طابعها اخلا�س 
الدولة  نهج  تعك�س  التي  واهتماماتها 
تعود  التي  اأهدافها  بينها  فيما  وتكمل 
ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ج��م��ي��ع الإم�������ارات مبا 
ال�سعب  م�����س��ل��ح��ة  خ��دم��ة  يف  ت�����س��اه��م 
واإب����راز ا���س��م ال��دول��ة. وق���ال ان��ه بينما 
اأب����و ظ��ب��ي باجلوانب  اإم�����ارة  اخ��ت�����س��ت 

انها  بحكم  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية 
عا�سمة ال��دول��ة ف��ان اإم���ارة دب��ي تهتم 
يف  والتجارية  القت�سادية  باجلوانب 
ال�سارقة  اإم���ارة  فيه  ت��رز  ال��وق��ت  ذات 
بهويتها الثقافية املتوافقة ونهج اإمارة 
الثقافة  عا�سمة  توجت  التي  ال�سارقة 
1989وكذلك  ال����ع����ام  يف  ال���ع���رب���ي���ة 
 ..  2014 للعام  الإ�سالمية  الثقافة 
م���وؤك���دا احل���ر����س امل�����س��رتك لإم�����ارات 
الدولة على بلورة الفكر العام للدولة 
وحول  ال��ع��ام��ة.  امل�سلحة  يحقق  مب��ا 
التن�سيق بني مركز ال�سارقة الإعالمي 
ال�سيخ  اأك�����د   .. الأخ������رى  والإم���������ارات 
���س��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د ال��ق��ا���س��م��ي حر�س 
امل�ستمر  ال��ت��وا���س��ل  توثيق  امل��رك��زع��ل��ى 
مع خمتلف اجلهات الإعالمية بدولة 
الإمارات العربية املتحدة.. م�سريا اإىل 
الوطني  املجل�س  مع  الدائم  التوا�سل 
امل��ظ��ل��ة الرئي�سة  ي��ع��د  ال���ذي  ل��الإع��الم 
لالعالم بالدولة وكذلك اإىل احلر�س 
العديد  م��ع  والتوا�سل  التن�سيق  على 
ترتيب  الع��الم��ي��ة ويف  اجل���ه���ات  م���ن 
بالإعالم  املتعلقة  املنا�سبات  مواعيد 
ال���ت���ي ت��ع��ق��ده��ا اجل���ه���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
باخت�سا�سات  يتعلق  وفيما  ال��دول��ة. 
ال�سيخ  ا�سار  الإعالمي  ال�سارقة  مركز 
���س��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د ال��ق��ا���س��م��ي اىل اأن 
حلكومة  الإعالمية  ال��ذراع  هو  املركز 
ب���اأخ���ب���ار �ساحب  وي��خ��ت�����س  ال�����س��ارق��ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
املركز  اأن  ..مو�سحا  القا�سمي  حممد 
يعمل �سمن خططه وبراجمه املدرو�سة 
التوا�سل  على تعزيز الإرتقاء بو�سائل 
يف الدوائر احلكومية التابعة حلكومة 
تدريبية  دورات  بعقد  ويهتم  ال�سارقة 
لتعزيز الت�سال الفعال وتنظيم عملية 
والو�سائل  الدوائر  تلك  بني  الت�سال 
الإعالمية املختلفة امل�سموعة واملرئية 
وامل��ق��روؤة وك��ذل��ك الل��ك��رتون��ي��ة. ونوه 
القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ 

التنفيذية  اللجنة  رئا�سة  يتوىل  الذي 
الثقافة  عا�سمة  ال�سارقة  لحتفالت 
الإ�سالمية اإىل اإجنازات اإمارة ال�سارقة 
املختلفة  والإ�����س����الم����ي����ة  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
والتوجيهات  الدائمة  الرعاية  بف�سل 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
التي اأهلت الإمارة لختيارها كعا�سمة 
تاأكيدا   2014 الإ���س��الم��ي��ة  للثقافة 
التاريخية  ال�������س���ارق���ة  اإم�������ارة  مل��ك��ان��ة 
وذكرال�سيخ  والإ���س��الم��ي��ة.  والثقافية 
مركز  اأن  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان 
ال�����س��ارق��ة الإع����الم����ي واإن���ط���الق���ا من 
ملختلف  املكملة  وم��ه��ام��ه  م�سوؤولياته 
الإم������ارة يف ترجمة  واأه������داف  ب���رام���ج 
اللجنة  اأق��رت��ه  روؤي��ت��ه��ا يعمل وف��ق م��ا 
الثقافة  عا�سمة  لل�سارقة  التنفيذية 
مهام  ت��ويل  على   2014 الإ���س��الم��ي��ة 
الإمارة  لحتفالت  والتن�سيق  املتابعة 
العديد  وح�سد كافة اجلهود يف تنفيذ 
من اخلطط املتكاملة التي تعزز ح�سور 
الإ�سالمية  للثقافة  كعا�سمة  الإم���ارة 
والتعريف بها. وقال ان م�ساريع اإمارة 
الإ�سالمية  الثقافة  عا�سمة  ال�سارقة 
ح�ساريا  اجن���������ازا  ت�������س���ك���ل   2014
احلا�سرة  الج����ي����ال  م��ن��ه��ا  ت�����س��ت��ف��ي��د 
اإمارة  مكانة  جت�سد  التي  وامل�ستقبلية 
ال�سارقة الثقافية والإ�سالمية .. مبينا 
دور مركز ال�سارقة الإعالمي يف اإبراز 
حتقيق  يف  ت�ساهم  التي  امل�ساريع  تلك 
ال�ساملة  والتنمية  الثقافية  التنمية 
بن  �سلطان  واأ�سارال�سيخ  وامل�ستدامة. 
الإذاعة  القا�سمي خالل مقابلة  اأحمد 
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  ال��ن��اط��ق��ة  ال���ك���وري���ة 
لحتفالتها  الإم����ارة  ا���س��ت��ع��دادات  اإىل 
الإ�سالمية  الثقافة  بتتويجها عا�سمة 
حافلة  �سنة  �ستكون  اإذ   2014 للعام 
التي  الثقافية  ال��رام��ج  م��ن  بالعديد 
تتنا�سب مع اأهمية هذا احلدث ويكون 
الرتكيز على املواد الثقافية التي ترز 

ما متتلكه الإمارة من مقومات ثقافية 
الإم���ارة من  تكتنزه  ما  اإىل  منوها   ...
على  ت��زي��د  ال��ت��ي  املتاحف  م��ن  العديد 
وثقافية  تراثية  ومناطق  متحفا   20
رئي�س  وق��ال   . وغ��ريه��ا  فنون  و�ساحة 
امل�سارك يف ملتقى  ال�سارقة  اإمارة  وفد 
ال�����س��راك��ة الق��ت�����س��ادي��ة ب��ني الإم����ارات 
وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ن��ع��م��ل وف���ق روؤي���ة 
مركز ال�سارقة الإعالمي على ترجمة 
اإبراز الأهمية  اأهدافنا التي ت�ساهم يف 
وما  والثقافية  والتاريخية  ال�سياحية 
ال�سارقة من بيئة وافرة  اإم��ارة  تكتنزه 
خالل  من  للعامل  املختلفة  مبكوناتها 
العديد  يف  وم�ساركته  امل��رك��ز  ج���ولت 
م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات ال����دول����ي����ة. وحت����دث 
القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ 
بني  وال��راجم��ي  الثقايف  التبادل  ع��ن 
واملوؤ�س�سات  ال�سارقة لالإعالم  موؤ�س�سة 
حر�س  م��وؤك��دا   .. العاملية  الإع��الم��ي��ة 
التوا�سل  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  امل���وؤ����س�������س���ة 
العاملية  الإع���الم���ي���ة  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع 
يتنا�سب  ما  ونقل  املتبادلة  لال�ستفادة 
وخ�����س��و���س��ي��ة اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة بهدف 
ثقافات  ونقل  واملعلومات  املعرفة  ن�سر 
جمموعة  بتجهيزات  واأ�ساد   . ال�سعوب 
والتلفزيوينة  الإذاع�����ي�����ة  ال���ق���ن���وات 
الكورية - كي بي ا�س - مبينا اأن هدف 
زيارة تلك القنوات هو توثيق العالقات 
التجربة  ع��ل��ى  والإط�����الع  الإع��الم��ي��ة 
الإع��الم��ي��ة ال��ك��وري��ة. وحت���دث رئي�س 
مركز ال�سارقة الإعالمي عن تلفزيون 
ال�سارقة الذي �سيكمل يف فراير القادم 
اىل  م�سريا  انطالقه..  على  �سنة   25
لديها  ل��الإع��الم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اأن 
اإىل  بالإ�سافة  تلفزيونية  قنوات  ع��دة 
اإذاعة ال�سارقة واإذاعة القراآن الكرمي.

وقناة  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ق��ن��اة  اإىل  .لف���ت���ا 
اأطلقت  ال��ت��ي  املتخ�س�سة  ال�����س��رق��ي��ة 
�سيتم  التي  الو�سطى  والقناة  م��وؤخ��را 

اإطالقها العام املقبل. 

حاكم الفجرية ي�ستقبل رئي�ض جممع كليات التقنية العليا والوفد املرافق له

عبداهلل بن حميد القا�سمي ي�سهد حفل تخريج 2410 طلب من برنامج البيارق يف را�ض اخليمة 

الهيئة اخلليجية للمهارات ت�ساند المارات لتنيظم املونديال العاملي يف اأبوظبي�سلطان بن اأحمد القا�سمي يوؤكد اأهمية التقارب الثقايف بن ال�سعوب

•• دبي-وام:

عقدت اللجنة الع�سكرية املنظمة ل� معر�س دبي 
للطريان 2013 اجتماعها ام�س يف مبنى وزارة 
الدفاع يف دبي..للتح�سري للمعر�س الذي يقام 
خالل الفرتة من 17 اإىل 21 من �سهر نوفمر 
ال��ق��ادم. وج���رى خ��الل الج��ت��م��اع ال���ذي تراأ�سه 
املدير  امل��ر  �سلطان  اأح��م��د  ع��ادل  ال��رك��ن  العميد 
التنفيذي للجنة الع�سكرية وح�سره نائب رئي�س 

اللجنة وروؤ�ساء اللجان الفرعية .. مناق�سة عدد 
املتعلقة  الرئي�سية  وال��ن��ق��اط  امل��و���س��وع��ات  م��ن 
روؤ�ساء  ا�ستعر�س  حيث  للمعر�س  بالتح�سري 
حت�سريه  �سيتم  وم��ا  اللجان  متطلبات  اللجان 
اإىل جانب  املجالت  كافة  للمعر�س يف  واإع���داده 
 . ال�ساأن  التن�سيق م��ع اجل��ه��ات الأخ���رى يف ه��ذا 
الإدارية  الرتتيبات  اإىل  املجتمعون  تطرق  كما 
�سواء من ناحية جتهيز املكاتب اخلا�سة باللجنة 
املنظمة يف مقر املعر�س وتنظيم عملية ا�ستقبال 

•• ال�صارقة-وام: 

لبناء  الأ�سا�س  حجر  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  و�سعت 
راأ�س  ب��اإم��ارة  اجلنوبي  الظيت  مبنطقة  م�ساجد  ثالثة 
اخليمة والتي حتمل ا�سم مدينة خليفة بن زايد وذلك 
براأ�س  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 
اىل  م�سجد  لكل  الإج��م��ال��ي��ة  امل�ساحة  وت�سل  اخليمة. 
314 مرتا مربعا ..ويت�سع امل�سجد قرابة 350 م�سل 
ويتكون من م�سلى رجال وم�سلى ن�ساء و�سكن لالإمام 
خادم  بن  عبداهلل  واأك��د  للو�سوء.  ومكان  مياه  ودورات 
املدير التنفيذي للجمعية اأن ان�ساء امل�ساجد ياأتي �سمن 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  يوليه  ال���ذي  الكبري  اله��ت��م��ام 

برئا�سة ال�سيخ ع�سام بن �سقر القا�سمي رئي�س جمل�س 
الدخان  م��ب��ارك  ع��ب��داهلل  ال��ع��ام  الأم���ني  و�سعادة  الإدارة 
للم�ساجد التي هي اأماكن رفعها اهلل وعظم قدرها لأنها 
بيوت اهلل يف الأر�س وتخدم اأهايل هذه املنطقة واملناطق 
املجاورة . واعرب عن امله يف ان تكون امل�ساجد الثالثة 
جاهزة لل�سالة يف �سهر رم�سان املبارك من العام القادم 
على  اخليمة  راأ���س  حلكومة  بال�سكر  ..وت��ق��دم   2014
ت�سهيل كافة الإجراءات وجلميع املح�سنني وامل�ساهمني 
يف بناء امل�ساجد . وعر اأهايل منطقة الظيت اجلنوبي 
اخلريية  ال�����س��ارق��ة  جلمعية  وت��ق��دي��ره��م  �سكرهم  ع��ن 
بناء  يف  �ساهموا  ال��ذي��ن  اخل��ري  اأه���ل  م��ن  وللمح�سنني 

امل�ساجد عن طريق اجلمعية.

اللجنة الع�سكرية املنظمة ل�معر�ض دبي للطريان 
2013 تعقد اجتماعها التن�سيقي الثاين

خريية ال�سارقة ت�سع حجر الأ�سا�ض لثلثة م�ساجد باإمارة راأ�ض اخليمة
•• يريفان-وام:

رئي�س  �ساركي�سيان  ���س��ريج  ف��خ��ام��ة  ت�سلم 
جمهورية اأرمينيا اأوراق اعتماد �سعادة �سيف 
لدى  الدولة  �سفري  الزعابي  عبيد  حممد 
�سفريا  الإي��ران��ي��ة  الإ�سالمية  اجلمهورية 
غ���ري م��ق��ي��م ل���دى اأرم��ي��ن��ي��ا. ون��ق��ل �سعادة 
ال��زع��اب��ي حت��ي��ات وتقدير  ���س��ي��ف  ال�����س��ف��ري 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
�ساحب  وحت��ي��ات  اهلل  حفظه  رئي�س  نهيان 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 

لفخامته  اهلل ومتنياتهما  رع��اه  دبي  حاكم 
ولل�سعب الأرميني وبلدهم ال�سديق مزيدا 
م��ن ال��ت��ق��دم والزده������ار. م��ن ج��ان��ب��ه حمل 
وتقديره  حتياته  ال��دول��ة  �سفري  فخامته 
ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ونائبة و�سعب 
دولة الإم��ارات. واأ�ساد اجلانبان بالعالقات 
العمل  موؤكدين  ال�سديقني  البلدين  ب��ني 
التقى  ال�سفري  . كان �سعادة  على تطويرها 
خارجية  وزي���ر  ن��ال��ب��ان��دي��ان  اإدوارد  م��ع��ايل 
اعتماده  اأوراق  من  ن�سخة  �سلمه  و  اأرمينيا 
وتبادل معه احلديث حول املو�سوعات ذات 

الهتمام امل�سرتك.

رئي�ض اأرمينيا يت�سلم اأوراق اعتماد �سفري الدولة
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•• العني – الفجر:

يف  املجتمعية  ال��ت��غ��ذي��ة  اإدارة  ق��ام��ت 
جونز  مع  بالإ�سرتاك  توام  م�ست�سفى 
هوبكنز الطبية بنتظيم دورة تدريبية 
عنوان  حت����ت  م�����رة  ولول  ت���غ���ذوي���ة 
تغذية امل�سابني مبر�س الكلى املزمن 
للمخت�سني يف جمال التغذية ملر�سى 
تطوير  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  و  ال��ك��ل��ى، 
وتنمية مهارات امل�ساركني يف تخطيط 
مبر�س  للم�سابني  ال��غ��ذاء  وتنظيم 
الكلى املزمن، و ت�ستمر الدورة ملدة 3 
اأي��ام نظرية و عملية ب��دءاً من 28 و 

حتى 30 مايو 2013.
اإج���راء تطبيق  ال���دورة  ه��ذه  تت�سمن 
عملي لعدة حالت مر�سية مع عر�س 
اأحدث الإ�سارات والتو�سيات التغذوية 
املزمن  ال��ك��ل��ى  مب���ر����س  ل��ل��م�����س��اب��ني 
ملرحلة ما قبل الغ�سيل الكلوي وخالل 
علماً  الكلى،  زرع  بعد  و  الكلى  غ�سيل 
�سهادات  امل�����س��ارك��ني  م��ن��ح  �سيتم  ب��ان��ه 
التدريبية  بال�ساعات  معتمدة  ح�سور 

�سادرة من هيئة ال�سحة اأبوظبي.
الدكتور  م��ن  ك��ل  ا�ست�سافة  مت  ق��د  و 
اخت�سا�سي  ط��ب��ي��ب  ح�����س��ني  ق��ت��ي��ب��ة 
توام  م�����س��ت�����س��ف��ى  ال��ك��ل��ى يف  اأم����را�����س 
الأول  اليوم  يف  حما�سرة  األقى  ال��ذي 
ع���ن ال��ت��غ��ذي��ة و م��ر���س��ى ال��ك��ل��ى من 

وجهة نظر الطبيب، ويف اليوم الثاين 
كارافاتيان  م���اري  ال��دك��ت��ورة  �ستقوم 
زايد-  جامعة  يف  حما�سرة  -اأ���س��ت��اذة 
تغذية  ع��ن  ب��ط��رح موا�سيع  دب��ي  ف��ى 
والتثقيف  والكلى،  ال�سكري  مر�سى 
الغذائي والتوا�سل مع مر�سى الكلى 
التعليمية  الأدوات  ه��ي  وم��ا  امل��زم��ن، 
غ�سيل  ملر�سى  ال��الزم��ة  والتثقيفية 
الكلى مما يتوافق مع املجتمع وما مت 
واإعطاء  �سابقة،  جت��ارب  من  تطبيقة 
ت��ط��ب��ي��ق ع��م��ل��ي ع��ل��ى ح���ال���ة مري�س 

م�ساب بال�سكري والكلى.
د. كالفاتي  �ستلقي  الثالث  اليوم  ويف 
تغذية  اخ��ت�����س��ا���س��ي��ة   - ���س��ام��ي  رام����ا 
اأوىل- مديرة ق�سم التغذية واخلدمات 
الغذائية يف م�ست�سفى �سقر بن غبا�س 
بطرح  اخليمة  راأ����س  يف  اهلل-  وعبيد 
من  جمموعة  تتناول  موا�سيع  ع��دة 
من�سورات  م���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  الأدوات 
الكلى  ل��ل��م�����س��اب��ني مب��ر���س  وف��ي��دي��و 

املزمن )ما قبل غ�سيل الكلى وما بعد 
الغ�سيل الكلوي(، وتطبيق عملي على 
حالتني ملر�سى الغ�سيل الكلوي املزمن 
الغ�سيل  )قبل  املزمن  الكلى  ومر�سى 
اخت�سا�سية  و���س��ت��ق��وم  ال����ك����ل����وي(.  
التغذية د. هادية ر�سوان امل�سوؤولة عن 
وحدة التدريب التغذوي التابع لإدارة 
التغذية املجتمعية فى م�ست�سفى توام 
خالل  تخ�س�سية  حما�سرات  باإلقاء 
ال���ث���الث ع���ن ت��غ��ذي��ة مر�سى  الأي������ام 
الغذائية  والتو�سيات  امل��زم��ن  الكلى 
احتياجات  عن  العاملية  املنظمات  من 
الغذاء  تنظيم  وكيفية  الكلى  مر�سى 
ح�����س��ب امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��امل��ي��ة واإع������داد 
على  �ستوزع  التي  واملن�سورات  امللفات 

امل�ساركني خالل ور�سة العمل.
يذكر اأن م�ست�سفى توام ي�سكل جزءاً من 
املنظومة ال�سحية التي ت�سرف عليها 
ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة 
امل�ست�سفى  مت��ت��ل��ك  ال���ت���ي  )����س���ح���ة(، 

امل�����س��وؤول��ة عن  وت��ع��د اجل��ه��ة  وت�سغلها 
ال��ت��ي توفرها  ال��ع��الج��ي��ة  ال��ن�����س��اط��ات 
العامة  وامل�ست�سفيات  ال��ع��ي��ادات  كافة 
جونز  وت����ق����وم  اأب����وظ����ب����ي.  اإم��������ارة  يف 
هذه  ب���اإدارة  الدولية  الطبية  هوبكنز 
امل�ست�سفى. واجلدير بالذكر اأن �سركة 
�سحة يف �سدد بناء مركز توام لغ�سيل 
م�ستقل  م���رك���ز  ت���ع���د  وال����ت����ي  ال���ك���ل���ي 
ل��غ�����س��ي��ل ال��ك��ل��ى ب�����س��ع��ة 98 وح����دة. 
الكلى،  لغ�سيل  ت���وام  م��رك��ز  و���س��ي��ق��ام 
وهو ثاين مركز متخ�س�س يف غ�سيل 
الكلى بعد مركز املفرق، على م�ساحة 
مرت   17،217 اإىل  ت�سل  اإج��م��ال��ي��ة 
مربع و�سي�سم 98 وحدة غ�سيل كلي، 
كمرحلة اأوىل �سيتم توفري 66 وحدة 
غ�سيل  وح��دة   32 ل��زي��ادة  قابلة  كلى 
بالإ�سافة  تالية،  اأخرى كمرحلة  كلي 
عزل  وح��دات  ع�سر  من  املركز  يتكون 
للحالت املعدية، ووحدتني خم�س�سة 
الكلى  غ�سيل  مركز  �سمم  لالأطفال 
الو�سول  ي�����س��ه��ل  ع�����س��ري  ب��اأ���س��ل��وب 
�سيارات،  م��واق��ف   142 وي�سم  اإل��ي��ه 
والأجهزة  التقنيات  اأح���دث  وي��وظ��ف 
الكلى.  غ�سيل  جم��ال  يف  املتخ�س�سة 
املعايري  اأعلى  وف��ق  املركز  �سمم  وق��د 
ال�سحية العاملية من حيث التخطيط 
الداخلية  وامل�ساحات  للمبنى  الطبي 

وحركة املر�سى. 

•• ابوظبي – فوؤاد علي

م�ستقبل  امل����وؤمت����ر  اع���م���ال  اخ��ت��ت��م��ت 
الثقافة العربية الإ�سالمية الو�سطية 
الإمارات  مركز  مبقر  الثالثاء  م�ساء 
الإ�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات 
العنف  نبذ  ب�سرورة  املوؤمتر  اأو�سى  و 
والتع�سب  وال���ت���ط���رف  والإق���������س����اء 
وت�سجيع الثقافة الإ�سالمية الو�سطية 

و�سط املجتمع.
ال�سويدي مدير  الدكتور جمال  واأكد 
خرج  التي  التو�سيات  اأن  على  امل��رك��ز 
قدراً  حتمل  والباحثون  املفكرون  بها 
كبرياً من الأهمية ول�سيما تلك التي 
بانتهاج  التم�سك  ���س��رورة  على  ت�سدد 
النابعة  الو�سطية  الإ�سالمية  الثقافة 
ال�سمحاء  ومبادئه  احلنيف  ديننا  من 
وروح الت�سامح و�سمو الأخالق م�سيفاً 
جهوده  ج���ل  يف  ي��ع��م��ل  اأن  امل���رك���ز  اأن 
اإ�ساعة  اأج���ل  م��ن  والبحثية  العلمية 
م��ب��ادئ الأم���ن وال���س��ت��ق��رار وال�سالم، 
يف املنطقة والعامل، هذه املبادئ ال�تي 
الدولة  ق��ي�����ادة  ا���س�����ت��م��د ه��دي�����ه��ا م���ن 
احل��ك��ي��م��ة ال��ت��ي ت�����س��ع��ى اإل��ي��ه��ا – ول 
املنطقة وجميع  �سعوب  لتنعم   - ت��زال 
وال�سالم  ل���ل���ع���دل  امل���ح���ب���ة  ال���ب���ل���دان 
ولهذا  والزده������������ار؛  ب����الأم����ن  ك���اف���ة 
ف��ق��د ك����ان م���و����س���وع م���وؤمت���رك���م من 
ي��وف��ر فر�سة  الأه��م��ي��ة مب��ك��ان؛ حيث 
التي  والتهديدات  املخاطر  يف  للبحث 
الإن�ساين  ال��ف��ك��ر  امل��ا���س��ي،  يف  ه����ددت 
حا�سراً  الو�سطي  الإ�سالمي  العربي 
منعه  اإىل  دوم���اً  وت�سعى  وم�ستقباًل، 
من الإ�سهام الفاعل يف حركة التاريخ 
م���ن جهة،  امل�����س��ت��ق��ب��ل  الإن�����س��ان��ي��ة يف 
وت��ع��زي��زه يف  لبنائه  ن�سعى  م��ا  وت��ه��دد 
م���د ج�����س��ور احل�����وار احل�������س���اري بني 
النظر  ب�سرف  الإن�سانية،  الثقافات 
واجلن�س  والعرق  واملذهب  الدين  عن 
واللون من جهة ثانية، وا�ست�سرافاً ملا 
العربية  �سعوبنا  حلماية  عمله  ينبغي 
والإ���س��الم��ي��ة وال��ع��امل، مم��ا ميكن اأن 
التع�سب والتطرف والغلو  ينجم عن 
و���س��ي��ا���س��ة الإق�������س���اء وف���ر����س ال�����راأي 
الواحد ورف�س احلوار، وغري ذلك من 
والختالل  والإره���اب  العنف  خماطر 
يف النظام القيمي ملجتمعاتنا العربية 

والإ�سالمية والإن�سانية.
ويف ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن اأع��م��ال املوؤمتر 
ب����داأت اجل��ل�����س��ة ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي حملت 
الإ�سالمي  ال���ف���ك���ر  ح����رك����ات  ع����ن����وان 
امل�سلمون  الإخ��وان  املعا�سر  ال�سيا�سي 
عبداحلميد  ال����دك����ت����ور  وت����راأ�����س����ه����ا 
ال�سريعة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  الأن���������س����اري 
قدم  �سابقاً  قطر  جامعة  يف  والقانون 
كاتب  وهو  اخلرباوي،  ثروت  الدكتور 
العربية  م�سر  جمهورية  من  وحم��اٍم 
املر�سد  ع���ن م��رج��ع��ي��ة  ب��ح��ث��ي��ة  ورق����ة 
الدميقراطية  امل��م��ار���س��ة  وحت���دي���ات 
وال��ب��ي��ئ��ة اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة امل����وؤث����رة يف 
اأو�سح  امل�����س��ل��م��ني  الإخ������وان  ت��اأ���س��ي�����س 

امل�سلمني  الإخ�����وان  ج��م��اع��ة  اأن  فيها 
ولكنها  ع��ل��م��اء،  جمتمع  يف  ت��ن�����س��اأ  مل 
ن�ساأت يف جمتمع تنت�سر فيه معدلت 
اأراد ح�سن  وا�سع فحني  ب�سكل  الأمية 
ال��ب��ن��ا ت��اأ���س��ي�����س اجل��م��اع��ة ذه����ب اإىل 
الوقت  ذل��ك  يف  وك��ان��ت  الإ�سماعيلية 
اأق����ل ت���ط���وراً م���ن حم��اف��ظ��ات اأخ����رى 
م�سرياً اإىل اأن للمر�سد العام جلماعة 
الإخوان امل�سلمني مرجعية لي�س فقط 
ولكن  اجلماعة،  قواعد  اإىل  بالن�سبة 
اأي�ساً  املر�سد ومرجعيته متتد  �سلطة 
اإىل قيادات اجلماعة والبيعة للمر�سد 
اأ�سا�سها الولء للجماعة ل للوطن اأو 
امل�سلمني  الإخ����وان  وتنظيم  الإ���س��الم 
ل��دى اأع�����س��اء الإخ����وان ه��و ع��ب��ارة عن 
معبد. وحتدث الدكتور فخر اأبو عواد 
اأ�ستاذ جامعي من اجلامعة الإ�سالمية 
م�ستقل  ���س��ي��ا���س��ي  ون���ا����س���ط  غ�����زة  يف 
البيعة  ورقته عن  فل�سطني يف  بدولة 
اأن ن�ساأة الإخوان قد ارتبطت  والولء 
اإح�سا�سهم  خ����الل  م���ن  ال���ب���داي���ة  يف 
ال��ت��ي دفعتهم  ب��اخل��ط��ر، وامل��ظ��ل��وم��ي��ة 
خالفاتهم.  وت��رح��ي��ل  التما�سك  اإىل 
منح  ال�سيا�سي  امل����رياث  ه���ذا  اأن  ك��م��ا 
برغم  التفكك،  �سد  مناعة  اجلماعة 
التي  ال��دوري��ة  املرحلية  الن�سقاقات 
عك�س  ع��ل��ى  وذل���ك  التنظيم   �سهدها 
التي  الأخ���رى  ال�سيا�سية  التنظيمات 
ب�سبب  و���س��ع��ف��ت  ت��ف��ك��ك��ت  اأو  ان���ه���ارت 
اأن  اإىل  م�سرياً  الداخلية  الن�سقاقات 
هو  لالإ�سالم  امل�سلمني  الإخ���وان  فهم 
اأنه عبادة وقيادة ودين ودولة وظاهر 
اأب��رز موؤ�سر  وباطن وهذا يف احلقيقة 

ملزجهم ال�سيا�سي بالديني.
�سلوك  يف  ال�سيا�سية  امل�سلحة  وع���ن 
الدكتور  حت���دث  امل�����س��ل��م��ني  الإخ������وان 
اأ���س��ام��ة ال���غ���زايل ح���رب رئ��ي�����س حزب 
الليرايل  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  اجل��ب��ه��ة 

للدرا�سات  الأه��رام  مركز  يف  م�ست�سار 
ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية بجمهورية 
م�سر العربية اأن  امل�سلحة يف ال�سيا�سة 
بحث  فال�سيا�سة  معيباً  �سيئاً  لي�ست 
جماعة  فكر  تناول  واإن  امل�سالح،  عن 
الإخوان امل�سلمني وحركتهم من هذه 
الزاوية مهم للغاية اإذ ُيظهر حقيقتها 
التي تختلف عن املنهج الدعائي الذي 

تخفي به حقيقتها.
اإىل ظ��ه��ور الإخ����وان يف م�سر  واأ���س��ار 
عام 1928 يف اإطار الواقع ال�سيا�سي 
ميكننا  ل  حقيقة  هناك  حيث  اآن���ذاك 
للقوى  احلا�سم  ال��دور  وه��ي  جتاهلها 
و  بالدنا  اأو���س��اع  تقرير  يف  اخلارجية 
لقد اأن�ساأ ح�سن البنا اجلماعة يف اإطار 
ظروف �سيا�سية عاملية واإقليمية فمن 
وهي  ال�سوي�س  قناة  �سركة  اأن  امل��وؤك��د 
م�ساعدة  مت  قدَّ م�سرية  غري  �سركة 
مالية قدرها 500 جنيه حل�سن البنا 
عند اإن�ساء اجلماعة ومن هنا ل ميكن 
وجود  يف  راأت  بريطانيا  اأن  نغفل  اأن 
ظهور  مع  وخا�سة  ���س��رورة  اجلماعة 

القومية امل�سرية مع حزب الوفد.
ويف اجل��ل�����س��ة اخل���ت���ام���ي���ة احل����واري����ة 
الإ�سالم  جت��رب��ة  ع��ن��وان  حملت  ال��ت��ي 
ال�سيا�سي يف ال�سلطة روؤى واأفكار التي 
راأ�سها ماأمون فندي مدير معهد لندن 
اململكة  يف  ال�سرتاتيجية  للدرا�سات 
املتحدة، حتّدث عن جتربتهم ت�سريعياً 
الدكتور عبداحلميد الأن�ساري عميد 
جامعة  يف  وال��ق��ان��ون  ال�سريعة  كلية 
جتربتهم  وع��ن  قطر  يف  �سابقاً  قطر 
�سيا�سياً حتدث الدكتور �سياء ر�سوان 
نقيب ال�سحفيني، يف جمهورية م�سر 
جتربتهم  ع��ن  حت���دث  فيما  ال��ع��رب��ي��ة 
اليزل  �سيف  ���س��ام��ح  ال��ل��واء  اإع��الم��ي��اً 
للدرا�سات  اجلمهورية  م��رك��ز  رئي�س 
والأب������ح������اث ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والأم���ن���ي���ة 

وجتربتهم  العربية  م�سر  جمهورية 
ال�سمهوري  الدكتور حممد  اقت�سادياً 

خبري اقت�سادي يف دولة فل�سطني.
)الفجر(  التقت  املوؤمتر  هام�س  على 

مع كوكبة من امل�ساركني باملوؤمتر: 
الو�سطية و�سر املعبد 

اأين موقع الو�سطية يف داخل احلركات 
الإ����س���الم���ي���ة؟ ق����ال ال���دك���ت���ور ث���روت 
خ���رب���اوي ه���ل ك���ان اخل���ط���اب الديني 
خطاباً  امل�سلمني  الإخ���وان  خ��الل  من 
و�سطياً و هل كان فعاًل نتاجاً لالعتدال 
والو�سطية يف الإ�سالم اأم اأنه كان اأمراً 
مغايراً اطلق عليه اأ�سحابه الو�سطية 
وهذا ما يجيب عنه الكتاب �سر املعبد 
الو�سطية  وه���م  و  الو�سطية  م�����س��األ��ة 
طويلة  �سنوات  ظلها  يف  ع�سناها  التي 
بحثنا  و  امل��ح��ت��وى  يف  بحثنا  وع��ن��دم��ا 
عن  متاماً  الأم��ر  اختلف  التطبيق  يف 

الو�سطية ال�سحيحة .
اأن امل�ساألة هي الإنت�ساب اإىل  اأ�ساف  و 
ج��م��اع��ة م���ن اجل���م���اع���ات اأم�����ر يخلق 
كاأنها  تكون  التي  الطبقات  طبقة من 
طبقة تو�سلنا اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل 
مع اأن العالقة يجب اأن تكون مبا�سرة 
و نحن  تعاىل  و  �سبحانه  اهلل  ب��ني  م��ا 
نحتاج اإىل �سيغة خطاب ديني جديد 

مغاير ملا قدم اإلينا .
اأئمة ال�سر اأخطر من �سر املعبد

وه���ل ه��ن��اك م��وؤل��ف��ات ج��دي��دة يف هذا 
الإجتاه ؟ 

اأنه  ك�سف ال��دك��ت��ور ث��روت اخل��رب��اوي 
ا�سمه  الأول  ك��ت��اب��ني  ا����س���دار  ب�����س��دد 
املزماة  ال�سر �سي�سدر من مركز  اأئمة 
هذا  و  �سامل حميد  الدكتور  ل�ساحبه 
�سر  كتاب  م��ن  اأخ��ط��ر  اع��ت��ره  الكتاب 
اأ�سرار  على  يحتوى  و  يك�سف  املعبد 
القيادات  لبع�س  خمطوطة  وثائق  و 
اإىل عام  ت��اري��خ��ه��ا  ت��رج��ع  الإخ��وان��ي��ة 

منتهى  يف  اآخ�����رى  وث���ائ���ق  و   1938
الأهمية و الكتاب الأخر ا�سمه زمكان 
و���س��ي�����س��در م���ن ن��ه�����س��ة م�����س��ر وهى 
الأوىل يل احت��دث فيها  رواي��ة تعتر 
الزمان  ما بني  الفل�سفة و جتمع  عن 
اأواج����ه فيها  وامل��ك��ان و يف ذات ال��وق��ت 
ثوابت  اع��ت��ره��ا بع�س  ال��ت��ي  الأف��ك��ار 
ال��دي��ن الإ���س��الم��ي  نظرة الإ�سالم  يف 
وم���ن هو  ال��ت��ك��ف��ري  ه��و  وم���ا  للتكفري 
الكافر وما هو الكفر و كذلك الإميان 
واجل��ن��ة وال���ن���ار وات���ط���رق ك��ذل��ك اإىل 
العالقة ما بني العبد و ربه و عالقة 
الإ���س��الم ب��الأدي��ان الأخ���رى فكل هذه 

الأ�سئلة يجيب عليها كتابي زمكان .
اإىل  ت�����س��ع��ى  اإن����ك  ن��ق��ول  ان  ن�ستطيع 
جتديد الفكر الإ�سالمي احلركي من 
اخلرباوي  الدكتور  اأو�سح  ال�سوائب؟ 
اأن اخلطاب الديني كما اأراه دخل فيه 
خطاباً  الآن  يعد  مل  و  كثرية  �سوائب 
قاباًل للتعامل مع الواقع الذي يعي�س 
هذا  تنقية  يجب  اأن��ه  اأرى  لذلك  فيه 
فيه  التي  ال�سوائب  ك��ل  م��ن  اخل��ط��اب 
يقوم   اأن  الأزه������ر  ع��ل��ى  ي��ج��ب  اأن�����ه  و 

برت�سيد اخلطاب الديني .

�سطط املغالني و �سطط امل�سيعني 
اخلا�سقجي  ج��م��ال  ال�����س��ح��ف��ي  وق����ال 
م��دي��ر ق��ن��اة ال��ع��رب الإخ��ب��اري��ة: نحن 
اإعادة  و  احل��دي��ث  اإىل  احل��اج��ة  باأم�س 
و منهج  ال��و���س��ط��ي��ة  ح����ول  احل���دي���ث 
اأن نعرتف  مل��اذا؟ لأنه يجب  العتدال 
اأن الإ�سالم تعر�س اإىل �سطط املغالني 
الذين قتلوا روح الت�سامح يف الإ�سالم 
الذين  امل�����س��ي��ع��ني  ���س��ط��ط  اأي�������س���اً  و 

يطرحون اأفكار توؤدى اإىل متييع.
واأفاد اخلا�سقجي اأننا ن�سعى اإىل اإ�سالم 
بال �سطط ل يف الغلو و ل اإىل التمييع 
و هذا الذي نحتاجه و يف نف�س الوقت 
هناك تطرف ا�سالمي و هذه حقيقة و 
يف اأكرث من �سعيد اأثر يف حياة النا�س 
الإج��ت��م��اع��ي��ة يف  ال��ع��الق��ات  خا�سة يف 
ال��ف��ت��اوي وف��الب��د م��ن اي��ج��اد عالقة 
ي�������س���اوي م����ع ال����ط����رف الآخ��������ر ومع 
ال��ط��وائ��ف وه��ن��اك ف��ت��اوي تعمل على 
عزائم  باإتخاذ  النا�س  على  الت�سييق 
وهناك  العامة  على  وفر�سها  الأم��ور 
اأي�ساً ويف نف�س الإجتاه عملية التمييع 
من خالل ال�سعي اإىل حتويل الإ�سالم 

اإىل جمرد عادات وفل�سفة.
واأكد اأن هناك غلو يف املجتمع ويجب 
اأن ن��ع��رتف ون��خ��اف ع��ل��ى الإ����س���الم و 
ما  وف��ق  ديننا  على  نحافظ  اأن  يجب 
اتفقت عليه الأمة خالل 1400 �سنة 
فالبد اأن نذكر بع�سنا البع�س مبفهوم 

الو�سطية بني الفينة و الآخرى .
وحول دور الإع��الم يف تر�سيخ مفهوم 
العرب  ق���ن���اة  خ���ا����س���ة  و  ال���و����س���ط���ي���ة 
الإخبارية ..او�سح جمال اخلا�سقجي 
ن�����س��ع��ى ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ت��ب��ن��ي مفهوم 
اأن نعطي  الإع���ت���دال و م��ن وظ��ائ��ف��ن��ا 
املن�سة لكل �ساحب راأي و لكن هناك 

بريطانيا  يف  الآن  و  امل�سوؤولية  يوجد 
الذين  ع��ل��ى  ق��ي��ود  ف��ر���س  يتناق�سون 
ي��داف��ع��ون ع��ن الإره��اب��ي��ني و منعهم 
.. فهل  الإع��الم  ا�ستخدام و�سائل  من 
ه���ذا ت��ع��د ع��ل��ى ح��ري��ة ال��ت��ع��ب��ري اأو اأن 
اأ�سحاب  مبعنى  عامة  م�سلحة  ه��ذه 
اأن  علي  ه��ل  امل�ستنكرة  ال�����س��اذة  الآراء 
اأرح��ب بهم بالقناة هذه  األ  اأمنعهم و 
م�ساألة �سيتم مناق�ستها مع الزمالء و 
اأنا متاأكد اأن الزمالء يف قناة العربية 
ال�سوؤال  نف�س  ي��واج��ه��ون  اجل��زي��رة  و 
لأنه اإذا كان هناك �سخ�س اثار اأخبارا 
نعطيه  هل  متطرف  راأي  له  و  مهمة 

املن�سة للحديث و التعبري  .
ب����ني قناة  ب���ال���ع���الق���ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا 
بلومبريغ  ق��ن��اة  و  الإخ��ب��اري��ة  ال��ع��رب 
الإق��ت�����س��ادي��ة الإم��ري��ك��ي��ة ه���ل يعني 
اق��ت�����س��ادي.. ت���وج���ه  ذات  ال���ق���ن���اة  اأن 
ال�ساعات  اأن  اخلا�سقجي  ج��م��ال  اأك���د 
تتبع  �سوف  بلومبريغ  بقناة  اخلا�سة 
الطريقة الإخبارية التي تعمل عليها 
هذا  يف  �سليعة  ه��ى  و  بلومبريغ  قناة 
ال�����س��اأن و ناجحة ول��ك��ن م��ا تبقى من 
ال�����س��اع��ات ت��ك��ون اخ��ب��اري��ة م��ت��ن��وع��ة و 
امل�ساهد  تهم  التي  الأخ��ب��ار  كل  تغطي 
والإقت�ساد  ال�سيا�سة  و  احل��ي��اة  ح��ول 
اأن  اأع��ل��م  اأن���ا  ..و  م�سيفاً  امل��ج��ت��م��ع  و 
العرب  قناة  ب��اأن  انطباعاً  اأخ��ذ  الكثري 
اقت�سادي  ت���وج���ه  ذات  الإخ����ب����اري����ة 
ولكن  ب��ل��وم��ب��ريغ  ق��ن��اة  م��ع  لتحالفنا 
ل�سيت اقت�سادية مع العلم اأنه �سيكون 
لها باع كبري يف القناة لأهمية مو�سوع 
الإقت�ساد يف هذا الزمن ولأن الإن�سان 
العربي اأ�سبح م�سغوًل بهموم ال�سوؤون 

القت�سادية لذلك نهتم بها .
ثقافة تقبل الآخر

وقال الدكتور �سامل حميد: نحن الآن 
و  الأج��ي��ال اجلديدة  بناء  اإىل  بحاجة 
يدعون  م��ن  ك��ل  ح��ذف  علينا  يتوجب 
الآخر  ال��ط��رف  تقبل  و  التطرف  اإىل 
على  ال�سيطرة  م��ن  متكنوا  عندما  و 
عملوا  التعليمية  ال�سيادية  اجل��ه��ات 
ال��ت��ي ل  ال��ف��ك��ري��ة  ع��ل��ى ب��ث �سمومهم 
اأو امللل و الثقافات  حتبذ تقبل الخر 
اأن يتغري نهائياً  الآخ��رى وه��ذا يجب 
يجب  الآخ���ر  تقبل  ثقافة  اأن  مبعنى 
اإىل دولة  اأن��ظ��ر  و  ت��ك��ون م��وج��ودة  اأن 
%90 من  الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة جت��د 
اأنظر  ل��ك��ن  و  ال��واف��دي��ن  م��ن  �سكانها 

كيف الدولة تقبلت كل هذه الثقافات 
وهذه دللة على روح الت�سامح ال�سائدة 
تفر�س  و مل  الإم����ارات����ي  امل��ج��ت��م��ع  يف 
اأن  الغريب  م��ن  و  الكل  على  ثقافتها 
جتد وافدين بالدولة منذ 50 �سنة و 

ل يجيدون اللغة العربية.
الدولة الإ�سالمية هي الدولة املدنية

ه���ل ث��ق��اف��ة ال��و���س��ط��ي��ة ت��ع��ن��ي تعديل 
غامن  حممد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  ؟  �سلوك 
الرميحي ا�ستاذ علم الإجتماع بجامعة 
التي  الإ�سكالية  اأن  تقديري  الكويت: 
بال�سيا�سة  الدين  خلط  هو  نواجهها 
وال�سيا�سة بالدين و يف التاريخ العربي 
اأن  مبعنى  كذلك  نكن  مل  الإ���س��الم��ي 
الدولة الإ�سالمية هى الدولة املدنية 
ما  هنا  من  و  الوقت  بنف�س  موؤمنة  و 
الأخ�����رية و خا�سة  ال��ف��رتة  ح���دث يف 
بعد ال��ث��ورة الإي��ران��ي��ة ح��ني مت خلط 
بالعدالة  النا�س  ب�سر  و  معاً  الإث��ن��ني 
وامل�����س��اواة  م��ن خ��الل م��ا فهمت تلك 
اأن���ه ه��و دي���ن و مل نح�سل  ال��ق��ي��ادات 
امل�ساواة  و  العدالة  على  الأ�سف ل  مع 
ة   بلدننا  وامل�����س��اواة  متت يف  والعدالة 
من خالل الدولة املدنية التي تتمتع 
الأق��ل يف اخلليج حيث  بها نحن على 

لدينا هذا التمتع.
الإخ���وة  اإىل  ان��ظ��ر  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى 
ال�ساه وبعد  اي��ران بعد الثورة �سد  يف 
الآف القتلى و�سلنا اإىل احلكم الديني 
وه���ذا احل��ك��م ال��دي��ن��ي اأ���س��ب��ح اأحدهم 
الرب وهذا مل  با�سم  مفو�سا يتحدث 
يكن لدينا و نحن كم�سلمني و�سطيني 
نعرتف بقول �سيدنا اأبي بكر ال�سديق 
ر�سى اهلل عنه - من كان يعبد حممداً 
ف��اإن حممداً قد مات و من كان يعبد 
اهلل فاإن اهلل  يحي ل ميوت – فخلط 
هى  الديني  بالعمل  ال�سيا�سي  العمل 
و  ال�سبب  ل��ه��ذا  احلقيقية..  املع�سلة 
اأعتقد كذلك قمنا بقليل من الأخطاء 
يف  الدينية  الن�سو�س  يف  علمنا  لأن��ه 
اأن نعلم طالبنا بالفكر  مدار�سنا دون 
تهيئة  اأ�سميه  ال�سبب  ولهذا  النقدي 
ت�سيف  وث��م  للت�سدد  الأو���س��ع  امل��ج��ال 
في�سبح  ال�����س��ب��اب  ل���دى   10% عليه 
التعليم من  هو جاهز من  و  مت�سدداً 
املدار�س و اجلامعات وهذه اجلامعات 
لالأ�سف مل تقم بدورها لذلك ادعو اأن 
نتحدث عن الو�سطية ب�سكل عقالين 

يف املدار�س واجلامعات من الآن .

قبول  و  الآخ���������ر  ق����ب����ول  اأن  واأك���������د 
الت�سامح  اأي�ساً  و  واجبة  الجتهادات 
و ا�ستخدام العقل واجب و اأن الدعوة 
بوفاة  ان���ت���ه���ت  ك����دع����وة  الإ����س���الم���ي���ة 
ما  و  �سلم  و  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
ب����داأ ب��ع��د ذل���ك ه���و ع��م��ل امل�����س��ل��م��ني و 
يناق�س و يوؤخذ منه ويرد عليه ولقد 
النعمان مرًة من هو  ابو حنيفة  �سئل 
اأعلم النا�س فقال اأعلم النا�س اأعلمهم 
كم�سلمني  ونحن   .. النا�س  باختالف 
ل نعتقد باأن هناك �سخ�سا ما يحتكر 
والتوظيف  الإ�����س����الم����ي  ال��ت��ف�����س��ري 

ال�سيا�سي هو امل�سكل لدينا .
املجتمع  يف  الو�سطية  اأهمية  ح��ول  و 
الدكتور  ق���ال  ؟  الإ���س��الم��ي  ال��ع��رب��ي 
م�����س��ط��ف��ى ع���ل���وي ي��و���س��ف م���ن كلية 
بجامعة  ال�سيا�سية  والعلوم  الإقت�ساد 
امل��وؤمت��ر فكرة  ال��ق��اه��رة:اإن فكرة عقد 
ممتازة وهى تعنى بالثقافة الو�سطية 
وهو اأمر بالغ الأهمية و ي�ساعد الدول 
و  �سحيحة  طريق  ر�سم  على  العربية 
اأو  الداخل  �سواء يف  ال�سيا�سي  التطور 
يف العالقات ما بني الدول العربية اأو 

بغريها من الدول الغري العربية.
و لفت اإىل اأن الإخوة يف الإن�سانية هى 
ب��ال��ع��الق��ات فيما  ب��ال��ك  الأ���س��ا���س فما 
بيننا و مع بع�سنا القائمة على اأ�سا�س 
الثقافة  امل�����س��ت��م��دة م��ن  ه���ذه الأخ�����وة 
يف  اأ�س�س  هى  و  الو�سطية  الإ�سالمية 

الو�سطية ال�سيا�سية الإ�سالمية.
فلماذا نخاف من الغلو يف الفكر اإذا مل 

يوؤد اإىل اإلغاء الآخر ؟
اأكد الدكتور م�سطفى علوى اأن الغلو 
ال�سلوك  الغلو يف  اإىل  ي��وؤدي  الفكر  يف 
و بدوره يكاد يدمر وبالتايل الأ�سا�س 
ال�سليم  الفكر  هو  ال�سليم  ال�سلوك  يف 
ول��ي�����س ه��ن��اك ف��ك��ر اأ���س��ل��م م��ن الفكر 

الو�سطي املعتدل.
و هل اأنت متفائل اأن املجتمع �سريجع 

اإىل و�سطيته ؟
و  ت��ف��اوؤًل  لي�ست  امل�ساألة  اأن  اإىل  لفت 
ك��ب��ري يواجهنا  ه��ن��اك حت���د  ت�����س��اوم��اً 
لهذا  ال�����س��ل��ي��م��ة  امل���واج���ه���ة  اأ����س���ا����س  و 
كل  يقتنع اجلميع يف  اأن  هو  التحدي 
مبفهوم  الفكرية  و  ال�سيا�سية  القوى 
و  اجل��م��ي��ع  يقتنع  مل  واإن  ال��و���س��ط��ي��ة 
يجعلوه الأ�سا�س يف ا�سلوبهم و اأدائهم 
كذلك  و  متفائاًل  اأبقى  لن  و�سلوكهم 

غريي .

اختتام موؤمتر م�ستقبل الثقافة العربية الإ�سلمية الو�سطية

للدورة  العاملية  الآي����زو  ���س��ه��ادة  جت��دي��د  على  ال��ر  دار  جمعية  ح�سلت 
 Iso اإىل Iso 9001:2000الثالثة على التوايل وحتديث الإ�سدار
2008-9001 وفق تقرير زيارة اأع�ساء جلنة املوؤ�س�سة املانحة وخطة 
التدقيق والتطوير املتبعة والتوجه ال�سرتاتيجي جلمعية بدبي لتطوير 
اأعلى  اأدائها وحتديث براجمها واإجراءاتها واأدائها العام والو�سول اىل 
م�ستويات اجل��ودة والإب��داع والتميز وتاأكيد جدارتها يف احل�سول على 

الإ�سدار اجلديد ل�سهادة الآيزو العاملية للدورة الثالثة.
دار  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي  خليفة  خلفان  �سعادة  واأ���س��ار 
الر اإىل اأن اجلمعية ملتزمة بتطبيق معايري اجلودة العاملية للو�سول 
امل�ستويني  والإن�ساين على  العمل اخل��ريي  التميز يف  درج��ات  اأعلى  اإىل 
الداخلي واخلارجي، ويف اإطار حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية للجمعية 
التي طاملا نعمل لأجلها كاأ�سرة واحدة يف دار الر، ون�سعى دائما لتطوير 

م�ستوى الأداء واأ�ساليب العمل اخلريي يف اجلمعية من خالل قطاعاتها 
واإداراتها وفروعها يف اإمارات الدولة.

الإدارات  وم��دراء  القطاعات  وروؤ�ساء  الإدارة  جمل�س  اأن  املزروعي  واأك��د 
العاملني واملتطوعني باجلمعية ملتزمون بدعم �سيا�سة اجلودة  وكافة 
التي تقدمها  رف��ع م�ستوى اخل��دم��ات  الكبري يف  الأث��ر  ك��ان لذلك  مما 
�سهادة  على  اجلمعية  ح�سول  مهمة  �سهل  مم��ا  جلمهورها  اجلمعية 
ال�سركة  تدقيق  زي����ارات  خ��الل  م��ن  الثالثة  للمرة  وجت��دي��ده��ا  الآي����زو 
املانحة ل�سهادة اجلودة العاملية، حيث ثبت اأن اجلمعية ت�سري على خطى 
معايري  م�ستويات  لأع��ل��ى  وتطابقها  امل�ستمرين  والتح�سني  التطوير 
على  حت�سل  دعوية  خريية  جمعية  اأول  اأنها  وباعتبار  العاملية،  اجل��ودة 
 Iso سهادة الآيزو يف ال�سرق الأو�سط التي تطبق نظام اجلودة العاملي�
2008 -9001 ويتم جتديد �سهادة املطابقة للمرة الثالثة، وم�سرياً 

اأن��ه مل ي��اأت من ف��راغ اإمن��ا هو  اإىل اأن هذا ال�سبق نفخر ونعتز به فيما 
انعكا�س للبنية الإداري��ة املتطورة ونتيجة ل�سبط الأداء وبناء الأنظمة 
واأدلة الإجراءات ومراقبة موؤ�سرات الأداء وتلبية ملتطلبات وموا�سفات 
لتحقيق  باجلمعية  العليا  الإدارة  متطلبات  ه��ي  كما  العاملية  الآي����زو 
والإن�ساين  اخل��ريي  العمل  منظومة  اإط��ار  يف  وا�سرتاتيجيتها  اأهدافها 

داخل الدولة.
املدير  الإدارة  جمل�س  ع�سو  ال��ع��ب��ي��ديل  ع��ل��ي  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار 
التنفيذي اإىل اأن ح�سول اجلمعية على �سهادة اجلودة العاملية وجتديدها 
داخل  العمل  اإط���ار  يف  الأداء  وج���ودة  بالتميز  اع���رتاف  الثالثة  للمرة 
اجلمعية، وهو بالن�سبة لنا لي�س نهاية املطاف فالتميز املوؤ�س�سي ل ياأت 
من خالل مبادرة اأو مبادرات عدة، اإمنا من خالل منظومة متكاملة من 
الأعمال التنظيمية والإداري��ة الإبداعية، فاإننا �سنظل ن�سعى للتحديث 

اإطار  يف  امل�ستقبلية  ال��روؤي��ة  حتقيق  اإىل  للو�سول  والتميز  والتطوير 
والثقافية،  والإن�سانية  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال  تقدمي  يف  ال�سامل  التو�سع 
للمحتاجني  امل�ساعدات  لتقدمي  كر�سالة  والعطاء  الر  اأهل  مع  ونعمل 
الإ�سالمية  املبادئ  من  امل�ستمد  الجتماعي  والتكافل  الإخ��اء  روح  وبث 
اإليها  ت�سعى  التي  الإم��ارات  لدولة  الوطنية  والروؤية  الإن�سانية  والقيم 
قيادتها احلكيمة وتخذ يف هذا ال�سبيل قيماً اأ�سيلة من العدل وامل�ساواة 
الدين  ب�سماحة  الوعي  ون�سر  الفريق  ب��روح  والعمل  الفعال  والت�سال 
امل�ستوى  الكرمي تالوة وجتويداً وحت�سني  القراآن  الإ�سالمي وحتفيظ 
املعي�سي للمحتاجني وذوي الدخل املحدود وتر�سيخ الثقافة الإ�سالمية 
يف املجتمع وتنمية املوارد املالية للجمعية وجت�سيد ثقافة التميز يف كافة 
املعامالت التي توؤديها دار الر يف ن�ساطها اخلريي والدعوي منذ 35 

عاماً ومبا ير�سي اهلل جل وعال ومن ثم جمهور املترعني.

دار الرب حت�سل على جتديد الآيزو 2008-9001 باأعلى معايري اجلودة والتطوير

الدكتور  موؤخراً  بالعني  التقنية  كليات  ا�ست�سافت 
البيطريني  الأط�����ب�����اء  اأح������د  ال���ق���ا����س���م���ي،  م���اج���د 
ال��ذي حت��دث لطلبة تخ�س�س  ال��دول��ة  القالئل يف 
حبه  ع��ن  للطالبات  ال��ع��ني  كلية  يف  البيطرة  علم 
العر�س  ع��ن��وان  وك���ان  ملهنته.  و�سغفه  للحيوانات 
الذي قدمه هو الدرو�س التي تعلمتها يف م�سواري 
البيطري  اأن يحمله الطبيب  وحتدث عن ما يلزم 
من مهارات وخرات ليكون جناحاً يف مهنته. ومن 
التي  املعرة  ال�سخ�سية  واحلكايات  ال�سور  خ��الل 
اهمية  ناق�س عن  القا�سمي،  الدكتور ماجد  األقاها 
اللتزام والجتهاد والعمل اجلماعي ، والتعلم من 
الف�سل  مع  والتعامل  الخ��ري��ن  واأخ��ط��اء  اأخطائك 

ك��ون��ه امل��ع��ل��م يف احل���ي���اة.  و و���س��ح ال��دك��ت��ور ماجد 
حيث  بالعمل  والل��ت��زام  التفاين  اأهمية  القا�سمي 
ال��زراف��ات يف  اإح��دى  األقى على الطلبة ق�سة عالج 
حديقة احليوانات بالعني الذي ق�سى عدة �ساعات 
حتت اأ�سعة ال�سم�س احلارقة ملعاجلتها والتي توفيت 
يف نهاية املطاف. كما روى ق�سة تعر�سه لإ�سابة يف 
يده من قبل اأحد الطيور الذي كان يعاجلها ولي�س 
اأ�سد مفرت�س كما قال. وكانت ال�سابة نتيجة  من 
خطاأ اقرتفه الدكتور والتي علمته در�س التعلم من 
الخطاء بل والعرتاف بها. كما يحتفظ الدكتور 
�سيارته  البيطرة يف موؤخرة  بكتاب عن طب  ماجد 
وال��ت��ي تنم ع��ن اج��ت��ه��اده وال��ت��زام��ه يف عمله وعن 

رغبته يف التطور امل�ستمر.
ال��ق��ا���س��م��ي انطباعاً  ال��دك��ت��ور م��اج��د  ت���رك ع��ر���س 
الطالبة  اأعربت  حيث  الطالب  نفو�س  على  عميقاً 
نورة عبدالنبي قائلًة تعلمنا منه الكثري واعجبتني 
ادارة وقته، واجتهاده يف عمله، وكيفية  مهاراته يف 
لنكون  ال����س���ت�������س���الم  وع������دم  م���واج���ه���ة خم����اوف����ه 
تعلمت  ك��م��ا   . امل�����س��ت��ق��ب��ل  م��ه��ن��ن��ا يف  حم��رتف��ني يف 
وا�ستمرارية  التكا�سل  ع��دم  حممد  رح��اب  الطالبة 
التعلم مدى احلياة. اأنهى الدكتور ماجد القا�سمي 
يكونوا  اأن  البيطرة  ط��ب  لطلبة  م��ن��وه��اً  ال��ع��ر���س 
ط��الب احل��ي��اة م��ن اأج��ل احل��ي��اة وه��ي فل�سفة يرى 

انها تطبق على جميع املهن و جمالت احلياة.

الدكتور ماجد القا�سمي يعر�ض ق�سة جناحه لطلبة برنامج طب البيطرة يف كليات التقنية بالعن

اإدارة التغذية املجتمعية يف م�ست�سفى توام تنظم دورة تدريبية حول تغذية امل�سابن مبر�ض الكلى املزمن

الدكتور حممد غامن الرميحي 

الدكتور م�سطفى علوي يو�سف

الدكتور جمال �سند ال�سويديالدكتور �سامل حميد

جمال اخلا�سقجيالدكتور ثروت خرباوي
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/تارت�س �سويت هاو�س ذ.م.م  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1217957 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة امرية حممد �سريف طاهر ال�سيباين )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد حممود �سامل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد املا�س حممد عبداهلل الهاملي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف رم�سان حممد يو�سف حممد ابراهيم
تعديل �سكل قانوين

من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تنوير احمد للدراجات الهوائية

 رخ�سة رقم:CN 1192744 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 3*1.5 اىل 1*2

تعديل ا�سم جتاري:من/تنوير احمد للدراجات الهوائية
TANNVEER AHMED BICYCLES SHOP

اىل/تنوير احمد منري لل�سرياميك والبال�سرت 
TANVEER AHMED MUNIR PLASTERING & CERAMIC

تعديل عنوان/من ابوظبي بني يا�س حمل 11 بناية م�سلم عبداهلل املزروعي اىل املنطقة 
مانع  املن�سوري  عزيز  من�سوري  مانع   86 ق  �سناعية  غياثي  الغربية  املنطقة  الغربية 

من�سوري عزيز املن�سوري املالك دائرة ال�سوؤون البلدية
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال التطيني للمباين )البال�سرت( )4330009(

او  الرخام  او  الباركية  او  بالبالط  واجلدران  الر�سيات  تغطية  ن�ساط/ا�سافة  تعديل 
ال�سرياميك او املوزاييك )4330019(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح الدراجات الهوائية )ال�سياكل( )9529004(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
العامة والديكور  ال�سايح للمقاولت  ال�س�����ادة/�سركة  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1034732 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 0.20*0.40

تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة ال�سايح للمقاولت العامة والديكور ذ.م.م
AL SAYEH GENERAL CONTRACTING & DECOR COMPANY LLC

اىل/ال�سايح للحجر الطبيعي ذ.م.م 
AL SAYEH NATURAL STONE LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب احلجر )4330002(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(

او  الرخام  او  الباركية  او  بالبالط  واجلدران  الر�سيات  تغطية  ن�ساط/حذف  تعديل 
ال�سرياميك او املوزاييك )4330019(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لعمال  البداع  جوهرة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1172860:ال�سرياميك والطابوق والبال�سرت رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 2*4 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة جوهرة البداع لعمال ال�سرياميك والطابوق والبال�سرت   

CREATIVE JEWEL BLOCK & PLASTER CERAMIC WORKS
اىل/موؤ�س�سة جوهرة البداع لعمال ال�سرياميك 

CREATIVE JEWEL CERAMIC WORKS
تعديل عنوان/من العني العني ال�سناعية بناية عبداهلل مرزوق املحرمي اىل العني 

�سناعية العني �سناعية العني بناية علي و�سعيد را�سد املقبايل
تعديل ن�ساط/حذف اعمال الطابوق )4330001(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�سرت( )4330009(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوثبة ملواد البناء

 رخ�سة رقم:CN 1039709  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 2*1

تعديل ا�سم جتاري:من/الوثبة ملواد البناء   
AL WATHBA BUILDING MATERIALS

اىل/جمموعة العافية 
AL AFIYA GROUP

تعديل ن�ساط/ا�سافة ادارة ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة )7010009(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(

تعديل ن�ساط/حذف بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الرائد ل�سالح و�سيانة 

CN 1095627:الجهزة واملعدات الهيدروليكيه رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 3.68*1
تعديل ا�سم جتاري:من/الرائد ل�سالح و�سيانة الجهزة واملعدات الهيدروليكيه   
AL RAEID HYDROLIC GENARATER EQUPMENT MAINTANCE & REAPIRING

اىل/جنم البرار لقطع غيار ال�سيارات 
NAJAM AL ABRAR AUTOMOTIVE PARTS

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات )4530001(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح اللت واملكائن اخلفيفة و�سيانتها )3319901(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
املنهل  ال�س�����ادة/ق�سر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1031037:للمقاولت وال�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة راوية من�سر احمد �سالح العي�سوي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ابوبكر �سامل ابوبكر املنهايل

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ستوديو �سلوى 

رخ�سة رقم:CN 1025716 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمدان �سامل حمد را�سد علي الر�سيدي النعيمي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سيف حممد بطي املهريي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/روزانا للمالب�س 

CN 1390771:الن�سائية اجلاهزة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة امنه هالل عبدالرحيم اجلنيبي )%49(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ح�سان عبدالرحيم حممد ح�سان

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الختيار الح�سن 

CN 1213166:لتجارة الكمبيوتر وال�سيانة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد علي ح�سن با�سليب )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالفتاح بونان حمزة مو�سليار

تعديل وكيل خدمات
حذف احمد حمدان علي بن مهري الكثريي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
كويف  ال�س�����ادة/مي�سراء  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سوب رخ�سة رقم:CN 1058421 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد مراد يو�سف حممد )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مي�سراء حممد جارا

تعديل وكيل خدمات
حذف علي م�سلم ح�سن �سعيد املهري

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/وادي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1147520-1:دوعن للع�سل - فرع رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1026524:سيلجة رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ابيك�س 

لل�سقالت ذ.م.م )فرع من امارة دبي( - فرع ابوظبي
رخ�سة رقم:CN 1185143 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
فرج  �سالح  التجاري  بال�سم   CN  1153542 رقم 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العامة  لل�سيانة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم CN 1073530 بال�سم التجاري جملة املجهر 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  الغاء  طلب  بالغاء 

عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سرت بيتزا ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1170402 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة حممد نا�سر )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي خلف را�سد الغيثي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد �سدقي بل�سه

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 4*6 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري:من/م�سرت بيتزا ذ.م.م
MSTER PIZZA LLC

اىل/كافترييا وحلويات الق�سر املغربي 
MOROCCAN PALACE CAFETERIA & SWEETS

تعديل ن�ساط/ا�سافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة حت�سري احللوى واحللويات ال�سعبية )5621007(

تعديل ن�ساط/حذف بيع وحت�سري الفطائر واملعجنات وجتهيزها )5610006(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ماجد النقبي 

لل�سيانة العامة رخ�سة رقم:CN 1125141 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حميد بطي �سامل را�سد ال�سام�سي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ماجد عامر ابراهيم حمدان النقبي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة ماجد النقبي لل�سيانة العامة

MAJED AL NAQBI GENERAL MAINTENANCE

اىل/موؤ�س�سة حميد بطي لل�سيانة العامة 
HUMAID BUTI GENERAL MAINTENANCE EST

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا العالن وال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
غيار  لقطع  هاو�س  �سباير  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1210956 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نادر خمي�س علي را�سد ال�سام�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ نادر خمي�س علي را�سد ال�سام�سي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سجيب عبدالرحمن نزمي الدين نزمي الدين )%49(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 3*1.5 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة �سباير هاو�س لقطع غيار ال�سيارات

SPARE HOUSE AUTOMOTIVE PARTS EST
اىل/�سباير هاو�س لقطع غيار ال�سيارات ذ.م.م

SPARE HOUSE AUTOMOTIVE PARTS LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ال�سديق للمقاولت العامة - 

تو�سية ب�سيطة رخ�سة رقم:CN 1106082 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من 100000 اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة تو�سية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة ال�سديق للمقاولت العامة - تو�سية ب�سيطة
AL SIDEEQ GEN. CONTRACTING CO. - SIMPLE COMMANIDATE

اىل/�سركة ال�سديق لل�سيانة العامة ذ.م.م
AL SIDEEQ GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�سيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اأ�سيب �سابط وجندّيان بجروح، بانفجار لغم اأر�سي مت تفجريه عن 
بعد مبحافظة ح�سرموت جنوب اليمن.

يف  وجنديان  �سابط  اأ�سيب  بيان  يف  اليمنية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
بوادي  ح��ورة  منطقة  يف  ع�سكرية  دوري���ة  ا�ستهدف  اإره��اب��ي  انفجار 

ح�سرموت .
تنظيم  اىل  اإ����س���ارة  )يف  اإره��اب��ي��ة  عنا�سر  اأن  اىل  ال�����وزارة  واأ����س���ارت 
القاعدة( زرعت لغماً اأر�سياً على طريق الوادي املكال، وفّجرته اأثناء 
مرور جيب ع�سكري برفقة قاطرات نفطية تعمل على نقل النفط 

اخلام اىل ميناء ال�سبة للت�سدير .
عن  اأ�سفر  بعد،  عن  التحّكم  عر  مت  ال��ذي  النفجار  اأن  واأو�سحت 
اإ�سابة �سابط وجنديني ومت اإ�سعافهم اىل امل�ست�سفى لتلقي العالج، 
العنا�سر  لتعقب  احل���ادث  مكان  يف  اأمنية  حملة  تنفيذ  مت  ح��ني  يف 

الإرهابية التي تقف وراء هذا العتداء .
وتكررت عمليات تنفذها القاعدة بالأ�سلوب نف�سه، حيث قتل �سابط 
زرع��ت يف  بانفجار عبوة  املا�سي،  ال�سبت  ي��وم  الأم��ن اخلا�سة  ق��وات 

طريقه خالل توجهه اىل عمله.

قال م�سوؤول �سيني كبري ام�س ان اقلية اليوغور يف اقليم �سينجيانغ 
هم اأكرث ولعا بالرق�س والغناء وال�سيافة من خلق امل�ساكل نافيا ان 
تكون املنطقة الواقعة يف غرب البالد معقال لال�سطرابات ال�ساخنة. 
الرتكية  يتحدثون  الذين  امل�سلمني  اليوغور  وي�سعر عدد كبري من 
وثقافتهم  دينهم  على  ال�سني  تفر�سها  التي  القيود  م��ن  با�ستياء 
ولغتهم وي�سهد القليم اأعمال عنف طائفية دامية ب�سكل متكرر ويف 
ال�سهر املا�سي قتل 21 �سخ�سا يف ا�ستباكات وقعت يف منطقة يغلب 
على �سكانها امل�سلمون يف القليم الواقع بالقرب من مدينة كا�سغار 
الواقعة على طريق احلرير القدمي يف اأدمى ا�سطرابات منذ مقتل 
نحو 200 �سخ�س عام 2009 يف اعمال �سغب يف اورومت�سي عا�سمة 
القليم. وتقول ال�سني انها تعطي حريات كبرية ملواطني �سينجيانغ 
اللغة  لتعلم  جهدا  يبذلون  ال�سينيني  امل�سوؤولني  من  قلة  ك��ان  وان 

التي يتحدث بها اليوغور او التعرف على دينهم ال�سالم.
وخالل ت�سريحات لل�سحفيني يف بكني قال �سي داغانغ نائب حاكم 
ع�سر  م��ن  اأك��رث  منذ  القليم  جنوب  يف  عمل  ان��ه  �سينجيانغ  اقليم 
�سنوات ومل ي�سطر اىل حمل �سالح او ان يتحرك يف حماية ال�سرطة 
ينتمون  الذين  احلكومة  م�سوؤويل  كل  جتربة  هي  ه��ذه  ب��اأن  و�سرح 
لغلبية الهان ال�سينية والذين يعمل كثري منهم يف مناطق غالبيتها 
الهان  ك��وادر  اح��رتام متبادل بني  �سي هناك  واأ�ساف  القليات.  من 
والقليات. نحن اأ�سدقاء. حني ندخل بيوتهم ك�سيوف يقدمون لنا 

اللحم والنبيذ وهم يغنون ويرق�سون.
وغري  جدا  وطيبون  و�سادقون  ب�سطاء  العرقية  القليات  وا�ستطرد 
مفاهيم  ال��ن��ا���س  ي��ك��ون  ال  ام��ل  ال�سيوف.  يحبون  ان��ه��م  متكلفني. 

خاطئة ويذهبون اىل �سينجيانغ لريوا باأنف�سهم.

تعتزم رو�سيا وال�سني اإجراء تدريبات على مكافحة الإرهاب يف منطقة 
اآب-اأغ�سط�س  �سهر  م��ن  الأول���ني  الأ�سبوعني  يف  الرو�سية  الأورال 
املتحدث  عن  ام�س  نوفو�ستي  الرو�سية  الأنباء  وكالة  ونقت  املقبل. 
يارو�سالف  الكولونيل  الرو�سية  املركزية  الع�سكرية  القيادة  با�سم 
مكافحة  على  دويل  ت��دري��ب  اإج����راء  �سيتم  ان��ه  ق��ول��ه  رو�س�سوبكني 
الإرهاب ي�سم وحدات من القوات الرو�سية وجي�س التحرير ال�سعبي 
�سيليابين�سك  الع�سكري يف  للتدريب  �سريابكول  ال�سيني يف منطقة 

بني 1 و15 اآب-اأغ�سط�س 2013.
واأ�سار رو�س�سوبكني اإىل ان 600 عن�سراً من كل من البلدين �سي�سارك 
يف التدريبات وي�سار اإىل ان رو�سيا وال�سني جتريان تدريبات ع�سكرية 
م�سرتكة منذ العام 2005 يف اإطار منظمة �سانغهاي للتعاون التي 
تاأ�س�ست يف العام 2001 وت�سم كاًل من رو�سيا وال�سني وكازاخ�ستان 
وق��ريغ��ي��ز���س��ت��ان وط��اج��ي��ك�����س��ت��ان واأوزب��اك�����س��ت��ان وت��ع��ه��دت مو�سكو 
وبيجينغ موؤخراً بتعزيز التعاون الع�سكري ل�سمان الرد املنا�سب على 

التهديدات امل�سرتكة.

عوا�صم

�سنعاء

مو�سكو

بكني

ال�سرطة الربيطانية تتهم رجلن باإحراق م�سجد 
•• لندن-يو بي اأي:

تعري�س  بق�سد  العمد  احل��رق  تهمة  ام�س  الريطانية  ال�سرطة  وجهت 
احل��ي��اة للخطر ب��ح��ق رج��ل��ني ه��اج��م��ا الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي م�����س��ج��داً يف بلدة 
الريطاين  اجلندي  مقتل  على خلفية  لينكولن�ساير،  غرمي�سبي مبقاطة 

يل ريغبي.
وقالت �سبكة �سكاي نيوز اإن ال�سرطة الريطانية اعتقلت �ستيوارت هارني�س 
ظهرا  اأن  بعد  عاماً(   37( همفريز  وغافني  عاماً،   33 العمر  من  البالغ 
يف كامريات املراقبة التي تعمل بالدوائر التلفزيونية املغلقة وهما يلقيان 

ثالث قنابل حارقة على امل�سجد.
اأي��ام على مقتل اجلندي ريغبي، مل  ال��ذي ج��اء بعد  اأن احل��ادث،  واأ�سافت 
الرجلني  اعتقلت  الريطانية  ال�سرطة  وكانت  ا�سابات  وق��وع  عن  ي�سفر 
م�سجد  على  حارقة  قنابل  اإل��ق��اء  يف  بتورطهما  لال�ستباه  املا�سي  الثنني 
غرميب�سي، و�سط تزايد حوادث العتداء على ممتلكات امل�سلمني يف اململكة 
اأ�سول نيجريية بقتل جندي  اعقاب قيام رجلني م�سلمني من  املتحدة يف 

بريطاين وقطع راأ�سه ب�ساطور يف لندن الأ�سبوع املا�سي.
الواقعة جنوب �سرق لندن  واأث��ار قتل اجلندي ريغبي يف منطقة ووليت�س 
ادت  املتحدة  اململكة  اأنحاء  جميع  يف  غا�سبة  اأفعال  ردود  املا�سي  الأرب��ع��اء 
اإىل زيادة كبرية يف احلوادث املعادية لالإ�سالم والتعليقات العن�سرية �سد 

امل�سلمني على مواقع ال�سبكات الجتماعية.
)فيث  التطرف  مكافحة  جمال  يف  النا�سطة  الريطانية  املنظمة  وذك��رت 
160 ح��ادث اع��ت��داء على امل�سلمني  اأك��رث م��ن  اأن��ه��ا �سجلت وق��وع  م��ات��رز( 

وم�ساحلهم منذ مقتل اجلندي ريغبي.

اعتربت �سواريخ اإ�س300- الرو�سية تهديدًا لها

اإ�سرائيل تتدرب لحتمال �سقوط مئات ال�سواريخ 

اأربعة قتلى بانفجار حافلة يف بغداد 

اإدانة حقوقية لعتداءات طائفية يف �سجون العراق 
•• بغداد-وكاالت:

دولية  ح��ق��وق��ي��ة  منظمة  ات��ه��م��ت 
مبمار�سة  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
املعتقلني  �سد  طائفية  اع��ت��داءات 
املجتمع  ودع�������ت  ����س���ج���ون���ه���ا،  يف 

الدويل اإىل و�سع حد ملعاناتهم. 
حلقوق  العربية  املنظمة  وق��ال��ت 
حياة  اإن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  الإن�������س���ان 
املعتقلني يف �سجن املطار املعروف 
باخلطر،  م���ه���ددة  ك���روب���ر  ب��ا���س��م 
املعتقلني  على  الع��ت��داءات  حيث 
للطعن  وي��ت��ع��ّر���س��ون  م�����س��ت��م��رة 

بال�سكاكني اأحيانا.
ونقلت املنظمة عن م�سادر داخل 
اإدارة  اإن  ق��ول��ه��ا  امل���ط���ار  ���س��ج��ن 
ال�سجن وزعت مائتي معتقل من 
املعتقلني  عن  ف�سال  عربية  دول 
ال��ع��راق��ي��ني، ع��ل��ى اأق�����س��ام اأخ���رى 
املرح  لل�سرب  ت��ع��ر���س��وا  ح��ي��ث   ،
وال�����س��ب وال�����س��ت��م ال��ط��ائ��ف��ي من 
طرف احلرا�س ومن م�ستقبليهم 
من �سجناء اآخرين، مما ا�ستدعى 
نقل �سخ�سني من كبار ال�سن اإىل 

امل�ست�سفى وهما بحالة خطرة.
ال�سجن  مدير  اأن  البيان  واأ�ساف 
اأعطى  املهدي  جي�س  اإىل  املنتمي 
ال�سنة  امل��ع��ت��ق��ل��ني  ن���ق���ل  اأوام���������ر 

نا�سفة داخل حافلة  انفجار عبوة 
ركاب ام�س يف مدينة ال�سدر، ذات 
بغداد،  ���س��رق  يف  �سيعية  غ��ال��ب��ي��ة 
امنية  م�������س���ادر  اف������ادت  ح�����س��ب��م��ا 

وطبية.
الداخلية  وزارة  يف  م�سدر  وق��ال 
وا�سيب  قتلوا  ا�سخا�س  اربعة  ان 
ح���واىل 25 اخ��ري��ن ب��ج��روح اثر 
ركاب  حافلة  داخ��ل  عبوة  انفجار 
الغالبية  ذات  ال�����س��در  م��دي��ن��ة  يف 
ووقع  ب��غ��داد.  ���س��رق  يف  ال�سيعية 
النفجار حواىل ال�ساعة 14،00 

)11،00 تغ(، وفقا للم�سدر.
م�ست�سفى  يف  طبي  م�سدر  واك���د 
ال���ك���ن���دي )و�����س����ط( ت��ل��ق��ي جثث 
�سخ�سا   14 ومعاجلة  ال�سحايا 

اخرين ا�سيبوا يف النفجار.
وي��ات��ي ال��ه��ج��وم غ���داة ي���وم دامي 
�سخ�سا   55 ف��ي��ه  ق��ت��ل  ب��غ��داد  يف 
ع����ل����ى الق��������ل وا�����س����ي����ب ح�����واىل 
�سل�سلة  يف  بجروح  اخرين   187

تفجريات ب�سيارات مفخخة.
وقتل اكرث من 500 �سخ�س منذ 
بداية �سهر ايار-مايو احلايل، يف 
هجمات متفرقة يف عموم العراق، 
وكالة  ت��ع��ده��ا  ح�����س��ي��ل��ة  ب��ح�����س��ب 
فران�س بر�س ا�ستنادا اىل م�سادر 

امنية وع�سكرية وطبية.

امل�سوؤولية  املالكي  ن��وري  العراقي 
املعتقلني  ���س��الم��ة  ع���ن  ال��ك��ام��ل��ة 
الذين قالت اإن معظمهم تعر�سوا 
بحقهم  و�سدرت  �سديد،  لتعذيب 
التهم  م����ع  ت��ت��ن��ا���س��ب  ل  اأح����ك����ام 

املوجهة لهم.
اربعة  ق���ت���ل  اأخ���������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
وا�سيب  الق�����ل  ع��ل��ى  ا���س��خ��ا���س 
ح����واىل 14 اخ���ري���ن ب���ج���روح يف 

بغر�س النتقام منهم على خلفية 
التعذيب  ع��ن  معلومات  ت�سريب 
اأث����ن����اء قيام  الأح����م����ر  ل��ل�����س��ل��ي��ب 
قبل  ال�سجن  بزيارة  عنه  ممثلني 

يوماً.  21
ون�����ق�����ل�����ت امل����ن����ظ����م����ة ع�������ن اأح�������د 
املطار قوله  املحتجزين يف �سجن 
املنقولني  ال�����س��ج��ن��اء  اأو����س���اع  اإن 
نهان  ذل��ك  قبل  وك��ن��ا  كاجلحيم، 

ون�������س���رب م����ن ق���ب���ل احل����را�����س، 
وال����ي����وم ي��ت��م ���س��رب��ن��ا و���س��ب��ن��ا يف 
املعتقلني  ق���ب���ل  م����ن  حل���ظ���ة  ك����ل 
خلفيات  على  املحتجزين  ال�سيعة 
ج��ن��ائ��ي��ة  وح���ّث ال��ب��ي��ان حكومات 
الدول العربية على ال�سغط على 
نظريتها العراقية لإطالق �سراح 

مواطنيها.
ال���وزراء  رئي�س  املنظمة  وحملت 

•• بريوت-ا ف ب:

اللبنانية  احل�����ك�����وم�����ة  ح���������ددت 
لالنتخابات  م���وع���دا  امل�����س��ت��ق��ي��ل��ة 
املقبل  ال�سهر  منت�سف  ال��ن��ي��اب��ي��ة 
وفق القانون النافذ، و�سط �سكوك 

يف اإجرائها ب�سبب معار�سة غالبية 
القانون،  ل��ه��ذا  ال�سيا�سية  ال��ق��وى 
وان��ع��ك��ا���س��ات ال��ن��زاع ال�����س��وري على 
ال���ب���ل���د امل���ن���ق�������س���م ب����ني م���وؤي���دي���ن 
له.  وامل��ع��ار���س��ني  ال�����س��وري  للنظام 
الثنني  ل��ي��ل  م��ن��ت�����س��ف  وان���ت���ه���ت 

الثالثاء املهلة التي حددتها وزارة 
تقدمي  يف  ل��ل��راغ��ب��ني  ال���داخ���ل���ي���ة 
تر�سيحاتهم للتناف�س على مقاعد 
 ،128 ال���ب���ال���غ ع���دده���ا  ال����رمل����ان 
امل�سيحيني  بني  منا�سفة  واملوزعة 
ا�ستثنائي  اجتماع  ويف  وامل�سلمني. 
 22 يف  ا�ستقالتها  منذ  الول  ه��و 
احلكومة  ح������ددت  م����ار�����س،  اآذار 
موعد النتخابات يف 16 حزيران 
لال�سراف  ه��ي��ئ��ة  وع��ي��ن��ت  ي��ون��ي��و، 
مليار   22 مبلغ  وخ�س�ست  عليها 
دولر  م��ل��ي��ون   14،6 ن��ح��و  ل����رية 
لجرائها، بح�سب الوكالة الوطنية 
لالعالم الر�سمية. ونقلت الوكالة 
عن رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي 
ا�ستكملنا  الج���ت���م���اع  اث����ر  ق���ول���ه 
امل���وا����س���ي���ع ال���ق���ان���ون���ي���ة ال���الزم���ة 
القانون  وف��ق  النتخابات  لإج���راء 
القانون  ان  ل��و  ونتمنى  ال�����س��اري، 
خمتلف واأكرث عدالة، لكن الواقع 

ميلي علينا ان نقوم بكل الواجبات 
للتزام القانون ال�ساري . وا�ساف 
لكن ب�سراحة هناك �سعي للتمديد 
ولكن  ا�ستثنائية،  ظ���روف  ب�سبب 
ه����ذا الم�����ر يف جم��ل�����س ال���ن���واب، 
واحل���ك���وم���ة م�����س��رة ع��ل��ى اج����راء 
الن���ت���خ���اب���ات . وق�����دم م��ي��ق��ات��ي يف 
حكومته  ا���س��ت��ق��ال��ة  م���ار����س  اآذار 
على  مكوناتها  ب��ني  خ��الف��ات  بعد 

تعيينات امنية و�سوؤون انتخابية.
ا�سهر  م��ن��ذ  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون  وي��ب��ح��ث 
ط����وي����ل����ة ع������ن ب�����دي�����ل ل���ل���ق���ان���ون 
واملعروف  حاليا  النافذ  النتخابي 
يعود  كونه   ، ال�ستني  قانون  با�سم 
ترف�سه  وال�����ذي  ال�����س��ت��ي��ن��ات،  اىل 
غالبية القوى ال�سيا�سية، ل �سيما 
هذا  على  ويوؤخذ  منها.  امل�سيحية 
ان���ه يعتمد الك��رثي��ة يف  ال��ق��ان��ون 
دوائر خمتلطة تذوب يف عدد كبري 
يف   34 امل�سيحيني  ا���س��وات  منها 

وعلق   . ال�سكان  م��ن  تقريبا  امل��ئ��ة 
جمل�س النواب يف وقت �سابق مهل 
ال��رت���س��ح يف ان��ت��ظ��ار ال��ت��و���س��ل اىل 
ما مل يح�سل  وه��و  قانون جديد، 
اللبنانيون  وي���ج���د  ال���ي���وم.  ح��ت��ى 
ان��ف�����س��ه��م ام������ام خ����ي����اري ال���ع���ودة 
ولية  متديد  او  ال��ق��دمي  للقانون 
الرملان، واخليار الخري هو الكرث 
ترجيحا. وفجر ام�س، عقد �سربل 
ان  ف��ي��ه  او���س��ح  م��وؤمت��را �سحافيا 
هناك قانونا نافذا ومهلة حمددة 
وال������وزارة ج��ه��زت ع��ل��ى ا���س��ا���س ان 
النتخابات �ستح�سل ، م�سريا اىل 
ننتقل  النواب  اذا مدد جمل�س  انه 
فنحن  وال  ال��ت��م��دي��د  ف����رتة  اىل 
جاهزون لجراء النتخابات . وكان 
يفرت�س ان يناق�س النواب م�سروع 
قانون معروف با�سم قانون اللقاء 
يف  وا�سعا  ج��دل  اث��ار  الرثوذك�سي 

الو�ساط ال�سيا�سية ولقي رف�سا.

تاأجيل حماكمة رئي�ض ا�ستخبارات القذايفاأثيوبيا: لن ن�سر بح�سة م�سر من النيل 
•• طرابل�س-ا ف ب:

رئ��ي�����س جل��ه��از الم����ن اخلارجي  اآخ����ر  ب���وزي���د دوردة  ارج���ئ���ت حم��اك��م��ة 
)ال�ستخبارات( لدى نظام معمر القذايف،ام�س اىل 25 حزيران-يونيو، 
بناء على طلب النيابة والدفاع. وكان دوردة دفع براءته من التهم ال�ست 
املوجهة اليه. وطلب حمامو الدفاع تاأجيل املحاكمة لالطالع على الدلة 
اجلديدة وال�سهادات التي قدمتها النيابة . ومنذ حزيران يونيو 2012، 
ارجئت �ست مرات حماكمة بوزيد دوردة اول ارفع م�سوؤول يف نظام القذايف 
يحاكم يف ليبيا منذ مقتل معمر القذايف. وقد مثل دوردة �سباح الثالثاء 
امام املحكمة متكئا على عكازين. وا�سيب بك�سر يف وركه بعدما قفز من 
نافذة خالل حماولة فرار بعيد اعتقاله يف �سبتمر 2011 يف طرابل�س 

وخلف دوردة الذي كان رئي�سا للوزراء ايام القذايف .

من بناء �سد النه�سة هو اإنتاج الكهرباء. واعتر اأن خماوف 
ال�سعب امل�سري من �سد النه�سة تعود اإىل عوامل نف�سية ، 
نعلم  لأننا  ال�سد،  بناء  من  القلق  عدم  اإىل  امل�سريني  داعياً 
ال�سرر  ُنلحق  فاإننا  امل�سري  بال�سعب  ال�سرر  اأحلقنا  اإذا  اأنه 
كما  قائاًل  للم�سريني  حديثه  موجهاً  وا�ستطرد  باأنف�سنا. 
اأي�سا  ن�سعى  فنحن  لأطفالكم  اأف�سل  حلياة  ت�سعون  اأن��ك��م 
تعاونا  ول��و  عليكم  ن��وؤث��ر  ول��ن  مثلكم  ب�سر  فنحن  ل��ذل��ك؛ 
ف�سن�ستخدم هذه املوارد لي�س فقط لبلدينا بل لكل املنطقة، 
 . املنطقة  الآخ��رون يف  و�سيخ�سر  ف�سنخ�سر  نتعاون  واإذا مل 
واأ�ساف كري�ستو�س اأن اإثيوبيا تعي اأن م�سر بحاجة للمياه، 
ونحن ل�سنا اأغبياء وندرك اأن%84 من اإيرادات النهر تاأتي 

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأعلن وزير الدولة الأثيوبي لل�سوؤون اخلارجية برهان جر 
ل  ب���الده  تبنيه  ال���ذي  النه�سة  �سد  اأن  ام�����س،  كري�ستو�س، 
ُي�سر بح�سة م�سر من مياه نهر النيل، معتراً اأن خماوف 
كري�ستو�س،  وق��ال  نف�سية.  ال�سد  بناء  من  امل�سري  ال�سعب 
يف  اقتناع  لدينا  امل�سرية،  الأه���رام  �سحيفة  م��ع  مقابلة  يف 
اإثيوبيا باأننا لن نوؤثر علي ح�سة م�سر من مياه النيل، وقد 
در�سنا امل�سائل الفنية وتاأثري �سد النه�سة اأكرث من مرة منذ 
اخلم�سينيات من القرن املا�سي وكل حتليالتنا ت�سري اإىل اأنه 
لن يكون هناك تاأثري كبري على م�سر ، مو�سحاً اأن الهدف 

لإثيوبيا  ملك  النيل  نهر  اأن  ع��ي  ن��دَّ ل  ول��ك��ن  اإثيوبيا  م��ن 
ما  اإمكانية �سياغة  اإىل  الأث��ي��وب��ي  ال��وزي��ر  واأ���س��ار  وح��ده��ا. 
النيل  نهر  م��ن  امل��ت��ب��ادل��ة  للمنفعة  م�سرتكاً  اإط����اراً  اأ���س��م��اه 
ال�سودان  وكذلك  م�سر  اأن  اإىل  لفتاً   ، واأثيوبيا  م�سر  بني 
ميكنهما ا�سترياد احتياجاتهما من الطاقة الكهربائية من 
 6 بنحو  واملقدرة  النه�سة  �سد  من  املولدة  الكهرباء  خالل 
اأو متويل  اأي دعم  اآلف ميغاواط. ونفى كري�ستو�س وجود 
اإ�سرائيل،  فيها  مبا  دول��ة  اأي  جانب  من  النه�سة  �سد  لبناء 
النيل  تاأخذ ج��زءاً من مياه  اأن  اأثيوبيا ل ميكن  اأن  م��وؤك��داً 
جغرافيا،  م�ستحيلة  امل�ساألة  ه��ذه  لأن  لإ�سرائيل،  وتعطيه 

فاإ�سرائيل اأقرب جغرافيا اإىل م�سر .

انتخابات نيابية يف لبنان منت�سف ال�سهر املقبل

حال  يف  ب��ال��ت��وازن  �ستخل   300
و�سولها اإىل �سوريا التي تعر�ست 
عمق  يف  اإ�سرائيلية  جوية  لغارات 
اأرا�سيها، يف نهاية ال�سهر الفائت 

ويف كانون الثاين يناير املا�سي.
وحاول رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي 
الرئي�س  اإق��ن��اع  نتنياهو  بنيامني 
الرو�سي فالدميري بوتني، خالل 
قبل  �سوت�سي  مدينة  يف  لقائهما 
�سفقة  تنفيذ  ب��ع��دم  اأ���س��ب��وع��ني، 
�سواريخ ا�س300- ، لكن تقارير 
اإ�سرائيلية قالت اإنه ف�سل يف ذلك 
تنفيذ  ط���رح  اأع�����ادت  رو���س��ي��ا  واأن 
ال�سفقة بعد الغارات الإ�سرائيلية 

�سد �سوريا.

حتدثوا لو�سائل اعالم فان حزب 
التي  و�سوريا وحركة حما�س  اهلل 
وايران  غ��زة،  قطاع  على  ت�سيطر 
ال���ت���ي ت��ع��ت��ره��ا ا����س���رائ���ي���ل اب���رز 
تر�سانة  ميلكون  لمنها،  تهديد 

من 200 الف �ساروخ وقذيفة.
يف غ�����س��ون ذل�����ك، و����س���ف وزي���ر 
احلرب الإ�سرائيلي مو�سيه يعلون 
الرو�سية  ا�س300-  ���س��واري��خ 
باأنها  للطائرات  امل�سادة  املتطورة 
وقال  لإ���س��رائ��ي��ل،  ت��ه��دي��دا  ت�سكل 
���س��وري��ا بعد،  اإىل  ت��ر���س��ل  اإن��ه��ا مل 
ب��اأن �سوريا لن  وع��ر عن قناعته 
اإ�سرائيل  م��ه��اج��م��ة  ع��ل��ى  جت����روؤ 

باأ�سلحة كيميائية.

التدريبات  ف�����ان  ال����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
ت��ع��ت��ر حم��اك��اة لو�سع  اجل���اري���ة 
ميكن ان ي�سود يف اليوم اخلام�س 
ع�����س��ر ل���ن���زاع ي��ط��ل��ق ف��ي��ه حواىل 
ا�سرائيل  يوميا على  الف �ساروخ 
و�سوريا  ل���ب���ن���ان  م����ن  ان���ط���الق���ا 

وقطاع غزة.
فان  ال�����س��ي��ن��اري��و  ه�����ذا  ظ����ل  ويف 
ال�سواريخ  اع���رتا����س  ب��ط��اري��ات 
احلديدية  ال��ق��ب��ة  ن���ظ���ام  ���س��م��ن 
ارا�سي  حلماية  كافية  تكون  ل��ن 

ا�سرائيل.
وقال اجلرنال ايزنرغ اننا نختر 
م�ستخل�سني  الن���ق���اذ  اج������راءات 
الثانية يف  ال��درو���س م��ن احل���رب 
لبنان حتى ن�سمن ا�ستمرار عمل 

املرافق العامة .
على  ال�سرائيلي  الهجوم  وخالل 
الذي   2006 ���س��ي��ف  اهلل  ح���زب 
ا���س��ت��م��ر اك����رث م���ن ���س��ه��ر، اطلق 
اللبناين  ال�����س��ي��ع��ي  احل�����زب  ه����ذا 
على  وال�سواريخ  القذائف  الف 
مليون  ارغ��م  م��ا  ا�سرائيل  �سمال 
الفرار اىل جنوب  ا�سرائيلي على 
البالد او البقاء يف املالجئ. وقتل 
وا�سيب  ا�سرائيليا  م��دن��ي��ا   41
م�سادر  بح�سب  ب��ج��روح   583

ر�سمية ا�سرائيلية.
ع�سكريني  خ���������راء  وب���ح�������س���ب 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تهدف  تدريبات  ا�سرائيل  اطلقت 
ملواجهة  ���س��ك��ان��ه��ا  حت�����س��ري  اىل 
م����ن مئات  ي��وم�����������������������ي  ���س�����������������������������ي��ل 
ال�سواريخ يف وق�������ت يت�ساعد فيه 
التوتر يف املنطقة مع املخاوف من 

تو�سع رقعة النزاع ال�سوري.
وجت���ري جت��رب��ة اج����راءات اجالء 
انقا�س  ب��ني  م��ن  �سحايا  وان��ق��اذ 
امل��ب��اين يف ح��ال وق���وع هجمات ل 
���س��ي��م��ا ب��ا���س��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، منذ 
الربعاء.  ال��ي��وم  وت��ن��ت��ه��ي  الح����د 
�سيدعى  التدريبات  ه��ذه  وخ��الل 
ا�سخا�س  او  امل���دار����س  يف  الولد 
او منازلهم اىل  يف اماكن عملهم 
ال��ن��زول اىل امل��الج��ىء الق���رب يف 

حال النذار.
وم���ن���ذ ب����دء احل�����رب اله���ل���ي���ة يف 
 )2011 )اذار-م�����ار������س  ���س��وري��ا 
اجلولن  ه�سبة  يف  الو�سع  توتر 
التي حتتلها ا�سرائيل منها حواىل 
 1967 منذ  مربع  كلم   1200
فيما هناك 510 كلم مربع حتت 

�سيطرة �سوريا.
تبن��ى  اي��������������������������������ار-م��اي��و   21 ويف 
مرة  لول  ال�����س��������������������وري  اجل��ي�����س 
اآلي��������ة  ا����س���اب  ن�����������������������ار  اط�����الق 
كانت  ا���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ع�س�����������كرية 

من  امل��ح��ت�����ل  ال��ق�����س��م  يف  ت�س��������ري 
اجلولن. وت�ساعدت حدة التوتر 
ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  نظام  مع 
���س��ن غارتني  اث����ر  ال����س���د ف���ج���اأة 
ا�سرائيليتني يف مطلع هذا ال�سهر 
الهجمات  وه�����ذه  دم�����س��ق.  ق����رب 
امل�سوؤولني  ب��ح�����س��ب  ه��دف��ه��ا  ك���ان 
ن��ق��ل ا�سلحة  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ني م��ن��ع 

حلزب اهلل اللبناين.
ايال  ال�سرائيلي  اجل���رنال  وق��ال 
ال���دف���اع املدين  امل��ك��ل��ف  اي���زن���رغ 
ان ه���ذه ال��ت��دري��ب��ات ت��ه��دف اىل 
م��واج��ه��ة اي ح��دث ط���ارىء مثل 
ال�سواريخ  يومية مبئات  هجمات 
وخ��ا���س��������������������ة امل����������زودة ب����روؤو�����س 

كيميائية .
املقاومة  على  القدرة  ان  وا�ساف 
التي  ه��ي  املقبلة  خ��الل احل���روب 

�ستتيح لنا حتقيق الن�سر.
من جهته قال الوزير ال�سرائيلي 
املكلف الدفاع املدين جلعاد اردان 
خالل زي��ارة تفقدية اىل مدر�سة 
اع��داءن��ا لن  ان  يعرف  العامل  كل 
املقبل  الن�������زاع  خ�����الل  ي�س������عوا 
و�سفها  م���ا  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  اىل 
ب����ار�����س ا����س���رائ���ي���ل���ي���ة وامن������ا اىل 
اط�����الق ����س���واري���خ ع��ل��ى اه����داف 

مدنية .
وب����ح���������س����ب و������س�����ائ�����ل الع���������الم 

اإ�سرائيلية  اإع���الم  و�سائل  ونقلت 
اجتماع  ق��ول��ه، خ��الل  يعلون  ع��ن 
ل���ق���ي���ادة اجل���ب���ه���ة ال���داخ���ل���ي���ة يف 
م���دي���ن���ة ال���رم���ل���ة ل��ت��ق��ي��ي��م �سري 
م���ن���اورة اجل��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة، اإن 
�سحنات �سواريخ 'ا�س300-' مل 
تهديدا  ت�سكل  واأن��ه��ا  بعد  تر�سل 
وب��اإم��ك��اين اأن اأق���ول اإن��ه ل يوجد 
 – الرو�سية  ال�سفقة  يف  ت�سريع 

ال�سورية .
يتم  األ  ن��اأم��ل  يعلون  واأ�س�������اف 
ال�����س��ح��ن��ات، واإذا مت  اإر����س���ال ه���ذه 
اإر����س���ال���ه���ا ف���اإن���ن���ا ���س��ن��ع��رف كيف 

�سنعمل .
وتعتر اإ�سرائيل اأن �سواريخ ا�س-

خم�سة قتلى بانفجار 
يف �سمال اأفغان�ستان

•• كابول-يو بي اأي:

قتل 5 اأ�سخا�س على الأقل وجرح 
يف  ام�س  وقع  بانفجار  اآخ��رون   3
�سحيفة  ونقلت  اأفغان�ستان  �سمال 
ال�سلطات  ع���ن  الأف���غ���ان���ي���ة  خ���ام���ا 
انفجرت  نا�سفة  ع��ب��وة  اأن  املحلية 
ع���ن���د ال�������س���اع���ة ال���ث���ان���ي���ة ف���ج���راً 
بالتوقيت املحلي للبالد لدى مرور 
الت�سالت  ���س��رك��ة  م��دي��ر  ���س��ي��ارة 
رامني  اأم��ني  الأفغانية  الال�سلكية 
يف اإقليم ب��اروان ما اأدى اإىل مقتل 

اآخرين.  3 وجرح  حرا�سه  من   5
واأك���د م�����س��وؤول اأم��ن الإق��ل��ي��م، عبد 
الرحمان �سارجانغ احلادثة م�سيفاً 

اأن رامني جنا من النفجار.
واأعلنت حركة طالبان م�سوؤوليتها 
الهدف  اإن  وق��ال��ت  الن��ف��ج��ار  ع��ن 
كانت  التي  الأمريكية  القوات  كان 

متر يف املنطقة.

قوات  من  قتيًل   111
ال�سلم يف 2012 

•• بريوت-يو بي اأي:

اأعلن الأمني العام لالأمم املتحدة، 
111 م��ن قوات  ب��ان ك��ي م��ون اإن 
قتلوا  ال���ع���امل  يف  ال�������س���الم  ح��ف��ظ 
امل��ا���س��ي، فيما قتل م��ا يزيد  ال��ع��ام 
تاريخ  خ��الل  منهم   3100 على 
التي  املهمة  املتحدة يف هذه  الأمم 

متتد على فرتة 65 عاماً.
ام�س،  ل����ه  ر����س���ال���ة  ب�����ان يف  وق������ال 
لقوات  ال�����دويل  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
ح��ف��ظ ال�����س��الم ال��ت��اب��ع��ني لالأمم 
اليوم  ي�������س���ادف  ال������ذي  امل���ت���ح���دة 
الأمم  م��ك��ت��ب  الأرب������ع������اء، وزع����ه����ا 
اإن�����ه يف هذا  ب������ريوت،  امل���ت���ح���دة يف 
العام ي�سكل اليوم الدويل حلفظة 
ال�سالم فر�سة للتوعية بالتطورات 
اجل���دي���دة يف امل���ي���دان وال���ق���ي���ام يف 
ال����وق����ت ن��ف�����س��ه ب���ت���ك���رمي اأول���ئ���ك 
الذين فقدوا حياتهم خالل العام 
املا�سي وهم يخدمون حتت الراية 

الزرقاء.
ال�سالم  حفظ  كيانات  اأن  واأ���س��اف 
التابعة لالأمم املتحدة تدعى على 
عمليات  ن�����س��ر  اإىل  م��ت��زاي��د  ن��ح��و 
البلدان  مل�ساعدة  الأب��ع��اد  متعددة 
ع���ل���ى الإن����ت����ق����ال م����ن ال����ن����زاع اإىل 
ال�سالم، مع و�سع تركيز كبري على 
حماية املدنيني، مبن فيهم الفئتان 

الأ�سعف، الن�ساء والأطفال .



النتائج ال�سنوية يف ال�سرق الأو�سط لعام 2012

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بنك لويدز تي.اإ�ض.بي
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األربعاء   -  29   مايو    2013 م    -    العـدد    10805
Wednesday   29    May     2013  -  Issue No   10805

�سول توقف مفاعلت نووية لدواعي ال�سلمة جوبا تنفي دعم املتمردين بعد تهديد الب�سري
•• �صيول-وكاالت:

اأعلنت كوريا اجلنوبية ام�س وقف مفاعلني نوويني عن العمل، وتاأجيل ت�سغيل اثنني اآخرين لأ�سباب تتعلق مبعايري 
واأو�سحت وكالة  الوهمية.  ال�سالمة  التحقيقات الآخذة يف الت�ساع يف ف�سيحة �سهادات  اإطار  ال�سالمة، وذلك يف 
الأنباء الكورية اجلنوبية اأن جلنة �سالمة الطاقة النووية اأوقفت مفاعلي �سينغوري2 و �سينوال�سونغ1 يف حمطة 
تتنا�سب مع  بتغيري قطع ل  اللجنة  واأم��رت  ا�ستخدام قطع غري منا�سبة فيهما.  التاأكد من  بعد  النووية،  غوري 
املا�سي، وتغيري قطع م�ستخدمة يف  ال�سهر  اأخ�سع لفح�س وقائي  الذي  �سينغوري1  املطلوبة يف مفاعل  املعايري 
مفاعل �سينوال�سونغ2 قبل موعد ت�سغيله. وبقرارها املعلن اليوم ي�سل عدد املفاعالت النووية التي قررت كوريا 
اجلنوبية اإغالقها لدواعي ال�سالمة، ع�سرة مفاعالت من اإجمايل 23 مفاعال توؤمن نحو %35 من ا�ستهالك 
ي��زداد فيه  الذي  ال�سيف  الكهربائية قبيل ف�سل  الطاقة  املخاوف من نق�س حاد يف  البالد، مما يثري  الطاقة يف 
الطلب على الكهرباء. و�ساب القطاع النووي يف كوريا اجلنوبية �سل�سلة من الأعطال والإغالق وف�سائح الف�ساد 

التي جعلت ثقة اجلمهور تهتز بالفعل حتى قبل كارثة مفاعل فوكو�سيما النووي يف اليابان عام 2011. 

•• جوبا-ا ف ب:

التزامها  ام�س  ال�����س��ودان  دول��ة جنوب  اك��دت 
م����ع عدوها  امل���وق���ع���ة  ال�������س���الم  ب���ات���ف���اق���ي���ات 
ال�سابق ال�سودان وذلك غداة تهديد الرئي�س 
نفط  ت��دف��ق  ب��وق��ف  الب�سري  ال�����س��وداين عمر 
اجلنوب عر الرا�سي ال�سودانية اثر اتهامه 

جوبا بدعم املتمردين.
وت���ن���ف���ي ج���وب���ا دع���م���ه���ا ل��ل��م��ت��م��ردي��ن لكن 
ات��ه��ام��ات اخل��رط��وم اجل��دي��دة ت��ه��دد �سل�سلة 
بينهما  امل��وق��ع��ة  الرئي�سية  الت��ف��اق��ي��ات  م��ن 

الزرق املتاخمتني للجنوب منذ عام 2011، 
احلرب  يف  للجنوب  ال�سابقتني  واحلليفتني 
 2005-1983 ب��ني  ال�����س��ودان  اله��ل��ي��ة يف 
ال��ذي كان يلقي  ويف دارف��ور اي�سا. والب�سري 
الثنني كلمة خالل احتفال با�ستعادة مدينة 
ابو كر�سول من املتمردين يف جنوب كردفان 
ال�سوداين حذر  ارك��ان اجلي�س  يف مقر قيادة 
ال���ذي ينقل  ال��ن��ف��ط  ان��ب��وب  ان���ه �سيغلق  م��ن 
مرافئ  اىل  ال�������س���ودان  ج���ن���وب  م���ن  ال��ن��ف��ط 
ما  اذا  الح��م��ر  البحر  �ساحل  على  ال�����س��ودان 

ا�ستمرت جوبا يف دعم املتمردين.

ال�سابقني  العدوين  ب��ني  العالقات  لتطبيع 
ال��ل��ذي��ن خ��ا���س��ا ح���رب���ا اه��ل��ي��ة. وق�����ال وزي���ر 
الع���الم يف ج��ن��وب ال�����س��ودان ب��رن��اب��ا ماريال 
بنجامني اتفقنا على ان هناك اجواء جديدة 
املربع الول  العودة اىل  من احل��وار ل نريد 
ويعد  العلنية.  لتهديداته  الب�سري  منتقدا   ،
يف  الفقري  لالقت�ساد  رئي�سيا  م��وردا  النفط 

كل من الدولتني.
متمردي  ب���دع���م  ج���وب���ا  اخل����رط����وم  وت��ت��ه��م 
الذين  ال�����س��ودان  ال�سعبية-�سمال  احل��رك��ة 
والنيل  كردفان  جنوب  وليتي  يف  يقاتلونها 

•• الفجر – تون�س - خا�س

با�سم  ال���ر����س���م���ي  ال����ن����اط����ق  ق������ال 
الدين  ���س��ي��ف  ال�����س��ري��ع��ة  اأن�������س���ار 
ال��راي�����س خ���الل ل��ق��ائ��ه الأح����د مع 
اجلهادي  ال�سلفي  ال��ت��ي��ار  اأن�����س��ار 
اأن�سار  اأبا عيا�س زعيم تنظيم  اأن 
املواجهة  ب��اأن  اأعلمه  قد  ال�سريعة 
م�سلحتهم  يف  ت�����س��ّب  ل���ن  ال���ي���وم 
تر�سانة  ميلكون  ل  اأن��ه��م  باعتبار 
الدولة واملوؤ�س�سة  قوية على غرار 
الأم��ن��ي��ة وف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه �سحيفة 
املغرب التون�سية يف عددها ال�سادر 

اأم�س الثالثاء.
اأورد امل�سدر ذاته  اأخ��رى  من جهة 
اآخ�����ر ك����ان قد  ���س��ل��ف��ي��ا  اأن ق��ي��ادي��ا 
ذكر  ي��ت��م  ومل  ال��ل��ق��اء  ذاك  ح�سر 
�سبق  اأب��ا عيا�س  اأن  اأك��د  ا�سمه قد 
له اأن طالب اأن�ساره بانتظار عودة 
الأب���ط���ال م��ن �سوريا  امل��ج��اه��دي��ن 
ولبداية  ع��م��ل  ب����اأي  ال��ق��ي��ام  ق��ب��ل 

املواجهة على حد تعبريه.
وا�سنطن  م��ع��ه��د  اأّن  اإىل  ي�����س��ار 
ل�����س��ي��ا���س��ات ال�������س���رق الأدن�������ى اأق���ر 
األ���ف �سلفي   20 ب��وج��ود  الث��ن��ني 
هناك  تكون  اأن  متوقعا  تون�س  يف 
امل��واج��ه��ات على املدى  امل��زي��د م��ن 

القريب و املتو�سط.

ع���ل���ى روؤو�����س����ن����ا وع��ل��ي��ن��ا م���راع���اة 
املحيط اجليو�سيا�سي.

على  ال���������س����ري����ع����ة  اأن�����������س�����ار  ردُّ 
النه�سة  حركة  رئي�س  ت�سريحات 
بدوره،  ح��اّدا  كان  الغنو�سي،  را�سد 
اخلا�سة  �سفحتهم  ع��ل��ى  ج���اء  اإذ 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  على 
يا �سيخ عالمات ال�سيخوخة بداأت 
رب��ك ع�سى  اإىل  تظهر عليك فتب 
ي��ت��وب رب����ك ع��ل��ي��ك مم���ا اقرتفت 
امل�سلم  ال�سعب  ه��ذا  ح��ق  ي���داك يف 
���س��واَء مباء  من ترويع واإره���اب .. 
اأقطاب الغرب  اأو بتعليمات  الفرق 

وال�سرق.
اأ�سال  دخ��ل  من  �سيخ  يا  واأ�سافوا 
يف بيعِتَك حتى يخرج، هل بايعناك 
خ��رج��ن��ا عن  م���ا  اإذا  ح��ت��ى  ي���وم���ا 
اأم هي  ب��اخل��وارج،  اتهمتنا  طوعَك 
ال��ت��ج��ارة ب��ال��دي��ن وال��رق�����س على 
جراح امل�سلمني. وطالبوه برتكهم 
اأن  ال�ّسالحَف  اأعَيا  "فقد  و�ساأنهم 
تطول القمَم" على حد تعبريهم.

رّد يوحي بان التنظيم ال�سلفي مل 
عر�س  و�سرب  ال��ّدر���س،  ي�ستوعب 
اعتمدتها  التي  باملرونة  احل��ائ��ط 
معه،  التعاطي  يف  النه�سة  حركة 
اّجلها  وان  امل��واج��ه��ة  نهج  واخ��ت��ار 

اإىل حني.! 

املواجهات  ه����ذه  امل��ع��ه��د  واأرج�������ع 
ال�����س��ل��ف��ي��ني على  امل���ت���وق���ع���ة م����ع 
حركة  ت�ساهل  اإىل  القريب  امل��دى 
مع  احلاكمة  الإ�سالمية  النه�سة 

منو التيار ال�سلفي.
ال�سوؤون  خبري  زيلني  اآرون  وق��ال 
وا�سنطن  مب���ع���ه���د  ال���ت���ون�������س���ي���ة 
لرويرتز  الأدنى  ال�سرق  ل�سيا�سات 
ب����داأت  اأن ح��رك��ة ال��ن��ه�����س��ة  ي��ب��دو 
يجب  لكن  اأخ���ريا  بحزم  تت�سرف 
ع���دم الإ����س���ادة ب��ه��ذا، ف��ع��ل��ى مدار 
مع  ت�ساهلت  الأخ��ريي��ن  ال��ع��ام��ني 
منو ال�سلفية ومل تفعل �سيئا حيال 

منّوها.
الدين  ل�����س��ي��ّف  ���س��ب��ق  ي���ذك���ران���ه 
ال��راي�����س ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي با�سم 
ب يف فيفري  اأن�سار ال�سريعة اأن كّذّ
ن�����س��رت��ه �سحيفة  خ���را  امل��ا���س��ي، 
 12 هنالك  اأن  وم��ف��اده  جزائرية 
���س��وري��ا ينتمون  األ����ف  ت��ون�����س��ي يف 
هنالك،  امل�������س���ل���ح���ة  ل���ل���ج���م���اع���ات 
ي�ستعدون للعودة اإىل تون�س، تلبية 
اجلهادية  ال�سلفية  زع��ي��م  ل��ن��داء 

املدعو اأبو عيا�س.
نفيا  ال��ّراي�����س  ال��دي��ن  �سيّف  ونفى 
قطعّيا هذه املعلومات موؤكدا تراأ 
تربطه  ع��الق��ة  اأي  م��ن  التنظيم 
�سوريا  ف��ى  التون�سيني  باملقاتلني 

تنظيم اأن�سار ال�سريعة يف تون�ض يوؤّجل املواجهة يف انتظار املدد ال�ّسوري..!

•• بي�صاور-وكاالت:

بانفجار  ���س��رط��ي��ني  خم�سة  ق��ت��ل 
�سمال  ال�����س��ن��ع يف  ي���دوي���ة  ق��ن��ب��ل��ة 
غ�����رب ب���اك�������س���ت���ان، م��ن��ط��ق��ة على 
احلدود مع افغان�ستان، ح�سب ما 

اعلنت ال�سرطة.
ووقع النفجار يف منطقة جبلية 
 230 �سانغال،  باقليم  ومعزولة 
كلم اىل �سمال �سرق بي�ساور، اكر 
م��دي��ن��ة جت��اري��ة وع�����س��ك��ري��ة قبل 
ال�سرطة  قائد  وق��ال  افغان�ستان. 
هاتفي  ات�سال  يف  ح�سني  حممد 
مع وكالة فران�س بر�س ان قنبلة 

وقتل  ب�سيارتهم  انفجرت  يدوية 
ال�سرطيون اخلم�سة على الفور .

ودان رئي�س احلكومة الباك�ستانية 
هذا  خو�سو  ه���ازار  م��ري  بالوكالة 
�سادر  ب���ي���ان  ح�����س��ب  الع�����ت�����داء، 
ع��ن م��ك��ت��ب��ه. ومل ت��ت��ن اي���ة جهة 
العتداء ولكن طلبان الباك�ستانية 
غالبا ما تتعر�س لقوات المن يف 

�سمال غرب البالد.
اأخرى، قتلت عاملتان  من ناحية 
الأطفال  �سلل  مكافحة  حملة  يف 
ب�سمال  ب��ي�����س��اور  اإق��ل��ي��م  ام�����س يف 
قناة  ون���ق���ل���ت  ب���اك�������س���ت���ان.  غ�����رب 
اأن  م�سادر  عن  الباك�ستانية  دنيا 

مقّنعني  جم���ه���ول���ني  م�����س��ل��ح��ني 
اأط��ل��ق��وا ال��ن��ار على ف��ري��ق حلملة 
مكافحة �سلل الأطفال كان يعمل 
الأط����ف����ال يف قرية  ت��ل��ق��ي��ح  ع��ل��ى 
الهجوم  يف  وق���ت���ل���ت   . ب���ودب���اي���ر 
عاملة يف احلملة على الفور فيما 
ق�ست اأخرى متاأثرة بجراحها يف 

امل�ست�سفى.
وط��ّوق��ت ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة املكان 
وبداأت عملية بحث عن املنفذين.

متكررة  ه��ج��م��ات  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
�سلل  مكافحة  حمالت  ت�ستهدف 
نهاية  منذ  باك�ستان  يف  الأط��ف��ال 

العام الفائت.

اإىل النحالل التام. 
احلايل  ال��رب��ي��ع  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
وهو  امل��ئ��ات،  مقتل  �سهد  بالعراق 
 ،2008 م���ن���ذ  دم����وي����ة  الأك�������رث 
القوات  ان�سحاب  منذ  وبالتاأكيد 
ون�سف  ع�����ام  ق���ب���ل  الأم����ريك����ي����ة 

العام.
 وق��ال��ت اإن امل��وج��ة احل��ال��ي��ة من 
بلدة  اأح����داث  عقب  ب���داأت  العنف 
خاللها  ُق���ت���ل  ال���ت���ي  احل���وي���ج���ة 
اأب��ري��ل- يف  �سخ�سا   45 ح����وايل 

ني�سان املن�سرم. 

ت������ن������اول������ت م����ع����ظ����م ال�������س���ح���ف 
يف  التفجريات  موجة  الأمريكية 
بغداد اأم�س الأول والتي ُقتل فيها 
واأ�سيب  �سخ�سا   75 م��ن  اأك���رث 

اأكرث من مائتني بجراح..
التفجريات  ه�����ذه  اإن  وق����ال����ت   
ب�����س��ك��ل وا����س���ح عالمة  امل��ن�����س��ق��ة 
اأخرى على ت�ساعد العنف نتيجة 
لزيادة التوتر الطائفي يف العراق 
ال�����س��ه��ر امل���ا����س���ي ع���ق���ب اأح������داث 

احلويجة.
تفا�سيل  ال�سحف  ه��ذه  واأوردت   
والأحياء  ال��ت��ف��ج��ريات  ع���دد  ع��ن 
بها،  وق���ع���ت  ال���ت���ي  الأم�����اك�����ن  اأو 
وم��ا اأحل��ق��ه ك��ل تفجري م��ن قتل 

وا�سبات. 
اإن  ت�����امي�����ز  ن�����ي�����وي�����ورك  ق�����ال�����ت 
ال��ت��ف��ج��ريات وق��ع��ت رغ��م ت�سديد 
واإن����ه����ا زادت  الأم�������ن،  اإج���������راءات 
العنف  اأع���م���ال  اأن  م���ن  امل���خ���اوف 
ال�سراع  م��ث��ل  ���س��راع  اإىل  ت��دف��ع 
العراق  ���س��ه��ده  ال����ذي  ال��ط��ائ��ف��ي 
و2007.   2006 ع������ام������ي 
العراقي  اجل��ي�����س  اأن  واأو���س��ح��ت 
القاعدة  بداأ عمليات �سد تنظي�م 
ال��ق��اع��دة يف  اأ���س�����م��ى نف�سه  ال���ذي 
واملجموعات  ال����راف����دي����ن  ب�����الد 
مبحافظة  امل�����س��ل��ح��ة  الأخ���������رى 

الأنبار. 
اأن  تاميز  اأجنلو�س  لو�س  وذك��رت 
املخاوف  اأث���ارت  التفجريات  ه��ذه 
ال�سعيفة  ال�سيطرة  تكون  اأن  من 
الأمن يف طريقها  للحكومة على 

قبيلة التبو الليبية 
تغلق مطار �سبها 

•• طرابل�س-يو بي اأي:

التبو  اأقدمت جمموعة من قبيلة 
اإغ��الق مطار مدينة  الليبية، على 
اأك��ر مدينة  التي تعد ثالث  �سبها 
امل�سافرين  وم���ن���ع���ت  ال����ب����الد،  يف 
اإحتجاجا على  اإل��ي��ه  ال��دخ��ول  م��ن 
اأخ��ت��ف��اء اأح��د اأف��راده��ا ال��ذي يقود 
ك��ت��ي��ب��ة ���س��ه��داء ال���ق���ط���رون خالل 

تواجده بالعا�سمة طرابل�س.
حرة  �سبها  �سحيفة  م��وق��ع  وذك���ر 
الال�سى  الكتيبة،  قائد  ان  ام�س   ،
امل��ه��دي، اأخ��ت��ط��ف م��ن داخ���ل اأحد 
فنادق طرابل�س ومل تعلن اأية جهة 
ر�سمية اأو غري ر�سمية م�سوؤوليتها 
ع��ن ه���ذه احل��ادث��ة واأ����س���ار اإىل اأن 
باإغالق  قاموا  القبيلة  من  اأف���راداً 
الطريق املوؤدية ملطار مدينة �سبها 
فيما  ل��ي��ب��ي��ا(  ج��ن��وب  ك��ل��م   700(
حال  يف  امل���وق���ف  بت�سعيد  ه����ددت 

عدم معرفة م�سري املهدي .
الليبية،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ون��ف��ت 
اختفاء  بواقعة  عالقتها  ب��ي��ان،  يف 
مبدينة  الفنادق  اأح��د  من  املهدي، 
اإدانتها  ع���ن  واأع���رب���ت  ط��راب��ل�����س. 
املواطنني  خ��ط��ف  ع��م��ل��ي��ات  ب�����س��دة 
نطاق  خ�����ارج  ع��ل��ي��ه��م  ال��ق��ب�����س  اأو 
ال��ق��ان��ون واأك�����دت ال��داخ��ل��ي��ة، على 
واقعة  يف  التحقيق  ب��ا���س��رت  اأن��ه��ا 
تعليماتها  واأ�����س����درت  الخ���ت���ف���اء 
امل���ب���اح���ث  ج����ه����از  اإىل  ال����ف����وري����ة 
اجلنائية لتخاذ اجراءات التحري 
و�ستعلن  ال�����س����ت����دللت،  وج���م���ع 
النتائج بعد ا�ستكمال التحقيقات .

ه���ذه  اإن  ت������امي  جم���ل���ة  وق�����ال�����ت 
واملناطق  ب��الأ���س��واق  ال��ت��ف��ج��ريات 
ي��رت��اده��ا املدنيون  ال��ت��ي  الأخ���رى 
التدهور  ع��ل��ى  امل����وؤ�����س����رات  اآخ�����ر 
يف  الأم��ن�����������������ي،  للو�س��ع  ال�����س��ري��ع 
ال����وق����ت ال��������������������ذي ت���ت���ف���اق���م فيه 
بالعراق  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  ال���ت���وت���رات 
ب�سوريا  احل��������رب  وا�����س����ت����م����رار 

املجاورة.
 450 اأك��رث م��ن  اأن  واأ���س��ارت اإىل 
�سخ�سا ُقتلوا يف مايو-اأيار اجلاري 
ُقتل  واأغلبهم  البالد،  نطاق  على 

خ����الل الأ����س���ب���وع���ني الأخ���ريي���ن 
فقط يف واحدة من اأكرث موجات 
ا�ستمرارية منذ دي�سمر- العنف 

كانون الأول 2011.
الأول  اأم�س  ي��وم  اإن  اأي�سا  وقالت 
ك��ان الأك���رث دم��وي��ة منذ الثنني 
ال�������س���اب���ق ل����ه ح���ي���ث ُق���ت���ل 113 
ال�سابق كان  �سخ�سا، واإن الثنني 
ال��ي��وم امل��ف��رد الأك���رث دم��وي��ة منذ 
املا�سي  ال��ع��ام  ي��ول��ي��و-مت��وز   23
ا�ستهدفت  هجمات  قتلت  عندما 

قوات الأمن 115 �سخ�سا.

مقتل خم�سة �سرطين بقنبلة يف باك�ستان 

�سحف: الو�سع الأمني بالعراق يتدهور ب�سرعة 

املن�سف املرزوقي

�سخر وبلح�سن و�سيبوب

ان�سار ال�سريعة

على اعتبار اأنهم اختاروا م�سريهم 
باأيديهم يوم ذهبوا ويوم يرجعون 
ول دخل للتنظيم يف اختياراتهم". 
ل���ك���ن م���راق���ب���ني وم���ع���ار����س���ني يف 
ال�سريعة  اأن�����س��ار  يتهمون  تون�س 
بتجنيد ال�سباب التون�سي واإر�ساله 

للقتال يف �سوريا.
العنف  اأح���������داث  اأّن  اإىل  ي�������س���ار 
تون�س  ���س��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي  الأخ�������رية 
ال�سلفية  اجل��م��اع��ات  ب��ه��ا  وق��ام��ت 
اع����ت����رت ظ����اه����رة خ���ط���رية دّق����ت 

ناقو�س اخلطر اأمام جميع الطيف 
من  متثله  مل��ا  التون�سي  ال�سيا�سي 
اإذا  البالد  مل�ستقبل  مبا�سر  تهديد 
ما ا�ستفحل خيار العنف ال�سلفي. 

دفعت  الأح������داث  ت��ل��ك  اأّن  وي��ب��دو 
ح����رك����ة ال���ن���ه�������س���ة الإ����س���الم���ي���ة 
من  موقفها  تغيري  اىل  احلاكمة 

اجلماعة ال�سلفية اجلهادية.
النه�سة  ح���رك���ة  رئ���ي�������س  ووج������ه 
لذعة  ان��ت��ق��ادات  الغنو�سي  را���س��د 
وال�سلفية  ال�سريعة  اأن�سار  لتيار 

قوله  حّد  و�سل  عموما  اجلهادية 
وهم  اجلهاديني  ه��وؤلء  حل  اأينما 
خوارج الع�سر حل الدمار واخلراب 
والإ�سالمية"  العربية  بالبلدان 
م�سيفا اأحتداهم اأن يعطوين دولة 
واحدة جنح فيها هوؤلء املتهورون 
هل ال�سومال والعراق واأفغان�ستان 
دول م�ستقرة وختم بالقول اإّن فئة 
كبرية من ال�سعب اأ�سبحت خائفة 
الذي  الت�سدد  الإ�سالم نتيجة  من 
يبديه بع�س اجلماعات فالإ�سالم 

•• الفجر – تون�س - خا�س

الوطني  امل���ج���ل�������س  م���ك���ت���ب  ق��������ّرر 
ال���ت���اأ����س���ي�������س���ي ال���ت���ون�������س���ي اأم���������س 
ال���ث���الث���اء مت���ري���ر لئ���ح���ة اإع���ف���اء 
املن�سف  املوؤقت  اجلمهورية  رئي�س 
جل�سة  اإىل  م��ه��ام��ه  م���ن  امل���رزوق���ي 
انعقاد  م��وع��د  حت��دي��د  دون  ع��ام��ة 
التن�سيق  ح��ني  اإىل  اجل��ل�����س��ة  ه���ذه 
م���ع رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة. واأك����دت 
الوطني  باملجل�س  بالإعالم  املكلفة 
مكتب  اأن  �سويد  كرمية  التاأ�سي�سي 
امل��ج��ل�����س ق���رر ق��ب��ول لئ��ح��ة اإعفاء 
امل��ن�����س��ف امل�����رزوق�����ي و���س��ي��ت��م رفع 
اأن  بعد  العامة  اجلل�سة  اإىل  تقرير 

توجه الدعوة لرئي�س اجلمهورية.
اأع�ساء  اأن فوجئ  بعد  ذل��ك  وي��اأت��ي 
ب�سحب  اأم�����������س  امل���ج���ل�������س  م���ك���ت���ب 
املنحلة  العري�سة  كتلة  عن  نائبني 
بعد  م�����اي   15 ي�����وم  ل��ت��وق��ي��ع��ه��م��ا 
ال�سبط  مكتب  يف  الالئحة  اإي���داع 

اكتمال  ذل��ك مل مينع من  اأن  غري 
ال���ق���ان���وين خ��ا���س��ة واأن  ال��ن�����س��اب 
املجل�س  مكتب  اإىل  رفعت  الالئحة 
ب��� 77 ت��وق��ي��ع��ا. ي��ذك��ر اأن���ه مت يوم 
لئحة  اإي���داع  املا�سي  اأف��ري��ل   16
مبكتب  امل��رزوق��ي  من  الثقة  �سحب 
ال�سبط برئا�سة املجل�س التاأ�سي�سي 
القانوين  الن�ساب  ا�ستوفت  اأن  بعد 
من عدد الإم�ساءات.  هذا ومل يقم 
مكتب املجل�س بتحديد موعد معني 
لهذه اجلل�سة اإىل حني التن�سيق مع 
حيث  اجلمهورية،  رئا�سة  موؤ�س�سة 
اأك����د ب��ع�����س ال���ن���واب ع��زم��ه��م على 
لتلك  اجلمهورية  رئي�س  ا�ستدعاء 
اجلل�سة ووجوب ح�سوره، خا�سة اأن 
النظام الداخلي للمجل�س ل يفر�س 
احل�سور  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  على 

خالل مثل تلك اجلل�سات.
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  ُي�������س���ار 
وافق  قد  ك��ان  التون�سي  التاأ�سي�سي 
ال�سهر  ال��ث��اين وال��ع�����س��ري��ن م��ن  يف 

لرئي�سي الدولة واحلكومة.
وج�������اء ت���اأك���ي���د ب����ن ج���ع���ف���ر خالل 
نتائج  متابعة  جلنة  باأع�ساء  لقائه 
�سكلت لبحث  التي  الوطني  احلوار 
اآل��ي��ات ال��ت��زام الأح���زاب امل�ساركة يف 
وكان  امل��رم��ة.  بالتفاقات  احل���وار 
 25 التاأ�سي�سي قد قدم يف  املجل�س 
مل�سروع  ثالثة  ن�سخة  املا�سي  افريل 
اأن ن��اق�����س وراج����ع  ب��ع��د  ال��د���س��ت��ور 
ن�سختني �سابقتني كان قدمهما عام 
الثالثة  امل�سّودة  واأث���ارت   .2012
قانون  مب�سروع  املتعلقة  والأخ���رية 
قلقا  اجل��دي��د  التون�سي  ال��د���س��ت��ور 
والأجنبية  املحلية  الأو�ساط  داخ��ل 
على  حقيقيا  خطرا  اعترته  التي 
احل��ق��وق و احل���ري���ات، يف وق���ت دعا 
يف  ومتخ�س�سون  ح��ق��وق��ي��ون  ف��ي��ه 
هذه  اإ���س��ق��اط  اإىل  الد�ستور  جم��ال 
ب�سكلها  وع���دم مت��ري��ره��ا  ال��وث��ي��ق��ة 
اآمال  اإىل  ترتقي  ل  لأّن��ه��ا  احل���ايل 
اأط���راف  راأت  ح��ني  يف  التون�سيني، 

اأخرى اأّنها ت�ستجيب لتطلعاتهم.
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  واع���ت���ر 
اأن  التاأ�سي�سي، م�سطفى بن جعفر 
طّياته  يف  يحمل  اجلديد  الد�ستور 
ك��ث��ريا م��ن احل���ق���وق، وم���زي���دا من 
احلرّيات، مت�سّمنا كّل الق�سايا…
الد�ساتري  اأف�سل  م��ن  د�ستور  وه��و 
د�ستور  م����ن  واأف�������س���ل  ال����ع����امل  يف 
اأنه  اإىل  ي�سار  تعبريه.  وف��ق   ،59
الد�ستور  م�������س���روع  ي��ح��ظ  مل  اإذا 
جل�سة  يف  الثلثني  اأغلبية  مبوافقة 
التاأ�سي�سي،  عامة باملجل�س الوطني 
تقدمي  ال�سياغة  يتعني على جلنة 
ن�سخة ُمعدلة للمجل�س. واإذا ف�سل 
ا يف احل�سول على  اأي�سً الن�س  هذا 
بعد  يتم  الثلثني،  اأغلبية  موافقة 
وطني  ا�ستفتاء  اإىل  ال��ل��ج��وء  ذل���ك 
ب��اأغ��ل��ب��ي��ة ُم��ط��ل��ق��ة م���ن الأ����س���وات، 
تداعياتها  وهي فر�سية يحذر من 
القانون  يف  متخ�س�سون  مراقبون 

الد�ستوري.

ق��ب��ول لئ��ح��ة لإعفاء  امل��ا���س��ي على 
املرزوقي  من�سف  امل��وؤق��ت  الرئي�س 
من مهامه، تقّدم بها الع�سرات من 
ال���ن���واب، م��ن ح��ي��ث ال�����س��ك��ل، ولكنه 

رف�سها من حيث امل�سمون.
املجل�س  ن�����واب  م���ن  ل���ع���دد  و���س��ب��ق 
على  وّقعوا  اأن  التاأ�سي�سي  الوطني 
لئحة يطالبون فيها بعزل الرئي�س 
ت�سريحات  خلفية  على  امل��رزوق��ي 
نهاية  يف  ال���ب���الد  خ����ارج  ب��ه��ا  اأدىل 
فيها  ان��ت��ق��د  امل��ا���س��ي،  م��ار���س  �سهر 
اأ�سار  كما  التون�سية،  املعار�سة  دور 
املتطّرفني  العلمانيني  اأن  اإىل  فيها 

�ستن�سب لهم امل�سانق.

الد�ستور خالل يومني..؟
على �سعيد اآخر، اأكد رئي�س املجل�س 
اأن  جعفر  بن  م�سطفى  التاأ�سي�سي 
جاهزا  �سيكون  ال��د���س��ت��ور  م�����س��روع 
ي��وم��ني، و���س��ي��ع��ر���س قريبا  خ���الل 
منه  ن�سخة  ت��ق��دمي  ب��ع��د  ل��ل��ن��ق��ا���س 

تون�ض: قبول لئحة اإعفاء الرئي�ض املرزوقي من مهامه

املحكمة الأوروبية تلغي عقوبات �سد
 اأ�سهار الرئي�ض التون�سي ال�سابق بن علي

•• الفجر - وكاالت

األغت  الأوروب��ي��ة  املحكمة  اأن  الثالثاء  اأم�����س  بري�س  فران�س  وك��ال��ة  اأوردت 
العقوبات امل�سلطة على املقربني من الرئي�س ال�سابق زين العابدين بن علي 
وامل�ستبه يف تورطهم يف جرمية نهب الأموال العمومية و من بينهم اأ�سهاره 

�سليم �سيبوب و �سخر املاطري و بلح�سن الطرابل�سي.
ث��الث��ة قرارات  الأوروب����ي خل�ست يف  اإن حمكمة الحت���اد  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
اأّن قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الحت��اد الأوروب��ي بعد  اإىل  خمتلفة 
جتميد  الثالثة  الأع��م��ال  رج��ال  على  فر�س  التون�سية،  ال��ث��ورة  م��ن  �سهر 
اأر�سدتهم لأنهم كانوا مو�سوع حتقيق ق�سائي جتريه ال�سلطات التون�سية 

حول خطوات متت يف اإطار عمليات تبيي�س اأموال. 
وذكرت املحكمة اأّن تعبري تبيي�س اأموال مل يرد يف احلكم الأول، ومل يتبني 
العقوبات  لقانون  طبقا  �سخ�س،  و�سف  الإمكان  يف  اأّن  الأوروب���ي  لالحتاد 
اأم��وال عامة" فقط ب�سبب خ�سوعه  "م�سوؤول عن اختال�س  باأنه  التون�سي 

لتحقيق ق�سائي حول اأفعال تتعلق بتبيي�س اأموال.
انتهاء  اإىل حني  املفعول  �ساري   �سيبقى  اأّن قراراها  اأو�سحت  املحكمة  لكن 
اأم�س  ال��ت��ي ���س��درت  ال��ث��الث��ة  ت��ق��دمي ط��ع��ن حمتمل ���س��د الأح���ك���ام  مهلة 

الثالثاء.
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العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/600    جت  جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�سونيل  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية:  الوطني  الحتاد  بنك  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  الهند   اجلن�سية:  جورج  كوريان  جورج 
اجلن�سية:  جورج  كوريان  جورج  اعالنه/�سونيل  املطلوب  درهم    88.539.63
الهند   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/11 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/26
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/191    جت  جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ مبارك را�سد علي خليفة املزروعي اجلن�سية: المارات  مدعي عليه: موؤ�س�سة 
�سوء العربية للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
وقدرها 40000 درهم او ارجاع مقطورة- ومطالبة بالقيمة اليجارية وقدرها 3600 
درهم املطلوب اعالنه/موؤ�س�سة �سوء العربية للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
الربعاء املوافق 2013/6/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحا   8.30
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�سدر بتاريخ  2013/5/26
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/255    عم جز- م ر-ب- ع ن

باك�ستان مدعي عليه: موؤ�س�سة  مدعي/ �سبني جول كاجري جول اجلن�سية: 
اجلن�سية:  التكييف  واعمال  ال�سحيه  لالعمال  ال�سام�سي  عبداهلل  حميد 
اعالنه  املطلوب  العمالية  بامل�ستحقات  املطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات 
التكييف  واعمال  ال�سحيه  لالعمال  ال�سام�سي  عبداهلل  حميد  /موؤ�س�سة 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/6/5 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
او بوا�سطة وكيل معتمد  املركز الداري �سخ�سيا  الكائنة  العني البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/27
قلم املحكمة العمالية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/212    عم جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ حممد ايوب كمال الدين اجلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه: موؤ�س�سة حممد 
عمالية-  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  البال�سرت  لعمال  ب�سري 
رواتب متاخرة- مكافاة نهاية اخلدمة- بدل اجازة- قيمة التا�سرية- ت�سليم تذكرة 
ال�سفر املطلوب اعالنه /موؤ�س�سة حممد ب�سري لعمال البال�سرت اجلن�سية: المارات 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
الثالثاء املوافق 2013/6/4 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
8.30 �سباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

2013/5/26
قلم املحكمة العمالية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/213    عم جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ حممد كرمي �سخي  اجلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه: موؤ�س�سة حممد 
مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  البال�سرت  لعمال  ب�سري 
عمالية- رواتب متاخرة- مكافاة نهاية اخلدمة- الغاء القامة- تذكرة �سفر 
املطلوب اعالنه /موؤ�س�سة حممد ب�سري لعمال البال�سرت اجلن�سية: المارات  
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/4 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
العني  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحا  مكلف باحل�سور 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/26
قلم املحكمة العمالية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/446    مد جز- م ر-ب- ع ن

العربي  بوكالة/ه�سام ح�سن عبداهلل  ال�سيارات  لتاجري  مدعي/ مكتب لندن 
كانتي  مريدول  مهريي  كانتي  بابال  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية: 
مهريي اجلن�سية: بنغالدي�س  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 17100 درهم   
اجلن�سية:  مهريي  كانتي  مريدول  مهريي  كانتي  بابال   / اعالنه  املطلوب 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  بنغالدي�س 
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/6/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحا   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
او بوا�سطة وكيل معتمد  املركز الداري �سخ�سيا  الكائنة  العني البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة املدنية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/326    مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ موؤ�س�سة  غنتوت لتاجري ال�سيارات وكيال عنه/ ه�سام ح�سن عبداهلل 
العربي اجلن�سية: المارات   مدعي عليه: جمعه علي نا�سر حممد احلامدي 
اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 12235 درهم  املطلوب 
عنوانه:  المارات   اجلن�سية:  احلامدي  حممد  نا�سر  علي  جمعه   / اعالنه 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
الثنني املوافق 2013/6/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة املدنية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/319 ت  �سلح -م ر- ت-اأظ(
املنفذ  المارات  املحدودة اجلن�سية:  الهند�سية  دي�سكون  �سركة  التنفيذ/  طالب 
�سده : برابهاكاران �سابو اجلن�سية: الهند  املطلوب اعالنه: برابهاكاران �سابو 
تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  الهند  اجلن�سية: 
ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم  وحدد لنظره جل�سة يوم الربعاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/12
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    قلم التوفيق وامل�ساحلة                                                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/664 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �سركة ركن املروج للمقاولت العنوان بالن�سر نعلمك 
انه بتاريخ املوافق 2013/5/27م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / ما�سهود للبال�سرت وال�سرياميك بالتايل: 
توؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����س��وري:  مب��ث��اب��ة  املحكمة  حكمت 
للمدعية مبلغ وقدره )42.479.00 درهم( اثنان واربعني الفا واربعمائة 
بتوقيعي  �سدر  وامل�ساريف  الر�سوم  وت�سمينها  درهما  و�سبعني  وت�سعة 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/28 حكما قابال لال�ستئناف خالل 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/272 مدين جزئي  

���س��امل م��ط��ر عبيد ج���ر����س   العنوان  امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/ حم��م��د  اىل 
عليك  قد حكمت  2013/5/26م  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�سر 
يو�سف    / ل�سالح  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  هذه احلكمة يف 
احمد نا�سر بن حيدره التميمي، بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة 
 9200 مبلغ   للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  احل�سوري: 
درهم والزمته بالر�سوم وامل�ساريف. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ املوافق 2013/5/28  
القا�سي/عادل حممود ا�سماعيل                      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
اعالن حكم الدعوى 2012/1050 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

اىل املحكوم عليها/ ريتا �سعاده- لبنانية اجلن�سية العنوان: بالن�سر نعلمك انه 
بتاريخ 10 رجب 1434ه� املوافق 20 مايو 2013م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح املدعي/ احمد را�سد حممد حممد الرميثي- 
بالآتي: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: 1( با�سقاط ح�سانة املدعى عليها 
عن ابنائها من املدعي وهم ) مريا املولودة بتاريخ  2006/6/21  عبداهلل املولود 
يف  املدعي  حق  واثبات   2005/6/27 بتاريخ  املولود  يو�سف   2005/6/27 بتاريخ 
حكما  الدعوى.  مب�سروفات  عليها  املدعى  ال��زام   )2 اليه.  و�سمهم  ح�سانتهم 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما من تاريخ العالن. �سدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/5/27م. 
�سالح مبارك كلفوت الرا�سدي
 القا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية                          

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/816 جتاري جزئي  

بالن�سر  العنوان  العامة   للمقاولت  العاملية  مارينا  �سركة  عليه/  املحكوم  اىل 
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/5/20م  امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  ان��ه  نعلمك 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / �ساه خالد مري عبا�س خان  بالتايل: 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليها بان املدعى عليها بان 
الف وثمامنائة وخم�سني  �سبعة  دره��م(  وق��دره )7.850  للمدعي مبلغ  ت��وؤدي 
بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �سدر  وامل�ساريف.   الر�سوم  وت�سمينها  درهما 
املوافق 2013/5/28 حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 385 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

ميثلها/  اخلفيفة  واملكائن  اللت  لت�سليح  �سادي  حممد  موؤ�س�سة  مدعي/ 
ح�سن  امين  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  امل�سري  ب�سام  �سادي  حممد 
علي طيطي اجلن�سية: الردن مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 10395 درهم 
املطلوب اعالنه/ امين ح�سن علي طيطي اجلن�سية: الردن عنوانه: بالن�سر 
يوم اخلمي�س   املحكمة  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحا   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان   اآل  مع�سكر 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 615 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/ حممد يو�سف ح�سن بن حماد ب�سفته وكيل خدمات الرخ�سة/كافترييا اق�سوم 
للماأكولت  الثيوبية اجلن�سية: المارات مدعي عليه: فروين ابراهام ب�سفتها مالك 
للرخ�سة/كافترييا اق�سوم للماأكولت الثيوبية اجلن�سية: اثيوبيا  مو�سوع الدعوى: 
ف�سخ عقد وكيل خدمات 10000 درهم  املطلوب اعالنه/فروين ابراهام ب�سفتها مالك 
للرخ�سة/كافترييا اق�سوم للماأكولت الثيوبية اجلن�سية: اثيوبيا  عنوانه: بالن�سر 
املوافق  الربعاء   يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/6/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/28 
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 975 /2013  جت كل - م ت- ب- اأظ

�ساهني  حممد  وميثلها  والملنيوم  احلديدية  لالأعمال  العال  موؤ�س�سة  مدعي/ 
اجلن�سية:  مياه  حمدو  ج�سيم  حممد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  الطوخي 
املطلوب  درهم   118626 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  بنغالدي�س 
ان  بالن�سر حيث  عنوانه:  بنغالدي�س   مياه اجلن�سية:  اعالنه/حممد ج�سيم حمدو 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني  املوافق 2013/6/10 
الدائرة  امام  ال�ساعة 6.00 م�ساًء  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور  موعدا لنظر 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

 2013/5/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 393 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

المارات  اجلن�سية:  العامة  وال�سيانة  للنقليات  فنتا�ستك  موؤ�س�سة  مدعي/ 
مو�سوع  بنغالدي�س  اجلن�سية:  ح�سني  جولم  مياه  بابول  عليه:  مدعي 
مياه  بابول  اعالنه/  املطلوب  ايجار  وقيمة  �سيارات  برد  مطالبة  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  بنغالدي�س  اجلن�سية:  ح�سني  جولم 
 2013/6/18 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/5/28 
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/318 ت  جتر-م ر- ت-ع ن(
اجلن�سية:  البناء  معدات  وتاجري  لبيع  وامتياز  حممد  �سركة  التنفيذ/  طالب 
المارات املنفذ �سده : �سامل يحيى �سليمان بالعدر العامري اجلن�سية: المارات 
المارات  اجلن�سية:  العامري  بالعدر  �سليمان  يحيى  اعالنه:�سامل  املطلوب 
عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر 
يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ن  ع  ر-ب-  م   - كل  جت   2012/322 رقم  الدعوى  يف 
باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/7 املوافق  الحد 
�سخ�سيا  الرئي�سي    باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني  بادارة  الوىل  الدائرة  امام 
او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ 

اجلري.
    القلم التجاري                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/436 - العني

بالن�سر   العنوان:  الكتبي/ الم���ارات    را�سد علي عيد  املدعي عليه: مع�سد   
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/5/23م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
ال�سيارات-  لتاجري  لندن  مكتب   / ل�سالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
را�سد علي  املدعى عليه ) مع�سد  بالزام  املحكمة مبثابة احل�سوري:  حكمت 
ومائة  ال��ف  ع�سرين  وق���دره  مبلغ  امل��دع��ي  للمكتب  ي�سدد  ب��ان  الكتبي(  عيد 
مب�ساريف  والزمته  املخالفة  وقيمة  امل�ستحقة  الج��رة  قيمة  دره��م  و�سبعني 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  الدعوى. 

لت�سلمك هذا امل�ستند.  �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/5/26
القا�سي/جمال ح�سني برودي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/369 - العني

 املدعي عليه: �سالح �سليم را�سد حميد ال�سيابي - المارات   العنوان: 
عليك  حكمت  ق��د  2013/5/26م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�سر  
هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح /مكتب لندن 
املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  ال�سيارات-  لتاجري 
بان ي�سدد للمدعية مبلغ وقدره 500 درهم ) خم�سمائة درهما(  عليه 
على النحو امل�سار اليه بال�سباب كما الزمته بالر�سوم وامل�ساريف.  حكما 
قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا 

امل�ستند.  �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/5/27
القا�سي/ال�سفيع خاطر النيل    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/486 - العني

ال�سام�سي/المارات      خ��ل��ف��ان  حم��م��د  ع��ب��داهلل  حم��م��د  ع��ل��ي��ه:  امل��دع��ي   
حكمت  قد  2013/5/23م  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�سر   العنوان: 
عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح /موؤ�س�سة 
بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  ال�سيارات  لتاجري  غنتوت 
ي�سدد  ب��ان  ال�سام�سي(  خلفان  حممد  ع��ب��داهلل  )حم��م��د  عليه  امل��دع��ى 
للموؤ�س�سة املدعية مبلغ قدره الف ومائتني وخم�سني درهم 1250 درهم 
والزمته مب�ساريف الدعوى. حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  �سدر بتوقيعي وختم 

املحكمة 2013/5/26
القا�سي/جمال ح�سني برودي        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10805 بتاريخ   2013/5/29     
  اعالن بال�سند التنفيذي يف  الدعوى   رقم 2012/781)  مدين(

اىل املحكوم عليه: موؤ�س�سة �سابر ح�سني للنجارة واحل��دادة عنوانه: ن�سرا حيث انه 
منازعات   2012/950 رق��م  ال��دع��وى  يف  �سدكم  حكم  �سدر  قد  2012/4/16م  بتاريخ 
ايجارية ل�سالح املدعي: زيد جليل جا�سم ومبا ان املحكوم له قد تقدم بتنفيذ احلكم 
قا�سي  ام���ام  1- احل�سور  ك��الت��ي:  تنفيذه  املطلوب  احل��ك��م  ان  ل��ذل��ك ومب��ا  امل��ذك��ور 
التنفيذي ل�سداد مبلغ وق��دره 23100 دره��م + 1008 دره��م م�ساريف الدعوى +800 
درهم اعالنات بالن�سر + 640 درهم ر�سوم التنفيذ. لذ فانت مكلف باحل�سور امام هذه 
املحكمة للجل�سة املحددة يف ال�ساعة 9 من �سباح يوم: اخلمي�س املوافق 2013/6/16 
لتنفيذ ما ذكر اعاله ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات 
القانونية املنا�سبة. بالل�سق يف حالتني الرف�س والغلق. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ : 2012/6/13.
�سعيد �سامل الهنائي
رئي�س قلم التنفيذ مبحكمة العني البتدائية  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
          ادارة التنفيذ

العدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: الهدف الذهبي لتجارة اللوازم املنزلية )ذ.م.م(
عبدالرزاق  عبدالرحمن  ملك   101 مكتب  ال��ع��ن��وان:     578765 ال��رخ�����س��ة:  رق��م   
عبدالرحمن- ديرة- ال�سغاية  ال�سكل القانوين:  ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد 
بال�سجل التجاري: 79280 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانه 
قد مت التا�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اعاله- كاتب 
من  وعلى   2013/4/14 القرار:  ت�سديق  تاريخ   2013/4/14  : القرار  تاريخ  العدل 
لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني املركز الدويل لال�ست�سارات 
والوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحبا  ال��ت��ايل:  العنوان  يف  احل�سابات  وتدقيق 
الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الع��الن. العنوان:  مكتب رقم 
، ديرة -  امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة  213 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 

هاتف :2501521-04 الفاك�س: 04-2501522 
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10805 بتاريخ 2013/5/29    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بتعيني م�سفي    

ا�سم امل�سفي: املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانه قد مت تعيني امل�سفي 
املنزلية   اللوازم  لتجارة  الذهبي  الهدف  �سركة:  لت�سفية  اع��اله  امل��ذك��ور 
)ذ.م.م( كاتب العدل تاريخ القرار : 2013/4/14 تاريخ الت�سديق القرار: 
امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى    2013/4/14
املعني يف العنوان التايل:  م�سطحبا معه كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية 
وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. العنوان:  مكتب رقم 213 
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فرن�سا تبحث يف طهران اأزمة �سوريا
•• طهران-يو بي اأي:

الإيرانية  ذك��رت وك��ال��ة )ف��ار���س( 
لالأنباء، ام�س اأن وفداً دبلوما�سياً 
ف��رن�����س��ي��اً ب��رئ��ا���س��ة م���دي���ر دائ����رة 
وزارة  يف  الأو��������س�������ط  ال�����������س�����رق 
اخل��ارج��ي��ة ج���ان ف��رن�����س��وا جريو، 
امل�سوؤولني  م���ن  ع����دد  م���ع  ب��ح��ث 
ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة الإي��ران��ي��ة، يف 
مبا  باملنطقة  التطورات  طهران، 

فيها الأزمة ال�سورية.
الوفد  اأن  اإىل  )ف��ار���س(  واأ���س��ارت 
ال��ف��رن�����س��ي ال��ت��ق��ى م�����س��اع��د وزير 
لل�سوؤون  الإي��������راين  اخل���ارج���ي���ة 
الأوروبية والأمريكية، علي اأ�سغر 
مب�ساعد  يجتمع  اأن  قبل  خاجي، 
وزي��ر اخلارجية الإي��راين ح�سني 

اأمري عبد اللهيان.
�سدد،  ال��ل��ه��ي��ان  ع��ب��د  اأن  وذك�����رت 
ل����دى ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ال���وف���ت���د، على 
���س��رورة ع��دم ال��ت��دخ��ل اخلارجي 
اأن  ع��ل��ى  م��وؤك�����������������داً  �س�������وريا،  يف 
ال�سيا�سي  احل�����ل  تدع���������م  اإي�ران 
امل��ب��ن��ي ع��ل��ى الأ���س��ال��ي��ب واحللول 
انتخابات  واإج���راء  الدميقراطية 
ال�سعب  ي��ت��خ��ذ  ل��ك��ي  ����س���وري���ا،  يف 
ال�������س���وري ق�������راره ب��ن��ف�����س��ه حول 

م�ستقبل البالد .
على  فرن�سا  اللهيان،  عبد  وح��ث 
حلل  الدبلوما�سية  ال�سبل  انتهاج 

مناظرة يف القاهرة 
توؤيد رحيل الأ�سد 

•• القاهرة-رويرتز:

مناظرة  يف  احل�����س��ور  غ��ال��ب��ي��ة  ق����ال 
الرئي�س  ب��ق��اء  ان  ب��ال��ق��اه��رة  ع��ق��دت 
ب�������س���ار ال�����س����د يف احل����ك����م ل���ي�������س يف 
يكون  ان  ميكن  ول  �سوريا  م�سلحة 
منذ  امل�ستمرة  الهلية  للحرب  احلل 
اأكرث من عامني و�سقط خاللها نحو 

قتيل. األف   80
باملئة من ح�سور كبري  9ر77  واأي��د 
ال�سيطرة  انتقال  ال�سبان  من  اأغلبه 
ب��ي��ن��م��ا قال  امل�����س��ل��ح��ة  امل��ع��ار���س��ة  اىل 
يف  �سوريا  م�سلحة  ان  باملئة  1ر22 
ب��ق��ائ��ه حت���ت ح��ك��م ال����س���د. وتقل�س 
يف  الت�سويت  اع���ادة  بعد  ه��ذاال��ف��ارق 
باملئة  3ر70  اىل  امل���ن���اظ���رة  ن��ه��اي��ة 
مقابل 7ر29 باملئة. واجريت املناظرة 
بالقاهرة  الم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  يف 
�سمن �سل�سلة حلقات حوارات العرب 
العالمي  ي��دي��ره��ا  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
ال���ري���ط���اين ت��ي��م ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان بني 
الدكتور يزن عبد اهلل ع�سو م�سروع 
ال���ذي تبنى وجهة  ال�����س��وري  احل����وار 
النظر املوؤيدة لبقاء ال�سد والدكتور 
العلوم  اأ�ستاذ  ال�سيد  كامل  م�سطفى 
المريكية  ب��اجل��ام��ع��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
الخرى.  النظر  وج��ه��ة  تبنى  ال���ذي 
ب��اأن �سوريا  وج��ادل الدكتور عبد اهلل 
ال��ع�����س��ر الخ�����رية التي  ال�����س��ن��وات  يف 
ال�سد  ب�سار  حكم  حت��ت  فيها  عا�ست 
�سواء من حيث  اأف�سل حال  كانت يف 
وان  ال�سحة  اأو  التعليم  اأو  القت�ساد 
النتقاد الوحيد كان ل�سعف احلرية 
يف  تعي�س  الن  ه��ي  بينما  ال�سيا�سية 

عنف وقتل بدعوى التحرر والثورة.

املباحثات  ا�ستمرار  �سرورة  وعلى 
الثنائية بني اجلانبني.

وق���ال���ت ال���وك���ال���ة الإي���ران���ي���ة، اإن 
الفرن�سي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  ال���وف���د 
ال��ت��ق��ى الأح������د يف ط����ه����ران، اأب���و 
دائ��رة غرب  دلفي، مدير  القا�سم 
الإيرانية،  اخل��ارج��ي��ة  يف  اأوروب�����ا 
الدبلوما�سي  ال�����وف�����د  ال���ت���ق���ى 
العالقات  معه  وبحث  الفرن�سي، 

الثنائية والتطورات الإقليمية.

دون  واحليلولة  ال�سورية  الأزم��ة 
احتدام الأزمة والعنف والتطرف، 
ع���ل���ى ال�������س���ع���ي���دي���ن الإق���ل���ي���م���ي 

والدويل.
وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����ال خ���اج���ي لدى 
كانت  اإي��ران  اإن  الوفد،  ا�ستقباله 
ال�سالم  لتعزيز  ت�سعى  ت���زال  ول 
وكذلك  الإق��ل��ي��م��ي  وال���س��ت��ق��رار 
ت��و���س��ي��ع ال��ت��ع��ام��ل وال���ت���ع���اون مع 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  الأوروب����ي����ة،  ال�����دول 

ل�سيا�ستها  ال���ث���اب���ت���ة  امل������ب������ادئ 
اخلارجية .

ترحب  ط���ه���ران  اأن  ع��ل��ى  واأك������د 
البلدين  بني  واحل��وار  باملباحثات 
ح���ول ال��ق�����س��اي��ا وامل��وا���س��ي��ع ذات 
الإهتمام امل�سرتك وتعترها باأنها 

ت�سب يف م�سلحة البلدين .
ونقلت )فار�س( عن الدبلوما�سي 
ت����اأك����ي����ده ع���ل���ى دور  ال���ف���رن�������س���ي، 
الإقليمية  ب���ال���ت���ط���ورات  اإي�������ران 

النم�سا ترتاجع عن �سحب قواتها من اجلولن مو�سكو تندد برفع حظر الأ�سلحة عن �سوريا 
•• مو�صكو-يو بي اأي:

ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الرو�سي  اأع����رب 
اأمل  خيبة  عن  ام�س  ريابكوف  �سريغي 
مو�سكو ازاء قرار الحتاد الأوروب��ي رفع 
الأ�سلحة  املفرو�س على ت�سدير  احلظر 
�ساأنه  م��ن  ذل��ك  اأن  معتراً  ���س��وري��ا،  اإىل 
 2 جنيف  م��وؤمت��ر  عقد  ب��اآف��اق  ي�سر  اأن 

الدويل حول �سوريا.
ون���ق���ل���ت و����س���ائ���ل اإع��������الم رو����س���ي���ة عن 
ريابكوف قوله اإن قرار الحتاد الأوروبي 

مثال  هو  �سوريا  اإىل  اأ�سلحة  حظر  رف��ع 
ي�سر  اأن  وميكن  املعايري  ازدواجية  على 
ع��ق��ده حول  ال���دويل املخطط  ب��امل��وؤمت��ر 

�سوريا يف جنيف .
وذك���ر اأن رو���س��ي��ا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ما 
ت��زالن غري قادرتني على التفاق حول 

بع�س اأوجه ت�سوية الأزمة ال�سورية.
وكان الحتاد الأوروبي قرر رفع احلظر 
على الأ�سلحة للمعار�سة ال�سورية، لكنه 
اإر�سال  ب�ساأن  ف���وري  ق���رار  اأي  يتخذ  مل 

اأ�سلحة اإليها.

•• باري�س-وكاالت:

خالل  �ستك�سف  ب���الده  اإن  رف��ي��ع  فرن�سي  م�����س��وؤول  ق��ال 
عينات  على  حاليا  جتريها  اخ��ت��ب��ارات  نتائج  ع��ن  اأي���ام 
النظام  ق��وات  ا�ستخدمته  كيمياوي  �سالح  عنا�سر  من 
دم�سق  ال�سوري �سد مقاتلي اجلي�س احلر يف �سواحي 

خالل �سهري مار�س-اآذار واأبريل-ني�سان املا�سيني.
واأو�سح امل�سوؤول اأن مرا�سلي �سحيفة لوموند الفرن�سية 
بعد  الفرن�سية  ل��ال���س��ت��خ��ب��ارات  ال��ع��ي��ن��ات  ه���ذه  ���س��ل��م��وا 
تهريبها من �سوريا، م�سيفا اأن اختبارات �ستجرى على 

هذه العينات و�ستعلن النتائج يف الأيام القادمة.
اأج���رت اخ��ت��ب��ارات على  اأن فرن�سا ك��ان��ت ق��د  اإىل  واأ���س��ار 
ع��ي��ن��ات اأخ����رى وت��اأك��د ل��ه��ا ا���س��ت��خ��دام ال���غ���ازات ال�سامة 
الأ�سلحة  م�����س��األ��ة  اأن  اإىل  امل�����س��وؤول  واأ����س���ار  ���س��وري��ا.  يف 
وزراء  بني  ع�ساء  خ��الل  نوق�ست  �سوريا  يف  الكيمياوية 
خارجية فرن�سا لوران فابيو�س والوليات املتحدة جون 
اإذا ح�سلنا  واأ���س��اف  �سريغي لف���روف  ورو���س��ي��ا  ك��ريي 
على ما يكفي من العنا�سر املتطابقة للقول باأن اأ�سلحة 
اأن نتخذ قرارات  كيمياوية قد ا�ستعملت فعندها يجب 
 . ا�ستخال�سها  ال��واج��ب  ال��ِع��ر  ودرا���س��ة  �سركائنا،  م��ع 
وكان مرا�سالن ل�سحيفة لوموند الفرن�سية قد تواجدا 

يف موقع ا�ستخدم اجلي�س ال�سوري فيه اأ�سلحة كيمياوية 
دم�سق،  العا�سمة  ���س��واح��ي  يف  املعار�سة  مقاتلي  �سد 
ون�سرت ال�سحيفة �سهادتهما وقال املرا�سل جان فيليب 
اأي��ام متتالية  لعدة  �ساهدين  زميله  ك��ان مع  اإن��ه  رمي��ي 
على ا�ستعمال متفجرات كيمياوية، وراأيا مفعولها على 
عند  ال��واق��ع  ج��وب��ر  ح��ي  جبهة  على  املعار�سة  مقاتلي 
يناير-كانون  يف  املعار�سة  دخلته  وال��ذي  دم�سق  مدخل 
لوران  امل�سور  و�ساهد  ال�ساهد.  بح�سب  املا�سي،  الثاين 
اأن  كيف  املا�سي  اأبريل-ني�سان   13 ي��وم  در�ستوك  ف��ان 
من  واقية  اأقنعة  و�سعوا  ثم  ي�سعلون،  ب��دوؤوا  املقاتلني 
جل�س  وق��ال  ال��غ��از.  بتاأثري  امل�سور  ف�ّسره  ببطء  ال��غ��از 
 . ويتقيوؤون  يختنقون  وه��م  القرف�ساء  الرجال  بع�س 
امل��واد يف  تلك  ا�ستعمال  �سهادات عن  ال�سحفيان  وجمع 

حميط اأو�سع بكثري من حول العا�سمة ال�سورية.
وو�سف مقاتلون وطبيب يف ت�سجيل فيديو �سوره فان 
در�ستوك وهو من�سور على موقع لوموند الإلكرتوين، 
الأعرا�س التي تت�سبب فيها تلك املواد، وهي عبارة عن 
العني مع  التنف�س و�سداع و�سيق يف حدقة  �سعوبة يف 
كما  امل��وت  فهو  مبا�سرة  الأم��ر  يعالج  اإذا مل  و  الغثيان، 
يف  الفاحت  مب�ست�سفى  هويته  اإخ��ف��اء  طلب  طبيب  �سرح 

كفربطنا بالغوطة

•• اأنقرة-وكاالت:

لالحتاد  ان�سمامها  حم��ادث��ات  تركيا  ت�ستاأنف  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
الأوروبي يف يونيو حزيران املقبل، بعد توقفها لفرتة لأ�سباب 
و�سرح  وق��ر���س  اأن��ق��رة  ب��ني  وال��ن��زاع  فرن�سا  معار�سة  بينها 
اأيرلندا الذي تتوىل بالده رئا�سة الجتماعات  وزير خارجية 
الوزارية لالحتاد الأوروبي باأن املحادثات �سرتكز على الق�سايا 
ف�سال   35 م��ن  واح��د  وه��ي  الإقليمية،  بال�سيا�سة  املرتبطة 
ا�ستكمالها،  الحت���اد  لع�سوية  مر�سحة  دول��ة  اأي  على  يتعني 

والتي ا�ستكمل التفاو�س ب�ساأنها يف جمال واحد فقط.
واأ�ساف اإميون غيلمور، يف موؤمتر �سحفي مع نظريه الرتكي 

اأحمد داود اأوغلو، اأن ا�ستئناف املحادثات يعك�س ا�ستمرار التزام 
اإىل  الن�سمام لع�سوية الحت��اد قدما  بدفع عملية  اجلانبني 

الأمام.
غري اأن املفو�س الأوروبي املكلف ب�سوؤون التو�سع �ستيفان فويل 
�سدد على �سرورة اأن تبدي تركيا ح�سن النية، قائال اإن مفتاح 
مت  ال��ذي  القبول  اإع���ادة  ات��ف��اق  ه��و  باملفاو�سات  تقدم  حتقيق 
اإليه مع الحت��اد الأوروب��ي وال��ذي يتعني على تركيا  التو�سل 

توقيعه حتى يكون �ساريا املفعول.
وي�سهل هذا التفاق مكافحة الهجرة غري ال�سرعية لالحتاد 
اليونان،  اإىل  العبور  ن��ق��اط  م��ن  وه��ي  تركيا،  ع��ر  الأوروب����ي 
ومقابل توقيع اأنقرة على هذا التفاق يوافق الحتاد الأوروبي 

على ت�سهيل منح تاأ�سريات الدخول اإىل الأتراك، وكانت اأنقرة 
وقعت بالأحرف الأوىل على التفاق عام 2012.

اإزاء توقف  ام��ت��ع��ا���س��ه  ال��رتك��ي  وزي����ر اخل��ارج��ي��ة  ي��خ��ف  ومل 
35 ف�سال متوقفة  اأ�سل  17 من  اأن  اإىل  املفاو�سات، م�سريا 

لدوافع �سيا�سية.
اخلارجية  ب��ال��ع��الق��ات  املتعلقة  ال��ب��ن��ود  بفتح  اأوغ��ل��و  وط��ال��ب 
اآف���اق  ف��ت��ح  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال��ط��رف��ني  اإن  ق��ائ��ال  امل���ح���ادث���ات،  يف 

اإ�سرتاتيجية يف عالقاتهما.
ال�سنوات  الحت���اد،  اإىل  لالن�سمام  تركيا  حم��ادث��ات  وتوقفت 
املا�سية، لأ�سباب من بينها معار�سة فرن�سا بالإ�سافة اإىل نزاع 

�سديد بني اأنقرة وقر�س.

ا�ستئناف حمادثات تركيا والحتاد الأوروبي قريبًا 

اختبارات يف فرن�سا ب�ساأن كيمياوي �سوريا 

تردد اأوروبي يف مواجهة التحدي ال�سوري 

•• عوا�صم-وكاالت:

الأمريكية  ال�سحف  بع�س  ن�سرت 
ت����ق����اري����ر وم�����ق�����الت ع����ن احل����رب 
فيها.  اهلل  حزب  وم�ساركة  ب�سوريا 
تدخل  اإىل  تاميز  نيويورك  ودع��ت 
وح���ا����س���م وطويل  ك��ب��ري  اأم����ريك����ي 
اأي تدخل  اأن  امل���دى، وح���ذرت م��ن 
اأقل من ذلك �سياأتي بنتائج عك�سية. 
وذكرت يف تقرير لها اأن حزب اهلل 
بداأ مقامرة درامية بتدخله يف تلك 
�ساين�س  كري�ستيان  ودعت  احلرب. 
م��ون��ي��ت��ور امل��ج��ت��م��ع ال������دويل اإىل 
الإ���س��راع بوقف ه��ذه احل��رب التي 

بداأت تتحول اإىل حرب دينية .
تدخال  اإن  تاميز  نيويورك  وقالت 
اأمريكيا كبريا �سيثبت اأن وا�سنطن 
جادة يف تنفيذ خطوطها احلمراء، 
تراجع  يف  ���س��ي��ت�����س��ب��ب  ذل����ك  واأن 
اإي��ران عن الرنامج النووي  حكام 
انت�سار  منع  مبعاهدات  والل��ت��زام 

الأ�سلحة النووية.
واأ����س���اف���ت ب�����اأن ت���دخ���ال اأق�����ل من 
ال�������س���ام���ل ل����ن ي���ن���ه���ي احل�������رب اأو 
يخيف اإيران، واأن التدخل املطلوب 
مناطق  ف��ر���س  م��ن  اأك���رث  يتطلب 
الأ�سلحة  واإر�سال  الطريان  حلظر 
تعطيل  ي��ع��ن��ي  ب����ل  ل���ل���م���ع���ار����س���ة، 
ال����ق����درة اجل���وي���ة ل��ب�����س��ار الأ����س���د، 
وت����دخ����ال ب���ري���ا ت��ن��ظ��م��ه وت���ق���وده 
اأمريكا وتوافق عليه جامعة الدول 
اإع��ادة بناء  العربية وينه�س بعبء 
ال�سراع  لإن��ه��اء  والتو�سط  �سوريا 

الطائفي فيها.
�سهل  حل  يوجد  ل  اأن��ه  واأو�سحت 
واأن  ال�����س��وري،  ل��ل�����س��راع  اأو و���س��ط 
اأي تدخل اأقل من احلا�سم �سيقنع 
اإي������ران ب����اأن اأم���ريك���ا ل ت��رغ��ب يف 

الدخول يف حرب كبرية باملنطقة. 
ورغم  اأن���ه  م��ن  ا�ستغرابها  واأب����دت 
ال�سحايا  م����ن  ال����ه����ائ����ل  ال����ع����دد 
�����س����وري����ا وان���ت���ه���اك  امل����دن����ي����ني يف 
با�ستخدامه  القوانني  لكل  الأ�سد 
الأ�سلحة الكيمياوية �سد املدنيني، 
ف����اإن ال���دع���وات ل��ت��دخ��ل ���س��ام��ل ل 

جتد اأذنا �ساغية بوا�سنطن.
ودعت كري�ستيان �ساين�س مونيتور 
حتّول  وق��ف  اإىل  ال���دويل  املجتمع 
ح����رب  اإىل  ال���������س����وري����ة  احل���������رب 

بالوكالة .
باأن يتم احتواء  اأمل  اأي  اإن  وقالت 
اإىل  انت�سارها  وع���دم  احل���رب  تلك 
خ�����ارج ����س���وري���ا ق���د ان��ت��ه��ى مطلع 
الأ�سبوع اجلاري باإعالن حزب اهلل 
النظام  جانب  اإىل  احل��رب  دخوله 

املعنية  الدولية  واملوؤ�س�سات  الأم��ن 
ما  جت��اه  م�سوؤولياتها  حتمل  اإىل 
يح�سل لأبناء ال�سعب ال�سوري من 
قتل واعتقال واغت�ساب وتهجري .

تقريرها مقتل  ال�سبكة يف  ووثقت 
 2454 ب��ي��ن��ه��ن  ام������راأة   7543
يد  ع��ل��ى  ر���س��ي��ع��ة  و257  ط��ف��ل��ة 
القوات املوالية للحكومة ال�سورية، 
ال�سورية  الثورة  بداية  منذ  وذل��ك 

اإىل نهاية ال�سهر املا�سي.
ال�سحايا  م��ن  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
155 امراأة جمهولة الهوية، قال 
واإنها  ���س��وره��ن  ال�سبكة  ل���دى  اإن 

وثقت كيفية مقتلهن وتواريخه.
واأف����اد ب���اأن ال��ن�����س��اء ال��ل��وات��ي قتلن 
عددهن  ب���ل���غ  ق���ن���ا����س  ب���ر����س���ا����س 
دليل  ذلك  اأن  اإىل  م�سريا   ،421

ال�سوري.
اأ�سعل  الإع���الن  ه��ذا  اأن  واأو�سحت 
بلبنان.  ال��ط��ائ��ف��ي  ال��ع��ن��ف  ���س��رارة 
ال�ستقطاب  ا�ستمرار  اإىل  واأ�سارت 
يف املنطقة باأكملها مبا فيها تركيا 
واإيران، وقالت اإن احتمالت حتّول 
مقد�سة  ح����رب  اإىل  احل����رب  ه����ذه 
ارتفعت  ق���د  الإق���ل���ي���م  ك���ل  ت�����س��م��ل 
ودعت  وق��ت م�سى،  اأي  م��ن  اأك���رث 
بعقد  واأم��ريك��ا  رو�سيا  تعجيل  اإىل 

املوؤمتر الدويل حول �سوريا.
���س��ج��ل تقرير  م���ن ج��ه��ة اخ������رى، 
حلقوق  ال�����س��وري��ة  لل�سبكة  ج��دي��د 
الإن�������س���ان ت���زاي���دا م���ط���ردا يف قتل 
ال�سوريات على اأيدي النظام، واأ�سار 
اأن ن�سبتهن من �سمن القتلى  اإىل 
جمل�س  داع��ي��ا   ،9% ق��راب��ة  بلغت 

اأك���ي���د ع��ل��ى ال���س��ت��ه��داف. ك��م��ا اأن 
هناك مئات من الن�ساء قتلن خالل 

القتحامات واملجازر املتعمدة.
لكن التقرير قال اإن اأغلب حوادث 
الق�سف  خ�����الل  ح�����س��ل��ت  ال���ق���ت���ل 
املدنيني  املتعمد �سد  اأو  الع�سوائي 
املتفجرة  ال���رام���ي���ل  ب��ا���س��ت��خ��دام 
�سواريخ  اأو  ال��ط��ائ��رات  م��ن  امللقاة 

�سكود اأو املدفعية. 
ولفت اإىل اأن ما تعر�ست له الن�ساء 
م����ن اع����ت����ق����الت وت���ع���ذي���ب جرى 
ومنهجية  ج���دا  قا�سية  ب��اأ���س��ال��ي��ب 
حتت  م��ن��ه��ن   24 م��ق��ت��ل  اإىل  اأدت 

التعذيب.
احلقوقية  ال�سبكة  ت��ق��ري��ر  ووف���ق 
فاإن تلك النتهاكات التي ارتكبتها 
القانون  نطاق  خ��ارج  الأ�سد  ق��وات 
مبا ل يدع جمال لل�سك وعلى نحو 
تعتر   ، ال��ن��ط��اق  ووا���س��ع  منهجي 
ج���رائ���م ���س��د الإن�����س��ان��ي��ة حتققت 
فيها كافة الأركان وال�سرتاطات .

ودع������ا ال���ت���ق���ري���ر جم��ل�����س الأم�����ن 
اإىل  املعنية  ال��دول��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
حتمل م�سوؤولياتها جتاه ما يح�سل 
م��ن قتل  ال�����س��وري  ال�سعب  لأب��ن��اء 
واعتقال واغت�ساب وتهجري ، واإىل 
ال�سورية  احلكومة  على  ال�سغط 
والتعذيب  القتل  عمليات  ل��وق��ف 
عن  ب����الإف����راج  م��ط��ال��ب��ت��ه��ا  واإىل   ،

جميع املخطوفني.
كما دعا اإىل حتميل حلفاء وداعمي 
احل����ك����وم����ة ال���������س����وري����ة )رو����س���ي���ا 
املادية  امل�سوؤولية  واإيران وال�سني( 
لن�ساء  يح�سل  ع��م��ا  والأخ��الق��ي��ة 
�سوريا واأطفالها، واإىل اتخاذ قرار 
ب��اإح��ال��ة ك��اف��ة امل��ت��ورط��ني يف تلك 
اجلنائية  املحكمة  اإىل  النتهاكات 

الدولية.

توثيق اآلف القتلى من الن�ساء والر�سع 

دعوة اإىل تدخل اأمريكي كبري وحا�سم يف �سوريا 

•• فيينا-رويرتز:

حفظ  ق����وات  ب�سحب  ت��ه��دي��ده��ا  ع��ن  النم�سا  ت��راج��ع��ت 
املنطقة  380 جنديا من  وقوامها  لها  التابعة  ال�سالم 
بريطانيا  ان  ام�س  قائلة  وا�سرائيل  �سوريا  بني  العازلة 
الحتاد  يف  الع�ساء  ال���دول  ك��ل  ولي�ست  فقط  وفرن�سا 
املعار�سة  مقاتلي  لت�سليح  امل�ستعدتان  هما  الوروب����ي 
حظر  لتمديد  اجل��ه��ود  ق���ادت  فيينا  وك��ان��ت  ال�����س��وري��ة. 
ال�سالح الذي يفر�سه الحتاد الوروبي يف �سوريا قائلة 
ان ار�سال املزيد من ال�سلحة اىل املنطقة �سيوؤدي فقط 
لتفاق  التو�سل  ام��ال  على  ويق�سي  القتال  تاأجيج  اىل 
�سالم ويجعل من قوات حفظ ال�سالم النم�ساوية هدفا 

حمتمال لهجمات ثاأرية. وف�سلت حماولت جتديد حظر 
بريطانيا  اأم���ام  الطريق  ميهد  مم��ا  �سوريا  يف  ال�سالح 
بال�سالح.  ال�سورية  املعار�سة  مقاتلي  لتزويد  وفرن�سا 
وقال وزير اخلارجية النم�ساوي مايكل �سبيندليجر انه 
الحتاد  �سيا�سة  ح��دوث حت��ول يف  تفادي  املهم  ك��ان من 
الوروبي ب�سكل ي�سمح لول مرة بو�سول �سحنات �سالح 
اجتماع  بعد  لل�سحفيني  واأ���س��اف  ���س��راع.  لح��د ط��ريف 
وزاري ل يوجد تفوي�س من الحتاد الوروب��ي بتقدمي 
�سحنات �سالح وهذا اأمر قاطع متاما. ل ميكن اأن يقول 
اأحد اأننا نحن الوروبيني نريد اأن حت�سل املعار�سة على 
�سحنات �سالح من الدول الع�ساء مو�سحا اأن اأي دولة 

تر�سل �سالحا �سيكون ذلك مبادرة منفردة منها.

ب�سحب  يتعلق  فيما  فيينا  على  ال�سغط  ذل��ك  وخ��ف��ف 
حيث  املحتلة  ال�سورية  اجل��ولن  مرتفعات  من  جنودها 
املراقبة  بعثة  م��ن  الك���ر  اجل���زء  النم�سا  ق���وات  مت��ث��ل 
التابعة لالمم املتحدة لوقف اطالق النار بني ا�سرائيل 
و�سوريا. وان�سحاب القوات النم�ساوية بعد اأربعني عاما 
من احلفاظ على ال�سالم يف املنطقة منذ حرب 1973 
���س��ي��وؤدي اىل ف��ج��وة ك��ب��رية يف ق��وة المم امل��ت��ح��دة التي 
تواجه م�ساكل بالفعل وقوامها األف جندي والتي تف�سل 
ر�سميا يف  زالتا  ما  اللتني  و�سوريا  ا�سرائيل  بني جي�سي 
عاجل  و���س��ع  يف  ل�سنا  �سبيندليجر  وق���ال  ح���رب.  ح��ال��ة 
يحتم �سحب قواتنا غدا م�سيفا اأن النم�سا �ست�ستمر يف 

مراجعة الو�ساع المنية مع المم املتحدة.

•• لندن-وكاالت:

من  يجري  ما  تطورات  الريطانية  ال�سحافة  تناولت 
حتليلية،  واآراء  تقارير  بني  ال�سوري  ال�ساأن  يف  اأح��داث 
فقد كتبت اإحداها اأن تردد الحتاد الأوروب��ي يخفق يف 
اإىل �سرورة  اأخرى  مواجهة التحدي ال�سوري، واأ�سارت 
املتفاقمة،  الأزم���ة  لهذه  ح��ل  اإي��ج��اد  يف  اإي���ران  م�ساركة 
واأخريا تقرير ميداين عن اإ�سابة مئات الثوار باأعرا�س 

التعر�س ملواد كيمياوية. 
فقد ا�ستهلت �سحيفة ديلي تلغراف تعليقها باأن حماولة 
الحتاد الأوروبي حلل الأزمة ال�سورية يف خطر من اأن 
وقت  يف  اأخ����رى،  خ��ارج��ي��ة  �سيا�سة  مهزلة  اإىل  تتحول 

يتاأرجح فيه تيار احلرب ل�سالح الأ�سد مع اإر�سال اإيران 
التقيد  م��ن  وب��دل  وال��رج��ال.  الأ�سلحة  امل��زي��د  ورو�سيا 
بالر�سالة احلا�سمة والوا�سحة باأن اأيام الرئي�س الأ�سد 
امل�ستمر  الت�ساحن  ه��ذا  اأن  م��ن  خطر  ه��ن��اك  م��ع��دودة، 
حمل  الحت���اد  �سيجعل  بال�سالح  ال��ث��وار  ت��زوي��د  ب�سبب 
وزراء  قمة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت  دولية.  �سخرية 
يومني  قبل  بروك�سل  يف  عقدت  التي  الحت��اد  خارجية 
املوؤ�س�سي يف  اأوروب��ا  اآخر على عجز  كانت مثال تقليديا 
التو�سل اإىل اإجماع حول ق�سايا الأمن العاملي الهامة، 
باأن  تعتقد  احل��ظ��ر  ل��رف��ع  امل��ع��ار���س��ة  ال����دول  اإن  ح��ي��ث 
تخفيفه �سيخدم فقط زيادة لهيب ال�سراع الذي اأودى 

بحياة نحو 90 األف نف�س حتى الآن.
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بنك الحتاد الوطني اأول بنك اإماراتي يح�سل 
 )PCI-DSS( على الإ�سدار اجلديد من

املركز الإح�سائي لدول التعاون يعقد اجتماعه الأول يف م�سقط

العاملي  املعيار  �سهادة  على  الوطني  الحت���اد  بنك  ح�سل 
ك���اأول بنك يف   2.0 ب��اإ���س��داره اجل��دي��د   )PCI-DSS(
دول���ة الم�����ارات يح�سل ع��ل��ى ���س��ه��ادة امل��ع��ي��ار ال��ع��امل��ي من 
PCI-( ال��ع��امل��ي  ال��دف��ع  ب��ط��اق��ات  �سناعة  جمل�س  ق��ب��ل 

املعلومات  الإ�سدار اجلديد والتي تعنى بحماية   )DSS
اخلا�سة بالبطاقات امل�سرفية من خالل تطبيق عدد من 

الإجراءات املتعلقة باأمن املعلومات.
لأف�سل  وتطبيقه  توافقه  على  املحافظة  يف  البنك  جنح 
معلومات  حلماية  العاملي  امل�ستوى  على  الأمنية  املعايري 
PCI-( ال�����س��رك��اء. وج���اء ح�����س��ول ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ���س��ه��ادة

DSS( بعد اجتيازه لعملية تدقيق �سامله من قبل منظمة 
»كنرتول كي�س« اإحدى ال�سركات املتخ�س�سة واملعتمدة من 
امل�سرفية  للبطاقات  املعلومات  اأمن  معايري  جمل�س  قبل 
و�سبكات  لخ��ت��ب��اراأن��ظ��م��ة  وا���س��ع��ة  بعمليات  ق��ام��ت  وال��ت��ي 
احللول  وتنفيذ  تطبيق  م��ن  للتاأكد  البنك  يف  املعلومات 

املتعلقة باأمن املعلومات.

•• م�صقط-وام:

جمل�س  لدول  الإح�سائي  املركز  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  يعقد 
اجتماعهم  الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
الأنباء  وكالة  وذك��رت  م�سقط.  العمانية  العا�سمة  يف  الأول 
مرحلة  تد�سني  اإىل  يهدف  الجتماع  اأن  العمانية  العمانية 
وال�سمو  اأ�سحاب اجلاللة  اأقر  اأن  بعد  للعمل  الفعلي  البدء 
املنامة  قمة  يف  للمركز  الأ�سا�سي  النظام  املجل�س  دول  ق��ادة 
الأخ�����رية. وي��ط��ل��ع امل��ج��ت��م��ع��ون ع��ل��ى ت��ق��ري��ر امل��دي��ر ال��ع��ام و 
يناق�س بع�س الإجراءات الإدارية واملالية للمركز وما يت�سل 
التح�سريية  العمل  وخطة  للمركز  متكاملة  هوية  بو�سع 
نتيجة  امل��رك��ز  اإن�ساء  فكرة  ت��اأت��ي  التنظيمي.  هيكله  لإع���داد 
احلاجة اإىل جهاز داعم ومكمل ومن�سق بني الدول الأع�ساء 

وقال ال�سيد زهري �سليمان، نائب الرئي�س الأول والرئي�س 
التنفيذي للمعلومات يف بنك الحتاد الوطني: اإن احل�سول 
على هذه ال�سهادة ياأتي امتداداً جلهود البنك الكثيفة على 
التميز  درج��ات  باأعلى  امل�سرفية  اخلدمات  اأف�سل  توفري 
املتوفرة  التقنيات  اأف�سل  والأم��ان لعمالئنا، اعتماداً على 
يف العامل ليوؤكد اهتمامه بعمالئه وموؤ�س�ساته من خالل 
حمايته وحمافظته على �سرية معلوماتهم واأمن بياناتهم 
الإلكرتونية  امل�سرفية  اخل��دم��ات  ا�ستخدام  اأث��ن��اء  املالية 
التي يقدمها.  واأو�سح اأن احل�سول على هذه ال�سهادة ياأتي 
ح�سوًل  الماراتية  البنوك  -ك��اأول  �سركائنا  لثقة  تعزيزاً 
املعلومات  تقنية  ادارة  املبذولة من  للجهود  وثمرًة  عليها 
وم�ساندة جمل�س  الوطني  الحتاد  بنك  اادارات  وخمتلف 
�سناعة بطاقات الدفع )PCI DSS QSA( لتطبيق 
وح�سولنا  املعا�سرة،  والفنية  امل�سرفية  املمار�سات  اأف�سل 
للمحافظة   PCI-DSS( 2.0( اإ���س��دار  اأح���دث  على 

على �سرية معلومات العمالء . 

يف امل��وا���س��ي��ع الإح�����س��ائ��ي��ة ح��ي��ث اأ���س��ب��ح��ت ه���ن���اك حاجة 
للكوادر  وال��ت��دري��ب  الفني  ال��دع��م  يوفر  خ��رة  بيت  ل��وج��ود 
يف  الإح�سائي  للعمل  قيادته  اأهمية  اإىل  اإ�سافة  الإح�سائية 
دول املجل�س يذكر اأن للمركز اخت�سا�سات كثرية اأهمها جمع 
والزراعية  وال�سكانية  والجتماعية  القت�سادية  البيانات 
املراكز  خالل  من  البيانات  من  وغريها  والطاقة  والبيئية 
الإح�سائية الوطنية وت�سنيفها وتخزينها وحتليلها واإن�ساء 
املختلفة  البيانات  جميع  ت�سمل  اإح�سائية  بيانات  ق��واع��د 
والبيئية  وال��زراع��ي��ة  وال�سكانية  والجتماعية  القت�سادية 
الوطنية  الإح�سائية  املراكز  بالتعاون مع  والطاقة وغريها 
اخلطط  و�سع  على  املركز  ويعمل  التعاون.  جمل�س  دول  يف 
بالتن�سيق  التعاون  ملجل�س  الإح�سائي  للعمل  ال�سرتاتيجية 
مع مراكز الإح�ساء الوطنية واأية جهة اأخرى يراها املركز.

�سياحة ال�سارقة حت�سد جائزة اأف�سل دائرة حكومية م�ساركة يف ملتقى ال�سراكة القت�سادية بن الإمارات وكوريا 
والقت�سادي  ال�سياحي  بالقطاع  فاعلة  حكومية  جهات  عن 
بال�سارقة ت�سمل هيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير �سروق 
ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  وغرفة  ال�سحية  ال�سارقة  وهيئة 
على  امللتقى  فعاليات  وا�ستملت  الإعالمي.  ال�سارقة  ومركز 
معر�س جتاري جرت خالله لقاءات واجتماعات بني رجال 
ال��رائ��دة وامل�ستثمرين  ال��ك��وري��ة  ال�����س��رك��ات  واأب����رز  الأع��م��ال 
ال�سارقة  وف��د  حر�س  حيث  واملنطقة  اجلنوبية  ك��وري��ا  م��ن 
خمتلف  م��ن  الأع��م��ال  ورج���ال  ال�سركات  اأب���رز  تعريف  على 
مبقومات  وال�سياحية  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سناعية  ال��ق��ط��اع��ات 
النومان رئي�س  واأك��د �سعادة حممد على   . ال��رائ��دة  الإم���ارة 
هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي بال�سارقة اأن اختيار الهيئة 

كاأف�سل دائرة حكومية م�ساركة بامللتقى جاء نتيجة حر�س 
وجهود الهيئة على حتقيق تواجد متميز لإمارة ال�سارقة يف 
كرى امل�ساركات اخلارجية م�سريا اإىل اأن هذه اجلائزة ت�سع 
النجاحات  املزيد من  اأمام م�سوؤولية كبرية لتحقيق  الهيئة 
وا�ستهداف اأ�سواق عاملية جديدة لتعزيز مكانة الإمارة حمليا 
واإقليميا ودوليا. واأ�ساد النومان مب�ساركة الإمارة الناجحة 
التي نتج عنها عدة لقاءات واتفاقيات و�سراكات ا�سرتاتيجية 
م���ع ك���رى ال�����س��رك��ات ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة م���وؤك���دا اأهمية 
امل�ساركة التي ت�ساهم يف تعزيز وتطوير العالقات التجارية 
والقت�سادية وال�سياحية مع كوريا اجلنوبية بالإ�سافة اإىل 

جذب ال�سياح وامل�ستثمرين اإىل اإمارة ال�سارقة .

•• ال�صارقة-وام:

على  بال�سارقة  وال�سياحي  التجاري  الإمن���اء  هيئة  ح�سلت 
ال�سراكة  ملتقى  يف  م�ساركة  حكومية  دائ��رة  اأف�سل  جائزة 
الذي  اجلنوبية  وك��وري��ا  الإم���ارات  بني  الثالث  القت�سادية 
مايو   28 و   27 ي��وم��ي  ���س��ي��وؤول  مدينة  يف  فعالياته  ج��رت 
حكومية  وهيئة  �سركة   100 م��ن  اأك��رث  مب�ساركة  اجل���اري 
وال�سياحي  ال��ت��ج��اري  الإمن����اء  ون��ظ��م��ت هيئة  ال���دول���ة.  م��ن 
م�ساركة اإمارة ال�سارقة يف امللتقى حيث تراأ�س ال�سيخ �سلطان 
بن اأحمد القا�سمي رئي�س موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم رئي�س 
ال��ذي �سم ممثلني  ال�سارقة الإع��الم��ي وف��د الإم���ارة  مركز 

�ساحب  ب��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة  العربية 
اآل  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
التي انطلق منها جمل�س التعاون 
مر  التي  املختلفة  امل��راح��ل  وع��ر 
داعمي  طليعة  يف  دائما  كانت  بها 
اإىل  با�ستمرار  والداعني  م�سريته 
اآل���ي���ات عمله  ت��ط��وي��ره وحت���دي���ث 
ن��ح��و م���زي���د م���ن ت��ف��ع��ي��ل��ه وجعل 
م�ستوى  على  وتو�سياته  قراراته 
تطلعات �سعوبه نحو التكامل بني 
امل���ج���الت. ورفع  دول����ه يف ج��م��ي��ع 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي اإىل 
مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حفظه اهلل واإىل اأ�سحاب اجلاللة 
وال�سمو قادة دول املجل�س خال�س 
التهاين والتريكات بهذه املنا�سبة 
العزيزة.. واعرب عن متنياته باأن 
امل��وىل ع��ز وج��ل املجل�س يف  يوفق 
واخلري  والتقدم  التعاون  م�سرية 
والنماء املباركة وحتقيق املزيد من 
التقدم والتطور والزدهار واجناز 
التكامل بني �سعوب املنطقة ودعم 
ال��ع��م��ل اخل��ل��ي��ج��ي امل�����س��رتك نحو 
تعزيز  ي�سهم يف  اأو���س��ع مب��ا  اآف���اق 
وت��ل��ب��ي��ة طموحات  امل��ج��ل�����س  ع��م��ل 
اأبناء و�سعوب دوله وحتقيق املزيد 
م���ن الجن������ازات يف اإط�����ار ال����روؤى 
وتال  امل�سرتك.  وامل�سري  الواحدة 
�سامل  ال���دك���ت���ور حم���م���د  ����س���ع���ادة 
للمجل�س  العام  الأم��ني  امل��زروع��ي 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ب��ن��ود جدول 
الأع����م����ال و����س���ادق امل��ج��ل�����س على 
م�سبط������ة اجلل�س����ة الثالثة ع�سرة 
. املعق���������ودة بتاريخ 2013/5/21 

•• اأبوظبي-وام:

الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  عقد 
دور  م��ن  ع�����س��رة  ال��راب��ع��ة  جل�سته 
انعقاده العادي الثاين من الف�سل 
ام�س  ع�سر  اخل��ام�����س  الت�سريعي 
اأحمد  حم���م���د  م���ع���ايل  ب���رئ���ا����س���ة 
امل��ج��ل�����س. ومت خالل  امل���ر رئ��ي�����س 
اإرج������اء م��ن��اق�����س��ة �سبعة  اجل��ل�����س��ة 
احلكومة  ملمثلي  موجهة  اأ�سئلة 
واأقر  املعنيني..  ال���وزراء  لع��ت��ذار 
ب�ساأن  احت������ادي  ق���ان���ون  م�������س���روع 
مناق�سة  بعد  التجارية  ال�سركات 
وناق�س  م����ن����ه..  امل���وؤج���ل���ة  امل�������واد 
القت�ساد.  وزارة  �سيا�سة  مو�سوع 
املهند�س  م��ع��ايل  اجلل�سة  ح�سر 
�سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير 
اأنور  الدكتور  وم��ع��ايل  القت�ساد 
لل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
ال��دول��ة ل�سوؤون  اخل��ارج��ي��ة وزي���ر 
املجل�س الوطني الحت��ادي. وقال 
امل��ج��ل�����س يف كلمة  م��ع��ايل رئ��ي�����س 
قيادتنا  داأب������ت  اجل��ل�����س��ة  اف���ت���ت���اح 
ال��ر���س��ي��دة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا �ساحب 
اآل  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
وعر توجيهاتها للحكومة العمل 
احلكومية  تطوير اخلدمات  على 
وو�سولها  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
�سرائح  ملختلف  و���س��ه��ول��ة  بي�سر 
ك���ان���وا حتقيقا  ح��ي��ث��م��ا  امل��ج��ت��م��ع 
وقال   .2021 الإم�����ارات  ل��روؤي��ة 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي  امل��ج��ل�����س  ان 
"احلكومة  مب�������ب�������ادرة  ي�������س���ي���د 
�ساحب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  الذكية" 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 

العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
والثالثني  الثالث  عامه  ودخوله 
العا�سمة  يف  ال���ن���ور  راأى  ب��ع��دم��ا 
اأب��وظ��ب��ي يف اخلام�س  الإم��ارات��ي��ة 
وال��ع�����س��ري��ن م��ن م��اي��و 1981 . 
واأ�ساف معاليه انه بهذه الذكرى 
ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��ب ك���ل مواطن 
املغفور  ج��ه��ود  ن�ستذكر  خليجي 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان الذي دعا اإىل فكرة جمل�س 
التعاون بعد جناح جتربة الإمارات 
و�ساهم يف و�سع اأهدافه مع اإخوانه 
قادة الدول اخلليجية رحمهم اهلل 
الذين اأر�سوا قواعد متينة قوامها 
واإرادة �سلبة وعزمية  ثاقبة  روؤى 
عطائهم  ث��م��رات  ف��ج��اءت  �سادقة 
ال�سرح  هذا  واإخال�سهم  وبذلهم 
ال�سامخ عزا وخريا عم  اخلليجي 

كافة دول املجل�س والدول العربية 
والإ�سالمية. 

وق�����ال م��ع��ال��ي��ه ب��ف�����س��ل م���ن اهلل 
اأ�سحاب  وح��ك��م��ة  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي 
اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س 
وال�سيا�سة الواعية التي انتهجتها 
مواطنيها  وال��ت��ف��اف  ال�ست  دول���ه 
جمل�س  متكن  للم�سرية  ودعمهم 
من  العديد  تخطي  م��ن  التعاون 
ال�����س��ع��اب ال��ت��ي واج��ه��ت��ه وجت���اوز 
وامل�سطربة  امل���ع���ق���دة  ال����ظ����روف 
مدى  على  املنطقة  عا�ستها  التي 
اأك�����رث م���ن ث���الث���ة ع���ق���ود وحقق 
واأ�س�س  وم�سهودة  ب��ارزة  اإجن���ازات 
دول  خمتلف  م��ع  وثيقة  ع��الق��ات 
اإيجابي  وب�����س��ك��ل  واأ���س��ه��م  ال��ع��امل 
وفاعل يف اأمن وا�ستقرار املنطقة. 
الإم����ارات  دول���ة  اأن  معاليه  واأك���د 

الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
اإىل ت�سهيل  رعاه اهلل التي تهدف 
اأف�سل  ع��ل��ى  احل�����س��ول  و���س��م��ان 
اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى مدار 
ال�ساعة باإجراءات �سهلة ومب�سطة 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  ع��ال��ي��ة  وك���ف���اءة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وحت��ق��ي��ق ج���ودة حياة 
ع��ال��ي��ة مل��واط��ن��ي دول����ة الإم������ارات 
تكري�سا  اأر���س��ه��ا  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني 
من  الع�سرية  احلكومة  ملفاهيم 
التحتية  البنية  ا�ستثمار  خ���الل 
الت�سالت  ق���ط���اع  يف  امل���ت���ط���ورة 
يف ب��ل��دن��ا ال��ت��ي ب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ه��ا اأن 
وا�ستقبال  اخلدمات  مراكز  تنقل 
اأي  اإىل  احل���ك���وم���ي���ة  امل���ع���ام���الت 
تقدمي  م��ن  ميكنه  ومب��ا  متعامل 
حيثما  مبا�سرة  للحكومة  طلبه 

اللكرتونية"  "احلكومة  خدمات 
خ����الل  ذكية"  "حكومة  اإىل 
من  ق��ري��ب��ة  وجعلها  ���س��ه��را   24
احلكومة  ملبداأ  حتقيقا  املواطنني 
الناجحة "هي التي تذهب للنا�س 
وقال  اإليها.  لياأتوا  تنتظرهم  ول 
معاليه اإن هذه املبادرة توؤكد على 
امل�سي  ع��ل��ى  ق����ادرة  احل��ك��وم��ة  اأن 
الهدف  ه����ذا  حت��ق��ي��ق  يف  ب��ن��ج��اح 
ال����س���رتات���ي���ج���ي وت���ف���ع���ي���ل ه���ذه 
تقاع�س  اأو  ت��اأخ��ري  دون  امل���ب���ادرة 
ومب��ت��اب��ع��ة دائ���م���ة ت���وف���ر ل��ه��ا كل 
ف���ر����س ال���ن���ج���اح ل��رت���س��ي��خ ري����ادة 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
الإلكرتوين  التطور  �سعيد  على 
وملواكبة اأف�سل املمار�سات الدولية 
يف هذا الإطار حيث كانت الإمارات 
التحول  يف  وال����رائ����دة  ال�����س��ب��اق��ة 

كان ودون اأي انتظار. واأكد معاليه 
اأن هذه املبادرة التي جاء الإعالن 
حكومة  نظمته  لقاء  خ��الل  عنها 
دولة الإمارات مب�ساركة اأكرث من 
ت�سكل  حكومي  م�سوؤول   1000
اإجن����ازا اإم��ارات��ي��ا ج��دي��دا وحتول 
اجلهاز  ك����ف����اءة  رف�����ع  يف  ن���وع���ي���ا 
احلكومي  ال���ع���م���ل  وم���ن���ظ���وم���ة 
وت��ن��ق��ل��ن��ا ن��ح��و اآف�����اق ج���دي���دة من 
�سرورة  وت�����س��ع  امل��ت��ط��ور  الأداء 
احلكومية  اخل�����دم�����ات  ت���ط���وي���ر 
والرتقاء بها يف خمتلف املجالت 
وتوجه  الأول�����وي�����ات  م��ق��دم��ة  يف 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  خم���ت���ل���ف 
اإبداعي  ب�سكل  خدماتها  لتقدمي 
و���س��ه��ل ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني م���ن خالل 
تنفيذ كل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ال��ب��دء يف 
لتحويل  امل���ط���ل���وب���ة  اخل�����ط�����وات 

املنطقة  يف  ال�سامل  الإل��ك��رتوين 
الإلكرتونية  للحكومة  باإطالقها 
ال���دول���ة  وح���ق���ق���ت   2000 ع�����ام 
املركز ال�سابع يف خدمات احلكومة 
العامل  الإلكرتونية على م�ستوى 
والريادة  املكانة  تعزز هذه  واليوم 
املتنقلة  احلكومة  وتبني  باإطالق 

الأكرث تطورا.
 وق����ال م��ع��ايل امل���ر اح��ت��ف��ل��ت دول 
ل����دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
الثانية  ب�����ال�����ذك�����رى  ال����ع����رب����ي����ة 
وال���ث���الث���ني ل��ق��ي��ام امل��ج��ل�����س فقد 
وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب  ترجم 
ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س  دول  ق���������ادة 
���س��ك��ن خميلة  ح��ل��م��ا  اخل��ل��ي��ج��ي 
اأب���ن���ائ���ه���ا م���ن���ذ زم�����ن ط���وي���ل من 
التاريخي  قرارهم  اإ���س��دار  خ��الل 
اإن�������س���اء جمل�س  ع����ن  ب�����الإع�����الن 

املجل�ض الوطني الحتادي يوافق على م�سروع قانون ال�سركات التجارية وي�سيد مببادرة احلكومة الذكية

بدء اأعمال اإن�ساء ثاين حمطات الطاقة النووية ال�سلمية بالإمارات
•• اأبوظبي-وام: 

ا���س��ت�����س��اف��ت م��وؤ���س�����س��ة الإم��������ارات 
الوزير  م��ع��ايل  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
التجارة  وزي�����ر  ي����ون  ج��ي��ك  ���س��ان��غ 
بجمهورية  وال��ط��اق��ة  وال�����س��ن��اع��ة 
باملنطقة  ب���راك���ة  م��وق��ع  يف  ك���وري���ا 
امل��وق��ع املحدد  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��غ��رب��ي��ة 
النووية  الطاقة  حم��ط��ات  لإن�����س��اء 
ال�سلمية وذلك لالحتفال بال�سراكة 
ومبنا�سبة  البلدين  ب��ني  الناجحة 
ب��دء الأع��م��ال الإن�����س��ائ��ي��ة باملحطة 
واأ�ساد  الثانية.  ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة 
معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س 
الإم�����ارات  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اللتزام  ال��ن��ووي��ة مب���دى  ل��ل��ط��اق��ة 
اأظ��ه��رت��ه احل��ك��وم��ة الكورية  ال���ذي 
ال����ن����ووي  ال����رن����ام����ج  ت���ط���وي���ر  يف 
الوزير  �سكر  الإماراتي ثم  ال�سلمي 
ال���ك���وري ع��ل��ى دع��م��ه امل��ت��وا���س��ل يف 
�سعي البلدين لإن�ساء برنامج نووي 
باأعلى املعايري العاملية. وقد ح�سر 
هذه املنا�سبة معايل الدكتور �سلطان 
بن اأحمد �سلطان اجلابر وزير دولة 
و�سعادة  مل�سدر  التنفيذي  الرئي�س 

احلمادي  اإبراهيم  حممد  املهند�س 
كما  للموؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 
كبار  من  جمموعة  املنا�سبة  ح�سر 
للطاقة  ال��ك��وري��ة  ال�����س��رك��ة  ممثلي 
الكهربائية كيبكو املقاول الرئي�سي 
ل��ل��م�����س��روع. وب��ع��د ا���س��ت��الم رخ�سة 
الإن�������س���اء م���ن ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة 
املوؤ�س�سة  ق��ام��ت  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��رق��اب��ة 
للمحطة  ال�سالمة  خر�سانة  ب�سب 
الثانية مما مثل النطالق الر�سمي 
الثانية  امل��ح��ط��ة  اإن�������س���اء  لأع����م����ال 
و�ست�ستغرق  ال���ن���ووي���ة.  ل��ل��ط��اق��ة 
نحو  الثانية  املحطة  اإن�ساء  عملية 
اأعوام. ومن املقرر ت�سغيلها  خم�سة 
احل�سول  ح�����ال  يف   2018 ع�����ام 
الرقابية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى 
املراجعة  ع��م��ل��ي��ات  ���س��ت��ج��ري  ال��ت��ي 
املوؤ�س�سة  و���س��ت��ت��ق��دم  وال���ت���دق���ي���ق. 
رخ�سة  ع���ل���ى  احل���������س����ول  ب���ط���ل���ب 
والثانية  الأوىل  املحطتني  ت�سغيل 
اأن  بالذكر  واجل��دي��ر   2015 ع��ام 
ط��ل��ب احل�سول  ق��دم��ت  امل��وؤ���س�����س��ة 
املحطتني  اإن���������س����اء  رخ�������س���ة  ع���ل���ى 
الحتادية  للهيئة  والرابعة  الثالثة 
للرقابة النووية يف مار�س 2013. 

ويف هذا ال�سياق قال �سعادة املهند�س 
الرئي�س  احلمادي  اإبراهيم  حممد 
التنفيذي للموؤ�س�سة: نحن ن�ستفيد 
من اخلرات واملهارات العاملية التي 
ال��رئ��ي�����س��ي كيبكو  م��ق��اول��ن��ا  ي��ع��م��ل 
التي  املناق�سات  عملية  ويف  وفقها. 
الرنامج  دع���م  اإىل  ت��ه��دف  ك��ان��ت 
النووي ال�سلمي الإماراتي ت�سمنت 
للمناق�سات  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال��ع��وام��ل 
ال�سالمة  م���ع���اي���ري  اأع����ل����ى  ت��ل��ب��ي��ة 
واجل��������ودة ومت���ث���ل ع���ام���ل اآخ������ر يف 
توفري  على  ال�سركة  ق��درة  حتديد 
لتحقيق  الالزمة  والقدرات  امل��وارد 
هذه الإجنازات يف مراحل متقدمة 
معنا  كيبكو  وتعمل  امل�����س��روع.  م��ن 
تنفيذ  يف  هدفنا  حتقيق  على  الآن 
م��ع��ي��ار ذه��ب��ي لتطوير  ب��رن��ام��ج ذو 
دولة  يف  ال�سلمية  النووية  الطاقة 
بالتقدم  فخورون  ونحن  الإم���ارات 
الذي نحرزه مع �سركائنا. واأ�ساف: 
ميثل انطالق اأعمال اإن�ساء املحطة 
ال��ث��ان��ي��ة اإجن������ازا م��ه��م��ا ج���دي���دا يف 
مهمتنا لتطوير م�سدر طاقة اآمن 
للبيئة  وف��ع��ال و���س��دي��ق  وم���وث���وق 
بتنفيذ  م��ل��ت��زم��ون  ن��ح��ن  ل��ل��دول��ة. 

العاملية  املعايري  اأعلى  وفق  برنامج 
بدءا من الإن�ساء حتى الت�سغيل واأود 
اأن اأهنئ فريق عمل املوؤ�س�سة وفريق 
كيبكو على تفانيهم يف امل�سروع وفق 
واجلودة.  ال�سالمة  معايري  اأع��ل��ى 
للطاقة  الإم��ارات  موؤ�س�سة  وت�سعى 
نووية  ت��وف��ري ط��اق��ة  اإىل  ال��ن��ووي��ة 
اآمنة وفعالة و�سديقة للبيئة ميكن 
العتماد عليها للم�ساعدة يف تلبية 
الحتياجات امل�ستقبلية من الطاقة 
يف دولة الإمارات والتي من املتوقع 
اأن تنمو مبعدل 9 يف املئة �سنويا اأي 
املتو�سط  اأ�سعاف  ثالثة  يعادل  ما 
امل��وؤ���س�����س��ة لإن�ساء  وت��ع��م��ل  ال��ع��امل��ي. 
يف  النووية  للطاقة  حمطات  اأرب���ع 
 2012 يوليو  ويف  ب��راك��ة.  م��وق��ع 
الإن�ساء  رخ�سة  املوؤ�س�سة  ا�ستلمت 
للرقابة  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن 

املمانعة  ع����دم  و����س���ه���ادة  ال���ن���ووي���ة 
اأب��وظ��ب��ي لبناء  م���ن ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
النووية  ال��ط��اق��ة  حم���ط���ات  اأوىل 
باأعمال  املوؤ�س�سة  ب���داأت  ذل��ك  بعد 
الأوىل  ال���ن���ووي���ة  امل��ح��ط��ة  اإن�������س���اء 
بعملية  وذل��ك  املا�سي  العام  ر�سميا 
للمحطة  ال�سالمة  خر�سانة  �سب 
الأوىل. ومن املقرر اأن يبداأ ت�سغيل 
 2017 يف  النووية  املحطات  اأوىل 
املوافقات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ح���ال  يف 
الرقابية.  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ن  ال���الزم���ة 
الطاقة  حم���ط���ات  ت�����س��غ��ي��ل  وع���ن���د 
النووية الأربعة بحلول عام 2020 
�ست�ساعد الطاقة النووية يف تنويع 
م�سادر الطاقة يف الدولة كما اأنها 
حوايل  اإن��ت��اج  جتنب  يف  �ست�ساعدنا 
النبعاثات  م��ن  ط��ن  مليون   12

الكربونية �سنويا. 

    �سفري الدولة بالقاهرة يلتقي وزير ال�ستثمار امل�سري 
•• القاهرة-وام:

الدول  لدى جامعة  الدائم  ومندوبها  القاهرة  الدولة يف  �سفري  الظاهري  بن نخريه  التقى معايل حممد 
العربية مع معاىل يحيي حامد وزير ال�ستثمار امل�سري بح�سور عدد من قيادات وزارة ال�ستثمار وذلك يف 
اطار لقاءات معاىل ال�سفري مع كبار امل�سئولني فى جمهورية م�سر العربية. ومت خالل اللقاء بحث �سبل دفع 
التعاون القت�سادي وال�ستثماري بني المارات وم�سر خا�سة فيما يتعلق بال�سركات واملوؤ�س�سات الماراتية 
امل�سرية  احلكومة  اتخاذ  فى  امله  عن  ال�سفري  معايل  اع��رب  جانبه  وم��ن  العربية.  م�سر  جمهورية  داخ��ل 
معظم  ان  خا�سة  الماراتي  ال�ستثمار  تواجه  التى  واملعوقات  ال�سعوبات  تذليل  اجل  من  ايجابية  خطوات 
املتبادلة  ال�ستثمارات  زيادة حجم  الطرف الماراتي متطلعا اىل  ي�سهم فيها  املعوقات وال�سعوبات مل  تلك 
 . التعاون القت�سادي والتجاري  الإم��ارات على تعزيز  ال�سقيقني موؤكدا حر�س واهتمام دولة  البلدين  بني 
ومن جانبه اأ�ساد وزير ال�ستثمار امل�سري بالعالقات املميزة بني البلدين ال�سقيقني موؤكدا ان هذه العالقات 

قدمية واأزلية وتعد منوذجا للعالقات العربية العربية فى �ستى جوانبها. 

فقدان جواز �سفرت
جنيفي  امل����دع����وة/  ف���ق���دت  
م����رياف����ل����ور�����س ل���وج���م���او- 
جواز  اجل��ن�����س��ي��ة-  فلبينية 
�سفرها رقم  )6775541(  
����س���ادر م����ن  ال��ف��ل��ب��ني. من 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 050/7730801

فقدان جواز �سفرت
املدعو/ �سماح فايز  فقد  
حممد زعرب  - فل�سطني 
�سفره  -ج����واز  اجلن�سية 
  )2495501( رق������م  
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/6115573

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ اح����م����د 
ب�������ادي�������ن�������ه�������ات�������و حم����م����د 
ه����ن����دي   - ب�����ادي�����ن�����ه�����ات�����و  
اجلن�سية -جواز �سفره رقم  
)3542394(   من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

055/6806900

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
ج��اه��ري علي-  ع��ب��دامل��ن��اف 
اجلن�سية-     ب���ن���ج���الدي�������س 
-ج�����������������واز �������س������ف������ره رق������م  
من  ����س���ادر   )851170(
ب���ن���ج���الدي�������س   م���ن يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

050/8888460

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ ن���ريي���ك 
ارمينيا   - ف�����ريدان�����ي�����ان   
�سفره  -ج�������واز  اجل��ن�����س��ي��ة 
رقم  )325875(    فعلى 
ت�سليمه  ب��رج��اء  يجده  م��ن 
او  �سرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�سفارة ارمينيا  م�سكوراً.

فقدان جواز �سفرت
بارابجيت  امل��دع��و/  فقد  
�سينغ جونام �سينغ  - هندي 
�سفره  -ج����واز  اجلن�سية 
 )9349875( رق������م  
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

055/8299951

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل������دع������و/ م������ازن 
عاطف الكرا  - فل�سطني 
�سفره   -ج����واز  اجلن�سية 
   )36508( رق��������������م  
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/4150333

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل������دع������و/ م������ازن 
عاطف الكرا  - فل�سطني 
�سفره   -ج����واز  اجلن�سية 
رقم  )000076434(   
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/4150333
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منطقة عجمان احلرة تروج لرجال الأعمال الكندين فر�ض ال�ستثمار يف الإمارة

حامد بن زايد ي�ستقبل وزير التجارة وال�سناعة والطاقة الكوري

غرفة عجمان تبحث التعاون مع جمهورية قريغيز�ستان

احلرة كاأكرث املراكز ال�ستثمارية اجلاذبة باملنطقة بال�سافة اىل 
من  املقدمة  والت�سهيالت  العاملي  امل�ستوى  ذات  اخل��دم��ات  اب���راز 
منطقة عجمان احلرة. واأكد الوفد اأمام نخبة من اأع�ساء الحتاد 
اأن  ف��ر���س��اي يف مي�سي�سوغا  ال��ت��ج��اري يف م��رك��ز م��ع��اه��دة  ال��ك��ن��دي 
املناطق احل��رة منوا  اأ���س��رع  اإح��دى  تعتر  منطقة عجمان احل��رة 
يف املنطقة. وقال الد�سوقي اإن منطقة عجمان احلرة التي ت�سم 
اكرث من �سبعة اآلف �سركة ذات ا�ستثمارات خمتلفة تفتح ابوابها 
لالأعمال التجارية الكندية وذلك بتقدمي كل الت�سهيالت الالزمة 
اخلدمات  اف�����س��ل  ان  للم�ستثمرين  ت��وؤك��د  ال��ت��ى  وال���س��ت��ع��دادات 
يف  ال�ستثمارية  وامليزات  الفر�س  اإتاحة  مع  لهم  تقدم  واملنتجات 
امارة عجمان. واأ�ساف اأن الهدف من ذلك هو ان�ساء وتاأ�سي�س �سبل 

التعاون القت�سادي املربحة طويلة املدى بني البلدين .

•• تورنتو- كندا-وام:

ومميزاتها  خدماتها  احل��رة  عجمان  منطقة  �سلطة  ا�ستعر�ست 
عدد  اأم��ام  والف���راد  وال�سركات  للموؤ�س�سات  املقدمة  ال�ستثمارية 
يف  واملهتمني  والإعالميني  الأعمال  ورج��ال  امل�سوؤولني  من  كبري 
مدينة تورنتو اأكر املدن الكندية. جاء ذلك يف زيارة ترويجية من 
�سلطة منطقة عجمان احلرة ا�ستهدفت عك�س التطور الذي ت�سهده 
فى جمال مزايا ال�ستثمار الآمن مبا يفتح الباب اأمام مزيد من 
الفر�س ال�ستثمارية املتاحة اإ�سافة اىل فر�س الرتويج التجاري 
للعديد من القطاعات املهمة. وقدم وفد املنطقة احلرة بقيادة نادر 
وري�سى  �سلطة منطقة عجمان احلرة  عام  نائب مدير  الد�سوقي 
�سميه مدير املبيعات عر�سا مميزا خلدمات �سلطة منطقة عجمان 

تنفيذًا لتوجيهات �سعود املعال

اإن�ساء ميناء ل�سيادي خور اأم القيوين
•• اأم القيوين-وام:

بناء  القيوين  اأم  خور  ل�سيادي  ميناء  م�سروع  القيوين  اأم  حكومة  تنفذ 
على توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س 
لقوارب  مر�سى   72 اجل��دي��د  امليناء  وي�سم  القيوين.  اأم  حاكم  الأع��ل��ى 
املوقع  يف  احلفر  اأع��م��ال  للم�سروع  املنفذة  ال�سركة  ب���داأت  حيث  ال�سيد 
مقابل �سوق الأ�سماك يف منطقة خور اأم القيوين وكانت دائرة التخطيط 
اأم  جمعية  ل�سالح  للثلج  م�سنع  لإن�ساء  الأر���س  خ�س�ست  قد  وامل�ساحة 

القيوين لل�سيادين يف نف�س املنطقة. 

رئي�س  املبارك  الذي ح�سره معايل خلدون خليفة  اللقاء  وجرى خالل 
المارات  دول��ة  بني  الثنائية  العالقات  بحث  التنفيذية  ال�سوؤون  جهاز 
املجالت  وتطويرها يف خمتلف  تعزيزها  و�سبل  وكوريا  املتحدة  العربية 
بالنفع  يعود  مبا  والطاقة  والتجارية  وال�ستثمارية  القت�سادية  خا�سة 
اإ�سافة ايل ا�ستعرا�س الق�سايا ذات  على البلدين وال�سعبني ال�سديقني 

الهتمام امل�سرتك. 

•• ابوظبي -وام:

ول�������ي  دي��وان  رئي������س  نهي���������ان  اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
�سانغ  ي���������وون  معايل  بابوظب������ي  املعمورة  يف  ام��������س  اأبوظب������ي  عه�������د 
ي�����زور  ال��ذي  الك�������وري  والطاق������ة  وال�سناعة  التج�����ارة  وزي�������ر  جي������ك 

الب�������الد حالي����ا.

منتدى ثروات لل�سركات العائلية ي�ست�سيف موؤمترًا حول دور املراأة يف ال�سركات العائلية العربية اقت�سادية دبي وبنك دبي 
التجاري يوقعان اتفاقية تعاون

•• دبي-وام: 

اإتفاقية تعاون متكن  وقعت دائرة التنمية القت�سادية يف دبي وبنك دبي التجاري 
التابع  الرتاخي�س  بنظام  اخلا�سة  الإلكرتونية  ال�سبكة  على  الدخول  من  البنك 
التجاري  ال���س��م  ال��ت��ج��اري وجت��دي��د  ال���س��م  م��ن حجز  لتقدمي خدماتها  ل��ل��دائ��رة 
املحجوز والرخ�سة واإ�سدار املوافقة املبدئية بجانب اإن�ساء ح�ساب اإلكرتوين جديد 
وحجز موعد حجز و تعديل واإلغاء املوعد وطباعة الرخ�سة وتعديل بيانات �ساحب 
الرخ�سة عر بنك دبي التجاري وفروعه املنت�سرة يف اإمارات الدولة. وتهدف املبادرة 
اإىل تعزيز الإجراءات التي يقدمها قطاع الت�سجيل والرتخي�س التجاري وتو�سيع 
الرخ�س  اأ�سحاب  من  الأعمال  ورج��ال  وامل�ستثمرين  للمتعاملني  اخلدمات  نطاق 
التجارية وتذليل العقبات اأمامهم ملمار�سة الأن�سطة التجارية �سمن بيئة تناف�سية 

وم�ستدامة اقت�ساديا . 

بنك م�سر واأربع دول اأفريقية اأخرى ت�ستحوذ على 
لأفريقيا اخلارج  من  املحولة  الأموال  % من   50

•• اأبوجا-وام:

ا�ستحوذت نيجرييا وم�سر وجنوب اأفريقيا واملغرب والكونغو الدميقراطية على 
50 % من الأموال املتدفقة من اخلارج اىل القارة الإفريقية. ونقلت وكالة اأنباء 
اأ عن بنك التنمية الإفريقي يف تقريره اأن اإجمايل الأموال  ال�سرق الأو�سط اأ �س 
التي حت�سل عليها دول القارة من الإ�ستثمار الأجنبي املبا�سر وامل�ساعدات التنموية 
اخلارجية وحتويالت الأفارقة من اخلارج قد ت�سل هذا العام ايل 9 ر203 مليار 
اقت�ساد  منو  التقرير  وتوقع   .2012 ع��ام  خ��الل  مليار  ر186   3 ب�  مقارنة  دولر 

ر14 يف املائة خالل عام 2013 و 15.3 يف املائة خالل عام 2014 . اإفريقيا 8 

•• دبي-الفجر: 

العائلية  ال�سركات  اأع�ساء  اجتمع 
من �سمال اإفريقيا وامل�سرق العربي 
ودول جمل�س التعاون اخلليجي يف 
فعالية  �سمن  اأب��ري��ل  �سهر  نهاية 
الأدوار  ملناق�سة  التفاعلي  املوؤمتر 
يف  الن�ساء  متار�سها  التي  املتنوعة 
ال�سركات العائلية. وُي�سار هنا اإىل 
الدور الكبري الذي تلعبه ال�سركات 
عائلية  واإدارة  مل��ل��ك��ي��ة  اخل��ا���س��ع��ة 
يف  اقت�سادية  رك��ي��زة  ت�سكل  وال��ت��ي 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
من   80% ن�سبة  وحتتل  اإفريقيا 
الذي  الأم��ر  فيها،  ال�سركات  ن�سبة 
ي��ع��ل��ي م���ن ����س���اأن ال��ب��ح��ث يف دور 
اأف��راداً يف العائلة  الن�ساء ب�سفتهن 
اأجل  م��ن  م��ال��ك��ات  اأو  م��دي��رات  اأو 
فهم العوامل املوؤثرة على ا�ستدامة 
العائلية.  ال�����س��رك��ات  يف  الأع���م���ال 
وب��ه��دف اإط����الق ح���وار ب��ّن��اء حول 
ه���ذا امل��و���س��وع، رك���ز احل����دث على 
اأف�سل  ف��ه��م  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ���ُس��ب��ل 
للوقائع التي ُتعيق اأع�ساء العائلة 

من الن�ساء يف املنطقة.
وقّدم هذا النقا�س فر�سة ل نظري 
ل���ه���ا يف جم�����ال ت����ب����ادل اخل�����رات 
والآراء حول هذا املو�سوع وكذلك 
للبحث يف �سبل التطور والتحديات 
والفر�س التي تواجهها الن�ساء يف 
ال�سركات العائلية. وقد مت تنظيم 
قبل  م��ن  احل��دث  ه��ذا  وا�ست�سافة 
العائلية  لل�سركات  ث��روات  منتدى 
غري  م�ستقلة  �سبكة  ميثل  وال���ذي 
القطاع  ����س���رك���ات  جت��م��ع  رب��ح��ي��ة 
اخل��ا���س ذات امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��ائ��ل��ي��ة يف 

العامل العربي.
ال�سركات  من  احلا�سرون  وتطّرق 
الأدوار  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���رائ���دة 

امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ت��وؤدي��ه��ا ال��ن�����س��اء يف 
�سواًء  العائلية،  ال�����س��رك��ات  جم��ال 
كّن مديرات اأو مالكات اأو اأفراد يف 
العائلة وع�سوات فاعالت لتحقيق 
ال���ت���ن���اغ���م ال����ع����ائ����ل����ي. ك���م���ا ط���رح 
امل��ت��ح��دث��ون ت��ط��ل��ع��ات��ه��م واآراءه������م 
اأم��ام احل�سور و�سكلوا فريق عمل 
ن��ا���س��ط ل���س��ت��ك�����س��اف امل���زي���د حول 

العناوين املطروحة.
التي  ال�سخ�سيات  اأب��رز  وكانت من 
ال�سيدة  اجل��ل�����س��ة  اأث���ن���اء  حت��دث��ت 
ه��ن��اء ال��ر���س��ت��م��اين، رئ��ي�����س��ة ق�سم 
ال���ت���خ���ط���ي���ط ال�����س����رتات����ي����ج����ي يف 
الإم�����ارات  يف  الأول  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك 
العربية املتحدة ومديرة جمموعة 
ال��ر���س��ت��م��اين، ح��ي��ث ت��ط��رق��ت اإىل 
اأعمال  ا���س��ت��دام��ة  يف  ال��ن�����س��اء  دور 
ال�����س��رك��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة ك��م��ا ح���ددت 
ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��الق��ة امل��ب��ا���س��رة وغري 
املبا�سرة التي تربط الن�ساء مبجال 
عملهن يف ال�سركات العائلية �سواًء 
مار�سّن عملهن �سمن فرق الإدارة 
اأو  ن��اح��ي��ة  م��ن  الإدارة  جمل�س  اأو 
القادم  ل��ل��ج��ي��ل  م��ر���س��دات  ب�����س��ف��ة 
وراع���ي���ات ل��ل��ج��ان��ب ال��ع��اط��ف��ي من 
اأك��دت ال�سيدة  ناحية اأخ��رى. وق��د 
التو�سل  �سرورة  على  الر�ستماين 
اإىل فهم اأف�سل ملكانة ودور الن�ساء 

يف ال�سركة العائلية.
ال�سيدة  حت����دث����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
زي����ن����ة ط�����ب�����اري، رئ���ي�������س���ة �����س����وؤون 
ال��ع��ام��ل��ني يف م��وؤ���س�����س��ة دري���ك اآند 
الإم���ارات  يف  اإنرتنا�سيونال  �سول 
يف  خرتها  ع��ن  امل��ت��ح��دة،  العربية 
العائلية والتحديات  ال�سركة  اإدارة 
هيكلية  اإيجاد  م�ساألة  تواجه  التي 
اإدارة منا�سبة لكل عائلة. واعترت 
امل�������س���ارك���ة ال���ن�������س���ائ���ي���ة لأع�������س���اء 
العملية من  ه���ذه  خ���الل  ال��ع��ائ��ل��ة 

• عجمان ـ الفجر: 

امل�����س��وؤول��ون يف غ��رف��ة جتارة  بحث 
���س��ب��ل تطوير  ع��ج��م��ان  و���س��ن��اع��ة 
ال�سناعية  ال����ع����الق����ات  وت��ن��م��ي��ة 
والتجارية بني عجمان والقن�سلية 
العامة جلمهورية قريغيز�ستان يف 

دولة المارات العربية املتحدة.
جاء ذلك خالل لقاء �سعادة غالب 
الدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  امل����ه����ريي 
يف غ��رف��ة ع��ج��م��ان و���س��ع��ادة �سامل 
ال�سويدي املدير العام مبقر الغرفة 
مع �سعادة قوباني�سبيك اأوموراليف 
ال���ق���ن�������س���ل ال������ع������ام جل���م���ه���وري���ة 
�سعادة  و  ب��ال��دول��ة  ق��ريغ��ي��ز���س��ت��ان 
ب��اخ��ي��ت ت��ون��غ��ات��اروف، ك��م��ا ح�سر 
النعيمي  ���س��ي��خ��ة  ال�����س��ي��دة  ال��ل��ق��اء 
وا�ستقطاب  ال��رتوي��ج  ادارة  م��دي��ر 
ال�ستثمار وال�سيد نا�سر العو�سي 

رئي�س ق�سم العالقات الدولية.
الزائر،  بالوفد  ال�سويدي  ورح��ب 
العامة  القن�سلية  ح��ر���س  مثمنا 
بالدولة  قريغيز�ستان  جلمهورية 
التجارية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
وال�����س��ن��اع��ي��ة امل�����س��رتك��ة، وق����ال اإن 
اإمارة عجمان حققت تنمية ملفتة 
القت�سادية  امل����ج����الت  ك���اف���ة  يف 
والج����ت����م����اع����ي����ة، ان����ط����الق����ا من 

الداعمة  ال��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات  اأب�����رز 
الهياكل  جم��م��وع��ة  ل���س��ت��م��راري��ة 
الإدارية هذه، حتى لو مل تبلغ تلك 
املطلوب  الفاعل  امل�ستوى  امل�ساركة 
اجلل�سة  وخ�����الل  ال��ع��م��ل.  ���س��م��ن 
ال���ت���ال���ي���ة، األ���ق���ت الآن�������س���ة جنالء 
التنفيذية  امل����دي����رة  ال�����س��ه��ي��م��ي، 
ل�سركة ال�سهيمي ديزاين يف اململكة 
تطرقت  كلمة  ال�سعودية،  العربية 
ف��ي��ه��ا اإىل جت��رب��ت��ه��ا ك���اأح���د اأف����راد 
العائلية  ال�سركة  يف  العمل  ورواد 
الن�ساء  منح  ���س��رورة  على  واأك���ّدت 
لتتمكّن  للرجال  م�ساوية  فر�سة 
اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ن �سمن  م���ن حت��ق��ي��ق 
عامل الأعمال. ومن خالل ت�سليط 
اأفراد  كاأحد  جتربتها  على  ال�سوء 
حتدثت  العائلة،  يف  الثالث  اجليل 
ال��ن��ف��ي��دي، مديرة  وف����اء  الآن�������س���ة 
جمموعة النفيدي يف ال�سودان، عن 
امل�سائل التي تعيق تقدم الن�ساء يف 
جمتمعها. حيث َخُل�ست اإىل نتيجة 

اأنه وبالرغم من دعم بع�س  توؤكد 
الن�ساء  م���ن  لأف����راده����ا  ال��ع��ائ��الت 
عمل  يف  الفاعل  دوره���ن  وتن�سيط 
املجتمع  اأن  اإل  العائلية  ال�سركة 
وا�سحاً  ان���ح���ي���ازاً  ي��ظ��ه��ر  ي����زال  ل 
الذي  الأم�����ر  ال���رج���ل  ج��ان��ب  اإىل 
ي��وؤدي اإىل ظهور عقبات يومية يف 
عمل املراأة. واختتم املوؤمتر اأعماله 
املديرة  ال�سويد،  ن��ور  ال�سيدة  م��ع 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل���دى ���س��رك��ة ديبا 
يف الإمارات العربية املتحدة، التي 
ناق�ست اأهمية دور املراأة اجلوهري 
يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��اغ��م ال��ع��ائ��ل��ي. بل 
الن�ساء  تنبه  �سرورة  على  و�سددت 
تلعبنه يف  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  اإىل 
الو�ساطة بني الأطراف يف العائلة 
وب�سرورة متتعهن بحياة �سخ�سية 
م��ت��زن��ة وك��ام��ل��ة ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ّن من 

تاأدية هذا الدور على اأكمل وجه.
وباعتباره اأحد الداعمني الرئي�سني 
لهذه املبادرة، حتدث ال�سيد عي�سى 

رئ��ي�����س جمموعة  ن��ائ��ب  ال���غ���ري���ر، 
يف  �������س.ذ.م.م  لال�ستثمار  ال��غ��ري��ر 
ورئي�س  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
العائلية،  منتدى ثروات لل�سركات 
ركيزة  ب��و���س��ف��ه��ن  ال���ن�������س���اء  ع����ن 
اأ�سا�سية يف العائلة العربية م�سدداً 
الفر�سة  م��ن��ح��ه��ن  ����س���رورة  ع��ل��ى 
لت�سخري تلك احلكمة والقوة التي 
مي��ل��ك��ن��ه��ا يف جم����ال الأع����م����ال ويف 
ب�سكل فعلي.  الإدارة  قاعة جمل�س 
الن�ساء،  تتعامل  ق��ائ��اًل:  واأ���س��اف 
ال��زوج��ات منهن والأم��ه��ات، ب�سكل 
ي��وم��ي م��ع م��ه��ام م��ت��ع��ددة ت�ستلزم 
والتفهم  وال�سر  احلكمة  ت��واف��ر 
ج���از  اإن  اجل����ه����د  م�����ن  وال����ك����ث����ري 
من  اأف�سل  ن��رج��وا  فهل  التعبري. 
املوظف  �سخ�س  يف  ك��ه��ذه  خ�سال 
املنزل  يف  الن�ساء  تتوىل  املدير؟  اأو 
لكي  بكل حنكة  امل��ه��ام  كافة  ت��اأدي��ة 
املنزل.  ���س��ري  ح�سن  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 
وه����ذا م��ا ي��دع��وه ال���رج���ال باملهام 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ح���ر����س 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
عجمان،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
امل�ستوى  اإىل  الإم���ارة  و�سول  على 
الق��ت�����س��ادي امل��ت��م��ي��ز ب��ني اإم����ارات 
ال���������دول���������ة، وذل�����������ك م�������ن خ�����الل 
للقطاع  تقدمها  التي  الت�سهيالت 
بالإ�سافة  وال��ت��ج��اري  ال�����س��ن��اع��ي 
اإىل الت�سهيالت التي تقدمها كافة 

اجلهات ذات العالقة.
ال���ت���ع���رف على  ال���ل���ق���اء   وت����ن����اول 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة وجمالت  ال��ف��ر���س 

التجاري  التبادل  لتعزيز  التعاون 
بني اجلانبني وا�ستعر�س الو�سائل 
املتاحة لدى كل جانب يف الرتويج 
ومزاياها  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  للفر�س 
وم���ا ي���وف���ره ك���ل ج��ان��ب يف خدمة 
الفعاليات القت�سادية من و�سائل 

تعزز من اعمالهم.
 ومت الرتكيز على اهمية التن�سيق 
حول  املعلومات  لتبادل  وال��ت��ع��اون 
القت�سادية  والح����داث  ال��رام��ج 
كل جانب  ينظمها  التي  واملعار�س 
ا�سافة ايل امل�ساهمة وب�سورة فعالة 

العمال  رج����ال  وحت��ف��ي��ز  ح���ث  يف 
�سعادة  وا����س���ار  ف��ي��ه��ا.  امل�����س��ارك��ة  يف 
ان  اىل  اأوم��ورال��ي��ف  قوباني�سبيك 
يف  ت��رى  قريغيز�ستان  جمهورية 
دول����ة الإم������ارات امل��ث��ال الأم���ث���ل يف 
والقت�سادي  الجتماعي  التطور 
جتارة  غ��رف��ة  اخ��ت��ار  اأن���ه  مو�سحا 
و�سناعة عجمان لزيارته بناء على 
الدعوة املوجهه له حل�سور موؤمتر 
ال�سادرات  لتنمية  الدويل  عجمان 
و ملا مل�سوه من اهتمام من م�سئويل 

غرفة عجمان.

يوم  الن�ساء  ت�سميه  بينما  املتعددة 
درا�سات  اأ�����س����ارت  ول��ق��د  روت���ي���ن���ي. 
اأن  اإىل  ال�����س��دد  ه���ذا  م��ت��ن��وع��ة يف 
ال���ن�������س���اء ت���واج���ه���ن ���س��ع��وب��ة اأق����ل 
م���ن ال���رج���ال يف ت���اأدي���ة الأع���م���ال 
ب��ل وي��ت��م��ك��ّن م��ن حت��ق��ي��ق الوفاق 
عالية  مبهارة  ويتمتعن  اجلماعي 
يف جم���ال امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة. ف���اإذا 
احتالل  من  الن�ساء  منع  اأردن���ا  ما 
فاإننا  العمل،  يف  املنا�سبة  مكانتهن 
نق�سي بذلك على مكا�سب عظيمة 
يف ال��ع��م��ل ل��ن ن��ك��ون ق��ادري��ن على 

تعوي�سها اأبداً! 
وبعد جل�سات مطولة من النقا�س 
اختتم  ال���ن���ظ���ر،  وج���ه���ات  وت����ب����ادل 
اأعماله بعد تعريف  املوؤمتر حمور 
التحديات العامة التي تواجه املراأة 
يف املنطقة. هذا وقد اأ�سارت الآن�سة 
العام  امل���دي���رة  ال��ع��ج��م��ي،  ف���ري���دة 
العائلية،  لل�سركات  ث��روات  ملنتدى 
يف كلمتها اخلتامية اإىل اأن الهدف 
ال��ف��ع��ال��ي��ة ه��و بدء  م��ن وراء ه���ذه 
حوار ي�سهم بدوره يف التو�سل اإىل 
رغبات  معامل  وير�سم  اأف�سل  فهم 
جمال  يف  املعنيات  الن�ساء  واآم����ال 

ال�سركات العائلية. 

فقــدن ا�سهـم
ف��ق��دت امل���دع���وة/ خ��دي��ج��ة ع���ب���داهلل ع��ل��ي - 
اماراتية اجلن�سية- �سهادة ا�سهم �سادرة من 
م���زارع ال��ع��ني لالنتاج احل��ي��واين ب��ع��دد 100 
بتليفون  الت�سال  عليه  يجدها  م��ن  �سهم. 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديناميك 

CN 1169969:ارت للديكور ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم CN 1034217 بال�سم التجاري الربوه خلياطة 
املالب�س الرجالية بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/البانو�س للمقاولت وال�سيانة 

العامة رخ�سة رقم:CN 1362669 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 40*60 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/البانو�س للمقاولت وال�سيانة العامة
AL BANOOSH CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/البانو�س لل�سيانة العامة 
AL BANOOSH GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ال�سقر الذهبي لتنجيد  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

فر�س ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1062618 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/ال�سقر الذهبي لتنجيد فر�س ال�سيارات
اىل/كافترييا ليايل ال�سوري 

LAYALI SYRIAN CAFETERIA
تعديل ن�ساط/ا�سافة كافترييا )5610003(

تعديل ن�ساط/حذف تنجيد مقاعد املركبات )4520018(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات )4530010(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اأدنوك تعزز �سراكتها القت�سادية مع كوريا اجلنوبية
عبداهلل  معايل  املنتدى  وافتتح  امل�ستقبلية.  ال��ت��ع��اون  فر�س 
�سلطان  ال�سيخ  بح�سور  دول��ة  وزي��ر  غبا�س  �سعيد  حممد  بن 
و�سعادة  الإعالمي  ال�سارقة  مركز  رئي�س  القا�سمي  اأحمد  بن 
عبداهلل خلفان مطر الرميثي �سفري الدولة لدى اجلمهورية 
ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة و���س��ع��ادة ع��ب��داهلل اآل ���س��ال��ح وك��ي��ل وزارة 
القت�ساد. وحتر�س اأدنوك و جمموعة �سركاتها على امل�ساركة 
العالقات  تعزيز  يف  الرئي�سي  ل���دوره  ن��ظ��را  امل��ن��ت��دى  ه��ذا  يف 
التجارية والقت�سادية بني دولة الإمارات وكوريا اجلنوبيةو 
تعزيز التزامها امل�ستمر بتعزيز ال�سراكات التجارية مع كرى 
ال�سركات الكورية واإبراز امل�ساريع امل�سرتكة والناجحة. ودخلت 

���س��رك��ة اأدن�����وك وجم��م��وع��ة ���س��رك��ات��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا واح����دة من 
�سركات النفط والغاز الرئي�سية يف العامل يف �سراكة مع عدد 
امل�ساريع  العديد من  لتنفيذ  العمالقة  الكورية  ال�سركات  من 
الغاز  ل�سناعات  اأبوظبي  �سركة  ونفذت  ال��دول��ة  يف  ال�سخمة 
املحدودة جا�سكو اإحدى �سركات جمموعة اأدنوك واملتخ�س�سة 
اإنتاج  من  امل�ساحب  والغاز  ال��ري  الطبيعي  الغاز  معاجلة  يف 
الرئي�سية  امل�ساريع  والبحرية عددا من  الرية  النفط  حقول 
بال�سراكة مع ال�سركات الكورية اجلنوبية العمالقة �سام�سوجن 
وهيونداي. وت�سمل م�ساريع جا�سكو ال�سخمة كال من مرافق 
5 والتي نفذتها �سركة هيونداي للهند�سة  ومكاتب حب�سان- 

•• اأبوظبي-وام:
وجمموعة  اأدن����وك  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �سركة  �سلطت 
�سناعة  ت��ط��وي��ر  دع���م  يف  م�ساهمتها  ع��ل��ى  ال�����س��وء  �سركاتها 
ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات ويف ت��ن��وي��ع الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي م��ن خالل 
امل�ساركة يف منتدى ال�سراكة القت�سادية الثالث بني الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ال����ذي اخ��ت��ت��م ام�����س يف 
لأدن���وك  ف��ري��دة  ت��وف��ري من�سة  احل���دث يف  وي�سهم  ���س��ي��وؤول. 
مع  القوية  التجارية  عالقاتها  لتعزيز  �سركاتها  وجمموعة 
�سبل  ومناق�سة  اجلنوبية  كوريا  يف  ال�سناعية  ال�سركات  اأرق��ى 
واكت�ساف  القطاعات  جميع  يف  القت�سادية  ال�سراكات  تعزيز 

•• دبي-الفجر: 

دبي  وب��ن��ك  دب��ي  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  وق��ع��ت 
التجاري اتفاقية تعاون متكن البنك من الدخول على 
ال�سبكة الإلكرتونية اخلا�سة بنظام الرتاخي�س التابع 
التجاري،  ال�سم  حجز  من  خدماتها  لتقدمي  للدائرة 
الرخ�سة،  وجتديد  املحجوز،  التجاري  ال�سم  وجتديد 
اإلكرتوين  ح�ساب  واإن�����س��اء  املبدئية،  امل��واف��ق��ة  واإ���س��دار 
اإلغاء  امل��وع��د،  ج��دي��د، وح��ج��ز م��وع��د )احل��ج��ز، تعديل 
امل��وع��د(، وط��ب��اع��ة ال��رخ�����س��ة، وت��ع��دي��ل ب��ي��ان��ات �ساحب 
يف  املنت�سرة  وفروعه  التجاري  دبي  بنك  عر  الرخ�سة 

اإمارات الدولة. 
وتهدف هذه املبادرة اإىل تعزيز الإجراءات التي يقدمها 
نطاق  وتو�سيع  التجاري  والرتخي�س  الت�سجيل  قطاع 
الأعمال  ورج���ال  وامل�ستثمرين  للمتعاملني  اخل��دم��ات 
اأ���س��ح��اب ال��رخ�����س ال��ت��ج��اري��ة، وت��ذل��ي��ل العقبات  م��ن 
اأمامهم ملمار�سة الأن�سطة التجارية �سمن بيئة تناف�سية 

وم�ستدامة اقت�سادياً.
ووقع التفاقية كاًل من �سعيد مطر املري، نائب املدير 

يف  التجاري  والرتخي�س  الت�سجيل  لقطاع  التنفيذي 
دائرة التنمية القت�سادية؛ ونبيل طيب خوري، رئي�س 
دبي  ب��ن��ك  يف  الإ���س��الم��ي��ة  امل�����س��رف��ي��ة  اخل���دم���ات  اإدارة 

التجاري، بح�سور عدد من امل�سوؤولني من الطرفني. 
وبهذه املنا�سبة قال �سعيد املري: يحر�س قطاع الت�سجيل 
والرتخي�س التجاري على ت�سهيل الإج��راءات اخلا�سة 
بت�سجيل ال�سركات، وتعزيز بدء الن�ساطات التجارية يف 
جمتمع الأع��م��ال ب��اإم��ارة دب��ي من خ��الل رف��ع وتو�سيع 
قنوات الت�سجيل والرتخي�س التجاري، �سواء كان ذلك 
م��ن خ��الل ف���روع ال��دائ��رة الأرب���ع���ة، وم��راك��ز اخلدمة، 
اأو ع��ر م��ك��ات��ب امل��ح��ام��اة ال��ت��ي ت��ق��وم ك��ذل��ك بتقدمي 
اأو  لعمالئها  التجاري  والرتخي�س  الت�سجيل  خلدمات 
من خالل التعاون مع خمتلف اجلهات اخلا�سة املعنية 
جزءاً  التفاقية  ه��ذه  وت�سكل  امل�سريف.  القطاع  ومنها 
الدائرة،  خ��دم��ات  تفعيل  ن��ح��و  امل�ستمرة  اجل��ه��ود  م��ن 
وتدريب  تاأهيل  على  التجاري  دب��ي  بنك  م��ع  و�سنعمل 
الإلكرتوين  والنظام  بالإجراءات  يتعلق  فيما  موظفيه 
الت�سجيل  اآل��ي��ة  تخ�س  ومعايري  واأنظمة  �سوابط  م��ن 

والرتخي�س التجاري . 

بنك اأبوظبي الوطني ُيعن مديرًا عامًا ملجموعة اإدارة الأ�سول
•• اأبوظبي-الفجر:

البنك  الوطني،  اأبوظبي  بنك  قام 
ال��رائ��د يف دول��ة الإم����ارات، بتعيني 
ورئي�ساً  عاماً  مديراً  وات�س  م��ارك 
اإدارة  ال�ستثمار مبجموعة  لقطاع 

الأ�سول.
بنك  اإىل  وات�������س  م�����ارك  وان�������س���م 
 2010 ع��ام  الوطني يف  اأب��وظ��ب��ي 
ق�سم  واإدارة  بتاأ�سي�س  ق���ام  ح��ي��ث 
اأ�سبح  وال������ذي  ال���ث���اب���ت،  ال���دخ���ل 
يف  ل���ال����س���ت���ث���م���ارات  اإدارة  اأك�������ر 

التي اأ�سهم يف اإطالقها واإدارتها يف 
تو�سيع قاعدة العمالء .

بتح�سني  وات���������س  م������ارك  وُك����ل����ف 
ال�ستثمارية  اخل��دم��ات  وت��ط��وي��ر 
اإدارة  جم���م���وع���ة  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
الأ�����س����ول ب��ال��ب��ن��ك ل��ل��ع��م��الء من 
وال�سناديق  والأف�����راد  امل��وؤ���س�����س��ات 
امل�ساركة  على  ع��الوة  ال�ستثمارية 
ال�ستثمارية  ال�سناديق  جل��ان  يف 

امل�سرتكة والعقارية للبنك.
واأع���رب م��ارك وات�����س ع��ن �سعادته 
العمل  اإن  وق����ال  ال��ت��ك��ل��ي��ف،  ب��ه��ذا 

الأ�سول  اإدارة  مع فريق جمموعة 
يجعلني  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل 
الإمكانيات  ام��ت��الك��ن��ا  م��ن  واث���ق���اً 
الريادي  موقعنا  لتعزيز  الالزمة 
موا�سلة  يف  ون����اأم����ل  ال�������س���وق،  يف 
املقبلة  ال���ف���رتة  خ����الل  م�����س��ريت��ن��ا 
املنتجات  م�����ن  امل�����زي�����د  وت�����وف�����ري 
متطلبات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

العمالء .
وت����ع����ت����ر امل����ج����م����وع����ة م�����ن اأك�����ر 
موؤ�س�سات اإدارة الأ�سول يف الدولة 

حيث يبلغ اإجمايل الأ�سول التي 

الكويت تن�سئ جممع برتوكيماويات وم�سفاة م�سرتكة يف فيتنام
•• الكويت-وام:

تعتزم دولة الكويت واليابان وفيتنام اإن�ساء م�سفاة وجممع برتوكيماويات م�سرتك يف فيتنام بحوايل 
الكويتية  الأنباء  وكالة  ونقلت  يوميا.  برميل  األف   200 ت�سل  اإنتاجية  و طاقة  دولر  مليار  ر9   2
اإدارة  جمل�س  اإن  قوله  النفطي  للقطاع  الر�سمي  املتحدث  ال�سباح  اخلالد  ط��الل  ال�سيخ  عن  كونا 
موؤ�س�سة البرتول الكويتية وافق على امل�سي قدما يف م�سروع اإن�ساء م�سفاة وجممع للبرتوكيماويات 
يف فيتنام خالل اجتماعه الذي عقده الليلة قبل املا�سية برئا�سة نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س 
التنفيذي للموؤ�س�سة نزار حممد العد�ساين. واأو�سح اأن ح�سة �سركة البرتول الكويتية العاملية التابعة 
 2 2 ر9 مليار دولر اأمريكي تبلغ  للموؤ�س�سة يف هذا امل�سروع الذي يقدر قيمته الجمالية بحوايل 
ر3 مليار دولر اأي ما يعادل 35 يف املائة من امل�سروع. وذكر اأن الطاقة التكريرية لهذه امل�سفاة تقدر 
بحوايل 200 األف برميل يوميا مب�ساركة �سركتني يابانيتني واأخرى فيتنامية. وبني ال�سيخ طالل 
اخلالد اأن تنفيذ امل�سروع ياأتي متوافقا مع اخلطط والأهداف ال�سرتاتيجية طويلة املدى ملوؤ�س�سة 

البرتول الكويتية و�سركة البرتول الكويتية العاملية التابعة.

دولة  يف  ال��ث��اب��ت  ال��دخ��ل  منتجات 
الإم���ارات وم��ن اأك��ر مديري هذه 
واأ�سهم  املنطقة.  يف  ال�ستثمارات 
اإط����الق �سناديق  وات�����س يف  م���ارك 

متميزة يف جمال الدخل الثابت.
وق���ال رودج����ر ف���ون وي����دل، املدير 
ال�������رثوات  اإدارة  ل���ق���ط���اع  ال����ع����ام 
اأ�سهم  ال��وط��ن��ي:  اأب��وظ��ب��ي  ب��ب��ن��ك 
تعزيز  اإي���ج���اب���ي يف  ب�����س��ك��ل  م����ارك 
الأ�سول  اإدارة  جم��م��وع��ة  م��ك��ان��ة 
من  غريها  عن  ومتييزها  بالبنك 
املنتجات  وف����رت  وق���د  امل��ن��اف�����س��ني، 

اقت�سادية دبي وبنك دبي التجاري توقعان اتفاقية 
تعاون لتقدمي اخلدمات الإلكرتونية اخلا�سة بالدائرة

•• اأبوظبي-الفجر: 

�سركائها  م��ع  وال��ت�����س��اور  التوا�سل  ع��الق��ات  توطيد  باأهمية  منها  اإمي��ان��اً 
اآخر  على  باإطالعهم  التزامها  �سبيل  ويف  والرئي�سيني،  ال�سرتاتيجيني 
املالية  وزارة  نظمت  ال�سرتاتيجية؛  خطتها  بتنفيذ  املتعلقة  امل�ستجدات 
ال�����س��ن��وي لعام  – اأب��وظ��ب��ي م���وؤخ���راً؛ ملتقاها  ال�����س��اط��ئ روت���ان���ا  ف��ن��دق  يف 
2013، وذلك بح�سور كل من معايل عبيد حميد الطاير، وزير الدولة 
لل�سوؤون املالية، �سعادة يون�س حاجي اخلوري، وكيل وزارة املالية، الوكالء 
امل�ساعدون، مدراء الإدارات والأق�سام وعدد من موظفي الوزارة، بالإ�سافة 
معايل  ونقل  والرئي�سيني.   ال�سرتاتيجيني  �سركاءها  ع��ن  ممثلني  اإىل 
�سمو  حتيات  للح�سور  املالية،  لل�سوؤون  الدولة  وزير  الطاير،  حميد  عبيد 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير املالية؛ و�سكرهم 
جميع  معاليه  حث  املالية،كما  ل��وزارة  ال�سنوي  امللتقى  يف  م�ساركتهم  على 
موؤكداً  واأم��ان��ة،  ج��د  بكل  اأعمالهم  تنفيذ  موا�سلة  على  ال���وزارة  موظفي 
�سركائها مبا  املالية مبختلف  وزارة  تربط  التي  العالقات  توطيد  �سرورة 
ل��دور رائ��د يف دع��م م�سرية دول��ة الإم���ارات نحو حتقيق  ي�سمن امتالكها 

التنمية امل�ستدامة والنتقال بها لت�سبح من اأف�سل دول العامل بحلول عام 
2021. وقال معايل الوزير : لقد ح�سدت وزارة املالية خالل عام 2012 
التي ترقى لتطلعات وطموحات  البارزة  كثرياً من الجن��ازات والنجاحات 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  والقيادة  الإم���ارات  دول��ة  جمتمع 
بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، حيث كان لتوجيهاتهما واإر�ساداتهما دوراً مبا�سراً واأ�سا�سياً 
يف م�سرية عطاء ال��وزارة وق�سة جناحها على ال�سعيدين املحلي والعاملي.
وقدتوجت هذه اجلهود بح�سول دولة الإم��ارات على املرتبة الأوىل عاملياً 
يف كفاءة ال�سيا�سة املالية احلكومية، اإىل جانب ت�سنيفها يف املرتبة الأوىل 
وجرى  �سعادة.   الأك��رث  ال�سعوب  قائمة  يف  عاملياً،  ع�سرة  وال�سابعة  عربياً 
اأب��رز الإجن��ازات التي حققتها ال��وزارة خالل عام  خالل امللتقى ا�ستعرا�س 
2012، م�سرياً اإىل اأن هذه الإجنازات جاءت نتيجة للتزام جميع قطاعات 
الوزارة بتطبيق حماور اخلطة ال�سرتاتيجية املتعمدة لالأعوام 2011 – 
الوظيفية يف  والريادة  التميز  الوزارة يف حتقيق  2013، ورغبة موظفي 

اأعمالهم. 

وزارة املالية تنظم ملتقاها ال�سنوي لعام 2013 وتكرم �سركاءها ال�سرتاتيجين

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�سارك يف موؤمتر جتارة الطاقة الإقليمي الثاين 

لتطوير برنامج �سمان ائتماين خم�س�س لرواد الأعمال الإماراتيني وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة

موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
تربم اتفاقي���ة �س��راكة م�ع بن��ك الإم��ارات دب��ي الوطن�ي

اأع����ل����ن����ت م���وؤ����س�������س���ة حم����م����د بن 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د 
واملتو�سطة، اإحدى موؤ�س�سات دائرة 
التنمية القت�سادية يف دبي وبنك 
البنك   ، ال��وط��ن��ي  دب���ي  الإم�������ارات 
الرائد يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
لتفاقية  ت��وق��ي��ع��ه��م��ا  ع���ن  ال���ي���وم 
لتطوير  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ����س���راك���ة 
ائتماين  �سمان  برنامج  واع��ت��م��اد 
خ�����ا������س مب���وؤ����س�������س���ة حم����م����د بن 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د 

واملتو�سطة.
بن  اإن�ساء موؤ�س�سة حممد  مّت  وقد 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د 
رقم  القانون  مبوجب  واملتو�سطة 
 2012 ال���ع���ام  يف  ال�������س���ادر   11
امل�ساريع  وت���ن���م���ي���ة  دع�����م  ب���ه���دف 
الدولة.  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
وحت���ظ���ى امل��وؤ���س�����س��ة ب�����س��ل��ط��ة منح 
ال�سمانات  وت����زوي����د  ال���ق���رو����س 
مع  امل�ساريع  يف  وامل�ساهمة  املالية 

رواد الأعمال الإماراتيني.
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  وت��ه��دف 
ب��ني ب��ن��ك الإم�����ارات دب���ي الوطني 
وم����وؤ�����س���������س����ة حم����م����د ب�����ن را�����س����د 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د 
قرو�س  ت���وف���ري  اإىل  وامل��ت��و���س��ط��ة 
جديدة بقيمة ت�سل اإىل 50 مليون 
دره��م ل��رواد الأع��م��ال الإماراتيني 
واملتو�سطة.  ال�سغرية  وال�سركات 
ال�������س���رك���ات التي  ك���اف���ة  وب���اإم���ك���ان 
مي��ل��ك��ه��ا م���واط���ن���ون اإم����ارات����ي����ون، 
النا�سئة،  ال�����س��رك��ات  ذل���ك  يف  مب��ا 
التي  الت�سهيالت  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 

يوفرها هذا الرنامج.
عبدالبا�سط  ق���ال  ال�����س��ي��اق  وب��ه��ذا 
اجلناحي، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 
ال�سغرية واملتو�سطة: يعد برنامج 
م�سافة  قيمة  الئتماين  ال�سمان 
اإىل اجلهود املتوا�سلة التي تبذلها 
لتنمية  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
متكامل  بيئي  نظام  اإن�ساء  بهدف 
ل���رواد الأعمال  ال��دع��م  وم�����س��ت��دام 
ال���ت�������س���ارك مع  يف دب�����ي ي�����س��ع��دن��ا 
الوطني  دب������ي  الإم�������������ارات  ب���ن���ك 
ال�سمان  برنامج  واعتماد  لتطوير 
الئ�����ت�����م�����اين ال��������ذي ن����ه����دف من 

خالله اإىل تقدمي الدعم اإىل رواد 
و�ست�ستند  الإم��ارات��ي��ني.  الأع��م��ال 
اتفاقية ال�سراكة هذه على اخلرة 
امل���ع���ّم���ق���ة ل�����دى ق�����س��م اخل���دم���ات 
بنك  يف  ل����الأع����م����ال  امل�������س���رف���ي���ة 
متويل  يف  الوطني  دب��ي  الإم����ارات 
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رية  ال�����س��رك��ات 
ال�سروط  اأف�����س��ل  ت��وف��ري  ل�سمان 
الأعمال  ل����رواد  ال��دع��م  وخ��دم��ات 
تاأ�سي�س  الإماراتيني، مبا يخّولهم 

واإدارة �سركاتهم اخلا�سة .
ال�سمان  ب���رن���ام���ج  خ�����الل  وم�����ن 
الإمارات  بنك  �سيعمل  الئتماين، 
مع  جنب  اإىل  جنباً  ال��وط��ن��ي  دب��ي 
لتنمية  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة 

مبا  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
ت�سمل:  م�ستويات  ث��الث��ة  يغطي 
واإدارة  القرو�س،  �سندوق  تاأ�سي�س 
ال�سندوق من خالل تن�سيق ت�سارك 
امل��خ��اط��ر، وال���س��ت��ف��ادة م��ن املوارد 
اخلدمات  ق�����س��م  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
للبنك  التابعة  امل�سرفية لالأعمال 
للموؤ�س�سة  من�سب  تخ�سي�س  عر 
للخدمات  الئ��ت��م��ان��ي��ة  اللجنة  يف 

امل�سرفية لالأعمال يف البنك.
�سركار، مدير  �سوفو  ق��ال  وب��دوره 
لالأفراد  امل�سرفية  الأع���م���ال  ع���ام 
يف بنك الإم�����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي : 
الوطني  دبي  الإم���ارات  بنك  يلتزم 
ال�سركات  ق���ط���اع  وت��ن��م��ي��ة  ب���دع���م 

والرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
ان��ه وعلى الرغم مما حتقق  دب��ي 
من جناح وما توفره �سبكة الربط 
الكهربائي لدول جمل�س التعاون 
وملمو�سة  وا���س��ح��ة  م���زاي���ا  م���ن 
ل��ل��ج��م��ي��ع وت�����س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا كافة 
املوؤ�س�سات املت�سلة بال�سبكة اإل اأننا 
نعتقد اأنه ما زال هناك املزيد من 
التي  وال�سانحة  الهائلة  الفر�س 
اأر�س  على  تتحقق  ان  املمكن  من 
الواقع من خالل اإن�ساء وتاأ�سي�س 
�سوق لتجارة الطاقة و�سوف يزداد 
ويتعاظم  ال���ف���ر����س  ه����ذه  ح��ج��م 
مردودها يف حال مت تعزيز قدرات 
ب��ني دول  ال��رب��ط  ال��ت��ب��ادل ل�سبكة 
املجل�س والربط مع دول منطقة 
اأفريقيا  و�سمال  الو�سط  ال�سرق 
اأوروب���ا حيث يعتر  وك��ذل��ك دول 

بكفاءة  تت�سم  حلول  اإىل  التو�سل 
املتزايد  بالطلب  وت��ف��ي  التكلفة 
على الطاقة من اأجل دعم عملية 
ال��ن��م��و الإق��ت�����س��ادي ه��و التحدي 
جميعا  يواجهنا  ال��ذي  احلقيقي 
�سهر  ان���ه ويف  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف 
2011 وخ��الل حفل  ابريل ع��ام 
ت��د���س��ني امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة للربط 
الكهربائي اخلليجي قال �ساحب 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
يوؤ�س�س  امل�����س��روع  ب����اأن  اهلل  رع����اه 
دول  ب��ني  م�سرتكة  ط��اق��ة  ل�سوق 
املجل�س ويحقق بعدا ا�سرتاتيجيا 
طاقة  اإم����دادات  ت��وف��ري  يف  رئي�سا 
القت�سادات  ت���دع���م  م�����س��ت��دام��ة 
العربية  اخلليج  ل���دول  الوطنية 
حيث  فيها  التنموية  وامل�سروعات 

 2021 ت���رك���ز روؤي������ة الإم��������ارات 
لعملية  كمحرك  ال�ستدامة  على 
ال��ن��م��و الإق���ت�������س���ادي ف��ي��م��ا تركز 
املتكاملة  دب������ي  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
تنويع  ع���ل���ى   2030 ل���ل���ط���اق���ة 
م�سادر الطاقة وحتقيق منظومة 
من  تتاألف  الطاقة  م��ن  متوازنة 
71 يف املائه للغاز و 12 يف املائه 
املائه  يف   12 و  النظيف  للفحم 
املائه  يف   5 و  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
واإدارة  امل��ت��ج��ددة  مل�����س��ادرال��ط��اق��ة 
الكهرباء  ع��ل��ى  امل��ت��زاي��د  ال��ط��ل��ب 
يف   30 بن�سبة  الطلب  وتخفي�س 
يذكر   2030 ع��ام  بحلول  امل��ائ��ه 
اأن املوؤمتر ت�سمن حلقات للنقا�س 
مت��ح��ورت ح���ول ال��ت��ح��دي��ات التي 
ي��واج��ه��ه��ا ق��ط��اع ال��ط��اق��ة يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي وتطور 
قطاعات الطاقة العاملية والنتائج 
الطاقة  وم������وارد  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
والقوانني  وتكاملها  امل�����س��ت��دام��ة 
التي تنظم وتدعم قطاع الطاقة 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
و���س��ه��د امل���وؤمت���ر ت���ط���ورات كبرية 
م�����س��اري��ع ���س��خ��م��ة لربط  م��ن��ه��ا 
عدة �سبكات كهربائية مما ي�سهم 
الحتياطية  ال���ق���درة  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
وبالتايل  ���س��ب��ك��ة  ك���ل  يف  امل��رك��ب��ة 
الطلب  ت��ل��ب��ي��ة  ت��ك��ل��ف��ة  ت��خ��ف��ي�����س 
بدرجة  امل�����س��ا���س  دون  امل���ت���زاي���د 
ال�سبكات  يف  والعتمادية  الأم���ان 

املرتبطة.

الإمارات  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اأن  اإىل  ن���ظ���راً  امل���ّت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
القطاع يعّد من اأكر امل�ساهمني يف 
للدولة.  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 
وانطالقاً من مكانتنا كبنك وطني 
تركيزنا  ي��ن�����س��ب  رائ�����د،  اإم����ارات����ي 
وطيدة  ع����الق����ات  ت��اأ���س��ي�����س  ع���ل���ى 
الأع����م����ال  رواد  م����ع  وم�������س���ت���دام���ة 
هذه  اأن  ���س��ك  ول  الإم����ارات����ي����ني، 
بن  حممد  موؤ�س�سة  م��ع  ال�سراكة 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د 
يلزم  ���س��ت��م��ّدن��ا مب���ا  وامل��ت��و���س��ط��ة 
لتقدمي الدعم على املدى الطويل 
ل���رواد الأع��م��ال الإم��ارات��ي��ني، كما 
دورنا  على  ال�����س��وء  �ست�سّلط  اأن��ه��ا 
ال�سركات  لنمو  كمحّفز  اجلوهري 

ال�سغرية واملتو�سطة .
امل�سرفية  اخل�����دم�����ات  وت�������س���ع���ى 
ل��الأع��م��ال يف ب��ن��ك الإم������ارات دبي 
اأ�سعار  ت��زوي��د  اإىل  اأي�����س��اً  الوطني 
فائدة خا�سة على الديون ق�سرية 
ف�ساًل  ال�سغرية،  لل�سركات  الأم��د 
ع����ن ت����اأم����ني م�������س���ت���وي���ات ت���وري���ق 
املالية  الت�سهيالت  على  خمّف�سة 
ال�سغرية  ل��ل�����س��رك��ات  امل���م���ن���وح���ة 
و�سيتّم  حجماً.  الأك��ر  واملتو�سطة 
م��ن��ح ال��ت��م��وي��ل ع���ر ���س��ب��ك��ة فروع 
املخاطر  �سيقوم فريق  البنك، كما 
الئتمانية يف البنك بتوفري الدعم 
لإدارة املخاطر لل�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة يف الدولة امل�ستفيدة من 
موؤ�س�سة  متنحها  ال��ت��ي  ال��ق��رو���س 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 

ال�سغرية واملتو�سطة.

••دبي-وام:

���س��ع��ي��د حممد  �����س����ع����ادة  �����س����ارك 
والرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
يف املنتدى الثاين لتجارة الطاقة 
الإق��ل��ي��م��ي وال�����ذي ت��ق��ي��م��ه هيئة 
جمل�س  ل��دول  الكهربائي  الربط 
التعاون لدول اخلليج العربية يف 
دبي. ويهدف املوؤمتر الذي انطلق 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  ام�����س 
فر�س التعاون امل�سرتك يف جمال 
ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ب���ني دول 
و�سبل  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  تطويرها 
الطاقة  �سوق  ال��ت��ط��ورات يف  اآخ��ر 
والذي  امل��وؤمت��ر  وت�سمن  العاملي. 
ي��ق��ام ع��ل��ى م���دار ي��وم��ني العديد 
النقا�س  وحلقات  املحا�سرات  من 
ق���ام ب��ه��ا م�����س��وؤول��ون م��ن خمتلف 
واملوؤ�س�سات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر 
قدموا  ال��ذي��ن  وال��ع��ام��ة  اخلا�سة 
خ�سي�سا اإىل دبي حل�سور املوؤمتر 
ومنهم م�سوؤولون يف هيئة الربط 
والبنك  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
�سركات  م���ن  وال���ع���دي���د  ال������دويل 
دولة  من  كل  يف  الكرى  الطاقة 
الإمارات العربية املتحدة واململكة 
العربية ال�سعودية وبلجيكا واأملانيا 
الإ�سكندنافية.  وال����دول  وال��ه��ن��د 
وخ����الل ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي األ���ق���اه���ا يف 
حممد  �سعيد  �سعادة  قال  املوؤمتر 
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

للريا�سات  ال������دويل  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ن�����ادي  ف����از 
احلديث  للتجديف  الإم���ارات  ببطولة  البحرية 
والأخرية  الرابعة  اجلولة  �سهد  حيث   ،2013
اأبوظبي  ن�����ادي  ن��ظ��م��ه��ا  وال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة،  م���ن 
يف  الأوىل  للمرة  واليخوت  ال�سراعية  للريا�سات 
لل�سارع  الإم����ارات  احت��اد  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي، 
مقابل  مناف�ساتها  واأقيمت  احلديث،  والتجديف 
مب�ساركة  واليخوت،  ال�سراعية  الريا�سات  ن��ادي 
راأ�س   : ه��ي  اأن��دي��ة  خم�س  مثلوا  مت�سابقاً،   70
الفجرية   ، البحرية  للريا�سات  ال��دويل  اخليمة 
الثقايف  احلمرية   ، البحرية  للريا�سات  ال��دويل 
بال�سافة   ، ، دبي للتجديف  بال�سارقة  الريا�سي 
ال��ذي نظم احل��دث الريا�سي  اأبوظبي  ن��ادي  اإىل 

البحري . 

وجاءت فرق راأ�س اخليمة يف املركز الأول بر�سيد 
14 ميدالية متنوعة ، من بينها 6 ذهبيات، و6 
الثاين  املركز  يف  جاء  فيما  وبرونزيتان،  ف�سيات 
و4  ذهبيات   3 ميداليات،   9 بر�سيد  دب��ي  ن��ادي 
ثالثاً  احلمرية  نادي  وحل  وبرونزيتني،  ف�سيات 
3 ذه��ب��ي��ات وف�����س��ي��ت��ني، و5  10 م��ي��دال��ي��ات،  ب 
املركز  الفجرية يف  نادي  واأخ��رياً جاء  برونزيات، 
الرابع بن�سيب 7 ميداليات، من بينها ذهبيتان، 

وف�سيتان، وثالث برونزيات. 
وقبل انطالق ال�سباق مت تق�سيم الفرق املت�سابقة 
والثانية  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني،  الأوىل  ف��ئ��ات،  ث���الث  اإىل 
لل�سباب، والثالثة للكبار من الرجال وال�سيدات، 
ومت التناف�س على 3اأ�سناف خمتلفة من القوارب 
وهي: القارب الفردي ) جمدف واح��د(، القارب 
الرباعي  وال��ق��ارب  اث��ن��ني(،  )جم��دف��ني  الثنائي 

مزدوج )اأربعة جمدفني(. 

م�سابقة   13 ال��ث��الث  ال�����س��ب��اق  ف��ئ��ات  وت�سمنت 
متنوعة، الأوىل �سباق ثنائي مزدوج �سباب، وفاز 
ومثله   )2  ( اخليمة  راأ����س  ف��ري��ق  الأول  باملركز 
اإب��راه��ي��م وع��ب��د اهلل م���راد، وج���اء يف املركز  حمد 
الثاين فريق راأ�س اخليمة)1( ومثله �سامل ح�سن 

وعبد الرحمن جاوي .
ونال املركز الأول يف �سباق فردي النا�سئني فريق 
راأ�س اخليمة ) 1 ( من خالل لعبه اأحمد جمال، 
بينما كان املركز الثاين لفريق راأ�س اخليمة )2( 
ولعبه على عاي�س، اأما املركز الثالث فكان لفريق 
الرحمن جاوي،  راأ���س اخليمة )3( ولعبه عبد 
ب�سباق  الثاين  املركز  راأ�س اخليمة  وح�سد فريق 
ال��ك��اي��اك ل��الأ���س��ب��ال، م��ن خ���الل لع��ب��ه عبداهلل 

عادي .
ويف �سباق الثنائي املزدوج للنا�سئني، جاء يف املركز 
الأول فريق راأ�س اخليمة )1( ومثله املت�سابقان 

اأح��م��د ج��م��ال وع��ل��ي ع��اي�����س، ويف امل��رك��ز الثالث 
فريق راأ�س اخليمة )2( الذي مثله كل من مايد 

بدر وعبد الرحمن جاوي .
فريق  ف��وز  �سهد  فقد  ال�سباب  ف���ردي  �سباق  اأم���ا 
راأ�س اخليمة )1( من خالل لعبه عبداهلل مراد 
راأ�س  الثاين فريق  املركز  الأول، وجاء يف  باملركز 

اخليمة )2( من خالل حمد اإبراهيم .
ويف �سباق رباعي املزدوج للنا�سئني، جاء يف املركز 
الأول فريق راأ�س اخليمة من خالل اأحمد جمال 
جاوي،  وعبدالرحمن  ب��در  وم��اي��د  عاي�س  وعلي 
راأ�س  فاز فريق  للكبار  امل��زوج  الرباعي  �سباق  ويف 
اإبراهيم  حمد  ومثله   ، ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  اخليمة 

وعبد اهلل مراد ويو�سف ربيعة وعلي عيا�س.
الهرنكي  ع��ارف  م��ن  ك��ل  ق��ام  ال�سباق،  نهاية  ويف 
للريا�سات  اخليمة  راأ���س  لنادي  التنفيذي  املدير 
ال���ب���ح���ري���ة رئ���ي�������س جل���ن���ة ال���ت���ج���دي���ف يف احت����اد 

ال�سحي  اهلل  وعبد  احلديث  والتجديف  ال�سراع 
للريا�سات  اأبوظبي  بنادي  الإع��الم  ق�سم  رئي�س 
النادي  ال�سراعية واليخوت و�سيف املزروعي من 

بتتويج الفائزين.
الهرنكي رئي�س جلنة  اأع��رب ع��ارف  ومن جانبه، 
التجديف بالحتاد عن �سعادته مبا حقق ال�سباق 
من جناح ، �ساكراً لكل من �ساهم يف الفعاليات ، 
وخ�س بال�سكر نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية 
الرميثي  مر�سد  ث��اين  اأحمد  برئا�سة  واليخوت 
للنادي،  التنفيذي  املدير  املهريي  عتيق  وماجد 
ك��م��ا اأ���س��اد ب��ج��ه��ود جميع ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��ن��ادي ملا 
بذلوه من جهد يف ا�ست�سافة البطولة وامل�ساهمة 
لي�س  ذلك  اأن  موؤكداً  مبا�سر،  ب�سكل  التنظيم  يف 
امل�سوؤولني  اإىل حر�س  بغريب عليهم، وعزا ذلك 
ب�سكل  الريا�سية  الأن�سطة  دعم  على  اأبوظبي  يف 

عام. 

يف  اأق��ي��م��ت  للبطولة  الأوىل  اجل��ول��ة  ان  وي��ذك��ر 
مار�س  من  التا�سع  يف  بال�سارقة  احلمرية  ن��ادي 
مت�سابقاً مما   55 م��ن  اأك���رث  امل��ا���س��ي مب�����س��ارك��ة 
وات�ساع  احلديث  التجديف  ريا�سة  تطور  يوؤكد 
املحلي، يف ظل ما حتر�س  امل�ستوى  رقعتها على 
وتوفري  دع����م،  م��ن  احل��م��ري��ة  ن����ادي  اإدارة  ع��ل��ي��ه 
باملوارد  الريا�سة  رفد  يف  املتاحة  الإمكانات  لكل 
الحتاد  ي�سعى مع  النادي  اأن  احلالية، خ�سو�ساً 
التجديف  يف  واع���دة  ريا�سية  ك���وادر  تاأهيل  اإىل 

احلديث وتاأهيلها لتمثيل الدولة. 
اأم����ا اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة ف�����س��ه��ده��ا ن����ادي الفجرية 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة يف اخل��ام�����س من 
اأبريل املا�سي، مب�ساركة اأكرث من 70 بحاراً من 
اأقيمت اجلولة  واأخ���رياً  ال��دول��ة،  اأن��ح��اء  خمتلف 
الثالثة بنادي راأ�س اخليمة يف ال�ساد�س والع�سرين 

من اأبريل املا�سي .

قيا�سي  رق��م  لتحطيم  دب��ي  ت�ستعد 
جديد يف اأعداد امل�ساركني يف بطولة 
للنا�سئني  لل�سباحة  الرابعة  العامل 
التي ت�ست�سيفها يف الفرتة من 26 
اإىل 31 اأغ�سط�س املقبل، وينظمها 
جم��ل�����س دب�����ي ال���ري���ا����س���ي واحت�����اد 
اأكدت  ل��ل�����س��ب��اح��ة، ح��ي��ث  الإم������ارات 
85 دولة تواجدها يف احلدث علما 
باأن العدد مر�سح للزيادة يف الفرتة 
امل�ساركني  اأع��داد  ت��راوح  املقبلة مع 
بني 1200 اإىل 1500، علما باأن 
58 دولة فقط �ساركت يف الن�سخة 

املا�سية عام 2011 يف البريو.
جاء ذلك يف املوؤمتر ال�سحفي الذي 
ع��ق��د ���س��ب��اح ام�����س ال��ث��الث��اء )28 
مايو( مبقر جمل�س دبي الريا�سي، 
اأمني  ال�����س��ري��ف  د.اأح���م���د  بح�سور 
واأحمد  الريا�سي  دبي  جمل�س  عام 
ال��ف��ال���س��ي رئ��ي�����س احت���اد الإم����ارات 

املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  لل�سباحة 
املنظمة  اللجنة  واأع�ساء  للبطولة، 
املحلية  الإع�����الم  و���س��ائ��ل  ومم��ث��ل��ي 

والإقليمية.
اأم��ني عام  وق��ال د.اأح��م��د ال�سريف 
اإقامة  تاأتي  الريا�سي  دبي  جمل�س 
حر�س  اإط������ار  يف  ال��ب��ط��ول��ة  ه����ذه 
جمل�س دبي الريا�سي على الرتقاء 
بالقطاع الريا�سي املحلي وتوا�سال 
التي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل�����س��راك��ة 
جتمعنا باحتاد الإمارات لل�سباحة، 
وتعد هذه املرة فر�سة غري م�سبوقة 
على �سعيد قطاع النا�سئني بعدما 
بطولة  ا�ست�سافت  ق��د  دب���ي  ك��ان��ت 
كاأ�س  2010 وج��ولت  العامل عام 
منذ  للغط�س  العامل  وكاأ�س  العامل 
تعود  اأن  ن��اأم��ل  ل���ذا   ،2011 ع���ام 
�سباحينا  على  بالفائدة  املناف�سات 
املناف�سة  ره��ب��ة  ح��اج��ز  تك�سر  واأن 

�سن  يف  ال����دول����ي����ة  ال����ب����ط����ولت  يف 
مبكرة مبا مينحهم الثقة الالزمة 
امل�ستويات  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  للمناف�سة 

الإقليمية والقارية والعاملية . 
واأ�������س������اف ك���م���ا ت�����اأت�����ي امل�������س���ارك���ة 
جهودنا  جن���اح  لتعك�س  القيا�سية 
مميزة  كوجهة  ل��دب��ي  ال��رتوي��ج��ي��ة 
وتاأكيدا  ال���ري���ا����س���ي���ة،  ل��ل�����س��ي��اح��ة 
يف  جعلتها  التي  املرموقة  ملكانتها 
�سدارة املدن الرائدة ملا متتلكه من 
مقومات ح�سارية ومعامل طبيعية 

خالبة .
اأحمد الفال�سي رئي�س احتاد  وقال 
اللجنة  رئي�س  لل�سباحة  الإم���ارات 
اللجنة  ب�����داأت  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
املنظمة ا�ستعداداتها املكثفة للحدث 
ال������ذي ي���ع���د الأ����س���خ���م م����ن نوعه 
والأكر ملراحل حتت 18 �سنة على 
لل�سباحة  ال���دويل  اأج��ن��دة الحت���اد 

الفينا ، واأنا كلي ثقة بقدرة اأع�ساء 
التحديات  اج��ت��ي��از  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة 
وك�سب ال�سباق مع الزمن خ�سو�سا 
يوما   90 من  يقارب  ما  تبقي  مع 

قبل انطالق احلدث الدويل .
ا�سناد  ق������رار  ج�����اء  ل���ق���د  واأ������س�����اف 
قبل  من  البطولة  ا�ست�سافة  مهام 
الفينا  لل�سباحة  ال����دويل  الحت����اد 
واإمكانيتها  بقدراتها  اإميانا  لدبي، 
امل����ادي����ة وال��ب�����س��ري��ة ال����رائ����دة من 
املتتالية  النجاحات  وب��ع��د  ن��وع��ه��ا، 
التي  العاملية  ال�سباحة  ل��ب��ط��ولت 
اأق����ي����م����ت يف جم���م���ع ح�����م�����دان بن 
حم��م��د ب��ن را���س��د ال��ري��ا���س��ي على 
جعل  مب��ا  املا�سية،  ال�سنوات  م��دار 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
مركزا لتطوير هذه الريا�سة على 

م�ستوى املنطقة ككل .
جممع  ي�ست�سيف  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

ح�����م�����دان ب�����ن حم���م���د ب�����ن را����س���د 
البطولة  هذه  مناف�سات  الريا�سي 
نوعها على  م��ن  الأك���ر  تعد  ال��ت��ي 
التي  ال��ن��ا���س��ئ��ني  ق���ط���اع  م�����س��ت��وى 
بانه  ع���ل���م���ا  امل���ج���م���ع  ي��ح��ت�����س��ن��ه��ا 
املناف�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  ا�ست�ساف 
الفئات  ملختلف  واملحلية  ال��دول��ي��ة 
املا�سية،  ال�����س��ن��وات  خ��الل  ال�سنية 
وه��������ي ب����ط����ول����ة ح����ق����ق جن����اح����ات 
الحتاد  اأطلقها  اأن  منذ  متوا�سلة 
 ،2006 ع����ام  ل��ل�����س��ب��اح��ة  ال�����دويل 
دي  ري���و  م��دي��ن��ة  ا�ست�سافت  ح��ي��ث 
جانريو الرازيلية الن�سخة الأوىل 
عام  الثانية  الن�سخة  اأقيمت  فيما 
مونتيريي  م���دي���ن���ة  يف   2008
2011 يف  والثالثة عام  املك�سيكية 

ليما عا�سمة بريو.
مناف�سات  اإق��ام��ة  البطولة  وت�سهد 
بالفئة  للنا�سئني  ال�سنية  امل��راح��ل 

�سنة   18 اإىل   15 م���ن  ال��ع��م��ري��ة 
 1997  ،1996  ،1995
 14 م����ن  ول��ل��ن��ا���س��ئ��ات  و1998 

و1997   1996 ���س��ن��ة   17 اإىل 
توقع  م���ع   ، و1999  و1998 
باب  زال  ما  حيث  وا�سعة  مب�ساركة 

الت�سجيل يف املناف�سات متاحا حتى 
اخل��ام�����س ع�����س��ر م���ن ���س��ه��ر يونيو 

املقبل.

امل����ا�����س����ي )26  ان���ط���ل���ق���ت الأح���������د 
الطوار  حديقة  ملعب  على  مايو( 
دورة  يف  ال����ق����دم  ك�����رة  م��ن��اف�����س��ات 
ال�ساد�سة فرجان  ال�سكنية  الأحياء 
6 ال����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا جم���ل�������س دب���ي 
دبي  بلدية  مع  بالتعاون  الريا�سي 
لل�سياقة  الإم��ارات  معهد  وبرعاية 
حتت �سعار قيادة اآمنة ولعب نظيف 

ريا�سية  م�سابقات  ث��الث  وت�سم   ،
ت���ق���ام ع���ل���ى امل����الع����ب واحل����دائ����ق 

العامة بدبي.
ملناف�سات  الفتتاحي  اليوم  و�سهد 
حمي�سنة  فريق  تفوق  القدم  ك��رة 
 ،1-3 بنتيجة  امل��ن��ام��ة  ف��ري��ق  ع��ل��ى 
ميالنو  ف���ري���ق���ي  ت�����ع�����ادل  ف���ي���م���ا 
ولوتاه بهدفني لكاًل منهما وذلك 

للفئة  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ���س��م��ن 
يف  �سنة،   21 اإىل   18 م��ن  العمرية 
مناف�سة  �سهدتا  قويتني  مباراتني 
جيداً  جماهريياً  واإق��ب��اًل  �سديدة 
والفئات  اجلن�سيات  خمتلف  م��ن 
العمرية بدبي، وقدمت هيئة تنمية 
على  توعوية  حما�سرات  املجتمع 

الالعبني امل�ساركني يف الدورة.

وي�سارك يف بطولة كرة القدم 64 
ف��ري��ق ب��اإج��م��ايل 768 لع���ب مت 
من  الأوىل  فئتني  اإىل  تق�سميهم 
والثانية  �سنة،   21 اإىل   18 عمر 
�سنة،   17 اإىل   13 ع���م���ر  م�����ن 
املجموعات  بنظام  البطولة  وتقام 
ي�سعد  اأن  على  الأوىل  املرحلة  يف 
من  الأول  باملركز  الفائز  الفريق 
على  ال�سوبر  لبطولة  منطقة  كل 
وبر  دي���رة  على  مق�سمني  ملعبني 
دبي، وتقام مباريات بطولة ال�سوبر 
مباراة  م��ن  امل��غ��ل��وب  خ���روج  بنظام 
تقام مناف�سات  واح��دة فقط، فيما 
الفرق امل�ساركة يف الفئتني على 8 
ال�سفا1،  ���س��اح��ة  وه���ي:  م��الع��ب، 
�ساحة اجلافلية، مدينة حتا، �ساحة 
�ساحة  �سقيم،  اأم  حديقة  القوز2، 
و�ساحة  الطوار،  �ساحة  احلمر،  ند 
مناف�ساتها  وت�ستمر  ال��را���س��دي��ة، 

حتى اخلام�س من يوليو املقبل.
توا�سلت  اآخ���������ر  ج�����ان�����ب  وع�����ل�����ى 
الطائرة  ال��ك��رة  بطولة  مناف�سات 
التي تتميز باملتويات املتقاربة بني 
الفرق امل�ساركة، وقد حقق الفريق 

الفلبيني الفوز على فريق كومبك�س 
وفاز فريق فيجن  بنتيجة )1-2(، 
ع��ل��ى ف��ري��ق ال�����س��وق احل����رة بذات 
النتيجة، فيما تغلب فريق ابيجار 
بو�سطني  ال��ف��ط��ي��م  ف���ري���ق  ع���ل���ى 
نظيفني، علما باأن البطولة ت�سهد 
خمتلف  م��ن  فريقا   16 م�ساركة 
منطقتي  من  ال�سكنية  ال�سواحي 
بردبي وديرة، وقد مت توزيعها على 
جمموعتني بحيث يتاأهل �ساحبي 
ل���الأدوار  امل��رك��زي��ن الأول وال��ث��اين 
ي�سدل  ال��ت��ي  للم�سابقة  النهائية 
ال�ستار عليها يف العا�سر من يونيو 
�ساحة  يف  فعالياتها  وت��ق��ام  املقبل 
و�ساحة  اجلافلية  و�ساحة  الب�ستان 

الطوار3. 
ال�سكنية  الأح���ي���اء  دورة  اأن  ي��ذك��ر 
كرة  م�سابقة  اأي�ساً  ت�سم  ال�ساد�سة 
املقبل  اجلمعة  تنطلق  التي  ال�سلة 
اجلافلية  �ساحة  على  م��اي��و(   31(
مب��ن��ط��ق��ة ب���ردب���ي وت�����س��ت��م��ر حتى 
امل��ق��ب��ل، وي�����س��م��ح فيها  ي��ون��ي��و   21
ال�سنية،  الأع��م��ار  جميع  مب�ساركة 
وتقام البطولة بنظام الدوري من 

والثاين  الأول  وي�سعد  واح��د  دور 
الذهبي  املربع  اإىل  من كل بطولة 
خروج  بنظام  ي��ق��ام  ال���ذي  لل�سوبر 
اأن  املغلوب من مباراة واح��دة على 
ي�سعد الفائزان اإىل املباراة النهائية 
 16 بالبطولة  للبطولة،وي�سارك 

فريق ت�سم 192 لعبا. 
الريا�سي  دب����ي  جم��ل�����س  وي��ن��ظ��م 

بوا�سطة  ����س���ن���وي���ا  ال���������دورة  ه�����ذه 
وبالتعاون  ال�سكنية  املناطق  اأب��ن��اء 
م��وؤ���س�����س��ات ح��ك��وم��ي��ة وخا�سة  م��ع 
ب����ه����دف رف�������ع م�������س���ت���وى ال����وع����ي 
املواطنني  وت�����س��ج��ي��ع  امل��ج��ت��م��ع��ي 
واملقيمني بدولة الإمارات العربية 
الريا�سة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
املتمثلة  امل��ج��ل�����س  ل���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق��اً 

ري��ا���س��ي متميز،  ب��ن��اء جم��ت��م��ع  يف 
م��ن اجلهات  دع��م��ا  ال����دورة  وتلقى 
احلكومية ويف مقدمتها بلدية دبي 
و�سرطة دبي وقناة دبي الريا�سية 
الإ�سعاف،  خلدمات  دبي  وموؤ�س�سة 
املجتمع يف  اإىل جانب هيئة تنمية 
توعية  تقدم حما�سرات  التي  دبي 

لل�سباب امل�ساركني يف الدورة.

�سعدت من�سة التتويج ل�ستالم 14 ميدالية 

فوز كا�سح لراأ�ض اخليمة يف اجلولة الأخرية لبطولة الإمارات للتجديف احلديث 

دبي ت�ستعد لتحطيم رقم قيا�سي جديد يف مونديال �سباحة النا�سئن اأغ�سط�ض املقبل

انط���لق مناف�س���ات ك���رة الق����دم يف دورة الأح���ي����اء ال�س��كني�����ة ف������رج�����ان ٦

رئي�س  نهيان  اآل  �سخبوط  بن  خليفة  بن  �سلطان  ال�سيخ  اأر�سل 
الحتاد الأ�سيوي رئي�س نادي العني للثقافة وال�سطرجن ، برقية 
اآل نهيان م�ست�سار الأمن  ال�سيخ هزاع بن زايد  اإىل �سمو  تهنئة 
الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي مبنا�سبة 
املحرتفني  دوري  لقب  الريا�سي  العني  ن��ادي  اإح���راز  مبنا�سبة 
دعم  مثمنا   ، التوايل  على  والثانية   ،11 ال���  للمرة  القدم  لكرة 
املتميز  الإجن����از  ه��ذا  حتقيق  يف  �ساهم  مم��ا  �سموه  وت��وج��ي��ه��ات 
للكتيبة العيناوية. كما اأر�سل ال�سيخ �سلطان بن �سخبوط برقية 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اإىل  تهنئة 
يا�س  بني  ن��ادي  رئي�س  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

بطولة  بكاأ�س  ال��ق��دم  لكرة  الأول  الفريق  ف��وز  مبنا�سبة  وذل��ك 
الأندية اخلليجية لالأندية الأبطال خليجي 28 م�سرياً اإىل اأن 
ا�سهامات �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان وا�سحة يف تطوير 
م�سرية نادي بني يا�س الريا�سية مما اأهل الفريق لتحقيق هذا 
الإجناز اخلليجي .         وهناأ ال�سيخ �سلطان بن �سخبوط ، ال�سيخ 
عبداهلل بن حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
اإدارة �سركة  العني، واللواء اأحمد نا�سر الري�سي رئي�س جمل�س 
الإجنازين  حتقيق  يف  جهودهما  مثمنا  ال��ق��دم،  لكرة  يا�س  بني 
ونتاجاً  م�ستحقاً  تتويجاً  ميثل  الإجنازين  من  كاًل  اأن  وموؤكدا 

طبيعياً ملدى الهتمام والعمل الذي يتم القيام به يف النادي.

اأ�ساد بفوز العني بالدوري وبني يا�س بكاأ�س اأندية اخلليج
التقى �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي �سلطان بن �سخبوط يهنئ هزاع و�سيف بن زايد

الدويل للريا�سات البحرية يف ق�سره م�ساء اأم�س الول اأع�ساء فريق اأبوظبي لزوارق الفورمول1 قبيل مغادرته للم�ساركة يف 
اجلولة الفتتاحية من بطولة العامل ل��زوارق الفورمول1 والتي تقام يف مدينة برازيليا يف جمهورية الرازيل يف الثاين من 
�سهر يونيو املقبل. وجاء اللقاء بهدف تقدمي الدعم املعنوي للفريق قبيل مغادرته ودعا �سموه الفريق ان يقدم اأف�سل ما لديه 
هذا املو�سم يف جميع البطولت وكي تكون م�ساركته جادة يف املناف�سة على جميع الألقاب واملراكز الأوىل يف خمتلف املناف�سات 
والبطولت التي ت�سارك من خاللها الفرق وحتمل لواء التمثيل الريا�سي لالإمارات وقال �سموه يف كلمة للمت�سابقني اإن لديهم 
كل الإمكانات وال�سبل املي�سرة ول يفتقدون الدافع من اأجل املناف�سة على اللقب العام للبطولة واأكد ثقته فيهم بانهم لن يدخروا 
اأبوظبي  املناف�سة كاملعتاد. وثمن �سموه الدور الكبري والفعال الذي تقوم به فرق  اأجل  امل�سوؤولية من  اأي جهد واأنهم على قدر 
اإن مهمة  . وقال  التي ميثل الم��ارات فيها  الدولية  امل�ساركات  اأبوظبي يف  �سياحيا ومروجا لإم��ارة  باأن تكون �سفريا  الريا�سية 
الفريق ل تتلخ�س يف اجلانب والتمثيل الريا�سي فقط واإمنا تتجاوز ذلك باأن ي�سبح كل ع�سو فيه �سفريا للعا�سمة ويحمل على 
عاتقه الكثريا اأي�سا اأن يقدم ال�سورة املالئمة لبن هذا البلد واأن جميع امل�ساركني هم �سفراء ريا�سيون لدولة المارات يف كل 

امل�ساركات العاملية. كما التقى �سموه على هام�س هذا اللقاء بفريقي اأبوظبي لزوارق الفئة الأوىل واأبوظبي للدراجات املائية.

�سلطان بن خليفة يلتقي فريق اأبوظبي لزوارق الفورمول1 قبيل مغادرته اإىل الربازيل
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الج�سام  لبناء  اأ�سيا  ب��ط��ولت  ت��اري��خ  يف  م��رة  لأول 
ي��ق��رب م��ن الن�سف ق���رن ت�سهد  وع��ل��ى ام��ت��داد م��ا 
البطولة ال�سيوية لبناء الج�سام والتي ت�ست�سيفها 
جتمع  اأك��ر  كازاخ�ستان  بجمهورية  امل��ات��ي  مدينه 
لأ���س��ح��اب ال��ع�����س��الت امل��ف��ت��ول��ة ، ويف واح�����دة من 
زاد  وقد   ، ال�سفراء  القارة  واأ�سر�س بطولت  اأق��وى 
البطولة قوة واإثارة م�ساركة الدول العربية باأعداد 
ل�ستمرار  منهم  حم��اول��ة  يف   ، لعبيها  م��ن  ك��ب��رية 
ال�سيطرة العربية على عر�س تلك البطولة . و�سهد 
بن  حمد  بن  اهلل  عبد  لل�سيخ  ظهور  اأول  البطولة 
بعد  الماراتي  الحت��اد  رئي�س  نائب  ال�سرقي  �سيف 
انتخابه م�ساعد تنفيذي كنائب اأول لرئي�س الحتاد 
مناف�سات  مرة  ولأول  البطولة  ت�سهد  و   ، ال�سيوي 
 ، وال�سيدات   ، والأ���س��ات��ذة   ، وال�سباب   ، الرجال  بني 
والكال�سيك ، واللياقة البدنية ومبا يزيد عن 30 
العامل  ب��ط��ولت  م�ساف  م��ن  يقربها  مم��ا  م�سابقه 
الكرى .  و�سرح ال�سيخ عبد اهلل بن را�سد ال خليفة 
رئي�س الحتاد ال�سيوي باأنه ي�سعر بحالة خا�سة من 
ال�سعادة لهذا القبال ال�سديد والكبري على امل�ساركة 
�سخمه  م�ساركة  �سهد  وال��ت��ي   ، البطولة  تلك  ف��ى 
اإل  البطولة  تلك  ع��ن  يغيب  ول��ن  ال��ع��رب  لأب��ط��ال 
الردن بعد اعتذارها موؤخرا عن امل�ساركة بالعبني 
ف��ي��م��ا ي�����س��ارك ي��و���س��ف ال�����س��وارب��ة رئ��ي�����س الحت����اد 
الردين ب�سفته نائبا لرئي�س الحتاد ال�سيوي ، كما 
مل ي�سارك ال�سعودية ب�سبب عدم اجراء النتخابات 
وكان   ، ال�سعودى  ل��الحت��اد  ادارة  جمل�س  وت�سكيل 
كما  العربية  ال���دول  جميع  ت�سارك  ان  م��ن  يتمنى 

�ساركت يف عمومية املنامه ال�سهر املا�سي .
ب�����اأن ح�سور   ، واأ�����س����ار رئ��ي�����س الحت������اد ال����س���ي���وي 

الدويل  الحت��اد  رئي�س  �سانتوجنا  رفائيل  الدكتور 
ورئي�س  فهيم  ع��ادل  الدكتور  التنفيذي  وم�ساعدة 
جلنه احلكام بالحتاد الدويل وخم�س حكام دوليني 
ال�سديدة  وال��رق��اب��ة   ، التحكيمية  ب����الإدارة  �سيقوم 
بطولة  اع��ط��ي  املن�سطات  على  جت��ري  ���س��وف  ال��ت��ي 
ا�سيا قوة واقرتبت من م�ساف البطولت العاملية . 
موؤكد باأن هناك ترتيبات خا�سة من اللجنة العليا 
املنظمه للبطولة بان جترى وفقا ملعايري البطولت 
العاملية فى كل �سيء ، ولذا كانت اللجنة العليا قد 
امل�ساركه  ال�سيوية  ال���دول  جميع  مبرا�سلة  قامت 
اخلا�سة  والقواعد  ال�سروط  على  باإطالعهم  وقام 
ب��ال��ب��ط��ول��ة وح��ث��ت��ه��م ع��ل��ى �����س����رورة الل�������زام بكل 
التعليمات . وقد مت و�سع �سوابط املن�سطات بحيث 
الحتادين  لقوانني  وفقا  املناف�سني  اختبار  �سيتم 

املن�سطات  �سوابط  و�ستجرى  والآ���س��ي��وي  ال���دويل 
وفقا  الطبية  واللجنة  الآ�سيوي،  الحت��اد  قبل  من 
لقواعد مكافحة املن�سطات وذلك با�ستخدام خمتر 
معتمد لدى منظمة )ال��وادا( يف املنطقة، و�سيكون 
هناك اختيار ع�سوائي لعدد من الالعبني، واختيار 
ع�سوائي يف جميع الأوزان، و�سيتم تفعيل القرارات 
ال��ت��ي ات��خ��ذت يف ع��ام 2005 ف��ى امل��وؤمت��ر الدويل 
بال�سني يف  ب�سنغهاي  الدويل والذي عقد  لالحتاد 

27 نوفمر 2005.

هام�س  عــلــى  �ــســاخــنــة  ــيــويــة  اآ�ــس عــمــومــيــة 
البطولة

و�سوف تقام على هام�س البطولة جمعية عمومية 
البطولة  يف  امل�ساركة  للوفود  ممثلى  فيها  ي�سارك 

له  اجماع  ثانى  الدارة اجلديد  يعقد جمل�س  فيما 
بعد ت�سكيلة فى النتخابات التي جرت فى العا�سمه 
الجتماعات  ي��رتاأ���س  و���س��ف   ، امل��ن��ام��ة  البحرينية 
وبح�سور  خ��ل��ي��ف��ة  ال  را����س���د  ب���ن  اهلل  ع��ب��د  ال�����س��ي��خ 
ب��ن حمد  اهلل  عبد  ال�سيخ  الج��ت��م��اع��ات  وم�����س��ارك��ة 
الماراتى  الحت��اد  رئي�س  نائب  ال�سرقي  �سيف  بن 
لرئي�س  الأول  وال���ن���ائ���ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذى  وامل�������س���اع���د 
اأول ظهور له عقب عودها  الحت��اد ال�سيوي ،وف��ى 
ل��الحت��ادي��ن ال���دويل وال���س��ي��وي ، ون���واب الرئي�س 
�سامل البحرى رئي�س الحتاد العماين ومنار هيكل 
رئي�س الحتاد ال�سوري، ويو�سف ال�سواربة امني عام 
الحتاد الأردين وبدر بودي رئي�س الحتاد الكويتي 
وارحمه غامن الرميحي ع�سو جمل�س ادارة الحتاد 
الحتاد  رئي�س  الرحيم  عبد  نزيه  د.  و   ، القطرى 

الفل�سطيني.

تكرمي اإبراهيم كافود
ك��اف��ود نائب  اب��راه��ي��م  ال��ق��ط��ري  ت��ك��رمي  كما �سيتم 
ال�سابقة تقديرا  رئي�س الحت��اد الأ�سيوى يف دورت��ه 
على ماقدمه خالل تلك الدورة املا�سية فى تقليد 
جديد �سنه الحتاد ال�سيوي ويف اأول اجتماع ملجل�س 
ادارته عقب النتخابات التي جرت يف املنامة ، وقرر 
ب��الإج��م��اع ب�����س��رورة ت��ك��رمي م��ن خ��رج م��ن ع�سوية 

املجل�س ال�سابق �سواء نواب الرئي�س او الع�ساء .

30 م�سابقة وال�سيدات ي�ستعر�سن ع�سالتهن
للرجال  بالبطولة  اخلا�سة  الأوزان  حت��ددت  وق��د 
و85،  و80  و75  و70  و65  و60   55 ب�����اأوزان 

كيلوجرام.ولفئة  ال�100  وف����وق  و100  و90 
ال�سبعني،  وف���وق  كجم   70 فقط  ل��وزن��ني  ال�سباب 
�سن  ف��وق  م�سابقتني  ت�سهد  ف�سوف  الأ�ساتذة  واأم��ا 
ال�سيدات  ال�����س��ت��ني، وم�����س��اب��ق��ات  اخل��م�����س��ني، وف���وق 
�سوف ت�سهد وزن 49 و52 وفوق ال� 52كيلو، واأما 
�سم   160 م�سابقتان  فهناك  ال�����س��ي��دات  كال�سيك 

وفوق ال�160 �سم.
ت�سحب  اأن  ���س��رورة  على  املنظمة  اللجنة  و���س��ددت 
الن�سيد  مو�سيقى  امل�����س��ارك��ة  ال��ب��ل��دان  م��ن  ب��ل��د  ك��ل 
ويجب  امل�سغوط،  القر�س  على  منها  لكل  الوطني 
اأن جتلب  امل�ساركة  الوطنية  الحت��ادات  على جميع 
الوطنية.  اإىل كازاخ�ستان اثنني من الأع��الم  معها 
م�سنوعة من احلرير وقيا�س ما ل يزيد على 2.5 

مرت 5ر1 مرت.

دبيب الع�سالت العربية يثري الذعر يف مدينة التفاح قبل يومني من انطالق اأكرب واأ�سخم بطولة لبناء الأج�سام بالقارة ال�سفراء بكازاخ�ستان

اأول ظهور ر�سمي لل�سيخ عبد اهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي كم�ساعد تنفيذي ونائب اأول لرئي�ض الحتاد

وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  بعث 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع رئي�س الهيئة العامة 
لرعاية ال�سباب والريا�سة برقية تهنئة ل�سمو ال�سيخ 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف 
وزير الداخلية رئي�س نادي بني يا�س مبنا�سبة ح�سول 
ف��ري��ق ن���ادي ب��ن��ي ي��ا���س الأول ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ل��ى كاأ�س 

الأندية اخلليجية لكرة القدم الثامنة والع�سرين.
املتوا�سل  ال��دع��م  ث��م��رة  ج���اء  ال��ل��ق��ب  اأن  معاليه  واأك����د 
والرعاية الكبرية التي توليها القيادة احلكيمة بقطاع 

النجاحات  اأب��رز  ي�سجل  ب��ات  ال��ذي  والريا�سة  ال�سباب 
والإجنازات لريا�سة الإمارات، يف ظل التالحم الوطني 

الذي ج�سده �سعب الإمارات الكرمي .
اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  للفريق  �سموه  وب���ارك 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�س 
ال�سيخ حامد  الثقايف ول�سمو  الريا�سي  نادي بني يا�س 
بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان �سمو ويل عهد اأبوظبي 
النائب الأول لرئي�س النادي واإىل �سمو ال�سيخ عمر بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد 

والإن�سانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
الإجناز  ه��ذا  مبنا�سبة  ال��ن��ادي،  لرئي�س  الثاين  النائب 
الرفيع الذي حتقق نتيجة لدعم رئي�س النادي املبا�سر 
نوعية  نقلة  اأح��دث  ال��ذي  البارز  ودوره  الرائد  ونهجه 
الحرتافية  يف  رائعاً  منوذجاً  وب��ات  النادي،  م�سرية  يف 
والتمثيل امل�سرف يف ال�ستحقاقات اخلارجية، واملناف�سة 
�سموه  موؤكداً  املحلية،  البطولت  م�ستوى  على  املميزة 
اجلهود  نتيجة  لهو  اخلليجية  الأندية  بلقب  الفوز  اأن 
اأجل  م��ن  يا�س  بني  ن��ادي  اإدارة  قطعتها  التي  الكبرية 

ت��ر���س��ي��خ جت��رب��ة مم��ي��زة يف وج����دان ج��م��اه��ري وحمبي 
النادي، حافلة بالألقاب والبطولت .

كما بعث �سعادة اإبراهيم عبدامللك حممد الأمني العام 
للهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة برقية تهنئة 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  ل�سمو 
ن��ادي بني يا�س  ال��وزراء وزي��ر الداخلية رئي�س  جمل�س 
ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�سيخ  ول�سمو 
النادي  لرئي�س  الأول  النائب  اأبوظبي  عهد  ويل  �سمو 
نائب رئي�س  اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ عمر بن  واإىل �سمو 

اأم���ن���اء م��وؤ���س�����س��ة زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل نهيان  جم��ل�����س 
لرئي�س  الثاين  النائب  والإن�سانية  اخلريية  لالأعمال 
الأول  يا�س  بني  ن��ادي  فريق  ح�سول  مبنا�سبة  النادي، 
القدم  لكرة  اخلليجية  الأن��دي��ة  كاأ�س  على  القدم  لكرة 
الثامنة والع�سرين. واأ�ساد عبدامللك بالإجناز البطويل 
للنادي والذي يعتر ر�سيد جديد وا�ستمرار لإجنازات 
 ، النادي  اإدارة  جلهود  تتويجا  وج��اء  الإماراتية،  الكرة 
وقال اإننا نهنئ اأنف�سنا اأول بهذا الإجناز الرائع ونهنئ 

اإدارة ولعبي فريق بني يا�س.

نهي��ان ب���ن مب���ارك يهن���ئ اأبط���ال بن���ي ي����ا�ض عل���ى الإجن���از البط���ول���ي

العدد 10805 بتاريخ 2013/5/29   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  الخ�سر  ال�س�����ادة/الكوخ  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 1142894 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.40*0.60

تعديل ا�سم جتاري:من/الكوخ الخ�سر للمقاولت العامة
GREEN HUT GENERAL CONTRACTING

اىل/الكوخ الخ�سر لل�سيانة العامة 
GREEN COTTAGE GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�سيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :158352     بتاريخ :2011/6/9
با�س��م:�سركة انرتبال�ست املحدودة

وعنوانه:ال�سارقة ، �س.ب:4679 ، هاتف:065339090 ، فاك�س: 065336905 ، المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الكهربائية ومنافذ الطاقة مبا يف ذلك  املفاتيح واملقاب�س واملقاب�سات  الكهربائية واملعدات وحتديدا  الجهزة 
�سرعة  و�سوابط  ال�ساءة  تخفيف  مفاتيح  الكهربائية  التو�سيل  وعلب  حمولت  والت�سالت  الهاتف  منافذ 

املراوح .
الواق�عة بالفئة:9

مكتوبة   ELECTRICAL ACCESSORIES ع��ب��ارة  وا�سفلها   EDISON العالمة:كلمة  و�سف 
باللون  بي�ساوي  �سكل  داخ��ل  البي�س  باللون   IP الح��رف  ي�سار  وعلى  الكحلي  باللون  الالتينية  بالحرف 

الكحلي
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مايو 2013 العدد 10805

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
Attar Al Ghutra بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:عطر الغرتة

املودعة حتت رقم :  172834     بتاريخ :2012/4/30
با�س��م:�سوي�س اأربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه:�س.ب: 1615 ، ال�سارقة ، ا.ع.م
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

عطور م�ستح�سرات جتميل م�ساحيق الزينة .
الواق�عة بالفئة:3

و�سف العالمة:كلمة عطر الغرتة Attar Al Ghutra مكتوبة باللغتني العربية والنكليزية كما يف املربع
ال�س��رتاطات:ل توجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مايو 2013 العدد 10805

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :178486     بتاريخ :2012/8/27
با�س��م:�سركة بكواندا�س التجارية )ذات م�سوؤولية حمدوده(

وعنوانه:�س.ب: 1255 ، هاتف:04/2518707 ، فاك�س:2518708 ، متحرك :554726231-971 دبي .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بيع املنتجات .
الواق�عة بالفئة:25

COTTON SHOP و�سف العالمة:حمل قطن
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مايو 2013 العدد 10805

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :178485     بتاريخ :2012/8/27
با�س��م:�سركة بكواندا�س التجارية )ذات م�سوؤولية حمدوده(

وعنوانه:�س.ب: 1255 ، هاتف:218707-4-971 ، فاك�س:2518708-4-971 ، متحرك :55/4726231/ دبي .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بيع املنتجات .
الواق�عة بالفئة:25

JULIET و�سف العالمة:جوليت
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مايو 2013 العدد 10805

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
Attar Al Shemagh بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:عطر ال�سماغ

املودعة حتت رقم :172835     بتاريخ :2012/4/30
با�س��م:�سوي�س اأربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه:�س.ب: 1615 ، ال�سارقة ، ا.ع.م
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

عطور م�ستح�سرات جتميل م�ساحيق الزينة .
الواق�عة بالفئة:3

و�سف العالمة:كلمة عطر ال�سماغ Attar Al Shemagh مكتوبة باللغتني العربية والنكليزية كما يف املربع
ال�س��رتاطات:ل توجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مايو 2013 العدد 10805

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
Attar Al Sheila بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:عطر ال�سيلة

املودعة حتت رقم :172836     بتاريخ :2012/4/30
با�س��م:�سوي�س اأربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه:�س.ب: 1615 ، ال�سارقة ، ا.ع.م
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

عطور م�ستح�سرات جتميل م�ساحيق الزينة .
الواق�عة بالفئة:3

و�سف العالمة:كلمة عطر ال�سيلة Attar Al Sheila مكتوبة باللغتني العربية والنكليزية كما يف املربع
ال�س��رتاطات:ل توجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مايو 2013 العدد 10805

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1574

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 06 �سبتمر 1995  امل�سجلة حتت رقم : 2280  
الفئة : 29

، اأقرا�س ال�سوربة ، م�ستح�سرات لإعداد ال�سوربة  املنتجات : �سوربة ومنتجات ال�سوربة ، م�ساحيق ال�سوربة 
وجميع الأطعمة الأخرى ومكونات لالأطعمة يف الفئة 29

ال�سرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها مع التنازل عن كلمات CUP-A-SOUP يف الو�سع العادي.
انتهاء احلماية يف :2013/08/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 

وحتى تاريخ : 2023/08/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29  مايو 2013 العدد 10805

EAT 68699

حتت رعاية نهيان بن زايد 

الي���وم.. ن�ه���ائ����ي بط���ول����ة اأب���وظب����ي ال��رابع����ة لل���رماي����������ة 2013
حتت رعاية �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�سي ، 
ي�سدل ال�ستار م�ساء اليوم الأربعاء على مناف�سات بطولة ابوظبي الرابعة للرماية 
2013 لفرق املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية والتي اأقيمت على مدى 10 ايام يف 
ميدان كراكال للرماية. وي�سرف على تنظيم البطولة جمل�س ابوظبي الريا�سي 
بالتعاون مع �سركة رماية الدولية ونادي كراكال و�سركة توازن القاب�سة ، و�سط 
ودوائر  وهيئات  ملوؤ�س�سات  وال�سيدات  الرجال  فرق  ميثلون  فريقا   19 م�ساركة 
حكومية هي : ديوان ويل العهد ، ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية، وزارة 
جمل�س   ، الق�ساء  دائ��رة   ، التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأمانة   ، الرئا�سة  �سوؤون 

بلدية   ، ال�سحة  هيئة   ، لقاب�سة  ت���وازن   ، القت�ساد  ،وزارة  الريا�سي  ابوظبي 
ابوظبي ، �سركة ابوظبي للموانئ ، مركز ابوظبي لالأنظمة واملعلومات ، جمل�س 
للرتكيبة  الفيدرايل  املجل�س  لالإعالم،  ابوظبي  �سركة   ، الغربية  املنطقة  تنمية 
للمناطق  العليا  املوؤ�س�سة   ، زادك���و   ، م�ساندة   ، الوطني  الحت���اد  ،بنك  ال�سكانية 
20 مرت  القت�سادية املتخ�س�سة(. وتقام اليوم مناف�سات الدور النهائي مل�سافة 
الرئا�سة ودائ��رة الق�ساء ودي��وان ممثل احلاكم  تاأهلت فرق وزارة �سوؤون  ، حيث 
يف املنطقة الغربية وجمل�س تنمية املنطقة الغربية و�سركة توازن القاب�سة اىل 
اجلولة اخلتامية لفئة الرجال ، يف حني ا�ستطاعت فرق �سركة ابوظبي لالإعالم 

العهد  القاب�سة وديوان ويل  التنفيذي و�سركة توازن  العامة للمجل�س  والأمانة 
اخلتام  جولة  �ست�سهد  كما  ال�سيدات.  فئة  نهائي  بلوغ  يف  الرئا�سة  �سوؤون  ووزارة 
اختيار اأف�سل رامي ورامية على م�ستوى مناف�سات الن�سخة الرابعة من البطولة 
التي تقام ب�سفة �سنوية يف اإطار حر�س واهتمام جمل�س ابوظبي الريا�سي و�سركة 
الهيئات  وك��وادر  ملنت�سبي  الهادفة  والتجمعات  الرامج  لتوفري  الدولية  رماية 
احلكومية ، وما ت�سجله من دور مميز يف تنمية مهارات امل�ساركني وقدراتهم يف 
ريا�سة الرماية ، بجانب دعمها املبا�سر لل�سراكات وجت�سيد روح التعاون وتعزيز 

التوا�سل الريا�سي وتنمية الروابط والأوا�سر بني اجلميع.
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ا�ستقبل الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ام�����س ب��ق�����س��ر ال��ب��ح��ر فريق 
القدم احلائز على درع دوري  العني لكرة  نادي 
للمو�سم  ال��ق��دم  ل��ك��رة  للمحرتفني  ات�����س��الت 
ال�سرف  جم��ل�����س  واأع�������س���اء   2013-2012

واأع�ساء جمل�س اإدارة النادي.

وهناأ �سمو ويل عهد ابوظبي فريق نادي العني 
ع��ل��ى ه���ذا الجن����از وع��ل��ى اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلها 
طوال  وال��الع��ب��ون  وال��ف��ن��ي  الإداري  اجل��ه��ازان 
فرتة املو�سم والتي توجت يف النهاية باحل�سول 
�سموه  م�سيدا  امل��ح��رتف��ني  دوري  ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى 
باجلهود التي يبذلها جمل�س اإدارة نادي العني 
والفنية  الإداري�����ة  الإم��ك��ان��ات  ك��اف��ة  ت�سخري  يف 

والنتائج  املر�سومة  الأه���داف  حتقيق  �سبيل  يف 
املرجوة.

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  وح��ث 
اجلميع على موا�سلة بذل اجلهود وم�ساعفتها 
الريا�سي  العمل  مب�ستوى  الرت��ق��اء  اج��ل  م��ن 
ليواكب النه�سة والتنمية التى ت�سهدها الدولة 
يف ك��اف��ة امل��ج��الت وال��ع��م��ل ع��ل��ى ط���رح الأفكار 

وحتقق  ترتقي  ان  �سانها  م��ن  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات 
التميز والجنازات.

وامل�ساريع  ال�سراكات  اإقامة  اأهمية  �سموه  واأك��د 
امل�سرتكة والتعاون يف تنفيذ الرامج واخلطط 
الريا�سي  واملجتمع  ككل  املجتمع  تخدم  التى 
املوؤ�س�سات  ب���دور  ���س��م��وه  م�سيدا  خ��ا���س  ب�سكل 
وال��ه��ي��ئ��ات ال���راع���ي���ة ل���الأن���دي���ة وت��ف��اع��ل��ه��ا مع 

ويل  �سمو  واأثنى  اإ�سافة.  املجتمعية  اخلدمات 
الإعالمية  املوؤ�س�سات  جهود  على  ابوظبي  عهد 
للمنا�سبات  امل���ت���م���ي���زة  ال��ت��غ��ط��ي��ة  يف  ودوره��������ا 
الريا�سية واإ�سهاماتها يف دفع احلركة الريا�سية 
اىل مزيدا من التطور والتقدم ويف ختام اللقاء 
املحرتفني  دوري  بطولة  درع  الالعبون  اأه��دى 
ع��ل��ى دعم  ت��ق��دي��را وع��رف��ان��ا منهم  ���س��م��وه  اإىل 

ومت  والريا�سيني  للريا�سة  الالحمدود  �سموه 
التقاط ال�سور التذكارية مع �سموه.

بن  حممد  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ال�ستقبال  ح�سر 
بن  حممد  بن  عبداهلل  وال�سيخ  نهيان  ال  زاي��د 
خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة نادي العني 
و���س��ع��ادة حممد م��ب��ارك امل��زروع��ي وك��ي��ل ديوان 

ويل عهد اأبوظبي . 

حممد بن زايد ي�ستقبل فريق نادي العن ويحث على موا�سلة م�ساعفة اجلهود للرتقاء مب�ستوى العمل الريا�سي

توج الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة م�ساء ام�س فريق النادي الهلي بطال 
37 حتت  ال�  لكاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة لكرة القدم يف ن�سختها 
اه��داف مقابل  باأربعة  ال�سباب  ف��وزه على فريق  بعد  "كلنا خليفة"  �سعار 
ا�ستاد حممد بن  ام�س على  اأقيمت م�ساء  التي  النهائية  املباراة  ثالثة يف 

زايد يف العا�سمة اأبوظبي.
وبعد انتهاء املباراة قام الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

الذهبية  امليداليات  لعبيه  وتقليد  ال��دول��ة  رئي�س  كاأ�س  الهلي  بت�سليم 
ولعبي ال�سباب امليداليات الف�سية.

اآل نهيان رئي�س جمل�س  ح�سر حفل التتويج �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
والإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأمناء 
اآل  ال�سيخ �سيف بن زايد  اأبوظبي الريا�سي والفريق �سمو  رئي�س جمل�س 
ال�سيخ من�سور  الداخلية و�سمو  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  نهيان 
يو�سف  و�سعادة  ال�سباب  نادي  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  بن حممد 

وكبار  ال�سيوخ  م��ن  وع���دد  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الم����ارات  احت���اد  رئي�س  ال�سركال 
امل�سوؤولني.

وهناأ �سمو ويل عهد ابوظبي الفريقني على العر�س الذي قدموه خالل 
رئي�س  ك��اأ���س  بطولة  خ��الل  ب��ذل��وه  ال��ذي  املجهود  وعلى  النهائية  امل��ب��اراة 

الدولة.
والغالية  املهمة  البطولة  لهذه  على ح�سوله  الأهلي  فريق  �سموه  وب��ارك 
على قلوبنا والتي حتمل ا�سم رئي�س الدولة ومتنى �سموه حظا اأوفر لفريق 

ال�سباب خالل البطولت واملناف�سات القادمة.
وكان الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان قد �سهد جمريات 
و�سط  الفريقان عر�سا ممتعا ومثريا  التي قدم خاللها  النهائية  املباراة 
ف��ري��ق الهلي  ب��ف��وز  انتهت  ق��د  امل��ب��اراة  وك��ان��ت  ك��ب��ري.  ح�سور جماهريي 
ال�سباب حيث �سجل لالأهلي كل من  اه��داف مقابل ثالثة لفريق  باربعة 
عدنان ح�سني وجرافتي وخيمنيز وا�سماعيل احلمادي بينما �سجل لل�سباب 

ادجار برونو هدفني و�سياو هدف.

حمم���د ب���ن زاي���د يت���وج الأهل����ي بط���ل لك���اأ�ض رئي�����ض ال���دول���ة لك���رة الق�����دم 



�سبي �سيني يثري الغ�سب اإثر نحته على جدران معبد الأق�سر 
الإعالمية  الأو����س���اط  ���س��ج��ة يف  ع��م��ره  م��ن   15 ال����  ���س��ب��ي �سيني يف  اأث����ار 
اأن انت�سرت على موقع املدونات الق�سرية ال�سيني �سينا ويبو  ال�سينية بعد 
يقدر  م�سر  جنوب  الأق�سر  معبد  ج��دران  على  اأث��ري  متثال  م�سهد  �سورة 
عمره بنحو 3500 عام كتبت عليه رموز �سينية تقول دينغ جني هاو كان 
انت�سرت مدونة مرفقة  اأنه  �سينخوا  ال�سني  اأنباء  وكالة  وكالة  هنا. وذكرت 
ب�سورة اخلرب�سات ال�سينية على التمثال املنحوت على جدران معبد الأق�سر 
لقد  فيها  كتب  �سن  يدعى  ويبو  موقع  يف  م�ستخدم  النرتنت  على  طرحها 
كانت اللحظة الأكرث حزنا خالل وجودي يف م�سر و�سعرت باخلجل.. فيما 
اإىل  ال�سيني. و�سرح �سن  العام  ال��راأي  اأحدثت على نطاق وا�سع غ�سبا بني 
وكالة اأنباء �سينخوا اأنها كانت اللحظة الأكرث حزنا خالل رحلته اإىل م�سر 
يوم ال�ساد�س من مايو اجلاري عندما ذهب ليلتقط بع�س ال�سور يف معبد 
بالرموز  مكتوب  بنق�س  فوجئ  و  م�سر  جنوبي  الأق�سر  مدينة  يف  الأق�سر 
يف  زي��ارت��ه  ذك��رى  �سجل  �سيني  �سخ�س  با�سم  املعبد  ج���دران  على  ال�سينية 
هذا املكان على جدران املعبد. وقال �سن اإنه واأفراد الفوج ال�سياحي ال�سيني 
الذي كان معه حاولوا حمو هذه الف�سيحة باملناديل الورقية ولكن كان من 
ال�سعب م�سح تلك اخلرب�سات واأنهم مل ي�ستخدموا املياه نظرا لتاريخ الأثر 
الذي يرجع اإىل اأكرث من 3500 عام . واأ�ساف اأنه بعد عودته اإىل ال�سني 
ن�سر �سن ال�سورة على موقع املدونات ويبو غري اأنه مل يتوقع رد الفعل الكبري 
وذكر  الجتماعي.  التوا�سل  موقع  يف  مدونته  بها  انت�سرت  التي  وال�سرعة 
النق�س  راأى  عندما  �سدم  الذي  امل�سري  ال�سياحي  ملر�سدهم  اعتذر  اأنه  �سن 
امل�سرية  ال�سلطات  ب��اأن  ال�سينية  الوكالة  ونوهت  اجل���دران.  على  ال�سيني 
تو�سلت اإىل الفاعل وهو فتى يف اخلام�سة ع�سرة من عمره يدر�س يف مرحلة 
جيانغ�سو  مقاطعة  حا�سرة  ناجنينغ  مدينة  يف  ويعي�س  الإع���دادي  التعليم 
�سرقي ال�سني واأنه كان يف رحلة �سياحية مع والديه يف م�سر. وذكرت والدة 
من  جميع  واإىل  امل�سري  ال�سعب  اإىل  نعتذر  اأن  نريد  اإن��ن��ا  ل�سينخوا  دينغ 
لفت نظرهم هذا احلادث يف اأرجاء ال�سني. وت�سبب الك�سف عن ا�سم الفتى 
ومدر�سته وحمل اإقامته الكثري من املتاعب له حيث تعر�س موقع مدر�سته 
اللكرتوين لالخرتاق والتعطيل اعرتا�سا من البع�س على ما قام به كما 
اأدان��ت ما قام به الفتى على نطاق  اأن العديد من و�سائل الإع��الم ال�سينية 
الأق�سر  وعرفت  العامل  اآث��ار  ثلث  يقارب  ما  وحدها  الأق�سر  وت�سم  وا�سع. 
عر الع�سور املختلفة بالعديد من الأ�سماء ففي بدايتها كانت ت�سمى مدينة 
واي�ست  ثم اأطلق عليها الرومان بعد ذلك ا�سم طيبة و يرجع تاأ�سي�س مدينة 
. واأطلق عليها  . م  2575 ق  الرابعة ح��وايل ع��ام  الأ���س��رة  اإىل ع�سر  طيبة 
كذلك مدينة املائة باب كما و�سفها ال�ساعر الإغريقي هومريو�س يف الإلياذة 
و�سميت كذلك با�سم مدينة ال�سم�س ومدينة النور ومدينة ال�سوجلان وبعد 
اأطلق عليها العرب هذا ا�سم الأق�سر وهو جمع اجلمع  الفتح العربي مل�سر 

لكلمة ق�سر حيث اأن املدينة كانت حتتوي على الكثري من ق�سور الفراعنة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

)هانغوفر( لن 
يعود بجزء رابع 

اأك�����د امل��م��ث��ل ب������راديل ك���وب���ر، جنم 
ال��ف��ي��ل��م لن  اأن  ث��الث��ي��ة ه��ان��غ��وف��ر 
كوبرعلى  ورّد  راب����ع  ب��ج��زء  ي��ع��ود 
������س�����وؤال يف ل�������س ف���ي���غ���ا����س ح���ول 
اح��ت��م��ال ال��ت��ق��اء ال��ن��ج��وم يف جزء 
وتابع  كال  قائاًل  الفيلم  من  راب��ع 
نهاية  الثالث هي  نهاية اجل��زء  اإن 
كل �سيء ونهاية هذه ال�سخ�سيات، 

يوجد خامتة هنا .
هانغوفر  ثالثية  يف  كوبر  وميثل 
ب���ارث���ا واإي����د  اإىل ج���ان���ب ج��ا���س��ن 
غاليقياناكي�س  وزاك  ه��ي��ل��م��ز 
الفيلم  من  الأول  اجل��زء  ويتناول 
ب��ع��د حفلة وداع  ال��ث��الث��ة  ال�����س��ب��ان 
ع���زوب���ي���ة ���س��اخ��ب��ة وب��ح��ث��ه��م عن 
اأم��ا اجلزء  ف��ق��دوه  ال��ذي  العري�س 
ال���ث���اين ف��ي��ت��ن��اول م��غ��ام��رات��ه��م يف 
تايالند خالل ال�ستعداد حل�سور 

زفاف.
يذكر اأن اجلزء الثالث من هانغوفر 
جمع 42.4 مليون دولر يف نهاية 

ال�سبوع الأول لعر�سه.

يلقي زوجته من ال� 8 ب�سبب م�سروف البيت
قام م�سري باإلقاء زوجته من �سرفة �سقتهما يف الطابق 
م�سروف  على  خالفهما  ب�سبب  حتفها،  لتلقى  الثامن 

البيت، بح�سب �سحيفة الريا�س ال�سعودية. 
بالغا  تلقت  القاهرة  امن  مديرية  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
يفيد العثور على جثة ربة منزل ملقاة على الأر�س اأ�سفل 
ابنها  التي ت�سكن فيه مبنطقة اخل�سو�س واتهم  العقار 
اأنكر  جهته،  م��ن  ال�سقة.   �سرفة  م��ن  اأم��ه  باإلقاء  وال���ده 
الزوج وقال اإن زوجته هي من األقت بنف�سها من الطابق 
مالية،  �سائقة  ب�سبب  بينهما  خ��الف��ات  ل��وج��ود  الثامن 
البيت وهو ما دفعها  ت�سببت يف عجز كبري يف م�سروف 
العامة  للنيابة  املتهم  اإحالة  اأنه مت  اإىل  لالنتحار وي�سار 

التي اأمرت بحب�سه 4 اأيام على ذمة الق�سية.

ي�سع طفلته يف الثلجة 
اعتقل اأمريكي يف ولية وا�سنطن الأمريكية بعدما اأقدم 
على و�سع طفلته التي ل يتعدى عمرها ال�ستة اأ�سابيع يف 

الثالجة لأنها ل تتوقف عن البكاء.
يف  ام���راأة  ان  التلفزيونية  اأو  اإم  اأو  ك��اي  حمطة  واأف����ادت 
حبيبها  راأت  بعدما  بال�سرطة  ات�سلت  العمر  من  ال�22 
اأ�سابيع   6 العمر  البالغة من  اإخ��راج طفلتهما  اإىل  يعمد 
من الثالجة. واأ�سارت اإىل ان الرجل �ساق ذرعاً من بكاء 
الطفلة فو�سعها يف الثالجة وح�سرت ال�سرطة واعتقلت 
نقلت  فيما  القتل،  حم��اول��ة  بتهمة  �سنة(   25( ال��رج��ل 
حرارتها،  درج��ة  انخفا�س  بعد  امل�ست�سفى  اإىل  ال�سغرية 
بقيت يف  الطفلة  ان  ال�سرطة  وقالت  تتعافى  اأن  ويتوقع 

الثالجة طوال 30 دقيقة.

80 حيوان نافق يف منزل 
اأحد  يف  نافقاً  80 حيواناً  الأمريكية  ال�سلطات  اكت�سفت 
مذكرة  اإ�سدار  ا�ستدعى  ما  اجلنوبية،  بكارولينا  املنازل 

توقيف بحق املالكة وابنتيها.
واأفادت حمطة كاي اإ�س بي اآي الأمريكية ان ريبيكا كيث 
)58 �سنة( وابنتيها البالغتني من العمر 33 و31 �سنة، 
احليوانات  معاملة  ���س��وء  ت��ه��م  اإل��ي��ه��ن  ووج��ه��ت  اعتقلن 
 80 على  العثور  بعد  لئ��ق،  ب�سكل  دفنها  ع��ن  والتخلف 

حيواناً نافقاً يف منزلهن.
من  عنا�سر  ت��وج��ه  عند  انك�سف  الأم���ر  ان  اإىل  واأ���س��ارت 
باإخالئه،  املنزل  �سكان  تطالب  مذكرة  لت�سليم  ال�سرطة 

فالحظوا انبعاث رائحة كريهة جداً من املكان.
واأ�سافت ان ال�سرطة فت�ست عن م�سدر الرائحة لت�سدم 
وغزاًل  وط��ائ��راً  وقطاً  كلباً   80 من  اأك��رث  على  بالعثور 
وثالجة  ب��راد  يف  بال�ستيكية  باأكيا�س  ملفوفة  ���س��غ��رياً، 

داخل املنزل ويف اأماكن اأخرى خارج البيت.
الأول- املنزل منذ ت�سرين  العائلة تقيم يف  ان  اإىل  ي�سار 
اأف��راداً من  اأكتوبر املا�سي، واأك��دت انها تعتر حيواناتها 

العائلة.

نوم الأطفال يف الليل مرتبط بجيناتهم 
الليل مرتبط ب�سكل كبري  ن��وم هانئ ط��وال  اأن ينعموا يف  اأن ق��درة الأط��ف��ال على  اأظ��ه��رت درا���س��ة كندية ج��دي��دة، 

باجلينات التي يرثوها عن والديهم.
1000 طفل  الكيبيك در�سوا �سجالت نوم حوايل  اأن باحثني من جامعة لفال يف  �ساين�س(،  وذكر موقع )ليف 
تواأم متماثل، وتواأم اأخوي، ووجدوا اأن اجلينات حتدد ب�سكل كبري ما اإذا كان الأطفال ينامون يف الليل، فيما ت�ساهم 

العوامل اخلارجية ب�سكل اأكر يف التحكم بقدرة الأطفال على اأخذ قيلولة يف النهار.
واأظهرت الدرا�سة اأن التواأم املتماثلني ت�ساركوا اأمناط النوم اأكرث من التواأم الأخوي، ما ي�سري اإىل لعب اجلينات 
الكثري  الأه��ل ميكنهم فعل  اأن  اإل  اأنه على رغم لعب اجلينات دوراً كبرياً،  الباحثني �سددوا  اأن  اأ�سا�سياً. غري  دوراً 

مل�ساعدة اأطفالهم على النوم.
وقالت الباحثة اإيفلني تو�سيت، اإن التاأثري اجليني هو جمرد جزء من املعادلة التي تتحكم مبدة النوم.. ول يجدر 
الإ�ست�سالم من حماولة ت�سحيح مدة النوم غري املالئمة اأو عادات النوم ال�سيئة يف الطفولة واأ�سار الباحثون اإىل اأن 
عمر ال�18 �سهراً ح�سا�س جداً ومن امل�ستح�سن اأن يطبق الأهل بهذا العمر ا�سرتاتيجيات نوم ت�سمن لالأطفال نوماً 
هنيئاً يف الليل خالل منّوهم. وقالوا اإن على الأهل عدم اإقناع اأنف�سهم باأن اأطفالهم ل يحتاجون اإىل كمية كبرية 

من النوم اإن ظهر لهم اأنهم ل ينامون بالقدر املالئم.
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تتخرج وابنها يف يوم واحد
درجة  على  بح�سولهما  م��وؤخ��راً  واب��ن��ه��ا  �سعودية  �سيدة  احتفلت 
تخرج  حفلة  الأم��ريك��ي��ة،يف  اجلامعات  اإح���دى  م��ن  البكالوريو�س 

واحدة .
وذكرت �سحيفة احلياة ال�سعودية ان الأم فاطمة الغافلي ح�سلت 
الدرجة  ابنها،  نال  الريا�سيات، فيما  البكالوريو�س يف  على درجة 

ذاتها يف هند�سة البرتول من جامعة كان�سا�س .
واأ�سافت ال�سحيفة ان الغافلي الأم تخطط ملوا�سلة درا�ستها،ونيل 
�سهادة املاج�ستري،ورمبا الدكتوراه،اأ�سوة بزوجها الدكتور من�سور 

الغافلي،الذي نال هذه ال�سهادة من جامعة كان�سا�س اأي�ساً.
�سنة(   22( الغافلي  ���س��الم  ابنها  ���س��ن��ة(،   48( فاطمة  وزام��ل��ت 
معاً،  ال��درو���س  يح�سران  خاللها  كانا  اجلامعة،  يف  ع��دة  ل�سنوات 
معلمة  الأ���س��ل  يف  وه��ي  الأم،  كانت  واإن  بع�سهما،  م��ع  وي��در���س��ان 
اململكة،  ���س��رق  الأح�����س��اء  اإح���دى م��دار���س حمافظة  ري��ا���س��ي��ات يف 
وحتمل �سهادة الدبلوم املتو�سط يف هذا التخ�س�س، اأكرث تفوقاً من 

ابنها يف بع�س املواد الدرا�سية امل�سرتكة.

اإنقاذ ر�سيع األقي يف املجاري
متكن رجال الإطفاء يف ال�سني من انقاذ طفل مت رميه يف اأنبوب 
الطفل حديث  اأن  اإعالم �سينية  و�سائل  ال�سحي وذكرت  لل�سرف 
كيلوغرام   2.3 ووزن���ه  فقط  يومني  العمر  م��ن  وال��ب��ال��غ  ال���ولدة 
عرث عليه يف اأنبوب لل�سرف ال�سحي التابع ملرحا�س عام يف �سقة 
بالطبقة الرابعة من مبنى �سكني يف جينهوا يف مقاطعة �سيجيانغ 
ال�����س��رف ال�سحي  اأن��ب��وب  وق���د �سمع اجل����ريان ���س��وت��ا ًغ��ري��ب��اً يف 
انت�سال الطفل الذي  وات�سلوا برجال الإطفاء الذين متكنوا من 

رمي وراأ�سه اإىل حتت يف الأنبوب البالغ عر�سه 10 �سنتمرتات.
وقد توجه رجال الإطفاء اإىل الطبقة الثالثة حيث قطعوا جزءاً 
يف  اأن���ه  تبني  حيث  امل�ست�سفى  اإىل  الطفل  نقل  ومت  الأن��ب��وب  م��ن 
و�سع �سحي م�ستقر على الرغم من تعر�سه لكدمات. وقد فتحت 

ال�سرطة حتقيقاً يف الق�سية.

و�سم يحرم فتاة من وظيفة م�سيفة 
املاوري،  ام��راأة من عرقية  اأن  نيوزيلندية،  تلفزيونية  قناة  ذك��رت 
م�سيفة  وظيفة  خ�سرت  نيوزيلندا،  يف  الأ�سليون  ال�سكان  وه��م 
نيوزيالند  اير  النيوزيلندية  اجلوية  اخلطوط  �سركة  يف  ط��ريان 

ب�سبب و�سم تقليدي على ذراعها. 
الذي  املحلية  ال�سوؤون  لرنامج  ناثان  كلري  وتدعى  امل��راأة  وقالت 
تبثه قناة ماوري تليفجن النيوزيلندية اعتقدت اأنهم �سيفتخرون 
كثريا باأن يعمل �سخ�س ي�سع تا موكو و�سم تقليدي للماوري يف 

اير نيوزيالند وميثلها . 
واأو�سحت ناثان اأنه مت اإبالغها اأثناء مقابلة اأجرتها معها ال�سركة 
باأن �سيا�سة اير نيوزيالند تق�سي بعدم قبول اأي و�سم يظهر خارج 

الزي الر�سمي لل�سركة. 
وقالت �سركة اخلطوط اجلوية يف بيان للقناة اإن م�سافريها ياأتون 
الو�سم  يعتر  الثقافات  ه��ذه  من  الكثري  ويف  الثقافات،  �ستى  من 

اأمرا خميفا اأو مروعا . 
اير  تتبناها  التي  املعايري  �سرتاجع  اأنها  اأ�سافت  ال�سركة  اأن  غري 

اإحدى امل�ساركات يف مهرجان كان ال�سينمائي الدويل لدى و�سولها اإىل ال�سجادة احلمراء قبل عر�س فيلم زولو. )يو بي اآي(نيوزيالند ب�ساأن املظهر، مبا يف ذلك م�ساألة الو�سم الظاهر . 

كري�ض براون 
يف ورطة 

كري�س  الأم����ريك����ي  ال��ن��ج��م  وج����د 
براون نف�سه يف ورطة بعدما تبني 
ان ال�سرطة حتقق يف �سحة ادعاء 
�سده يتهم فيه ب�سدم �سيارة امراأة 
امل���ك���ان م���ا يهدده  وال����ه����روب م���ن 
انتهاكاً  الأم����ر  لع��ت��ب��ار  بال�سجن 

لفرتة اختباره.
واأفاد موقع تي اإم زد الأمريكي ان 
فيما  ال�سجن  خطر  يواجه  ب��راون 
حت��ق��ق ���س��رط��ة ل���و����س اأجن��ل�����س يف 
�سحة ما بلغت عنه ام��راأة عن انه 
اإعطاءها  ورف�����س  �سيارتها  ���س��دم 
اأعطاها  ك���م���ا  ال����ق����ي����ادة،  رخ�������س���ة 
م���ع���ل���وم���ات خ���اط���ئ���ة، ث����م ف����ر من 

املكان.
يعد  الأم������ر  ه����ذا  ان  اإىل  واأ�����س����ار 
املفرو�سة  الختبار  لفرتة  انتهاكاً 
على براون بعدما اعتدى بال�سرب 

على املغنية ريهانا قبل �سنوات.
لكن براون يقول انه مل يرتكب اأي 
رف�ست  ال�سائقة  ان  م��وؤك��داً  خطاأ، 

حماولته مناق�سة ما ح�سل.

نزاع عائلتن 
ينتهي مباأ�ساة

ا�ستباكات  يف  ا�سخا�س  �ستة  قتل 

ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ن�����زاع ع��ل��ى اأرا������س 

املوقع  وذك������ر  ت���رك���ي���ا  ج���ن���وب  يف 

اأن  زم���ان  ل�سحيفة  الل��ك��رتوين 

الأول  اأم�����س  ليل  ان��دل��ع  ا�ستباكاً 

دوزيجي  عائلتني يف منطقة  بني 

البالد  ج��ن��وب  عثمانية  ولي���ة  يف 

الأرا�سي  على  ن���زاع  خلفية  على 

اأ�سخا�س  ����س���ت���ة  ���س��ح��ي��ت��ه  راح 

ام������راأة  ا����س���اب���ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

اعتقلت  وق�����د  خ����ط����رة  ب����ج����روح 

لال�ستباه  ���س��خ�����س��ني  ال�����س��رط��ة 

بتورطهما يف ال�ستباك.

يهوى املزارع العراقي ا�سماعيل جا�سم حممد 34 عاما 
قن�س العقارب ال�سامة وتربيتها.. واأكلها.

بعد  على  ���س��ام��راء  يف  اجل���الم  ق��ري��ة  يعي�س حممد يف 
العقارب  ي���اأك���ل  وب�����داأ  ب���غ���داد  ���س��م��ال  ك��ي��ل��وم��رت   100

والثعابني قبل 15 عاما.
اأثناء عمله بالزراعة  انه كان يلدغ كثريا  وقال الرجل 
من العقارب والثعابني لكنه مل يتلق اأي عالج طبي من 

لدغ الزواحف ال�سامة.
وذات يوم جرب حممد اأن يقتن�س عقربا ثم و�سعه يف 
اليوم الف  ذل��ك  امل���زارع منذ  والتهم  واأك��ل��ه حيا.  فمه 

العقارب التي يقول ان مذاقها اأعجبه.
وقال اإين اأدمنت عليها.

او ثالثة  اأو يومني عقربني  يوم  ياأكل كل  انه  واأ�ساف 
ال�ستاء يبحث عنهم بني  فاأدمنت عليهم. ويف  اأو حية. 

الزرع لأنهم ل يظهرون!!
وذكر حممد اأن العقارب تلدغ فمه عندما ياأكلها لكنه 

بات يتمتع مبناعة من ال�سم.
ال�سيف  ف�سل  يف  ال��ع��ق��ارب  يقن�س  اأن���ه  امل����زارع  وذك���ر 

ويحتفظ بها حية لياأكلها خالل فرتة البيات ال�ستوي.
وقال بال�سيف اأخزنهم واأجمع 20.. 30 واحدة. فبني 

يوم ويوم اأو يومني والثالث لزم اكل منهم. 
وف���ت���ح حم��م��د م��ت��ج��را يف ق��ري��ت��ه ي��ب��ي��ع ف��ي��ه الطيور 

للهواة.
ل�سماعيل  بالن�سبة  ط��ه  ع��ل��وان  ر�سيد  �سديقه  وق���ال 
ويحب  الثعابني  احليايا  وياأكل  العقارب  ياأكل  هوايته 
اللي ت�سرتي  النا�س  احل��ي��وان��ات وع��ن��ده حم��ل ط��ي��ور. 
وك��ان��ت زوجة  اأف��اع��ي..  ع��ق��ارب..  ي��اأك��ل  ي�سوفونه  منه 
حممد واأبناوؤه ال�سبعة يخافون عليه من اأكل العقارب 
وي��ن��ف��رون م��ن روؤي���ت���ه ي��اأك��ل��ه��ا. ل��ك��ن��ه ق���ال ان��ه��م باتوا 

معتادين الن على وجود العقارب على مائدة الطعام.
وقال عمر ابراهيم مدير م�ست�سفى �سامراء ان اجل�سم 
ميكن اأن يه�سم العقارب ب�سهولة وان �سمومها متت�س 

ول يكون لها تاأثري يذكر.
تتكون  العقارب عدة مرات  تلدغهم  الذين  اأن  واأ�ساف 
ال�����س��م ح��ي��ث تنتج  م��ن��اع��ة طبيعية م��ن  اأج�����س��ام��ه��م  يف 

اأج�سامهم م�سادات تعادل تاأثري ال�سموم.

مزارع عراقي يدمن على اأكل العقارب والثعابن!!!

رجل م�سطرب يتعقب لوران�ض 
عقلية  ا�سطرابات  من  يعاين  رج��اًل  الأمريكية  ال�سرطة  اعتقلت 

بتهمة تعقب املمثلة جنيفر لوران�س.
زاو )23  اعتقلت هان كونغ  ال�سرطة  اأن  زد(  اأم  وذك��ر موقع )تي 

ي�ساعده  اأن  بهدف  لوران�س، بالين  �سقيق  يطارد  كان  ال��ذي  عاماً( 
يف لقاء املمثلة. واأجرى هان عدة ات�سالت ببالين وبعث له ر�سائل 
مدى  زوجها  واأن��ه  جنيفر  حماية  يريد  اإن��ه  فيها  يقول  الكرتونية 

احلياة . وعاد هان و�سافر اإىل كنتاكي، م�سقط راأ�س لوران�س واأر�سل 
لأخيها ر�سالة قال فيها لقد اأثرت غ�سبي، وحني اأغ�سب دعنا نرى ما 

الذي يح�سل . كما توجه اإىل مركز ال�سرطة يف كنتاكي طالباً عنوان �سكن 
والدة جنيفر، وقد مت اعتقاله حينها. وقال هونغ يف التحقيق مع ال�سرطة 

اإنه امل�سيح الذي يعود جمدداً يف ظهوره الثاين، وقد مت اإدخاله اإىل م�ست�سفى 
لالأمرا�س النف�سية ثّم اأخرج منها ول يزال قيد العتقال.


